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 : ایران  انجمن حسابداران خبره  و یکمین همایش  گزارش کامل چهل 

w w w . i i c a . i r / 4 1 t h همایش:  وبگاه  نشانی 

چهارشنبه، 29 خرداد 1398،  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

از بازار سرمایه
خوشامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران خبره ی ایران )محسن قاسمی( | گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(| سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(| 
نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(|  بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(| آشنایی با اوراق مشارکت )مهسا رادفر(| اوراق 
منفعت و کارکردهای آن )محمد عابد(| آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین )سونای امیربابایی(| آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق جعاله 
)محدثه رزاقی(| آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(| نقش شرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار سرمایه )قاسم محسنی(| 
گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی اوراق بدهی )منصور شمس احمدی(| آشنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حسابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

ساير مطالب اين شماره:

حرفه ی  آينده ی   | گذشته  نیم قرن  از  بیـش  در  ايران  در  بهـادار  اوراق  بورس  توسعه ی  در  حسابداران  تاثیرگذار  مشارکت 
ارزهای  و  حسابداری  بر  مقدمه ای   | بیمه ای  ابر  و  بالک چین  بیمه،  صنعت   | بالک چین  و  ابری  رايانش  پرتو  در  حسابداری 
حسابداری جهان  از  خبرهايی  و   | طنز(  )شعر  حسابدار  يک  رمزنگار ی شده|  دارايی های  |حسابداری  رمزنگاری شده 
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آرشیو کامل شماره های پیشین حسابدار در وبگاه مجله به نشانی فوق در دسترس همه ی عالقه مندان است.

انجمن
سرمقاله: مشارکت تاثیرگذار حسابداران در توسعه ی بورس اوراق بهـادار در ایران در 

بیـش از نیم قرن گذشته، محسن قاسمی
2

گــزارش کامل چهل و یکمین همایش انجمن حســابداران خبره ی ایــران، "تأمین مالی 
از بازار ســرمایه"، 2۹ خرداد 13۹8، شامل: خوشــامدگویی نماینده ی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران )محســن قاســمی(، گزارش دبیر علمی همایش )محمدمهدی مومن زاده(، 
سخنرانی افتتاحیه )علی صحرایی(، نقش اقتصادی ابزارهای مالی )حسین عبده تبریزی(، 
بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو )علی بیگ زاده میالنی(، آشــنایی با اوراق مشــارکت 
)مهســا رادفر(، اوراق منفعــت و کارکردهای آن )محمد عابد(، آشــنایی با اوراق رهنی و 
اوراق خرید دین )ســونای امیربابایی(، آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( و اوراق 
جعاله )محدثه رزاقی(، آشــنایی با اوراق اجــاره و اوراق مرابحه )محمدمهدی مومن زاده(، 
نقش شــرکت های رتبه بندی اعتباری در تامین مالی از بازار ســرمایه )قاســم محسنی(، 
گزارش حســابرس نســبت به طرح توجیهــی اوراق بدهی )منصور شــمس احمدی(، و 
آشــنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن حســابداران خبره ی ایران )امیر ابراهیم زاده(

۴

فهرست موسسات حسابرسی ۵۵
۶۱ فهرست اعضای خبره ی انجمن

۶۴ درخواست اشتراك
اعضای جدید انجمن ۶۵

و مطالب فنی مقاالت 
آینده ی حرفه ی حسابداری در پرتو رایانش ابری و بالك چین، غالمحسین دوانی 2۸

صنعت بیمه، بالك چین و ابر بیمه ای، فریبا نوروزی ۳۴
مقدمه ای بر حسابداری و ارزهای رمزنگاری شده، فاطمه دادبه، سیدمحمد باقرآبادی ۳۷

حسابداری دارایی های رمزنگار ی شده، محسن ژاله آزاد زنجانی، علی اصغر صالحی ۴۰
یک حسابدار )شعر طنز(، بابک وهایی ۴۹

اخبار
خبرهایی از جهان حسابداری، بنفشه صفری نژاد ۵۰
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سرمقاله

محسن قاسمی

بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 1 آبان 
134۶، در تــاالر اجتماعــات بانک مرکــزی ایران 
افتتاح شــد. سخنران افتتاحیه ی آن مراسم زنده یاد 
محمدمهدی ســمیعی، از بنیانگذاران و نخســتین 
رئیس انجمن حســابداران خبره ی ایران )از 13۵1 
تا 13۵8( بود. وی در زمره ی نخســتین گروه پانزده 
نفری از دانشجــــــویان ایرانی اعــزام به خــارج 
)از جمله، اسمعیل عرفانی، ابوالقاسم خردجو، حسن 
ســجادی نژاد، ضیاء اله شهیدی، اســحاق اپریم، ...( 
بــود، که در پاییز 131۵ برای تحصیل حســابداری 
به انگلستان رهسپار شدند، و در سال های 1323 و 
1324 پس از تکمیل دوره ی حرفه ای "حســابداری 
چارترد )CA(" و عضویت در "انجمن حســابداران 
چارترد انگلســتان و ولــز )ICAEW(" بــه ایران 
بازگشتند، و از آن جا که بورسیه ی بانک ملی ایران 
بودند، زندگی کاری خود را در آن بانک آغاز کردند. 
زنده یــاد ســمیعی در دهــه ی 1330، در همکاری 
مشــترك با فرانســوا کراکو )اقتصــاددان بلژیکی(، 
مطالعات اولیه ی راه اندازی بانک مرکزی در ایران را 
انجام داد، و جــزو تاثیرگذارترین افراد در راه اندازی 
این نهاد ناظر بر شــبکه ی بانکی کشــور بود. وی از 
اردیبهشــت 1342 نیز، پس از ابراهیم کاشــــانی 
پورهمایون )1340-42(،  و علی اصغر   )133۹-40(
به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی رهبری بازار 
پول کشــور را بر عهده گرفت، و در همان سال های 
آغازیــن عهده داری این مســئولیت نیز کمیته ای را 
در بانک مرکزی به منظــور انجام مطالعات اولیه ی 
تأسیس بورس اوراق بهادار در ایران راه اندازی کرد، 
و مســئولیت آن را به دوســت و هــم دوره ای خود، 
زنده یاد ابوالقاســم خردجو )مدیرعامل وقت "بانک 
توســعه ی صنعتی و معدنی ایران" )۵8-1338( و 
رئیس "کانون حســابداران رسمی" )13۵2-۵8((، 
ســپرد. در نتیجه ی پیگیری هــای آن دو زنده یاد، 
سرانجام "قانون تاسیس بورس اوراق بهادار" در روز 
دوشــنبه، ۹ اسفند 1344، به تصویب مجلس سنا و 
در روز سه شــنبه، 2۷ اردیبهشت 134۵، به تصویب 
مجلس شــورای ملّی رسید؛ و پس از انجام مقدمات 
اولیه، بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 
1 آبــان 134۶، در تاالر اجتماعــات بانک مرکزی 
ایران افتتاح شــد. بدین ترتیــب، در دهه ی آغازین 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، که به اســتقرار و 
توســعه ی اولیه ی آن سپری شد، آن دو زنده یاد که 

از تاثیرگذارترین حســابداران تاریخ معاصر ایران به 
شــمار می آیند، یکی در جایگاه رئیس شورای عالی 
بورس )ســمیعی( و دیگری در جایگاه رئیس هیئت 
مدیره ی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 
)خردجو( رهبری بازار ســرمایه ی نوپای ایران را بر 

عهده داشتند.

پس از انقــالب، فعالیت بــورس اوراق بهادار تهران 
ادامه یافت. ولی در دهه ی آغازین )دهه ی 13۶0(، با 
توجه به ملّی شدن شمار قابل توجهی از شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس و سایر شرکت های فعال در 
بخش خصوصــی اقتصاد ایــران، و همچنین توقف 
انتشار و معامالت ثانویه ی اوراق قرضه ای که پیش از 
انقالب بخــش قابل توجهی از معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران را تشکیل می دادند، آهنگ توسعه ی این 
بازار به شدت کند شــد، و حتی با توجه به چیرگی 
دیدگاه های چپ گرایانه ی افراطی در اقتصاد کشــور 
طــی آن ســالها، کیان بورس نیز بــه طور جدی به 
مخاطره افتاد. در آن وضعیت خطیر، اله ویردی رجایی 
سلماسی، یکی دیگر از حســابداران شناخته شده ی 
فعال در شــبکه ی بانکی کشــور، که پس از انقالب، 
به عنوان دومین رئیس انجمن حســابداران خبره ی 
ایران رهبری حرفه ی تضعیف شــده ی حســابداری 
بخش خصوصی کشــور را نیز بر عهده داشــت، در 
جلسه ی روز ســه شـــنبه، 11 آذر 13۵۹، از سوی 
بانــک مرکزی به عنوان پنجمین دبیرکل ســازمان 
کارگــزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شــد. 
وی دانش آموخته ی کارشناســی ارشــد حسابداری 
از دانشکده ی حســابداری و علوم مالی شرکت ملّی 
نفت ایران است، و پیش از انتصاب به سمت دبیرکل 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق( 
تا جایــگاه معاون مالی و اداری و مشــاور رئیس کل 
بانک مرکزی نیز ارتقاء یافـــته بود. رجایی سلماسی 
در بین هفت دبیــرکل تاریخ آن سازمـــان )فریدون 
مهــدوی، فضل الــه مهرپور، داریوش خزیمـــه علم، 
منصـــور ضابطیان، اله ویردی رجـــایی سلمــاسی، 
سید احمد میرمطهری، و حســـین عبــده تبریزی- 
از 134۶ تــا 138۵( با هفده ســـــال خدمتگزاری 
)از 13۵۹ تا 13۷۶( رکورددار درازمدت ترین دوران 
تصــدی این جایــگاه اســت. او در دوران درازمدت 
خدمتگزاری خود در بورس دو نقش برجســته ایفا 
کرد. نخست آن که در آن سال های پرتالطم دهه ی 

مشـارکـت تاثیــرگـذار
در  حسـابداران 
توسـعۀ بورس
بهــادار اوراق   
ایـــــران در   
در بیش از نیم قرن گذشته
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13۶0 از کیان بورس پاسداری کرد. دوم آن که، در 
ســال های آغازین دهه ی 13۷0، یعنی پس از پایان 
دوران جنگ و آغاز سیاست های تعدیالت اقتصادی 
)در دوران ریاســت جمهــوری مرحــوم هاشــمی 
رفسنجانی(، موفق به جلب حمایت حاکمیت و دولت 
از بورس شــد، که نقطه ی اوج آن در حضور تاریخی 
و نمادیــن شــخص دوم مملکت )رئیــس جمهور 
وقــت( در تاالر معامالت بورس )ســاختمان حافظ( 
برای افتتاح ســامانه ی الکترونیکی معامالت )خرداد 
13۷3( نمــود پیدا کرد. در واقــع، همان طور که از 
زنده یادان ســمیعی و خردجو به عنوان بنیانگذاران 
بورس اوراق بهادار تهــران و تاثیرگذارترین افراد در 
پاگرفتن این بازار در دهه ی نخســت فعالیت آن یاد 
می شــود؛ از رجایی سلماسی نیز به عنوان کسی یاد 
می شــود که کیان بورس اوراق بهــادار تهران را در 
دهه ی دوم فعالیت آن حفظ کرد، و در دهه ی ســوم 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران نیز رونق دوباره ای 

به آن برگرداند.

چهارمین و پنجمیــن دهه های فعالیت بورس اوراق 
بهادار تهران )از 13۷۶ تا کنون( به خودانتظام سازی 
قانونی این بازار و توســعه ی نهادها و ابزارهای مالی 
جدید در آن سپری شــد. البته از سال های آغازین 
راه اندازی این بازار، عالوه بر محمدمهدی ســمیعی 
و ابوالقاســم خردجو، گروهی دیگر از حســابداران 
خبــره، از جمله، اســمعیل عرفانــی، پرویز نبوی، 
ضیاء اله شــهیدی، حسن سجادی نژاد، جلیل شرکاء، 
محمدحسن ابریشمی، ...، با عضویت در شورای عالی 
بــورس و هیئت پذیرش، با محوریت حســابداری و 
گزارشگری مالی شــرکت های پذیرفته شده درصدد 
اعمال نظارت بر آنها برآمده بودند. تا جایی که حتی 
ســه ســال و اندی پیش از افتتاح رسمی بورس اوراق 
بهادار تهران )در روز دوشنبه، 1 آبان 134۶(، روزنامه ی 
اطالعات شماره ی 114۵۶، یکشنبه، 18 مرداد 1343، 
در صفحه ی 1۵ خود، زیر عکســی تاریخی و دیدنی 
از تمرین جهان پهلــوان غالمرضا تختی که خود را 
برای شرکت در المپیک 1۹۶4 توکیو آماده می کرد، 
از آغاز بــه کار »کمیته ی حســابداران خبره« خبر 
داده بــود. کمیته ای که طبق متــن خبر، مقرر بود: 
»به دفاتر و حســاب های شــرکت های سهامی برای 
انتخاب ]پذیرش[ سهام رســیدگی کند. ...که از هر 
جهت صالح باشند و رشته ی فعالیت آنها طوری باشد 

که منافع بیشــتری عاید سهامداران نماید...«. توجه 
داشــته باشــید که به کارگیری اصطالح "حسابدار 
خبــره" در این خبر چیزی قریب به نه ســال پیش 
از تاسیس "انجمن حســابداران خبره ی ایران" )2 
اســفند 13۵1( صورت پذیرفته اســت؛ و به وضوح 
رد پای اندیشــه های حرفه ای زنده یادان ســمیعی و 
خردجو و دیگر حســابداران هم دوره ای آنان در ابالغ 
این خبر دیده می شود. آن بزرگان حرفه ی حسابداری 
نوپای ایران، با الگوبــرداری اصولی از بازارهای مالی 
کشورهای توسعه یافته ی جهان سنگ بنای نظارتی را 
در بورس اوراق بهادار تهران گذاشتند، که در همه ی 
ســال های پس از آن نیز تا به امروز عمدتاً توســط 
دانش آموختگان حسابداری شاغل در ارکان مختلف 
بازار اوراق بهادار ایران اعمال شــده است. از جمله، 
فرازهــای اعمــال این نظارت در ســال های آغازین 
راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: در نهمین جلســه ی شورای بورس 
)1۶ مهر 134۶( حسابرســی مستقل دفاتر حساب 
معامالت کارگزاری ها در نخستین آیین نامه ی اجرایی 
ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران الزامی 
شد. در دوازدهمین جلسه ی شورای بورس )1۷ آبان 
134۶( ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شــده ی 
ســه ســال مالی اخیر برای پذیرش سهام شرکت ها 
در بورس الزامی شــد. در ماده ی 1۵ اساســنامه ی 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق(، 
انتخاب حسابرس مســتقل برای این سازمان الزامی 
شــد. در سال 13۵۵، نخســتین فهرست موسسات 
حسابرســی معتمد هیئــت پذیــرش اوراق بهادار 
منتشر شد. در همان سال، با توجه به افزایش شمار 
شرکت های پذیرفته شده، برای نخستین بار، نظارت 
بر شرکت های پذیرفته شده توسط دو گروه سه نفری 
که در راس آنها دو حسابدار خبره )زنده یادان حسن 
ســجادی نژاد و ضیاء اله شــهیدی( قرار داشتند، در 
دســتور کار هیئت پذیرش اوراق بهادار قرار گرفت، 
تا بر تداوم شرایط پذیرش شرکت های پذیرفته شده 

نظارت کنند.

در سالهای بعد، نظارت های یادشده در قالب ادارات 
مختلفی در ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران )پیــش از تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" – 1384( تداوم و توسعه 
یافــت، و در حال حاضر نیــز در مدیریت نظارت بر 

ناشران ســازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران، و فرابورس ایران اعمال می شــود. 
البته پیــش از تصویب "قانــون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" )1384( برای اعمال این 
نظارت ها خالء جّدی قانونی وجود داشــت. تا جایی 
که حتی در مقطعی از آن دوران، ســازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )ســابق( بــرای حضور در 
مجامع عمومی صاحبان ســهام شــرکت های بورسی 
اقــدام به خریــد یکصد )100( ســهم از یکایک آن 
شــرکت ها کرده بود، تا دست کم به عنوان "سهامدار 
خرد" )!( - و نه "ناظر قانونی" - امکان حضور در آن 
مجامع را داشته باشد. حتی شخصاً به یاد دارم که در 
آن دوران یکی از شرکت های پذیرفته شده در تقابل با 
این اعمال نظارت ها، دبیرکل وقت سازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )سابق( را به دادگاه کشاند! 
ولی ســرانجام، با تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهــــوری اســــالمی ایران" در روز سـه شــنبه، 
1 آذر 1384، ایــن نظارت ها محمل قانونی پیدا کرد 
و تمهیدات الزم برای گسترش و تنوع بیشتر آنها نیز 
فراهم شد. به طوری که در بیش از یک دهه ای که از 
تصویب این قانون می گذرد، دامنه ی این نظارت ها به 
زمینه های تخصصی گوناگونی از جمله، گزارشــگری 
مالی، گزارشــگری مالی بین المللــی، کنترل داخلی، 
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی، ... گسترش یافته 
است، و به عنوان پیشرانی بسیار نیرومند و تاثیرگذار 
برای توســعه ی این مفاهیم و خدمــات حرفه ای در 

حرفه ی حسابداری کشور عمل کرده است. 

در ایران نیز همانند همه ی قلمروهای حقوقی دیگر، 
توســعه ی بازارهــای مالی )بانک، بــورس و بیمه( و 
توســعه ی حرفه ی حســابداری ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند، و در طول یک ســده ی گذشــته نیز 
این حوزه های تخصصی خدمات متقابل ارزشــمندی 
را برای توســعه ی یکدیگر انجام داده اند. با این حال، 
ظرفیت بالقوه ی موجود برای گســترش دامنه ی این 
خدمات متقابل بسیار بیشتر از مواردی است که طی 
این مدت به فعلیت رســیده اند. از ایــن رو، جا دارد 
که رهبــران بازارهای مالی و حرفه ی حســابداری با 
شــناخت دقیق از ظرفیت های طرف مقابل نسبت به 
مفاهمه و همکاری های دوجانبه و چندجانبه ی بیشتر 
در راستای توســعه ی اقتصادی میهن عزیزمان ایران 

گام های استوارتری بردارند.                           
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سرمقاله

محسن قاسمی

بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 1 آبان 
134۶، در تــاالر اجتماعــات بانک مرکــزی ایران 
افتتاح شــد. سخنران افتتاحیه ی آن مراسم زنده یاد 
محمدمهدی ســمیعی، از بنیانگذاران و نخســتین 
رئیس انجمن حســابداران خبره ی ایران )از 13۵1 
تا 13۵8( بود. وی در زمره ی نخســتین گروه پانزده 
نفری از دانشجــــــویان ایرانی اعــزام به خــارج 
)از جمله، اسمعیل عرفانی، ابوالقاسم خردجو، حسن 
ســجادی نژاد، ضیاء اله شهیدی، اســحاق اپریم، ...( 
بــود، که در پاییز 131۵ برای تحصیل حســابداری 
به انگلستان رهسپار شدند، و در سال های 1323 و 
1324 پس از تکمیل دوره ی حرفه ای "حســابداری 
چارترد )CA(" و عضویت در "انجمن حســابداران 
چارترد انگلســتان و ولــز )ICAEW(" بــه ایران 
بازگشتند، و از آن جا که بورسیه ی بانک ملی ایران 
بودند، زندگی کاری خود را در آن بانک آغاز کردند. 
زنده یــاد ســمیعی در دهــه ی 1330، در همکاری 
مشــترك با فرانســوا کراکو )اقتصــاددان بلژیکی(، 
مطالعات اولیه ی راه اندازی بانک مرکزی در ایران را 
انجام داد، و جــزو تاثیرگذارترین افراد در راه اندازی 
این نهاد ناظر بر شــبکه ی بانکی کشــور بود. وی از 
اردیبهشــت 1342 نیز، پس از ابراهیم کاشــــانی 
پورهمایون )1340-42(،  و علی اصغر   )133۹-40(
به عنوان سومین رئیس کل بانک مرکزی رهبری بازار 
پول کشــور را بر عهده گرفت، و در همان سال های 
آغازیــن عهده داری این مســئولیت نیز کمیته ای را 
در بانک مرکزی به منظــور انجام مطالعات اولیه ی 
تأسیس بورس اوراق بهادار در ایران راه اندازی کرد، 
و مســئولیت آن را به دوســت و هــم دوره ای خود، 
زنده یاد ابوالقاســم خردجو )مدیرعامل وقت "بانک 
توســعه ی صنعتی و معدنی ایران" )۵8-1338( و 
رئیس "کانون حســابداران رسمی" )13۵2-۵8((، 
ســپرد. در نتیجه ی پیگیری هــای آن دو زنده یاد، 
سرانجام "قانون تاسیس بورس اوراق بهادار" در روز 
دوشــنبه، ۹ اسفند 1344، به تصویب مجلس سنا و 
در روز سه شــنبه، 2۷ اردیبهشت 134۵، به تصویب 
مجلس شــورای ملّی رسید؛ و پس از انجام مقدمات 
اولیه، بــورس اوراق بهادار تهران در روز دوشــنبه، 
1 آبــان 134۶، در تاالر اجتماعــات بانک مرکزی 
ایران افتتاح شــد. بدین ترتیــب، در دهه ی آغازین 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران، که به اســتقرار و 
توســعه ی اولیه ی آن سپری شد، آن دو زنده یاد که 

از تاثیرگذارترین حســابداران تاریخ معاصر ایران به 
شــمار می آیند، یکی در جایگاه رئیس شورای عالی 
بورس )ســمیعی( و دیگری در جایگاه رئیس هیئت 
مدیره ی سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران 
)خردجو( رهبری بازار ســرمایه ی نوپای ایران را بر 

عهده داشتند.

پس از انقــالب، فعالیت بــورس اوراق بهادار تهران 
ادامه یافت. ولی در دهه ی آغازین )دهه ی 13۶0(، با 
توجه به ملّی شدن شمار قابل توجهی از شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس و سایر شرکت های فعال در 
بخش خصوصــی اقتصاد ایــران، و همچنین توقف 
انتشار و معامالت ثانویه ی اوراق قرضه ای که پیش از 
انقالب بخــش قابل توجهی از معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران را تشکیل می دادند، آهنگ توسعه ی این 
بازار به شدت کند شــد، و حتی با توجه به چیرگی 
دیدگاه های چپ گرایانه ی افراطی در اقتصاد کشــور 
طــی آن ســالها، کیان بورس نیز بــه طور جدی به 
مخاطره افتاد. در آن وضعیت خطیر، اله ویردی رجایی 
سلماسی، یکی دیگر از حســابداران شناخته شده ی 
فعال در شــبکه ی بانکی کشــور، که پس از انقالب، 
به عنوان دومین رئیس انجمن حســابداران خبره ی 
ایران رهبری حرفه ی تضعیف شــده ی حســابداری 
بخش خصوصی کشــور را نیز بر عهده داشــت، در 
جلسه ی روز ســه شـــنبه، 11 آذر 13۵۹، از سوی 
بانــک مرکزی به عنوان پنجمین دبیرکل ســازمان 
کارگــزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شــد. 
وی دانش آموخته ی کارشناســی ارشــد حسابداری 
از دانشکده ی حســابداری و علوم مالی شرکت ملّی 
نفت ایران است، و پیش از انتصاب به سمت دبیرکل 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق( 
تا جایــگاه معاون مالی و اداری و مشــاور رئیس کل 
بانک مرکزی نیز ارتقاء یافـــته بود. رجایی سلماسی 
در بین هفت دبیــرکل تاریخ آن سازمـــان )فریدون 
مهــدوی، فضل الــه مهرپور، داریوش خزیمـــه علم، 
منصـــور ضابطیان، اله ویردی رجـــایی سلمــاسی، 
سید احمد میرمطهری، و حســـین عبــده تبریزی- 
از 134۶ تــا 138۵( با هفده ســـــال خدمتگزاری 
)از 13۵۹ تا 13۷۶( رکورددار درازمدت ترین دوران 
تصــدی این جایــگاه اســت. او در دوران درازمدت 
خدمتگزاری خود در بورس دو نقش برجســته ایفا 
کرد. نخست آن که در آن سال های پرتالطم دهه ی 

مشـارکـت تاثیــرگـذار
در  حسـابداران 
توسـعۀ بورس
بهــادار اوراق   
ایـــــران در   
در بیش از نیم قرن گذشته
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13۶0 از کیان بورس پاسداری کرد. دوم آن که، در 
ســال های آغازین دهه ی 13۷0، یعنی پس از پایان 
دوران جنگ و آغاز سیاست های تعدیالت اقتصادی 
)در دوران ریاســت جمهــوری مرحــوم هاشــمی 
رفسنجانی(، موفق به جلب حمایت حاکمیت و دولت 
از بورس شــد، که نقطه ی اوج آن در حضور تاریخی 
و نمادیــن شــخص دوم مملکت )رئیــس جمهور 
وقــت( در تاالر معامالت بورس )ســاختمان حافظ( 
برای افتتاح ســامانه ی الکترونیکی معامالت )خرداد 
13۷3( نمــود پیدا کرد. در واقــع، همان طور که از 
زنده یادان ســمیعی و خردجو به عنوان بنیانگذاران 
بورس اوراق بهادار تهــران و تاثیرگذارترین افراد در 
پاگرفتن این بازار در دهه ی نخســت فعالیت آن یاد 
می شــود؛ از رجایی سلماسی نیز به عنوان کسی یاد 
می شــود که کیان بورس اوراق بهــادار تهران را در 
دهه ی دوم فعالیت آن حفظ کرد، و در دهه ی ســوم 
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران نیز رونق دوباره ای 

به آن برگرداند.

چهارمین و پنجمیــن دهه های فعالیت بورس اوراق 
بهادار تهران )از 13۷۶ تا کنون( به خودانتظام سازی 
قانونی این بازار و توســعه ی نهادها و ابزارهای مالی 
جدید در آن سپری شــد. البته از سال های آغازین 
راه اندازی این بازار، عالوه بر محمدمهدی ســمیعی 
و ابوالقاســم خردجو، گروهی دیگر از حســابداران 
خبــره، از جمله، اســمعیل عرفانــی، پرویز نبوی، 
ضیاء اله شــهیدی، حسن سجادی نژاد، جلیل شرکاء، 
محمدحسن ابریشمی، ...، با عضویت در شورای عالی 
بــورس و هیئت پذیرش، با محوریت حســابداری و 
گزارشگری مالی شــرکت های پذیرفته شده درصدد 
اعمال نظارت بر آنها برآمده بودند. تا جایی که حتی 
ســه ســال و اندی پیش از افتتاح رسمی بورس اوراق 
بهادار تهران )در روز دوشنبه، 1 آبان 134۶(، روزنامه ی 
اطالعات شماره ی 114۵۶، یکشنبه، 18 مرداد 1343، 
در صفحه ی 1۵ خود، زیر عکســی تاریخی و دیدنی 
از تمرین جهان پهلــوان غالمرضا تختی که خود را 
برای شرکت در المپیک 1۹۶4 توکیو آماده می کرد، 
از آغاز بــه کار »کمیته ی حســابداران خبره« خبر 
داده بــود. کمیته ای که طبق متــن خبر، مقرر بود: 
»به دفاتر و حســاب های شــرکت های سهامی برای 
انتخاب ]پذیرش[ سهام رســیدگی کند. ...که از هر 
جهت صالح باشند و رشته ی فعالیت آنها طوری باشد 

که منافع بیشــتری عاید سهامداران نماید...«. توجه 
داشــته باشــید که به کارگیری اصطالح "حسابدار 
خبــره" در این خبر چیزی قریب به نه ســال پیش 
از تاسیس "انجمن حســابداران خبره ی ایران" )2 
اســفند 13۵1( صورت پذیرفته اســت؛ و به وضوح 
رد پای اندیشــه های حرفه ای زنده یادان ســمیعی و 
خردجو و دیگر حســابداران هم دوره ای آنان در ابالغ 
این خبر دیده می شود. آن بزرگان حرفه ی حسابداری 
نوپای ایران، با الگوبــرداری اصولی از بازارهای مالی 
کشورهای توسعه یافته ی جهان سنگ بنای نظارتی را 
در بورس اوراق بهادار تهران گذاشتند، که در همه ی 
ســال های پس از آن نیز تا به امروز عمدتاً توســط 
دانش آموختگان حسابداری شاغل در ارکان مختلف 
بازار اوراق بهادار ایران اعمال شــده است. از جمله، 
فرازهــای اعمــال این نظارت در ســال های آغازین 
راه اندازی بورس اوراق بهادار تهران می توان به موارد 
زیر اشــاره کرد: در نهمین جلســه ی شورای بورس 
)1۶ مهر 134۶( حسابرســی مستقل دفاتر حساب 
معامالت کارگزاری ها در نخستین آیین نامه ی اجرایی 
ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران الزامی 
شد. در دوازدهمین جلسه ی شورای بورس )1۷ آبان 
134۶( ارائه ی صورت های مالی حسابرسی شــده ی 
ســه ســال مالی اخیر برای پذیرش سهام شرکت ها 
در بورس الزامی شــد. در ماده ی 1۵ اساســنامه ی 
سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )سابق(، 
انتخاب حسابرس مســتقل برای این سازمان الزامی 
شــد. در سال 13۵۵، نخســتین فهرست موسسات 
حسابرســی معتمد هیئــت پذیــرش اوراق بهادار 
منتشر شد. در همان سال، با توجه به افزایش شمار 
شرکت های پذیرفته شده، برای نخستین بار، نظارت 
بر شرکت های پذیرفته شده توسط دو گروه سه نفری 
که در راس آنها دو حسابدار خبره )زنده یادان حسن 
ســجادی نژاد و ضیاء اله شــهیدی( قرار داشتند، در 
دســتور کار هیئت پذیرش اوراق بهادار قرار گرفت، 
تا بر تداوم شرایط پذیرش شرکت های پذیرفته شده 

نظارت کنند.

در سالهای بعد، نظارت های یادشده در قالب ادارات 
مختلفی در ســازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران )پیــش از تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" – 1384( تداوم و توسعه 
یافــت، و در حال حاضر نیــز در مدیریت نظارت بر 

ناشران ســازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران، و فرابورس ایران اعمال می شــود. 
البته پیــش از تصویب "قانــون بــازار اوراق بهادار 
جمهوری اســالمی ایران" )1384( برای اعمال این 
نظارت ها خالء جّدی قانونی وجود داشــت. تا جایی 
که حتی در مقطعی از آن دوران، ســازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )ســابق( بــرای حضور در 
مجامع عمومی صاحبان ســهام شــرکت های بورسی 
اقــدام به خریــد یکصد )100( ســهم از یکایک آن 
شــرکت ها کرده بود، تا دست کم به عنوان "سهامدار 
خرد" )!( - و نه "ناظر قانونی" - امکان حضور در آن 
مجامع را داشته باشد. حتی شخصاً به یاد دارم که در 
آن دوران یکی از شرکت های پذیرفته شده در تقابل با 
این اعمال نظارت ها، دبیرکل وقت سازمان کارگزاران 
بورس اوراق بهادار تهران )سابق( را به دادگاه کشاند! 
ولی ســرانجام، با تصویب "قانون بــازار اوراق بهادار 
جمهــــوری اســــالمی ایران" در روز سـه شــنبه، 
1 آذر 1384، ایــن نظارت ها محمل قانونی پیدا کرد 
و تمهیدات الزم برای گسترش و تنوع بیشتر آنها نیز 
فراهم شد. به طوری که در بیش از یک دهه ای که از 
تصویب این قانون می گذرد، دامنه ی این نظارت ها به 
زمینه های تخصصی گوناگونی از جمله، گزارشــگری 
مالی، گزارشــگری مالی بین المللــی، کنترل داخلی، 
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی، ... گسترش یافته 
است، و به عنوان پیشرانی بسیار نیرومند و تاثیرگذار 
برای توســعه ی این مفاهیم و خدمــات حرفه ای در 

حرفه ی حسابداری کشور عمل کرده است. 

در ایران نیز همانند همه ی قلمروهای حقوقی دیگر، 
توســعه ی بازارهــای مالی )بانک، بــورس و بیمه( و 
توســعه ی حرفه ی حســابداری ارتباط تنگاتنگی با 
یکدیگر دارند، و در طول یک ســده ی گذشــته نیز 
این حوزه های تخصصی خدمات متقابل ارزشــمندی 
را برای توســعه ی یکدیگر انجام داده اند. با این حال، 
ظرفیت بالقوه ی موجود برای گســترش دامنه ی این 
خدمات متقابل بسیار بیشتر از مواردی است که طی 
این مدت به فعلیت رســیده اند. از ایــن رو، جا دارد 
که رهبــران بازارهای مالی و حرفه ی حســابداری با 
شــناخت دقیق از ظرفیت های طرف مقابل نسبت به 
مفاهمه و همکاری های دوجانبه و چندجانبه ی بیشتر 
در راستای توســعه ی اقتصادی میهن عزیزمان ایران 

گام های استوارتری بردارند.                           
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حسابدار

همایش گزارش 

کامــــــل گــــــزارش 
همایـــش  چهـل ویکمین 
انجمن حسابداران خبره ایران:

فیلم کامــل، متن نوشــتاری )مجموعه مقاالت(، و 
اسالیدهای مربوط به یکایک سخنرانی های همایش 
از طریق صفحه ی اختصاصی همایش بر روی وبگاه 
h t t p : / / i i c a . i r / 4 1 t h انجمن به نشانی: 
منتشر شده است و در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

چهـــارشنبه، 29 خـــــرداد 1398

دانشـکده ی مدیریـت دانشـگاه تهران

لــــی ما تأمین 

برگزارکننده

دانلود مجموعه مقاالتصفحه همایش

حامی مالی ویژه

ر ســرمایه بازا ز  ا

عصــرگاه چهارشــنبه، 2۹ خــرداد 13۹8، چهل و 
یکمین همایش انجمن حســابداران خبره ی ایران با 
عنوان "تامین مالی از بازار سرمایه" با حضور پرشور 
اهالی حرفه ی حســابداری و فعاالن بازار سرمایه در 
تاالر الغدیر دانشکده ی مدیریت دانشگاه تهران برگزار 
شــد، و بازتاب گسترده ای در رسانه های بازار سرمایه 
داشت. سخنرانی افتتاحیه ی این همایش توسط علی 
صحرایی مدیرعامل بــورس اوراق بهادار تهران ایراد 
شد، و شــماری از مدیران و مسئوالن سازمان بورس 
و اوراق بهادار و نهادهای مالی بازار اوراق بهادار ایران 
در آن به ایراد ســخنرانی پرداختند. بانک پارســیان 
)به عنوان حامی مالی ویژه(، تامین ســرمایه ی امین، 
تامین سرمایه ی نوین، ســرمایه گذاری سامان مجد، 
کارگزاری نماد شاهدان، گروه خدمات بازار سرمایه ی 
کاریزما، و شــرکت های همکاران سیستم و سپیدار 
سیستم از برگزاری این همایش حمایت مالی کردند. 
]فیلــم کامل یکایک ســخنرانی های این همایش در 
کانال رســمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در 
 ،)www.aparat.com/iica_ir :آپارات )به نشانی
و متــن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشده بر روی وبگاه انجمن )به نشــــــــانی: 
iica.ir/41th( بــه همــراه اســالیدهای مربوط در 

دسترس عالقه مندان است[.

محسن قاسمی
 دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی ایران

انجمــن  نماینــده ی  خوشــامدگویی 
حسابداران خبره ی ایران

در آغاز همایش، پس از قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید، 

و نواختن سرود ملّی، محسن قاسمی، دبیرکل انجمن 
حسابداران خبره ی ایران و دبیر اجرایی همایش، به 
نمایندگی از شورای عالی و کارگروه همایش انجمن، 
ضمن خوشامدگویی به حاضران و قدردانی از استقبال 
پرشور آنان از همایش، از اشخاص و سازمان هایی که 
در برگزاری همایش مشارکت داشتند، به نمایندگی 
از انجمن سپاســگزاری کــرد. وی در این بخش از 
سخنان خود، پس از قدردانی از سخنرانان همایش، 
از اعضــای کارگروه همایــش - رحمت اله صادقیان 
)رئیس شــورای عالی و رئیس کارگــروه همایش(، 
منصور شــمس احمدی )نایب رئیس شــورای عالی 
انجمن(، مهران آقایی )عضو شــورای عالی انجمن(، 
و سعید جمشــیدی فرد - و محمدمهدی مومن زاده 
)دبیــر علمی همایش( به پاس طراحی و برنامه ریزی 
درون مایــه ی همایش صمیمانه سپاســگزاری کرد. 
وی در ادامــه، مراتب سپاســگزاری ویــژه ی خود و 
انجمــن را از بانک پارســیان، و کــوروش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارسیان، از بابت حمایت مالی ویژه 
از برگزاری همایش ابراز کرد. سپس، از سایر حامیان 
مالی همایش، شــرکت های تامین سرمایه ی امین، 
تامین ســرمایه ی نوین، سرمایه گذاری سامان مجد، 
کارگزاری نماد شاهدان، گروه خدمات بازار سرمایه ی 
کاریزما، همکاران سیستم و ســپیدار سیستم بابت 
پشــتیبانی مالی از برگزاری همایش سپاســگزاری 
کرد، و حمایت معنوی انجمن مالی ایران از برگزاری 
همایش را مــورد قدردانی قرار داد. وی همچنین، از 
شرکت ها، موسسات، و ســازمان هایی که با ثبت نام 
شــمار قابل توجهی از کارکنان خــود در همایش، از 
برگــزاری آن حمایت کردند، از جمله، شــرکت های 
زیرمجموعه ی بنیاد مســتضعفان انقالب اسالمی به 
واســطه ی پیگیری های رحمت اله صادقیان و مهران 
آقایی، شــرکت های زیرمجموعه ی شــرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به واســطه ی پیگیری های 
محمدحسن فامیلی، موسسه ی حسابرسی ارقام نگر 
آریا، موسسه ی حسابرســی سامان پندار، موسسه ی 
حسابرسی آزموده کاران، ســازمان حسابرسی ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، شــرکت عمران و مسکن 
ایران، و بانک انصار، سپاســگزاری کرد. قاســمی در 
پایان این بخش از سخنان خود، کارکنان دبیرخانه ی 
انجمــن را از بابــت زحماتی که در برگــزاری این 
همـایش متقبل شـــــدند مورد قــدردانی قـــرار 

داد.

گزارشگر: سمیه وطن دوست
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دبیرکل انجمن، در بخش دوم سخنان خود، با اشاره 
به تاریخ بازار ســرمایه ی ایران طی بیش از نیم قرن 
گذشته، نقش آفرینی و مشــارکت حسابداران ایران 
در راه اندازی و توســعه ی این بازار را بسیار تاثیرگذار 
و کلیــدی دانســت. وی از محمدمهدی ســمیعی 
)نخستین رئیس انجمن حســابداران خبره ی ایران 
و نخســتین رئیس شــورای عالی بورس(، ابوالقاسم 
خردجو )رئیس کانون حسابداران رسمی و نخستین 
رئیس هیئت مدیره ی سازمان کارگزاران بورس اوراق 
بهادار تهران(، اســمعیل عرفانی، حسن سجادی نژاد، 
جلیل شــرکاء، ضیاء اله شــهیدی، پرویــز نبوی، و 
محمدحســن ابریشمی، )حســابداران خبره ی عضو 
شورای عالی بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار در 
ســال های آغازین فعالیت بورس(، اله ویردی رجایی 
سلماسی )دومین رئیس انجمن حسابداران خبره ی 
ایران و نخســتین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس 
اوراق بهادار تهران- پس از انقالب(، حســین عبده ی 
تبریزی )عضو اسبق شورای عالی انجمن حسابداران 
خبــره ی ایران و معمار ســاختار جدید بــازار اوراق 
بهادار ایــران(، علی رحمانی )نخســتین مدیرعامل 
شــرکت بــورس اوراق بهــادار تهــران(، مصطفی 
امیدقائمی )نخســتین مدیرعامل شــرکت فرابورس 
ایــران(، و علی صحرایی )مدیرعامل فعلی شــرکت 
بورس اوراق بهادار تهــران( به عنوان تاثیرگذارترین 
حسابداران و اعضای انجمن حسابداران خبره ی ایران 
در ارکان مختلف بــازار اوراق بهادار ایران طی بیش 
از نیم قرن گذشــته یاد کرد؛ و با اشــاره به رابطه ی 
بسیار تنگاتنگ و تاثیرگذاری که طی این مدت بین 
حرفه ی حســابداری و بازار اوراق بهادار ایران وجود 
داشته است، خواستار تقویت این رابطه و استفاده ی 
بیشــتر از ظرفیت های دو طرف در راستای پیشرفت 
وطن عزیزمان ایران شــد]فیلم کامل این سخنرانی 
در کانال رسمی انجمــــــن حسابداران خبـــره ی 
 www.aparat :ایران در آپــــارات )به نشـــانی
com/v/cywNt.(، و متن کامل این ســخنرانی در 
"مجموعه مقاالت" منتشرشده بر روی وبگاه انجمن 
)به نشــــانی: iica.ir/41th( به همراه اسالیدهای 

مربوط در دسترس عالقه مندان است[.

گزارش دبیر علمی همایش
دبیــر علمی همایش، در ابتــدای گزارش خود، پس 
از خوشــامدگویی به حاضــران و سپاســگزاری از 

محمدمهدی مومن زاده
 دبیر علمی همایش

اعضای شورای عالی، رئیس و دبیرکل انجمن، گفت: 
موضوعی که در ابتــدای این همایش در خدمت تان 
هســتم، یک روایتی از مناسبات بخش مالی و بخش 
حقیقی اقتصاد اســت. این روایت خرده روایت هایی 
دارد که نخ تســبیح همه ی آنها بحث اهمیت تامین 

مالی و تامین مالی از بازار سرمایه است.

وی در ادامه با اشــاره به تحقیقی که در دی 13۹۷ 
توســط اتاق بازرگانی انجام شده است، گفت: در این 
تحقیق از دو هزار فعال اقتصادی پرسیده اند که موانع 
و چالش های اصلی کســب و کار در کشور چیست؟ 
بخش عمــده ی آنان دشــواری و محدودیت تامین 
منابع مالی را به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های 
خــود ذکر کرده اند. و وقتی از آنان پرســیده شــده 
اســت که دلیل این محدودیت چیست، همگی شان 
به محدودیت های تامین مالی از نظام بانکی اشــاره 
کرده انــد. البته همین افراد وقتی راهکار پیشــنهاد 
داده انــد، ابتدا گفته اند کاهــش هزینه ی مالی، ولی 
در ادامــه، اســتفاده از "اوراق قرضه" )که ما "اوراق 
بدهــی" یا "صکــوك" می نامیم( را بــه عنوان یک 

راهکار جایگزین اعالم کرده اند. 

دبیــر علمــی همایــش، بــا اشــاره به "گــزارش 
رقابت پذیــری" مجمع جهانی اقتصــاد تصریح کرد: 
طی ســالهای منتهی به 201۷ )که نحوه ی تهیه ی 
این گزارش به طور کلی تغییر کرد( همواره امتیازی 
که بخــش خصوصی اقتصــاد در زمینــه ی تامین 
مالی به شــاخص های بازار سرمایه می داد، بیشتر از 
امتیازی بود که به نظام بانکی می دادند. یعنی فعاالن 
اقتصادی ما بازار ســرمایه را برای جذب منابع مالی 
بهتر از نظــام بانکی می دانند. در برابــر این تقاضا، 
در بازار ســرمایه ی ایران نیز انواع و اقســام ابزارها و 

نهادهای مالی برای پاسخگویی به این تقاضا طراحی 
شــده اســت. به طوری که هم اینک بیشتر ابزارها و 
نهادهای متعارف برای تامین مالی در بازار سرمایه ی 
ما وجود دارد، و پاســخگوی نیازهای متفاوت بنگاه ها 
است. وی در همین ارتباط افزود: اگر پنج سال پیش 
ما از یک مدیر مالی می خواستیم درباره ی استفاده از 
ابزارهای بازار سرمایه به ما پیشنهاد ارائه بدهد، یکی، 
دو تا ابزار بیشــتر نداشتیم. یعنی با مسئله هایی برای 
تصمیم گیری روبه رو بودیــم. ولی امروز با تنوعی که 
در اوراق مختلف بدهی در بازار ســرمایه وجود دارد، 
مسئله های تصمیم گیری به فرصت های تصمیم گیری 
تبدیل شده اند. مثال، امروز اگر یک مشاور مالی به ما 
بگوید که از "اوراق منفعت" استفاده کنیم، باید از او 
بپرســیم چرا اوراق منفعت؟ چرا مثال "اوراق تبعی" 
نه؟ چــرا "اوراق اجاره" نه؟ یا چــرا "اوراق اجاره ی 
ســهام" نه؟ این توانمندی جدیدی است که مدیران 

مالی باید به آن مجهز باشند.

مومن زاده در ادامه با اشــاره به آمار بازار اوراق بدهی 
ایران یادآورد شــد: در حال حاضر، صنعت نفت و گاز 
و صنعت خودرو بیشــترین ســهم را در تامین مالی 
از بازار بدهی داشــته اند. چون شرکت های بزرگ تری 
دارند، هزینه ی سیاســی باالتری دارند، و مجبورند از 
منابع مختلف تامین مالی کنند. ولی سایر شرکت ها و 
سایر صنایع نیز به تامین مالی نیاز دارند، و باز این جا 
وظیفه ی مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان است 
که این شرکت ها را به سطحی برسانند که بتوانند از 
این ابزارهای مالی استفاده کنند. دبیر علمی همایش، 
در ادامه ی گزارش خود، به ذکر نکاتی تکمیلی در این 
ارتباط پرداخت. ]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال 
رسمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات )به 
نشــانی: www.aparat.com/v/J3Sjn(، و متن 
کامل این سخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده 
بــر روی وبگاه انجمن )به نشــانی: iica.ir/41th( به 
همراه اســالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان 

است[.

سخنرانی افتتاحیه
پس از گــزارش دبیر علمی، ســخنرانی افتتاحیه ی 
همایش توســط علــی صحرایــی مدیرعامل بورس 
اوراق بهادار تهران ایراد شــد. وی ســخنان خود را 
با سپاســگزاری از شــورای عالی انجمن حسابداران 
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۲۶ و ۳۲۷

حسابدار

خبره ی ایران، به ویــژه رحمت اله صادقیان )رئیس( 
و محسن قاسمی )دبیرکل( و دیگر عزیزانی که باعث 
برگــزاری این همایش شــدند، آغاز کــرد؛ و حضور 
حســابداران و حسابرســان حاضر در همایش را، در 
این ایام که عمدتا مشغول تهیه ی و اطمینان بخشی 
به صورت های مالی هســـتند، مورد قدردانی قـــرار 

داد.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در آغاز سخنرانی 
خود تصریح کرد: موضوع ما این اســت که در کشور 
دچار تنگنای تامین مالی هستیم. وقتی این شرایط 
را با وضعیت جهانی مقایســه می کنیــم، می بینیم 
کــه در عرصه ی جهانی نیز در گذشــته تامین مالی 
بیشتر به اعتبارات بانکی متکی بود. ولی وقتی بحران 
جنوب شرق آســیا در سال های 1۹۹۷ و 1۹۹8 رخ 
داد، همچنین بحران مالی سال های 200۷ و 2008 
در آسیا، اروپا و آمریکا، این رویکرد تامین مالی تغییر 
کرد، و آنها هوشمندانه به ســمت بازارهای سرمایه 
تغییر   )regulated( بازارهای ضابطه گذاری شده  و 
جهت دادند. وی افزود: اقتصاد ایران هم از گذشــته 
برای تامین مالی به منابع بانکی وابسته بوده است، و 
طبق آمارها، این وابستگی در حال افزایش است. وی 
یادآور شــد: ما نمی گوییم تامین مالی از نظام بانکی 
کار نادرستی اســت. چون می دانیم که در صنعت و 
تولید بــدون حمایت و پشــتیبانی نظام بانکی هیچ 
آجری روی آجر دیگر قرار نگرفته اســت. ولی اتکای 
بیــش از اندازه به منابع بانکی خود صنعت بانکداری 
را هــم دچار چالش کرده اســت و دیگر توان تامین 

مالی ندارد.

صحرایــی در ادامــه ی ســخنان خود با اشــاره به 
تســهیالت بانکی، اوراق بدهی، و اوراق ســرمایه ای 

به عنوان ســه منبع اصلی تامیــن مالی از بازارهای 
مالی، خاطر نشــان کرد: طبق آمــار بانک جهانی و 
بانک تسویه ی بین المللی در مارس 2018، در ایران، 
۷0 درصــد تامین مالی از بازارهــای مالی از محل 
تســهیالت بانکی، 2۷ درصد از بازار سهام، و کمتر 
از 3 درصد از بازار اوراق بدهی بوده اســت. در حالی 
که مثاًل در ژاپن این نســبت ها به ترتیب، 23، 2۶ و 
۵2 درصد بوده اســت. در دیگر کشورهای پیشرفته 
هم کمابیش به همین نســبت است. ولی هر چه به 
سمت کشــورهای کمترتوسعه یافته می رویم، اتکای 
تامین مالی بیشتر به نظام بانکی است. وی در ادامه 
افزود: نکته ی مهم دیگر در این ارتباط "عمق مالی" 
کشــورها اســت. آمار بانک جهانی و بانک تسویه ی 
بین المللی در ســال 201۷، از مانده ی اوراق بدهی، 
ارزش بازار سهام، و مانده ی تسهیالت بانکی نسبت 
به تولید ناخالص داخلی )GDP( کشــورها، نشــان 
می دهد که مثال در ژاپن درصد مانده ی اوراق بدهی 
به GDP آن کشــور بیش از 2۶0 درصد اســت. در 
حالی که این درصد در ایران کمتر از ۶ درصد است! 
ولی مانده ی تســهیالت بانکی به GDP ایران حدود 
8۵ درصد اســت )اسالیدهای همه ی سخنرانی های 
همایش، شــامل نمودارها و آمار مورد اشاره در هر 
سخنرانی، در صفحه ی همــــایش به نشــــــانی 
عالقه منــدان  دســــترس  در   iica.ir/41th

اســــت(.

مدیرعامــل بــورس اوراق بهادار تهــران در ادامه با 
اشــاره به ساختار تامین مالی اقتصاد ایران به عنوان 
یک نظام اقتصــاد دولتی و حاکمیتی یادآور شــد: 
ســاختار تامین مالی ایران بر چهار پایه ی تسهیالت 
بانکــی، بودجــه ی عمرانی دولت، بازار ســرمایه، و 
ســرمایه گذاری خارجی استوار اســت. وی در این 
بخش با اشــاره به آمار هر یــک از این چهار منبع 
از سال 13۹0 تا 13۹۷ )به اسالیدها مراجعه شود( 
تصریح کرد: اگــر نگاهی گذرا به این آمار داشــته 
باشــیم در سال 13۹0 حدود ۷۶ درصد تامین مالی 
)بــه مبلغ 1۶8۵ هزار میلیــارد ریال( از محل نظام 
بانکی انجام شــده بود. این نســبت طی این مدت 
افزایش یافته و در پایان ســال 13۹۷ به 8۶ درصد 
)به مبلغ ۷۷3۷ هزار میلیارد ریال( رســیده اســت. 
البته در همین بازه ی زمانی مبلغ تامین مالی از بازار 
سرمایه هم از مبلغ 1۷8 هزار میلیارد ریال به مبلغ 

۷۹۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. ولی سهم 
آن از کل تامین مالی همچنان بسیار ناچیز است. 

صحرایی در بخش بعدی ســخنان خود با اشــاره به 
چالش های نظام مالی کشــور گفت: طی ســال های 
اخیر حجــم نقدینگی افزایش قابل توجهی داشــته 
اســت. طبق اعــالم بانک مرکزی حجــم نقدینگی 
اقتصاد ایران در حــال حاضر بالغ بر 1۷۵0 تریلیون 
تومان اســت! این هم یک چالش اساســی است که 
از آن به عنوان اژدهای چندســری یاد می کنند که 
دارای عواقب متعددی اســت. چالش بااهمیت دیگر 
این اســت که در حوزه ی تســهیالت بانکی هم که 
اصلی ترین منبع تأمین مالی در کشــور است، بیش 
از ۶0 درصد این تسهیالت به منظور تامین "سرمایه 
در گردش" پرداخت شده است و کمتر از 1۵ درصد 
آن به ایجاد یا توسعه ی واحدهای تولیدی اختصاص 
داده شــده است. و نهایتا سومین چالش اساسی این 
که حدود 11.۵ درصد از تسهیالت بانکی را تسهیالت 
غیرجاری )مشکوك الوصول، معوق، سررسیدگذشته( 

تشکیل می دهند.

وی در ادامــه با اشــاره بــه قانون بودجه ی ســال 
13۹8 کل کشــور، یادآور شــد: در این قانون عالوه 
بر پیش بینی انتشــار انواع اوراق بهادار اســالمی به 
ارزش ۹4 هزار میلیارد تومان، انتشــار اوراق بدهی 
ارزی به ارزش 3 میلیــارد دالر نیز برای تأمین مالی 
بخش عمومی، شــهرداری ها و شــرکت های دولتی 
مقرر شده است. سرمایه گذاری خارجی هم که عدد 
کمی است، و در این شــرایط خاصی که ما هستیم 
چشــم انداز مثبتی حداقل در کوتاه مدت نمی توانیم 
برایش پیش بینی کنیم. بنابراین باید ســاختار نظام 
تامین مالی کشور را تغییر دهیم. این یک الزام است. 
البته شــرایط بهتری هم به وجود خواهد آمد. چون 
در نظام تامین مالی مبتنی بر بانک عمدتا تخصیص 
بهینه انجام نمی شود. در حالی که در بازار ســرمایه 
معمــوال منابع به روش بهینه تری تخصــــیص پیدا 

می کـــنند.

مدیرعامل بورس اوراق بهــادار تهران پس از ارائه ی 
توضیحاتی درباره ی اوراق بدهی طراحی شده در بازار 
سرمایه ی ایران طی سال های اخیر، در بخش پایانی 
ســخنرانی خود با مخاطب قرار دادن حســابداران 

علی صحرایی
 مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران
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حرفه ای گفت: ما در بازار سرمایه همیشه مردم عادی 
را دعوت می کنیم که حضور غیرمســتقیم داشــته 
باشند. ولی به هر حال بسیاری از مردم عادی همچنان 
مستقیما در بازار حضور دارند. بنابراین، آن چه مربوط 
به ما جامعه ی حسابداری می شود این است که همه ی 
مردم این گزارش هــای مالی را مبنای تصمیم گیری و 
قضاوت خود قرار می دهند. پس انتظار این اســت که 
هم تهیه و هم اعتباربخشــی به این گزارش های مالی 
خیلی حرفه ای انجام شود. عالوه بر این، یکی از راه هایی 
که می شــود اثرات شــایعات بر بازار را کم کرد، همین 
اعتبار بخشیدن به گزارش دهی صورت های مالی است 
که توسط حسابرسان محترم انجام می شود. اگر ما این 
وظایف را به درستی انجام دهیم می توانیم نقش و حضور 
مردم در بازار ســرمایه را بیشتر کنیم، و این ساز و کار 
تامیــن مالی را که در حال حاضر وزنش هم خیلی کم 
است به درصدهای متناسب تری برسانیم. یکی از تکالیف 
ما به عنوان حســابدار این است که نقش خودمان را به 
صورت خیلی حرفه ای انجام دهیم، و بیشتر به محتوای 
گزارش دهی توجه کنیم و از شــکل فاصله بگیریم. از 
صبر و حوصله ی شــما عزیزان تشکر می کنم، و آرزوی 
توفیق و ســالمتی دارم. ]فیلم کامل این سخنرانی در 
کانال رسمی انجمن حسابداران خبره ی ایران در آپارات 
 ،)www.aparat.com/v/wN43o :به نشــانی(
و متن کامـــــل ایــن ســــــخنرانی در "مجموعه 
مقاالت" منتشرشده بر روی وبگـــاه انجمــــن )به 
اســالیدهای  همراه  به   )iica.ir/41th نشـــــانی: 

مربوط در دسترس عالقه مندان است[.

نقش اقتصادی ابزارهای مالی

حسین عبده تبریزی
آخرین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران، عضو پیشین شورای عالی بورس و اوراق بهادار

در آغاز نشســت اول همایش، حسین عبده تبریزی، 
عضو اسبق شــورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 

ایران، عضو پیشــین شــورای عالی بــورس و اوراق 
بهادار، و آخرین دبیرکل ســازمان کارگزاران بورس 
اوراق بهادار تهران )سابق(، به ایراد سخنرانی خود با 
عنوان "نقش اقتصادی ابزارهای مالی" پرداخت. وی 
در آغاز ســخنان خود در تبیین ابزارهای مالی گفت: 
وقتی ما از ابزار مالی صحبت می کنیم منظورمان یک 
تعهد قانونی است، که طرفین برای انتقال یک ارزش 
که ارزش پول اســت در زمانی در آینده بر اســاس 
شرایطی معین نسبت به یکدیگر می پذیرند - چه در 
بانک شکل بگیرد، چه در بازار سرمایه، و چه در جای 
دیگــر. بنابراین، ما ابزارهای مالــی را از دارایی های 
واقعــی جدا می کنیم. تنها دارایی فیزیکی که دارایی 
مالی تلقی می شود، امالك و مستغالت است. بقیه ی 
دارایی هــای فیزیکی فاقد نقدینگــی الزم برای این 
هستند که دارایی مالی تلقی بشوند. دارایی های مالی 
طبق توافق، بین بازار پول و بازار ســرمایه تقســیم 
شــده اند؛ بازار پول شــامل دارایی های مالی زیر یک 
سال و بازار سرمایه شــامل باالتر از یک سال است. 
ولی ایــن تعریف یک تعریف کامال اعتباری اســت. 
یعنی ما می توانیم مواردی را پیدا کنیم که خالف این 
تقسیم بندی باشــد. مثال بانک هایی که وام های 30 
ساله می دهند، در حالی که قرار بوده است ابزارهای 
کوتاه مدت داشته باشند. بنابراین، معیار زمانی کافی 
نیست. بلکه باید نگاه کنیم ببینیم جنس هایی که در 
این بازارها می فروشــند چه تفاوت هایی با هم دارند. 
به همین دلیل، در دنیا به سمت نهاد واحد می روند. 
برای ایــن که در واقع یک موضوع اســت. حاال چه 
از ســوی بانک یا چه از سوی ســایر نهادهای مالی، 
در انتهــا باالخره یک نهادی دارد یک امکاناتی را در 
اختیار شــخص دیگری از نظر مالی می گذارد، و در 

مقابل یک چیزی را دریافت می کند.

عضو پیشــین شــورای عالی بــورس و اوراق بهادار 
در ادامه ی این بخش از ســخنان خــود پس ارائه ی 
توضیحــات تکمیلی درباره ی انــواع اوراق بدهی، از 
نظر کارکرد و بازار مبادالت آنها، گفت: شــرکت های 
ایرانی االن گیرشــان چیست؟ گیرشان این است که 
نمی توانند از بانک ها به میزانی که در گذشــته تکیه 
داشتند امکانات بگیرند. یکی از دالیل، فشار شدیدی 
اســت که روی قیمت امالك و مستغالت و نوسانات 
آنها وجود دارد. االن خود وثیقه گرفتن در بانک ها به 
مسئله ای تبدیل شده است، که به چه قیمتی وثیقه 

بگیرند؟ چون دائما در نوسان است. بعضی جاها که 
قیمت ها حباب وار باال رفته است. وام دهندگان هم با 
معوقات ســنگین روبه رو هستند. دریافت تسهیالت 
به ویژه بدون وثیقه تقریبا غیرممکن شــده اســت. 
بنابراین برای بعضی کســب و کارها اصال سراغ وام 
نمی توانید بروید. مسائلی از جمله، اعتبارات اسنادی، 
انتقــاالت ارزی، محدودیت های مضاربه، ... هم مزید 
بر علت شــده اند. به طوری که شرکت ها به میزانی 
که در گذشته به بانک ها تکیه داشتند، امروز به این 
منابع به سادگی دسترسی ندارند. مخصوصا دریافت 
تســهیالتی که برای سرمایه در گردش االن بیش از 
همیشه مورد نیاز است، بســیار بسیار مشکل شده 
است. البته خوشحالیم که بورس حتی برای سرمایه 
در گردش هم فکر نوعی ابزار و صندوق هایی در این 
زمینه بوده اســت، و حاال غیر از ابزارهای کوتاه مدت 
مثل مضاربــه، می توان تامین مالی کوتاه مدت انجام 

داد.

این استاد تامین مالی تصریح کرد: هر یک از ابزارهای 
مالی باید یک هدفی را دنبال کنند. ابزار اگر هدفی 
را دنبال نکند، خودش خلق ارزش نمی کند. شــما 
در تبلیغات بانک ها دیده اید که مثال اعالم می کنند 
حساب سپرده ی طالیی! ولی عین سایر حساب های 
سپرده است. در واقع، فقط یک بسته بندی متفاوت 
اســت. بعضی ها درباره ی ابزارهای مالی اسالمی هم 
معتقدنــد که چند نوع از آنها همین طور هســتند. 
هدف جدیدی را دنبــال نمی کنند. یک چیز جدید 
را در اقتصــاد دنبال نمی کنند. یک لحظه فکر کنید 
که ما در دنیا ابزاری به نام "ســهامی عام" نداشتیم. 
امروز قطعا توســعه در دنیا شــکل متفاوتی داشت. 
امکان گســترش شــرکت ها فراهم نمی شد. امکان 
تجهیــز منابع از آن طریق را نمــی داد. قطعا تمدن 
ما با این شکلی که االن دارد بسیار متفاوت می شد. 
ابزارهــای مختلــف مالی هم همین طور هســتند. 
بعضی هایشان بازار را توسعه می دهند. بعضی هایشان 
مدیریت ریســک می کنند. بعضی هایشــان هم در 
معامــالت کمک می کنند. کارکرد دیگر آنها هم این 
اســت که انتقال وجوه می دهند. منابع ریز را جمع 
می کنید و به مصارف درشــت می رســانید. یا منابع 
درشت را می گیرید و خرد می کنید. یا پول اصفهان 
را به تهران می رســانید. پول ایران را به کشورهای 
خارجی می رســانید. یک موقع هم توزیع ریســک 
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اســت. من که از بانک وام می گیرم، در واقع ریسک 
ســپرده گذار را به خودم منتقــل می کنم. این یک 
نقش اقتصادی خیلی مهم اســت. بنابراین می شود 
گفت که اگر این ابزارها وجود نداشــتند، و اگر قرار 
بود هر کسی به اندازه ی امکانات خودش ریسک در 
اقتصاد بردارد، طبیعی است توسعــه ای که ما داریم 
از آن صــحبت می کــــنیم به هیچ وجــه اتفــاق 

نمی افتــاد.

دبیرکل اسبق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار 
تهران )ســابق( در ادامه ی توضیحــات خود افزود: 
ابزارهای مالی را بر اساس فاصله ای که از دارایی های 
واقعــی دارند هم می توانیم تعریــف کنیم. بعضی از 
ابزارها مثل سهام، پایه ای هستند. یعنی فاصله ی آنها 
با دارایی های واقعی یک ســنگر است. بعضی هایشان 
هم مشــتقه ها هســتند، که می توانند تا چند سنگر 
عقب برونــد، و فاصله شــان از دارایی هــای واقعی 
می تواند خیلی بیشتر شود. مثال در بخش ساختمانی 
شما یک موقع سهام یک شرکت ساختمانی را دارید، 
یا برای خرید ملک یک وامی از بانک گرفتید، و یک 
قدم بــا آن دارایی واقعی و ملکی که خریدید فاصله 
دارید. ولی قدم دوم این است که این وام ها را تجمیع 
و تبدیــل به اوراق بهادار کنیم و در بازار بفروشــیم. 
این طور یک قدم دیگــر از آن دارایی واقعی فاصله 
می گیریم. قدم بعدی این اســت که همین اوراق را 
هم تبدیل کنیم به تعهــدات رهنی و آنها را هم در 
بازار بفروشــیم. بنابراین، بر حســب تصادف نیست 
که این همــه تنوع در این حوزه داریم. بر حســب 
ضرورت اقتصاد اســت. اگر این ابزارهای متنوع مالی 
نبودند، مشکالتی در توسعه ی اقتصاد، و آهنگ رشد 
اقتصادی کشورها پیدا می شد. یک بار دیگر به نقشی 
کــه ابزارهای مالی در نهادهــای مالی اداره کننده ی 
آنها دارند نگاه کنید. یکی از آنها وســاطت های مالی 
بین عرضه کننــده ی وجوه و گیرنده ی وجوه، چه در 
بانک چه در بازار سرمایه، است. این نقش اقتصادی 
بسیار مهم است. ما چون کشور بانک محور هستیم، 
نقش واسطه گری بانک را راحت تر می فهمیم. اینها 
واسطه هایی هســتند که کســانی که پول دارند را 
به کسانی می رســانند که پول و سرمایه نیاز دارند. 
هزینه هــای عملیاتــی را کاهش می دهند. روشــن 
است؛ اگر هر کســی می خواست منابع الزم را بدون 
ایــن اوراق بهادار، خودش بــرود و تامین کند، خب 

هزینه هایش خیلی باال می رفت. البته تولید اطالعات 
این ابزارها هم خیلی برای ما مهم است. متنوع سازی 
و توزیع ریسک هم یکی دیگر از اهداف اصلی است، 
و بی شک در رشد اقتصادی تاثیر بسیار زیادی داشته 
اســت. چون گرایش افراد به ریسک در یک موقعیت 
مشابه یکسان نیستند. این ابزارها آمده اند که ریسک 
را توزیع کنند. بخش قابــل مالحظه ای از ابزارهایی 
که در این همایش به شــما توضیح داده خواهد شد، 
این نقش را بازی می کنند. وســاطت سررســید هم 
بسیار مهم اســت. گاهی من پولم را برای دو ساعت 
می خواهم جایی ســرمایه گذاری کنــم! این که در 
بازارهای مالی )بانک یا بورس( یک ابزاری خلق شود 
که پول دوســاعته ی من را تبدیــل کند به یک وام 
هفت ســاله کار کوچکی نیست. البته در بازارهای ما 
بــه دلیل نرخ تورم باالیی که داریم، این قراردادهای 
بلندمدت خیلی رشد و شیوع پیدا نکرده است. ولی 
وساطت سررسید یک نقش بااهمیتی است که بازار 
مالی در مســیر توســعه انجام می دهد. نقش بعدی 
تخصــص بهینه ی منابع اســت. بــازار مالی که این 
ابزارها در آن خلق می شــوند، یک کار خیلی خیلی 
خاص می کند و آن پیدا کردن )کشف( قیمت است. 
یک کاری که بعد از این می کند، و ما به خودی خود 
از ابزارها نمی توانیم توقع داشته باشیم، فراهم کردن 
نقدینگی اســــت. این که بتواند این معـــامالت در 
بازار ثانویه معنی پیــــدا کند. چرا مــا این توان را 
در بازار سرمــــایه داریم که وام پنج ســــاله را به 
یک کاالی قابل خــرید و فــروش تبدیل کنیم؟ به 
دلیل این امکاناتی است که بازار برای فراهــم کردن 
نقدینگــی دارد. بازارهای مالی هم مثل ابزارهـــــا 
و نهادهــــا، هزینه هـــــای معامالتی را کاهــش 

می دهند. 

مشــاور پیشین وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگر 
ســخنان خود یادآور شــد: یکی از درخشــان ترین 
کارهایی که در حوزه ی بازار ســرمایه انجام شــده 
این اســت که دولت حداقل حاضر شــده است که 
یک برچســبی روی بدهی هایش بگذارد و بگوید که 
این قدر بدهکار اســت، و این هم اسناد خزانه ی آن 
است که به شــما می دهم که بتوانید استفاده کنید. 
البته االن وقت خوبی نیســت. وقتی دولت کســری 
بودجــه دارد، وقت خوبی نیســت کــه از این ابزار 
استفاده شــود. چون دولت یاد می گیرد که دائما از 

این اوراق منتشرکند. چون می داند که بانک مرکزی 
آنها را می خرد و جمع می کند. بنابراین شاید بهترین 
زمانش این زمانی نیســت که بودجــه ی دولت این 
گرفتاری های امروز را دارد. االن شرایط رکود تورمی 
حاکم اســت. در این شــرایط دولت هم می خواهد 
کارهایــی انجام دهد که منابعــش را ندارد. بنابراین 
پیشنهاد مشخص در سطح بین المللی )بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول( این است که دولت بیاید 
و تســهیالت دولتی و حق مالی خود را و حوزه هایی 
مثل ســرمایه ی مخاطره پذیر را که می خواهد از آن 
حمایت کنــد بیاید از کمک بــه اوراق تبدیل کند. 
االن کامال جا افتاده اســت که ما روش های اعطای 
کمک های دولتــی را به ابزارهای مالی تبدیل کنیم. 
یعنــی ما به جــای این که بیاییــم و بگوییم دولت 
کمکی به یک بخشی بکند - مثل بخش دانش بنیان 
- بیاید و کمک های مالی و تســهیالتش را از طریق 
ابزارهــای مالی طراحی کند و در اختیار آنها بگذارد. 
چرا در سطح بین المللی جایگزینی روش های اعطای 
کمک هزینه هــای دولتی با انتشــار ابزارهای مالی 
پیشنهاد می شود؟ برای این که هزینه های ریخته ی 
آنها خیلی کمتر است. مثال وقتی داریم کمک رسانی 
می کنیم، امکان این کــه این پروژه ها به هزینه های 
ریخته تبدیل شــوند بســیار زیاد است. دلیل بعدی 
هم این بازار محور بودن اوراق و امکان رقابت آنها با 
بخش خصوصی است. حاال ممکن است بورس بتواند 
در ایــن حوزه کارهای خاص تــری هم انجام دهد. و 
این گزینه را بتوانــد به عنوان یک گزینه ی پایدارتر 

دنبال کند. 

حســین عبده تبریزی در بخش پایانی سخنان خود 
تاکیــد کرد: برای این که ایــن بحث هایی که امروز 
مطرح کردیم، در راســتای رشــد اقتصادی به کار 
گرفته شــوند، باید یک چک لیستی داشته باشیم و 
روی این چک لیســت کار کنیم. اول این که معتقد 
باشــیم که هر چند این ابزارها در خیلی از حوزه ها 
می توانند نقش داشته باشند، ولی گسست و شکست 
بیشــتری هــم دارند. این جاســت کــه همه ی آن 
مقرراتی که به بازارهای مالی فشــار می آورند و شما 
حسابداران هم دنبال آنها هستید، مثال بحث راهبری 
و غیره، اهمیت پیدا می کند. یعنی بازار اعتبارات به 
طور کلی، یا بازار ابزارهای مالی که از آن منابع مالی 
می آید، در واقع نیــاز به توجه و نظارت خاص دارد. 
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دوم این که، شــرایط عمومی کــه این ابزارها در آن 
شرایط کار کنند اهمیت دارد. عرض کردم، ابزارهایی 
را که شــما طراحی کردید اگر هدف خاصی را دنبال 
نکنند، این ابزارها مختل هستند و نمی توانند کمک 
کنند. ابزار به خودی خود نمی تواند شرایط اقتصادی 
را تصحیح کند. وقتی شــما عوامل بازار را سرجایش 
نیاورید، مثال وقتی یک نظام کنترل قیمت دارید، ابزار 
نمی تواند کمک کنــد. ابزارها حتی اگر هدف گذاری 
درســتی شــوند، باز هم کمک های خیلی محدودی 
می تواننــد بکنند. مــا در طراحــی ابزارها مجبوریم 
وضعیت بازارهایمان را، یعنی درجه ی کامل بودن و 
عدم کمال آنها را، در نظر بگیریم. کارایی بازارهای ما 
تا حد زیادی آسیب دیده اند. به دلیل این که شرایط 
رقابت فراهم نبوده اســت. بازار برق چرا نتوانست در 
ایــران آن اهدافی را که می خواســت دنبال کند؟ به 
طوری کــه االن بورس انرژی، برق را دیگر به عنوان 
یک عامل کناری گذاشــته است. چون در آن حوزه 
یک شرایطی آماده نبود. آن شرایط آماده نباشد، آن 
ابــزار کار نمی کند. فروش نفــت در بورس که ما از 
1۵ ســال پیش بحث آن را می کردیم که این بازار را 
درســت کنیم و بین المللی اش کنیم هم همین طور. 
چرا نگرفت؟ برای این که آن شرایط عمومی که این 
ابزار بتواند کار بکند وجود ندارد. همیشه باید بپرسیم 
که آیا ابزارهای مالی متناسب با هدف خاصی طراحی 
شده اند؟ درجه ی موفقیت و موثر بودن هر ابزار مالی، 
به شــرایط بازار و سازوکار تامین مالی معمول در آن 
ســازمان عمومی یا شرکت بســتگی دارد. این مورد 
هم در ســطح ملّی و هم در سطح منطقه ای درست 
اســت. یک مجموعه ای از شرایط و زیرساخت ها باید 
ایجاد شــود تا این ابزارها بتوانند در هدف توسعه ی 
اقتصــادی کار کننــد. بنابراین این چک لیســت در 
طراحــی ابزارهایی که در جهت توســعه می خواهند 
کار کنند ضرورت دارد. چند اسالید بعدی من همین 
نکاتی اســت که در این جا گفتم و در دسترس شما 
اســت ]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال رسمی 
انجمن حسابداران خبره ی ایران در آپارات )به نشانی: 
www.aparat.com/v/IrFQ6(، و متــن کامل 
این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده بر 
روی وبگــاه انجمن )به نشــانی: iica.ir/41th( به 
همراه اســالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان 

است[.

علی بیگ زاده
مدیر نظارت بر بازار اولیه ی سازمان بورس و اوراق بهادار

بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو
در ادامه ی نشست اول همایش، علی بیگ زاده، مدیر 
نظارت بر بازار اولیه ی سازمان بورس و اوراق بهادار، 
سخنرانی خود درباره ی "بازار اوراق بدهی و تحوالت 
پیــش رو" را ایراد کرد. وی در آغاز ســخنان خود 
پس از سپاســگزاری از انجمن حســابداران خبره ی 
ایــران برای برگزاری این همایش گفت: این همایش 
فرصــت مغتنمی اســت که فعاالن بازار ســرمایه و 
حرفه ی حسابداری بتوانند تجربیات خود در زمینه ی 
انتشار اوراق بدهی را به اشتراك بگذارند. وی افزود: 
امروز در بازار ســرمایه ی کشور شاهد طیف متنوعی 
از ابزارهای تامین مالی هســتیم؛ از ابزارهایی که در 
بورس کاالست، مثل اوراق سلف موازی یا قراردادهای 
آتی مثل قرارداد آتی زعفران، تا اوراق مالی اسالمی و 
صکوك و اوراقی که کامال مبتنی بر ســاز و کار بازار 
هســتند، مثل اوراق مالی تبعــی. این اوراق در کنار 
هم یک طیف وســیعی را برای صنایع مختلف ایجاد 
کرده و امکان تامین مالی از راه های مختلف را فراهم 
کرده اســت. این ابزارها دو ویژگی کلی و شــاخص 
دارنــد. اول این که اغلب این ابزارها پیشــنهادهایی 
بودنــد که از بخش های مختلف صنعت به ســازمان 
بورس و اوراق بهادار ارائه شــدند و پس از بررسی در 
کمیته ی فقهی و اخذ تاییدیه ی فقهی به عنوان ابزار 
مالی اسالمی طراحی شدند. ویژگی دوم این است که 
این ابزارهای مالی عموماً اجرایی و منتشــر شده اند. 
یک ابزار مالی اگر طراحی مناســب نداشــته باشد و 
متناســب با نیازهای صنعت و بازار نباشــد به مرور 
زمان حذف خواهد شــد. اولین و مهمترین موضوعی 
کــه در ابزارهای بدهی وجود دارد، بحث تامین مالی 
صنایع اســت. این تامین مالی یک تامین مالی غیر 
دســتوری هم است. مثال شما االن وقتی صورت های 
مالی بانک ها را می بینید، مالحظه می کنید که گرفتار 

تسهیالت تکلیفی هستند که در طول زمان پرداخت 
کرده اند. تسهیالتی که غالبا هم برنمی گردند. ولی در 
بازار سرمایه به واســطه ی سازوکاری که وجود دارد 
این اتفــاق نمی تواند بیفتد. چرا که هدایت نقدینگی 
در مســیر درســت اســت. در بحث کمک به اعمال 
سیاســت های پولی بانک مرکزی هم سیاســت بازار 
باز دنبال می شــود. البته ما یــک تفاوت هایی داریم. 
مثال در کشــورهای دیگر، بانک مرکزی اسناد خزانه 
را به طور مســتقیم منتشــر می کند. ولی در ایران 
در رعایت مســائل شــرعی و ضوابطی که در بودجه 
اســت، صرفا دولت برای پرداخت دیــون طلبکاران 
در چارچوب ضوابط بودجه ی ســاالنه اجازه ی انتشار 
اسناد خزانه ی اسالمی دارد. بحث دیگر، بحث کاهش 
فشــار بر شبکه ی بانکی است. شــبکه ی بانکی ما به 
دلیل مســائل مختلف وضعیت خوبــی ندارد. به هر 
حال باید از بخش های دیگــر اقتصاد به نظام بانکی 
کمک شود. بخشی از این بار را بازار سرمایه می تواند 
بردارد. ضمــن این که تامین مالی از بازار ســرمایه 

متنوع تر هم است. 

وی در ادامه با اشــاره به آمــار موجود در بازار اوراق 
بدهــی ایران گفت: از کل اوراق بدهی که تا به امروز 
مجموعاً به مبلغ 1۶۵ هزار میلیارد تومان منتشر شده 
اســت، حدود 8۹ هزار میلیارد تومان سررسید نشده 
اســت و در بازار وجود دارد. حدود ۷0 هزار میلیارد 
تومان هم سررسید شده است. این آمار از بدو انتشار 
این اوراق از ســال 13۹1 اســت. مالحظه می کنید 
کــه تقریبا نیمی از این اوراق سررســید شــده اند و 
خوشــبختانه ما هیچ مورد نکولی را شــاهد نبودیم. 
فقط مــوارد خیلی جزئی بودند که با تاخیر پرداخت 
شــدند. این بازگشت منابع یک دســتاورد ارزشمند 
برای بازار سرمایه اســت، که در آن تخصیص منابع 
بــا احتیاط صورت می گیرد. چیزی که در شــبکه ی 
بانکی اتفاق نیفتاده است. تامین مالی از بازار سرمایه 
از سال 13۹1، از مبلغ حدود 14 هزار میلیارد تومان 
به مبلغ 12۷ هزار میلیارد تومان بالغ شــده اســت. 
این تامین مالی اجزای مختلفی دارد، و شامل اوراق 
مالی اســالمی)صکوك(، افزایش سرمایه ی ناشران، 
صندوق های ســرمایه گذاری، و اضافه ارزشــی است 
که در ایــن صندوق ها داریم. ولــی در این همایش 
چون بحث ما اوراق بدهی اســت، مالحظه می کنید 
که انتشار این اوراق از سال 13۹1 از 1200 میلیارد 
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تومان شروع شده و در سال 13۹۶ به حدود ۶4 هزار 
میلیارد تومان و در ســال 13۹۷ به حدود ۵1 هزار 
میلیارد تومان رسیده است. یعنی یک سیر صعودی 
خوبی را طی کرده اســت. از نظــر ترکیب دولتی و 
غیردولتی هم،  در 31 اردیبهشت 13۹8، از مجموع 
حدود ۹0 هزار میلیارد تومان ارزش اسمی بازار اوراق 
بدهی، حدود 80 درصد اوراق دولتی، 18 درصد اوراق 
غیردولتی، و حدود 2 درصد هم اوراق شهرداری ها بوده 
اســت. این نسبت ها خیلی با نسبت های جهانی فاصله 
ندارد. یعنی در اکثر کشــورها اسناد خزانه ی دولتی در 
بازار بدهی سهم اصلی را دارند. دولت ها بخش زیادی از 
سیاست های مالی شان را با این اوراق اعمال می کنند. از 
نظر ترکیب این اوراق بدهی هم همین طور که مالحظه 
می کنید، حدود 44 درصد اسناد خزانه ی اسالمی، 1۷ 
درصد اوراق مشارکت، 1۶ درصد اوراق اجاره، ۹ درصد 
اوراق منفعت، و ســایر اوراق هســتند. مجموع این ها 
همان حدود ۹0 هزار میلیارد تومان است که به ارزش 
اسمی االن در بازار اوراق بدهی ایران وجود دارد و هنوز 
سررسید نشــده است. از نظر ترکیب بازار ثانویه ی این 
اوراق بدهی هم، حدود 8۶ درصد در فرابورس، 8 درصد 
در بورس اوراق بهادار تهران، ۵ درصد در بورس انرژی و 

حدود یک درصد در بورس کاال هستند. 

مدیر نظارت بر بازار اولیه ی ســازمان بورس و اوراق 
بهادار تصریح کرد: وضعیــت اوراق با درآمد ثابت ما 
شــاید االن وضعیت خیلی مطلوبی نباشد، و باید رو 
به جلو برویم. برای این اتفاق نیاز به ســاز و کارهایی 
اســت، و یک ســری گلوگاه ها که باید رفع شوند. ما 
باید به سوی تطبیق با تجربه های بین المللی حرکت 
کنیم. یکی از مباحث اصلی بحث ضمانت اســت، که 
نیاز به کار دارد. البته االن هم این اتفاق افتاده است. 
ما قبال فقط ضمانت بانکی را به عنوان ضمانت قبول 
داشــتیم. ولی االن در کنار ضمانــت بانکی، توثیق 
اوراق بهادار هم وجود دارد. ســال گذشته )13۹۷( 
بســیاری از اوراق با این ضمانت منتشر شدند. بحث 
رتبه بندی اعتبــاری اوراق هم بحث مهمی اســت. 
خوشــبختانه در ارائه های امروز هم هست. این ساز 
و کار کمک می کند که شفافیت در بازار بیشتر شود. 
بحث بعدی هم اختیاری کردن برخی از ارکان انتشار 
است، که در برنامه داریم. به این ترتیب، هزینه های 
انتشار اوراق را پایین می آوریم. این یک بحث اساسی 
در تطابق بیشــتر با معیارهای بین المللی است، که 

هزینه ی انتشــار اوراق و تامیــن مالی از محل اوراق 
بدهی کمتر از شــبکه ی بانکی باشد. پس نیاز داریم 
کــه این اتفاق بیفتد. بحث بعدی تغییر در ســاختار 
بازار اســت. ما باید بازار را به ســمت مجموعه هایی 
ببریم که خریداران با سرمایه ی باالتر باشند و بتوانند 
ریسک بیشــتری را قبول کنند و در بلندمدت بشود 
یک ســری ارکان انتشار )حتی ضامن( را حذف کرد 
و بدین ترتیب هزینه های انتشار این اوراق را کاهش 
داد. موضوع بعدی که حائز اهمیت است بحث اوراق 
ترکیبی و اوراق بین بازارهاست. مثال ما اوراق بیمه ی 
اتکایــی را داریم که همراه بــا بیمه ی مرکزی پیش 
می بریم. در نهایت هم بحث اوراق جدید اســت، که 
من بنا دارم در ادامه ســه اوراقی را که در مرحله ی 
نهایی شدن دستورالعمل هستند و امسال به مرحله ی 

انتشار هم خواهند رسید، خدمت شما عرض کنم. 

بیگ زاده در ادامه، توضیحات مشروحی را در تبیین 
اوراق مضاربه، اوراق بیمه ی اتکایی و اوراق وکالت داد 
و در پایان ســخنرانی خود گفت: ما در کشور ناگزیر 
هســتیم که بحث اوراق بدهی را دنبال کنیم و پیش 
ببریم. راهی جز این نیســت. طبق قوانین باالدستی، 
به ویژه برنامه ی ششم توسعه، تامین مالی بلندمدت 
بر عهده ی بازار ســرمایه است. بنابراین، بازار سرمایه 
باید خودش را آماده کند که در یک بازه ی شاید ده 
ســاله بتواند سهم مناسبی از این بازار تامین مالی را 
به خود اختصاص دهد، و به مبالغ با اهمیتی برسیم 
]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال رسمی انجمن 
حســابداران خبره ی ایــران در آپارات )به نشــانی: 
www.aparat.com/v/qGDgk(، و متن کامل 
این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده بر 
روی وبــگاه انجمن )به نشــانی: iica.ir/41th( به 
همراه اســالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان 

است[.

آشنایی با اوراق مشارکت
سومین ســخنرانی نشســت اول همایش، با عنوان 
"آشــنایی با اوراق مشارکت"، توســط مهسا رادفر 
رئیس اداره ی نظارت بر انتشــار و ثبت اوراق بهادار 
بدهی ســازمان بورس و اوراق بهادار، ایراد شد. وی 
در تبیین نخســتین صکوك طراحی شــده در بازار 
اوراق بدهی ایران گفت: اوراق مشــارکت یا صکوك 
مشــارکت یکی از انواع چهارده گانه ی صکوك است 

که در کشــورهای اسالمی مورد اســتفاده است، و 
سابقه ی استفاده و انتشار آن در ایران نسبت به سایر 
صکوك بیشتر است. ولی قبل از این که وارد معرفی 
این اوراق بدهی شوم، مروری بر سوابق انتشار اوراق 
بدهی در داخل کشور می کنم. اولین سابقه ی مکتوب 
انتشار اوراق بدهی در ایران به سال های جنگ جهانی 
دوم و سال 1322 برمی گردد. در آن سال اولین سند 
خزانه در کشور منتشر شد. اولین اوراق قرضه ی ملی 
نیز در سال 1330 در دوران ملّی کردن صنعت نفت 
]دوران نخســت وزیری محمد مصدق[ منتشر شد. 
این اوراق قرار بود در چهار مرحله منتشر شود. ولی 
پس از انتشار مرحله ی اول، در پی کودتای 28 مرداد 
1332 و سقوط دولت وقت، انتشار مراحل بعدی آن 
متوقف شــد. بعد از آن، تا اوایل دهه ی 1340 عمال 
تامین مالی عمومی در کشور اتفاق نیفتاد. تا این که 
حیــن اصالحات ارضی در دهــه ی 1340 اوراقی به 
مالکان زمین های کشــاورزی مشمول این اصالحات 
از طریق بانک کشــاورزی به صورت اقساط ده ساله 
پرداخت می شــد. ایــن قبوض که بعــدا به قبوض 
اصالحات ارزی شــهرت پیدا کرد، مورد داد و ســتد 
قرار می گرفت و در سال های بعد هم به عنوان اوراق 
قرضه ی دولتی تبدیل شد. در سال 134۶ هم اوراق 
قرضه ی دفاعی منتشــر شد که تا سال 1348 ادامه 
داشت. نخستین اوراق قرضه ای که در بخش مسکن 
و توسعه ی شهری منتشر شد هم در سال 13۵0 بود 
که به اوراق قرضه ی عباس آباد ]منطقه ای در تهران[

شهرت داشــت. این اوراق، اوراق قرضه ی دولتی بود 
که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی برای پرداخت 
بهای اراضی، مســتحدثات و حق کسب امالك واقع 
در طرح عباس آباد منتشــر شد. در پی فعال شدن 
بورس اوراق بهادار تهران از اوایل سال 134۷ هم این 
اوراق به همراه قبوض اصالحات ارزی و اسناد خزانه 

مهسا رادفر
 رئیس اداره ی نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی 

سازمان بورس و اوراق بهادار
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در بورس مورد معامله قــرار گرفتند. ولی با تصویب 
قانون بانکداری بدون ربا در سال 13۶2 معامالت این 

اوراق متوقف شد. 

رادفــر در ادامه افزود: آن چیزی که ما االن به عنوان 
اوراق مشارکت داریم، اولین بار بین سال های 13۷3 
تا 13۷۵ توسط شــهرداری تهران برای اجرای طرح 
توســعه ی شــهری نواب ]منطقه ای در تهــران[ با 
موافقت رئیس جمهور وقت منتشــر شد. پس از آن 
هم اوراق مشــارکت متعددی در ســال های مختلف 
بعدی تا به امروز  منتشر شدند. استناد قانونی انتشار 
این اوراق در ســال های نخست، عمدتا بندهایی بود 
که در قوانین بودجه ی ساالنه ی کل کشور یا قوانین 
دوم و ســوم توسعه به آنها اشاره شــده بود. تا سال 
13۷۶ که قانون نحوه ی انتشــار اوراق مشــارکت به 
عنــوان یک قانون مســتقل به تصویب رســید، و با 
تصویب آیین نامــه ی اجرایی آن، عمال انتشــار این 
اوراق بــه صورت جدی پیگیری شــد. البته در آغاز 
این ظرفیت قانونی عمدتا توسط دولت و شرکت های 
دولتی مورد استفاده قرار می گرفت و بخش خصوصی 
اســتفاده ی چندانــی از آن نمی کرد. تــا این که در 
ماده ی 1۷ قانون تنظیم بخشــی از مقررات تسهیل 
و نوســازی صنایع کشــور این اجازه به شرکت های 
پذیرفته شــده در بورس داده شد تا با مجوز سازمان 
کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران )ســابق( در آن 
مقطع زمانی نســبت به تامین مالی از طریق انتشار 
این اوراق اقدام کنند. بعدها نیز با تصویب قانون بازار 
اوراق بهـــادار )1384( این امکان برای شرکت های 
بخش خصـــــوصی تداوم یافت و تعداد متقاضیان 

بیشتر شد. 

رئیس اداره ی نظارت بر انتشــار و ثبت اوراق بهادار 
بدهی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در تعریف 
اوراق مشــارکت گفــت: همان طور کــه از نام این 
اوراق مشــخص است، اوراقی اســت که برای جلب 
مشــارکت ســرمایه گذاران در تامین مالی طرح های 
موضوع این اوراق منتشــر می شوند. هر سرمایه گذار 
به میزان مبلغی که وارد پروژه می کند و مدت زمانی 
کــه در پروژه حضور دارد در ســود یــا زیان حاصل 
از اجرای طرح های موضوع مشــارکت ســهیم است. 
وی یادآور شــد: دو نکته ی مهــم در تعاریف اوراق 
بدهی وجــود دارد. یکی محل مصرف اوراق اســت. 

دوم اشــخاصی هســتند که می توانند از این اوراق 
تامیــن مالی کنند. تفاوت عمــده ی انواع اوراقی که 
تا پایان امروز در این همایش معرفی می شــوند عمال 
در این دو نکته اســت. یعنی، محــل مصرف وجوه 
گردآوری شــده و اشخاصی که می توانند از این اوراق 
برای تامین مالی استفاده کنند. در ارتباط با موضوع 
انتشار اوراق مشــارکت، آن چه در قانون پیش بینی 
شده اســت برای اجرای طرح های سودآور تولیدی، 
خدماتی و ســاختمانی است. وقتی می گوییم اجرای 
طرح ســودآور، یعنی اجرای طرح هایی که منجر به 
ارائه ی خدمات اجتماعی و زیست محیطی می شوند، 
یــا طرح هایی که شــرکت ها بــرای ارتقــا و بهبود 
محصوالت خود اجــرا می کنند. ولــی اگر منجر به 
سودآوری نشود، در حوزه ی شمولیت این اوراق قرار 
نمی گیرد. ناشران اوراق مشارکت نیز به دو گروه کلی 
طبقه بندی می شوند: اول، دولت، شرکت های دولتی، 
شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، 
و دوم، بخش خصوصی که شامل شرکت های سهامی 
عام، ســهامی خاص، و تعاونی تولیدی اســت. طبق 
این طبقه بندی دو مرجع قانون گذار و ناظر بر انتشار 
اوراق مشارکت داریم. مرجع اول، بانک مرکزی است 
که ناظر بر انتشار اوراق بخش دولتی و عمومی است، 
و در قانون نحوه ی انتشار اوراق مشارکت به صراحت 
وظایف آن مشخص شده است. نحوه ی عمل آن نیز 
به این ترتیب است که متقاضی تامین مالی به یکی از 
بانک های عامل مراجعه می کند و طرح توجیهی خود 
را ارائه می کند. پس از بررسی و تایید طرح، گزارش 
آن برای بانک مرکزی ارســال می شود، و در صورت 
تایید اوراق منتشــر می شود. گروه دوم، شرکت هایی 
هســتند که مجوز انتشــار اوراق خود را از سازمان 
بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند. در این ارتباط، 
به موجب ماده ی 2۶ قانون بازار اوراق بهادار وظایف 
و اختیــارات بانــک مرکزی که در مــاده ی 4 قانون 
نحوه ی انتشــار اوراق مشارکت در آن قید شده است 
به ســازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شده است. 
این ماده ی قانونی به همان بررسی و نظارت بر انتشار 
اوراق مشارکت بخش خصوصی اشاره دارد. پس ما در 
بازار اوراق بدهی دو نوع اوراق مشــارکت داریم. یکی 
اوراق مشارکتی که مشــمول نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار اســت و مجوز آن توسط این سازمان 
صادر می شود، و پذیره نویسی و معامالت ثانویه ی آن 
در بازار ســرمایه انجام می شود. و دوم، اوراق دولتی 

هســتند که با مجوز بانک مرکزی منتشر می شوند، 
و پذیره نویســی اولیه ی آنها در شعب بانک ها انجام 
می شوند، و صرفا معامالت ثانویه آنها در بازار سرمایه 

انجام می شود.

وی در ادامه ی ســخنان خــود در ارتباط با نحوه ی 
تامین مالی شــرکت های بخــش خصوصی از طریق 
اوراق مشــارکت گفت: ناشــر با مراجعــه به یکی از 
مشــاورین عرضه درخواســت تامین مالی خود را به 
ســازمان بورس و اوراق بهادار ارائه می کند. ســپس 
مــدارك و مســتنداتی کــه عمدتا شــامل گزارش 
توجیهی و طــرح تامین اقتصادی طرح اســت ارائه 
می شــود. پس از بررســی اولیه، موافقــت اولیه به 
شرکت اعالم می شود. سپس، ناشر برای انتشار وارد 
مذاکره با ارکان می شود. در رابطه با ارکان در ادامه ی 
عرایضم توضیح خواهم داد. پس از این که قراردادها 
منعقد شــد، انتشــار عمومی اوراق اتفاق می افتد، و 
وجوه جمع آوری می شود. روش های متعددی وجود 
دارد کــه تا زمــان سررســید اوراق در مقاطعی که 
تعیین شده است، سود مشارکت به خریداران اوراق 
پرداخت شود. وی یادآور شد: اوراق مشارکت دارای 
ویژگی هایی مشخصی اســت، که منحصر به همین 
اوراق است. اول این که بخشی از سرمایه گذاری مورد 
نیاز در این طرح حتما باید توســط ناشر تامین شود، 
و تنهــا برای تامین مالی بخش دیگر منابع مورد نیاز 
می تواند اوراق را منتشــر کند. این که یک شــرکت 
چقــدر می تواند اوراق منتشــر کند هم بســتگی به 
ســاختار مالی شرکت و تناسب با خالص دارایی های 
آن دارد. برخالف آن چه ما می گوییم اوراق مشارکت 
تامین مالی طرح و پروژه اســت، ولــی عمال میزان 
اعتبارسنجی آن و میزان انتشاری که می تواند اتفاق 
بیفتد به اعتبار خود ناشر و مجری طرح برمی گردد. 
یعنی ما از این دیدگاه با اوراق مشــارکتی که ســایر 
کشورها در حال اجراســت متفاوت هستیم. نکته ی 
مهم دیگر این اســت که وجوه حاصل از انتشار اوراق 
مشــارکت حتما باید در اجرای طرح صرف شــود، و 
مصــرف آن در غیر از اجرای طــرح در حکم تصرف 
غیــر قانونی در وجوه و اموال عمومی اســت. ما این 
محدودیت مصرف را در یک سری اوراق طراحی شده 
بــرای تامین نقدینگی یا تامین ســرمایه در گردش 
نداریم. ولــی برای اوراق مشــارکت این محدودیت 
قانونــی وجود دارد. نکته ی مهم دیگری که در اوراق 
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مشارکت وجود دارد و یکی از مسائل اصلی آن است، 
این اســت که بیشتر شرکت هایی که در حال اجرای 
پروژه های طرح توسعه هستند، یا در مرحله ی پیش 
از بهره برداری به سر می برند، و برای این که اوراق را 
در سررسید تسویه کنند با مشکل مواجه می شوند. به 
هر حال جریان نقد عملیاتی در مشارکت شاید هنوز 
به طور کامل شــکل نگرفته باشد. در تسویه ی اصل 
اوراق در زمان سررســید به عنوان یک محدودیت و 
معضل برای شرکت تلقی می شود. البته در قانون دو 
ظرفیت پیش بینی شــده اســت که می تواند به این 
شــرکت ها در این رابطه کمک کنــد. ولی ظرفیتی 
اســت که حداقل از سال 13۹۶ در قانون به تصویب 
رسیده است تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است، 
و آن هم اســتفاده از اوراق مشارکت قابل تعویض با 
سهام و اوراق مشــارکت قابل تبدیل به سهام است. 
در اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام شرکت یک 
اختیاری را به دارنــده ی اوراق می دهد که در زمان 
سررســید اوراق، به جای این که بهای اصل ورقه ی 
خود را دریافت کند، بیاید و ورقه ی مشــارکت خود 
را با سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تعویض 
کند. در اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام نیز ناشر 
اختیاری را به دارنــده ی اوراق می دهد که در زمان 
سررسید اوراق بیاید و اصل ورقه ی مشارکت خود را 
به سهام خود طرح و در واقع سهام ناشر تبدیل کند. 
نحــوه ی عمل در این مورد به این صورت اســت که 
شرکت همزمان با انتشار اوراق مشارکت، یک مجمع 
عمومــی فوق العاده برای افزایش ســرمایه با ســلب 
حق تقدم از ســهام داران فعلی برگــزار می کند. این 
مجمع تصویب می کند که در زمان سررســید اوراق، 
هر دارنده ی اوراق می توانــد برگه ی خود را به چند 
سهم از سهام شرکت تبدیل کند. در سررسید به این 
صورت عمل می شود که دارنده ی اوراق قیمت سهم 
ناشر را روی تابلو نگاه می کند، اگر قیمت سهم روی 
تابلو باالتر از آن مبلغی بود که در برگه ی مشــارکت 
ذکر شده اســت، از این اختیار استفاده می کند. ولی 
اگر قیمت ســهام کمتر بود، از این اختیار اســتفاده 
نمی کند و اصل پول خود را مطالبه می کند. استفاده 
از ایــن مزیت قانونــی خیلی به عملکرد شــرکت و 
نحوه ی مدیریــت آن در اجرای طرح و ســودآوری 

سهام شرکت بستگی دارد. 

رادفر در بخش بعدی سخنان خود در توضیح ارکان 

انتشار اوراق مشارکت گفت: در انتشار این اوراق باید 
شــرکت ها و نهادهایی به ناشــر کمک کنند، که به 
آنها ارکان انتشار اوراق می گوییم. یکی از این ارکان، 
"متعهد پذیره نویسی" است، و شخصی است که این 
اطمینان را به ناشر می دهد که اگر اوراق با استقبال 
عموم روبه رو نشد، وجوه مورد نیاز برای اجرای طرح 
را تامین می کند. رکن بعدی، "بازارگردان" اســت، 
که این اطمینان را به دارنده ی اوراق )خریدار اوراق( 
می دهد که هر زمان تمایل داشت پیش از سررسید 
نســبت به فروش و واگذاری اوراق اقدام کند، حتما 
یــک خریداری در بازار اســت. رکن بعدی "ضامن" 
اســت که تعهدات ناشــر در بازپرداخت اصل و سود 
مشــارکت را تضمین می کند. دو رکن دیگر، "عامل 
فــروش" و "عامل پرداخت" هســتند که وظیفه ی 
فــروش اوراق و پرداخت ســود آن را دارند. و رکن 
اصلی در اوراق مشارکت که ما فقط در اوراق بهاداری 
که دارای سود انتظاری هستند با آنها مواجه هستیم،  
"امین" اســت، که از بین موسســات حسابرســی 
انتخاب می شود و وظیفه ی اصلی آن این است که به 
منظور حفظ منافع دارندگان اوراق، حصول اطمینان 
از درســتی عملیات ناشــر در طرح، درستی مصرف 
وجوه، نحوه ی نگهداری حساب ها و صورت های مالی، 
و عملکرد اجرایی طرح گزارشگری کند. اهمیت این 
رکن به اندازه ای است که در ماده ی 38 آیین نامه ی 
اجرایی نحوه ی انتشــار اوراق مشارکت، شرط انعقاد 
قــرارداد حسابرســی به عنوان امین طــرح در کنار 
شــرط دریافت مجوز انتشــار اوراق قید شده است. 
طبق این آیین نامه ی اجرایی، دریافت مجوز انتشــار 
اوراق از سوی ناشــر، قبولی عاملیت توسط عامل، و 
انعقاد قرارداد حسابرســی به عنــوان امین طرح، به 
منزلــه ی پذیرش همه ی آثار و تعهــدات مقررات و 

آیین نامه هاست. 

رئیس اداره ی نظارت بر انتشــار و ثبت اوراق بهادار 
بدهی ســازمان بورس و اوراق بهــادار در ارتباط با 
نحوه ی گزارشگری امین این اوراق گفت: گزارشگری 
امین درباره ی اوراق مشــارکت در سه مقطع زمانی 
اتفــاق میفتد. یکی رســیدگی و اظهارنظر درباره ی 
گــزارش توجیهی تامین مالی طرح اســت که قبل 
از صدور مجوز انتشــار اوراق انجام می شود. دیگری 
رســیدگی و اظهارنظر درباره ی گزارش های شــش 
ماهه ی طرح موضوع اوراق مشــارکت اســت، که در 

طــول عمر اوراق اتفاق میفتــد. و در نهایت، ارائه ی 
گزارش ســود قطعی طرح است، که بعد از سررسید 
اوراق انجام می شود. من خیلی وارد جزئیات نحوه ی 
رسیدگی نمی شوم. فقط اجازه بدهید به تبصره ی بند 
ب ماده ی 10 قانون برنامه ی ششــم توسعه اشاره ای 
داشته باشم. چون اخیرا قانون آن تصویب و اجرایی 
شده اســت. آن جا یک ســری الزامات برای انتشار 
اطالعات اوراق بهادار برای دســتگاه های اجرایی قید 
شده است. طبق آن، اشــخاصی که متقاضی انتشار 
اوراق مشــارکت یا پذیرش ایــن اوراق در بازارهای 
مجاز هســتند، مکلف به انتشار یک سری اطالعات 
هســتند. یکی گزارش توجیهی تامین مالی است که 
در آن یک حداقل اطالعاتی ذکر شده است. بنابراین 
خواهش من این اســت که موسسات حسابرسی که 
امین این اوراق در این گروه از شــرکت ها هســتند، 
حتما کنترل بفرمایند که در گزارش توجیهی تامین 
مالی این حداقــل اطالعاتی که در این قانون به آنها 
اشاره شده است رعایت شــده باشد. وی در ادامه ی 
این بخش از سخنان خود درباره ی صورت های مالی 
شــش ماهه ی طرح موضوع اوراق مشارکت گفت: تا 
همین سال های اخیر ما فرمت گزارش دهی مشخصی 
برای ارائه ی این گزارش های شــش ماهه نداشتیم. 
ولی با همکاری کمیته ی اســتانداردها و موسســات 
حسابرســی که طی این سال ها به عنوان امین اوراق 
مشارکت با ســازمان بورس و اوراق بهادار همکاری 
داشــتند، یــک مجموعــه صورت های مــالـــــی 
نمـــــونه تهیه و ابالغ شـــــد که بر روی وبگـــاه 
کدال )www.codal.ir( در دسترس است. نکته ی 
مهم درباره ی این صورت های مالی این است که طرح 
موضوع اوراق مشــارکت به عنوان "واحد گزارشگر" 
شناسایی شده است، و با تمرکز بر منابع مالی اوراق 
مشارکت گزارش دهی انجام می شود. یعنی نهاد ناظر 
ناشر را واحد گزارشــگر نمی داند. چون هدف اصلی 
انتشــار این صورت هــای مالی رفع نیــاز اطالعاتی 
دارندگان اوراق مشــارکت و مراجع قانونگذار و ناظر 

است. 

رادفر در ادامه ی توضیحات خود درباره ی گزارشگری 
اوراق مشارکت تاکید کرد: چالشی ترین گزارشی که 
امین اوراق مشــارکت )موسســات حسابرسی( باید 
درباره ی این اوراق ارائه کند، گزارش درباره ی ســود 
قطعی طرح اســت. زیرا طبق ماده ی 13 آیین نامه ی 
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اجرایی قانون نحوه ی انتشــار اوراق مشارکت، سود 
قطعی طرح باید توسط امین طرح محاسبه و گزارش 
شــود. برای این منظور قطعا باید ارزش منصفانه ی 
دارایی های طرح در سررســید محاسبه شود، و این 
مازاد ارزش ایجادشــده به تناســب سهم الشرکه ی 
ناشــر و دارنده ی اوراق تســهیم و پرداخت شود. در 
محاسبه ی سود قطعی طرح دو نکته ی کلیدی وجود 
دارد. یکی نحوه ی ارزش گذاری طرح در سررســید 
اوراق است. یعنی این که این ارزش منصفانه به چه 
ترتیبی باید محاسبه شود، که وظیفه ی آن بر عهده ی 
کارشناســان رسمی دادگستری است. و نکته ی دوم 
نحوه ی محاسبه ی نسبت مشارکت است. وی یادآور 
شد: برای تهیه ی گزارش سود قطعی اوراق مشارکت 
یک ابالغیه از ســوی ســازمان بورس و اوراق بهادار 
ارائه شده اســت، که در آن، رهنمودهایی ارائه شده 
است. ولی نکته ی کلیدی این است که در محاسبه ی 
سهم الشــرکه حتما همه ی آورده ها و برداشت های 
ناشــران و آورده های دارندگان اوراق باید بر مبنای 
"زمــان" ورود وجــوه به طرح مورد محاســبه قرار 
بگیــرد. ما در مواردی مواجه هســتیم با این که در 
زمان انتشار اوراق مشــارکت بخشی جزئی از سهم 
ناشــر وارد پروژه می شــود. در صورتی که دارنده ی 
اوراق در همــان زمان به طور کامل منابع مورد نیاز 
را تامین کرده اســت. بعد ناشــر به تدریج نسبت به 
تزریــق پول به پروژه اقدام می کنــد. در این موارد، 
برای محاســبه ی دقیق این قســمت از پروژه الزم 
اســت که زمان بندی ورود و بعضا خروج منابع مالی 
)برای آن طرح هایی که در طول دوره ی مشــارکت 
پروژه به بهره برداری می رســند و ممکن است ناشر 
بخشــی از سود پروژه را برداشت کند( در محاسبات 
منظور شــود. نکته ی مهم بعدی، بحث ارزشگذاری 
آورده ی غیر نقدی ناشــر در اوراق مشــارکت است. 
معموال ناشــر اوراق مشــارکت در زمان انتشــار به 
دلیل فوریت نیاز مالی یا هزینه ای که ارزشــگذاری 
دارایی های طرح دارد، از ارزشــگذاری آورده ی غیر 
نقدی خودشان و سهمی که قبال داشتند )به ارزش 
روز( صــرف نظر می کنند، و این دارایی ها را به مبلغ 
دفتری وارد فرایند ارزشگذاری پروژه می کنند. ولی 
با توجه به این که الزام داریم که ارزش روز دارایی ها 
در سررســید اوراق محاسبه شــود، بنابراین توصیه 
می کنیم که حتما این ارزشــگذاری در ابتدای دوره 
انجام شــود تا از این بابت ضرری متوجه ناشر نشود. 

ولی اگر به هر دلیلی ناشــر ایــن کار را انجام ندهد، 
قطعا طی دوره یا در زمان سررســید اوراق نمی تواند 
این ادعا را مطرح کند که در ابتدای دوره ارزش روز 
پروژه باالتر بوده است و این مازادی که محقق شده 
اســت بخشــی از آن از ارزش اولیه ی آن دارایی در 

زمان انتشار اوراق بوده است.

رئیس اداره ی نظارت بر انتشــار و ثبت اوراق بهادار 
بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار سخنان خود را با 
ارائه ی گزارشی از میزان اوراق مشارکت منتشر شده 
در بازار ســرمایه پایان داد. به گفته ی وی: از ســال 
1384 تا 13۹۷ مجموعا ۹۶00 میلیارد تومان اوراق 
مشارکت با مجوز ســازمان بورس و اوراق بهادار در 
بازار ســرمایه پذیره نویسی شده است. عالوه بر این، 
از ســال 13۹0 تا 13۹۷ نیز مجموعا مبلغ 21240 
میلیــارد تومان اوراق مشــارکت در بازار ســرمایه 
پذیرفته شــده اســت. اینها اوراق مشارکتی هستند 
که با مجوز بانک مرکزی منتشــر شدند و معامالت 
ثانویه ی آنها در بازار سرمایه اتفاق میفتد. به گفته ی 
وی: یکی از بهترین کارهایی که در ســال های اخیر 
اتفاق افتاده، این بوده اســت که بازار معامالت اوراق 
خارج از بازارهای رســمی عمال برچیده شده است. 
یعنی در حال حاضر همه ی معامالت اوراق از طریق 
بورس های تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 
انجام می شود و معامالت خارج از این بورس ها وجود 
نــدارد. این به شفاف ســازی قیمت ها کمک موثری 
کرده است. وی در پایان گفت: از مجموع حدود 31 
هزار میلیارد تومان اوراق مشارکتی که تا کنون توسط 
دولت، شــرکت های دولتی، شــهرداری ها، و بخش 
خصوصی در بازار ســرمایه منتشر شده است، حدود 
نیمی از آن سررسید شده است و نیمی از آن در حال 
داد و ســتد است ]فیلم کامل این سخنرانی در کانال 
رســمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات 
 ،)www.aparat.com/v/xSl8U نشــانی:  )به 
و متن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشــده بر روی وبگاه انجمن )به نشـــــــانی: 
iica.ir/41th( بــه همراه اســالیدهای مربوط در 

دسترس عالقه مندان است[.

آشنایی با گواهینامه های حرفه ای انجمن 
حسابداران خبره ایران

چهارمین سخنرانی نشست اول همایش توسط امیر 

ابراهیم زاده، عضو شــورای عالی انجمن حسابداران 
خبره ی ایــران، و عضو هیئت تشــخیص صالحیت 
حســابداران مدیریت خبره، در ارتباط با "آشنایی با 
گواهینامه های حرفه ای انجمن حســابداران خبره ی 
ایران" ایراد شد. وی در آغاز سخنان خود گفت: حدود 
بیست روز پیش، فراخوان ثبت نام داوطلبان شرکت 
در "آزمون حســابدار مدیریت خبره ی سال 13۹8" 
توســط انجمن حســابداران خبره ی ایران منتشــر 
شــد و فراخوان ثبت نام در "آزمون حســابدار مالی 
خبره ی سال 13۹8" نیز طی روزهای آینده منتشر 
خواهد شد، و مشابه سال های گذشته، با پرسش های 
متعددی از سوی داوطلبان مواجه شده ایم. از جمله 
این که این گواهینامه های حرفه ای چیست؟ چگونه 
می توانیم آنها را دریافت کنیم؟ چه مزایایی دارد؟ چه 
کمکی به ما می کند؟ در کار حرفه ای ما چه تاثیری 
می گذارد؟ و پرســش هایی از این دست. بنابراین، در 
کمیته ی همایش انجمن تصمیم بر این شد که از این 
فرصت مغتنم گردهمایی اهالی حرفه ی حسابداری و 
فعاالن بازار ســرمایه استفاده کنیم، و این عناوین را 
برای عالقه مندان معرفی کنیم. عرایض من در ســه 
محور طبقه بندی می شــود. در ابتدا یک تاریخچه ی 
خیلی کلی عــرض می کنم. بعد نحوه ی دریافت این 
گواهینامه ها را عرض می کنم. در پایان هم به مزایای 

دریافت این عناوین حرفه ای می پردازیم. 

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران، 
در ادامه ی ســخنان خود یادآور شــد: آموزش های 
حرفــه ای و اعطــای عناوین حرفه ای که فلســفه ی 
وجودی تشــکیل انجمن های حرفه ای است، قدمت 
دیرینه ای دارد. طبق تعریف یونســکو )سال 1۹8۹( 
آموزش های حرفه ای آموزش هایی هستند که کارایی 
و توانایــی افراد را در انجام کارهای حرفه ای افزایش 

امیر ابراهیم زاده
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران، و 

عضو هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت خبره
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می دهند. فراگیران آموزش های حرفه ای در مقایسه 
با دانش آموختگان نظری سازگاری بیشتری با محیط 
کار دارنــد. در ایران و جهان هم همین طور اســت. 
یعنی دو روش آموزشی داریم؛ دانشگاهی و حرفه ای. 
مــدارك حرفه ای بــا توجه به این کــه مهارت های 
کاری افــراد حرفه ای را افزایش می دهند، به ویژه در 
زمینه ی حسابداری، بســیار برجسته شده اند. مثال، 
در زمینه ی حسابداری مدیریت در سطح بین المللی 
می توانــم با اطمینان عرض کنم که مدارك حرفه ای 
به مراتب از مدارك دانشــگاهی معتبرتر هســتند. 
مثــال، گواهینامــه ی حرفه ای "حســابدار مدیریت 
خبره )CMA(" کــه انجمن حســابداران مدیریت 
خبره ی انگلســتان )cima( یا انجمن حســابداران 
مدیریت آمریکا )IMA( به افراد واجد شــرایط اعطا 
می کنند بــه مراتب از مدارك دانشــگاهی معتبرتر 
اســت. وی در ادامــه درباره ی تاریخچــه ی صدور 
گواهینامه ها و عناوین حرفه ای حســابداری در ایران 
گفت: نخستین گواهینامه ی حرفه ای حسابداری در 
ایران عنوان "حســابدار خبره" است که به تاسیس 
انجمن حســابداران خبره ی ایران )2 اسفند 13۵1( 
برمی گردنــد. البته پیش از آن بــرای اعطای عنوان 
"محاسب قسم خورده و کارشــناس حساب" )سال 
1342( اقدام شــده بود، ولی یک تالش ناموفق بود 
و به ســرانجام نرســید. ولی پس از تاسیس انجمن 
حســابداران خبــره ی ایــران، اعضــای آن پس از 
پذیرش )طبق ضوابط سخت گیرانه ی مقرر در اولین 
اساسنامه ی انجمن( عنوان "حسابدار خبره" دریافت 
کردند، و بدین ترتیب اولین عنوان حرفه ای حسابداری 
در ایران به اعضای حرفه ای انجمن اعطا شد. پس از 
آن، در پی تاسیس کانون حسابداران رسمی )اسفند 
13۵2( عنوان "حسابدار رسمی" نیز از سوی کانون 
به افراد واجد شرایط اعطا شد. ولی به دلیل وابستگی 
کانون به وزارت دارایــی وقت، پس از انقالب منحل 
شــد و این عنوان هم ملغی شد. تا این که در بهمن 
13۶4 نخستین فهرست "حسابداران مستقل" عضو 
انجمن حســابداران خبره ی ایران منتشر شد. اینان 
کســانی بودند که حسابرسی مســتقل صورت های 
مالــی را در بخــش خصوصی تا پیــش از راه اندازی 
انجام می دادند.  ایران  جامعه ی حسابداران رســمی 
در سال 1380، همین حسابداران مستقل، به عنوان 
اعضای موسس، جامعه ی حســابداران رسمی ایران 
را راه اندازی کردند. بدین ترتیب، عنوان "حســابدار 

رســمی" مجددا احیا شــد. ولی هر سه این عناوین 
حرفه ای به حســابداران حرفه ای شاغل در خدمات 
اطمینان بخشی )حسابرســان مستقل( اعطا می شد، 
و ســایر حســابداران حرفه ای که همــواره جمعیت 
بزرگتری را تشــکیل می دهند از امکان دریافت یک 
گواهینامه ی حرفه ای محروم بودند. این شــرایط تا 
23 تیر 13۹3 برقرار بود. در آن روز، مجمع عمومی 
فوق العاده ی انجمن حســابداران خبــره ی ایران، به 
عنوان نخســتین و فراگیرترین انجمن حســابداران 
حرفه ای ایران، اساسنامه ی خود را تغییر داد، و طبق 
ماده ی 8 اساسنامه ی جدید مسئولیت خطیری را بر 
عهده ی شورای عالی انجمن گذاشت. طبق این ماده، 
اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دو سال عضویت 
و احراز شرایطي شــامل قبولي در آزمون تخصصي، 
کسب تجربه ی  کاري، و گذراندن دوره هاي آموزشي 
که ضوابط آن توســط   شــوراي  عالي تعیین می شود 
مي توانند بــه عنوان "عضو خبــره" در یک یا چند 
شاخه ی  تخصصي شناخته شــوند. متعاقبا نیز، پس 
از انجام اقدامات قانونی الزم برای ثبت اساســنامه ی 
انجمن، ســرانجام در جلســه ی مورخ 28 فروردین 
13۹۶ شــورای عالی انجمن با تصویب "آیین نامه ی 
چگونگی احراز شرایط عضویت خبره" ضوابط و ساز 
و کار مورد نیاز برای اعطای عضویت خبره به اعضای 
واجد شــرایط انجمن در سه ی شــاخه ی تخصصی 
حسابدار مستقل خبره، حســابدار مدیریت خبره، و 

حسابدار مالی خبره فراهم شد. 

عضو هیئت تشخیص صالحیت حسابداران مدیریت 
خبــره  در ارتباط با نحوه ی دریافــت گواهینامه های 
حرفه ای انجمن حســابداران خبــره ی ایران گفت: 
نحوه ی اعطای عنوان "حســابدار مســتقل خبره" 
کــه به حســابداران حرفــه ای شــاغل در خدمات 
اطمینان بخشــی )حسابرسی مستقل( اعطا می شود، 
هماننــد رویه ی مورد عمل در بیش از ســی ســال 
گذشته است و تغییری نکرده است. ولی برای اعطای 
دو گواهینامه ی "حســابدار مالی خبره" و "حسابدار 
مدیریت خبره" که گواهینامه های جدیدی هســتند 
باید ســاز و کار مشــخصی طراحی می شــد که در 
آیین نامــه ی مصــوب فروردین 13۹۶ مقرر شــده 
اســت. طبق این آیین نامه، برای هر سه این عناوین 
خبرگی یک هیئت تشــخیص صالحیت جداگانه و 
تخصصــی با عضویــت هفت عضو زیر نظر شــورای 

عالی انجمن تشکیل شده اســت که نحوه ی اعطای 
این گواهینامه های حرفه ای به اعضای واجد شــرایط 
انجمن را تعیین می کنند. این فرایند در ارتباط با دو 
عنوان خبرگی "حسابدار مدیریت خبره" و "حسابدار 
مالی خبره"، پس از احراز شــرایط اولیه ی داوطلبان 
و داشتن تجربه ی کاری مربوط توسط آنان، از طریق 
برگــزاری آزمــون تخصصی کتبی، متحدالشــکل و 
سراســری زیر نظــارت هیئت تشــخیص صالحیت 
مربوط انجام می شــود. بدین ترتیب، انجمن در آذر 
13۹۶ نخســتین آزمون حســابدار مدیریت خبره را 
برگزار کرد، کــه در تاریخ حســابداری ایران اولین 
گواهینامه ی حرفه ای است که به حسابداران حرفه ای 
غیر حسابرس اعطا شد. این آزمون ها هر سال حداقل 
یک بار برگزار می شود، که امســال آزمون حسابدار 
مدیریت خبره در روز جمعه 12 مهر 13۹8، و آزمون 
حسابدار مالی خبره نیز در آبان 13۹8 برگزار خواهد 
شــد و تاریخ دقیق آن از طریق وبگاه انجمن )اخبار 
انجمن( به اطالع عالقه مندان خواهد رســید. شرایط 
داوطلبانی که می توانند در این آزمون ها شرکت کنند 
در آیین نامه ی مصوب فروردین 13۹۶ شــورای عالی 
مشخص شده اســت. این افراد باید حداقل دو سال 
ســابقه ی عضویت در انجمن داشته باشند، و حداقل 
پنج ســال سابقه ی کار حرفه ای مربوط داشته باشند 
که حداقل دو سال از آن در جایگاه سرپرستی و باالتر 
باشــد. البته با توجه به این که شماری از داوطلبان 
دریافت این گواهینامه ها بــه هر دلیلی عضو انجمن 
نیستند، شــورای عالی انجمن یک راهکاری را مقرر 
کرده اســت که طبق آن، این افراد پس از درخواست 
عضویــت در انجمن امکان حضور در آزمون را دارند. 
ولی چنانچه پذیرفته شدند، اعطای گواهینامه ی آنان 
به ســپری شدن آن دو سال موکول می شود. مدارك 
مــورد نیاز برای ثبت نــام در آزمون هم که در آگهی 
فراخوان )بر روی وبگاه انجمن، بخش اخبار انجمن( 

مشخص شده است.

ابراهیم زاده در ادامه، درباره ی نحوه ی برگزاری آزمون 
حسابدار مدیریت خبره گفت: در زمینه ی حسابداری 
مدیریت تالش کردیم از انجمن حسابداران مدیریت 
خبره ی انگلســتان )cima( الگو بگیریم. کتاب هایی 
که بــه عنوان منبع این آزمــون معرفی کرده ایم )از 
انتشارات انجمن حسابداران خبره ی ایران( ترجمه ی 
کتاب های آن انجمن اســت. البته در آزمون امسال 
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یک تغییر نسبت به آزمون های دو سال گذشته اعمال 
کرده ایم، و آن هم این اســت کــه با توجه به این که 
می خواهیم این آزمون ها و عناوین هر چه بیشــتر به 
ســمت حرفه ای بودن بروند، قدری از پرســش های 
چهــار گزینه ای فاصله گرفتیم و برای هر یک از مواد 
آزمون عالوه بر این پرســش های چهارگزینه ای یک 
اُفته )case study( هم در بین پرســش ها خواهد 
بود که نمره ی منفی هم ندارد و پاســخ آن به صورت 

تشریحی خواهد بود.

عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی ایران در 
بخش پایانی ســخنان خود در تبیین انگیزه و مزایای 
دریافت این گواهینامه های حرفه ای گفت: وقتی بحث 
دریافت گواهینامه های حرفه ای حسابداری  انگیزه ی 
مطرح می شــود همه خودشــان را با حسابرســان و 
حسابداران رسمی مقایســه می کنند. در صورتی که 
حسابرســی با توجه به این که کارش اعتباربخشــی 
به صورت های مالی اســت، یعنی اســتفاده کنندگان 
عمومی بیرون از سازمان دارد، همیشه فعالیتش تحت 
نظــارت دولت ها و حاکمیت هاســت، و در این زمینه 
قوانین و مقررات مشــخصی )مثل قانون اســتفاده از 
خدمات حسابداران رسمی در ایران( وجود دارد. ولی 
در ســایر زمینه های حرفه ای حسابداری این چنین 
نیســت، و انجمن های حرفه ای که در این زمینه های 
تخصصی غیرحسابرســی فعال هســتند با توجه به 
آموزش هایی که می دهنــد و بازخوردی که خدمات 
اعضــای آنها در جامعه می گیرد، اعتبار و شــخصیت 
پیدا می کننــد، و ارزش گواهینامه های حرفه ای آنان 
مشخص می شود. ولی با همه ی این تفاسیر در ایران 
برای حســابداران مدیریت ظرفیت هایی نیز در قانون 
برنامه ی پنجم توســعه پیش بینی شده است که من 
فهرست شــان کردم. اولین مورد در خصوصی سازی 
شــرکت های دولتی است که ارزشگذاری آنها یکی از 
تخصص های حسابداران مدیریت است. موارد بعدی، 
تکلیف کاهش قیمت تمام شده بر اساس تبصره ی 1 
ماده ی ۷۶،  قیمت گذاری کاالها و خدمات بر اســاس 
بنــد دال مــواد 101 و 102،  و الزام به حسابرســی 
عملیاتی است. اینها از جمله تخصص های حسابداران 
مدیریت اســت که می شود به آنها پرداخت. دوستانی 
کــه آموزش های حرفــه ای حســابداری مدیریت را 
فرامی گیرند، و موفق به کســب این عناوین حرفه ای 
می شــوند،  دانش فراگیری را به دســت آورده اند که 

شــامل راهبردهای مالی،  برنامه ریزی مالی، مدیریت 
هزینه، بهایابی، و حتی کنترل داخلی و حسابرســی 
عملیاتی و زمینه های تخصصی دیگر اســت و بدون 
تردید فرصت های شــغلی متنوعی برای آنان فراهم 
خواهــد بود،  و در ســازمان ها به ســرعت ارتقا پیدا 
خواهند کرد. ضمن این که در اساســنامه ی انجمن 
برای دارنــدگان این عناوین خبرگــی آموزش های 
حرفه ای مستمر )CPE( نیز پیش بینی شده است که 
در به روز نگه داشتن این دوستان بسیار موثر خواهد 
بود. در همین ارتباط، برنامه های آموزشی ویژه ای در 
مرکز آموزش انجمن )PACT( پیش بینی شده است.

ابراهیم زاده در فراز پایانی سخنان خود در برشمردن 
مزایای دریافت عناوین خبرگی انجمن یادآور شــد: 
در نخستین جلسه ی شــورای عالی انجمن در سال 
13۹8 "آیین نامــه ی چگونگــی معرفی اشــخاص 
حقوقی تشکیل شــده توسط اعضای خبره" )موضوع 
ماده ی 10 اساسنامه ی انجمن( نیز به تصویب رسید 
که طبق آن موسسات خدمات حرفه ای تشکیل شده 
توســط دارندگان ایــن گواهینامه هــای حرفه ای از 
سوی انجمن معرفی می شــوند. طبق این آیین نامه، 
دارندگان این گواهینامه های حرفه ای اگر موسسه ی 
خدمات حرفه ای راه اندازی کنند و بیش از ۵0 درصد 
اعضای هیئت مدیره و موسسان آن را تشکیل بدهند، 
و بیش از نیمی از کارکنان حرفه ای آن موسســه هم 
از دانش آموختگان حســابداری و رشته های مرتبط 
باشــند، و از ایــن تعــداد نیمی از آنــان در انجمن 
عضویت داشــته باشــند )یعنی یک چهارم کارکنان 
حرفه ای موسســه(، و سایر شرایط عمومی آیین نامه 
را هم احراز کنند، انجمن این موسســات را مشــابه 
موسســات حسابرسی در مجله ی حســابدار و وبگاه 
انجمن معرفی می کند. ضمن این که خود دارندگان 
این عناوین خبرگی نیز در همه ی شماره های مجله 
حسابدار و بر روی وبگاه انجمن معرفی می شوند. وی 
در پایان تاکید کرد: همان طور که در بازار ســرمایه 
برای رسیدگی به صورت های مالی نیاز به حسابرسان 
خبره احســاس شده است و فهرســتی از موسسات 
حسابرســی معتمد بــورس داریم، همــان طور هم 
تهیه کنندگان صورت های مالی شرکت ها باید خبره 
باشند. انجمن حسابداران خبره ی ایران با اعطای این 
گواهینامه های حرفه ای درصدد تحقق این ایده است 
]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال رسمی انجمن 

حســابداران خبره ی ایــران در آپارات )به نشــانی: 
www.aparat.com/v/VDz0y(، و متن کامل 
این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده بر 
روی وبگاه انجمــن )به نشــانی: iica.ir/41th( به 
همراه اســالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان 

است[.

اوراق منفعت و کارکردهای آن

محمد عابد
 مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

نشســت اول همایــش با ســخنرانی محمــد عابد، 
مدیرعامل شــرکت کارگزاری بانک پاســارگاد، در 
ارتبــاط با "اوراق منفعــت و کارکردهای آن" پایان 
یافت. وی در آغاز ســخنان خود در بیان اصلی ترین 
تفاوت صکوك منفعت با ســایر صکوك تصریح کرد: 
تمــام صکوك غیر از صکوك منفعت به پشــتوانه ی 
دارایی ها منتشر می شــوند. مثال، مِن دانشگاه تهران 
و مِن شــرکت ایکس که می خواهــم صکوك اجاره 
منتشــر کنم، باید دارنده ی یک دارایی باشــم، تا به 
پشــتوانه ی آن دارایی بتوانم صکوك اجاره منتشــر 
کنم. ولــی صکوك منفعت این مزیت را دارد که اگر 
ما دارنده ی منافع یک دارایی هم باشیم، برای انتشار 
این صکوك کافی اســت. از جمله دیگر ویژگی ها و 
مزایــای اوراق منفعت می توان به این موارد اشــاره 
کرد. این که می تواند بســیار بلندمدت باشــد. مثال 
ما اوراق منفعت بیســت ســاله با سررسیدهای پنج 
ســاله داریم، یا با اختیار خریــدی که هم خریدار و 
هم فروشــنده می توانند با سررسیدهای متفاوت آن 
را بازخرید کننــد. یک ویژگی دیگر امکان فروش به 
کسر نســبت به ارزش اسمی است. البته این ویژگی 
را دیگر اوراق هم دارند. ویژگی دیگر، پرداخت ســود 
بین دوره ای است. در این اوراق می توان حداقل سود 
و سود علی الحساب را  توســط ضامن ضمانت کرد. 
وی در ادامه در تبیین ارکان مختلف انتشــار اوراق 
منفعت گفت: "بانی" یعنی شخصی که دنبال تامین 
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مالی اســت، در اوراق منفعت الزامی ندارد که مالک 
آن هم دارایی باشــد. یعنی اگــر فقط مالک منفعت 
آن دارایی هم باشــد برای انتشار اوراق منفعت کافی 
اســت. "عامل فروش" فروشــنده ی ایــن اوراق در 
بازار اســت. "دارنده ی اوراق" هم ســرمایه گذاران و 
خریداران اوراق هستند. "متعهدپذیره نویسی" هم به 
بانی اطمینان می دهد که اوراق بعد از انتشــار روی 
میــز باقی نمی ماند، و همــه ی اوراق فروش نرفته را 
می خرد. "عامل پرداخت" وظیفه ی پرداخت سود به 
دارندگان اوراق را بر عهده دارد. و رکن دیگر،  "امین" 
است که کار حسابداران رســمی است، و نظارت بر 
این اوراق توســط این عزیزان انجام می شــود. وی 
تاکیــد کرد: در اوراق منفعت، ســخت ترین رکن که 
ممکن اســت برای پیدا کردن آن با مشــکل مواجه 
شــویم، "ضامن" است. یعنی شــخصی که پرداخت 
ســود و ایفای تعهدات بانــی را ضمانت می کند. این 
ضمانت توسط شــرکت هایی می تواند انجام شود که 
ســازمان بورس و اوراق بهادار آنها را تایید کند. مثال 
مادر تخصصی، شــرکت های  هلدینگ های  بانک ها،  
بیمــه، و شــرکت های دیگری کــه در آینده مجوز 
دریافت می کنند. البته ضامن نمی تواند تحت کنترل 
یا وابســته به بانی باشد. ولی تحت شرایطی می شود 
ضامن را حذف کــرد. اگر مجموعــه ی جریان های 
نقــدی حاصل از عملیات دو ســال اخیر بانی مثبت 
باشــد، حداکثر نسبت بدهی به دارایی آن ۹0 درصد 
باشــد، توانایی پرداخت مبالغ تعهدشــده را داشته 
باشد، از شــرکت های پذیرفته شده در بورس باشد و 
امتیاز اطالع رســانی آن ۷۵ به باال باشد، و وثیقه ای 
که گذاشته اســت برای پرداخت سود و اصل اوراق 
کافی باشد، می توان ضامن را حذف کرد. البته جمع 
شدن این شــرایط با هم خیلی سخت است. یک راه 
حل دیگر هم این اســت که اگــر رتبه بندی بانی و 
رتبه بنــدی اوراق طبق رتبه ی پیش بینی شــده در 
دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، 
بــاز هم می توان ضامن را حذف کرد؛ و بدین ترتیب، 
هزینه ی تامین مالی را کاهش داد و انتشار این اوراق 

را تسهیل کرد.

مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، در ادامه 
به تبیین انواع پنج گانه ی اوراق منفعت قابل انتشــار 
توســط دارندگان منافع مختلف دارایی ها پرداخت. 
وی در این ارتباط گفت: برای این که این طبقه بندی 

نزدیک به ذهن باشــد، آنها را با مثال ارائه می کنم. 
البته این اوراق در ایران تقریباً جدید اســت، و زیاد 
منتشر نشده است، و مثال به فراگیری صکوك اجاره 
نیســت. وی نخســتین نوع اوراق منفعت را "اوراق 
منفعت بر پایه ی منافع دارایی های موجود" برشمرد؛ 
مثــل بزرگراه هــا، آزادراه هــا، آب شــیرین کن های 
بزرگ، نیروگاه های بزرگ، حق دسترســی راه آهن، 
حــق اشــتراك آب و برق، پارکینگ هــای عمومی، 
زیرســاخت های اپراتوری مخابرات، و امثال اینها. ما 
روی این دارایی ها و سرمایه های عمومی می توانیم به 
راحتی اوراق منفعت منتشــر کنیم. نمونه های موفق 
انتشــار این صکوك در عربســتان انجام شده است. 
مثال، شرکت برق عربســتان بر پایه ی حق اشتراك 
مشترکان برق به مدت بیست سال )از 200۹( توسط 
بانک HSBC اوراق منفعت منتشــر کرده است. وی 
نــوع دوم اوراق منفعــت را "اوراق منفعت بر پایه ی 
خدمــات دارایی ها موجــود" اعالم کــرد،  و گفت: 
این نــوع از اوراق منفعت برای صنایع گردشــگری، 
هتلــداری و خدمــات بهداشــتی و درمانی بســیار 
مناسب است. مثال، ما یک سری هتل  داریم که برای 
توســعه ی آنها پول نیاز داریم. برای این که این پول 
را تامین کنیم، می توانیم بر مبنای خدمت اقامت در 
این هتل ها این اوراق را منتشــر کنیم و تامین مالی 
کنیم. تفاوتی که ایــن اوراق با اوراق قبلی دارد این 
اســت که دارنده ی اوراق قبل از سررســید می تواند 
به جای دریافت پول از خدمات این هتل ها اســتفاده 
کند. البته بدیهی است که امکان تسویه ی نقدی )در 
صــورت عدم تمایل به اســتفاده از خدمات هتل ها( 
هم وجــود دارد. این اوراق برای توســعه ی صنعت 
گردشــگری، خدمات پزشــکی و آموزشــی قابلیت 
بســیار مناســبی برای تامین مالی دارنــد. این نوع 
اوراق معموال کوتاه مدت هســتند، پرداخت دوره ای 
ندارند، و به صورت تنزیل شــده هم منتشر می شوند. 
وی ســومین نوع اوراق منفعت را "اوراق منفعت به 
پشتوانه ی دارایی های نامشهود" اعالم کرد، و گفت: 
مثال ســاده اش تبلیغات تلویزیونی است. امکان این 
تبلیغات خودش یک دارایی نامشهود است، که برای 
تامیــن مالی می توان بر پایــه ی آن صکوك منفعت 
منتشــر کرد. حتی تیم های ورزشی هم می توانند بر 
پایه ی تبلیغات شان این اوراق را منتشر و تامین مالی 
کننــد. وی نوع چهارم ایــن اوراق را "اوراق منفعت 
بر پایه ی منافع آتــی دارایی های معین غیرموجود" 

برشمرد، و گفت: از این نوع صکوك هم می شود برای 
صنایع هتلداری و گردشــگری استفاده کرد. ویژگی 
آن این است که االن هیچ پروژه ای )مثال هیچ هتلی( 
وجود ندارد. ولی بر پایه ی منفعت آینده ی آن پروژه 
)مثال اجاره ی اتاق های آن هتل( می توان این اوراق را 
منتشر و تامین مالی کرد. مثال، این هتل را می سازند 
و یک حق تقدمی به دارنده ی آن اوراق برای استفاده 
از خدمــات آن می دهند. البته دارنــده ی اوراق هم 
می تواند تســویه ی نقدی کند، و هم می تواند از آن 
حق تقدم یا حق انتفاع استفاده کند. اشتراك زمانی 
هتل و ویال در این گروه قرار می گیرد. مثال، دارنده ی 
این اوراق طی بیست سال یا مادام العمر می تواند یک 
هفته در طول ســال در این هتل یا ویال اقامت کند. 
و نهایتا، انتشــار "اوراق منفعت به پشــتوانه ی سود 
تقسیمی )DPS(" پنجمین نوع اوراق منفعت است، 
که می تواند خیلی مورد اســتفاده ی شــرکت ها قرار 
گیرد. مثال، شــرکت های پذیرفته شده در بورس اگر 
ســه سال سود نقدی خوبی داشــته باشند و بتوانند 
اثبات کنند که این ســود نقدی خوب در ســال های 
آینــده هم اســتمرار دارد، می توانند بــر پایه ی آن 

صکوك منفعت منتشر کنند. 

عابد در بخش بعدی سخنان خود درباره ی نمونه های 
اوراق منفعت منتشــر شده ی در ایران گفت: به علت 
ناآشنایی بازار تا کنون اوراق منفعت چندانی در ایران 
منتشر نشده اســت. یکی "اوراق منفعت دولت" )با 
نماد معامالتــی "افاد"( به مبلغ پنــج هزار میلیارد 
تومــان بود، که برای بازپرداخت اصل و ســود اوراق 
سررســید شده در ســال 13۹۶ در اســفند 13۹۶ 
منتشــر شــد. دیگری، "اوراق منفعــت هواپیمایی 
ماهــان" )با نماد معامالتی "ماهــان"( به مبلغ صد 
میلیارد تومان بود، که بــر پایه ی منافع قراردادهای 
اجاره ی آن هواپیمایی )فول چارتر( در بهمن 13۹۷ 
منتشر شد. و سومین مورد، "اوراق منفعت صبا اروند 
امید" )با نماد معامالتــی "اروند"( به مبلغ دو هزار 
میلیــارد تومان بود، که برای خریــد منافع آینده ی 
حاصل از توســعه ی 11 حلقه ی چاه نفت در بهمن 

13۹۷ منتشر شد. 

وی سپس درباره ی شرایط بانی انتشار اوراق منفعت 
گفت: مجموع جریان نقدی عملیات دو ســال مالی 
منتهی به انتشــار این اوراق باید مثبت باشــد. بانی 
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بــه دلیل مالکیت یا به هر دلیل دیگر باید منافع آن 
دارایی طی مدت بیش از سررســید آن اوراق را در 
اختیار داشــته باشد. البته الزامی به داشتن مالکیت 
آن دارایــی ندارد. ولــی الزام وجــود دارد که حق 
استفاده از منافع آن دارایی را داشته باشد. حداکثر 
نســبت بدهی به دارایی بانی باید ۹0 درصد باشد. 
و در صورتــی که بانی نزد ســازمان بورس و اوراق 
بهادار ثبت نشــده باشــد باید تا زمان تسویه ی این 
اوراق الزامات افشای اطالعات شرکت های ثبت شده 
نزد سازمان را رعایت کند. وی افزود: عالوه بر خود 
بانی، آن دارایی که اوراق منفعت بر پایه ی منافع آن 
منتشــر می شود هم باید یک ســری شرایط داشته 
باشــد. از جمله این که، نباید به واســطه ی قرارداد 
یــا حکم قضایی یــا هر دلیل دیگر، مانعی بر ســر 
انتقال حقوق و منافع آن وجود داشــته باشد. دوم 
ایــن که، همه ی مجوزهای الزم برای بهره برداری از 
آن باید توســط بانی از مراجع ذیربط گرفته شــده 
باشــد. و ســوم این که، بر مبنای عین دارایی برای 
بانی تامین مالی دیگری انجام نشــده باشد. و نهایتا 
این که،  خــود منافعی که این دارایی ایجاد می کند 
و پایه ی اصلی انتشار صکوك منفعت است هم باید 
شــرایطی داشته باشــد. از جمله این که، طی عمر 
اوراق قابلیت ایجاد جریان نقد مثبت داشــته باشد؛ 
حداقل دو سال ســابقه ی قابل استناد داشته باشد؛ 
منعی برای انتقال حقوق و منافع آن وجود نداشــته 
باشــد؛ از پوشــش بیمه ای عدم النفع کافی به نفع 
ناشــر طی عمر اوراق برخوردار باشد؛ و ارزش فعلی 
خالص آن منافع کمتر از پنج میلیارد تومان نباشد. 
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد، سخنان 
خود را با ذکر پاره ای از ریسک های عملیاتی و مالی 
انتشار این اوراق و ساز و کارهای طراحی شده برای 
مدیریت این ریسک ها پایان داد. وی در فراز پایانی 
سخنان خود تصریح کرد: واقعیت این است که بازار 
ثانویه ی این اوراق که بازار بورس اســت به شــدت 
ایــن اوراق را جذب می کنــد، و این خرید و فروش 
باعث می شود تامین مالی توسط این اوراق راحت تر 
شــکل بگیرد]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال 
رسمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات 
)به نشــانی: www.aparat.com/v/YknIj(، و 
متــن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشــده بر روی وبگاه انجمن )به نشــــــانی: 
iica.ir/41th( بــه همراه اســالیدهای مربوط در 

پــای خود را در یک کفش کرد که شــما باید حتما 
روی گزارش هــای صورت های مالی آتی نظر بدهید! 
و ما را مجبــور کردند که با یک حق الزحمه ی ناچیز 
روی صورت های مالی پیش بینی شده اظهارنظر کنیم. 
آخــرش هم که دیدید چه اتفاقــی افتاد؟! هر چه ما 
گفتیم این گزارش رهنمود می خواهد، گوش نکردند. 
وقتی شما خود اســتاندارد را هم که می خوانید، آن 
جا که گفته اســت: "طبق ..." یعنی این گزارش باید 
طبق یک رهنمود صادر شــود؛ نه طبق اســتاندارد 
حســابداری. ما برای "اطالعات مالی آتی" استاندارد 
حســابداری نداریم. به هر حال نشــد. البته بعدش 
ظلم های دیگری هم ]به حسابرســان[ شد؛ در 2۷2، 
در کنترل هــای داخلی، در گزارش تفســیری، ... و 

همین جوری ادامه دارد.

وی ســپس درباره ی گزارش حســابرس نســبت به 
طــرح توجیهی اوراق بدهی گفــت: این اوراق بدهی 
که از ظهر تــا االن درباره ی آنها صحبت شــد، اگر 
بخواهیم خالصه کنیم، واقعیت این اســت که کال دو 
نوع هســتند؛ یا برای تامین مالی بلند مدت هستند، 
مثل اوراق مشــارکت، یا برای تامین مالی کوتاه مدت 
و عمدتا برای سرمایه در گردش هستند، مثل اوراق 
مرابحه. در طرح هــای توجیهی اوراق بلندمدت مثل 
طرح های توسعه یا مشــارکت بلندمدت، روشی که 
استفاده می شود، ارزش جریان های نقدی تنزیل شده 
اســت که در آن مفروضات و نرخ تنزیل مهم است.  
البته مــن دارم از جنبــه ی گزارشــگری خودمان 
]حسابرسان[ می گویم. در تامین مالی کوتاه مدت هم 
که بحث سرمایه در گردش مطرح است، دو وضعیت 
انجام و عدم انجام تامین مالی با هم مقایسه می شوند. 
مثال، در انتشــار اوراق مرابحه برای خرید مواد اولیه، 
دو وضعیت انتشــار و عــدم انتشــار اوراق را با هم 
مقایســه می کنیم. اگر اوراق منتشر کنیم چه اتفاقی 
میفتد؟ اگر اوراق منتشــر نکنیم چه اتفاقی میفتد؟ 
من بررســی کردم ببینیم چه اتفاقاتی در بازار افتاده 
است. این جا چند سوال مطرح است. اول این که این 
گزارش های توجیهی، توجیه برای کیست؟ برای ناشر 
است؟ برای سرمایه گذار اســت؟ برای ضامن است؟ 
برای مملکت اســت؟ برای اقتصاد است؟ برای بانک 
اســت؟ برای چه چیزی توجیه می شود؟ برای مثال، 
 اطالعات دو شرکت بزرگ بورسی را این جا آورده ام. 
اینهــا اطالعات فرضی نیســتند. اطالعــات واقعی 

منصور شمس احمدی
 نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ی 

ایران، حسابدار رسمی

نشســت دوم همایش، با ســخنرانی منصور شمس 
احمدی، نایب رئیس شورای عالی انجمن حسابداران 
خبره ی ایران، عضــو کارگروه همایش،  حســابدار 
رســمی،  و شــریک و مدیر موسســه ی حسابرسی 
شــاهدان با موضوع "گزارش حســابرس نســبت 
به طــرح توجیهی اوراق بدهی" آغاز شــد. وی در 
آغاز ســخنان خود با گالیه از عدم حضور مسئوالن 
بازار ســرمایه در این همایش گفت: من همیشــه 
گفته ام، هر جا ما هســتیم مسئولین نیستند، و هر 
جا مسئولین هســتند ما نیستیم! ظاهرا االن هم از 
مسئولین بورس کسی حضور ندارد. در حالی که ما 
االن روی صحبت هایمان با مسئولین بورس و اهالی 
حرفه اســت. البته نبود اهالی حرفــه توجیه دارند. 
چون اوج کارهای حسابداری و حسابرسی است. به 
هر حال، مباحثی که مطرح می کنم، در دو طرف آن 
هم بورس و هم حرفه است. وی سپس با طنزی تلخ 
گفت: به نظر من در حرفه ی حسابرسی در دو مرحله 
به ما ظلم شده است. البته در مرحله ی اول آن ظلم 
به کل ایران بود. اولی فیلم 300 ] ساخته ی 200۶، 
آمریکا؛ درباره ی نبرد ترموپیل بین ســپاه ایرانیان و 
یونانیان در دوران پادشــاهی خشایارشا هخامنشی[ 
و دیگری استاندارد 3400 حسابرسی )رسیدگی به 
اطالعات مالی آتی( است! در فیلم 300 که ایرانیان 
را آدم هایــی ظالم، پرخاشــگر، و زیاده خواه تصویر 
کردند. در اســتاندارد 3400 هم که حسابرسان را 
آدم هایی مظلوم، بی رمق، و بی توقع معرفی شــدند. 
زیرا وقتی این اســتاندارد آمــد - حاال ارتباطش را 
با گزارش توجیهی عرض می کنم - ســازمان بورس 

دسترس عالقه مندان است[. 

گزارش حسابرس نسبت به طرح توجیهی 
اوراق بدهی
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نشریۀ انجمن حسابداران خبرۀ ایران
h e s a b d a r . i i c a . i r شمارۀ ۳۲۶ و ۳۲۷

حسابدار

موجود در کدال هســتند. من فقط اســم شرکت ها 
را نمی گویم. البته شــما حتما حدس می زنید کدام 
شــرکت ها هســتند. اوراق مرابحه ی شرکت الف به 
مبلغ ۵000 میلیارد ریال در سال 13۹۵ با سررسید 
چهار ساله با نرخ 20 درصد منتشر شده است. شما 
در ارائه هــای قبلی دیدید که در دســتورالعمل های 
انتشــار این اوراق،  حداکثر نسبت جمع بدهی ها به 
جمع دارایی ها ۹0 درصد است! خب نسبت بدهی به 
دارایی شرکت اگر ۹0 درصد باشد که یعنی شرکت 
یا ورشکســته است یا در حال ورشکستگی است! ما 
همه حســابدار هستیم. متخصص مالی هستیم. این 
معنی را نمی دهد؟ شــما می خواهید به شرکتی که 
۹0 درصد دارایی هایش بدهی است، اجازه ی انتشار 
اوراق مشــارکت بدهید؟ این دســتورالعمل اشکال 
دارد. حــاال تازه گاهی بر اســاس بندهای شــرطی 
که در گزارش حســابرس اســت، می بینیم همین 
۹0 درصد هم ۹۵ درصد و بیشــتر می شــود! یعنی 
شــرکتی که عمال ۹۵ درصــد دارایی هایش بدهی 
اســت چگونه می خواهد اوراق منتشر کند؟ چگونه 
می خواهد اقســاط را پرداخت کند؟ این گزارش های 
حسابرسی ما باالخره جایی کاربرد دارد؟ آقای دکتر 
صحرایی ]مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران[ هم 
فرمودند که گزارش حسابرســی باید اعتماد ببخشد. 
آقا! حســابرس در گزارشــش اعتماد بخشیده است. 
شــما بیایید آثارش را در صورت های مالی متقاضی 
انتشار اوراق ببینید. اگر نسبت بدهی اش ۹۵ درصد 
است، اصال به اتاقتان راهش ندهید. بگویید برو! اصال 
با نســبت بدهی ۹۵ درصد نمی توانید اوراق منتشر 

کنید. در گزارش توجیهی هم ذکر شده است. 

شــمس احمدی درباره ی روش بررســی طرح های 
توجیهی این اوراق نیز متذکر شد: االن دیگر سال ها 
اســت که روش جریان های نقدی تنزیل شـــــده 
)DCF-Discounted Cash Flows( در تجزیــه 
و تحلیل اطاالعات مالی آتی مورد اســتفاده نیســت. 
این برای سال ها قبل اســت. االن روی وجه نقد آزاد                                                                     
 )FCFE - Free Cash Flow to Equity(
کار می کننــد. ایــن به چــه معنی اســت؟ یعنی 
وجــه نقــد عملیاتی، با ایــن تعریف، بعد از کســر 
ســرمایه گذاری های ضروری، بعد از کســر پرداخت 
بدهی بابت تســهیالت هر چه می ماند. برای بررسی 
توجیه پذیری اوراق باید از این روش جدید استفاده 

کنیم. شــما خودتان بیایید در همین دو شرکت این 
وجه نقد آزاد را محاســبه کنید. منفی اســت. یعنی 
اصــال وجه نقد آزاد ندارند. پــس چطور می خواهند 
اقساط این اوراق را پرداخت کند؟ نوسانات شدیدی 
هم در وجه نقد عملیاتی شان دارند. یک نکته ی دیگر 
ایــن که، وجه نقد عملیاتی که در کتاب ها و مقاالت 
خارجی ترجمه می کنیم، با وجه نقد عملیاتی واقعی 
ما تا قبل از امسال کمی فرق داشت. چون وجه نقد 
عملیاتــی آنها مالیات هم در آن هســت. البته برای 
ما هم از امســال، سال 13۹8، صورت گردش وجوه 
نقدمان سه بخشــی شد )دیگر مالیات بخش جدا از 
عملیات نیســت(. یعنی مالیات ما هم از این به بعد 
خروجی وجه نقد عملیاتی تلقی می شود. ولی به هر 
حال، تا به امســال این تفاوت را داشتیم. وقتی آنها 
می گفتند وجه نقد عملیاتــی، یعنی بعد از مالیات، 
ولــی ما وقتی می گفتیم وجه نقــد عملیاتی مالیات 
در آن نبود. عالوه بر ایــن، وقتی وجه نقد عملیاتی 
ناشر نوسانات شدید دارد، اصال قابل اتکا نیست؛ که 
شــما مثال برای پنج ســال آینده، یا ده سال آینده، 
وجه نقد عملیاتی را بگیریــد و تنزیل کنید. همین 
شرکت، در یک ســال ۹4 درصد و در یک سال هم 
80 درصد وجه نقدش نوســان داشته است! شرکت 

خیلی معروف و بزرگی هم است.

این حسابدار رســمی،  در توضیح دومین مثال خود 
گفت: و اما شــرکت ب،  که بحث آن همین االن هم 
خیلی داغ است! ۷000 میلیارد ریال در سال 13۹۶ 
اوراق مرابحه با سررســید چهار ســاله با ســود 18 
درصد منتشر کرده است. نسبت مجموع بدهی ها به 
دارایی هایش 8۹ درصد، یعنی به ظاهر چیزی حدود 
یک درصد کمتر از معیار، اســت. ولی وقتی آثار بند 
شرط گزارش حسابرس را تاثیر می دهیم این نسبت 
۹4 درصد می شــود! این شرکت هم نوسانات شدید 
در وجه نقــد عملیاتی دارد. وجه نقد آزاد هم ندارد! 
خب برای این اوراق چه اتفاقی میفتد؟ بانی که ندارد 
اصل اوراق را پس بدهــد.  بازپرداخت آن به گردن 
ضامن میفتد. ضامن هم آن بانک اســت که ضمانت 
کرده است. یعنی عمال فشار این تامین مالی از بازار 
ســرمایه باز به بازار پول منتقل می شود. ببینید شما 
دو  مریــض داریــد. هر دو در  ICU هســتند. یک 
کپسول اکســیژن هم بیشتر ندارید. االن اکسیژن را 
گذاشــتید روی دهان بازار ســرمایه! ولی چند وقت 

دیگر به دلیل عدم پرداخت این اقســاط، کپسول را 
باید از دهان این یکی بردارید و بگذارید روی دهان 
بازار پول! یعنی یا بازار ســرمایه بــه کما می رود، یا 
بازار پول!! در واقع بازار ســرمایه ی ما، یا بازار اوراق 
بدهی ما، به بازار پول فشــار مــی آورد. بازار پول که 
همین االن هم مســائل و مشکالتی دارد، این هم به 
آنها اضافه می شود. یعنی مشکالتی که االن بانک ها 
دارند، تشدید می شــود. البته فشار آخر روی مردم 
است. کاهش ارزش پول به مردم آسیب می زند. بانی 
)ناشــر اوراق( هم هیچ ابایی ندارد. به راحتی بهره ی 
ایــن اوراق را بــه قیمت تمام شــده ی محصوالتش 
اضافه می کند، و به مردم می فروشند! بعدا هم بهانه 
می آورند که این افزایش قیمت در اثر تحریم ها بوده 
است. نه آقا! شــما وقتی رفتی CCU مریض بودی. 
اصال شاید اســتخوانت شکسته بود که آن جا رفتی. 
مثال، ســاختار مالی غلطی داشتی. نسبت بدهی به 
دارایی ات ۹0 درصد بوده اســت. با این ارقام مالی، 
شــما را باید بگذارنــد در کما بمانیــد. ولی اوراق 
هم منتشــر می کنیــد و روی قیمــت محصوالتتان 
می کشید. بعد قیمت محصوالت تان هم باال می رود. 
خب این گزارش های توجیهی پس چه معنی دارد؟ 
اگر می خواهید به یــک صنعتی لطف کنید و اجازه 
بدهید که اوراق منتشر کند، دیگر گزارش توجیهی و 
گزارش حسابرس نمی خواهد. مجوز را بدهید و برود.

عضو اسبق شورای عالی جامعه ی حسابداران رسمی 
ایــران در ادامــه ی چالش های مربــوط به گزارش 
حسابرس نســبت به  گزارش توجیهی انتشار اوراق 
تامین مالی تصریح کرد: اوال این که بد برداشت شده 
اســت. ما در گزارش حســابرس که طبق استاندارد 
3400 صادر می شود، اصال گزارش توجیهی را توجیه 
نمی کنیم. یک گزارش با یک ســری بندهای شرط 
اســت که از آن اصال بوی توجیه نمی آید. یعنی ما تا 
آخر گزارش را هم بخوانیم حســابرس نمی گوید این 
طرح توجیه دارد. حســابرس نهایتا می گوید که این 
گزارش توجیهی بر مبنای مفروضات ارائه شده است. 
پس ما اظهارنظرهایی که در حسابرسی صورت های 
مالی می کنیم و اطمینان معقول می دهیم، درباره ی 
گــزارش توجیهی اصــال چنین اطمینــان معقولی 
وجــود ندارد. عالوه بر این،  همــان طور که در ابتدا 
هم عرض کردم، در اســتاندارد 3400 وقتی به این 
جمله می رسد که می گوید "طبق ..." جای آن معیار 
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را خالی گذاشــته اســت. در امریکا می گویند طبق 
 )AICPA( رهنمود انجمن حسابداران رسمی امریکا
تهیه شده اســت. در انگلستان، اســترالیا و نیوزلند 
هم این طور اســت و رهنمودهایی وجود دارد. پس 
ما هم در ایران رهنمــودی می خواهیم که طبق آن 
رهنمود این نوع گزارش حسابرس )نسبت به گزارش 
توجیهــی( را صــادر کنیم. در ایــن رهنمودها یک 
قســمتش خیلی مهم است، می گوید در مواردی که 
اطالعات فرضی ارائه می شود، و این اطالعات فرضی 
طوالنی مدت است، مثال در طرح های توجیهی برای 
پنج ســال آینده، شش ســال آینده، ... شما اگر به 
عنوان حسابرس بخواهید گزارش بدهید، باید حتما 
گزارشی بدهید که فقط برای دو طرف معامله صادر 
شــود. حتی از آنها تاییدیه بگیرید که این گزارش را 
به شخص ثالث ارائه نکنند. چرا؟ چون این مفروضات 
برای دوره ی بلندمدت اســت، و رهنمود می گوید که 
در ایــن حالت باید دو طرف حــق گفت وگو و بحث 
با یکدیگر را داشته باشــند. مثال،  وقتی یک بانک و 
یک شــرکت درگیر هستند،  شما به عنوان حسابرس 
گــزارش خود را به این دو طرف ارائه می دهید، و آن 
دو طرف طی آن دوره می توانند درباره ی مفروضات، 
نرخ تنزیل، و غیره، با هم بحث و گفت وگو کنند. در 
گزارش هم باید بنویسید که این گزارش محدودیت 
انتشار دارد و نباید توزیع شود. حتی از هیئت مدیره 
باید تاییدیه ی عدم انتشار بگیرد. ولی در ایران، مثال 
گزارش حسابرس درباره ی همین اوراق مرابحه، روی 
کــدال می رود و هزاران نفــر آن اوراق را می خرند و 
هیــچ حق و امکان گفت وگــو و بحث با طرف مقابل 

هم ندارند.

شمس احمدی در فراز پایانی سخنانش خاطر نشان 
کرد: تا جایی که من بررســی کرده ام، حسابرســان 
در هیــچ کدام از بورس های جهــان وارد این حیطه 
]صدور عمومی گزارش حســابرس نســبت به طرح 
توجیهی انتشــار اوراق بدهی[ نشده اند. حسابرسان 
در مشــاوره،  طراحی، و تهیه ی گزارش توجیهی وارد 
شده اند. ولی در اظهارنظر نسبت به گزارش توجیهی 
یا حتی اظهارنظر نسبت به پیش بینی سود هر سهم 
)EPS( شــرکت های بورسی که ما قبال داشتیم، وارد 
این حوزه ها نشــدند، و درباره ی این قبیل اطالعات 
مالی آتــی گزارش عمومی صادر نمی کنند. در موارد 
خاص، مواقعــی که دو طرف می توانند با هم بحث و 

گفت وگو کنند، گزارش می دهند. ولی در دســترس 
عموم نیســت. حتی در رهنمودشــان می گوید اگر 
گزارشی که شما صادر می کنید به این معنی تفسیر 
شــود که شما به شــکلی دارید این گزارش را تایید 
می کنید، یعنی یک جور اطمینان بخشی باشد، اصال 
نبایــد گزارش را صادر کنیــد. بنابراین، ما در ایران 
برای ایــن گزارش ها رهنمود الزم داریم. حاال با این 
وضع آیا اصال گزارش حســابرس نسبت به گزارش 
باید صادر بشــود؟ تکلیف ما حسابرســان چیست؟ 
آخرش هم مثــل بقیه ی موارد، اگــر اتفاقی بیفتد 
می گویند حسابرســان کجا بودند؟! آقا! حسابرسان 
بودند؛ گــزارش هم دادند؛ در گزارششــان هم این 
بندهای شــرط را نوشــتند؛ ولی شــما باز اوراق را 
منتشر کردید. خب ما دیگر چکار می توانیم بکنیم؟ 
ضمن این که رهنمودی هم که الزم داشــتیم تا به 
حال نبوده اســت. البته همین االن هم گزارشی که 
طبق استاندارد 3400 می دهیم،  اصال به معنی تایید 
و توجیه نیســت. وی در پایان گفــت: من امیدوارم 
ایــن بحث هایی که امروز در همایش بازار ســرمایه 
شــد واقعا درست اجرا شــود، و مجبور نشویم یک 
ســمینار دیگری تحت عنوان نمایش بازار ســرمایه 
بگذاریــم! چون بــا این اوضاعی کــه می بینید، این 
مشــکالت است. خب من وقت شــما را زیاد نگیرم. 
امیدوارم اوضاع درســت شــود. ما همــه باید برای 
ســالمتی مردم، وضعیت اقتصاد، بازار سرمایه و بازار 
پول مان دعا کنیم. شــب خوبی داشته باشید ]فیلم 
کامل این ســخنرانی در کانال رسمــــــی انجمن 
حســــــابداران خبـره ی ایـــران در آپــارات )به 
 ،)www.aparat.com/v/n4eXx نشـــــانی: 
و متن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشــده بر روی وبگاه انجمن )به نشــــــانی:  
iica.ir/41th( بــه همراه اســالیدهای مربوط در 

دسترس عالقه مندان است[.

آشنایی با اوراق رهنی و اوراق خرید دین
در ادامه ی نشســت دوم همایش، سونای امیربابایی، 
مدیر خدمات مشاوره ی مالی تامین سرمایه ی امین، 
سخنرانی خود با عنوان "آشــنایی با اوراق رهنی و 
اوراق خرید دین" را در سه بخش ایراد کرد. وی در 
بخش نخست ســخنان خود در نگاهی گذرا به بازار 
سرمایه ی ایران و جایگاه انتشار اوراق تامین مالی در 
این بازار تصریح کرد: در ســال 13۹۷،  بیش از ۵0 

درصد اوراق بدهی منتشر شده توسط شرکت ها اوراق 
اجاره بودند. این نشــان می دهد که از ظرفیت سایر 
اوراق بدهی موجود در بازار به خوبی اســتفاده نشده 
است، که شاید یکی از دالیل آن، ساختار پیچیده ی 
این ابزارها بوده است. یا شاید به دلیل عدم شناخت 
شــرکت ها از ظرفیت این ابزارها بوده است. بنابراین، 
جا دارد که این ابزارها به شــرکت هایی که ظرفیت 
انتشار آنها را دارند، بهتر معرفی شوند. وی به عنوان 
یکی از مدیران تامین ســرمایه ی امین یادآورد شد: 
این شرکت تأمین سرمایه در طول قریب به ده سال 
گذشته توانسته است از محل انتشار این اوراق حدود 
بیست هزار میلیارد تومان برای صنایع و شرکت های 
مختلــف تامین مالی کند. بــه گفته ی وی: برای هر 
شــرکت، بر مبنای یک ماتریس جامع متشــکل از 
پتانسیل های شــرکت )دارایی های ثابت،  منافع آتی، 
محصــول، جریان های نقــد عملیاتــی، و مطالبات 
مدت دار( و اهداف تامین مالی شرکت )تامین سرمایه 
در گردش، در اختیار گرفتن دارایی، ساخت دارایی، 
و سرمایه گذاری در پروژه( می توان صکوك متناسب 
با پتانســیل و هدف )نیاز( تامین مالی آن شــرکت 
را برایش پیدا کرد )به صفحه ی 8 اســالیدهای این 
سخنرانی مراجعه شود(. طبق این ماتریس، بر مبنای 
ظرفیت "مطالبات مدت دار" شــرکت و برای تامین 
مالی نیاز "در اختیار گرفتن دارایی"،  در حال حاضر 
دو ابزار در بازار بدهی ما وجود دارد: اوراق خرید دین 
و اوراق رهنی. وجه تمایز این دو ابزار وجود اســناد 
رهنی پشتوانه ی قراردادهای منعقد شده است. وگرنه 

خیلی تفاوت ساختاری پیچیده ای با هم ندارند.

به گفته ی این مدیر بازار ســرمایه: مطالبات مبنای 
انتشار اوراق خرید دین یا رهنی باید دارای شرایطی 
باشــند. اول این که ایــن مطالبات بایــد بر مبنای 

سونای امیربابایی
مدیر خدمات مشاوره مالی تأمین سرمایه امین
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قرارداد معینــی در قالب یکی از عقــود مبادله ای، مثال، 
فروش اقســاطی، اجاره به شــرط تملیک، جعاله، ...، به 
جز سلف،  ایجاد شده باشند. از طرف دیگر، این مطالبات 
از نظر ســاختار زمانــی باید از زمان انعقاد قراردادشــان 
ده درصد زمان گذشــته باشــد. اگر در این بازه ی زمانی 
اقساطی تعریف شده است، به موقع پرداخت شده باشند، 
یا نهایتاً دو ماه از موعد پرداخت شــان گذشته باشد. البته 
اگر مطالبات اقساطی نباشد، از این شرط مستثنی است. 
اوراق خرید دین یا اوراق رهنی که بر مبنای این مطالبات 
منتشر می شوند هم از نظر بازه ی زمانی نیاز نیست الزاما 
منطبق بر بازه ی زمانی قرارداد باشــد. بعضا ممکن است 
شــما فقط بر مبنای دو ســوم از بازه ی زمانی قراردادتان 
اوراق منتشــر کنید. یعنی الزم نیســت سررسید اوراق و 
سررســید مطالبات یا قراردادهای شــما همزمان باشند. 
شــرط دیگر، شرایط قانونی است. یعنی مطالبات بانی که 
مبنای انتشــار اوراق قرار می گیرند نباید هیچ گونه منع 
قانونــی، قضایی یا قراردادی برای انتقــال حقوق آنها به 
نهاد واسط وجود داشته باشــد. درباره ی حجم مطالبات 
مبنای انتشــار این اوراق نیز، در رابطــه با خرید دین با 
توجه به این که وثایق رهنــی وجود ندارد، نهایتاً معادل 
۵0 درصد کل مطالبات شــرکت می توان اوراق منتشــر 
کرد اســت. ولی در اوراق رهنی، با توجه به وجود وثایق 
رهنی چون ریسک کمتر می شــود، مبلغ اوراق می تواند 
از این ۵0 درصد مطالبات شــرکت تجــاوز کند. ولی به 
طور کلی ارزش اســمی ایــن اوراق از ده میلیارد تومان 
نباید کمتر باشــد. شــرط دیگری که وجــود دارد، چند 
محدودیت و مورد خاص است که در مورد مطالبات مقرر 
شده است. مثال، مطالباتی که در اثر معامله با سهامداران 
شــرکت های زیرمجموعه و شــرکت های هم گروه ایجاد 
شده باشد،  نمی تواند مبنای انتشار این اوراق قرار بگیرد. 
البته مطالباتی که از معامالت مشمول ماده ی 12۹ ایجاد 
شده باشــد، در صورتی که مجمع شرکت آن معامالت را 
تنفیذ کرده باشد، در این صورت می توانند مبنای انتشار 
این اوراق قرار بگیــرد. نهایتاً انتقال این مطالبات به نهاد 
واســط در دفاتر رسمی باید اتفاق بیفتد؛ که قاعدتا حجم 

مطالبات در آن زمان باید مشخص و قطعی باشد. 

مدیــر خدمات مشــاوره ی مالی تامین ســرمایه ی امین 
درباره ی ســاختار عملیاتی انتشــار این اوراق گفت: ناشر 
که همان نهاد واســط اســت، اوراق را منتشر می کند، و 
به ســرمایه گذاران می فروشد. سرمایه گذاران هم در ازای 
خریــد اوراق منابــع مالی را در اختیار نهاد واســط قرار 

می دهند. نهاد واســط این منابــع را به بانی منتقل 
می کند، و مبلغ تنزیل شــده ی مطالبــات را از آن 
دریافت می کند. سپس، این قراردادها به نهاد واسط 
منتقل می شــوند. طبیعتاً اسناد دریافتنی مربوط به 
آنها هم به نهاد واسط منتقل می شوند. این جا بانی 
به عنوان عامل وصول، مســئولیت وصول کردن این 
مطالبات و پرداخت آنها به نهاد واسط را هم به عهده 
می گیرد. از آن جا که این مطالبات در بازه های زمانی 
متفاوتی وصول می شــوند، در یک حساب مشخص 
به نام نهاد واســط تجمیع و مدیریت می شوند و در 
قالب سرمایه گذاری مجدد از این منابع سود حاصل 
می شــود. این یکی از امتیــازات اوراق خرید دین 
است. یعنی سود حاصل از سرمایه گذاری مجدد این 
منابع، خودش تا حدودی پوشــش دهنده ی سودی 
اســت که باید بعداً به سرمایه گذاران پرداخت شود. 
وی درباره ی فرایند اخذ مجوزهای انتشار این اوراق 
گفت: در گام اول، یک قرارداد با مشاور عرضه منعقد 
می شــود، گزارش توجیهی تهیه می شود، و با ارکان 
مذاکره می شود. در گام دوم، پس از بررسی مدارك 
توسط سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی 
توســط آن سازمان صادر می شود. و نهایتا، با صدور 
مجوز انتشــار و عرضه،  اوراق منتشر می شود و بانی 

می تواند به آن پول دسترسی داشته باشد.

امیربابایــی درباره ی چالش هــا و مزایای این اوراق 
گفت: چالش های انتشــار این اوراق را می توان از دو 
بعد عملیاتی و حقوقی بررسی کرد. از نظر عملیاتی، 
بسیاری از صنایع و شرکت ها نسبت به وجود چنین 
ظرفیت تامین مالی بر مبنای مطالبات شــان اطالع 
ندارند. بنابراین، اگر اطالع رســانی درســتی انجام 
شود، استقبال از این ابزار به شدت می تواند افزایش 
پیــدا کند. یا الزام به تامین وثایــق مازاد بر حقوق 
قــراردادی در ایــن اوراق باعث افزایــش هزینه ی 
تامیــن مالی می شــود. یا متنوع نبودن سررســید 
مطالبات و معین نبــودن چارچوب قراردادها هم از 
چالش های دیگر عملیاتی این اوراق اســت. وی در 
ارتبــاط با چالش های حقوقی ایــن اوراق گفت: هر 
چند فعالیت های شــرکت ها معمــوال در قالب یکی 
از ایــن عقود مورد پذیرش برای انتشــار این اوراق  
اتفاق می افتد، ولی چون اغلب یک قرارداد رســمی 
مورد قبول منعقد نمی شود، وقتی شرکت ها تصمیم 
می گیرند این مطالبات را مبنای انتشــار اوراق قرار 

دهند تازه معلوم می شــود که اصال قراردادی منعقد 
نشده است. بنابراین نمی شود به عقب برگشت و این 
شــرط را احراز کرد. و موانع حقوقی دیگری از این 

دست که عموما مانع از انتشار این اوراق می شود. 

وی در ادامه،  در ارتباط با مزایای این اوراق، پرداخت 
ســودهای دوره ای اوراق از محل وصول مطالبات و 
عدم درگیری جریان نقدی شرکت، عدم تأثیرپذیری 
نســبت های بدهی )در صورت عدم وجود ضامن و 
انتقال کامــل حقوق و تعهــدات(،  تاثیر کاهندگی 
انتشــار ایــن اوراق بر حســاب های دریافتنی و اثر 
مثبت انتشــار آنها بر نســبت های نقدینگی شرکت 
)در صــورت عدم وجود ضامن و انتقال کامل حقوق 
و تعهدات(، نرخ تنزیل متأثر از نرخ ســرمایه گذاری 
مجدد، نرخ ســود اوراق و تواتــر وصول مطالبات، و 
نهایتا در صورت محکم بــودن ضمانت های اجرایی 
قراردادها امکان ایجاد مطالبات و امکان انتقال کامل 
حقــوق مربوط و عدم نیاز به تأمیــن وثایق مازاد و 
در نتیجه کاهش هزینه هــای ضمانت را از جمله ی 
مزایای مهم تامین مالی از طریق این اوراق دانست. 
وی در این بخش از ســخنان خود در ارتباط با یکی 
از اختالف نظرهای موجود در ارتباط با گزارشگری 
مالی این اوراق گفت: به طــور کلی با توجه به این 
که هــدف اصلی این اوراق این اســت که مطالبات 
شــرکت را به نقد تبدیل کنند، پــس باید بتوانند 
کاهنده ی مطالبات شرکت باشند، بدون این که در 
سرفصل بدهی های شرکت تاثیرگذار باشند. ولی در 
این ارتباط اختالف نظر وجود دارد، که هنوز تعیین 
تکلیف نشده است، و از تخصص من هم خارج است. 
صاحب نظران حسابداری باید اظهارنظر کنند، و اگر 
این دیدگاه پذیرفته شــود که این اوراق کاهنده ی 
مطالبات شرکت اســت و در قسمت بدهی های آن 
تأثیر نگذارند، طبیعتاً انتشــار ایــن اوراق می تواند 
نســبت های بدهی شرکت ها را بسیار بهبود ببخشد. 
و حتی نســبت های نقدینگی شرکت را هم مطلوب 

کند.

مدیر خدمات مشاوره ی مالی تامین سرمایه ی امین 
درباره ی صنایع دارای بیشترین ظرفیت برای انتشار 
ایــن اوراق گفت: خدمات پیمانــکاری که مطالبات 
قابل توجهی دارند،  اگر حقوق قراردادهای مرتبط با 
اینها با کیفیت باشد و تمام تعهدات آنها قابل انتقال 
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باشــد، به راحتی می توانند از ایــن ابزار برای تامین 
مالی اســتفاده کنند. در همین راســتا، اواخر سال 
13۹۷ بــا تصویب "قانون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی" 
)ماده ی 8(، به تامین کنندگان کاالها و خدمات اجازه 
داده شد که بتوانند تمام یا بخشی از مطالبات خود 
از پیمانــکاران را واگذار کنند و از این طریق بتوانند 
تامین مالی کنند. بــرای حمایت از این موضوع هم 
بندی را در قانون قرار داده اســت که اگر کارفرمای 
طرف قرارداد آن پیمانکار از شرکت های دولتی بود، 
آنها به هیچ وجه حق ســلب واگــذاری مطالبات را 
ندارند. بنابراین، شرکت پیمانکار بدون اذن کارفرما 
)شــرکت دولتی( می تواند به راحتی مطالبات خود 
را واگذار کنــد و بر مبنای آن تأمین مالی کند. وی 
دیگر صنعت دارای ظرفیت برای انتشار این اوراق را 
صنعت بانکداری و موسسات اعتباری دانست و یادآور 
شــد: این صنعت چون مبنایش بر اعطای تسهیالت 
)رهنی و غیر رهنی( اســت، مطالبات آنها به شکل 
اقساطی متنوع، متعدد و با فاصله های زمانی کوتاه و 
قطعاً با نرخ تنزیل کمتر می تواند باشد. وی در پایان 
سخنان خود، صنعت لیزینگ و صنعت دارو را نیز از 
جمله دیگر صنایع بسیار مناســب برای انتشار این 
اوراق برشــمرد]فیلم کامل این سخنرانی در کانال 
رسمی انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات 
 ،)www.aparat.com/v/4lEAW :به نشــانی(
و متن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشــده بر روی وبگاه انجمن )به نشــــــانی: 
iica.ir/41th( بــه همراه اســالیدهای مربوط در 

دسترس عالقه مندان است[.

آشنایی با اوراق سفارش ساخت )استصناع( 
و اوراق جعاله

سومین سخنرانی نشست دوم همایش توسط محدثه 

رزاقی، مدیر تامین مالی شــرکت تامین ســرمایه ی 
نوین، با موضوع "آشــنایی با اوراق سفارش ساخت 
)اســتصناع( و اوراق جعاله" ایراد شــد. وی سخنان 
خــود را با تبیین اوراق ســفارش ســاخت )صکوك 
اســتصناع( آغاز کرد و در ایــن ارتباط گفت: مبنای 
انتشار همه ی صکوك یکی از عقود اسالمی است. در 
اوراق استصناع هم مبنای انتشار عقد سفارش ساخت 
یا اســتصناع اســت، که امروز می خواهــم درباره ی 
جزئیــات آن صحبت کنم. خریدار این اوراق در واقع 
مالک مشــاع یک دارایی در حال ســاخت می شوند. 
به موجب قرارداد اســتصناع )سفارش ساخت( یکی 
از طرفین قــرارداد تعهد می کند که یک دارایی را با 
یک ویژگی مشــخص در یک دوره ی زمانی مشخص 
برای طرف دوم بسازند و به او تحویل بدهد. پس این 
قرارداد معموال در جاهای کاربرد دارد که قرار است، 
مثال، یک دارایی مثل ســاختمان، کشتی، هواپیما و 
مانند اینها ساخته شود، و می توان مخارج الزم برای 
ســاخت آن دارایی را با اســتفاده از این ابزار تامین 
مالی کرد. وی دربــاره ی روش پرداخت متفاوت این 
نوع اوراق بدهی گفــت: روش پرداخت این اوراق به 
صورت چند مرحله ای است. یعنی در آغاز ده درصد 
به صورت پیش پرداخت به ناشــر پرداخت می شود. 
مابقــی مبالغ انتشــار اوراق هم بر اســاس صورت 
وضعیت پرداخت می شــود. وی درباره ی فرایند اخذ 
مجوز و انتشــار این اوراق گفت: بانی یعنی آن رکنی 
است که متقاضی تامین مالی است، برای اخذ مجوز 
انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار به یک مشاور 
عرضه نیاز دارند. مشاور عرضه می رود سازمان بورس 
و اوراق بهادار و بر اســاس یک فرآیندی که در ادامه 
خدمت تان توضیح می دهم مجوز انتشار را درخواست 
می کند. ســازمان در مرحلــه ی اول موافقت اصولی 
می دهد. بعد، مشــاور عرضه همراه بــا بانی و ارکان 
دیگر قرارداد امضا می کنند. بعد، مجوز پذیره نویسی 
را از ســازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می کنند. 
بعد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرکت مدیریت 
دارایی مرکزی بازار ســرمایه اطــالع می دهد، و آن 
شرکت هم یک نهاد واسط )SPV( ایجاد می کند. از 
این پس در انعقاد قرارداد اســتصناع این نهاد واسط 
طرف حســاب بانی است. سازمان که مجوز انتشار را 
صادر کرد، نهاد واسط اجازه دارد که اوراق را منتشر 
کند )البته بعد از انعقاد قرارداد اســتصناع و ســایر 
قراردادهــای الزم با ارکان(. بعد از جمع آوری مبالغ، 

نهاد واسط بر اساس همان قرارداد استصناع ابتدا ده 
درصد را به صورت پیــش پرداخت به بانی پرداخت 
می کند. مابقی مبالغ هم بر اساس صورت وضعیت به 
بانی پرداخت می کند. طی عمر اوراق هم بانی اصل و 
ســود اوراق را که، از قبل تعیین و در تمام گزارش ها 
اعالم شــده است، به صورت مرحله ای به نهاد واسط 
می دهد،  و نهاد واسط هم به سرمایه گذاران پرداخت 
می کند. اینجا یــک نکته ی مهم هم درباره ی تفاوت 
مدت زمان ســاخت دارایی و طول عمر اوراق وجود 
دارد، که چون جمع متخصصان است بد نیست که به 
آن اشاره شود. معموال پس از انتشار اوراق استصناع،  
ســاخت دارایی دو تا سه ســال طول می کشد. ولی 
عمر اوراق پنج ســال یا بیشتر اســت. در این جا ما 
هم عقد اســتصناع )در دوره ی ساخت دارایی( و هم 
عقد اجاره )از زمان ساخت دارایی تا سررسید اوراق( 
داریم. بعد از این که دارایی ساخته شد،  ابتدا مالکیت 
آن متعلق به نهاد واسط اســت. ولی بعد از آن نهاد 
واســط آن دارایی را به بانی اجــاره می دهد تا بانی 
بتواند از آن دارایی اســتفاده بکنــد. طی عمر اوراق 
هم مبالغی که پرداخت می شود، در واقع اجاره بهای 
آن دارایی اســت. البته قراردادها به گونه ای طراحی 
شــده اند که این اجاره  بها از همــان زمان عرضه ی 
اوراق محاســبه می شــود. مثال، در مواعد زمانی سه 
ماه یک بار پرداخت می شــود، و در زمان سررســید 
هم اصل مبلغ اوراق پرداخت می شــود و مالکیت آن 
دارایی هم به بانی منتقل می شــود. بنابراین،  در نقل 
و انتقــال مالکیت دارایی موضوع صکوك اســتصناع 
نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشد. خیلی 
از اشــخاصی که به ما مراجعــه می کنند مخصوصا 
نهادهــای دولتی یا پیمانــکاران می گویند که آیا از 
این اوراق ســفارش ساخت می شود برای ساخت راه، 
راه آهن، یا پروژه هایی از این دســت اســتفاده کرد. 
واقعیت این اســت که این دارایی ها چون محدودیت 
انتقال مالکیــت دارند، امکان جاری کردن این عقود 
بر روی آنها وجود ندارد. بنابراین، برای این دارایی ها 
ابزار دیگری طراحی شــده اســت که امروز درباره ی 
آن صحبت خواهم کرد. وی در ادامه درباره ی ســایر 
ویژگی های دارایی موضوع انتشــار اوراق ســفارش 
ســاخت گفت: هر نوع دارایی که امکان ســاخت و 
تحویل آن در موعد زمانی مشــخص وجود داشــته 
باشــد، می تواند موضوع انتشار این اوراق باشد. البته 
دارایی هایی که به مقدار زیاد و به طور مستمر ساخته 

محدثه رزاقی
 مدیر تامین مالی شرکت تأمین سرمایه نوین
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می شوند، نمی توانند موضوع صکوك استصناع باشند. 
ضمن این که این دارایی ها باید قابلیت بیمه شــدن 
هم داشــته باشند، و قبل از انتشــار اوراق هم، تمام 
مجوزهای قانونی الزم برای آن از مراجع ذیربط باید 

اخذ شده باشد.

رزاقی یادآور شــد: یک ویژگی که اوراق استصناع را 
از ســایر اوراق بدهی متمایز می کند، این اســت که 
اگر بانی بخواهد و شــرایط اقتصــادی اجازه بدهد، 
سررســید این اوراق می تواند بیــش از چهار یا پنج 
سال باشــد. البته سررسید این اوراق نمی تواند بیش 
از 80 درصد مجموع دوره ی ساخت و عمر اقتصادی 
پیش بینی شــده برای آن دارایی باشد. به طور مثال، 
اگر هدف ســاخت یک ساختمان باشــد، و دو سال 
دوره ی ساخت آن ســاختمان باشد، و 20 سال هم 
عمر اقتصادی آن ساختمان باشد، مجموعا 22 سال 
می شــود، و 80 درصد این 22 سال )حدود هفده و 
نیم ســال( می تواند عمر اوراق باشــد. البته به دلیل 
شــرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم و نوسانات دیگر 
تا به حال متقاضی انتشــار اوراقی با این سررســید 
نداشته ایم. ولی این امکان برای این اوراق وجود دارد. 
وی در تبیین شرایط دیگر این اوراق گفت: دارندگان 
این اوراق هنگامی که با نهاد واســط رابطه ی وکیل 
و موکل دارند، نمی توانند با داشــتن یک تعداد ورق 
مشــخص تقاضای این را داشته باشند که آن دارایی 
ساخته شده بین آنها تقســیم شود. ارزش اوراق هم 
نباید کمتر از 10 میلیارد تومان باشــد. بانی هم باید 
گزارش فنی اقتصادی و مالی ســاخت دارایی را هم 
به تایید ناظر و هم به تایید حســابرس برساند. این 
اوراق جزو معدود اوراقی اســت کــه رکنی با عنوان 
"ناظر" داریم که وظیفه ی نظارت بر ســاخت دارایی 
را عهده دار اســت. نهاد واسط در هر مرحله گزارش 
پیشــرفت کار را می گیرد. گزارشی که هم پیشرفت 
فیزیکی و هم مالی را نشــان می دهد. این گزارش ها 
باید هم به تایید ناظر و هم بانی برسد. آن گزارش نزد 
نهاد واســط ارسال می شود، و نهاد واسط پرداخت ها 
را انجام می دهد. هر شــش ماه یک بار هم گزارشی 
درباره ی ســاخت دارایی تهیه می شــود که باید به 
تایید ناظر برســد، و نهایتا حسابرس باید آن گزارش 
را بررسی کند. این گزارش بعدا در اختیار نهاد واسط 
قرار می گیرد. این مدیر بازار ســرمایه در واکنش به 
انتقادات منصور شمس احمدی از باال بودن حداکثر 

نســبت بدهی به دارایی های شــرکت های متقاضی 
انتشــار اوراق بدهی )حداکثــر ۹0 درصد( گفت: ما 
در شــرکت های تامین ســرمایه چــون ارکان تعهد 
پذیره نویســی و بازگردانی را عهده دار هستیم، عمال 
ریسک این اوراق متوجه ماست. بنابراین، کمیته های 
ریسکی در شرکت های تامین ســرمایه وجود دارد، 
که این ریسک ها در آن بررسی می شود. اگر شرکتی 
آن الزامات را نداشــته باشد و از حداقل ها برخوردار 
نباشــد، همان اول درخواســتش رد می شود و اصاًل 

فرآیند انتشار اوراق برایش شروع نمی شود.

وی پــس از ارائــه ی توضیحاتی دربــاره ی نحوه ی 
ثبت های حســابداری و گزارشــگری ایــن اوراق در 
صورت هــای مالی بانــی )صفحه ی 20 اســالیدها( 
در تشــریح تنها مورد انتشــار اوراق اســتصناع در 
بازار ســرمایه ی ایران گفت: این اوراق اســتصناع با 
مشاوره ی شــرکت تامین ســرمایه ی نوین به مبلغ 
حدود 1۶3 میلیارد تومان توســط شرکت صنعتی و 
معدنی توســعه ی ملّی با هدف تامین مالی ســاخت 
ساختمان های صنعتی کارخانه ی کنسانتره و گندله 
بود. شــرکتی که آن زمان یک پــروژه بود. ولی بعد 
از این که این ســاختمان ها ســاخته شد، فاز اولش 
به بهره برداری رسید. دوره ی ساخت آن ساختمان ها 
هفت ماه اعالم شــده بود،  ولی عمر اوراق ســه سال 
بود. در این اوراق همان بحث ساخت دارایی و سپس 
عقد قرارداد اجاره موضوعیت داشت. مقاطع پرداخت 
سود هم سه ماه یک بار بود. ضامن اوراق هم شرکت 
مــادر بانی بود که در آن زمان ســرمایه گذاری گروه 
توسعه ی ملّی بود. یک نکته ای که در آن زمان وجود 
داشت این بود که بخشی از ساختمان های این طرح 
قرار بود از طریق اوراق اســتصناع تامین مالی بشود. 
بنابراین، همه ی مجوزهای مربوط به محیط زیست، 

شهرداری، ... اخذ شده بود. 

مدیــر تامین مالی شــرکت تامین ســرمایه ی نوین 
در معرفــی دومین اوراق، "صکــوك جعاله"، گفت: 
دســتورالعمل این اوراق به تازگی تصویب شده است. 
بنابراین، تا به امروز مورد منتشرشــده نداشــته ایم. 
این اوراق خیلی شــبیه به اوراق اســتصناع اســت. 
البتــه تفاوت هــای کوچکی هم بــا آن دارد. همان 
طور که درباره ی اوراق اســتصناع خدمت تان گفتم، 
گاهــی متقاضیانــی به تامیــن ســرمایه ها مراجعه 

می کنند و متقاضی انتشــار اوراق برای تامین مالی 
طرح های ســاخت راه، راه آهن، یا پروژه هایی از این 
دســت هســتند که مالکیت آنها متعلق به دولت یا 
بخش های عمومی غیردولتی اســت، و نوع مالکیت 
آنها به گونه ای اســت که امکان نقل و انتقال دارایی 
وجود نــدارد. به همیــن دلیل، از اوراق اســتصناع 
بــرای تامین مالی آنها نمی توانند اســتفاده کنند. از 
این رو، ســازمان بورس و اوراق بهــادار اوراق جعاله 
را بر مبنای عقد اسالمی جعاله برای تامین مالی این 
پروژه ها طراحی کرد. این اوراق به این صورت اســت 
که یکی از طرفین در قــرارداد جعاله تعهد می دهد 
کــه در مقابل "ُجعل" احداث، تکمیل و تعمیر طرح 
مشــخصی و تحویل آن در دوره ی زمانی، مبلغی را 
پرداخت کنــد. وی در تعریف "ٌجعل" گفت: مبلغی 
معین یا حق بهره برداری از طرح برای مدت معین یا 
ترکیبی از این دو بر اساس قرارداد جعاله را "ُجعل" 
می گویند. و در ادامه درباره ی محل های اســتفاده از 
این اوراق یادآور شــد: طرحی کــه می تواند موضوع 
اوراق جعاله باشــد هر نوع عملیات احداث، تکمیل، 
تعمیر، و تحویل دارایی منقول و غیرمنقول است که 
محدودیت یا منع قضایی یا قراردادی نیز برای اجرای 
آن وجود نداشته باشد، و همه ی مجوزهای مربوط به 
آن هم دریافت شده باشد. در این جا هم مانند اوراق 
استصناع، سررسید اوراق می تواند 80 درصد مجموع 
دوره ی ساخت و عمر اقتصادی پیش بینی شده برای 
طرح باشــد. در این اوراق پیش پرداخت 20 درصد 
است )در اوراق اســتصناع 10 درصد(. ارکان انتشار 
هم کامال مشــابه اوراق استصناع است، با این تفاوت 
که این جا یک حســابرس هم داریــم که وظیفه ی 
نظارت بر محاسبات گزارش های دوره ای را بر عهده 
دارد. تاثیــر انتشــار این اوراق بــر صورت های مالی 
بانی هم کامال مشــابه اوراق استصناع است. وی در 
ادامه افــزود: اوراق جعاله در دو قالــب قابلیت اجرا 
دارد. یکی در قالــب پرداخت مبلغ معین، و دیگری 
در قالب حق بهره بــرداری برای زمان معین و نهایتا 
پروژه به بانی منتقل می شــود. بعد از این که مجوز 
انتشار اوراق از ســازمان بورس و اوراق بهادار گرفته 
شد، نهاد واسط اولین قرارداد جعاله را با خود دولت 
می بندد. چون بانی فقط می تواند موسسات دولتی یا 
شــرکت های دولتی باشد. بعد از این که این قرارداد 
بســته شد، اوراق منتشر می شــود، سپس مبالغ نزد 
نهاد واسط جمع آوری می شود. در ادامه، نهاد واسط 
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دومین قرارداد جعالــه را با پیمانکار می بندد. در آن 
مدلی کــه در قبال حق بهره برداری قرارداد بســته 
می شود، شرکت طرف قرارداد بعد از این که قرارداد 
جعاله ی دوم را بست، پیش پرداخت ها داده می شود. 
ســپس، مرحله به مرحله، طبق صورت وضعیت ها، 
پرداخت هــای بعدی صورت می گیــرد، تا زمانی که 
ساخت پروژه توسط پیمانکار به اتمام می رسد. البته 
روش برخــورد در دو قالبی که عــرض کردم با هم 
فرق می کند. در آن قالبی که حق بهره برداری وجود 
دارد، نهاد واســط با یک شرکت بهره بردار یا با خود 
همین پیمانکار قرارداد می بنــدد، و می گوید که تو 
بهره برداری از پروژه را انجام بده، یک کارمزدی برای 
خودت بردار، ولی منافع را به شــرکت سپرده گذاری 
مرکــزی پرداخت کن، تا آن هم به ســرمایه گذاران 
پرداخت کند. ولــی در آن قالبی که به صورت مبلغ 
معین اســت، نهاد واسط پس از اتمام پروژه، آن را به 
دولت انتقال می دهــد، و دولت خودش بهره برداری 
می کند، و مبلــغ معینی را در قبــال این کاری که 
انجام شــده اســت به نهاد واســط می دهد، و نهاد 
واسط هم به دارندگان اوراق پرداخت می کند ]فیلم 
کامل این سخنرانی در کانال رسمـــــی انجمــــن 
حســــــابداران خبره ی ایـــــــران در آپارات )به 
 ،)www.aparat.com/v/hSX4O نشـــــانی: 
و متن کامل این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" 
منتشرشده بر روی وبگاه انجمـــن )به نشـــــانی: 
iica.ir/41th( بــه همراه اســالیدهای مربوط در 

دسترس عالقه مندان است[.

نقش شرکت های رتبه بندی در تأمین مالی 
از بازار سرمایه

در ادامه ی نشســت دوم همایش، قاســم محسنی، 
مدیرعامــل شــرکت رتبه بنــدی اعتبــاری برهان، 
ســخنرانی خود را بــا موضوع "نقش شــرکت های 

رتبه بندی در تامین مالی از بازار سرمایه" ایراد کرد. 
وی در آغاز ســخنان خود، پس از تشــکر از انجمن 
حســابداران خبره ی ایران بــرای برگزاری همایش، 
به تشــریح هدف اصلــی رتبه بنــدی )rating( و 
درجه بندی )ranking( در بازارهای مالی پرداخت. 
وی پیش از ورود به بحث یادآور شــد: اینها واژگان 
جدیدی هســتند که شــاید معادل های فارسی آنها 
خیلی جا نیفتاده باشــد. در قوانین و مقررات موجود 
هم قدری مخدوش هســتند و ممکن اســت جا به 
جا اســتفاده شده باشند. وی سپس در تبیین هدف 
اصلــی رتبه بندی یا درجه بنــدی گفت: هدف اصلی 
این اســت که از طریق ایجاد شــفافیت و رفع عدم 
تقارن اطالعات از ســرمایه گذاران حمایت شود. وی 
درباره ی تفــاوت رتبه بندی )rating( و درجه بندی 
)ranking( گفــت: در رتبه بندی یا rating منظور 
ما مقایســه ی موضوع مورد رتبه بندی با یک معیار 
است. یعنی یک معیار را در نظر می گیریم، و موضوع 
مورد رتبه بندی را با آن مقایســه می کنیم. پس هر 
انــدازه به آن معیار نزدیک تر باشــد، رتبه ی بهتری 
می گیرد. به همین دلیل، در rating همه می توانند 
رتبه ی باال یا همه می تواننــد رتبه ی پایین بگیرند. 
ولی در ranking مقایسه ی آن موضوع با همتاهای 
خودش اســت. بنابراین، همه نمی توانند 20 یا همه 
نمی توانند صفر بگیرند. یعنی اگر همه خوب باشند، 
باز هم یکی از همه بدتر است. یا اگر همه بد باشند، 

باز هم یکی از همه بدتر است.

وی در ادامه ی ســخنان خود تصریح کرد: مصادیق 
رتبه بندی زیاد اســت، ولی در "رتبه بندی اعتباری" 
که موضوع این ارائه اســت، قصد ما این اســت که 
ببینیــم در آینده احتمال ایفــای تعهدات مالی آن 
شــخص حقوقی تا چه حد وجود دارد. تعهدات هم 
اولویت بنــدی دارند. بعضــی از تعهدات مثل حقوق 
کارکنان، مالیات، بیمه، ... اولویت باالتری دارند. ولی  
بعضی از تعهدات هم هســتند که اولویت پایین تری 
دارند.  این جا منظور آن تعهداتی اســت که اولویت 
باالتــری دارند. مثال، اگر یک اوراق بهادار رتبه بندی 
اعتباری می شــود، به این معنی اســت که شخص 
متعهد به این اوراق بهادار تا چه حد احتمال دارد به 
تعهدات خودش درباره ی این اوراق بهادار عمل کند. 
در اوراق بهادار اســالمی این شخص بیشتر "بانی" 
است. یعنی رکنی که در قبال دارندگان اوراق بهادار 

متعهد اســت که ســودهای دوره ای را بپردازد، و در 
سررسید اوراق هم اصل مبلغ آنها را بازپرداخت کند. 
به غیر از اوراق مشــارکت که در قوانین "ناشر" این 
تعهد را دارد، در مابقـــی اوراق بهـــادار اســالمی 
که در ایـــــران طراحــــی شـــــــده اند "بانی" 
یــا  originator این تعهــد را دارد. در رتبه بندی 
اعتباری  هم "توانایی" و هم "تمایل" شخص متعهد 
به ایفای تعهدش اندازه گیری می شــود. چون ممکن 
اســت آن شــخص توانایی ایفای آن تعهد را داشته 
باشــد، ولی تمایل ایفای آن را نداشته باشد. مثال در 
جایی که به نفعش است که به تعهداتش عمل نکند، 
احتمال تمایل به ایفای تعهداتش پایین می آید. حتی 
اگر توانایی ایفای تعهداتش را داشته باشد. محسنی 
در تشــریح چگونگی رتبه بندی اعتبــاری گفت: در 
تهیه ی گزارش رتبه بنــدی اعتباری، آن صنعتی که 
شــخص متعهد در آن صنعت در حال فعالیت است، 
ســاختار و مدیریت شــرکت اعم از کیفیت مدیریت 
ســامانه های کنترل داخلی و ســامانه های مدیریت 
ریســک، بازار و جایــگاه رقابتی آن شــرکت، مزایا، 
معایــب، نقاط قــوت و نقاط ضعف نســبت به رقبا، 
قوانین و مقررات حاکم بر شــرکت و صنعت، فناوری 
مورد استفاده ی آن، مدیریت منابع انسانی، وضعیت 
نیروی انســانی، کیفیت نیروی انســانی، ســامانه ی 
پاداش دهــی، توانایــی ســودآوری، توانایــی ایجاد 
جریان هــای نقدی برون ســازمانی )مثال از صاحبان 
سهام عمده، دولت، ...(، ... همگی بررسی می شوند؛ و 
نهایتا، نتیجه ی بررسی همه ی این موارد در گزارش 

رتبه بندی ارائه می شود.

مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان در ادامه، 
یادآور شــد: دو مفهوم دیگری که معموالً با هم خلط 
می شــوند credit rating و credit scoring  که باز 
معادل های فارســی آنها خیلی جا نیفتاده اســــت. 
البته پیشنهادی که وجــــــود دارد این اســـــت 
که credit rating  را "رتبه بنـــدی اعتبـــاری" 
و credit scoring  را هــم "امتیازدهی اعتباری" 
معادل گــذاری کنیم. در امتیازدهی اعتباری در واقع 
"گذشته" را بررســی می کنیم. یعنی رفتار اعتباری 
شــخص را بررســی می کنیم. مثال، وامی که گرفته، 
چکی که کشیده، آیا به موقع آن را پاس کرده است 
یا نه؟ بدهی های مالیاتی داشــته یا نه؟ به موقع این 
بدهی هــا را پرداختــه یا نه؟ حتــی بدهی های آب، 

قاسم محسنی
مدیرعامل شرکت رتبه بندی اعتباری برهان
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بــرق، تلفن، جرایــم رانندگی، ... . همــه ی اینها در 
این امتیازدهی اعتباری می تواند تاثیر داشــته باشد. 
در واقع، تمایل شــخص در پرداخت بدهی هایش در 
گذشــته را به آینده تسری می دهیم. این امتیازدهی 
اعتباری بیشــتر برای اشــخاص حقیقی و بنگاه های 
کوچک و بخشــی از بنگاه های متوسط رو به کوچک 
است. ولی وقتی وارد فضای بنگاه های متوسط رو به 
بزرگ و بنگاه های بزرگ می شــویم، این امتیازدهی 
اعتبــاری دیگر جواب نمی دهــد. بنابراین، باید وارد 
فضای رتبه بندی اعتباری بشــویم، که در آن بیشتر 
"آینده" را مــالك عمل قرار می دهیــم. یعنی اگر 
گذشــته را بررســی می کنیم، هدف مان پیش بینی 
آینده اســت. وزن "توانایــی" پرداخت بدهی ها هم 
نســبت به وزن "تمایل" پرداخت بدهی ها بیشــتر 
می شــود. وی در تبیین مزایای رتبه بندی اعتباری 
گفت:  اول این که، به دلیل این که مدیریت معموال 
اطالعات بیشــتری نسبت به ســرمایه گذاران دارد، 
همــواره یک عدم تقارن اطالعاتــی وجود دارد. ولی 
چون موسســه ی رتبه بندی به اطالعات محرمانه ی 
شــرکت دسترسی دارد، بدون آن که آن اطالعات را 
فاش کند، از آنها برای رتبه بندی اعتباری شــرکت 
اســتفاده می کند. بدیــن ترتیب، این عــدم تقارن 
اطالعاتی کم می شود. دوم این که رتبه بندی اعتباری 
به دلیل افزایش شفافیت مالی بازار به کاهش ریسک 
کمک می کند. در پاره ای از کشورها که اصال عرضه ی 
اوراق بهــادار عمومی بدون رتبه بندی اعتباری مجاز 
نیست. یعنی ممنوع اســت. در کشورهای پیشرفته 
اوراق بهاداری که بدون رتبه بندی اعتباری منتشــر 
می شوند، اصال با استقبال مواجه نمی شوند. سوم این 
که، رتبه بندی اعتباری می تواند هزینه ی تامین مالی 
را کاهــش بدهد. مثال، االن در ایــران همه ی اوراق 
تامین مالی تقریباً یک ضامــن دارند. این ضامن در 
حد آن چیزی که ما محاسبه کرده ایم، حدود یک تا 
دو درصد ارزش اسمی اوراق به هزینه ی تامین مالی 
اضافــه می کند. یا مثــال، االن وام دهی بانک ها تماما 
به وثیقه ســپاری و ضمانت منوط هستند. در حالی 
که اگر امتیازدهی و رتبه بنــدی اعتباری راه بیفتد، 
بانک ها به جای وثیقه و ضامن به این امتیازدهی ها و 
رتبه بندی ها اتکاء می کنند. در نتیجه، هزینه ی تامین 
مالــی را می تواند حدود یک تا دو درصد کاهش داد. 
چــون خود هزینه ی امتیازدهی و رتبه بندی عدد آن 
چنان قابل توجهی نیســت. محسنی در ادامه، کمک 

به بهبود ســالمت مالی و اعتبــاری را یکی دیگر از 
مزایای رتبه بندی اعتباری برشــمرد و خاطر نشــان 
کــرد: وقتی ایــن گزارش های رتبه بنــدی اعتباری 
منتشر می شوند، هم مدیر و هم ناظر بیرونی متوجه 
می شــوند که باالخره عیب کار کجاست. چون فقط 
رتبه اعالم نمی شــود. اشکاالت و نقاط ضعف شرکت 
هم افشا می شود. بنابراین یک مسابقه ای خواهد شد 
برای این که شــرکت ها تالش کنند رتبه ی اعتباری 
خــود را باال ببرنــد. اصال هدف گذاری خواهد شــد. 
مثال سهامدار عمده هدف گذاری می کند که شرکت 
 BBB به  BB رتبه اش را مثال ظرف یک سال باید از
ارتقاء بدهد. یا خــود مدیریت می تواند هدف گذاری 
بکند. مدیران نهادهای مالی مثل بانک ها هم رتبه ی 
اعتباری خیلی برایشــان مهم اســت. شــما اولین 
صفحه ی صورت های مالی ساالنه ی هر بانک خارجی 
را که نگاه کنید، در آن رتبه ی اعتباریش ذکر شــده 
اســت. بانک ها اصــال نمی توانند بــدون رتبه بندی 

اعتباری در بازارهای مالی فعالیت کنند.

محســنی در ادامه ی مزایای رتبه بندی اعتباری، در 
تشریح کمک به کاهش فســاد مالی، گفت: طبیعتا 
سیســتم های اعتباری بانک ها می تواند به رتبه بندی 
اعتباری و ارزیابی برون ســازمانی متکی شوند. مثال 
ما االن شاهد این هســتیم که یک کسی که اهلیت 
اعتبــاری ندارد، ولی می آید و بــه دلیل ارتباطی که 
بــا بانک دارد یــا ارتباطی که پیدا کرده اســت یک 
وام کالن می گیــرد. اگر مقررات به این ســمت برود 
که رتبه بندی اعتباری الزامی شــود، و بر اساس آن 
تصمیم گیری شود، طبیعتا این فسادها می تواند کم 
شود. نهادهای ناظر هم می توانند برای تنظیم بازار و 
تنظیم مقررات از رتبه بندی اعتباری استفاده کنند. 
مثال مقــررات کفایت ســرمایه در بانک ها و بیمه ها 
می تواند به رتبه بندی اعتبــاری دارایی هایی که آن 
بانک یا بیمه در آنها ســرمایه گذاری کرده است ربط 
داده شــود. همان طور که می دانیم در مقررات بازل 
دو و بازل سه این کار انجام شده است. ولی ما چون 
رتبه بندی اعتبــاری نداریم، نمی توانیــم این کار را 

انجام دهیم.

وی در بخش بعدی ســخنان خود در توضیح عالئم 
رتبه های مختلف اعتباری )صفحه ی 10 اســالیدها( 
گفت: رتبه هــای بلندمدت کــه از AAA )باالترین 

رتبــه ی اعتباری( تا D )درمانده با ســطح ریســک 
خیلــی خیلی زیــاد( را در برمی گیرند )مجموعا 20 
رتبه(، قرار اســت تا سه سال آینده را پوشش بدهند 
و پیش بینی کنند. یک موسســه ی رتبه بندی برای 
این که بتوانــد نقش خود را درســت ایفا کند باید 
اعتمادآفرینی کند. اگر ســرمایه گذاران به او اعتماد 
نداشته باشند طبیعتا رتبه هایش را قبول نمی کنند، 
و کال کارکــردش را از دســت می دهــد. بنابراین، 
شــرکت های رتبه بندی برای این کار باید یک سری 
اصول حرفه ای را رعایت کنند. از جمله، این که باید 
اســتقالل داشته باشــند. همچنین، در ارتباط با آن 
موسسه که دارند رتبه بندی می کنند باید تضاد منافع 
را کنتــرل کنند. مثال، اگر ارتبــاط تجاری دارند، یا 
کارکنانشــان آنجا کار می کنند، یا در ســهام آن جا 
ســرمایه گذاری کرده اند، و ...، این تضاد منافع را باید 
کنترل کنند. اشــخاص دارای تضــاد منافع را اصال 
نباید اجازه بدهند در فرآیند رتبه بندی وارد شــوند. 
محرمانگی اطالعات را باید حفظ کنند. کارشان باید 
حتما با مقررات تطبیق داشته باشد. ضوابط حرفه ای 
را هم باید رعایت کنند. همچنین، باید به روز باشد و 

پویایی الزم را داشته باشند.

عضو پیشــین هیئت مدیره ی سازمان بورس و اوراق 
بهادار، در بخش بعدی سخنان خود، پس از اشاره ی 
گذرا به زیرســاخت های حقوقی و قانونی رتبه بندی 
اعتباری در قوانین و مقــررات ایران، از جمله قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اســالمی ایران )بند 21 
ماده ی 1(، قانون تســهیل اعطای تسهیالت بانکی و 
کاهــش هزینه های طرح و ... )ماده ی ۵(، قانون رفع 
موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی )ماده ی 
2۵(، قانون مبارزه با مفاســد اقتصادی، دستورالعمل 
تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی، دستورالعمل 
رتبه بندی اشــخاص حقیقی، حقوقی و شرکت های 
تعاونــی، قانون اصالح قانون صدور چک، آیین نامه ی 
پیشــگیری از انباشــت مطالبات غیرجاری بانکی، و 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه ی اجرایی 
مواد ۵ و ۶ آن، به طور مشخص درباره ی قانون اصالح 
قانون صدور چک که آذر 13۹۷ تصویب و ابالغ شد، 
گفــت: طبق ماده ی ۶ این قانــون: »بانک ها مکلفند 
برای ارائه ی دســته چک به مشــتریان خود، حسب 
مورد نســبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ی 
ملّی اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات 
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رتبه بندی اعتباری اقدام کنند؛ و متناســب با نتایج 
دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به 
هر برگه ی چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص 
دهند.« بنابراین در آینده ی نزدیک همه ی اشخاصی 
که می خواهند دســته چک بگیرند باید رتبه بندی و 
اعتبارسنجی شده باشــند. وی افزود: در آیین نامه ی 
پیشــگیری از انباشــت مطالبات غیرجــاری بانکی 
نیز که به تصویب ســتاد مبارزه با مفاســد اقتصادی 
رسیده است، اعطای هر گونه تسهیالت بانکی، صدور 
ضمانتنامه ی بانکی، و گشایش اعتبارات اسنادی هم 
منوط به رتبه بندی و اعتبارسنجی آن مشتری شده 
اســت. باز هم با اجرایی شدن این آیین نامه، بانک ها 
دیگر اجــازه ندارند بدون دریافــت رتبه ی اعتباری، 
گزارش اعتبارســنجی، یا امتیاز اعتباری تســهیالت 
بدهنــد. میزان وثایقی کــه می گیرند هم باید به آن 
رتبه ربط داشــته باشــد. کفایت سرمایه شان هم بر 
اساس همین مسئله تعیین می شود. در قانون مبارزه 
بــا قاچاق کاال و ارز و آیین نامــه ی اجرایی مواد ۵ و 
۶ آن هم، وزارت صمت موظف شــده اســت همه ی 
دارندگان کارت هــای بازرگانی را رتبه بندی اعتباری 

کند.

مدیرعامل شــرکت رتبه بندی اعتبــاری برهان، در 
بخش پایانــی ارائه ی خــود، پس از ارائــه ی نتایج 
تحقیق انجام شده توسط سازمان بین المللی نهادهای 
ناظر بــازار اوراق بهادار )IOSCO( درباره ی وضعیت 
رتبه بندی اعتباری در بازارهای اوراق بهادار کشورهای 
نوظهــور، پیشــنهادهایی را به نمایندگی از شــرکت 
رتبه بندی اعتباری برهان برای توسعه ی بازار اوراق بهادار 
ایران ارائه داد ]فیلم کامل این سخنرانی در کانال رسمی 
انجمن حســابداران خبره ی ایران در آپارات )به نشانی: 
و متن کامل   ،)www.aparat.com/v/wjdoh
این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده بر 
 )iica.ir/41th :روی وبگاه انجمـــن )به نشـــانی
به همراه اسالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان 

است[.

آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه
ســرانجام، آخرین ســخنرانی همایش بــا موضوع 
"آشــنایی بــا اوراق اجاره و اوراق مرابحه" توســط 
محمدمهــدی مومــن زاده، دبیر علمــی همایش، و 
مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری سامان مجد، ایراد 

شد. وی در آغاز سخنان خود گفت: اگر اجازه بدهید 
از آن بحث هایــی که در طول امروز به آنها پرداختیم 
و بین اوراق مختلف مشــترك است، از جمله، ارکان 
انتشــار، و ... بگذریم و بــه ویژگی های اوراق اجاره و 
اوراق مرابحه بپردازیــم. به گفته ی وی: بعد از اوراق 
مشارکت که نخســتین اوراق بدهی اسالمی در بازار 
اوراق بهادار ایران اســت، این دو نــوع اوراق به بازار 
معرفــی و عملیاتی شــدند. در واقع، این دو صکوك 
اولین ابزارهایی هســتند که پس از تصویب "قانون 
توســعه ی ابزارها و نهادهای مالــی جدید به منظور 
تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 
قانون اساســی" )مصــوب 2۵ آذر 1388( در بازار 
رونمایی شــدند. طبق آماری که آقای بیگ زاده هم 
ارائه کردند، حجم باالیی از بازار اوراق بدهی ایران را 
این دو نوع اوراق )اجاره و مرابجه( تشکیل می دهند. 
چون اســتفاده از آنها برای بنگاه ها جا افتاده است و 
خیلی از نیازهای تامین مالی آنها را پوشش می دهد. 

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری ســامان مجد در 
تبیین اهداف انتشــار اوراق اجــاره گفت: این اوراق 
می توانند برای اجرای طرح های توســعه، نوســازی 
و بهســازی، انجام پروژه های ساختمانی، شرکت در 
تامین  افزایش سرمایه ی شرکت های ســرمایه پذیر، 
ســرمایه در گردش، اصالح ســاختار مالی، و انجام 
عملیات بانکداری و لیزینگ منتشــر شــوند. وی در 
این بخش از ســخنان خود تاکید کرد: همه ی اوراق 
بدهی کــه امروز درباره ی آنهــا صحبت کردیم، هم 
برای شــرکت های بورسی و فرابورســی، و هم برای 
شــرکت هایی که اصال ســهامی عام نیســتند قابل 
استفاده هستند. چون دوستان چندین بار پرسیدند. 
در واقع اوراق بدهی با ســهام متفاوت اســت. برای 
انتشــار عمومی ســهام شرکت باید ســهامی عام و 

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. ولی 
برای انتشار اوراق بدهی چنین نیست. رکن "بانی"، 
یعنی ناشــر اوراق بدهی، یا می تواند شخص حقوقی 
عمومی یا دولتی )شــهرداری ها یا اشخاص حقوقی 
موضوع مواد 3 و 4 قانون محاســبات عمومی( باشد. 
یا شــخص حقوقی غیردولتی باشــد که در ایران به 
ثبت رسیده و محل فعالیت آن ایران باشد؛ سهامی، 
تعاونی، صندوق ســرمایه گذاری، یا جــزو نهادهای 
عمومی غیر دولتی به جز شهرداری ها باشد؛ مجموع 
جریان هــای نقدی عملیــات آن در دوســال مالی 
گذشته مثبت باشد؛ حداکثر نسبت بدهی به دارایی 
آن ۹0 درصد باشــد؛ و اظهارنظر حسابرس و بازرس 
شرکت درباره ی دو سال مالی اخیر آن مردود یا عدم 
اظهارنظر نباشــد. وی درباره ی اصلی ترین شــرایط 
دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره گفت: منع قانونی یا 
قراردادی برای انتقال مالکیت آن دارایی نباید وجود 
داشته باشد، و مالکیت آن نیز به صورت مشاع نباشد. 
وی یادآور شــد: چون حداقل مبلغ اوراق اجاره باید 
پنج میلیارد تومان باشد، با شرایط تورمی این روزها، 
بســیاری از شرکت های کوچک و متوسط نیز اگر سایر 
شرایط را داشــته باشند امکان تامین مالی از محل این 
اوراق را دارند. وی خاطر نشان کرد: سهام شرکت ها نیز 
قابلیت آن را دارد که مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد. 
باالترین حجم انتشار اوراق اجاره تا کنون که مربوط به 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( بوده است، 
دارایی مبنای انتشار آن سهام شرکت های زیرمجموعه ی 

این شرکت سرمایه گذاری بود.

وی درباره ی مدل های انتشار اوراق اجاره گفت: این 
اوراق را یــا برای تامین نقدینگی منتشــر می کنیم. 
که در این حالــت، بانی و فروشــنده ی دارایی یک 
شــخص واحد اســت. یعنی بانی یکی از دارایی های 
خود را مبنای انتشــار اوراق قرار می دهد، و آن را به 
اصطالح "اوراق بهادارســازی" می کند. بدین ترتیب 
که، نهاد واســط اوراق اجاره را منتشر می کند، وجوه 
را گــردآوری می کند، آن دارایی را از بانی می خرد و 
آن مبالغ را به بانی می دهــد، و آن دارایی را دوباره 
به شرط تملیک به بانی اجاره می دهد. ولی در مدل 
دوم که برای تامین دارایی اســت، نهاد واسط اوراق 
را منتشــر می کند، وجوه را گردآوری می کند، و آن 
را به یک شخص ثالث )فروشنده ی دارایی( می دهد، 
و دارایی )زمین، ساختمان، ماشین آالت، ...( را از آن 

محمدمهدی مومن زاده
 دبیر علمی همایش، مدیرعامل سرمایه گذاری سامان مجد
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می خرد، و آن را به صورت اجاره به شرط تملیک به 
بانی اجاره می دهد.

مومــن زاده در بخش دوم ارائه ی خود درباره ی اوراق 
مرابحه گفت: این اوراق در تامین سرمایه در گردش 
)به ویژه خرید مواد و کاال( بسیار مورد استفاده قرار 
می گیرد. البته در دســتورالعمل انتشــار این اوراق، 
تعریفی که از موجودی مواد و کاال ارائه شــده است، 
قدری متفاوت با اســتانداردهای حسابداری است. به 
این اوراق چیزی که به تازگی اضافه شــده اســت، 
این اســت که نرم افزارهای و بانک های اطالعاتی هم 
می توانند از این اوراق برای تامین مالی استفاده کنند. 
وی تاکید کرد: در انتشار اوراق مرابحه، از نظر فقهی، 
فروشــنده و بانی نباید به هیــچ وجه اتحاد مالکیتی 
داشته باشند. مثال، اگر این دو شخص تعداد سهمی 
از یکدیگر داشــته باشند، یا شرکت ثالثی، سهمی از 
هر یک از این دو )بانی و فروشنده( داشته باشد، این 
مصداق اتحاد مالکیتی است و از نظر شرعی در انتشار 
این اوراق محل اشکال است. وی حداقل مبلغ انتشار 
این اوراق طبق ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار 
را یــک میلیارد تومان اعالم کــرد، و درباره ی مدل 
انتشار این اوراق نیز، آن را شبیه به مدل انتشار اوراق 
اجاره برای تامین دارایی دانســت. وی در این ارتباط 
یادآورد شد: البته طبق دستورالعمل تجدیدنظرشده ی 
اوراق مرابحه کار تســهیل هم شــده است. چون در 
دســتورالعمل قبلی پول پس از انتشــار اوراق توسط 
نهاد واسط به فروشــنده پرداخت می شد. یعنی نهاد 
واسط اوراق را منتشــر می کرد، پول گردآوری شده را 
به فروشــنده می داد و دارایــی را می خرید، و دارایی 
را به صورت اقســاطی به بانــی می فروخت. ولی در 
دســتورالعمل جدید، پول گردآوری شده توسط نهاد 
واســط به بانی پرداخت می شود. به این ترتیب، برای 
خرید مواد اولیــه و کاالهایی که به صورت مرحله ای 
)نه یک جا( مورد نیاز است )مثال، خرید شیر خام برای 

شرکت های لبنی(، کار بسـیار تسهیل شده اســت.

این عضو انجمن حســابداران خبره ی ایران، در فراز 
پایانی ارائه ی خود در یــادآوری نکات مهمی که در 
گزارش حسابرس )الزاما حســابرس معتمد بورس( 
باید به آنها پرداخته شــود گفت: ضمانت اشــخاص 
حقوقی تحت کنترل بانی امکان پذیر نیست. بنابراین، 
حســابرس باید در گزارش خود بــه آن تاکید کند. 

چون در مواردی به آنها اشاره نمی شود و ناچاریم که 
یک الحاقیه برای گزارش حســابرس دریافت کنیم. 
گزارش توجیهی اوراق باید به تایید حسابرس برسد. 
شرایط دارایی مبنای انتشــار باید توسط حسابرس 
تایید شــود. در اوراق مرابحه که بــه منظور تامین 
موجودی مواد و کاال منتشــر می شود، ارزشگذاری 
آن موجودی نیز باید توســط حســابرس در گزارش 
به آن پرداخته شــود. صورتهای مالی دو سال اخیر 
بانی نیز باید توسط حسابرس معتمد حسابرسی شده 
باشد و اظهارنظر حسابرس مردود یا اظهارنظر نباشد 
]فیلم کامل این ســخنرانی در کانال رسمی انجمن 
حســابداران خبره ی ایــران در آپارات )به نشــانی: 
کامل  متــن  و   ،)www.aparat.com/v/2k1lN
این ســخنرانی در "مجموعه مقاالت" منتشرشده بر 
روی وبگاه انجمن )به نشانی: iica.ir/41th( به همراه 

اسالیدهای مربوط در دسترس عالقه مندان است[.

فراخوان مقاله نویسی درباره ی حسابداری و 
اوراق بدهی منتشرشده در  گزارشگری مالی 

ایران
محسن قاسمی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ی 
ایران و سردبیر مجله ی حسابدار، حین برگزاری این 
همایش، اهالی حرفه ی حســابداری و صاحب نظران 
این حوزه را به مقاله نویســی درباره ی حسابداری و 
گزارشــگری مالی اوراق بدهی منتشرشده در ایران 
فراخوانــد. وی در این ارتباط گفــت: در هر یک از 
مباحثــی که امــروز ارائه می شــود، نــکات نظری 
حســابداری و گزارشگری مالی وجود دارد که به هر 
حال نیازمند بحث هســتند. مثــال، درباره ی چالش 
نحوه ی حسابداری و گزارشــگری مالی اوراق خرید 
دین که محل بحث است، و نظرات متفاوتی درباره ی 
آن ابراز می شــود، حداقل کاری که می شود کرد این 
است که افرادی که صاحب نظر هستند، دست به قلم 
بشوند و نظرات خودشان را در قالب مقاالت حرفه ای 
بنویســند. وی تصریح کرد: رســالت اصلی مجله ی 
حســابدار که نشــریه ی حرفه ای انجمن حسابداران 
خبره ی ایران اســت، چاپ کردن این قبیل مقاالت 
اســت. به گفته ی وی: متاسفانه یک گرفتاری که در 
نشــریات حرفه ای مثل حسابدار )انجمن حسابداران 
خبره ی ایران(، حسابدار رسمی )جامعه ی حسابداران 
رسمی ایران( و حسابرس )سازمان حسابرسی( وجود 
دارد، این اســت که تقریبا باالی ۹۵ درصد مقاالتی 

که بــه تحریریه ی آنها ارســال می شــوند، مقاالت 
گرفته شــده از پایان نامه های دانشگاهی هستند که 
اساسا جای انتشــار آنها در مجالت علمی-پژوهشی 
)دانشگاهی( است. به همین دلیل، مجالت حرفه ای 
همواره با بحران تامین محتوای حرفه ای مناســب و 
سودمند برای افراد حرفه ای مواجه هستند. بنابراین، 
خواهش مــن از اهالی حرفه و صاحــب نظران این 
است که درباره ی همین موضوعاتی که امروز مطرح 
شد، دست به قلم شوند و مقاله بنویسند. من خودم 
حداقل چهار پنج موضوع خیلی نو به ذهنم رســید، 
که می شود درباره ی آنها مقاالت حرفه ای سودمندی 

نوشت. امیدوارم این اتفاق بیفتد. 

فیلم ها، اسالیدها و گزارش کامل همایش
مطابق اعالم محســن قاســمی، دبیــرکل انجمن و 
دبیــر اجرایی همایش، فیلم کامل، متن نوشــتاری، 
و اســالیدهای مربوط بــه یکایک ســخنرانی های 
همایش از طریق صفحه ی اختصاصـــی همـــایش 
بر روی وبگــــــاه انجمن حســابداران خبره ایران 
منتشر شده   http://iica.ir/41th نشــــانی  به 

است و در دسترس عالقه مندان قرار دارد.

بازتاب گسترده ی رسانه ای
برگــزاری ایــن همایش بازتــاب گســترده ای در 
بازار  رسانه های کشور به ویژه رســانه های تخصصی 
ســرمایه ی ایران داشــت )برای اطالعات بیشتر به 
صفحــه ی همایش به نشــانی باال مراجعه شــود(. 
دبیرخانه ی انجمن بدین وسیله مراتب قدردانی خود 
را از خبرنــگاران حاضر در همــــــایش، به ترتیب 
اسالمـــــی  مروارید  نام خانــوادگــــــی:  الفبای 
)صدای بورس(، مـــــریم بابایی )ســــهام انرژی(،    
ماه منیر تیموری )پاســارگاد تحلیل(، نیلوفر جمالی 
)بورس نیوز(، محمــــدرضا چراغی )ایســـــــنا(،  
زهرا ذوالفقاریان )تابناك(، محمدعلی رفیعی )بورس 
نیوز(، علیرضا ســرمدی )عکاس(، لیلی شهیر )سنا(، 
مهکامــه علیقلی )با اقتصاد(، عســل فدوی )صدای 
بورس(، حمیده قاســمی )سنا(، هدیه لطفی )دنیای 
اقتصاد(، سحــــر متقی نیــا )بورس نیــــــــوز(، 
شقایق محبوبی زاده )فکر اقتصادی(، محمدحســـن 
مصلی نژاد )ســنا(، روزبه معیــن زاده )بورس پرس(، 
فاطمـــه نعیم )کوتاه آنالین(، و مرتضــــی یاوری 

)سنا( - ابراز می دارد.
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برای دیدن فیلم کامل هر یک از سخنرانی های چهل و یکمین همایش انجمن حسابداران خبره ی ایران با عنوان »تأمین مالی از بازار سرمایه« ۲۹ 
خرداد ۱۳۹۸، کد تصــویری مربوط به هر ســـخنرانی را با تلفن همــراه یا تبلـت خود اســکن یا به نشـــانی هر ویدئو مراجعـــه کنید:
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خوشامدگویی نماینده ی انجمن 
حسابداران خبره ی ایران

 بازار اوراق بدهی و تحوالت پیش رو

گزارش حسابرس نسبت به طرح 
توجیهی اوراق بدهی

گزارش دبیر علمی همایش

 آشنایی با اوراق مشارکت

آشنایی با
 اوراق رهنی و اوراق خرید دین

سخنرانی افتتاحیه

آشنایی با گواهینامه های حرفه ای 
انجمن حسابداران خبره ایران

 آشنایی با اوراق 
سفارش ساخت و اوراق جعاله

 نقش اقتصادی ابزارهای مالی

 اوراق منفعت 
و کارکردهای آن

 نقش شرکت های رتبه بندی در تأمین 
مالی از بازار سرمایه

 آشنایی با اوراق اجاره و اوراق مرابحه
کانال رسمی انجمن حسـابداران خبره ی ایـران در آپارات
انجمن ویـدادهـای  ر پوشش  برای  آفالین  یونی  تلویز
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