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دکتر جعفر باباجاني

دانشگاه عالمه طباطبايی



دکترحجت اله صـيدي

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

چکيده
توسعه ي بازار سرمايه درکشورهاي اسالمي نيز مانند تمامي کشـورهاي
جهان به عنوان يکي از مهمترين ارکان توسعهي اقتصادي ،در زمرهي اهـدا
اصلي دولت و دستگاه هاي حکومتي قرار داشته است .به همين دليل ،گسترش
و پيشرفت روز افزون عمليات مالي در اين کشورها و ارتقاي سطح خـدمات
مالي اسالمي در پهنه ي جهان ،موجب اهتمـام جـدي انديشـمندان و فعـا ن
مسلمان اين رشته از فعاليتهاي کسب و کار براي تشکيل بازارهاي سرمايهي
اسالمي شده است؛ بازارهايي که ساختار محصو ت و فعاليتهاي تأمين مالي
در آنها ،مطابق ضرورت ها و ضوابط مورد نظر دين مبين اسالم تعريف شـده
باشد.
از آن جا که يافته هاي حاصل از پژوهشهاي بي شماري که در حـوزهي
بازار سرمايه انجام پذيرفته ،جملگي بر تاثير چشمگير اطالعات برقيمت اوراق
بهادار صحه ميگذارند و يکي از مناسبترين عرصههاي ارائهي اطالعـات در
بازار سرمايه ،گزارشگري مالي شرکتها است ،توجه به نقش گـزارشگـري
 دانشيار بخش حسابداری
 استاديار بخش حسابداری
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مالي در بازارهاي سرمايه ي اسالمي و تفاوت آن با بازارهاي غير اسـالمي ،از
اهميت ويژه اي درعرصه ي پژوهش برخوردار است .ازسوي ديگر ،توجـه بـه
اين حقيقت که اسالم ديني نيست که تنها به حوزههـاي فـردي محصورشـده
باشد ،بلکه نظام انسجام يافته اي را براي زندگي انسان درحوزههـاي سياسـي،
اقتصادي ،فرهنگي ،مذهبي و ساير جنبههاي زندگي عرضه ميکند ،لزوم توجه
به شکل و محتواي گزارشگري مالي ،به نحوي که پاسخگوي الزامهـاي ايـن
نظام باشد ،اهميت دو چندان مييابد.
نوشته ي حاضر ،حاصل پژوهشي است کـه بـراي دسـتيابي بـه مـدلي
مطلوب از گزارش گري مالي در بازارهاي سرمايه ي اسـالمي انجـام پذيرفتـه
است .بررسيهاي اين پژوهش نشان از آن دارد که در نظام اقتصادي مورد نظر
اسالم ،از يک سو بر شفافيت گزارشهاي مـالي و همننـين ارتقـاي يرفيـت
پاسخ گويي تأکيد گرديده و از سوي ديگر ،محاسبهي سـود واقعـي و توزيـ
عاد نه ي آن از اهميت خاصي برخوردار بـوده اسـت .بـدين ترتيـب ،مـدل
گزارش گري مورد نظر در اين نظام اقتصادي ،بايد به گونه اي باشد که درعين
شفافيت و برخورداري از ويژگي کليدي افشاي کافي ،ابزاري کارآمـد بـراي
ايفاي مسووليت خطير پاسخ گويي شرکت ها تلقي شود و از قابليتهـاي زم
براي محاسبه ي سود واقعي و نهايتاً توزي عاد نهي آن بين ذينفعان بنگاه نيز
برخوردار باشد .يافتههاي اين پژوهش حاکي از آن است که مدل گزارشگري

مبتني برنظريهي وجوه –که يکي از مهمترين نظريههـاي مالکيـت در ادبيـات

حسابداري است – نيل به اهدا

پيش گفته را تسهيل ميکند .بر اين اساس و

با توجه به اين که طبق شواهد جم آوري شده در طي تحقيق ،براي رسـيدن
به مدل مطلوب گزارش گري مـالي در بـازار سـرمايه ،بـازنگري اساسـي در
صورتهاي مالي رايج ضرورت دارد ،نتيجهي نهايي پژوهش حاضر به مـدلي
از گزارشگري مالي منجر شده است که در آن ،نقطهي مرکزي گزارشگري و
تهيه ي صورت هاي مالي ،نه شخصيت اقتصادي يا مالکين بنگاه ،بلکـه رشـته
فعاليتهاي اصلي کسب و کـار و بخـش هـاي مهـم بنگـاه اسـت .بـه نظـر
نگارندگان ،صورت هاي مالي پيشنهادي و مبتنـي بـر يافتـههـاي پـژوهش را
مي توان به عنوان جايگزيني مناسب براي صورتهاي مالي رايج ،دست کم در
شرکتهاي سرمايهگذاري ايران که در رشـتههـاي مختلفـي سـرمايهگـذاري
کردهاند ،تلقي نمود.
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واژههاي کليدي .1 :نظريهی وجوه  .2گزارشگرری مرا ی  .3صرور هرای مرا ی اساسری
 .4بازار سرمايهی اسالمی  .5مسوو يت پاسخگويی  .6افشاء کامل  .7سود واقعی.
 .1مقدمه
مجموعه پژوهشهايی که در حوزهی «نظريهی حسابداری» و با هدف تبيري نشرش و
کارکرد حسابداری انجام پذيرفته ،جملگی بر تلشی حسابداری به عنروان شرا های از علروم
اجتماعی صحه گذاشته و شواهد متشنی را در صوص تاثير پذيری رويههای حسرابداری و
نظام گزارش گری مرا ی از عوامرل محي ری ارادره دادهانرد .م ا عرهی روابر موجرود بري
حسابداری و محي پيرامون آن تا آنجا پيش رفته که از يک سو مرواردی ماننرد فرهنر

و

موء فه های اجتماعی ديگرر ،بره عنروان عرواملی تعيري کننرده درجهرت گيرری و کرارکرد
حسابداری به شمار رفتهاند (هافستد و گری )1980 ،و حتری حسرابداری رود بره عنروان
دستاوردی از محي تلشی شده است (اچ .پريرا 1989 ،و رادبراو وگرری )1993 ،و ازسروی
ديگر ،بر ی نظريهپردازان ،حسابداری را مجموعهای از باورها و تکنيکهايی تلشی میکننرد
که توان تأثيرگذاری بر رفتارها و ارزش های جراری در جامعره را دارد .هراو وود ()1991
اي موضوع را باتعبير ديگری که بيان کنندهی ماهيت حسابداری به عنوان بخشی از فرهن
و اصول حاکم برجامعه وحتی تاريخ است ،مورد تأکيد قرار میدهد؛ بر اي اساس ،عرواملی
مانند

مشی های حشوقی و سياسی ،سا تار نظام ما کيتی ،اندازه و پيچيدگی نظام کسر

و کار ،رواب ما ی و ما يراتی ،ميرزان رشرد و توسرعه ی اقتصرادی ،ميرزان ابرداع ،ابتکرار و
نوآوریهای مربوط به ف آوری ،س ح نظام آموزشی جامعه و حتی شراي آب و هوايی ،به
ميزان قابل مالحظهای تعيي کنندهی چيسرتی ،چرايری و چگرونگی نظرام حسرابداری يرک
کشور بره شرمار مری رونرد و تيييرر هرکردام از آنهرا ،زمينرهسراز تيييررا

مزم در نظرام

گزارشگری ما ی واهد بود.
در راستای چني تفکری ،درسرالهرای ا يرر مجموعرهی جديردی از پرژوهشهرا و
بررسیهرا در صروص ترأثير باورهرا و ارزشهرای جراری در جوامرس اسرالمی برر نظرام
حسابداری و گزارش گری ما ی ،شکل گرفته است .هستهی اصلی اي پرژوهش هرا ،تاکيرد
روز افزون برتلشی شريعت اسالم به عنوان منبس و عامرل اصرلی تعيري کننردهی رفتارهرای
مسلمانان ،ازجمله رفتارهای اقتصادی آنها ،چه به صور

فرردی وچره در هيراتی جمعری
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است .نظام حسابداری به عنوان عاملی مؤثر در رفتارهای اقتصادی مسلمانان ،در اير ميران
جايگاهی ويژه دارد( .ملياه سليمان )2005 ،بر اي اساس است کره تعريرح حسرابداری بره
عنوان فراهم آورندهی اطالعا

قابل استفاده برای اتخاذ تصميمهای اقتصرادی يرا تلشری آن

به عنوان ابزاری برای ايفای مسوو يت پاسخگويی ،زمينهی برقراری ارتبراط معنری دار بري
حسابداری و شريعت اسالم را هموار کرده است .از اي روی ،مباحر

نظرری و پژوهشری

قابل توجهی از سروی صراح نظرران و پرژوهشگرران مختلرح علروم مرا ی در صروص
حسابداری ما ی و گزارش گری ما ی اسالمی م رح گرديده که هستهی اصلی آنها را ميزان
کفايت و قابليت گزارش های ما ی در برآورده سا ت ا زامرا

نظرام اقتصرادی مرورد نظرر

اسالم تشکيل میدهد .اگرچه نتيجهی بر ی از اي پژوهشها ،به تالش برای ارادهی مرد ی
از گزارش گری ما ی اسالمی منجر شده ،اما هنوز به اي سوال مهم کره «آيرا ارادرهی مرد ی
م لوب از گزارش گری که هم از منظر اسالم و ا زاما
انتشار اطالعا

آن قابل قبول باشد و هرم متمرم

با شکل و محتوايی قابل استفاده بررای مسررلمانان در تصرميم گيرریهرای

اقتصادی آن ها در دنيای کس

و کار باشد ،مشدور است يا نه؟» پاسخ متشنی اراده نشده و از

اي رو اظهار نظر قاطس در صوص وجوه تشابه و تمايز مدل مفروض برا مردلهرای راير
گزارش گری درجهان نيز امکان نداشته است .ملياه سليمان( )2005از اير جسرت و جروی
طومنی ،پيچيده و طاقت فرسا ،تعبير مختصر و مفيدی دارد « :آيا آنچره بره حراظ نظرری،
گزارش گری م لوب اسالم وانده میشود با آن چه مسلمانان واقعاً و در عمل ،در پی آننرد
يکسان است؟» و در ادامه ،برای پاسخ قسمت اول سوال ،پژوهش قياسی و برای بخش دوم
آن ،پژوهش کاربردی و تجربی را پيشنهاد میکند .به نظر میرسد که دستيابی به پاسخهرای
کامل تر برای اي سوال و سوالهايی از اي دست ،از يرک سرو مسرتلزم تأمرل و مداقره در
وجوه اشتراک و افتراق مواردی مانند واج  ،حرام و همچنري مبراح و حرالل در شرريعت
اسالم و از سوی ديگر غور در مباح

نظری و ادبيا

مربوط به حسابداری و گزارشگری

ما ی باشد.
نکتهی ديگری که بر اهميت اي پژوهش مریافزايرد ،نشرش فعرال و رو بره گسرترش
مسلمانان در عرصهی اقتصاد جهانی است .بره گونرهای کره امرروزه مفراهيمی ماننرد برازار
سرمايه ی اسالمی ،بانکداری اسرالمی و محصروم

و ابزارهرای مرا ی اسرالمی ،مفراهيمی

نيستند که تنها در چارچوب بستهی جامعهای کوچک يرا حتری من شرهای راص از جهران
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رواج داشته باشند؛ بلکه موضوعی است که حتی در دانشگاههای ميرب زمري و بازارهرای
سرمايه ی کشورهای غير اسالمی نيز جايگاه ود را يافته و بسياری از بانکها و موسسرا
پو ی و ما ی غربی ،با ايجاد بخشها و دواير عمليا

و معامال

پو ی و مرا ی اسرالمی بره

گسترش روزافزون اي موضوع کمک کردهاند.
بر الف گسرترش فزايندهی بازارهای سررمايهی اسرالمی و نيراز قابرل مالحظره ،بره
آنچه گزارشگری م لوب اسالمی تلشی میشود ،ادبيا

مربوط بره حسرابداری اسرالمی و

گزارشگری ما ی مبتنی برآن ،هنوز از نشصان و کمبرود چشرمگيرری بره ويرژه در حروزهی
مباح

نظری رن میبرد .از آنجا که کندوکاوهای عالقهمندان به اي موضوع ،جز دستيابی

به چند مشا ه و بخشهايی از پژوهشها و معدودی پاياننامرهی دانشرگاهی کره هرکردام از
دريچهای اص به اي موضوع پردا تهاند ،حاصل و دسرتاورد و سريس ترری را بره همرراه
نداشته ،به نظر می رسد که هرگونه تالش برای افزودن برر هرايی هرچنرد محردود برراي
کتاب ،بی فايده نخواهد بود .پژوهش حاضر ،بره منظرور يرافت پاسرخی بررای سروال مهرم
پيش گفته و دستيابی به مد ی م لوب از گزارشگری ما ی که ضرور های بازار سررمايهی
کشرورهای اسرالمی را برآورده سازد ،برنامه ريزی گرديده است .بديهی است در اي نوشته
مفاهيم «بازارهای سرمايهی اسالمی» و «بازار سرمايهی کشورهای اسرالمی» معرادل هرم در
نظر گرفته شده اند زيررا بازارهرای سررمايه در کشرورهای بزرگری ماننرد ايرران ،عربسرتان،
اندونزی ،پاکستان و ما زی ،به د يل اسالمی بودن کشورهای متبوع ،ود اسالمی است؛ اگرر
چه ممک است کشورهايی کوچک با دي رسمی اسالم يافت شوند که قواني اسرالمی برر
بازار سرمايهی آنها حاکم نيست.
طبق برنامه ريزی انجام شده ،برای رسيدن به هدف نهايی پژوهش و دستيابی بره مردل
مورد نظر ،سه مرحلهی اساسی طی گرديد :در مرحلهي اول ،ابتدا مبانی نظری گزارشگری
ما ی در بازارهای سرمايهی اسالمی و پژوهشهای انجام شده در اي زمينره ،در کشرورهای
مختلح به ويژه در کشور ما زی مورد بررسی و م ا عه قرارگرفت و سپس عوامرل کليردی
مؤثر بر گزارشهای ما ی قابل اراده و اسرتفاده در برازار سررمايهی کشرورهای مسرلمان ،از
منابس مذکور استخراج و تبيي گرديدند تا برای نظر واهی از صاح

نظران و برگان اير

حوزه ،مورد استفاده قرار گيرند .در مرحلهي دوم ،نظر واهی از افراد برره و متخصر
در حوزهی گزارشگری ما ی و بازار سرمايه از طريرق پرسرشنامرهی تنظيمری و تجزيره و
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تحليل نتاي به دست آمرده در دسرتور کرار قرارداشرت تادسرتيابی بره اجمراع عمرومی در
صوص عوامل کليدی مؤثر بر گزارشگری ما ی م لوب برای بازار سررمايهی کشرورهای
مرورد تأييرد

اسالمی به ويژه ايران ،ميسرر و رزوم رعايرت آن عوامرل و افشرای اطالعرا

برگان در گزارش های ما ی روش گردد .براساس نتاي به دست آمده دراي مرحله ،گرام
نهايی پژوهش برداشته شد که معرفی عوامل کليدی مورد اجمراع برگران و تردوي مردل
م لوب برای گزارشگری ما ی در بازار سرمايهی کشور اسالمی ايرران در مرحلـهي سـوم
تحشيق بود.
 .2مباني نظري گزارشگري مالي در بازارهاي سرمايه اسالمي
گزارش گری ما ی که شامل فرايند ثبت ،گزارشگری و تفسير آثار اقتصادی معرامال
و رويدادهای ما ی بوده و محصول نهايی آن گزارش ما ی سا يانه ،اعم از صور های مرا ی
اساسی ،يادداشتهای توضيحی و گزارشهای راص اسرت( ،اسرتانداردهای حسرابداری،
 )1380دو هدف اساسی دارد :ارادهی اطالعا
ارادهی اطالعا

ما ی به منظور تصميمگيریهای اقتصرادی و

ما ی برای ايفای مسوو يت پاسخگويی .به عبار

از يک سو با ارادهی اطالعا

ديگر ،گزارشگری مرا ی

اقتصادی پردازش شده ،زمينهی تصميمگيرریهرای اقتصرادی

سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان با فعل و با شوه وساير گرروههرای عالقرهمنرد در رارج از
سازمان و همچني مديران و برنامه ريرزان را در درون سرازمان فرراهم مریکنرد و از سروی
ديگر ،با توجه به مسوو يت اجتماعی شرکتها ،گزارشگری ما ی به عنوان ابرزاری کارآمرد
برای مديران برای ايفای مسوو يت پاسخگويی به شمار میرود.
در چارچوب مفهومی گزارشگری ما ی ،هنگرامی کره چرارچوب مبتنری برر تصرميم
گيری مورد نظر است ،هدف حسابداری ،فراهم آوردن اطالعا

مفيد برای تصرميم گيرری

اقتصادی تلشی می شود .در اي چارچوب ،مهم اي نيست که اطالعرا
زيرا عرضه ی اطالعا

دربرارهی چيسرت؛

بيشتر ،مادام که اقتصادی است ،همواره به اطالعا

داده می شود و حتی اطالعا

کرمترر تررجيح

ذهنی نيز تا زمانی کره سرودمند اسرت ،مرورد اسرتشبال قررار

میگيرد .اما درچارچوب مبتنی بر مسوو يت پاسخگويی ،راب هی متشابل بري پاسرخگرو 1يرا
عرضه کنندهی اطالعا
و هرطرف صاح

و پاسخ واه ،2يا استفاده کننده از اطالعا

حسابداری برقرارشرده

حق تلشی میشود .پاسخ واه حق معينی برای دانست دارد و پاسرخگرو
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نيز درحي حال ،حق دارد از حريم قانونی ود حفاظت کند( .ايجبری)1983 ،
حشيشت اي است که با ورود مفهروم «مسروو يت پاسرخگرويی» بره حي رهی ادبيرا
حسابداری ،تالش برای تدوي بيانيه های مفهومی ،مشا هها وطرحهای پژوهشی مختلرح در
سراسر جهان آغاز شده و با نگاهی متفاو

به مشو هی گرزارشگرری مرا ی ،پرژوهشهرا و

تالشهای مذکور منجر به نتاي مفيدی مانند تعيي س وح پاسخگرويی ،تردوي مردلهرای
گزارش گری برای ارتشاء صور هرای مرا ی در راسرتای ايفرای مسروو يت پاسرخگرويی و
همچني تبيي دقيق عوامل مؤثر بر ايفای مسوو يت اجتمراعی شررکتهرا مریشرود .نتراي
حاصل از م ا عرههرا و پرژوهش هرای انجرام گرفتره ،بره طرور الصره ،برر رزوم ارادرهی
گزارشهای مربوط به مسوو يت اجتماعی شرکتها در کنار گزارشهای ما ی تأکيد میکنرد
و بدي ترتي
عمليا

است که با توجه به تعبير مسوو يت اجتمراعی شررکتهرا ،مبنری برر تلفيرق

و ارزشهای بنگاه به گونهای که منافس همه ذینفعان ،از جمله مشرتريان ،کارکنران،

سهام داران و جامعه در سياستها و رفتار بنگاه ملحوظ شود ،امروزه اطالعرا

مربروط بره

مشو ه های اجتماعی و زيست محي ی و رعايت آنها از سوی بنگاه نيز به صور
گزارش های سا يانه يا بره صرور
گزارش گری ،عبار

بخشی از

مسرتشل ،منتشرر مریشرود .ممرمون اصررلی اير نروع

است از انعکاس آثار فعا يرتهرای اقتصرادی شررکت برر گرروههرای

مختلح اجتماع و از اي روست که در عصرحاضر ،دامنهی گزارشگری از انعکراس نتراي
ما ی فعا يتهای شرکت برای سهامداران فراتر رفته و اي امر ،از اي فررض اساسری ناشری
میشود که امروزه ،بنگاهها مسوو يتی فراتر از وظيفهی سادهی پول سا ت برای سرهامداران
را برعهده دارند.
زوم ارادهی گزارشهای مربوط به مسوو يت اجتمراعی شررکتهرا در گرزارشهرای
ما ی ،نظريه پردازان اي حوزه را به جست و جو برای ويژگیهای گزارشگری م لروب در
مررورد مسرروو يتهررای اجتمرراعی برانگيخترره اسررت کرره در اي ر راسررتا ،ترردوي کننرردگان
استانداردهای حسابداری ،متخصصان حرفه و مشاوران حسابداری بر رعايت نکا

زير بره

عنوان ويژگیهای گزارشهای اجتماعی م لروب اشرتراک نظردارنرد :شرفافيت و گويرايی،
پاسخگويی واقعی و صميمانه به ذینفسها ،در برداشت رويدادهای و اقداما منفی در کنرار
دستاوردهای مثبت ،بيان صريح پرذيرش مسروو يتهرای اجتمراعی و ا القری و جامعيرت
گزارش و انعکاس آثار عمليا شرکت بر جامعه و محي زيست که از منظرر ذینفرسهرای
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عمده دارای اهميت است( .مختاريان)1384 ،
تعبير شفافيت و گويايی ،در سايهی توجه به مفهوم افشای عينيت میيابد .اير مفهروم
در گزارشگری ما ی از چنان اهميتی بر وردار است که به تعبير بسياری از نظريرهپرردازان،
به عنوان يکی از دو جزو اصلی و مينفک معامال

ما ی تلشی مریشرود .جرزو ديگرر اير

معامال  ،اندازه گيری است کره جايگراه آن در گرزارشگرری مرا ی و تصرميمگيرریهرای
اقتصادی ،نيازی به توضيح ندارد .دراي مشو ه ،افشرای ،ابرزاری قروی بررای اثرگرذاری برر
شرکت و حمايت از سهام داران تلشی شده که با ارتشای شفافيت و کاهش مخاطره ،اطمينران
بازار را حفظ میکند موج
از طرفی باع

جذب سرمايههای جديد میشود .اطالعا

افزايش تصميما

طرف ديگر ،افشای مناس

به موقرس و کامرل،

مؤثر سهام داران و ذا رشد و بازدهی شرکتها شرود و از

در حي هی گزارشگری ما ی ،میتوانرد بره تصرميم گيرنردگان

برون سازمانی نشان دهد که عملکرد شرکت تا چه ميزان با ميثاقها ،ا زاما

قانونی و سراير

چارچوبهای نظام اقتصادی م ابشت دارد و درجهی اي ت ابق ،دورنمای روشنی از ترداوم
فعا يت شرکت را مشخ

واهد کرد .اي مسا ه ،نتيجهی ثانويهی مهمری واهرد داشرت

که به آن افشای عمومی برای پاسخ گويی اجتماعی شرکت گفته میشود .هرچره شررکت از
طريق افشای کامل ،درک درستی از فعا يتهای ود در صوص استانداردهای اجتمراعی و
زيست محي ی و ارتباط آن با ذینفعان عام ايجاد کنرد ،چشرم انرداز وسريس ترری از بشرای
شرکت را ترسيم واهد کرد .به بيان ديگر ،يکی از هدفهای عمدهی گزارشگرری مرا ی،
افشای مزم و کافی اطالعا
هدفی ،مستلزم ارادهی مناس

در مورد تصميمگيریهرای شررکت اسرت کره تحشرق چنري
داده های ما ی و ساير اطالعا

مربوط واهرد برود( .واک و

ديگران)2004 ،
کميته ی فنی سازمان حسابرسی ايران ( )1380برای تحشرق چنري هردفی ،برر افشرای
مناس  ،منصفانه و کامل تأکيد میکند .براي اسراس ،واههی مناسر  ،کرح افشرا (حرداقل
افشا) را تعيي کرده و با اي هدف که صور های ما ی موج

گمراهری نگرردد ،سرازگار

است .دو ويژگی ديگر (منصفانه وکامل) ،دارای ديدگاه مثبت تری هستند ،افشای اطالعرا
منصفانه بدي معنی است که هدف مبتنی بر رعايت اصول ا القی يا آيري رفترار حرفرهای
مورد توجه قرارگيرد تا با همهی استفاده کنندگان از صور های ما ی به طور يکسان رفترار
شود( .استانداردهای حسابداری ،مفاهيم نظری گزارشگری ما ی)1380 ،
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نکتهی ديگری که در حوزه مباح

نظری گرزارشگرری مرا ی م ررح اسرت ،ارتبراط

نظريه های ما کيرت برا گرزارشگرری مرا ی و تراثير اير نظريرههرا برر شرکل و محتروای

گزارش هاست .وقتی ما کان واحد تجاری – براساس تأکيد بسياری از مترون حسرابداری –
به عنوان يکی از مهمتري – و گاه مهمتري – گروه استفاده کننرده از گرزارشگرری مرا ی

تلشی میشوند و از سوی ديگر ،از حق ما کيت در مؤسسه بر وردارنرد ،طبيعری اسرت کره
تعامل واحد انتفاعی با ما کان و حشوق آنان از عوامل بسيار تأثيرگذار بر گزارشگری مرا ی
باشد .به همي د يل حجم قابل توجهی از ادبيا

حسابداری را مباحر

نظرری مربروط بره

حشوق ما کيت يا «نظريههای ما کيت» 3به ود ا تصراص داده اسرت و دسرتاورد کلری آن
وجود چند نظريه ی معروف و شنا ته شده در اي زمينه است که انتخاب يک نظريه از بي
آنها و تکيه بر آن ،شکل و محتوای گزارشهای ما ی را تحت تأثير قرار میدهرد .از آنجرا
که اي نظريهها برحشوق صاحبان سرمايه در بنگاه متمرکز هستند و هرکدام ،مفهوم محروری
«سود» را از منظر همان نظريره تعريرح مریکننرد ،در تردوي اسرتانداردهای حسرابداری و
گزارشگری سود ،مراجس حرفهای تدوي استانداردها ،توجه زيادی را بره اير نظريرههرا و
استدمل در صوص انتخاب و ترجيح يکی بر ديگری ،مع وف داشته و دارند.
درحوزهی مباح

مربوط به نظريه های ما کيت ،سه نظريه از شهر

و کاربرد بيشتری

درحسابداری بر وردار بودهاند :نظريهی ما کيت انفرادی ،4نظريهی شخصيت اقتصرادی 5يرا

تفکيک شخصيت و نظريهی وجوه.6
نظريهی ما کيت انفرادی ،که تاريخچه ی آن به اوايل قرن نوزدهم بر میگرردد ،او ري
مکت

فکری است که مبنای روش شناسی حسابداری قرار گرفت و دومي نظريه با عنروان

نظريه ی شخصيت اقتصادی (يا بنگاه اقتصادی) ،در اوايل قرن بيستم م ررح و بره اقتمرای
زمان و به تدري جايگزي ما کيت انفرادی گرديد .در نظريهی ما کيرت انفررادی ،شرخ
ما ک يا ما کان و ثرو
وضعيت اي ثرو

آنها درکانون توجه قرار میگرفت و گرزارشگرری مرا ی نيرز بره

و تيييرا

انجام شده درآن میپردا ت .با ظهور شررکتهرای سرهامی

عام و پيچيده شدن سا تار ما کيت ،واحرد کسر

و کرار يرا بنگراه بره عنروان مرکرز ثشرل

گزارشگری تلشی میشود و از اي رو در گزارشگری ،دارايیهای بنگراه (ونره مرا کي ) و
ادعاهای مربوط به اي دارايیها گزارش میشود که مبنای تهيه و ارادهی صور هرای مرا ی
راي نيز هست .ويليام واتر 7که به پدر نظريهی وجوه معروف است ،در اوا ر دههی چهرل
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ميالدی ،ضم انتشاد از دو نظريهی شخصيت محور فوق و ارادرهی دميرل کرافی در مرورد
نارسايیهای آنها ،نظريه ی وجوه را م رح و در آن ،ضم حرذف شخصريت از محوريرت
نظريهی حسابداری ،واحد يا من شهای از عمليا

بنگاه و سازمان را به عنروان مرکرز توجره

حسابداری معرفی و او ي نظريهی حسابداری عمليا

محور (واتر )1947 ،را اراده نمرود.

به بيان ديگر ،در اي نظريه ،به جای آن که فرايند حسابداری حول محور شخصيت ،اعرم از
حشيشی (ما ک) يا حشوقی (بنگاه) ،به عنوان کانون توجه گزارش گری گردش کند ،واحد يرا
من شهای از عمليا

و فعا يتها ،به حاظ اهميت و جايگاه برجستهی آن در تحشق اهرداف

بنگاه به عنوان حساب مسرتشل ( )Fundمرکرز و کرانون توجره قررار مریگيررد و دفراتر و
گزارشهای ما ی برای آن واحد يا عمليا

تهيه میگرردد .واترر ،اسرتفاده از يرک نظريرهی

عمومی واحد در حسابداری را رد و بر مبنای يک ديدگاه اص ،نظريرهی وجروه عمليرا
محور را عرضه نمود .در اي رويکرد ،شخصيت از نظريهی حسابداری حذف و حسابداری
وگزارش گری ما ی با محور قراردادن عمليا

برا اهرداف مشرخ

واحرد گرزارشگرر ،از

هرگونه سوگيری نسبت به گروه های استفاده کننرده ،مبررا گرديرد .برراي اسراس ،بره نظرر
می رسد که توجه به عمليا  ،به جای توجه به کليرت واحرد اقتصرادی ،منجرر بره ارادرهی
اطالعا

بيشتر و مربوطتری در صوص برآورده سا ت ا زاما

پاسخگرويی و شرفافيت

از سوی نظام گزارش گری واهد شد .در اي جا بايد يادآور شد که اگر چه گرزارشگرری
ما ی مبتنی بر حسابهای مستشل ،بيشرتر در سازمانهای بخش عمرومی رواج يافتره اسرت،
واتر با ارادهی نمونههايی از صور های ما ی مؤسسههای انتفاعی نشران مریدهرد کره اير
نظريه به د يل عمليا

محور بودنش ،از کرارآيی مزم در بخرش صوصری نيرز بر روردار

است.
مبح

نهايی در حوزهی مبانی نظرری گرزارشگرری مرا ی در برازارهرای سررمايهی

اسالمی ،به ويژگیهای عمدهی نظام اقتصادی اسالم و بازارهای سرمايه فعال در کشرورهای
اسالمی مربوط میشود .از آنجا که اسالم دينی تلشی میشود که تنها به حروزههرای فرردی
محصور نمیشود و نظام انسجام يافترهای را بررای زنردگی انسران درحروزههرای سياسری،
اقتصادی ،فرهنگی ،مذهبی و ساير جنبههای زندگی انسان عرضه مریکنرد( ،حميرد)2000 ،
دراي عرصه ،مجموعهی کاملی از رهنمودهای ا القی حاکم بر زندگی فرردی و اجتمراعی
مسلمانان از سوی اسالم عرضه میشود که از منظر اقتصادی بر دو مفهوم محروری عـدالت
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و احسان استوار است .اي دو مفهوم بنيادی بر تمرام جنبرههرای اقتصرادی زنردگی انسران
نظار

دارد و در نتيجه ،چني تلشی میشود که فعا يتهای اقتصادی در اسالم بايرد برپايره

اي ارزشها صور

پذيرد( .پايا و شاهدل)1384 ،

اسالم با اقتصاد دو پيوند دارد :مستشيم و غيرمستشيم .پيوند مستشيم اسالم با اقتصراد از
آن رو است که مستشيماً يک سلسله مشررا
ثرو

اقتصادی دربارهی ما کيت ،مبادم  ،ما يا ها،

و غيره دارد .پيوند غير مستشيم اسالم با اقتصاد نيرز از طريرق ا رالق اسرت ،در اير

جهت ،بر ی مذاه

ديگر نيز کم و بيش چني اند( .م هرری )1368 ،توصريهی اسرالم بره

عدا ت و احسان ،به شرح م ا

پيش گفته ،در راستای چني پيوندی با اقتصراد اسرت .بره

همي ترتي  ،میتوان ارتباط اسالم را با حسابداری که پيوندی ناگسسرتنی برا اقتصراد دارد،
مورد بررسی قرار داد .زيرا از يک سو اقتصاد و حسابداری ،هرر دو نظرامهرايی هسرتند کره
مواد او يهی ود را از منابس مشابهی به دسرت مریآورنرد و از سروی ديگرر ،انردازهگيرری
بسياری از مفاهيم اساسی اقتصراد در واقرس از طريرق عمليرا

حسرابداری ميسرر اسرت و

بسياری از روشهای حسابداری نيز به منظور پاسخگويی به سوامتی طراحری شردهانرد کره
اصومً جنبه ی اقتصادی داشته است .برای مثال ،مفهوم سرود اساساً يک مفهوم حسررابداری
است که بخش اعظم تالش حسرابداران ،برای اندازهگيری آن صررف میشود .مفهوم سرود
عيناً از ديدگاه اقتصادی نيز از اهميت اساسی بر وردار است و به عنوان محرک اصلی نظام
بازار تلشی میشود و زمينهای برای توجيه رفتارهرای بنگراه بره شرمار مریرود و از اير رو
چني انتظار می رود که هدايت منابس به طرف نيازهای گوناگون ،براساس سود آوری انجرام
پذيرد( .ثشفی و فرماندوست حشيشی)1384 ،
تلشی اسالم از انسان به عنوان امانت دار منابعی که داوند بره او سرپرده و جانشري او
بر روی زمي به شمار میرود  ،راه ورود به حي هی پاسخگويی و مباشر

را در نظريههای

حسابداری هموار می سازد .ايجاد عالقه در انديشمندان مسلمان حسابداری نسبت به انجرام
پژوهشهای متعدد در صوص تأثير آموزههای اسالم بر حسابداری و گزارشگرری مرا ی،
ريشه در تلشی پيشگفته دارد .مسرا هی محروری در پرژوهشهرای مربروط بره حسرابداری
اسالمی اي است که آيا نظام گزارش گری فعلی که در جوامس اسالمی نيز همانند ساير نشاط
جهان مورد عمل قرارگرفته ،با نيازهای مسلمانان م ابشت دارد يا ير؟ در اي راب ه بايدون
و ويلت 8بر اي عشيده اند که تأثير اسالم بر حسابداری ،به احتمرال بسريار زيراد ،برجنبرهی
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افشای در حسرابداری است و بر اي اساس ،مرد ی را بررای گرزارشگرری مرا ی اسرالمی
پيشنهاد دادهاند.
د يل اصلی توجه پژوهش گران مسلمان حسابداری به گرزارشگرری مرا ی اسرالمی را
می توان در اي نکته ديد که هم هدف انعکاس واقعيتهرا و رويردادها بره منظرور تصرميم
گيری اقتصادی و هم هدف ايفای مسوو يت پاسخگويی ،هر دو از طريق گزارشگری مرا ی
محشق میشود که ا بته يکی از مهمتري عوامل مؤثر بر آن مفهوم اندازهگيری اسرت .تراملی
در متون غنی نظريههای حسابداری ،حکايت از توجه عميق صاح نظران و پرژوهشگرران
به دو مفهوم کليدی «گزارشگری ما ی» 9و «اندازهگيری» 10دارد که در متون اقتصادی اسالم
نيز در مباحثی در زمينهی مفاهيم مربوط به «شفافيت» و «اندازهگيرری سرود واقعری» مرورد
توجه اساسی قرار گرفته است.
با توجه به مباح

طرح شده در مبانی نظری به شرح س ور پيشري  ،مریتروان چنري

نتيجه گرفت که به منظور بر ورداری از شفافيت کامل (که برا بررآورده سرا ت دو مفهروم
محوری افشای کامل و ايفرای مسروو يت پاسرخ گرويی ،بره ظهرور مریرسرد) و همچنري
اندازه گيری سود واقعی و توزيس عادمنه ی آن که مورد تأکيد دي مبي اسالم است ،بايد بره
مد ی جديد از گزارش گری روی آورد و برای دستيابی به اي مدل ،زيرسرا ت مناسر

را

از عمق نظريه های حسابداری استخراج کرد .هدفی که اي پژوهش ،در پی دسرتيابی بره آن
است.

 .3پيشينهي تحقيق
اگرچه پژوهشی که در پی دستيابی به مدل گزارشگری مرا ی اسرالمی برا اسرتفاده از
نظريه های موجود در ادبيا

حسابداری باشد ،تا کنون مشراهده نشرده و تحشيرق حاضرر از

اي منظر بی سابشه است ،اما گروهی از پژوهش گران ،انديشرمندان و دانشرجويان مسرلمان
حسابداری را میتوان يافت که در طرحهای پژوهشی متعددی در جهان ،درصردد دسرتيابی
به مد ی از فرايند حسابداری و نظام گزارشگری مرا ی در محري هرای اقتصرادی اسرالمی
بودهاند .به عالوه ،بر ی از اي پژوهشگران در پی دستيابی به نظريهی حسابداری مناسربی
بودهاند که اي امر پشرتوانه ای قوی برای حسابداری اسالمی فراهم آورده است .کاملترري
مجموعهی پژوهشها در اي راب ه ،به وسيلهی پژوهشگری ما زيايی به نام ملياه سرليمان
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انجام شده که در طری چنردي پرژوهش ،بره نتراي منسرجم و قابرل اتکرايی در صروص
گزارش گری ما ی اسالمی دست يافته است .نامبرده ،ابتدا در پايان نامرهی دکترری رود در
دانشگاه اوتاگوکشور نيوزيلند که با عنوان «آزمون نظريهی گزارش گری ما ی اسالمی؛ نمونة
موردی ما زی »12در سال  1997تدوي گرديده و بره دنبرال آن در پژوهشری کره برا عنروان
«آزمون مد ی برای گزارشگری ما ی اسالمی »13به همراه تيلور.دی.دبليرو 14.در سرال 2000
به انجام رسانده است ،فرضيه ی عدم کفايت اطالعا

منتشرر شرده در صرور هرای مرا ی

راي برای پاسخ گويی به استفاده کنندگان و پاسخ واهان در جوامس اسرالمی را بره اثبرا
رسانده و سپس در جست و جوی طراحی مد ی برای گزارشگری مرا ی بروده ترا نرواق
مذکور را برطرف نمايد.
از آن جا که در تحشيرق مشرابهی ،بايردون و ويلرت ( )2000نيرز در نتيجرهی آزمرون
مدلهای مختلح گزارشگری برای نيل به دو اصل «افشای کامل» و «پاسخگويی اجتمراعی»
مورد تأکيد در دي مبي اسالم ،به دنبال اراده ی مد ی مشابه مدل مورد جست و جوی ملياه
سليمان بودهاند ،نتيجهی جست و جوهای مذکور به ارادهی مد ی جامس برای گرزارشگرری
ما ی اسالمی منجر گرديده است که در آن ،صور

ارزش افزوده جايگزي صور

سرود و

زيان راي شده و ترازنامهی مبتنی بر ارزشهای جاری نيز به جرای ترازنامرهی مترداول کره
مبتنی بر ارزش های تاريخی است ،پيشنهاد شده است .مليراه سرليمان در سرال  ،2002طری

تحشيشی با عنوان «کاربرد چارچوب نظری هافستد – گری بر اساس استدمل هنجاری ،برای
بس گزارشگری ما ی اسالمی »15که همراه با راجر ويلت انجرام داده اسرت ،برا اشراره بره
تفاو های محي ی کشورهای اسالمی برا کشرورهای ديگرر و بررسری ترأثير ويژگریهرای
محي ی بر گزارشگری ما ی ،پشتوانه ی نظری معتبری را برای مدل گزارشگری اراده شرده
از سوی بايدون و ويلت فراهم آورده و از سوی ديگر ،زمينهی بس مدل مرذکور را فرراهم
آورده است .به گونهای که گزارشگری واحد اقتصرادی از منظرر محي ری و اجتمراعی نيرز
بخشی از مجموعهی گزارشهای ما ی تلشی شده و بدي ترتير

بره هردف گرزارشگرری

اجتماعی که در جوامس غير اسالمی نيز مورد تأکيد بوده دست يافته اسرت؛ ضرم اير کره
نتيجهی پژوهش مذکور ارادهی شا

هايی برای گزارشگری جامس نيز بوده است.

همان گونه که اشاره شد ،نبيل بايدون و راجر ويلت در سال  ،2000با نگارش مشا های
پژوهشی «گزارشگری ما ی اسالمی »16و درج آن در مجلهی معتبرر  ،ABACUSبرا بسر
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نظريه های مربوط به شکل و محتوای اطالعاتی که بايد در صور های ما ی اسالمی انتشرار
يابند ،از جمله با تأکيد بر ويژگی «واقعی» و «م مئ » بودن ارقام حسابداری از يرک سرو و
نيل به دو هدف افشای کامل و پاسخ گويی اجتماعی ،از سروی ديگرر ،بره ارادرهی شرکل و
محتوای صور های ما ی قابل انتشار در محري هرای اقتصرادی اسرالمی پردا ترهانرد ،بره
گونهای که اطالعا

مندرج در اي صور ها ،پاسخ مناسبی به نيازهرای اسرتفاده کننردگان

مسلمان تلشی شود .آزمون مدل اراده شده از سوی اي دو پرژوهشگرر ،بره وسريلهی مليراه
سليمان ،به شرح پيش گفته بر استحکام اي مدل افزوده است.
پژوهش مهم ديگری که در اي زمينه انجام يافته ،پاياننامهی دکتری شراهول حميرد

17

در دانشگاه داندی 18اسکاتلند اسرت کره در سرال  2000و برا عنروان «نيراز بره حسرابداری
اسالمی» تدوي شده است .در اي پژوهش ،با بررسی ارزشها و هنجارهای اقتصادی مورد
توجه در جوامس اسالمی و جمرس آوری نظريرا

تخصصری حسرابداران مسرلمان فعرال در

زمينهی نظريه ی حسابداری به ويژه استادان دانشگاه و شاغالن حرفهای برگزيده ،ضررور
تدوي نظام کاملی برای حسابداری در جوامس اسالمی به منظور م ابشت با اصول اراده شده
در شريعت اسالم ،به اثبا

رسيده است .اي تحشيق حسابداری راي را که ريشه در ميررب

زمي «انگلو -امريک  »19دارد ،فش پاسخ گوی نيازهای سررمايه گرذاران و اعتبرار دهنردگان
دانسته و آن را در پاسخگويی به نيازهای ساير استفاده کنندگانَ ،به ويژه نهادهرای اجتمراعی
که به تعبير وی در «پاسخگويی اسالمی» تجلی می يابد ،ناتوان شمرده است .پژوهش مذکور
برای رفس اي نواق

 ،بر اهميت ارادهی اطالعا

نموده و برا انجرام تحشيشرا
اطالعا

کيفی در کنرار اطالعرا

مشرداری تأکيرد

رفتراری گونراگون در زمينرهی نيازهرای اسرتفاده کننردگان از

حسابداری و عکسا عمل آنها ،به ضرور

20

«اسالمی کردن حسرابداری » رسريده

است .شاهول حميد که در حال حاضر استاد يار دانشگاه اسالمی بي ا مللی ما زی است ،برا
نگارش مشا های پژوهشی در سال  2004که با عنروان «اهرداف و ويژگریهرای حسرابداری
اسالمی »21همراه با ريمال يايا 22تهيه و به کنفرانس بي ا مللری حسرابداری در کوامممپرور
اراده شده ،يافتههای ود در پاياننامهی ياد شده را تکميل نموده است.
با توجه به اي که مفهروم «سرود» و محاسربه و گرزارشگرری آن نشرش مهمری را در
بازارهای پو ی نيز -عالوه برر بازارهرای مرا ی -ايفرا مریکنرد ،در حروزهی بانکرداری نيرز
پژوهشهای متعددی در راب ه با ان باق عمليا

بانکداری -به ويژه فعا يتهای مربروط بره
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عشد قراردادهای مشارکت ،اجاره و غيره -با قواني طرح شده در شرريعت اسرالم صرور
گرفته است که عمدتاً بر چگونگی محاسبه و توزيس سود بي بانرک و مشرتری و همچنري
تحمل مخاطره از سوی دو طرف متمرکز است .اگر چه نتاي پژوهشهای مذکور بره د يرل
ماهيت و اهداف آنها و عاليق پژوهشگران ،بيشرتر منجرر بره ارادرهی مردلهرا ،قرواني و
سا تارهايی برای عمليا

بانکی بدون ربا بوده و از اي رو ،راب هی مستشيمی برا موضروع

تحشيق حاضر ندارد ،اما با توجه به وجرود نشراط اشرتراک مفيردی در راب ره برا محاسربه و
گزارشگری سود ،بخشهايی از پژوهشهای مذکور در اير تحشيرق ،مرورد اسرتفاده قررار
گرفتهاند.
 .4سوالهاي اصلي تحقيق
با توجه به تأکيد متون اسرالمی برر تحشيرق دو مفهروم محروری عردا ت و احسران در
اقتصاد ،نشش حسابداری در کشورهای اسالمی فراتر از نظام تهيرهی اطالعرا

مفيرد بررای

تصميم گيری های صرفاً اقتصادی تلشی میشود .شمار کثيری از انديشمندان و پژوهشگرران
مسلمان در حوزهی حسابداری ،بر اي اعتشاد هستند که نظرام حسرابداری بايسرتی زمينرهی
کافی برای ايفای نشش پاسخ گويی اجتماعی را در کشورهای اسرالمی فرراهم آورد و بردي

منظور ،از يک سو بر جنبهی افشای کامل و از سوی ديگر بر محاسبه و گزارش سود واقعی
در اقتصاد مبتنی بر اسالم تأکيد شده است ..مراد از سود واقعی ،سودی است که برر اسراس
روش نظام مندی از حسابداری به عنروان نتيجرهی تحشرق يافترهی يرک يرا چنرد رشرته از
عمليا  ،محاسبه میشود .از آنجا که «گزارشگری ما ی» به عنوان تنها ابزار قدرتمند بررای

دستيابی به هر دو هدف حسابداری ،يعنی «ارادهی اطالعا

برای تصميمگيری اقتصرادی» و

«ايفای مسوو يت پاسخگويی» در تمام محي های اقتصادی تلشی میشود و ضرور

نيل بره

اي اهداف در محي اسالمی ايران نيز بيش از پيش حرس مریگرردد ،در پرژوهش حاضرر،
تالش برای يافت مد ی مناس

برای گزارشگری ما ی به گونهای است که از يرک سرو بره

هدف افشای کامل «که مفهوم افشای واقعی رويدادها را نيز شامل میشود» منجر شرود و از
طرف ديگر ،ابزاری مناس

برای پاسخ گويی واحدهای اقتصادی بره نهادهرای پاسرخ رواه

باشد .از اي رو در اي پژوهش ،ابتدا ميزان کفايت گزارشهای ما ی راي  -کره اصر الحاً
گزارشگری بر گرفته از غرب ناميده میشود -در بازارهای سرمايهی اسالمی مورد ارزيرابی
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قرار می گيرد و سپس کوشش میشود ترا برا ارادرهی مرد ی مناسر
گزارشهای ما ی ،نشاي

بررای تهيره و ارادرهی

احتما ی به دست آمده در مرحلهی اول ،بر طرف گرردد .برر اير

اساس ،سوالهای بنيادی تحشيق حاضر عبارتند از :
 -1آيا صور های ما ی اساسی راي  ،برای پاسرخگرويی بره نيازهرا و ضررور هرای
بازارهای سرمايهی اسالمی کافی هستند؟
 -2مدل م لوب تهيه و ارادرهی صرور هرای مرا ی اساسری در کشرورهای اسرالمی
چيست؟
بايد يادآور شد که در راستای دستيابی به هدف اصلی پژوهش کره دسرتيابی بره مردل
م لوب گزارشگری است ،از ديردگاه پرژوهشگرران طررح فرضريه بررای تحشيرق حاضرر
ضرورتی ندارد و اهم تالش محششان صرف پاسخگويی به سوالهای اصلی و طراحری مردل
شده است.
 .5روششناسي تحقيق
با توجه به موضوع پژوهش حاضرر و ضررور

بره کرارگيری ابرزار مناسر

بررای

سياستگزاری و پيش بينی ،روش د فی به عنوان مهم تري ابزار اندازهگيری در اي تحشيرق
انتخاب شده است تا با اجماع نظر جمعری موافرق در صروص عوامرل کليردی مرؤثر برر
گزارش گری ما ی م لوب برای بازارهای سرمايهی اسالمی ،زمينهی مزم برای طراحی مدل
م لوب فراهم شود .به همي منظور پرسشنامهای حاوی  41سوال تنظيم شد که علل ترأثير
و يا ويژگیهای هرکدام از عوامل چهارگانه (شفافيت پاسخگويی ،شفافيت – افشای کرافی،

گزارش سود واقعی – محاسبهی سود و گزارش سود واقعی – توزيرس عادمنرهی سرود) را
تشريح می نمايد .اعمای گروه د فی که از بي متخصصان ،صاح

نظران و صاحبان تجربره

انتخاب گرديدند ،با غ بر 120نفر بوده اند که در چهار گرروه شرامل اعمرای هيرا

علمری

گروههای حسابداری و مديريت ما ی دانشگاهها ،مديران و کارشناسران ارشرد شررکتهرای
سرمايهگذاری و هلدين  ،مدير عامالن و اعمای هيرا

مرديره شررکتهرای کرارگزاری و

همچني مديران و کارشناسان ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار ،طبشهبندی شدند .برديهی
است از آنجا که هدف اصلی پژوهش حاضر به جای آن کره م ا عرهی رفترار متييررهرايی
اص و يا رد و اثبا

باشد ،دستيابی به مدل مورد نظر گزارشگری است ،تردوي فرضريه
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برای پاسخگويی به سروال هرای اساسری تحشيرق ضررور

نداشرته و اير مهرم برا تنظريم

پرسشنامه عملی شده است.
پرسشنامه به نحوی تنظيم شده بود که اعمای گروه د فی ابتدا اظهرارنظر موافرق يرا
مخا ح ود را در صوص سوال طرح شده اراده میکردند و ميزان موافشت يرا مخا فرت را
در پيوستاری که از صفر تا  9درجه بندی شده بود ،اعالم مینمودند و سپس وضعيت عامل
مورد نظر را در صور های ما ی راي نيز ارزيابی مریکردنرد و در پيوسرتاری مشرابه درج
مینمودند.
بدي ترتي  ،روش اجرای تحشيق حاضر ،مراحل م ا عهی مبرانی نظرری تحشيرق بره
منظور شناسايی عوامل کليدی موثر بر گزارش گری ما ی م لوب و پيشنهاد آنهرا در قا ر
پرسشنامه ،توزيس و جمسآوری پرسشنامهی تکميلی از سوی اعمای گروه د فری و نهايترا
ارزيابی نتاي تحشيق و طراحی مدل پيشنهادی بر مبنای عوامل کليدی مورد اجمراع اعمرای
گروه د فی را دربر میگيرد.
 .6تجزيه و تحليل يافتهها و ارزيابي نتايج
به شرح آن چه در بخش قبل بيان شد ،برای کس

نظر متخصصان و برگان ،اقدام بره

انتخاب  120نفر به عنوان اعمای گروه د فی و توزيس پرسشنامه بي آنان گرديد که نهايترا
 85نفر ،پرسشنامههای ارسا ی را تکميل و تحويل نمودند 7 .نفرر از اعمرا بره د يرل عردم
تمايل به اظهار نظر ،پرسشنامه های ارسا ی را بدون پاسخ عود

دادند و  28نفر نيز نسبت

به تکميل و استرداد پرسشنامه اقدامی ننمودند و از اي رو 35 ،پرسرشنامره بردون پاسرخ
تلشی و تجزيه و تحليل در مورد  85پريسشنامهی دريافتی که با غ بر  70درصد پاسرخهرای
ارسا ی را تشکيل میداد ،انجام گرديد.
اگرچه در هر گروه نيز افراد متفاوتی با صوصريا

کلری و مشرابه شررکت داشرتند،

پاسخ دهندگان به پرسش ها را میتوان در دو گروه کلی دسته بندی کرد:
گروه اول که تعداد آنها به  47نفر میرسد آن دسته از برگانی هستند کره برا مبرانی
نظری گزارش گری ما ی آشنايی کامل دارند و در اي
گروه شامل اعمای هيا

صوص صاح

نظر هستند که اير

علمی عمو گروههای حسابداری و مديريت مرا ی دانشرگاههرا و

همچني مديران ارشد بورس اوراق بهادار است .گروه دوم که  38نفر را دربردارد ،متشرکل
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از فعامن بازار سرمايه ،مديران و کارشناسان ارشد شرکتهرای سررمايهگرذاری و همچنري
شرکتهای کارگزاری بوده که عمدتا از تجربهی کافی در استفاده از گرزارشهرای مرا ی در
تجزيه و تحليل شرکت ها در بورس اوراق بهادار و تصميم گيری برای ريرد يرا واگرذاری
سهام ،بر وردار هستند .به عبار

ديگر ،گرروه اول از ديردگاه نظرری و تئوريرک بيشرتری

نسبت به گروه دوم بر وردارند و گروه دوم نيز از تجربهی عملی بيشتری در بازار سررمايه
بر وردار هستند .طبق اطالعا

جمس آوری شده ،بريش از  59درصرد افرراد پاسرخ دهنرده

دارای مدرک دکتری و با غ بر  31درصد آنها فارغ ا تحصيل مش س کارشناسی ارشد بودهاند
و بيش از  80درصد آنها دارای تجربهی تدريس دانشگاهی و تماما بر روردار از تجربرهی
مفيد در بازار سرمايه هستند.
همان گونه که در بخش روش شناسی تحشيق نيز ذکر گرديد ،براساس م ا عرا

انجرام

گرفته و بررسی مبانی نظری گزارشگری ما ی در بازار سررمايهی کشرورهای اسرالمی ،بره
طور کلی  23عامل به عنوان عوامل مؤثر بر گزارشگری ما ی در محي های اسرالمی مرورد
شناسايی واقس شده و برای تعيي مؤثربودن يا نبودن آنها و همچنري ميرزان اير ترأثير ،از
طريق طرح  41سوال در پرسشنامهی تنظيمری ،اقردام بره نظر رواهی از افرراد متخصر
گرديد تا تأثير هرکدام از اي عوامل به طور شفاف و صريح مشخ
به اطالعا

جمس آوری شده نشان می دهد که اکثريت قري

گردد .نگاهی اجمرا ی

به اتفراق پاسرخ دهنردگان برا

انعکاس عوامل مورد نظر در گزارش های مرا ی قابرل ارادره در بازارهرای سررمايه اسرالمی
موافشت داشته اند .ذکر اي نکته ضروری است که با توجه به زوم اعالم شد

موافشرت يرا

مخا فت از سوی پاسخ دهندگان ،اکثر اعمای هر دو گروه پاسخ دهنده ،برای نظرا

موافق

ررود امتيرراز بررامتر از ( 6در دامنررهی صررفر تررا  )9را انتخرراب نمررودهانررد کرره اي ر پديررده
نشاندهندهی ميزان تأثير و اهميت عامل مورد نظر در گزارشهای ما ی در برازار سررمايهی
کشورهای اسالمی است.
تجزيه و تحليل آماری پاسخ های اراده شرده از طررف اعمرای گرروه د فری براسراس
آزمونهای آماری زير صور

گرفته است:

 .6 .1آزمون دو جملهاي
از آنجا که سوام

پرسشنامه با پاسخهای موافق و مخا ح مشرخ

شردهانرد ،در

گام نخست ،برای تحليل پاسخها از آزمون دوجملهای استفاده شد .با توجه به اي کره بررای
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اطمينان از اعمال دقت کافی در تکميل پرسشنامه از سوی پاسخدهندگان ،سه سوال کنتر ی
نيز م رح شده بود و از اي رو انتظار میرفت که اگر فردی بره سروال قبلری پاسرخ موافرق
داده ،به سوال کنتر ی مربوط به آن پاسخ مخا ح دهرد ،در آزمرون دو جملرهای نيرز انتظرار
چني بود که در اي سه مورد ،اجماع به صرور

مخرا ح باشرد .طبرق نتراي ارادره شرده،

اعمای هر دو گروه با  36مورد از سوال های طرح شده کامال موافرق و برا دو مرورد کرامال
مخا ح بوده اند و در مورد سه سوال (که يکی از آنهرا سروال کنتر ری اسرت) نيرز تعرداد
موافشان و مخا فان تفاو

معنیداری نداشته است.

با توجه به نتاي به دست آمده ،از آن جا که تنها در دو مورد تعداد موافشان و مخا فان
نسبتا برابر بوده و بر اساس عوامل کليدی طبشه بندی شرده از اهميرت قابرل تروجهی بررای
تکرار دور دوم د فی بر وردار نبودند ،از تکرار دور دوم د فی صررفنظرر شرد و از جمرس
عوامل مؤثر در گزارشگری ما ی مناس

برای بازارهای سرمايه اسالمی حذف شدند.

 .6 .2آزمون  tيک نمونهاي در خصوص نظرهاي موافق و مخالف
برای ارزيابی شد

موافشت يا مخا فت اعمای گروه د فی با سوام

آزمون  tيک نمونه ای استفاده گرديد .بدي ترتي

پرسرشنامره ،از

که برر اسراس اعرداد مشرخ

شرده در

پيوستار مربوط به هر سوال که از صفر تا نه تعيي گرديده و از سوی پاسخ دهنرده انتخراب
شده است ،در صورتی که مشدار  tمحاسبه شرده از عدد  1/64بيشرتر باشد ،ميرزان موافشرت
يا مخا فت شديد است و با امتياز ( 4/5که ميانگي اعداد مندرج در پيوستار است ) تفراو
معنی داری دارد و در غير اي صور  ،ميزان موافشت يا مخا فت از شد

زيادی بر وردار

نخواهد بود.
نتاي حاصل از اي آزمون نشان داد که کليهی مشادير به دست آمده برای  ،tبه مرات
بامتر از  1/64بوده (حداقل  4/084و حداکثر  )24/31و از اي رو میتوان گفت کره پاسرخ
دهندگان نسبت به موارد طرح شده با اطمينان باميی اظهار نظر نمودهاند.
 .6 .3آزمون  tيک نمونهاي براي ارزيابي وضعيت رايج
با توجه به اي که در پرسشنامهی تنظيمی ،از پاسخ دهنردگان واسرته شرده برود کره
عالوه بر اظهار نظر موافق يا مخرا ح نسربت بره عوامرل مرؤثر در گرزارشگرری مرا ی در
بازارهای سرمايهی کشور های اسالمی ،وضعيت موجود آن عامل را در صرور هرای مرا ی
راي در ايران – که هم اکنون بر اساس استانداردهای ملی حسابداری تهيره و ارادره شرده و
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مورد قبول سازمان بورس و اوراق بهادار هستند -مرورد ارزيرابی و اظهرارنظر قررار دهنرد،
آزمون  tبرای ارزيابی وضعيت راي نيز اجرا گرديد .از آنجا که هدف نهرايی اير تحشيرق
ارادهی مد ی پيشنهادی برای گزارشگری ما ی مناس

در بازار سرمايهی اسرالمی اسرت ،از

اي رو در صورتی که اعمای گروه د فی با ميرزان اثرگرذاری يرک عامرل موافرق باشرند و
ضرور

انعکاس آن عامل را در صور های ما ی تشخي

موجود آن عامل در صور های ما ی راي با تخصي
نمايند .تخصي

دهند ،بايد نسبت بره وضرعيت

امتيراز در پيوسرتار دوم اظهرار نظرر

امتياز بامتر از  4/5در پيوستار مربوط به وضعيت موجود ،نشران دهنردهی

آن است که عامل مورد نظرر در حرال حاضرر در صرور هرای مرا ی راير وجرود دارد و
امتياز کمتر از  4/5به اي عامل ،به معنی عدم انعکاس آن عامل در صرور هرای

تخصي
ما ی راي

واهد بود و بايد در مدل پيشنهادی مورد توجه و تأکيد قرار گيرد.

نتاي حاصل از اي آزمون ،نشان میدهد که در مورد  16عامل ،بي وضرس موجرود و
معنی داری وجود دارد و اي عوامل در صور های ما ی راي حمرور

مدل م لوب تفاو

ندارد و به همي د يل بايستی در مدل م لوب گزارشگری در بازارهای سرمايهی اسرالمی
به نحو مناسبی ملحوظ گردد .عوامل مذکور از قرار زيرند:
 .1اطالعا

مربوط به کارآيی روشهای مصرف منابس در جهت اهداف سازمان؛

 .2اطالعا

مربوط به ميزان اثربخشی روشهای مصرف منابس در جهت تحشق اهداف

سازمان؛
 .3اطالعا

مربوط به تأثير فعا يتهای سازمان بر محي زيست؛

 .4اطالعا

مربوط به تأثير فعا يتهای سازمان بر رفاه اجتماعی؛

 .5اطالعا

مربوط به تأثير فعا يتهای سازمان بر رشد اقتصادی و توسعه کشور؛

 .6اطالعا

مربوط به ترکي

آنها ،از جمله سوابق کار ،تحصيال

ما کان اصلی شرکت و جنبههرای شخصری و اقتصرادی
و ساير سرمايهگذاریهای انجام شده از سوی ما کان؛

 .7افشای صريح وضعيت ما ی شرکت از طريق ترازنامه ،براساس ارزشهای جاری؛
 .8تفکيک دارايی های شرکت برحس

دارايیهای مو د ارزش افرزوده و دارايریهرای

غيرمو د؛
 .9گزارش شا
نتاي عملکرد در صور

های عملکردی سازمان ،نظير کارآيی و اثربخشی ،عالوه بر افشرای
سود و زيان؛
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 . 10تهيه صور
تهيهی صور

ارزش افزوده و افشرای چگرونگی توزيرس درآمرد در آن ،عرالوه برر

سود و زيان؛

 .11افشای عوامل مؤثر بر تيييرا

ارزش ايجاد شده در ترازنامه به تفکيک؛

 .12تفکيک م ا باتی که به صور

قرض ا حسرنه و فاقرد کارمزدنرد از م ا براتی کره

دارای کارمزد ثابت هستند و تفکيک آنها از م ا باتی که ماهيت مشارکت دارند و بردهکار،
سهمی از سود مربوط به مشارکت را پردا ت مینمايد؛
قرض ا حسنه و فاقد کارمزد است از بدهیهايی

 .13تفکيک بدهی هايی که به صور

که دارای کارمزد ثابت است و تفکيک آنها از بدهیهرايی کره ماهيرت مشرارکت دارنرد و
بستانکار سهمی از سود مربوط به مشارکت را کس

مینمايد؛

 .14تشريح کامل اجزای تشکيل دهندهی حشوق صاحبان سهام در گزارشهرای مرا ی،
از جمله تفکيک سهامداران حشوقی از حشيشی؛
 .15افشای اطالعا

مربوط به سود انباشتهی شرکت از جمله تجزيهی سنی ايجراد آن

و برنامهی شرکت برای استفاده از آن؛
 .16افشای کمکهای بالعوض ،اعانهها و پردا تها به مؤسسا

يريه ،بهزيسرتی و

غيره.
نتاي آزمون در مورد  8سوال زير ،نشان می دهرد کره بري وضرس موجرود و م لروب
عوامل طرح شده در اي سوالها ،تفاو

معنیداری وجود ندارد و از اي رو صرور هرای

ما ی راي از نظر ان باق با مدل م لوب در صوص عوامل مورد نظر در اير سروام  ،از
کفايت مزم بر وردار است
 .1اطالعا

مربوط به منبس و محل تحصيل منابس ما ی سازمان؛

 .2اطالعا

مربوط به هزينهی تحصيل منابس ما ی سازمان؛

 .3اطالعا

مربوط به رعايت ا زاما

قانونی در انجام فعا يتهرای مرا ی و کسر

و

کار؛
 .4افزايش اطمينان در مورد محاسبهی صحيح و گزارش سود واقعی با تکيه بر اظهرار
نظر م لوب حسابرس در صوص صور
 .5عدم گزارش سود واقعی در صور
آن؛

سود و زيان شرکت؛
اتخاذ سياست هموارسازی سود و اجتنراب از
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 .6گزارشگری سودهای حاصل از رشته فعا يتهای متفاو

در شرکتهرايی کره در

زمينههای مختلفی فعا يت مینمايند به تفکيک هريک از رشته فعا يتها؛
 .7تفکيک سود شرکتهای سرمايه گذاری و هلدين  ،برحس

سود سهام دريافتی از

شرکت های سرمايه پذير ،سود حاصل از ريد و فروش سهام و سرود حاصرل از ريرد و
فروش کامها و دما ؛
 .8عادمنه بودن توزيس سود با رعايت قانون تجار

ايران در توزيس سود.

نتاي آزمون در  8مورد ،به شرح زير نيز نشان می دهد که عوامرل مرورد نظرر در اير
سوالها ،اگرچه در صور های ما ی راي وجود داشرته ريک بررای رسريدن بره وضرعيت
م لوب ،نياز به تشويت افشای وجود دارد:
 .1اطالعا

مربوط به نتاي حاصل از به کرارگيری منرابس در جهرت تحشرق اهرداف

سازمان؛
 .2اطالعا

مربوط به رعايت ا زاما

 .3افشای اطالعا

مربوط به مشخصا

شرعی در انجام فعا يتهای کس
کامل تعهدا

و کار؛

بلندمد  ،تجزيهی سنی آنهرا،

وثايق و غيره؛
 .4افشای دميل ايجاد اندو تهها ،زمان ايجاد آنها و برنامهی شرکت برای اسرتفاده از
آنها در آينده؛
 .5عدم ضرور

تصريح رعايت حدود و ا زاما

شرعی و قانونی و کفايت اتکاء بره

گزارشهای حسابرسی؛
 .6عدم امکان محاسربهی دقيرق ترر سرود نسربت بره آنچره براسراس اسرتانداردهای
حسابداری محاسبه میشود؛
 .7زوم انعکاس هزينههای ما ی به عنوان يکی از اقالم توزيس سود؛
 .8محاسبه ی تفاو

ارزش روز طرح در پايان هر دوره با ارزش آن در ابتردای همان

دوره به عنوان سود واقعی به جای محاسبه ی سود بر اساس روش درصد پيشرفت يا روش
تکميل کار.
 .6 .4آزمون يک نمونهاي و دو نمونهاي کولموگرو

 -اسميرنو

از آن جا که در پژوهش حاضرر ،تعيري ميرزان شرد

موافشرت يرا مخا فرت پاسرخ

دهندگان در پيوستار مربوط به هر سوال با تعيي کردن يکی از اعرداد صرفر ترا  9واسرته
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شده ،برای آزمون يکنوا تی يا عدم يک نوا تی توزيس نمونه ها ،از آزمرون يرک نمونرهای

کو موگروف – اسميرنوف استفاده شد .براساس اي آزمون ،در صورتی که در توزيس ميرزان
موافشت يا مخا فت ،يک نوا تی وجود داشته باشد ،به معنی عدم حصول اجماع اسرت و در
غير اي صور

– يعنی عدم يکنوا تی توزيس ،اجماع حاصل است.

نتاي حاصل از آزمون نشان دهندهی آن است که مشردار  Zمحاسربه شرده در مرورد
تمامی پاسخهای موافق و مخا ح ،بيانگر عدم يکنوا تی توزيس است و از اير رو ،اجمراع
برگان در مورد سوام

طرح شده حاصل شده است.

از طرف ديگر ،با توجه به اي که اعمای گروه د فی در پژوهش حاضر به دو گرروه

مسررتشل صرراح نظررران و صرراحبان تجربرره تشسرريم شررده انررد ،از آزمررون کو مرروگروف –
اسميرنوف دو نمونهای استفاده شده تا معلوم شود که آيا دو گروه نمونهی مستشل ،هرردو از
يک جامعهی آماری (و يا از دو جامعهی آماری با توزيس يکسان) استخراج شدهاند يا نه .بره
عبار

ديگر ،از اي آزمون برای مشايسهی نظرا

گروههای اول و دوم استفاده شده است.

نتاي استخراج شده از اي آزمون نيز نشان میدهد که بي نظرا

گرروههرای اول و

دوم ،چه در مورد پاسخهای موافق و چه در مورد پاسخهای مخرا ح ،تفراو
وجود نداشته و اي نتيجه به قو

معنری داری

اجماع حاصل شده میافزايد.

 .6 .5آزمون  tزوجي
با توجه به اي که در پرسشنامرهی تنظيمری ،عرالوه برر اير کره از پاسرخ دهنردگان
واسته شده بود نظر موافق يا مخرا ح رود را برا مفراد هرر سروال بيران نماينرد ،از آنران
در واست شده بود که ميزان رعايت يا وجود عامرل م ررح شرده در سروال را در شرراي
فعلی و در صور های ما ی راي نيز مشخ
وضعيت راي با ميزان شد

نمايند؛ از آزمون  tزوجری بررای مشايسرهی

موافشت (يعنی زوم تعبيهی عامل مورد نظرر در صرور هرای

ما ی) که از آن میتوان به وضعيت م لوب ياد کرد ،استفاده شده است.
براساس نتاي حاصل از اي آزمون نيز t ،به دست آمده نشاندهندهی اي اسرت کره
در کليهی موارد بايستی انعکراس عامرل مرورد نظرر در گرزارشهرای مرا ی ارتشرا يابرد ترا
صور های ما ی راي به صور های ما ی م لوب در بازار سرمايهی اسالمی تبديل گردد.
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 .7طراحي مدل
پس از مرور نتاي به دست آمده در طی مراحل اول و دوم پژوهش ،به طراحی مردل
که مرحلهی سوم پژوهش است ،اقدام گرديد .از آنجا که در مرحلرهی اول تحشيرق ،مبرانی
نظری مربوط به گزارشگری ما ی در بازار سررمايهی کشرورهای اسرالمی مرورد م ا عره و
بررسی تفميلی واقس گرديده و براساس نتاي حاصل از آن ،اقدام به استخراج عوامرل مروثر
بر گزارشگری ما ی اسالمی و مدل م لوب اي نوع گزارشگری گرديده و به شرح آنچره
در صفحا

قبل ذکر شد مورد تاييد اعمای گروه د فی قررار گرفرت کره در چهرار گرروه

شفافيت – پاسخگويی ،شفافيت – افشای کافی ،گزارش سود واقعری – محاسربهی سرود و
گزارش سود واقعی – توزيس عادمنهی سود ،قابل طبشه بندی است.

با توجه به آنچه در مبانی نظری نيز ذکر گرديد و براساس سوالهای طرح شرده در
پرسشنامه نيز مورد تاييد قرار گرفت« ،گزارشهای وجوه» 23کره براسراس نظريرهی وجروه
پيشنهاد شده است ،به د يل تمرکز بر رشته عمليا

و تفکيک منرابس و مصرارف مربروط بره

هرکدام از آنها ،به عنوان جايگزي صور های ما ی راي میتواند برآورد کنندهی نيازهای
بازار سرمايهی اسالمی در زمينهی پاسخ گويی ،افشای کافی و محاسربه و توزيرس عادمنره و
سود واقعی باشد و با افزودن ترازنامه براساس ارزش های جاری و صور

ارزش افزوده به

عنوان مجموعهی کاملی از گزارشهای ما ی قابل اراده در بازار سرمايه کشورهای اسرالمی،
مورد استفاده قرار گيرد .بنابراي مدل مورد نظر اي پژوهش به عنوان مردل م لروب بررای

گزارشگری ما ی در بازار سرمايهی کشورهای اسالمی شامل دو بخش صرور هرای مرا ی
قابل اراده براساس نظريه وجوه و ترازنامه مبتنری برر ارزشهرای جراری و صرور ارزش
افزوده واهد بود.
با توجه به م ا

پيشري و برا در نظرر گررفت اير کره اير پرژوهش در حروزهی

شرکتهای سرمايهگذاری بزر
متمم ارادهی اطالعا

انجام می شود ،بديهی است که مدل مورد نظر تحشيق بايرد

کاملتر و جامستری در صوص وضعيت ما ی و همچني عملکرد

اي شرکتها در حوزه فعا يتهای اصلی آنها باشد .براي اساس و برا توجره بره اير کره
فعا يتهای اصلی اي شرکتها عمدتا در چهار گروه فعاليتهاي سرمايهگـذاري (مربروط
به ريد و فروش روزانهی سهام در بورس و فرابرورس) ،فعاليتهاي ادارهي شـرکتهـا
(اعمال مديريت در شرکتهای سرمايه پذيری که شرکت مادر بره منظرور کنتررل و ادارهی
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آنها ،اقدام به سرمايهگذاری با افق بلندمد

نمروده) ،فعاليتهـاي مـديريت سـبد سـهام

(تشکيل و ادارهی سبد سهام و صدور اوراق مشارکت در سبد مذکور) و اجراي طرحهـا و
پروژههاي توسعه ،قابل طبشه بندی است ،از اي روی مدل م لوب اي پرژوهش در چهرار
حساب مستشل
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جداگانه برای فعا يت های اصلی چهارگانه ی فوق قابل تعريح است که

صور های ما ی زير برای آنها قابل اراده واهد بود:
 .1صور

وضعيت ما ی فعا يتهای اصلی؛

 .2گزارش عملکرد فعا يتهای سرمايهگذاری؛
 .3گزارش عملکرد فعا يتهای ادارهی شرکتها؛
 .4گزارش عملکرد فعا يتهای مديريت سبد سهام؛
 .5صور

ارزش افزوده؛

 .6ترازنامهی مبتنی بر ارزشهای جاری؛
 .7يادداشتهای تکميلی همراه.
با توجه به اطالعا

پايهای که از صور های ما ی راي يک شرکت سررمايهگرذاری

به عنوان «شرکت نمونه» استخراج گرديد ،به تهيهی صور هرای مرا ی م لروب از ديردگاه
مدل مورد نظر اقدام گرديد که به طور الصه و به شرح زير ،قابل اراده هستند:
 .7 .1صورت وضعيت مالي فعاليتهاي اصلي
در اي صور

ما ی ،وضعيت منابس ،درايیها ،بدهیها و حشوق ما کيت مربروط بره

هرکدام از فعا يت های اصلی شرکت و در قا

يک حساب مستشل به تفکيک بيان میشود.

از آن جا که با توجه به ماهيت و هدف فعا يتهرای شررکتهرای سررمايهگرذاری ،تردوي
ضواب و محدوديتهايی نيز برای هرکدام از رشته فعا يتهرا انجرام شرده اسرت ،صرور
مذکور ،بيانکننده محدوديتهای مربوط به هرکدام از دارايریهرا نيرز هسرت کره دقيشرا برا
تعريح معاد هی اصلی حسابداری از ديدگاه نظريهی وجروه (دارايریهرا محردوديتهرا)
سازگار است .در زير برای رعايت ا تصار ،ابتردا صرور

وضرعيت مرا ی جداگانره بررای

فعا يتهای سرمايهگرذاری و در صرفحه ی بعرد ،صرور

ترکيبری وضرعيت مرا ی حراوی

فعا يتهای اصلی چهارگانه  ،به منظور ارادهی تصويری جامس از اي صرور
اراده گرديده است.

وضرعيتهرا،
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شرکت نمونه
صورت وضعيت مالي
حساب مستشل فعا يتهای سرمايهگذاری
در تاريخ  30آذرماه 1386
1386/9/30

دارايیها :

1386/9/30

بدهیها

داراييهاي جاري :

ريال

بدهيهاي جاري :

وجوه نشد

24،047

سود سهام پردا تنی

40.671

سرمايهگذاری کوتاه مد
سود سهام دريافتنی

262،658
25،412

حسابها و اسناد پردا تنی
وام کوتاه مد

1.253
12،763

حسابهای دريافتنی

-

جمس بدهیهای جاری

54،687

پيش پردا ت

-

جمس دارايیهای جاری

312،117
بدهيهاي غير جاري :

داراييهاي غير جاري :
سرمايهگذاريهای بلند مد
حسرابهرای دريرافتنی بلنرد

-

وام بلند مد

-

مد

-

ذ يرهی مزايای پايان دمت

534

دارايیهای ثابت مشهود

1،174

جمس بدهیهای غيرجاری

534

دارايیهای ثابت نامشهود

135

جمس دارايیهای غير جاری

1،309

جمس دارايیها

313،426

جمس بدهیها

55،221
10/000

سرمايه
اندو تهی قانونی

-

اندو تهی سرمايهای

124،835

اندو تهی مخصوص
سود انباشته

-

123،370
248،205

جمس بدهیها و سرمايه

313،426
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شرکتنمونه
صورتترکیبیوضعیتمالیفعالیتهایاصلی
برایسالمالیمنتهیبه30آذرماه1386
مدیریتسبدسهام

ادارهشرکتها

فعالیتهایسرمایهگذار

وجوهنقد

24,047

17,231

سرمایهگذاریکوتاهمدت

جمع

طرحهاوپروژهها

11,069

-

52,347

262,658

-

43,931

-

306,589

سودسهامدریافتنی

25,412

1,455,051

2,725

-

1,483,188

حسابهایدریافتنی

-

804,110

-

-

804,110

پیشپرداخت

-

-

-

121,011

121,011

312,117

2,276,392

57,725

121,011

2,767,245

سرمایهگذاریهایبلندمدت -

8,832,394

-

685,287

9,517,681

حسابهایدریافتنیبلندمدت-

2,417,839

-

-

2,417,839

داراییهایثابتمشهود

1,174

3,521

-

685

5,380

داراییهایثابتنامشهود

135

405

-

-

540

1,309

11,254,159

-

685,972

11,941,440

313,426

13,530,551

57,725

806,983

14,708,685

40,671

516,678

7,725

50,542

50,000

سودسهامپرداختنی

حسابهاواسنادپرداختنی 1,253

-

565,074

123,740

225,535

12,763

160,712

288,235

461,710

54,687

727,932

57,725

411,975

1,252,319

وامبلندمدت

-

108,376

-

237,821

346,197

ذخیرهمزایایپایانخدمت

وامکوتاهمدت

-

534

1,604

-

-

2,138

534

109,980

-

237,821

348,335

10,000

6,065,000

-

-

6,075,000

اندوختهیقانونی

-

587,913

-

-

587,913

اندوختهیسرمایهای

124,835

3,850,390

-

-

3,975,225

اندوختهیمخصوص

-

281,845

-

-

281,845

سودانباشته

123,370

1,907,491

-

157,187

2,188,048

سرمایه

258,205

12,692,639

-

157,187

13,108,031

313,426

13,530,551

57,725

806,983

14,708,685

 .7 .2گزارش عملکرد فعاليتهاي اصلي
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در گزارش عملکرد فعا يت های اصلی که به تفکيک برای هرکدام از فعا يتهای اصلی
تهيه میشود ،سود يا زيان حاصل از هرکدام از فعا يرتهرا از طريرق مشايسرهی درآمردها و
هزينه هايی که به هر فعا يت تخصي

يافته اسرت و از نظرر کيفيرت نيرز مرورد تفکيرک و
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افشای واقس شده گرزارش مری شرود .بره عنروان مثرال ،در گرزارش عملکررد فعا يرتهرای
سرمايهگذاری ،عملکرد شرکت در زمينهی فعا يتهايی که به منظور کسر
ريد و فروش اوراق بهادار (با افق کوتاه مد ) صور

سرود در قا ر

مریپرذيرد ،گرزارش مریشرود .از

آنجا که در انجام فعا يتهای سرمايهگذاری ،شرکت سرمايه گذاری قصد اعمال مديريت بر
شرکتهای سرمايهپذير را نداشته و تنها کس

سود از طريق ريد و فروش روزانهی سهام

يا سود سهام دريافتی از محل سهام ريداری شرده را دارد ،منرابس وجروه مربروط بره اير
فعا يتها شامل سرمايهی او يه شرکت ،تسهيال

کوتاه مد

بانکی و سود حاصل از ريد

و فروش سهام و ساير اوراق بهادار است و ا بته گاه ممک است وجروهی از محرل عوايرد
حاصل از فعا يتهای ادارهی شرکتها نيز به اي حوزهی فعا يت انتشال يابد .بدي ترتير ،
در اي صور

عملکرد ،فعا يتهای مربوط به سرمايهگذاری بلند مد

مرورد توجره قررار

نگرفته و عموما سرمايهگذاریهای کوتاه مد  ،مجوز گزارشگری است.
در اي صور

ما ی ،ابتدا درآمدهای حاصل از سود سرهام دريرافتی ،فرروش سرهام و

همچني سود اوراق مشارکت ،به تفکيک و به منظور ارادهی تصويری بهتر ،گزارش شرده و
سپس هزينههای مربوط به ريد و فروش سهام و همچني هزينههای کارشناسی و پرسنلی
ريد و فروش سهام از آن کسر میگردد و نهايتا سهمی از هزينههای عمومی نيز (با توجره
به اي که اي فعا يتها در محلی مشترک با ساير فعا يتهای شرکت انجام میپذيرد) به اي
رشته از فعا يتها تخصي

داده میشود .نمونهای از گزارش عملکرد سرمايهگرذاری بررای

فعا يت های اصلی که ا تصاص به فعا يتهای سرمايه گذاری دارد در صرفحهی بعرد ارادره
شده است .بديهی است که اي گزارش ،همانند شکل اراده شدهی زير ،بررای فعا يرتهرای
ادارهی شرکتها ،سبد گردانی و طرحها و پروههها نيز بايستی تهيه گردد.
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شرکت نمونه
گزارش عملکرد حساب مستقل فعاليتهاي سرمايهگذاري
براي سال مالي منتهي به  30آذر ماه 1386
ميليون ريال

ميليون ريال

درآمد سرمايهگذاری در سهام
درآمد سرمايهگذاری اوراق مشارکت
درآمد ريد و فروش سهام

42،025
3،555
14،625

جمس درآمدها
کسر میشود :
هزينههای فروش سهام
هزينههای عمومی و اداری
ا ساير درآمدها (هزينهها)ی عملياتی

60،205
3،797
7،975
1،218
()12،990

سود عملياتی
هزينههای ما ی
سود ا

47،215
()1،914
45،301

قبل از کسر ما يا

ما يا

-

45،301

سود ا

 .7 .3صورت ارزش افزوده
در صور

ارزش افزوده ،ثرو

ايجاد شده از سوی يک شرکت ،در طی يرک دورهی

ما ی و توزيس آن بي گروههای ذینفس گزارش میشود .از آنجا که گروههای ذینفرس يرک
موسسه منحصر به سهامداران و ما کان نيست و طيح وسيعی از کارکنان ،دو ت و نهادهای
دو تی ،موسسا

ما ی و اعتباری و ساير افراد و گروهها را در بر میگيرد ،صرور

مرذکور

چگونگی توزيس ارزش افزودهی بي اي گروهها را نشان می دهد و نيز ارقام توزيس نشده را
که برای توسعهی عمليا

شرکت در نظر گرفته شده است ،گزارش مینمايد.

اگرچه تاکنون برای تهيه ی صور
شرکت ها آن را براساس صور

ارزش افرزوده ،اسرتانداردی ارادره نشرده و عمومرا

سود و زيان تهيه میکنند ،اما در اي جا ،متداولتري شکل

آن برای شرکت نمونه ،اراده میگردد:
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شرکت نمونه
صورت ارزش افزوده
براي سال مالي منتهي به  30آذر ماه 1386
ميليون ريال

ميليون ريال

درآمد حاصل از سرمايهگذاری در سهام
درآمد حاصل از سرمايهگذاری در اوراق مشارکت

1.733.003
3.555
115.738

درآمد ريد و فروش سهام

1.852.326

جمس
کسر میشود :
هزينههای عملياتی

()1.456
1.850.870

توزيس ثرو
کارکنان (حشوق)
دو ت (ما يا

حشوق و فرو ش سهام)

28.270
9.785

ما کي (سود سهام)

850.500

موسسا ما ی (کارمزد)
سود باقيمانده برای سرمايهگذاری مجدد

118.214
840.757

بورس اوراق بهادار (کارمزد)

4.344
1.851.870
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شرکتنمونه
ترازنامهبراساسارزشهایجاری
برایسالمالیمنتهیبه30آذرماه1386
فعالیتهایسرمایهگذار درآمدشرکتها

وجوهنقد

24,047

17,231

سبدگردانی

طرحهاوپروژهها

11,069

-

52,347

جمع

سرمایهگذاریکوتاهمدت

251,721

-

45,725

-

297,446

سودسهامدریافتنی

25,412

1,455,051

2,725

-

1,483,188

حسابهایدریافتنی

-

804,110

-

-

804,110

پیشپرداخت

-

-

-

121,011

121,011

301,180

2,276,392

59,519

121,011

2,758,102

سرمایهگذاریهایبلندمدت -

26,728,595

-

1,641,062

28,369,657

حسابهایدریافتنیبلندمدت-

2,417,839

-

-

2,417,839

داراییهایثابتمشهود

2,465

7,394

-

1,439

11,298

داراییهایثابتنامشهود

162

486

-

-

648

2,627

29,154,314

-

1,642,501

30,799,442

303,807

31,430,706

59,519

1,763,512

33,557,544

40,671

516,678

7,725

-

50,542

50,000

12,763

160,712

-

سودسهامپرداختنی

حسابهاواسنادپرداختنی 1,253

565,074

123,740

225,535

288,235

461,710

54,687

727,932

57,725

411,975

1,252,319

وامبلندمدت

-

108,376

-

237,821

346,197

ذخیرهمزایایپایانخدمت

وامکوتاهمدت

534

1,604

-

-

2,138

534

109,980

-

237,821

348,335

سرمایه

10,000

6,065,000

-

-

6,075,000

اندوختهیقانونی

-

587,913

-

-

587,913

اندوختهیسرمایهای

124,835

3,850,390

-

-

3,975,225

اندوختهیمخصوص

-

281,845

-

-

281,845

17,900,155

1,794

956,529

18,848,859

123,370

1,907,491

-

157,187

2,188,048

248,586

30,592,794

1,794

1,113,716

31,956,890

303,807

31,430,706

59,519

1,763,512

33,557,544

اندوختهیتجدیدارزیابی
سودانباشته

)(9,619
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 .7 .4ترازنامهي مبتني بر ارزشهاي جاري
از آنجايی که دستيابی به اطالعاتی در صوص وضرعيت مرا ی شررکتهرا براسراس
ارزشها و قيمت های جاری ،از جمله عاليق فعامن بازار سرمايه بوده و اجماع عمومی نيرز
در صوص آن حاصل گرديده است ،ترازنامهی مبتنی بر ارزشهای جاری به عنروان ارادره
دهندهی تصويری به روزتر از وضعيت ما ی شرکت در مجموعهی ما ی مدل م لروب قررار
میگيرد.
اگرچه در صوص اقالم و نحوهی انعکاس دارايیها و بدهیها در ترازنامره مبتنری برر
ارزشهای جاری ،مباح

مختلفی م رح بوده ،اي که کدام اقالم بايرد براسراس ارزشهرای

جاری و کدام اقالم بر اساس ارزش های تاريخی انعکاس يابند ،محل چا ش فراوان بروده و
بر ی حتی اقالمی مانند حساب های دريرافتنی و پردا تنری را نيرز مشرمول ارزشگرذاری
براساس نرخهای تنزيل میدانند؛ اما آنچه در پرسشنامهی تنظيمی نيز مرورد اجمراع واقرس
گرديده ،اي است که حداقل اطالعاتی مانند دارايیهای ثابت و سرمايهگرذاریهرا (اعرم از
کوتاه مد

و بلند مد ) میتوانند به ارزشهای جاری انعکاس يابند.

با در نظر گرفت هدف پژوهش حاضر در مبانی نظريهی وجوه ،در ارادرهی ترازنامرهی
مبتنی بر ارزشهای جاری در اي تحشيق ،سعی شده است که همان صور
فعا يت های اصلی که در ابتدای مبح

وضعيت مرا ی

ا ير معرفی گرديده بر مبنای ارقام تعرديل يافتره برر

مبنای ارزش های روز ،مورد تدوي مجدد قرار گيرد که در صفحهی بعد اراده شده اسرت و
بديهی است که مابها تفاو

مربوط به ارزشهای روز و بهای تمام شدهی تاريخی نيز طبرق

استانداردهای مربوط به تجديد ارزيرابی ،در قا ر

«اندو ترهی تجديرد ارزيرابی» انعکراس

يافتهاند.
يادداشتهاي تکميلي همراه صورتهاي مالي .طبرق آنچره از اجررای روش د فری
حاصل گرديد ،برگان و متخصصان ،در صوص ارادهی اطالعا

تکميلری – عرالوه برر

آنچه در حال حاضر در صور های ما ی راي و يادداشتهای همراه آن ارادره مریشرود-
اجماع داشرتند .اير اطالعرا

شرامل مرواردی از قبيرل اقرالم زيرر اسرت کره بايسرتی در

يادداشتهای همراه صور های ما ی درج شوند:
 -اطالعا

مربوط به منبس ،محل تحصيل و هزينهی تحصيل منابس ما ی سازمان؛

 -اطالعا

مربوط به کارآيی و اثربخشی روشهای مصررف منرابس در جهرت تحشرق
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اهداف سازمان؛
 اطالعاکس

مربوط به رعايت ا زاما

شرعی و قانونی در انجرام فعا يرتهرای مرا ی و

و کار؛
 -اطالعا

مربوط به ترکي

ما کان اصلی شرکت و جنبرههرای شخصری و اقتصرادی

آنها؛
 -اطالعا

مربوط به وثايق تعهدا

 -تفکيک بدهیها و م ا با

بلندمد ؛

قرض ا حسنه از بدهیها و م ا با

دارای کارمزد ثابرت

يا سهم سود تعيي شده براساس قرارداد مشارکت؛
 تجزيه سنی اندو تهها و سود انباشته و برنامهی شررکت بررای اسرتفاده از آنهرا درآينده.
عالوه بر اي  ،ممک است برحس

نوع فعا يت شرکت ،ارادهی گزارشهرای بيشرتری

مانند گزارش عملکرد فعا يتهای مربوط به ادارهی شرکتها به تفکيک هرکردام از صرنايس
اصلی که شرکت در آنها سرمايهگذاری نموده است نيرز ضررور

يابرد .بره عنروان مثرال،

ممک است ارادهی گزارش عملکرد فعا يتهای ادارهی شرکتها – صرنايس پتروشريمی يرا
گزارش عملکرد فعا يتهای اداره شرکتها – صنايس کانی فلزی و غيرفلزی نيز به شرفافيت

بيشتر صور های ما ی کمک کند.
 .8نتيجهگيري
توسعه ی بازارهای سرمايه در جوامس اسالمی ،ضرور

گزارشگری ما ی مناس

را برای استفاده در اي بازارها دوچندان کرده است .از آنجا که در نظام اقتصادی مورد نظر
دي مبي اسالم ،بر اصو ی مانند شفافيت ،پاسخگويی ،افشای کافی ،محاسبهی سود واقعری
(و پرهيز از ربا) و توزيس عادمنهی سود تاکيد گرديده ،گزارشگری م لوب در اي بازارهرا
نيز بايد حاوی عوامل کليدی و موثر پيشگفته باشند تا بتوانند نيازهای فعامن مسلمان برازار
سرمايه را به نحو مناسبی برآورده سازند .اي پژوهش در پی دستيابی به مد ی م لوب برای
گزارشگری در بازار سررمايه ی کشرورهای اسرالمی شرکل گرفتره و برا اسرتفاده از مبرانی
نظريهی وجوه و تحشيشاتی که در کشور ما زی در زمينهی گزارشگری ما ی اسرالمی انجرام
شده ،مجموعهای از صور های ما ی را که در آنها بره جرای «واحرد اقتصرادی» و «رشرته
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 ارادره مریدهرد کره،فعا يتهای اصلی» به عنوان محور گزارشگری در نظر گرفته شدهانرد
.قابليت کاربرد دارد

برای شرکتهای سرمايهگذاری و هلدين

به نظر میرسد که با انجام پژوهش های بيشرتر و آزمرون اير مردل بررای سراير
بنگاه ها و صنايس مختلرح در آينرده و همچنري بررسری ت بيشری و انتشرادی اسرتانداردهای
.گزارشگری ما ی اسالمی ياری رساند

گزارشگری راي میتوان به غنیتر شدن مبح

يادداشتها
1. Accountor
2. Accountee
3. Equity Theories
4. Proprietary
5. Entity Theory
6. Fund Theory
7. William J. Vatter
8. Baydon,N.& Willet, R. 2000.’Islamic Corporate Reports; ABACUS,
36 (1). PP21-98
9. Corporate Financial Reporting. 10. Measurement
11. Maliah Sulaiman
12. Testing a Theory of Islamic Corporate Reporting: The Case of
Malaysia
13. Testing a Model of Islamic Corporate Financial Reports.
14. Taylor. D. W.
15. Using The Hafstede – Gray frame Work to argue normatively for an
Extension Islamic Corporate Reports
16. Islamic Corporate Financial Reporting
17. Shahul Hameed Bin Mohammad Ibrahim
18. Dundee University (UK)
19. Anglo- American
20. Islamization of Accounting
21. The Objectives and Characteristics of Islamic Accounting
22. Rizal Yaya
23. Fund Reports / Statement of Funds
24. Fund

ارائهي مدلي براي گزارشگري مالي در بازار سرمايهي ...

35

مناب
الف .فارسي
ايجيری ،يوجری .)1383( .در باب چارچوب مفهرومی مبتنری برر مسروو يت پاسرخگرويی.
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