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ب�ا تش�کر از حضورت�ان در این گفتگ�و؛ جنابعالی مش�ارکت و 
هم�کاری چش�مگیری در تدوی�ن و راه اندازی نظ�ام راهبری 
بنگاه و کمیته حسابرسی در ایران داشته اید. برای آغاز بحث، 
اهمیت نظام راهبری بنگاه را از دیدگاه حرفه حسابداری ایران 

توضیح دهید.
جمشیدی فرد

در جری��ان عادی فعالیتهای تجاری، مؤسس��ان یک ش��رکت توافق 
می کنن��د تا در انطباق با قوانین جاری به خلق ش��خصیتی حقوقی که 
منافع مش��ترک آنان را در چارچوب اساس��نامه تأمین کند اقدام کنند. 
با تش��کیل ش��رکت، بیش��ینه کردن منافع ش��خصیت حقوقی جدید 
اصل و اس��اس شراکت است. اگرچه چنین اصلی با منافع سهامداران 
رابطه ای مس��تقیم و همساز دارد اما پس از تأسیس شرکت به واسطه 
ش��رایطی چون توس��عه فعالیتها، نقش مدیران، لزوم سرمایه گذاری 
بیشتر و تغییرات در فضای تجاری، الزام کامل منافع شرکت با منافع 
کلیه و یا بخش��ی از س��هامداران ب��ه هم خورده و این پرس��ش پیش 

می آید که اولویت با شرکت است یا سهامداران؟
در پاسخ به این پرسش می بایست به چند نکته اشاره کرد. خصیصه 

سامانه راهبری شرکتی؛
 مجموعه یکپارچه

 گفتگو با
سعید جمشیدی فرد

آقایس�عیدجمشیدیفرد بیش از 30 سال است که در زمینه  های 
مختلف حرفه  ای ش��امل حسابرس��ی، کارشناس��ی و مش��اوره مالی، 
مالیاتی و س��رمایه گذاری فعال بوده و نقش سه شخصیت اصلی را در 
شرکتهای سهامی)مالک، مدیر و بازرس(  سالها ایفا کرده اند. به ٌیمن 
این تجربه  ها، پس از دریافت مدرک کارشناسی ارشد حسابداری، در 
سطوح کارشناس��ی و معادل کارشناسی ارش��د در رشته حقوق ادامه 
تحصیل داده و سپس به  عنوان پژوهش��گر دوره دکترا، رشته تجارت 

بین  الملل را تجربه نموده است.
وی عالوه بر عنوانهای حس��ابدار رس��می و مس��تقل و کارش��ناس 
رسمی در ایران، حسابدار رسمی و عضو پیوسته انجمنحسابداران
رسمیاسترالیا (FIPA)بوده و در حال حاضر عضو شوراهای  عالی 

انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمی ایران است.
از ایش��ان مقاله  ه��ای متعددی در زمینه  های حس��ابداری، حقوق 
مالیاتی و حقوق تجارت به چاپ رس��یده است. آقای جمشیدی  فرد 
هم  اکن��ون رئیس هیئت مدیره ش��رکت مش��اور س��رمایه  گذاری معیار 

می  باشد.
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تجارت و حضور در آن محیط، پذیرش ریس��ک اس��ت. تحمل یا 
مقابله با ریس��ک می تواند به انحراف بین انتظارات س��هامداران و 
آنچ��ه واقع می گردد، بیانجامد. افزون بر این، حاضرین در محیط 
کس��ب وکار همواره ب��ه دنبال و یا در مج��اورت فرصتهای تجاری 
دیگر قرار دارند و طبیعی اس��ت که سهامداران در برخورد با چنین 

محیطی در صدد جابه جایی سرمایه گذاری خود برایند. 
در ش��رایطی که ش��رکت مالکان متعددی داش��ته باشد، سود و 
بازده مورد انتظار متفاوتی در نظر س��رمایه گذاران به طور مس��تمر 
مرور می ش��ود. عالوه ب��ر آن اینکه آنان ضم��ن ارزیابی عملکرد 
مدیران تالش می کنند تا متناس��ب با درص��د مالکیت و نفوذ خود 
ب��ه ط��رح و القای دیدگاهها در ش��رکت ت��ا حد تغیی��ر مأموریتها و 
اساسنامه بپردازند. اما در صورتی که بین سهامداران تعدد دیدگاه 
به وجود آید که منافعی متفاوت بین آنها و یا ش��رکت را بروز دهد، 
ب��ر اولویت داش��تن منافع ش��رکت نبای��د تردید نم��ود. در نتیجه 
موجودیت ش��خصیت حقوقی محور اجتماع مالکان بوده و در هر 
صورت و با وجود تعارض منافع بین هریک از سهامداران همواره 

اولویت در بیشینه کردن منافع شرکت است. 
در این ش��رایط با ترکیبات متع��دد در دیدگاههای بین مدیران، 
بین مال��کان و در میان مالکان و مدیران، این حرفه حس��ابداری 
اس��ت که به طور عمده قاطع اختالفات اس��ت به ترتیبی که از یک 
سو بیشترین نقش را در استقرار و نظارت بر نظام کنترلهای داخلی 
ب��ه عهده داش��ته و به کاهش تردیدها در تضییع حقوق اش��خاص 
کمک می کند، از سوی دیگر به طور برجسته ای در تعیین معیارها، 
اندازه گی��ری نتایج عملکرد و گزارش��گری ب��ه طرفیت از مدیریت 
انجام وظیفه می کند و در نهایت از طریق فرایند حسابرسی اعتبار 

اطالعات و گزارش��گری مالی به مالکان و دیگر ذینفعان تا سطح 
جامعه را ارزیابی و گزارش می کند.

 

اص�ول راهبری بن�گاه چه تأثی�ر مهمی در بهب�ود و ارتقای 
کیفیت گزارشگری مالی دارد؟ 

جمشیدی فرد
مهمترین هدفهایی که در نظام حاکمیت بنگاه مورد توجه قرار می گیرد 
شفافیت، پاسخگویی و رعایت یکسان حقوق سهامداران است. البته 
به نظر من در مورد این آخری در برخی تعاریف و حتی مقررات، افراط 
ص��ورت گرفته و بر حف��ظ و رعایت حقوق س��هامداران به طور کل، 
سهامداران اقلیت و یا سایر اشخاص ذینفع بیش از اندازه تمرکز شده 
و فراتر از چارچوب دموکراس��ِی پیش بینی شده در قانون و میثاقهای 
بنگاهداری بحث می شود. در تعریف راهبری شرکتی می بایست به 
محوریت منافع شرکت تأکید نمود و روابط اشخاص مرتبط با شرکت 

را بر این محور سنجید. 
بنابرای��ن، منافع اش��خاص ذینفع ش��امل هر گروه ی��ا طبقه از 
س��هامداران و مدی��ران در مجموع��ه مق��ررات پیش بین��ی ش��ده 
اس��ت، اما به عنوان مث��ال نمی توان حکم رعایت یکس��ان حقوق 
سهامداران را به طور عام تسری داد و اعمال کرد، یا مثاًل پرداخت 
زودتر سود سهام سهامداران خرد و حقیقی و اقلیت را اولویت داد. 
در ای��ن رابطه نصابها و محدوده های تعیین ش��ده در بعضی موارد 
اج��ازه رعایت یکس��ان را نمی دهد، در نتیجه می بایس��ت طبقات 
مش��ابه موردنظر قرار گرفته و رعایت یکسان در هریک از طبقات 
مش��ابه کنترل گ��ردد. به عبارت دیگر »ع��دم تبعیض« بین حقوق 
مشابه اش��خاص مرتبط و صاحب ادعا بر عبارت »رعایت یکسان 

یکی از نقایص ارتباطی

حسابرسان و مدیران

نبوِد همزبانی و

ارتباط نهادینه است
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حقوق« ترجیح دارد. 
ش��رکتی  »راهب��ری  م��ن  به نظ��ر  بنابرای��ن 
مجموعه ای از مقررات خیاطی ش��ده الزم االجرا 
در ی��ک بنگاه اقتصادی اس��ت که ب��ا محوریت 
منافع بنگاه امکان نیل به هدفهای پاسخگویی، 
شفافیت و نفی تبعیض را برای اشخاص ذیحق 

به طور متناسب فراهم می سازد«. 
حال با قید این نکته و اجرایی ش��دن مقررات 
راهب��ری ش��رکتها از مج��رای ب��ازار س��رمایه، 
انتظ��ارات ب��رای تحق��ق هدفه��ای ش��فافیت، 
پاس��خگویی و عدم تبعیض در حقوق اشخاص 
از حرفه حس��ابداری بیشتر شده است. سوابق و 
دانش محور بودن حرفه نشان داده که حسابداری 
با نهادها و نظامهای تخصصی، تطابق خوب و 
سریعی داشته و از محرکهایی که توسعه حرفه را 
به دنبال دارد استقبال کرده است. من در بهبود و 
تطبیق گزارش��گری مالی به تبع مقررات مربوط 

تردیدی ندارم. 
       اما بیش��ترین نگرانی که در اس��تقرار س��ریع 
و کام��ل نظام راهبری بنگاه وج��ود دارد، فاصله 
مدیران و مالکان از این نهاد و تس��لط به دانش و 
ابزار آنست. به نظر من این دو گروه باید سریعتر 
سطح دانش و آگاهی الزم خودشان را ارتقا دهند.

 
بتوان�د  حسابرس�ی  کمیت�ه  اینک�ه  ب�رای 
اثربخش باش�د باید چه ویژگیهایی داشته 

باشد؟

جمشیدی فرد
هدف از تشکیل کمیته حسابرسی، کمک به 
ایفای مس��ئولیت نظارتی هیئت مدیره است. 
ویژگی کلی کمیته حسابرس��ی اکثریتی بودن 
تخص��ص  دارن��دگان  و  مس��تقل  اعض��ای 
مالی اس��ت. ام��ا این ن��گاه مقررات��ی برای 
اثربخش بودن کمیته کافی نیس��ت. س��امانه 
راهبری شرکتی از ویژگیهایی برخوردار است 

که یک شبه محقق نمی شود. این سامانه:
• مجموعه ای یکپارچه است؛ لذا به کارگیری 
گزینش��ی برخی از اجزا، مقررات، کمیته ها و 

یا ساختارها کارایی الزم را نخواهد داشت.
• اگرچه در سطح بنگاه مطرح است اما منافع 

جامعه را نیز هدف قرار داده است. 
• ب��ا س��اختارهای قانون��ی و مقرراتی حاکم و 

وضع شده فصل مشترک برقرار می کند. 
• به حوزه وظایف و حقوق گروههای مختلف 

نظر دارد. 
• ب��ه طبقات مختلف تصمیم گیری توجه دارد؛ 
از این روس��ت که نقش مجامع عمومی، هیئت 
مدی��ره اعم از موظف، غیرموظف و مس��تقل، 
رئی��س هیئت مدی��ره، مدیرعام��ل، مدی��ران 
اجرای��ی و حتی کارشناس��ان در محدوده توجه 
و ضابطه من��دی نظ��ام راهبری ش��رکتی قرار 

می گیرند.
• با وجود قوانین و مقررات، با وضع مقررات، 
فرایندها و س��اختارهای م��ورد لزوم، در صدد 
پوشش فضای خالی و نقاط کور تصمیم گیری 

و کنترلی است.
• محصول محیط فراملی و بین المللی است و 
با توجه به ضرورتها و وضعیت و رس��واییهای 
مالی در کش��ورهای پیشرفته اقتصادی شکل 

گرفته است. 
بنابراین، نظام راهبری شرکتی با مقاومتهای 
بالقوه ای روبه روست و استقرار کامل آن به تدریج 
محقق می شود. کمیته حسابرس��ی هم از این 
قاعده مس��تثنی نیست و باید عالوه بر آنچه در 
مقررات اشاره ش��ده ویژگیهایی را که ذکر کردم 
در نظر داشته باش��د تا آثار آن برجسته تر شود. 
بدیهی اس��ت با تش��کیل دیگر کمیته ها برخی 
از ویژگیها در کمیته ه��ای دیگر اولویت خواهد 

داشت. 
در برخ��ی از موارد زیربناهای الزم ازجمله 

باید بر مشارکت

حسابداران رسمی

در کمیته ها

تأکید و تبلیغ کرد
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نهاده��ای مکم��ل ش��امل تش��کل مدیران 
مس��تقل و مدی��ران مالی واج��د عضویت در 
هیئت مدیره به طور کامل فراهم نشده است. 
در تعری��ف جدی��د، ویژگی و نق��ش مدیران 
غیرموظ��ف در مقابل مدیران موظف، روابط 
س��هامداران و مدیران و حسابرس��ان نیازمند 
آموزش اس��ت. افزون بر این برخی شرکتها 
هنوز به اج��رای کامل مقررات موجود تمایل 
نش��ان نداده و ممکن است نتایج مطلوبی در 
ای��ن مرحله از الزام کامل و یکجای اس��تقرار 
نظام راهبری بنگاه در برخی شرکتها گزارش 
نش��ود. ام��ا م��ن معتق��دم نیل ب��ه هدفهای 
موردنظر یکباره امکان پذیر نیست. بنابراین، 
ضمن تالش برای تس��ریع در استقرار مبتنی 
ب��ر هدفها و ویژگیه��ای کمیته حسابرس��ی، 

اثر بخشی آنرا باید واقعبینانه ارزیابی کرد.
 

مهمترین وظایف کمیته حسابرس�ی که به 
ح�وزه گزارش�گری مالی مربوط می ش�ود 

کدامست؟

جمشیدی فرد
مهمتری��ن وظای��ف کمیته حسابرس��ی مربوط 
به حوزه گزارش��گری مالی برگرفت��ه از ادبیات 
تخصص��ی، پیش نوی��س آیین نام��ه راهب��ری 
شرکتی و منشور مصوب سازمان بورس شامل 

موارد زیر است: 
1- نظارت بر موضوعهای بااهمیت گزارشگری 
مالی، قضاوت ها و براوردهای عمده، رویه های 
حس��ابداری عم��ده، نح��وه افش��ا و انتخ��اب و 
تغییر در هر یک از آن ها و افش��ای معامالت با 

اشخاص وابسته در گزارش های مالی شرکت؛
کس��ب اطمینان معقول نس��بت به قابلیت   -2
اطمین��ان و به موق��ع ب��ودن گزارش ه��ای مالی 

شرکت؛
کس��ب اطمینان معقول نسبت به رعایت   -3

اس��تانداردهای حسابداری و س��ایر مقررات در 
گزارش های شرکت؛

کس��ب اطمین��ان معق��ول از اینک��ه همه   -4
اطالعات الزم برای تصمیم گیری هیئت مدیره 
در رابطه با گزارشگری مالی در اختیار آنان قرار 

گرفته است؛ و
بررس��ی پیش نوی��س گزارش ه��ای مالی   -5
ش��رکت قبل از تصویب توس��ط هیئت مدیره و 
همچنین پیشنهادهای حس��ابرس مستقل در 

خصوص اصالحات آن.
 

دی�دگاه ش�ما به عنوان حس�ابدار رس�می 
درب�اره کمیت�ه حسابرس�ي چیس�ت؟ چه 
پیش�نهادی ب�رای بهب�ود اثربخش�ی این 

نهاد نوپا در ایران دارید؟
جمشیدی فرد

ب��ا توجه به نقش��ی که در س��ازمان ب��ورس در 
تدوین آیین نام��ه و مقررات مربوط به راهبری 
ش��رکتی داش��ته ام، حال که هدفها و انتظارات 
اولی��ه را در تطابق با تجربه یک س��اله خود در 
عضویت در چند کمیته حسابرس��ی و ریس��ک 
و همچنین بازخورد نظرات دوس��تان هم پیشه 
ارزیاب��ی می کنم، به نظرم می آید اگر در ابتدا در 
عملی ش��دن و سرعت اس��تقرار نظام راهبری 
حسابرس��ی  کمیت��ه  به خص��وص  و  ش��رکتی 
تردیدی وجود داشت، االن دیگر بحث جاری 
چگونگی ارتق��ای کیفیت کمیته ها و واحدهای 

حسابرسی داخلی است. 
تس��ریع  در  موج��ود  اش��کاالت  از  یک��ی 
کمیته ه��ا،  کیفی ترک��ردن  و  ش��کل گیری 
متوازن نب��ودن دیدگاه های اش��خاص مرتبط و 
حاضر در کمیته هاس��ت. هن��وز بعضی مدیران 
عامل و اعضای هیئت مدیره به اهمیت این نهاد 
باور ندارن��د یا آن را محدودکننده اختیاراتش��ان 
می دانن��د و در نتیج��ه جنبه ش��کلی آن را مورد 

هنوز بعضی

مدیران عامل و

اعضای هیئت مدیره به

اهمیت این نهاد

باور ندارند یا آن را

محدودکننده 

اختیاراتشان

می دانند
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توجه قرار می دهند که باید ارتقای کیفی آنرا در اولویت قرار داد. اما 
مهم این است این نهاد پایه ریزی شده، و به صرف نقص اشاره شده 

نباید اهمیت آن را زیر سئوال برد؛ باید کمی تأمل داشت.
به دنب��ال برق��راری الزام��ات مقررات��ی و نقش و اقت��دار قانونی 
س��ازمان ب��ورس، فک��ر می کنم این پیش��رفت به یمن و پش��توانه 
دانش و همت پژوهش��گران حس��ابداری به طور کل و آن دس��ته از 
کارشناس��ان و حسابداران رسمی که نگاه توس��عه ای به این نهاد و 
ساختار داش��ته اند، صورت گرفته است. حضور حسابداران رسمی 
در کمیته ها باعث ش��ده ادبیات تخصصی هم در کمیته ها و هم در 
هیئت مدیره ها س��ریعتر انتق��ال یابد تا جایی که حت��ی در بعضی از 
منشور کمیته ها، قید اکثریت حسابدار رسمی هم مشاهده می شود.

در ح�ال حاضر در ایران حس�ابرس مس�تقل چ�ه تعاملی با 
کمیته حسابرسی دارد؟ و آثار آن در بهبود کیفیت گزارشگری 

مالی چیست؟
جمشیدی فرد

یک��ی از نقایص ارتباطی حسابرس��ان و مدیران نبود همزبانی و 
ارتباط نهادینه است. ضعف مدیران به طور اعم نسبت به ادبیات 
گزارش��گری مالی و واس��ط بودن مدیران مالی بسته به تسلط و 
آش��نایی با مفاهیم حرفه ای از یک سو، و در عین حال ترتیبات 
س��نتی و متعارف و در بعضی موارد مشکل ارتباط حسابرسان از 
سوی دیگر، نقص بزرگی اس��ت که با استقرار کمیته حسابرسی 
ب��ا اکثری��ت یافت��ن اعض��ای مال��ی به عن��وان نماین��ده نظارتی 
هیئت مدیره، روابط تخصصی تر و مس��ئوالنه تر ش��ده اس��ت و 
اینکه عملکردهای حسابرسان نیز با زبان حرفه ای مورد ارزیابی 

قرار می گیرد، به ارتقای کیفیت حرفه خواهد انجامید.
در این جهت باید به مش��ارکت حس��ابداران رسمی در کمیته ها 
تأکید و تبلیغ کرد و در تقویت هویت حرفه ای حسابرس��ان داخلی 
در سطح انتظار هدفهای تخصصی و مقرراتی کوشید. با این حال 
حس��ابداران رس��می در صورت حضور باید بدانن��د که در صورت 
حض��ور در کمیته ه��ا بای��د نگاه نظارت��ی هیئت مدی��ره و متفاوت 
ب��ا دیدگاه صرف حسابرس��ی داش��ته باش��ند. اقتضای تش��کیل 

هیئت مدیره تصمیم گیری است و باید به این فرایند کمک کرد.
در م��اده 9 نمون��ه منش��ور مص��وب س��ازمان ب��ورس اه��م 
مس��ئولیت های  کمیته حسابرس��ي در 13 بند ذکر ش��ده اس��ت. 

همان گون��ه ک��ه در خص��وص ضرورت اس��تقرار تدریج��ی نهاد 
راهبری بنگاه اشاره شد، نیل به هدفهای مورد انتظار به صورت 
تدریج��ی تحق��ق خواه��د یافت. بنابرای��ن تعامل مناس��ب بین 
حسابرسان مس��تقل و کمیته حسابرس��ی نیز نیاز به زمان دارد. 
اما نگرانی بیش��تر تنظیم روابط مدیر عام��ل و یا هیئت مدیره با 
خود کمیته حسابرس��ی است. با وجود این فضای خالی، عجیب 
نیست که برخی حسابرسان ساختار تعیین کننده  و تصمیم گیر را 

مورد توجه قرار دهند.

آیا کمیته حسابرس�ی می تواند مرجع مناسبی برای ارزیابی 
عملکرد حس�ابرس مس�تقل باش�د و اگر پاسخ ش�ما مثبت 

است، کمیته به چه نکات و مسائلی باید توجه کند؟
جمشیدی فرد

کمیته حسابرس��ی با تکیه بر مفاهیم حرف��ه ای و تخصصی می تواند 
از اش��کاالت ناش��ی از نداشتن ش��ناخت از فرایند حسابرسی به وسیله 
هیئت مدیره و سهامداران که در بعضی موارد در مجامع عمومی طرح 

می شود و همچنین اشتباههای محتمل حسابرسان جلوگیری کند.
ایفای مس��ئولیت کمیته حسابرسی نسبت به حسابرسی مستقل 
از بروز اش��کاالت و اشتباههای ارکان ش��رکت پیشگیری می کند. 
بخش��ی از ای��ن مس��ئولیتها مانن��د اس��تقالل و نبود تض��اد منافع 
حسابرس مستقل و رابطه مناسب قراردادی به نوعی ارزیابی تلقی 
می ش��ود. اما کنترل کیفیت عملکرد کار حسابرس��ان باید از طریق 
مق��ررات، اصول و ضوابط حرفه ای تش��کل حرفه ای که چارچوب 
آن را تعیی��ن نموده اس��ت ص��ورت می گیرد. نگران��ی موجود این 
اس��ت که ضعف س��طوح قانونی جامعه حس��ابداران رسمی موجب 
ش��ده که دیگر مقررات گذاران از جمله س��ازمان بورس و س��ازمان 
امور مالیاتی فراتر از نقش نظارتی تعریف ش��ده به حوزه حرفه وارد 
شوند. بنابراین، این نگرانی وجود دارد به استناد منشور و مقررات 
راهبری شرکتی، استقالل حرفه که اولویت باالتری از استقالل در 
یک کار حسابرس��ی است، با تفسیر اثربخشی و یا ارزیابی عملکرد 

حسابرس مستقل به خطر بیافتد. 

از صرف وقت و حضور شما در این گفتگو بسیار سپاسگزاریم.


