چگونه یک طرح آموزش حرفهای مستمر
برای مؤسسۀ خود ایجاد کنیم؟
ایجــاد یــک فرآینــد یــا برنامــه بــرای دســتیابی بــه آمــوزش حرف ـهای
مســتمر مناســب بــرای كاركنــان میتوانــد هــم بــه نفــع كاركنــان

و هــم بــه نفــع مؤسســه باشــد .در اینجــا مراحلــی وجــود دارد کــه
رهبــران مؤسســات میتواننــد بــرای نیــل بــه ایــن هــدف انجــام دهنــد؛
چشمانداز و استراتژی مؤسسۀ خود را مشخص کنید.

هــر مؤسســه مأموریــت متفاوتــی دارد ،بنابرایــن تعییــن اینکــه
مقصدتــان كجاســت ،قبــل از ایجــاد یــک برنامــۀ آمــوزش حرفــهای

مســتمر ضــروری اســت .جــی مایــکل اینزینــا ،CPA ،مؤســس و
مدیــر عامــل یــك مؤسســۀ حسابرســی و خدمــات مشــاورۀ مدیریــت،

بــه مؤسســات حسابرســی كــه خدمــات حرفــهای متنوعــی را ارائــه
میدهنــد توصیــه كــرد ،اهــداف خــود را تعییــن كنیــد .بهایــن فکــر

کنیــد کــه  5تــا  10ســال دیگــر میخواهیــد کجــا باشــید.

ســپس ،در مــورد صالحیتهــا ،دانــش و مهارتهایــی کــه بــرای
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کمــک بــه شــما در رســیدن بــه اهدافتــان نیــاز اســت ،ایدهپــردازی

کنیــد .از خــود بپرســید کــه مشــتریان بهعنــوان یــک مؤسســۀ ارائــه
دهنــدۀ خدمــات حرفـهای ،بــه شــما چــه نیــازی دارنــد و کــدام قابلیــت

یــا دانــش شــما بــرای خدمــت بــه آنهــا و کمــک بــرای رشــد كســب

و كارشــان مفیــد اســت .زمانــی كــه بدانیــد کارکنــان شــما بــه چــه
آمــوزش حرفــهای مســتمر نیــاز دارنــد در موقعیــت بهتــری خواهیــد

بــود.

مشــخص کنیــد کــه در هــر مرحلــه از مســیر حرفــهای هــر یــك از
كاركنــان بــه چــه مهارتهایــی نیــاز اســت؟

بــرای ســازگار كــردن آمــوزش حرفـهای مســتمر بــا نیازهــای کارکنان در

مراحــل مختلــف مســیر حرفهایشــان ،ایجــاد شــبكۀ انتظــارات پیشــنهاد

شــده اســت؛ فهرســتی از صالحیتهــای اصلــی بــرای هــر ســطح از

كاركنــان مؤسســه و مهارتهایــی کــه بــرای هــر ســطح انتظــار مـیرود.

ســطوح شــغلی کلیــدی ،ماننــد كمــك حســابرس ،حســابرس ارشــد،
سرپرســت و شــریک را مشــخص کنیــد و آنچــه کاركنــان بایــد در هــر

ســطح بداننــد و زمــان آن را مشــخص کنیــد.

یکــی از راههــای ایجــاد شــبکۀ انتظــارات ،الگوســازی از روی مــدل
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صالحیــت حرفــهای مؤسســه یــا چهارچــوب صالحیتهــای حرفــهای

رشــد ســاالنه بــرای كاركنــان ،مطمئــن شــوید کــه هــر برنام ـهای را بــا

ســپس از طریــق مطابقــت آن بــا مأموریــت و نیازهــای مؤسسـه ،برخــی

مرتبــط میکنیــد .همیشــه ارائــۀ آمــوزش تخصصــی براســاس اهــداف

اصلــی  AICPAدر زمینههایــی ماننــد مالیــات و حسابرســی اســت؛
از برنامههــای آموزشــی بــرای کاركنــان در ســطوح و حوزههــای
مختلــف ماننــد حسابرســی و مالیــات ارائــه میشــود.

آمــوزش حرفــهای مســتمر ویــژهای را بــرای پــر كــردن خالءهــای

مهارتــی یــا مناطقــی کــه كاركنــان میخواهنــد رشــد کننــد،

سیســتمهای مدیریــت حرفــهای و ارزیابــی عملکــرد مؤسســۀ خــود
حرف ـهای کارکنــان بســیار مهــم اســت .ایــن موضــوع از کاركنــان بــرای
ارتقــای مجموعــۀ مهارتهــای خــود و بهبــود مهارتهــای فنــی یــا

نــرم آنهــا پشــتیبانی میکنــد.

بــه مهارتهــای غیرفنــی توجــه کنیــد .در کنــار مهارتهــای

ترســیم کنیــد ،ایــن ســؤاالت را از خــود بپرســید ،هــر یــك از

فنــیCPA ،هــا بــه مهارتهــای رهبــری ،ارتباطــات ،اســتراتژیک

ســاختن نیازهــای آمــوزش حرفــهای مســتمر خــود ،بلکــه بــرای

موفقیــت مینامنــد .آمــوزش حرفــهای مســتمر بایــد تمــام انــواع

آموزشــی بــه هــر یــك از كاركنــان حرفـهای و مؤسســۀ شــما کمــک

در خــود جــای دهــد .اگــر در برخــی از ایــن مهارتهــای ســطح

كاركنــان بــه چــه دورههــای آموزشــی ،نــه تنهــا بــرای برطــرف
رشــد حرفــهای نیــاز دارد؟ شــکاف مهارتهــا کجاســت؟ چــه نــوع

و تفکــر انتقــادی نیــاز دارنــد .ایــن مهارتهــا را مهارتهــای
مهارتهــای فنــی ،مهارتهــای نــرم و مهارتهــای موفقیــت را

خواهــد کــرد؟ مهارتهــای مــورد نیــاز خــود را کــه بیشــترین

باالتــر ســرمایهگذاری نکنیــد ،در صــورت نیــاز بــه آنهــا ،خیلــی

كنیــد کــه آیــا آن شــخص میتوانــد از طریــق تعییــن شــده بهتریــن

الــزام بــه پیگیــری دارد ،پــس از اتمــام یــک برنامــۀ آمــوزش

کســب کنــد .عــاوه بــر ایــن ،برخــی از آموزشهــای سفارشــی را

چــه بودنــد و چگونــه میخواهیــد آموختههــای خــود را در کارهــای

تفــاوت را ایجــاد میکنــد ،در اولویــت قــرار دهیــد .ســپس ،نظــارت

آمــوزش حرف ـهای مســتمر را بــرای ارتقــای ایــن مهارتهــا و دانــش

دیــر خواهــد بــود.

حرفــهای مســتمر ،از فراگیــران بپرســید دســتاوردهای اصلــی شــما

بــرای صنعــت خــاص یــا صنایعــی كــه در آن خدمــت میكنیــد نیــز

روزمــرۀ خــود ادغــام کنیــد؟ همچنیــن میتوانیــد از كاركنــان

بــرای هــر یــک از کارکنــان ،برنامــۀ آمــوزش حرفـهای شــخصی ایجــاد

هنــگام صــرف نهــار یــا اوقــات اســتراحت بــه یــک گــروه کوچــک از

مشــارکت داشــته باشــند ا ّمــا دركنــار رهبــری قــوی بایــد ایــن کار را

افزایــش میدهــد.

داشــته باشــید.

کنیــد .کاركنــان بایــد در برنامهریــزی آمــوزش حرفـهای مســتمر خــود
انجــام دهنــد .ایــن مســئله تعــادل بیــن عالقــۀ کاركنــان و نیازهــای

بخواهیــد خالصــۀ کوتاهــی از آنچــه را کــه آموختهانــد ،اغلــب در

همــكاران خــود ارائــه دهنــد .ایــن كار مهارتهــای ارائــۀ آنهــا را نیــز

تجــاری مؤسســه را تضمیــن میکنــد.

بــه هــر یــک از کارکنــان در مــورد آمــوزش حرفـهای مســتمر تــا حــدی

حــق انتخــاب بدهیــد .از آنهــا در مــورد عالیــق ،آرزوهــا و ســبکهای
یادگیــری ترجیحــی خــود بپرســید و اینکــه آیــا آنهــا آمــوزش طوالنــی

روزانــه را ترجیــح میدهنــد یــا آموزشهــای کوتاهتــر ماننــد وبینــار.

همــۀ کارکنــان ســودای شــریک شــدن در ســر ندارنــد ا ّمــا تمــام آنهــا
بایــد بــه آمــوزش دسترســی داشــته باشــند .بــا برنامهریــزی و تــاش،

همــۀ كاركنــان در هــر ســطحی كــه بخواهنــد بــرای موفقیــت آمــاده
میشــوند.

بــا کمــک خــود كاركنــان ،یــک برنامــۀ رشــد ســاالنه بــرای هــر شــخص
ایجــاد کنیــد و ســپس هــر ســه مــاه یــک بــار رونــد و میــزان رشــد آنهــا

را ارزیابــی کنیــد .آمــوزش حرفـهای مســتمر را بــا سیســتمهای مدیریت
حرفــهای و ارزیابــی عملکــرد ادغــام کنیــد هنــگام ایجــاد برنامههــای
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نیــاز بــازار بیمــه و بــازار ســرمایۀ ایــران بــه اوراق
بهــادار بیمــهای
امــروزه بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای صنعــت بیمــه و بــروز رخدادهــای
جدیــد در آن کــه ناشــی از مســائل جدیــد در دنیــای مــدرن اســت ،روشهــای
ســنتی تأمیــن مالــی و انتقــال ریســک در صنعــت بیمــه پاســخگوی تمامــی
نیازهــای ایــن صنعــت نیســت .از جملــه دالیــل ایــن امر ،شــتاب گرفتن رشــد
رشــتههای بیمـهای مختلــف و فــروش بیمهنامههــا توســط شــرکتهای بیمــه
و در نتیجــه زیــاد شــدن حجــم ریســک شــرکتها در مقایســه بــا ســرمایۀ آنها
اســت .بنابرایــن شــرکتها و بــازار بیمــه بــه منابــع و روشهــای جدیــد جهــت
انتقــال ریســک و همچنیــن کاهــش هزینههــای ضمانت پوشــش ریســک نیاز
دارنــد .بنابرایــن بایــد از راهکارهــای نویــن بهــره جســت .یکــی از روشهــای
جدیــد تأمیــن مالــی شــرکتهای بیمــه و همچنین انتقــال ریســک در صنعت
بیمــه ،انتشــار اوراق بهــادار بیمـهای اســت .اوراق بیمـهای ،حلقــۀ واســط بــازار
بیمــه و بــازار ســرمایه بــوده اســت و میتوانــد ابــزاری کارآمــد جهــت اســتفاده
از ظرفیتهــای بــازار ســرمایه جهــت تأمیــن مالــی و پوشــش ریســک صنعــت
بیمــه بهشــمار آیــد .اوراق بیمـهای از مهمتریــن ابزارهــای ارتباطــی صنعــت و
بازارهــای مالــی در جهــان اســت و فوایــد آن در دنیــای مــدرن بــرای هــر دو
بخــش بیمــه (جهــت بــاال بــردن ظرفیــت بیمهگــری) و بــورس (مشــارکت
بیشــتر مردمــی در ســرمایهگذاریها) خواهــد بــود؛ همافزایــی آن نیــز
باعــث رشــد اقتصــادی میشــود ا ّمــا جــای خالــی ایــن ابــزار در ایــران کامـ ً
ا
محســوس اســت.
تنــوع انــواع گوناگــون ابزارهــا و نهادهــای مالــی موجــب تســهیل ارتبــاط میان
متقاضیــان و عرضــه کننــدگان منابــع مالــی در نظــام اقتصــادی میشــود و بــه
تخصیــص مطلــوب آنهــا در پروژههــای ســرمایهگذاری میانجامــد .امــروزه
در کشــورهای گوناگــون دنیــا بهمنظــور بهوجــود آوردن انگیــزه در میــان
صاحبــان ســرمایه و کاهــش ریس ـکهای احتمالــی از تخصیــص منابــع آنهــا
در امــور متعــدد ،انــواع گوناگــون ابزارهــای مالــی ،ابــداع و در قالــب نهادهــای
مختلــف در اختیــار متقاضیــان ســرمایهگذاری قــرار میگیــرد .یکــی از
نهادهــای مهــم در بازارهــای اقتصــادی و مالــی کــه میتوانــد نقــش مهمــی
در ایــن زمینــه ایفــا کنــد ،بیمــه اســت .ایــن نهــاد بــه مــردم کمــک میکنــد
تــا ریســک بعضــی از خطــرات را در زندگــی خــود کاهــش دهنــد .از طرفــی
شــرکتهای بیمــهای بــر حســب بیمهنامههایــی کــه بــرای بیمــه گــذاران
صــادر میکننــد بــا مســائل و چالشهــای مختلفــی از قبیــل تأمیــن ســرمایۀ
الزم جهــت قبــول ریســک مربوطــه یــا نیــاز و ضــرورت انتقــال ریســک مواجــه
میشــوند .لــذا ایــن شــرکتها نیــز بــه دنبــال راههایــی بــرای بــر طــرف
کــردن ایــن نیازهــای خــود هســتند .در ســالهای اخیــر ،شــرکتهای بیمــۀ
برخــی از کشــورهای دنیــا نیــاز خــود بــه تأمیــن ســرمایه را از طریــق بــازار
ســرمایه و بازرهــای مالــی ماننــد انتشــار اوراق بهــادار و انــواع مشــتقهها برطرف

108

کردهانــد .یکــی از راههــای انتقــال ریســک شــرکتهای بیمــه ،اســتفاده از
بیمــه گــران اتّکایــی اســت کــه ایــن راه مزایــای زیــادی در پــی دارد ا ّمــا یکی از
ریسـکهای بیمــۀ اتّکایــی نکــول بیمه گــر اتّکایــی در هنــگام اجــرای موضوع
بیمــه بــه دلیــل وســعت خســارات ناشــی از حــوادث بــزرگ و فاجعهآمیــز
اســت .زیــرا شــرکتهای بیمــۀ اتّکایــی نیــز ظرفیــت تمرکــز ریســک و ذخیرۀ
ســرمایۀ محــدودی دارنــد و افزایــش سرســامآور ارزش داراییهــای بیمــه شــده
در مناطــق حادثهخیــز باعــث میشــود کــه شــرکتهای بیمــۀ اتّکایــی نیــز
توانایــی پوشــش تمــام ایــن ریســک را نداشــته باشــند .لــذا نهادهــای بیمـهای
از دهــۀ هشــتاد میــادی بــه دنبــال پیــدا کــردن راههــای جایگزیــن انتقــال
ریســک ( )ARTبودهانــد .یکــی از بازارهایــی کــه میتــوان راههــای جایگزیــن
انتقــال ریســک را در آنجــا جســتجو کــرد ،بــازار ســرمایه اســت .بــازار ســرمایه
بهخاطــر ظرفیتهــا و امکانــات زیــادی کــه دارد بیمــه گــران را جهت پوشــش
ریســک و حتــی دریافــت بــازده بیشــتر بــه ســمت خــود جــذب میکنــد.
بخــش اعظــم جایگزینهــای انتقــال ریســک کــه بــه اوراق بهــادار بیم ـهای
(اوراق بهــادار مرتبــط بــا بیمــه)( )ILSمعروفنــد ،طــی فراینــد تبدیــل بــه اوراق
بهادارســازی ریســک بــه وجــود آمدهانــد و بخــش دیگــری نیــز بــا اســتفاده از
ابزارهــای مشــتقه طراحــی شــدهاند .ســابقۀ انتشــار اوراق بهــادار بیمـهای بــه
طوفــان آندریــو در ســال  1992و زمیــن لــرزۀ کالیفرنیــا در ســال  1994بــر
میگــردد .یکــی از راهکارهــای پیشــنهادی بــرای مقابلــه بــا خســارتهای بــه
بــار آمــده ،انتقــال ریسـکهای ناشــی از ایــن حادثههــا بــه بــازار ســرمایه بــود.
در ایــن زمــان در کنــار طیــف وســیعی از ابزارهــای مالــی و مشــتقات بیمـهای
ماننــد معاملههــای ســلف قراردادهــای معاوض ـهای و قراردادهــای اختیــاری،
بــرای نخســتین بــار اوراق بهــادار بیمـهای طراحــی و بــه بــازار عرضــه شــد.
براســاس مطالعــات و بررسـیهای انجــام شــده ،بــازار بیمــه و همچنیــن بــازار
ســرمایۀ ایــران نیــز ظرفیــت طراحــی و بــه کارگیــری ایــن ابزارهــای مالــی را
دارد و ایــن ابزارهــا میتواننــد ایــن دو بــازار را بیــش از پیــش بــا یکدیگــر پیوند
دهنــد .شــرکتهای بیمــۀ ایرانــی نیــز میتواننــد بهمنظــور تأمیــن ســرمایۀ
الزم و انتقــال قســمتی از ریسـکهایی کــه پذیرفتهانــد ،اوراق بهــادار بیمـهای
منتشــر کنند.
بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و پتانســیلهای بازارهــای مالــی و بیمــۀ کشــور
ایــران ،ابزارهایــی بــرای تأمیــن مالــی و انتقــال ریســک شــرکتهای بیمــه در
چندیــن مــدل میتوانــد تعریــف شــود کــه مهمتریــن آنهــا عبــارت اســت از:
اوراق بهــادار بــرای وامهــای خریــد بیمهنامــه یــا بیمهنامههایــی بــا حــق
بیمههــای اقســاطی یــا مرحلهای
اوراق بهادار ذخایر بیمهای
اوراق بهادار برای سرمایهگذاری مشترک
اوراق بهادار بیمهای اتّکایی ریسکهای بزرگ
اوراق بهادار بیمهای اتّکایی حوادث فاجعهآمیز
اوراق بهادار بیمهای اتّکایی بیمههای زندگی
اوراق بازخرید بیمههای زندگی
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ارتباط بین استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی  IFRSو
کیفیت اطالعات حسابداری

کارکــرد اساســی و بنیــادی اســتانداردهای حســابداری در اقتصــاد
عبــارت اســت از فرآهــم آوردن «توافقــی در خصــوص چگونگــی ثبــت
و افشــاء عملیــات تجــاری» (بــال  .)Ball ()2008همچنیــن اطمینــان
از بهبــود کیفیــت اطالعــات مالــی میتوانــد موجــب کاهــش عــدم
تقــارن اطالعاتــی و حــل مســئله نمایندگــی ()Agency problem
در شــرکتها بشــود .بررســی ادبیــات موجــود در ایــن حــوزه بیانگــر
بهبــود کیفیــت حســابداری در خصــوص مــواردی اســت کــه الزامــات
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی را بــه صــورت داوطلبانــه
مــورد پذیــرش و اجــرا قــرار دادهانــد (بــارث  ،2006ســلهورن ،2006
هانــگ  2007و بــارث  .)Barth; Sellhorn, Hung ()2008ایــن
پذیــرش و اجــرای داوطلبانــه اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی موجــب کاهــش عــدم تقــارن اطالعاتی بیــن مدیــران و ســهامداران،
از طریــق گــزارش مناســب و واقعــی دارائیهــا و بدهیهــا ،هزینــه
پایینتــر ســرمایه و همچنیــن افــزاش قابلیــت پیشبینــی عایــدات آتــی
توســط ســرمایهگذاران میشــود .گــوردون( )2008( )Gordonبهطــور
خالصــه مزایــای پذیــرش اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی را
در ســطح بینالمللــی بــه شــرح زیــر لیســت میکنــد:
اطالعات مالی بهتر برای سهامداران
اطالعات مالی بهتر برای قانونگذاران
دستیابی به قابلیت مقایسه در سطح جهانی
بهبود شفافیت در نتایج ماحصل سیستم حسابداری
افزایــش امــکان دســتیابی بــه منابــع ،از طریــق جــذب ســرمایهگذاران
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خا ر جی
امکان مدیریت بهتر عملیات
	کاهش هزینه سرمایه
بــارث ( )2006طــی تحقیقاتــی کــه در زمینــه پذیــرش و اجــرای ایــن
اســتانداردها انجــام داده اســت ،بــه ایــن نتیجــه میرســد کــه کیفیــت
حســابداری میتوانــد ،از طریــق حــذف کــردن روشهــای جایگزیــن
حســابداری کــه کمتــر بازتــاب دهنــده عملیــات واقعــی شــرکت
میباشــند و بیشــتر بــا هــدف مدیریــت ســود (و یــا هموارســازی
ســود) توســط مدیــران مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد بهبــود بیشــتری
داشــته باشــد .ایشــان در تحقیــق خــود بــه مقایســه مدیریــت ســود
در شــرکتهایی کــه بــه صــورت داوطلبانــه از الزامــات اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی تبعیــت کردهانــد و شــرکتهایی کــه از
اســتانداردهای ملــی خــود اســتفاده میکردنــد پرداختنــد ،نتایــج ایــن
بررســی بیانگــر ایــن بــود کــه بعــد از پذیــرش و اجــرای اســتانداردهای
بینالمللــی گزارشــگری مالــی بــه میــزان بســیار کمتــری امــکان
تغییــر ســود خالــص و جریــان وجــه نقــد وجــود داشــته و همچنیــن
همبســتگی بســیار باالیــی بیــن اقــام تعهــدی و جریــان وجــه نقــد در
شــرکتهایی کــه از ایــن اســتانداردها تبعیــت کردهانــد برقــرار بــوده
اســت .همچنیــن نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن بــود کــه ایــن شــرکتها
بیشــتر اقــدام بــه گــزارش زیــان نمودهانــد (بــه دلیــل محــدود شــدن
امــکان انجــام مدیریــت ســود فزاینــده درآمــد) .کریستنســن ()2008
() Christensenدر تحقیقــات مشــابهی بــه وجــود رابطــه بیــن
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کیفیــت حســابداری و پذیــرش اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی رســیده اســت.
ویژگــی مشــترک اغلــب مطالعــات فــوق در ایــن مطلب اســت کــه همگی
بــه بررســی پذیــرش داوطلبانــه اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
مالــی پرداختهانــد ،و ایــن ســوال مطــرح میشــود کــه آیــا بهبــود
کیفیــت اطالعــات حســابداری مشــاهده شــده تنهــا ناشــی از کارکــرد
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی در شــرکتها بــوده و
یــا نتیجــه اقدامــات دیگــری بــه صــورت هــم ارز در ایــن شــرکتها
میباشــد؟
در یــک تحقیــق هــم زمــان داســک و همــکاران (Daske( )2007
) بــه بررســی تاثیــر پذیــرش اجبــاری اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی بــر بــازار ســرمایه پرداختنــد .نتایــج ایــن تحقیــق
بیانگــر کاهــش عــدم تقــارن اطالعاتــی در جریــان پذیــرش اجبــاری
اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری مالــی بــوده اســت .در تحقیقــی
مشــابه لــی و همــکاران ( )Lee et al ()2008بــه بررســی ایــن فرضیــه
پرداختنــد کــه در کشــورهایی کــه کیفیــت افشــاء اطالعــات حســابداری
پاییــن میباشــد بعــد از پذیــرش اجبــاری اســتانداردهای بینالمللــی
گزارشــگری مالــی تاثیــر افزایــش کیفیــت حســابداری بســیار چشــمگیر
تــر خواهــد بــود ،ولیکــن بعــد از اجــرای تحقیــق نتـــایج بیـــانگر تاثیــر
چندانــی در ایــن کشــورها حتــی  2ســال بعــد از پذیــرش اجبــاری ایــن
اســتانداردها نبــوده اســت.
از طــرف دیگــر میتــوان گفــت اســتانداردهای بینالمللــی گزارشــگری
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مالــی از طریــق حــذف اختالفــات موجــود بیــن اســتانداردهای
حســابداری ملــی کشــورهای مختلــف در ســطح بینالمللــی و
استانداردســازی شــکل گزارشــگری مالــی ،کمــک بســیار زیــادی
بــه آنالیزورهــای حرفــهای (در ســطح بینالمللــی) در جهــت
حــذف فرآینــد تعدیــل صورتهــای مالــی شــرکتهای موجــود در
کشــورهای مختلــف جهــت ایجــاد قابلیــت مقایســه بیــن شــرکتها
نمــوده اســت .بــه بیــان دیگــر پذیــرش اســتانداردهای گزارشــگری
مالــی بینالمللــی موجــب کاهــش هزینــه مقایســه شــرکتها در
بازارهــا و کشــورهای مختلــف بــرای ســرمایهگذاران شــده اســت
(آرمســترانگ  ،2007دی فونــد و یانــگ(Armstrong; Defond,
.)2007 )Hung
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت ،اســتانداردهای
حســابداری یکســان میتوانــد موجــب کاهــش عــدم تقــارن اطالعاتــی
در میــان ســرمایهگذاران و کاهــش ریســک ارزیابــی شــرکتها از
طریــق افزایــش قابلیــت مقایســه بیــن شــرکتهای مســتقر در
کشــورهای مختلــف بشــود .بــا توجــه بــه ایــن مطلــب کــه تنــوع
حســابداری بیــن شــرکتها میتوانــد مانــع جــذب ســرمایهگذاران
خارجــی بشــود (بــراد شــاو ،بــوش ،میلــر(Bradshw, Bushee,
 .)2004 )and Millerبنابرایــن کاهــش تفاوتهــای حســابداری در
ســطح بینالمللــی میتوانــد موجــب تســهیل رونــد یکپارچهســازی
بازارهــای ســرمایه در مقیــاس جهانــی شــود (کورینــگ ،دی نونــگ و
هانــگ (.)2007)Covrig, Defond, and Hung
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سهام چیست و انواع سهام کدام است؟

بــه طــور کلــی ســهام نشــاندهندۀ منافــع مالــک در یــک واحــد تجــاری
اســت .منافــع ناشــی از مالکیــت اغلــب بــه عنــوان " منفعــت باقیمانــده"
نامیــده میشــود .زیــرا طلــب و ادعــای ســهامداران در مــورد دارایــی
شــرکت ،در مرحلــه آخــر تمــام طلبهــا قــرار دارد.

انواع سهام

ســهام عــادی :نوعــی ورقــۀ بهــادار اســت کــه نشــاندهندۀ مالکیــت و
ادعــای دارنــدۀ آن بــر بخشــی از یــک شــرکت و درآمدهــا و داراییهــای
آن اســت .دارنــدگان ســهام عــادی میتواننــد در مجامــع و جلســات
ســالیانه شــرکت کننــد ،حــقرأی دارنــد و میتواننــد در رأیگیریهــا
و انتخــاب اعضــای هیــأت مدیــره شــرکت کننــد و اگــر ســود بیــن
ســهامداران تقســیم شــود ،آنهــا هــم بخشــی از آن ســود را دریافــت
خواهنــد کــرد .در واقــع ســهامداران عــادی بــا انتخــاب هیــأت مدیــره
و ح ـقرأی در مجامــع ،سیاســت شــرکت را تعییــن و بــر شــرکت خــود
کنتــرل دارنــد.
ســهام ممتــاز :نوعــی از مالکیــت ســهام شــرکتها اســت کــه دارنــدۀ
آن ادعــای بیشــتری بــر روی داراییهــا یــا ســود شــرکت نســبت بــه
ســهامداران عــادی دارد .ســودی کــه ســهامداران ممتــاز بــه صورت ســالیانه
دریافــت میکننــد ممکــن اســت تضمینــی باشــد و شــرکت هــر ســال
ملــزم بــه پرداخــت ســود مقــرر بــه دارنــدگان ســهام ممتــاز باشــد .همیــن
طــور ممکــن اســت ســهامداران ممتــاز از اولویــت باالتــری در دریافت ســود
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نســبت بــه ســهامداران عــادی برخــوردار باشــند .در عــوض معمــوال برخــی
حقــوق نظیــر حـقرأی در مجامــع از دارنــدگان ســهام ممتــاز ســلب شــود.
در واقــع ســهم ممتــاز ماننــد ترکیبــی از ســهام عــادی و اوراق بدهی اســت.
ســهام ممتــاز ویژگــی هــای اوراق بدهــی نظیــر اوراق قرضــه کــه ســود
ثابــت دارنــد و اوراق مالکیــت نظیــر ســهام کــه پتانســیل افزایــش قیمــت
دارنــد ،بــا هــم ترکیــب میکنــد .بــا ایــن حــال جزییــات ســهم ممتــاز
شــرکتهای مختلــف ممکــن اســت بــا یکدیگــر متفــاوت باشــد کــه ایــن
جزئیــات بــه هنــگام انتشــار ایــن نــوع ســهام مشــخص و اعــام می شــود.

حق تقدم سهام

شــرکتها از نظــر قانونــی بایــد چنــان عمــل کننــد کــه انتشــار ســهام
ســبب تضعیــف منافــع ســهامداران موجــود نشــود .در این شــرایط ،شــرکت
بــه ســهامداران موجــود حــق خریــد درصــدی از ســهام جدیــد بــه تناســب
درصــدی از ســهام کــه در حــال حاضــر دارنــد ،را میدهــد و ســپس ســهام
جدیــد را بــه خریــداران جدیــد عرضــه میکنــد .بــرای آن کــه خرید ســهام
جدیــد بــرای ســهامداران موجــود جالــب توجــه باشــد ،شــرکت حقتقــدم
انتشــار میدهــد.
حقتقــدم بــه مالــکان آن حــق ( و نــه تعهــد) خریــد تعــدادی از ســهام
جدیــد را در قیمــت ثابــت -کــه بــه آن قیمــت حقتقــدم میگوینــد-
میدهــد .از ایــن تعریــف کامــا روشــن اســت کــه ایــن حــق مبیــن اختیــار
معاملــه اســت.
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