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انواع سرمایه گذاری و ریسکهای آن
تعیین استراتژی صحیح سرمایهگذاری میتواند یکی از بهترین
راههای رســیدن به استقالل و رشد مالی باشد .سرمایهگذاری چه
به عنوان مکملی برای درآمد منظم باشــد ،چه به عنوان پسانداز
اضافی برای بازنشســتگی و یا حتی راهی برای پرداخت بدهی،
میتواند سالمت مالی اشخاص را تحت تاثیر قرار دهد .تنوع انواع
سرمایهگذاری و به تبع آن ریسکهای سرمایهگذاری باعث شده
است که افراد زیادی از شنیدن نام آن بترسند .در ادامه این مطلب،
چند اســتراتژی سرمایهگذاری و اهمیت آشــنایی با ریسکهای
سرمایهگذاری بیان میشوند.
استراتژی سرمایه گذاری چیست؟

استراتژی سرمایهگذاری یک برنامه خاص برای کسب درآمد
از طریق منابع مسکوت اســت و معموال با ارزیابی اهداف آینده
فرد ،تحمل ریسک ،نیازها و سالمت مالی تعیین میشود.
دالیل ســرمایهگذاری در افراد مختلف متفاوت است .با این
حال ،یک چیز واضح است :در بین عموم مردم سرمایهگذاری به
عنوان راهی برای تقویت توان مالی تصور میشود.
بهترین استراتژیهای ســرمایهگذاری به سرمایهگذار کمک
میکند ســرمایه موجود خود را افزایش دهد و شــکلی از امنیت
مالی را برای خود فراهم کند.
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نکته مهم اما این است که اگر شخصی بدون دانستن جزئیات
دقیق وارد گود سرمایهگذاری شود سطوح مختلفی از ریسک را در
دورههای زمانی و حتی در ارتباط با انواع مختلف استراتژیهای
سرمایهگذاری تجربه خواهد کرد.
انواع مختلف استراتژیهای سرمایه گذاری

چگونه استراتژی سرمایه گذاری خود را انتخاب کنیم؟
اولین قدم برای شروع سرمایه گذاری ،ارزیابی سالمت مالی
فعلی اســت .بهتر است همیشه در ابتدای کار به گزینهای که قرار
است پول برای آن ســرمایهگذاری شود نگاه دقیق داشت و بعد
پول خود را در آن گزینه مدنظر پسانداز کرد.
بهترین گزینه برای شروع سرمایهگذاری

 ۶نوع استراتژی سرمایهگذاری
بهترین نوع استراتژی سرمایهگذاری ،کاری فراتر از جستجوی
استراتژی است که بیشترین سود را به همراه بیاورد.
هنگام تصمیمگیری در مورد چگونگی ســرمایهگذاری روی
بودجه خود با در نظر گرفتن زمــان موجودتان باید فاکتورهای
زیادی را مدنظر قرار دهید.
توصیه میشــود سرمایهگذاران در سرمایهگذاریهای خود به
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سطح فعالیت ترجیحی و تحمل ریسک فردی خود نگاه کنند .این
مالحظات نیازمند نگاهی دقیق به برنامه ،زندگی روزمره ،ســن و
مواردی از این دست است.
 استراتژیهای سرمایهگذاری کوتاه مدت استراتژیهای سرمایهگذاری بلند مدت استراتژیهای سرمایهگذاری فعال استراتژیهای سرمایهگذاری منفعل استراتژیهای سرمایهگذاری با ریسک باال استراتژیهای سرمایهگذاری کم خطر .۱استراتژیهای سرمایهگذاری کوتاه مدت
استراتژی ســرمایهگذاری کوتاه مدت به طور کلی استراتژی
است که نتایج حاصل را در بازه زمانی کوتاه مدت نشان میدهد.
چند نمونه از این نوع اســتراتژی ســرمایهگذاری شــامل افتتاح
حســاب پسانداز یا ســپرده بانکی با بهره باال و اوراق مشارکت
درآمد ثابت است.
سرمایهگذاران معموال در صورتی که بخواهند پسانداز خود
را برای آینده با سود همراه کنند به دنبال روشهای سرمایهگذاری
مختلف میروند.
بزرگترین عاملی که باید در هنگام بررســی گزینههای کوتاه
مدت در نظر گرفت سودآوری آنهاست.
 .۲استراتژیهای سرمایهگذاری بلندمدت
استراتژیهای سرمایهگذاری بلندمدت معموال مواردی هستند
که با نگاه بلندمدت به سرمایهگذاری به ذهن خطور میکنند .این
موارد شامل امالک و مستغالت ،سهام ،صندوقهای سرمایهگذاری
و طال یا سایر کاالهای سرمایهای است.
ســرمایهگذاریهای بلندمدت تا ســالهای طوالنی بازدهی
دارنــد یا به عبارتی تــا زمانی که ســرمایهگذار بخواهد در بازار
حضور داشته باشد بازدهی و سود را هم خواهد داشت.
استراتژیهای سرمایهگذاری بلندمدت میتوانند گزینه بسیار
خوبی باشند چون در مقایسه با ســایر سرمایهگذاریها ،معموال
ریسک کمتر و بازدهی بیشتری دارند.
همانطور که گفته شــد ،ســرمایهگذارانی کــه از این روش
ســرمایهگذاری اســتفاده میکنند بایــد به این نوع اســتراتژی
ســرمایهگذاری عادت کنند و سرمایه خود را برای مدت طوالنی
قفل کنند.
 .۳استراتژیهای سرمایهگذاری فعال

اســتراتژی سرمایهگذاری فعال دقیقا همان چیزی است که به
نظر میرسد؛ این استراتژی نوعی سرمایهگذاری است که شخص
ســرمایهگذار مدام با آن درگیر است و مدام در حال بررسی بازار
و اتخاذ روشهای مناسب سرمایهگذاری است.
شکل دیگر سرمایهگذاری فعال زمانی است که سرمایهگذاران
به جای کار با یک صندوق ســرمایهگذاری یا مشــاور ،پرتفوی
ســهام خود را خودشان کنترل کنند .استراتژیهای سرمایهگذاری
فعال میتواند برای هر کسی که میخواهد از پس امور مالی خود
برآیــد ،چه از طریق ســپردن مدیریت ســرمایه به دیگری و چه
درگیر شدن مستقیم با سرمایه ،عالی باشد.
 .۴استراتژیهای سرمایهگذاری منفعل
اســتراتژیهای منفعل سرمایهگذاری به ســرمایهگذاران این
امکان را میدهد تا در حالی که داراییهایشــان سودآوری دارند،
خودشان به آرامی بنشینند و لذت ببرند.
این گزینهها شامل اجاره یا ســپردن سرمایه در صندوقهای
بــا درآمد ثابت ،صندوق ســرمایهگذاری مختلــط ،صندوقهای
 ،ETFصندوق سرمایهگذاری و سبدگردانی میشود .در حالی که
برای ایجاد استراتژیهای ســرمایهگذاری منفعل ،به همان میزان
تحقیقی که برای دیگر استراتژیها صرف میشود الزم است ،اما
در مقایسه با سایر ســرمایهگذاریها به مشارکت و صرف وقت
روزمره نیاز ندارد.
بــه همین دلیل ،بســیاری از افــراد این نوع اســتراتژیهای
سرمایهگذاری را به عنوان راهی برای تامین درآمد منظم خود و یا
پس انداز بازنشستگی انتخاب میکنند.
 .۵استراتژیهای سرمایهگذاری با ریسک باال
در نظر گرفتن ریسک در هنگام ارزیابی استراتژیهای مختلف
سرمایهگذاری بسیار مهم است و به نوسانات سرمایهگذاری معین
اشاره دارد.
بیشتر افراد ریسک باال را با پاداش یا سود باال مرتبط میدانند.
شاید در بسیاری از موارد این تصور درست باشد اما استراتژیهای
سرمایهگذاری با ریسک باال برای همه افراد مناسب نیست.
شــاید بتوان گفت این گزینه بیشتر مناسب افراد جوانی است
که وقت دارند تا در صورت مواجهه با ریسک ،مجدد برای بهبود
شرایط مالی خود تالش کنند.
چند نمونه از اســتراتژیهای ســرمایه گذاری پر خطر شامل
سرمایهگذاری در شرکتهای نوپا یا بازی در بورس اوراق بهادار
است.
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 .۶استراتژیهای سرمایهگذاری کم خطر
اســتراتژیهای سرمایهگذاری کم خطر میتوانند اولین گزینه
سرمایهگذاری عالی برای افراد در هر سنی باشد .دلیل این امر این
است که با این استراتژی ســرمایهگذاران بدون به خطر انداختن
ســرمایهگذاری اولیه خود و داشتن خســارات مالی زیاد ،نوعی
بازدهی را خواهند داشت.
ســرمایه گذاریهای کم خطر شــامل خرید اوراق بدهی و
حسابهای پسانداز است.
متنوعسازی جنبه دیگری از ســرمایهگذاری کم خطر است،
به این معنی که در این روش شــخص سرمایه خود را در چندین
مورد مختلف سرمایهگذاری میکند.
متنوع کردن ســرمایهگذاری از این طریق میتواند در مقابل
از دســت دادن همه وجــوه در صورت عملکرد نا مناســب از
سرمایهگذاری محافظت کند .این همان مدیریت سرمایه (Money
 )Managmentنامیده میشود.
آشنایی با روش های اصلی سرمایهگذاری

چند نوع اســتراتژی ســرمایهگذاری وجود دارد که از لحاظ
تاریخی عملکرد خوبی داشــتهاند و آنها را به دروازههای بزرگی
برای ورود به دنیای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
انواع سرمایهگذاری ،بســته به نحوه مدیریت آنها ،با سطوح
مختلفی از خطر و ریسک همراه هستند .اگر قصد سرمایهگذاری
دارید ،قبل از شروع ،راهکارهای اساسی زیر را مرور کنید:
سرمایهگذاری در سهام
ســرمایهگذاری در ســهام یــک روش اســت کــه در آن
ســرمایهگذاران میتوانند برای کسب ســود خود سهام بخرند،
نگهداری کنند و بفروشند.
با خرید سهام ،سرمایهگذاران ســرمایه خود را روی شرکتی
سرمایهگذاری میکنند که معتقدند به موقع عملکرد خوبی خواهد
داشت ،بنابراین سرمایهگذاری اولیه خود را افزایش میدهند.
سهام میتواند از نظر ارزشــی یا افزایش باشد یا افت کند و
مقداری از سطح خطر را به این استراتژی اضافه کند .اگرچه این
خطرات اغلب با برنامه زمانی طوالنی و برخی از اشکال مدیریت
سبد سهام حرفهای خنثی میشوند.
سرمایهگذاری در اوراق مشارکت
خرید اوراق مشارکت میتواند یک استراتژی سرمایهگذاری
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بلندمدت و کم خطر برای هر کسی باشد که به رشد سرمایه خود
عالقهمند است.
اوراق بدهی معموال بســته به نوع آنها توســط یک شرکت
یا دولت تامین میشــود و ســود را به صورت پرداخت سود به
ســرمایهگذار ارائه میدهد .در حالی کــه اوراق بدهی به بازدهی
باال شناخته شده نیستند اما میتوانند راهی عالی برای متنوعسازی
سرمایهگذاری باشند.
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک
صندوقهای ســرمایهگذاری مشترک به حســابهایی گفته
میشــود که در آن صندوقها ،سرمایه شخص را در چندین مورد
سرمایهگذاری مانند سهام و اوراق مشارکت قرار میدهند.
این وجوه به صورت تخصصی مدیریت میشوند و استراتژی
سرمایهگذاری مشخصی را در خود دارند .آنها در مقایسه با سایر
گزینهها میتوانند حداقل ســرمایهگذاری باالتری داشته باشند ،با
این وجود تصور میشود عملکرد خوبی هم دارند.
بهترین استراتژیهای سرمایهگذاری برای مبتدیان

دلیلی اصلی که بســیاری از ســرمایهگذاران جدید به سمت
همان استراتژیهای همیشگی سرمایهگذاری گرایش پیدا میکنند
امکان تعادل در آنهاست.
بهتریــن اســتراتژیهای ســرمایهگذاری بــرای مبتدیــان،
استراتژیهایی هســتند که تعادل باالیی بین ریسک و سودآوری
بالقــوه را نوید میدهنــد .در ادامه چند مورد از اســتراتژیهای
مناسب برای شروع سرمایهگذاری آورده شده است:
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ریسکهای سرمایهگذاری

نکتــه مهمی که در زمــان ســرمایهگذاری و انتخاب روش
و اســتراتژی ســرمایهگذاری باید به آن دقت شــود ریسک هر
سرمایهگذاری است.
بســیاری از اوقات که به ریسک یا خطر فکر میکنیم ،فقط به
سطح ســهام در مقابل اوراق بدهی که در سبد سهام داریم ،فکر
میکنیم.
اگرچه این تفکر راهی برای اندازهگیری خطر است اما الیههای
عمیقتری برای بررسی وجود دارد .هر کسی که به سرمایهگذاری
فکــر میکند باید انواع مختلف ریســک ســرمایهگذاری را هم
بشناسد و درک کند.
انواع مختلف ریسک سرمایهگذاری کدامند؟

سرمایهگذاری خرید و نگهداری
سرمایهگذاری خرید و نگهداری به انجام سرمایهگذاری اولیه
و حفظ دارایی تا زمان افزایش آن اشــاره دارد .سادهترین مثال این
امر خرید سهام و سپس فروش آنها پس از افزایش ارزششان است.
خریــد و نگهداری یک اســتراتژی محبوب در حوزه امالک
و مستغالت اســت زیرا معموال با گذشت زمان قیمت امالک به
شدت افزایش مییابند .این نوع سرمایهگذاری برای مبتدیان بسیار
مناسب است زیرا از سرمایهشان در برخی از افتهای کوتاه مدت
در بازار محافظت میکند.

ریسک بازار
یکی از انواع مختلف ریسکهای سرمایهگذاری ،ریسک بازار
اســت .همیشــه این خطر وجود دارد که ارزش پرتفوی شما یا
همان سرمایهگذاری شما ،بر اساس عوامل مختلف اقتصادی کالن
مانند رکود ،سیاست ،ارز و تاثیر کلی اقتصاد نوسان پیدا کند.
این همان ریســکی است که وقتی به مانده حساب خود نگاه
میکنیم بیشترین میزان از آن را مشاهده میکنیم.

سرمایهگذاری رشد
یکــی دیگــر از راهکارهای محبــوب مبتدیان ،شناســایی
ســرمایهگذاریهای رشد اســت .این ســرمایهگذاری به معنای
جستجوی شــرکتهای نوظهور و خرید سهام آنها قبل از رونق
کسبوکارشان است.

ریسک تورم
از طرف مقابل ،ریســک تورم ریسکی است که اگر بازگشت
ســرمایه با تورم همگام نشود ،ایجاد میشود و به عبارتی در این
حالت سرمایهگذار قدرت خرید خود را از دست میدهد.
به عنوان مثال اگر به پول نقد نگاه کنید متوجه میشــوید در
حالی که پول نقد ابزاری عالی برای حفظ و نگهداری اســت اما
متعادلســازی این مورد با بقیه انواع سرمایهگذاریها مهم است
زیــرا نگهداری وجه نقد تقریبا بیهوده اســت و بنابراین میتواند
قدرت خرید شما را کاهش دهد.

سرمایهگذاری ارزش
سرمایهگذاری ارزش اساسا معادل خرید معامله در دنیای مالی
است .این استراتژی شامل شناسایی سرمایهگذاریهایی است که
قیمت آنها کمتر از ارزششان است و انتظار میرود رشد کنند.
این روش ســرمایهگذاری میتواند به معنای جستجوی ملک
در محلهای در حال رشد یا خرید سهام یک شرکت کمتر شناخته
شده باشد که انتظار میرود باال برود.

ریسک نقدشوندگی
مثال دیگر از انواع مختلف ریسکهای سرمایه گذاری ،خطر
عدم توانایی فروش اوراق بهادار و تبدیل آنها به پول نقد است.
به عنوان مثال ،یک صندوق  ETFیا یک صندوق سرمایهگذاری
در ســهام معموال نقدشــوندگی باالیی دارد بنابراین شما در این
صندوقها به راحتی میتوانید ســهام خود را بفروشید و پول نقد
خود را طی  ۲-۱روز کاری دریافت کنید.
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از طــرف دیگر ،یــک دارایی مثــل ملک همیشــه با خطر
نقدشــوندگی باالیی مواجه اســت زیرا فروش آن ملک و تبدیل
آن به پول نقد به زمان بیشــتری نیاز دارد .شما باید منتظر خریدار
عالقهمند باشید و منتظر بمانید تا فروش انجام شود.
بســیاری این خطر را فرامــوش میکنند و تصــور میکنند
که وقتی زمان آن فرا برســد ،این داراییهــا بالفاصله به فروش
میرسند اما همیشه اینطور نیست.
ریسک نرخ بهره
ریسک نرخ بهره ریسکی است که به واسطه آن سرمایهگذاریها
با نرخ بهره در نوســان اســت .این مورد را در اوراق مشــارکت
میبینیــم به این صورت که معموال وقتــی نرخ بهره باال میرود،
ارزش اوراق مشارکت پایین میآید.
اما اگر سرمایهگذار قصد داشته باشد اوراق مشارکت خود را
تا زمان بلوغ نگه دارد ،این خطر بر او تاثیری نمیگذارد.
ریسک سیاسی
یکی از انواع مختلف ریسکهای سرمایهگذاری که قطعا همه
با آن آشنا هستند ،ریسک سیاسی است.
ریسک سیاسی ریسکی است که در آن ،فضای سیاسی کشور
بر عملکرد و بنابراین ارزش سهام تاثیر منفی میگذارد .به عنوان
مثال ،در صورت انتخــاب نامزد  ،Xآنها میتوانند الیحه  Yرا که
تاثیر  Zبر اقتصاد دارد ،تصویب کنند.
ریسک تجاری
ریسک تجاری همان عدم اطمینان کلی به فعالیتهای تجاری
یک شرکت است (یعنی آیا شرکت دغدغه ادامه کار را دارد؟) ،و
اینکه آیا شرکت پایدار و سودآور است.
این ریســکی اســت که به شــدت در شــرکتهای نوپا یا
شــرکتهای جدید ارزیابی میشود اما در عین حال ممکن است
برای هر شرکت دیگری هم اتفاق بیافتد.
اعتبار  /خطر پیش فرض
این خطر در واقع زمانی اتفاق میافتد که شــرکتی که شــما
صاحب اوراق قرضه آن هســتید دیگر نتواند بدهیهای خود را
پرداخت کند.
هر یک از اوراق مشارکت معموال دارای رتبه اعتباری هستند
که برای کمک به ســنجش این ریســک آن را صادر میکنند ،اما
رتبهبندی اعتباری هم ممکن است گاهی پس از خرید شخصی از
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اوراق مشارکت تغییر کند و یا تاثیر مثبت یا منفی بر قیمت فعلی
آن در بازار بگذارد.
ریسکهای خاص برنامه ریزی مالی

ریســکهای برنامهریــزی مالی نــوع دیگری از ریســک
سرمایهگذاری است که باید مورد توجه قرار گیرد .این ریسکها
نوعی ریسک هســتند که برای یک شخص خاص وجود دارد و
مربوط به سن ،تمایل به ســرمایهگذاری و موارد دیگر است .در
ادامه سه ریسک مهم برنامهریزی مالی معرفی میشود.
خطر ماندگاری یا طول عمر
ریســک طول عمر ریسکی اســت که به سن و شرایط سنی
سرمایهگذار اشاره دارد .این نکتهای است که هر سرمایهگذار باید
در نظر بگیرد.
خطر تغییر افق یا دیدگاه
خطر تغییر افق زمانی هم دیگر موردی اســت که باید حتما
در تصمیمگیریهای مرتبط با سرمایهگذار در نظر گرفته شود مثال
باید همیشه در حین ســرمایهگذاری خطر از دست دادن کار در
نظر گرفته شود.
خطر سالمتی
این نوع ریســک ســرمایهگذاری با توجه به آنچه در جهان
میگذرد االن دور از ذهن نیســت .به طور خاص ،خطر از دست
دادن سالمتی و افزایش هزینههای درمانی مرتبط با آن جز مواردی
است که باید به عنوان ریســکهای مالی همیشه در برنامهریزی
سرمایهگذاری به آن دقت کرد.
نتیجهگیری
همانطــور کــه دیدید ،انــواع مختلفــی از اســتراتژیهای
ســرمایهگذاری وجود دارد که تقریبا هر کدامشــان یک ســطح
از خطــر ،درگیری و زمان را به خــود اختصاص میدهند .یافتن
بهترین اســتراتژی به عوامل و اولویتهای شــخصی و وضعیت
مالی بازمیگردد.
بهترین توصیه به عالقهمندان به ســرمایهگذاری میتوان این
باشــد که حتما قبل از سرمایهگذاری تحقیق کنید تا سالمت مالی
خود را تقویت کنید نه این که در دام مشکالت مالی بیافتید.

کارگزاری حافظ
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موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه در سال 1400
موضوع مورد بحث این مقاله معافیت از بیمه و مالیات اســت.
به طور کلی در بحث شمولیت بیمه همواره فرمول کلی ذیل مدنظر
قرار میگیرد :مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نیست اما کلیهی مزایای
نقدی غیر از مواردی که خود ســازمان تامین اجتماعی اعالم کند،
مشمول بیمه است.
برخالف نظر عموم که مزایای نقدی مســتمر را در این فرمول
لحاظ میکنند و در نظر عموم عبارت مستمر حداقل چهار پرداخت
(فصلی) را شامل میشود ،از نظر کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی
هر پرداختی که بیش از یکبار در ســال صورت گیرد مستمر تلقی
میشود.
موارد معاف از مالیات حقوق و بیمه در سال 1400

مــوارد معاف از بیمه و موارد معــاف از مالیات حقوق ،مطابق
اعالم ســازمان تامین اجتماعی در ســایت رســمی این سازمان
( )www.tamin.irعبارتند از:
 بازخرید ایام مرخصی؛ هزینه عائلهمندی؛ هزینههای سفر و فوق العاده ماموریت؛ عیدی و پاداش آخر سال؛ مابه التفاوت کمک هزینه مسکن خوار و بار در ایام بیماری؛ -حق شیر؛

 پاداش نهضت سوادآموزی؛ حق تضمین کسر صندوق؛ خسارت اخراج و مزایا پایان کار (سنوات)؛ پاداش افزایش تولیدســایر هزینههای ثبت شده در فیش حقوقی کارمندان در زمره
موارد موارد مشمول بیمه تأمین اجتماعی و حقوق قرار میگیرند.
موارد معاف از مالیات حقوق در سال 1400

 .1معافیت ســاالنه که توســط دولت اعالم میشــود و برای
سال ۱۴۰۰رقم  ۴۸۰میلیون ریال در کل سال است.
 .2سنوات ،خسارت اخراج ،حقوق ایام مرخصی استفاده نشده،
حقوق بازنشســتگی یا مســتمری پرداختی به وراث که به هنگام
بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود.
 .3هزینههای سفر و فوق العاده ماموریت
 .4عیدی و پاداش آخر ســال به میــزان یک دوازدهم معافیت
ساالنه
 .5مزایای غیرنقدی به میزان دو-دوازدهم معافیت ساالنه
 .6هزینههای درمان (شــامل دو-هفتم بیمــه تامین اجتماعی
کارمند؛ و بیمههای تکمیلی خود و اعضای خانواده)
 .7حقوق نیروهای مسلح
 .8غیــر از موارد ذکر شــده کلیهی پرداختیهای مســتقیم به
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کارمندان باید وارد جدول مالیات حقوق شده و مالیات آن از حقوق
کارمندان کسر و تا پایان ماه بعد به حساب دارایی واریز گردد.

ســال است و در صورتی که میزان آن بیشتر باشد افراد از پرداخت
بیمه معاف میشوند.

سقف مالیات بر حقوق 1400

بیمه تامین اجتماعی چیســت؟ حق بیمه تامین اجتماعی چگونه
پرداخت میشود؟

در قانون مالیاتی حقوق امســال برای حقوق کارمندان در هر
میزان و بازه وجه دریافتی به عنوان حقوق میزان مشخصی و ضریب
مشــخصی تعیین شده است اما کارگرانی که میزان درآمد آنها تا 4
میلیون تومان باشد دارای معافیت از مالیات بر حقوق هستند.
موارد مشمول بیمه و مالیات کدامند؟

طبق ماده  85قانون مالیاتهای مســتقیم در سال  1400سقف

ســازمان تامین اجتماعی به عنــوان قدیمیترین و بزرگترین
سازمان بیمهای کشور است که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران،
حقوق بگیران و پوشش اختیاری صاحبان مشاغل آزاد را بر عهده
داد .بیمه تامین اجتماعی اصلیترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی
به حســاب میآید .هدف بیمه تامین اجتماعی پوشش نیروی کار
کشــور تامین آنها در مقابل بیماری ،از کار افتادگی و بازنشستگی
است .اســتانداردهای این بیمه براساس استانداردهای سازمانهای
بینالمللی تامیــن اجتماعی مانند ســازمان بینالمللی کار تدوین
میشــود .در بیمه تامین اجتماعی ایران ،حق بیمه تامین اجتماعی
با مشارکت دولت ،کارفرما و شخص بیمه شده پرداخت میشود.
حق بیمه چطور محاسبه میشود؟

معافیت مالیاتی مبلغ  480,000,000میلیون ریال به صورت ساالنه
تعیین شــده اســت .تمام پرداختیهای نقــدی و غیر نقدی که به
کارمنــدان و کارگران تعلق بگیرد و به طور رســمی در فیش آنها
ثبت شــود باعث میشود کارمندان مشــمول حقوق و بیمه شوند.
مانند حق ایاب و ذهاب ،حق غذا ،سرپرستی ،هزینه تلفن و ...به غیر
از معافیتهای مالیات حقوق  1400که در باال ذکر شد.
این موارد به دلیل آن که توسط کارشناسان موسسه حسابرسی
تامین اجتماعی مورد حسابرسی بیمه قرار میگیرند بسیار از اهمیت
برخوردار هستند .خوب است توجه داشته باشید که سقف مزایای
مشمول بیمه در هر سال  7برابر حداقل حقوق اعالم شده در همان
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در مشاغل عادی ،مجموع نرخ حق بیمه  30درصد از کل حقوق
و دستمزد و مزایاست و این  30درصد شامل موارد زیر است:
  20درصد حق بیمه سهم کارفرما ،که وظیفه قانونی پرداختآن را بر عهده کارفرماست.
  7درصد حق بیمه ســهم کارگر ،که وظیفه قانونی پرداختآن بر عهده کارکنان است و معموالً از دریافتیهای ماهانه کارکنان
کسر میشود.
 3درصد حق بیمه بیــکاری ،که این مورد نیز در عهده قانونی
کارفرماست.
آشــنایی با حســابداری حقوق و دســتمزد اهمیت زیادی در
محاسبه حق بیمه دارد .در صورتی که حق بیمه به درستی محاسبه
نشــود میتواند مشکالت و مجازاتهای زیادی را به همراه داشته
باشد.
حق بیمه اختیاری چیست و چگونه محاسبه میشود؟

بیمه اختیاری یکی از انواع بیمه خویش فرما است که مربوط به
افرادی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و مستقیما با عقد
قرارداد با ســازمان تحت پوشش قرار میگیرند .حق بیمه اختیاری
شامل  27درصد حقوق توافق شده را شامل میشود .عالوه بر این
 27درصــد ،دولت نیز  3درصد از حــق بیمه خویش فرما را طبق
قانون تامین اجتماعی پرداخت میکند.
مثال :حداقل دستمزد روزانه در سال  1400مبلغ  885.165ریال
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است.
پس حداقل دستمزد ماهانه برای ماههای  31روزه برابر است با:
27.440.115 =31×885.165
و مبلــغ  6.000.000ریال بن خواربار و  4.500.000ریال حق
مســکن نیز به مبلغ فوق اضافه میشــود که ســرجمع مبالغ فوق
میشود:
37.940.115 =4.500.000+6.000.000+27.440.115
حق بیمه سهم کارفرما به میزان  23درصد از مبلغ فوق و برابر
است با 8.726.226 :ریال.
حق بیمه ســهم کارکنان به میزان  7درصد از مبلغ باال و برابر
است با 2.655.808 :ریال.
درصورتیکه کارفرما مبالغ دیگری نیز به کارمند پرداخت کند
که مشــمول کسر حق بیمه باشد ،این مبالغ نیز به مبالغ فوق افزوده
میشود و در محاسبات لحاظ خواهد شد.

ذخایر حق بیمه شامل حق بیمههای دریافتی توسط بیمهکننده
میشــود که در آینده از محل آن هزینههای بیمهای فرد بیمه شده
پرداخت خواهد شد .برای مثال یک کارمند برای  30سال حق بیمه
صادره را میپردازد و این تمام این بیمههای پرداخت شده به عنوان
ذخیره بیمه در نظر گرفته میشود .ذخیره بیمه ،حق بیمه عاید نشده
نیز میگوینــد .یکی از انواع ذخایر حق بیمه ،ذخیره حق بیمه فنی
است .از ذخایر حق بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده
میشــود .طبق قانون وجوه پرداختی بابت بازنشســتگی مشمول
مالیات نیستند و مالیات ندارند.
هزینههای درمانی کارکنان از موارد معاف از مالیات حقوق است!

مزایای غیر مشمول مالیات  -این مزایا مشمول مالیات نیستند!

 .1فوقالعاده مأموریت در صورتی که مرتبط با فعالیت شرکت
و  ۵۰کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه
جهت انجام کار موقت باشد.
 .2سنوات خدمت کارکنان
 3دوهفتم بیمه سهم کارگر
 .4وجوه پرداختــی بابت فوت ،بازنشســتگی ،ازکارافتادگی،
استعفای کارگر
 .5وجوه پرداختــی بابت حقوق ایّام مرخصی استفادهنشــده
حقوقبگیران
 .6یک دوازدهم عیدی
 .7دو دوازدهم مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان
 .8وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خســارت بدنی و معالجه
و امثال آن
 .9پنجاهدرصد مالیات حقوق کارکنان شــاغل در مناطق کمتر
توسعهیافته
 .10وجوهی که کارفرما بابــت هزینه معالجه کارکنان خود یا
افراد تحت تکفل آنها مستقیم ًا یا بهوسیله حقوقبگیر به پزشک یا
بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
 .11صد درصد حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد تجاری
ذخایر حق بیمه چیســت؟ آیا وجوه پرداختی بابت بازنشستگی
مشمول مالیات میشوند؟

توجه :مالیات هزینههای درمانی قابل کسر توسط کارفرما نیست
و حقوقبگیر در صورتیکه چنین مبلغی از وی کسر شده باشد ،باید
بهعنوان یک مؤدی حقیقی مطابق ماده  87قانون مالیاتهای مستقیم
درخواست اســترداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوقش را (در
صورت وجود) کتب ًا مطالبه نماید.
توجه :مرجــع اقدام در خصوص کســر هزینههای درمانی و
مراقبت و توانبخشــی معلوالن و بیماران خاص و صعبالعالج،
پرداختی توسط حقوقبگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل
آنــان ،اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بردرآمد حقوق آنان
خواهد بود و حقوقبگیران میتوانند پس از پایان سال انجام هزینه
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با ارائه نسخ اصلی گواهی و اســناد و مدارک تأییدشده مربوط به
هزینههای مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط
درخواست اســتفاده از تســهیالت مقرر در ماده  137را بنمایند.
(اســتنباط شده از بند  4بخشنامه شماره  211/4385/19418مورخ
 07/11/1383سازمان امور مالیاتی کشور)
آیا حق ماموریت از موارد مشمول مالیات است؟

حق مأموریت نکت ه بسیار مهمی است که در قانون به آن اشاره
شــده است .در بند  6ماده  91ق.م.م صریحا گفته شده “هزینه سفر
و فوقالعاده مســافرت مربوط به شغل” از مالیات معاف است .اگر
دقــت کنید دقیقا در این بند از کلمه فوقالعاده و بعد از آن از کلمه
مربوط به شغل استفاده شــده است .هرجا در قانون کار که سخن
از فوق العاده آمده یعنی مزایایی بابت شغل مانند فوقالعاده اضافه
کار ،فوق العاده نوبت کاری .اینجا هم قانونگذار صریحا گفته است
فوق العاده مســافرت که دقیقا معادل فارسی آن میشود همان حق
ماموریت.
مثل حق شــیفت که معادل فوق العاده نوبت کاری اســت .در
ادامه قانونگذار به مربوط به شــغل اشاره کرده است .بر طبق ماده
 36قانون کار مربوط به شــغل یعنی مزایایی که به خاطر شــرایط
شغلی به کارمند پرداخت میشود مانند حق جذب ،حق بدی آب
و هوا .بنابراین مربوط به شغل یعنی پولی که بابت رفتن کارمند به
ماموریت از طرف شرکت پرداخت میشود.
آیا حق اوالد مشــمول بیمه اســت؟ حق اوالد مشمول مالیات
میشود؟

یکی از ســواالت پرتکراری که در زمینه موارد معافیت از بیمه
برای بســیاری از افراد به وجود آمده است مسئله حق اوالد است.
براســاس قانون حق اوالد مشمول بیمه نیســت .با این وجود ،در
صورتی که حق اوالد در فیش حقوق کارمند پرداخت شــود ،حق
اوالد مشمول مالیات است .شرکتها در هنگام ارسال لیست مالیات
حقوق باید به این نکته توجه داشته باشند.
آیا حقوق بازنشستگان مشمول مالیات است؟

سوال دیگری که در خصوص مالیات بر حقوق مطرح است این
مورد است که آیا درآمد بازنشستگان شامل موارد معاف از مالیات
اســت یا خیر .در این صورت باید بدانید که حقوق بازنشســتگان
معاف از مالیات اســت اما در صورتی که فرد بازنشســته در یک
ارگان دیگر مشــغول فعالیت باشــد و این فعالیت به ثبت رسیده
باشد حقوقی که از طرف نهادی که بازنشستگی آن به ثبت رسیده
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مشمول مالیات میشود.
آیا حق مسکن مشمول بیمه است؟

با توجه به بخشنامه شماره  1000/99/466مورخ 1399/1/27
سازمان تأمین اجتماعی ،کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر
حق بیمه است.
در این بخشنامه آمده است« :کارفرمایان ذی ربط میبایست …
به هنگام تنظیم صورت مزد مزایا نســبت به درج مبلغ یاد شده به
همراه ســایر اقالم مشول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی ،حق
مســکن و خواروبار در ایام اشتغال و … در ستونهای مربوطه و
کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند».
همچنین همانهطور که گفتیم هــر گونه درامد و مزایا که در فیش
حقوقی کارمند ذکر شــود شــامل موارد مشمول مالیات بر حقوق
هستند .بنابراین حق مسکن نیز شامل مالیات بر حقوق و بیمه است.
آیا به سنوات مالیات تعلق میگیرد؟

سنوات خدمت معموال دارای ابهام برای برخی از کارفرمایان
است .حق سنوات ،در صورتیکه در پایان اشتغال و بهمیزان تعیین
شــده در قانون (یکماه حقوق) پرداخت شود ،از پرداخت مالیات
معاف است .همچنین حق سنوات مشمول کسر و پرداخت حقبیمه
نیست .یکی از تخلفهای کارفرمایان در این موضوع ،کسر نمودن
مبلغی از سنوات تحت عنوان مالیات بر درآمد است که هیچ مستند

فصلنامه حسابدار خبره

ارائه میکند ،حق بیمه دریافت مینماید.
حق بیمه معوقه چیست؟ آیا مشمول بیمه و مالیات میشود؟

زمانی که کارفرما از پرداخت حق بیمه یا بیمه کردن کارمندان
خود شانه خالی ،سازمان تامین اجتماعی با محاسبه حق بیمه معوقه
کارفرما را مجبور بــه پرداخت حق بیمه مینماید .تامین اجتماعی
برای محاســبه حق بیمه معوقه 30 ،درصد دستمزد فعلی کارمند یا
کاگر را در نظر میگیرد و حــق بیمه را به تعداد ماههای پرداخت
نشــده وصول مینماید .حق بیمه معوقه نیز یکی از موارد مشمول
بیمه و مالیات است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.
فعالیتهای مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما

قانونی ندارد و قانونا تخلف محسوب میشود.
با توجه به اصالحات صــورت گرفته در بند  5ماده  91دیگر
جای هیچ ابهامی برای معاف بودن حق ســنوات ساالنه از مالیات
وجود نخواهد داشــت  .با وجود اینکه اجرای قانون جدید از سال
 95عنوان شده است اما مطابق قانون سابق نیز استدالل کارفرمایان
بسیار ضعیف و غیر مستند و خالف اصول و موازین حقوقی عمومی
و حقــوق کار بود .اما با اصالح بند  5مــاده  91قانون مالیاتهای
مســتقیم کارفرمایان موظفند که بدون کسر مبلغی به عنوان مالیات
حق سنوات ساالنه کارگران را پرداخت نماید.
آیا عیدی مشمول بیمه و مالیات است؟

عیدی مشمول بیمه نیســت اما در مورد مالیات شروطی دارد.
طبق قانون ،عیدی یا همان پــاداش در صورتی که در چهارچوب
تعیین شده توسط قانون کار باشد ( 3برابر حداقل حقوق آن سال)
از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود .البته به شــرطی که از یک
دوازدهم معافیت ســاالنه کمتر باشد از پرداخت مالیات نیز معاف
خواهد بود.
حق بیمه صادره چیست؟ چه تاثیری در مالیات بیمه دارد؟

حق بیمه صادره هزینهای است که شرکت بیمهکننده برای بیمه
کــردن افراد دریافت میکند .حق صادره بیمه بر اســاس نوع بیمه
متغیر است .هر یک از شــرکتهای بیمهای بر اساس خدماتی که

برخــی از کارگاهها که در حال حاضر تعداد آنها به  38صنف
میرســد و با توجــه به قانون معافیت حق بیمه ســهم کارفرما از
معافیت حق بیمه ســهم کارفرما تا میزان  5نفر کارگر برخوردارند.
فهرســت آن در ذیل آورده شده و شرایط آن با توجه به مصوبات
هیات وزیران مشــخص شده است و درصورتیکه لیست دستمزد
و حق بیمه مربوطه را در مهلت مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت
نماینــد ،از پرداخت حق بیمه ســهم کارفرما تا میزان  5نفر کارگر
معاف هستند و حق بیمه سهم کارفرمای اینگونه کارگاهها را دولت
پرداخت مینماید.

فعالیتهای تولیدی ،صنعتی و فنی ذیل مشمول معافیت حق
بیمه سهم کارفرما تا میزان  5نفر کارگر میباشند:
 آلومینیومسازی و خمکاری اطاقسازی ماشین آهنگری ،فلز تراشی (قطعهسازی) ،حلبیسازی ،تراشکاری انواع بافندگی پرورش ماهی پرورش و نگهداری دام و ماکیان ساخت و تعمیرات انواع پمپ آب تولید گازهای صنعتی و طبی و وسایل آتشنشانی ترازو ،قپان و باسکول سازی تولیدکنندگان تابلوهای فشار ضعیف و قوی برق شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به ارگانهای دولتی نظیر مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی کشور که فعالیتهایآنها جنبه تولیدی ،صنعتی و فنی دارد.
 -چاقوسازی
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 تولید انواع چراغ خوراکپزی چاپخانه شــامل :چاپ ،حروفچینی ،گراور سازی ،کلیشهسازی ،لیتوگرافی و انواع صحافی
 خبازی انــواع دوزندگــی (به غیــر از کاله دوزی ،چــادردوزی،لحافدوزی ،دوزندگی اتومبیل)
 درب و پنجره سازی ریختهگری سراجی شامل :کیف و چمدان و کمر بندسازی و ساک سماورسازی صابونپزی کارگاههای صنایعدستی کارگاههای صنایع روســتایی که فعالیت آنها جنبه تولیدی،صنعتی و فنی داشته باشد
 فخاری قالبزنی تولیدکنندگان قفل کاشی سازی و سرامیکسازی تولید کفش (کفاشی) ساخت و تولید انواع مخازن موزاییکسازی – بلوک سازی سازندگان میز و صندلی ،کمد ،قفسه ،کابینت آشپزخانه -ســاخت و تولید انواع ماشینآالت کشــاورزی و وسایل و
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ادوات مربوطه و تعمیرات آنها
 معادن سطح االرضی که جنبه کارگاهی دارند نمدمالی یخدان سازی شــرکتها و اتحادیههای تعاونی روستایی و کشاورزی کهجنبه تولیدی ،صنعتی و فنی داشــته باشــند و واحدهای تولیدی
کشاورزی
 ناشرین و مؤسسات انتشاراتی کارکنان شــناورهای باری و صیادی در اســتانهای جنوبکشور

حق بیمه قابل تعدیل چیست؟ آیا تعدیل در محاسبه حق بیمه تاثیر
میگذارد؟

در بیمه نامههای بلند مدت که مدت بیمه چندساله است (مانند
بیمه عمر) بیمه گذار از تعدیل اســتفاده میکنــد .با اینکه ارزش
خدمات (مانند ســرمایه عمر) در ســالهای بعد ممکن اســت از
سال اول بیشتر باشد ،اما مبلغ بیمه معموال طبق قرارداد اولیه ثابت
میماند .برای اینکه در صورت بروز هرگونه حادثهای ،خســارت
براســاس ارزش روز پرداخت شــود ،معموال مبلغی بین  10تا 30
درصد به عنوان تعدیل در بیمه قرار میگیرد .حق بیمه قابل تعدیل
براســاس درصد تعدیل انتخاب شده در آینده افزایش پیدا میکند.
محاسبه حق بیمه تعدیل شده مشــابه حق بیمه ثابت است و تنها
درصد انتخاب شده در آن اعمال میشود.
سپیدار سیستم

فصلنامه حسابدار خبره

ادبیات و مبانی نظری تامین مالی اسالمی
تعریف و مفهوم تامین مالی اسالمی

تامین مالی اسالمیبا هدف ارائه الگویی جدید برای جانشینی
نظامهای مالی سنتی و مرسوم و فراهم آوردن امکانات و فرصتهای
مالی ،بازرگانی و سرمایهگذاری منطبق با اصول شریعت در ادبیات
مالی جهان ظهور نموده است .این نظام توانسته است ابعاد متمایز
خود را شناســایی کند .به دلیل مزایا و امتیازات خاص تامین مالی
ی اکنون مبحث تامین مالی اســامیدر فضای بین المللی
اســام 
اهمیت بسیار باالیی رفته اســت .در این جهت نهادها و ابزارهای
مالی متنوعی ابداع و به کارگرفته شده اند.
ی عامل گســترش و اهمیت
امروزه مزایای تامین مالی اســام 
روزافزون آن شــده است؛ به طوری که طیف وسیعی از موسسات
مالی اسالمیدر کشورهای اسالمیو حتی برخی کشورهای غربی
فعال اند .عالوه بر این تعداد و حوزه فعالیتهای موسســات مالی
ی رو به افزایش است
و بانکهای ارائه دهنده خدمات مالی اســام 
(حسن زاده و احمدیان .)1391 ،این بدین دلیل است که ارزشهای
مخفی در ســرمایهگذاری اســامی در حال کشف شدن است .به
طوریکه الکسیس و همکاران ( )2016نشان دادند که شاخصهای
اســامی طی زمان پاسخگو هستند و این نشان دهنده ماهیت قوی
سرمایهگذاریهای اسالمی است .ریزوی و همکاران ( )2015نیز
معتقد هســتند که بازارهای اسالمی می تواند به عنوان راهی برای
گذر از بحرانهای مالی جهانی باشد.

قسمت اول

تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی یکی از مسائل مهم در
هر شرکتی اســت .تامین مالی برای اجرای پروژههای سودآور در
صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمیایفا میکند .مدیران مالی باید
بدانند چه منابعی جهت تامین مالی وجود دارد و اثر بهره گیری هر
یک از آنها بر ســودآوری و ریسک مالی شرکت چیست؟ توانایی
شــرکت در مشخص ســاختن منابع مالی بالقوه برای تهیه سرمایه
به منظور ســرمایهگذاری و تهیه برنامههای مالی مناسب از عوامل
اصلی رشــد و پیشرفت شرکت به حساب میآید .مرتون ()1995
تعریفی از نظریه تامین مالی ارائه داده اســت که شاید در نوع خود
کوتاه ترین و دقیق ترین تعریف باشــد :مطالعه رفتار کارگزاران در
روند تخصیص توزیع منابع از هر دو بعد مکان و زمان در شرایطی
نامطمئن ،پایه و اساس تامین مالی را تشکیل میدهد .زمان و عدم
اطمینان اصلی ترین عناصر تاثیرگذار بر رفتار مالی به شمار میآیند.
اندیشمندان مسلمان با توجه به اهمیت تامین مالی شرکتها از
روشهای اســامی ،ابتدا به ایجاد نظام بانکداری اسالمیو سپس
به فکر طراحی بازار ســرمایه اســامیافتادند .در این میان نقش
ی یا صکوک در نظام تامین مالی اسالمیبسیار
ابزارهای مالی اسالم 
برجســته است .نظام مالی اسالمیدر واقع به آن دسته از خدمات،
عملیــات ومعامالت بازارهای مالی اطالق میشــود که با اصول،
رویهها و قوانین اســامیمطابقت دارند .حقوق و قوانین اسالمی
شــریعت نام دارد (صالح آبادی .)1385،مالی اســامیدر سطوح
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باالیی از اخالقیات است و استراتژیهای عملیاتی نظیر بانکداری،
سرمایهگذاری ،پوشش ریسک و ....در آن دارای گرایش به اخالق،
مسئولیت اجتماعی ،مشــارکت و مهم تر از همه عدالت و انصاف
است (وایسر .)1390 ،تامین مالی از موضوعاتی است که در بحث
راه اندازی هر ســرمایهگذاری جدید مطرح میشود .سرمایه مالی
ســرمایه ای است که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن
را به کار میبرند .بحث تامین مالی به خصوص در کشــورهای در
حال توســعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است .کشورهای در
حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصههای مختلف اقتصادی نیاز
به منابع مالی فراوان دارند .در این کشــورها برخی از پروژهها را با

تامین مالــی داخلی میتوان انجام داد؛ اما در پروژههای مهم و زیر
ســاختی مورد نیاز کشور امکان تامنی منابع کامل آن توسط دولت
فراهم نیســت ،مانند پروژههای نفتی ،گازی ،پتروشیمیو بسیاری
از صنایع دیگر برای توســعه زیر ســاختها برخورداری از منابع
خارجی بسیار جدی است .همزمان با گسترش بازارهای کسب و
کار مالی اسالمیو در راستای پاسخ گویی به تامین مالی پروژههای
ســرمایهگذاری ،طیف وســیعی از ابزارهای مالی منطبق با قوانین
و مقررات اســامینیز طراحی شــده که یکی از رایج ترین آنها،
صکوک (اوراق قرضه اسالمی ) نام دارد .اوراق صکوک در جریان
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تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها شکل گرفته است که در آن،
یک واسط ،داراییهای را به دست آورده ،بر مبنای آنها اوراقی را
منتشــر میکند که نشان دهنده ذی نفع بودن دارندگان اوراق از آن
داراییهاست.
اهمیت و مزایای تامین مالی اسالمی

از دیدگاه نظری ،تصمیم گیری مدیــران درباره ترکیب تامین
مالی ،تحت تاثیر عوامل گوناگون مانند عوامل سیاسی ،اقتصادی و
مقررات قانونی قرار دارد؛ لذا تعیین اســتراتژی ترکیب تامین مالی
عــاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهــای کالن اقتصادی همچون
تورم ،نرخ بهره ،سیاســتهای اعطای تسهیالت در نظام بانکی و
مالیات اســت ،تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی ،ریسک
مالی و تجاری شرکتها ،ترکیب داراییها همراه با محدودیتهای
قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین
بــورس و اوراق بهادار قرار دارد .از آنجاکه یکی از وظایف اصلی
مدیران ،حداکثر کردن ثروت ســهامداران اســت ،تاثیر روشها و
تعیین ترکیــب تامین مالی و نحوه مصــرف عواید حاصل از این
روشها بر بازده آتی سهام ،برای آنان از اهمیت بسزایی برخوردار
است (زنجیردار و ابراهیمیراد .)1388 ،پس از بحران مالی جهانی،
سیاســت گذاران به دنبال راهکاری برای تقویت واسطه گریهای
مالی هســتند که توسط بانکها و موسســات غیربانکی صورت
میپذیرد .هدف اصلی ،بررســی و شناسایی محرک ایجاد مخرب
ترین بحران مالی قرن و در نتیجه ایجاد یک سیســتم مالی با ثبات
تر و فراگیر در جهت توســعه و رشد اقتصادی است .تامین مالی
اســامیویژگیهای متعددی دارد که سازگار با این هدف است.
تامین مالی اســامیبه آن دســته از خدمات مالی اشاره دارد که با
فقه و شریعت اسالمیســازگار و مواردی نظیر قمار ،سفته بازی،
بهره و ....را ممنوع کرده اســت .در واقع اساس تامین مالی اسالمی
بر رفتار عادالنه و حفظ قداســت قراردادهاســت .از آنجا که کلید
اصلی تامین مالی اســامیمشــارکت طرفین قرارداد در ســود و
زیان پروژهها و وامهای مالی اســت؛ لذا این اصول نوید حمایت
از ثبات مالی میدهد .تامین مالی اسالمیاز پتانسیل عملکرد مهمی
در جهت ثبات و ترویج برخوردار اســت و بــا توجه به اینکه از
ســرمایهگذاران خواسته میشــود در زیان احتمالی وامها شریک
شوند ،اهرم مالی کمتر و انگیزه بیشتری برای مدیریت ریسکهای
بزرگ تر به وجود میآید .از طرفی این ویژگی تقســیم ریسک به
اطمینان از صحت عملکرد موسسات مالی خصوصی و منع رونق
انواع وام دهی وایجاد حباب در امالک و مستغالت که پیشامدهای
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بحران مالی جهانی بودند ،کمک بســزایی میکند .همچنین تمرکز
بر ســرمایهگذاری دارایی محور و تقسیم ریســک تامین مالی در
این روش ،امکان دسترسی شرکتهای کوچک و متوسط به منابع
مالی به منظور حمایت از رشد فراگیر آنان و تامین مالی پروژههای
زیربنایی در مقیاس بزرگ را به وجود میآورد .سرمایهگذارانی که
مشارکت در تامین مالی پروژههای ساخت و ساز جادهها ،پل سازی
و پروژههای مشــابه کرده اند ،بازده سرمایهگذاریهای خود را تا
زمان ســر رسید پروژهها دریافت میکنند .در نهایت خدمات مالی
اسالمیوعده بهبود گنجایش مالی برای تعداد زیادی از مسلمانان
که صرفا تمایل به استفاده از خدمات بانکی اسالمیرا دارند ،داده
است .از جمله مزایای تامین مالی اسالمیعبارت اند از:
 افزایش شــفافیت قانونــی و هماهنگ ســازی ،مطابقت بااســتانداردهای اســامی ،از جمله نحوه برخورد در شراکت سود
سرمایهگذاری حسابها سرمایهگذاری و الزامات افشا و همچنین
ارائه توضیحات بیشــتر در مورد ابزارهای تطبیق با شــریعت در
الزامات محاسباتی بازل.III
 تاکید بر اهمیت سازگاری بیشتر در رعایت شریعت در داخلو خارج از کشورها
 تاکید بر اهمیت توسعه شبکه ایمنی (حفاظت از سپردهگذارانو ارائــه نقدینگی اضطراری) و چارچوبهایی که به موسســات
اسالمیکه با مشــکالت روبه رو هستند ،اجازه دهد تا مشکالت
خود را به شــیوه ای که موجب اجتنــاب از ایجاد اختالل در بازار
شود ،حل کنند.
 کاهش مالیات و موانع قانونی مشارکت در ریسک تامین مالی تعمیــق بازار برای اوراق بهــادار کوتاه و بلندمدت مطابق باشــریعت ،از طریق محک مســتقل موضوعات به صورت منظم و
قوانین شفاف تر حاکم بر رفتار با وثیقه(فاضلی و همکاران.)1396 ،
ضرورت رویکرد به تامین مالی اسالمی

مبحث تامین مالی اسالمیچندی است که در فضای بین المللی
اهمیت بسیار باالیی یافته است و عالوه بر آنکه نهادها و ابزارهای
مالی اسالمیمتنوعی در کشورهای اسالمی(و غیراسالمی) ابداع و
به کارگرفته شده ،در دانشگاههای معتبر بین المللی این مبحث نیز به
عنوان دورههای تحصیلی تدریس و عالقمندان زیادی جلب نموده و
لذا میتوان ادعا کرد که تامین مالی اسالمیهم اکنون به عنوان یکی
از جلوههای بارز و از رقیبان اصلی تامین مالی سنتی در فضای بین
الملل مورد توجه است .در مقطع کنونی برخی موضوعات محوری
همانند ابالغ سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،جهانی سازی و

ضرورت وحدت و انسجام مالی اسالمیکشور ایران را به عنوان ام
القرای کشورهای اسالمیو نیز به عنوان کشوری که نیات و اهداف
بلندنظرانه اقتصادی را در ســر میپروراند و آن رسیدن به مقام اول
اقتصادی در منطقه خاورمیانه است ،در میان فرصتها و تهدیدهایی
قرار داده است که میتواند انقالبی اقتصادی در آینده به وجود آورد.
اما برای تحقق این اهداف اقتصادی باید اوال نســبت به طراحی و
بکارگیــری نهادهای پولی و مالی جدید اقدام کرد و ثانیا ابزارهای
مالی جدیدی را نیز طراحی کرده و به کار گرفت .بدیهی است که
این اقدامات باید منطق با دین مبین اســام بوده تا با شکل گیری
نهادهای پولی ومالی جدید و ابزارهای نوین مالی اســامیزمینه

الزم برای تحرک اقتصادی کشور فراهم آید .به بیان دیگر نهادهای
مالی همانند موتوز محرکه اقتصاد یک کشــور هســتند و چنانچه
خواهان توسعه و پیشرفت دو چندان در حوزه اقتصاد کشور باشیم،
باید موتورهای محرکه متناسب با سرعن ،شتاب و حجم عملیات
پیش رو طراحی و حرکت داده شوند .تامین مالی اسالمیبا رویکرد
ابداع ابزارهای نوین برای تامین مالــی پروژههای صنعتی ،نیرو و
انرژی و مستغالت و  .....و با توانایی جایگزین پذیری تامین مالی
سنتی در کشورهای مسلمان از مهمترین فرصتهای پیش روی نظام
مالی کشور برای توسعه اقتصادی میباشد که در این راستا نهادها،
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سازمانها و شرکتهای متنوعی وجود دارند که یا نیازمند تامین مالی
هســتند (مانند شرکتهای حوزه صنعت و معدن ،انرژی ،آب و نیرو
و )....یا توســعه تامین مالی اسالمی نیازمند تالش و درگیری آنها
میباشد (مانند سازمانها و نهادهای دولتی و()...استیری.)1387 ،
اصول و ویژگیهای حاکم بر سیستم مالی اسالمی

الف) مبنای قانونگذاری
نظام مالی اسالمیدستورات و اصول کارکردی خود را از وحی
و دستورات بیان شده توسط معصومین اخذ کرده است .منابع اصلی
استخراج دستورات منطبق با شریعت در حوزههای مختلف -و از
جمله نظام مالی و اقتصادی -قرآن و ســنت میباشند .البته عقل و
اجماع نیز از دیگر منابعی هســتند که جهت استخراج دستورات از
متن قرآن و ســنت مطرح هستند .از طرف دیگر ،نظامهای متعارف
از چنین منابعی در اســتخراج دستورات و مبانی کارکردی محروم
هســتند .این نظامها ،دستورات و اصول خود را بر مبنای تنظیمات
بشری اســتوار کرده اند و بسته به شرایط و نیازهای جامعه ،مبانی
کارکــردی خود را تنظیم میکنند و چه بســا در مدتی ،الگویی بر
مبنای یکسری اصول طراحی شده باشد و در آینده مبانی آن اصول
زیر ســوال رود وکل مدل یا تقریبا همه اجزاء آن به صورتی دیگر
تنظیم شود .اما از آنجا که تنظیم مدلهای منطبق با شریعت بر مبنای
اصول مشــخص و مدون صادره از منبع وحی و ســنت صورت
میگیــرد ،تغییرات بنیادی هیچگاه صورت نخواهد گرفت و صرفا
ممکن اســت برخــی از روبناها بنا به مصلحــت روز جامعه و یا
سازوکار اجتهاد ،تغییر یابند.
ب) تحریم ربا
«ربا» مفهوم و یا عملی اســت که در قــرآن کریم به صراحت
تحریم شده است .در اصطالح فقها معموال ربا چنین تعریف شده
است« :معاوضه مالی به مالی دیگر (که این دو اوال همجنس باشند،
ثانیا با کیل و یا وزن اندازه گیری شــوند) و یا قرض دادن به شرط
زیاده» وقتی که پول بین دو نفر مبادله میشود ،هیچ یک از طرفین
نباید بدون ایجاد ارزش افزوده طلب منفعتی نماید .لذا مبادله پول
به پول زمانی شــرعی و قانونی اســت که بدون هیچ مبلغ اضافی
صورت گیرد .در واقع در قانون اســام درآمد زمانی معتبر اســت
که حاصل کار ،معامله ارث ،هبه یا هدیه باشــد .از طرف دیگر ،در
سیستم ربوی ،کارکرد عملی پول اهمیتی ندارد و در چنین سیستمی
چنانچه اســتفاده از پول در شرکت یا صنعت منجر به زیان گردد،
بهره ثابت باید پرداخت شــود و از نظر اســام این غیر شرعی و
غیرقانونی است.
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پ) مشارکت در سود و زیان
برخالف موسسات مالی معمولی که اساسا در اعطای تسهیالت
آنها یک قرض دهنده و یک قرض گیرنده وجود دارد ،موسسه مالی
اسالمیاز یک طرف ،شریک سپرده گذار و از سوی دیگر صاحب
کار اقتصادی به شمار میرود و با نظارت دقیقی که اعمال میشود،
وجوه ســپرده گذاران عمدتا در سرمایهگذاریهای مستقیم به کار
گرفته میشود .تامین کنندگان سرمایه ،سرمایهگذار محسوب شده
و کارآفرین و ســرمایهگذار در صورتی که میتوانند در سود سهیم
باشند که در زیان هم شریک باشند.
ت) پول به عنوان سرمایه بالقوه
پول به خودی خود هیچ ارزشی ندارد و صرفا به عنوان وسیله
مبادله مورد اســتفاده قرار میگیرد ،در حالی که در سیســتم مالی
ربوی پرداخت بهره ثابت به وســیله بانک یا موسســه مالی ،ایجاد
نوعی زایندگی برای پول اســت .در اقتصاد اسالمیپول زمانی به
سرمایه واقعی تبدیل میشود که سرمایهگذاری شده و وارد جریان
اقتصادی شود.
ث) ممنوعیت فعالیتهای نامشروع
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بعضی از فعالیتها از نظر اسالم جزو مکاسب محرمه هستند
و بعضی دیگر حالل شمره شده و مورد تایید دین مبین اسالم قرار
گرفته اند .شرکتها باید در فعالیتهایی وارد شوند که از نظر اسالم
مجاز شمرده شده است و افزون بر آن خود شرکت نیز نباید عملی
انجام دهد که با مبانی دین مبین اســام تناقض داشته باشد؛ یعنی
شرکت نباید در فعالیتهای غیر اسالمیسرمایهگذاری کند نباید از
طریق غیراسالمیتامین مالی کند.
ج) رهاییی از غرر (نااطمینانی مفرط)
همه انواع قراردادها و معامالت بایستی از نااطمینانی مفرط بدور
باشــند؛ به عبارت دیگر قراردادهایی با این ویژگیها مجاز نیستند.
دانشجویان اســامی(طلبهها) شرایط و ویژگیهای مشخصی که
مربوط به نااطمینانی مفرط است را که باعث رد یک قرارداد میشود
شناسایی کرده اند (استیری.)1387 ،
چ) رهایی از قمار و درآمدهای بادآورده
قراردادهای با نااطمینانی مفرط (غرر) به نوعی قمار محسوب
میشوند و بدترین نمونه آن یعنی سفته بازی نیز نوعی قمار است.
قرآن مجید و سیره پیامبر درآمدهای ناشی از بازیهای شانسی (قمار)

که درآمدهای بادآورده دارند را غیر مجاز شمرده اند.
ح) اصل رعایت مصالح اجتماعی
از دیگــر اصولی کــه مبنای فعالیت موسســات در نظام مالی
اســامیاســت ،اصل رعایت مصالح اجتماعی و توجه به آن در
برنامه ریزیهای راهبردی موسســات و نهادهای اســامیاست.
برپایه اصل فوق ،این موسســات میبایســت در برنامه ریزیهای
خــود منافع اجتماع و مصالح آنرا در نظر داشــته باشــند .این در
حالیست که این مطلب در مورد سایر موسسات به عنوان یک اصل
راهبردی مطرح نیســت و صرفا در مواردی به دلیل وجود قوانین
و مقررات و ضوابط حاکم ،الزم الرعایه میباشــد .اما در نظام مالی
اسالمی  ،به عنوان یک اصل اساسی هر مجموعه ای در قبال جامعه
مسئول است مساویت منافع کل جامعه را در برنامه ریزیهای خود
بگنجاند .از مواردی که توجه به آن ضروری میباشد ،حل مشکل
فقر در جامعه اســت .براین اساس ،موسسات میبایست رفع فقر
در جامعه اســت .براین اساس ،موسســات میبایست رفع فقر در
جامعه را در دســتور کار خود قرار دهند و اینطور نباشد که نسبت
به آن بی تفاوت باشند .از دیگر مثالهای این اصل ،گسترش و ارتقاء
ســطح مدیران جامعه است .مدیران نهادها در نظام مالی اسالمی ،
میبایســت از طریق برنامه ریزیهای مشخص ،گسترش علم در
جامعه و ارتقاء ســطح علمیکارکنان در درجه اول و کل جامعه به
تبع آنرا در دستور کار خود قرار دهند.
آشنایی با برخی از موسسات بین المللی قانونگذاری

نظام مالی اسالمی
نظــام مالی اســامیدر طی دو دهه اخیر شــاهد تحوالت و
نوآوریهای بسیار بوده است .در این میان صکوک از جمله مهمترین
ابزارهایی است که در مدت چندسال توانست قابلیتهای خود را به
اثبات رسانده و هرچه بیشتر در مسیر تکامل حرکت کند .مالزی و
بحرین به مدد بهره گیری از ساختارهای قانونمند و زیر ساختهای
توانمند بازار سرمایه توانستند از این ابزار بسیار منتفع شوند .وجود
هیاتهای شــریعت جهت تنظیم قوانین راهبردی اوراق صکوک،
بهره مندی از موسســات بین المللی جهت تســهیل همکریهای
چندجانبــه و ایجاد امکان ســرمایهگذاریهای بین المللی ،وجود
بازارهای ســرمایه قوی جهت معامالت این اوراق بهادار اسالمی،
بهره مندی از ساختارهای قانونگذاری منسجم جهت تسریع روند
نظارت و قانونگذاری بر این اوراق از جمله ســازوکارهایی هستند
که توســعه بازار اوراق بهادار اسالمیدر این کشورها را سرعت را
سرعت بخشیده و باعث شده است تا موسسات مالی اسالمیبتوانند
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از مزایای انتشــار و معامالت اوراق بهادار اسالمیمتنفع شوند .در
زیر برخی از موسسات قانونگذار که بستر مناسبی را جهت رشد و
توسعه نظام مالی اسالمیفراهم آورده اند ،ارائه شده است.
 . 1هیات خدمات مالی اسالمی()IFSB
بانکهای مرکزی مالزی ،عربســتان سعودی ،اندونزی ،کویت،
پاکستان و ســودان ،در ســال  2002هیات خدمات مالی اسالمی
را تاســیس نمودند .دفتــر اصلی این هیات در مالــزی قرار دارد.
بانک توسعه اســامیهم در زمینه تاسیس و راه اندازی این مرکز
تالشهای فراوانی را انجام داد .هیات مالی اسالمیبه دنبال آن است
که مجموعه قوانین متحدالشکلی را برای بازارهای سرمایه اسالمی
و موسسات مالی اسالمیتنظیم نماید.
 . 2بازار مالی اسالمیبین المللی ()IIFM
دفتر اصلی این مرکز در بحرین قرار دارد .بازار مالی اسالمیبین
المللی هم راســتا با انجمن بین المللی بازارهای بخشی خصوصی
فعالیت میکند .از جمله مهمتین مســئولیتهای این بازار ،توســعه
بازار صکوک اســت .این مرکز مجموعه قوانین و اســتانداردهای
حســابداری موسسه حســابداری و حسابرســی موسسات مالی
اســامی( )AAOIFIو بخصوص استاندارد این موسسه در باب
صکوک سرمایهگذاری را مبنای کار خود قرار داده است .این مرکز
عالوه براین ،در پی ایجاد همگرایی بیشــتر میان مدلهای کارکردی
بازارهای مالی اسالمی ،بسترهای حقوقی الزم جهت این کار ،ساز
و کار تسویه و نظارت میباشــد که این قبیل زیر ساختهای پیش
شرط میل به یک بازار سرمایه اسالمیموفق است.
 .3مرکز مدیریت نقدینگی ()LMC
این مرکز جهت توانمندسازی موسسات مالی اسالمیبه منظور
مدیریت نقدینگی تاســیس شده است .عملکرد این مرکز منطبق با
اصول شریعت میباشد .این مرکز در راستای تسهیل سرمایهگذاری
منابــع مازاد بانک و موسســات مالی اســامیدر ابزارهای مالی
اسالمیفعالیت میکند .عالوه بر این ،مرکز مدیریت نقدینگی اقدام
به جذب دارائیها از دولتها ،شرکتها و موسسات مالی در کشورهای
مختلف مینماید .منابع و دارئیها ی بدست آمده و به اوراق بهادار
تبدیل میشوند و انواع ابزارهای کارآمد جهت مبادله در بازار مالی
اسالمیبر مبنای آنها منتشر میشوند .ارائه انواع خدمات مشورتی
در حوزههای مالی اسالمیهم از دیگر کارهای این مرکز میباشد.
 . 4آژانس رتبه بندی اسالمیبین المللی (:)IIRA
ســهامدار اصلی این آژانس بانک توســعه اســامیمیباشد.
مجموعه بانک توســعه اسالمیبالغ بر  %42ســهام این آژانس را
در اختیار دارد .بانک اســامیابوظبی ،بانک اســامیبحرین و
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بانک اسالمیمالزی نیز جزء ســهامداران عمده آژانس میباشند.
این آژانس از ســوی بانک توسعه اسالمیپشتیبانی مالی میشود.
و وظیفه آن برآورد رتبه بانکهای اســامیو انواع صکوک منتشر
شده است و منطق با بهترین الگوی رتبه بندی بین المللی ،به رتبه
بندی موسسات و ابزارهای مالی اسالمیمیپردازدJCRVIS– .
فناوری الزم و حمایتهای کافی را جهت اقدامات آژانس رتبه بندی
اسالمیبین المللی در اختیار میگذارد.
 . 5سازمان حســابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی
()AAOIFI
ســازمان حســابداری و حسابرسی موسســات مالی اسالمی
 ،یک مجموعه غیرانتفاعی بین المللی اســامیاســت که به تهیه
استانداردهای حسابداری ،حسابرسی ،حاکمیت ،اخالق و شریعت
برای موسسات مالی اسالمیو صنعت تامین مالی اسالمیمیپردازد.
این سازمان در راســتای تفاهم نامه همکاری که توسط موسسات
مالی اســامیدر تاریخ اول صفر سال  1410هجری قمری مطابق
با 26فوریه ســال  1990به امضاء رســید ،تاسیس شده است .دفتر
اصلی این سازمان کشور بحرین میباشــد .سازمان حسابداری و
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حسابرسی موسسات مالی از سوی  155موسسه مالی و پولی (شامل
بانکهای مرکزی ،موسسات مالی اسالمیو دیگر مشارکت کنندگان
بین المللی اسالمی) حمایت میشود .مجموعه استانداردهای این
ســازمان در پادشــاهی بحرین ،مرکز مالی بین المللی دبی ،قطر،
سودان و ســوریه به اجرا درآمده اند .در کشورهایی نظیر استرالیا،
اندونزی ،مالزی ،پاکستان ،عربستان سعودی و آفریقای جنوبی هم،
مجموعه استانداردهایی براساس استانداردهای سازمان حسابداری
و حسابرسی موسســات مالی اسالمیتنظیم شــده اند (استیری،
.)1387
الگوی تشکیل موسسه تامین مالی خرد وقفی

منظور از موسســه تامین مالی خرد وقفی ،موسسه ای است که
بخــش عمده ای از منابع خود را با اســتفاده از اموال وقفی تامین
میکند؛ به عبارت دیگر در بخش تجهیز منابع به طور عمده از نهاد
وقف بهره میبرد .در واقع موسسه تامین مالی خرد وقفی در بخش
تجهیز منابع (بدهیها) از ابزارها و نهادهای اســامیو در بخش
تخصیص منابع (داراییها) از ابزارهای اسالمیاستفاده کرده و لذا
در ابعاد مختلف از موسســات تامین مالی خرد بهره محور متمایز

میشود .در ذیل به بررسی مختصر ویژگیهای موسسه تامین مالی
مذکور در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع میپردازیم.
 )1تجهیز منابع :موسسات تامین مالی خرد متعارف ،منابع مالی
خویش را یا از طریق سپرده پذیری بر اساس عقد قرض و پرداخت
بهره انجام میدهند و یا از منابع بیرونی (کمکهای دولتی و یا بین
المللی) استفاده میکنند( .حبیب  .)2002 ،اما در مقابل ،موسسات
تامین مالی خرد اســامیاز عقود اسالمی(شامل عقود مشارکتی،
مبادله ای و قرض الحسنه) در جذب سپردهها بهره میبرند .عالوه
براین ،میتوانند از نهادهای اقتصادی اسالم نیز به منظور تامین منابع
خویش بهره ببرند .نهادهایی چون وقف ،قرض الحســنه ،خمس،
زکات ،انفال ،فیء وغیره در الگوی پیشنهادی این تحقیق ،مهم ترین
منبعی که برای تامین مالی موسســه در نظر گرفته شده است ،نهاد
وقف است که در چهار صورت (وقف اموال منقول و غیر منقول،
وقف ســهام ،وقف پول و انتشــار اوراق وقف) تجلی مییابد .در
ادامه ،به صورت مختصر ،به بررســی فقهــی هر یک از این موارد
میپردازیم .در هر مورد الزم اســت چهار شرط فقهی مورد توجه
باشد؛ شــرایطی که عمومیبوده و الزم است که در هر مال وقفی
وجود داشــته باشند .این شرایط عبارت اند از :عین بودن ،مالکیت
واقف نســبت به مال ،قابلیت بقای عین مال همراه با انتفاع ،وجود
امکان اقباض (شهید اول 1411 ،ق؛ محقق حلی 1403 ،ق).
الف .وقف اموال
یکی از منابع تجهیز موسسه تامین مالی خرد وقفی ،دریافت و
اســتفاده از اموار منقول و غیر منقولی است که دارای چهار ویژگی
فوق الذکر بوده و توســط افراد خیر به منظور کمک به فقرا وقف
میشود .در واقع موسسه ،به عنوان متولی ،اموال مذکور را براساس
صیغه وقف از واقفان دریافت کرده و متعهد میشــود تا این اموال
را تنها در جهت حل مشــکالت فقرا به مصرف برساند .با توجه به
ماهیت تامین مالی خرد و اهدافی که در جهت کمک به گروههای
پایین درآمدی و حل مشــکل فقر در جامعه دارد ،موسســع تامین
مالی خرد وقفی تنها میتواند با آن دســته از واقفان همکاری کند
که به منظور حل مشــکل فقرا ،اموال خود را وقف میکنند .از این
رو واقفانی که اهداف دیگری مانند کمک به مســاج.د ،تعمیر پلها
ومعابر ،احداث و تجهیز قبرســتانها و غیره را دارند ،نمیتوانند
با موسســه تامین مالی خرد وقفی همکاری کنند .البته همان طور
کــه در بخش قبل دیدیم ،به لحاظ تاریخی اکثر موقوفات با هدف
رفع فقر انجام میشود .همچنین موسسه مذکور این امکان را برای
واقفان فراهم میآورد که یا اموال خود را به صورت عام وقف فقرا
کنند و یا وقف گروههای خاصــی از فقرا نمایند (به عنوان نمونه
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دانشجویان فقیر) که در صورت دوم ،موسسه به عنوان متولی وقف،
متعهد است که منافع حاصل از این اموال را فقط به مصرف همان
گروههای تعیین شده برســاند .عالوه براین ،موسسه این امکان را
برای واقف فراهم میآورد که بین ارائه وامهای مصرفی و یا تولیدی
به فقرا انتخاب نماید؛ زیرا همان طور که در بخش بعد خواهیم دید،
در موسسه مذکور هر دو نوع وام پرداخت میشود.
ب .وقف سهام
در خصوص سهام شــرکتها و امکان پذیر بودن وقف آن،
میتوان ادعا کرد که از چهار شــرط عین بــودن ،مالکیت واقف
نسبت به مال ،قابلیت بقای عین مال همراه با انتفاع ،وجود امکان
اقباض ،موارد دوم و ســوم .در مورد ســهام بدون هیچ تردیدی
وجود دارد .در واقع ســهام ،در تملک دارند آن قرار دارد (شرط
دوم) و امکان بهره منــدی از منافع آن همراه با باقی ماندن عین،
فراهم اســت (شرط سوم) .اما در رابطه با قابلیت قبض و اقباض
نیز میتوان گفــت هم به لحاظ عرف و هم به لحاظ قانون (مواد
 39و 40قانون تجارت) ،امکان قبض واقباض برگه ســهام وجود
دارد .تنهــا موردی که در رابطه با ســهام میتواند محل اختالف
باشــد ،مورد اول یعنی عین بودن اســت .عین به لحاظ فقهی در
مقابل ســه موضوع قرار میگیرد که عبارت اند از دین ،مال مبهم
و منفعت .در این رابطه نیز برخی تحقیقات به درســتی نشان داده
اند که با توجه به اینکه منظور از سهام ،برگه یا ورق سهام و نبوده
وحصه یا بخشی از مال شرکت است که براساس برگه در اختیار
فرد قرار میگیرد ،لذا شــرط عین بودن نیز در مورد سهام برقرار
میباشــد (مصباحی مقدم و شکری .)1386 ،بنابرآنچه مطرح شد
به نظر میرســد وقف سهام نیز بتواند به عنوان منبع دیگری برای
موسسه تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد .در واقع خیران سهام
شــرکتها و موسســاتی که در اختیار دارند را در راه خدا وقف
کرده و موسسه را متولی مصرف منافع قرار میدهند .دراینجا هم
باید واقفان تنها به منظور کمک به فقرا ســهام خود را وقف کرده
باشــند و همچنین امکان انتخاب در رابطه با مصرفی و یا تولیدی
بودن اســتفاده از منافع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که
از منافع این نوع از وقف بهره میبرند ،برای واقفان فراهم است.
ج .وقف پول
اما در رابطه با وقف پول ،به نظر میرسد از چهار شرط مذکور
مــوارد مالکیت واقف و وجود امکان اقبــاض در مورد پول نیز به
لحاظ عرفی کامال قابل تصور باشد .در رابطه با دو شرط عین بودن
و قابلیت بقا همراه با انتفاع ،برخی از محققین به درستی مساله بقای
مالیت را در مورد پول مطرح کرده اند .در واقع در این دیدگاه ،دو
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نــوع حبس در وقف قابل تصور اســت .یکی حبس عین مال ،که
مخصوص عروض (کاالها) میباشــد و دیگری حبس مالیت مال،
که مخصوص نقود میباشد .بنابرایند در وقف عروض ،بقای رقبه
مال (عین مال) با وجود انتفاع ،شــرط اســت؛ ولی در وقف نقود،
بقای مالیت مال با وجود انتفاع ،شــرط میباشد (دادگر و سعادت
فــر ،1386 ،ص 16؛ مصباحی مقدم و دیگــران ،1388 ،ص .)13
بنابراین وقف پول نیز میتواند به عنوان منبع دیگری برای موسسه
تامین مالی خرد وقفی مطرح باشد .در واقع خیران وجوهی که در
اختیار دارند را در راه خدا وقف کرده و موسســه را متولی استفاده
از مصرف منابع قرار میدهند .موسسه از این وجوه به منظور ارائه
وامهــای مصرفی و تولیدی به فقرا اســتفاده میکند .در اینجا هم
باید واقفــان تنها به منظور کمک به فقرا وجوه خود را وقف کرده
باشند .همچنین امکان انتخاب در رابطه با مصرفی و یا تولیدی بودن
اســتفاده از منافع و همچنین عام یا خاص بودن فقرایی که از منافع
این نوع از وقف بهره میبرند ،برای واقفان فراهم باشد.
د .انتشار اوراق وقف
یکی دیگر از راههای تجهیز منابع مالی برای موسســه تامین
مالی خرد وقفی انتشــار اوراق وقف اســت .این دسته از اوراق،
در گروه اوراق اسالمیغیر انتفاعی (صکوک غیرسرمایهگذاری)
قــرار میگیرند .دارندگان اوراق وقف افرادی هســتند که به هر
دلیلــی تمایل به وقف نمودن دارایــی خاص با مبالغ اندک دارند
(سروش.)1387 ،
 )2تخصیص منابع :همان طور که ذکر شــد تخصیص منابع
در موسســات تامین مالی خرد متعارف ،به طور عمده براســاس
عقد قــرض و دریافت بهره (ربا) انجام میشــود .اما با توجه به
حرمت ربا در اقتصاد اســامی  ،الزم اســت در ارائه تامین مالی
خرد اسالمیاز عقود مختلفی استفاده شود که در نظام مالی اسالم
وجود دارد .عقود مذکور که در بانکهای اســامینیز به منظور
ارائه تســهیالت مورد اســتفاده قرار میگیرد را میتوان در چهار
گروه کلی تقســیم بندی نمود که عبارت اند از عقود مشــارکتی
(مشــکارت مدنی ،مشــارکت حقوقی ،مزارعه ومساقات) ،عقود
مبادله ای با بازدهی ثابت (فروش اقساطی ،خرید دین و اجاره به
شــرط تملیک) ،عقود مبادله ای با بازدهی متغیر (سلف وجعاله)،
و عقد قرض الحسنه .ســه مورد اول مخصوص وامهای تولیدی
بوده و مورد اخر مربوط به وامها مصرفی میباشــد( .موسویان،
،1383میسمیو همکاران.)1389 ،
ادامه دارد...

فصلنامه حسابدار خبره

صفر تا صد بازار کار حسابداری در ایران
حســابداری چیست؟ با گسترش کســبوکارهای مختلف و پیچیدهتر شدن اصول مدیریت
مالی و همچنین قوانین مالیاتی ،تصمیمگیری برای آینده مالی یک شــرکت بهتنهایی توسط مدیر
آن کسبوکار امکانپذیر نیســت بلکه برای این کار به مشورت چندین حسابدار و مدیر مالی با
تجربه نیاز دارد.
نیاز روزافزون کسبوکارهای مختلف به افرادی که در تجزیهو تحلیل امور مالی تسلط دارند
در کنار نرم افزار حسابداری باعث شده تا مشاغلی مانند حسابداری نقش پررنگی پیدا کنند و افراد
زیادی بهدنبال یادگیری مهارتهای الزم برای این حرفه باشند.
از آنجایی که نیاز به افراد متخصص در حسابداری روز بهروز در حال افزایش است تصمیم
گرفتیم در این مقاله هرآنچه نیاز است درباره حسابداری بدانید را به شما بگوییم تا بتوانید اگر به
این شغل عالقه دارید بتوانید با دید بازتری آن را انتخاب کنید.
حسابداری چیست؟

در کتابها و سیســتمهای دانشگاهی تعاریف مختلفی از حسابداری آورده شده است اما اگر
بخواهیم یک تعریف جامع از این حرفه را ارائه دهیم باید بگوییم حسابداری سیستمی است که در
آن فرآیندهایی مانند جمعآوری اطالعات ،طبقهبندی دادهها ،ثبت و تهیه گزارشات مربوط ب ه آنها
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انجام میشود تا مدیران و تصمیمگیرندگان نهایی بتوانند بهراحتی
از این دادهها استفاده کنند.
یادگیری حسابداری ب ه دو روش تجربی و تئوری انجام میشود
که در ادامه هر دو روش را بررسی خواهیم کرد.
در روش تجربی افرادی کــه عالقهمند به یادگیری این حرفه
هســتند میتوانند با مراجعه به موسســات مختلف اطالعات الزم
را درجهت نحوه کار بدســت بیاورند و با فعالیت در شرکتهای
مختلف تجربه کسب کنند.
راه دیگر یادگیری حســابداری روش تئوری اســت؛ رشــته
حســابداری یکی از رشتههای شناور در ســه رشته علوم تجربی،
ریاضی و علوم انســانی اســت و ریاضی مهمترین درس آن است
پس هر فردی که به ریاضیات عالقه داشته باشد میتواند از این سه
رشته وارد حسابداری شود و مدرک دانشگاهی آن را کسب کند.
یادگیری حسابداری بهصورت تجربی یا با تحصیالت دانشگاهی
در بــازار کار کمی تفاوت دارد زیرا برخی از اصول حســابداری
فقط در دانشــگاه تدریس میشود برای مثال فردی که حسابداری
را بهصورت تجربی یــاد گرفته نمیتواند بین دارایی کوتاهمدت و
بلندمدت یک شــرکت تفاوت قائل شود یا نمیداند چگونه استاد
مربوط به معامالت ارزی را ثبت کند.
این تفاوتها باعث میشــود تا موقعیت برای پیشرف شغلی
حسابداران با مدرک دانشــگاهی بیشتر فراهم باشد و افرادی که
بهصورت تجربی این حرفه را آموختهاند بهعنوان حسابرس فعالیت
کنند نه حسابدار.
از طرفی دیگر افرادی که فارغالتحصیل رشته حسابداری هستند
با کسب تجربه و ارتقاء مدارک دانشگاهی خود میتوانند بهعنوان
مدیر مالی شرکت فعالیت کنند و به مدیران و سهامداران آن سازمان
در جهت بهبود آینده مالی مشاوره بدهد.
حسابداری چیست؟ بهطور کلی شغل حسابداری به دو بخش
تقسیم میشود؛ حسابداری داخلی و حسابداری مستقل که در ادامه
به توضیح این دو مورد میپردازیم.
ف هستند
در حســابداری داخلی ،حسابرسان شــرکت موظ 
دادههای مربوط به شــرکت را جمعآوری کنند و پس از تحلیل و
طبقهبندی آنها گزارشــات مربوطه را بهصورت ماهانه و ساالنه به
مدیر شرکت و یا سازمانهای دیگر ارائه دهد.
در این بخش حسابداران فرایند مالی داخلی شرکت را بررسی
میکنند و رابط بین هیأت مدیره و بخشهای دیگر شرکتاند.
شاخه دیگر حســابدای ،حسابداری مســتقل است که در آن
سازمانهای مختلف برای کاهش هزینه مربوط به حسابداری امور
مالی خود را به شرکتهای حسابرسی برونسپاری میکند.
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شــرکتهای حسابرســی دادههای دریافتشــده را تحلیل و
بررســی میکنند و پس از انجام محاسبات مربوطه گزارشات خود
را به ســهامداران و مدیران شــرکت ارائ ه میدهند .در واقع در این
بخش حسابداران مستقل بین صاحبان و هیأت مدیره شرکت ارتباط
برقرار میکند .در ادامه به بررسی تواناییهای الزم برای موفقیت در
رشته حسابداری میپردازیم.
برای حسابداری چه تواناییهایی الزم است؟

همانطور که در بخش قبلی گفتیم حسابداری یکی از رشتههای
شناور دانشگاهی اســت که میتوان از رشــتههای علوم تجربی،
ریاضی و علوم انســانی وارد آن شد .افرادی که میخواهند در این
رشــته قبول شوند باید اســتعداد ریاضی و تحلیل دادههای آماری
داشــته باشند تا با تمرین و پرورش آن در دانشگاه بتوانند دادههای
پیچیده یک شرکت را تحلیل کنند و نتایج آن را ارائه بدهند.
امروزه با پیچیدهتر شدن قوانین و روابط در سازمانها استعداد
ریاضی بهتنهایی برای موفقیت در رشــته حسابداری کافی نیست
و یادیگری مواردی مانند نگارش صحیح گزارشــات بهطوری که
مدیران و سازمانهای مختلف بتوانند بهراحتی آن را درک کنند نیز
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الزم است.
توانایی در برقراری ارتباط با دیگران و تحمل ساعتها کار با
تمرکز باال در پشت میز از دیگر ویژگیهایی است که یک حسابدار
خوب باید داشته باشد.

افرادی که میخواهند در حوزه حســابداری فعالیت کنند توضیح
دادیــم و در این بخش قصد داریم نکاتی را برای تبدیل شــدن به
بهترین حسابدار به شما بگوییم.
حسابداری یکی از سختترین مشــاغلی است که در جامعه
وجــود دارد زیرا باید باتوجه به تمام پیچیدگیهای مالی و فشــار
و استرســی که به شما وارد میشود بهترین گزارش آماری را ارائه
دهید.
برای اینکه بتوانید به یک حسابدار خوب تبدیل شوید ابتدا باید
قدرت صبر و تمرکز را در خودتان باال ببرید تا فشار ساعتها کار
نتواند شما را خسته کند و دقت شما را در کار پایین بیاورد.
دومین کاری که باید برای تبدیل شــدن یک حســابدار موفق
بکنید این اســت که روابط اجتماعی و قــدرت برقرای ارتباط با
دیگران را در خودتان تقویت کنید تا بتوانید در گفتوگو با مدیر و
سایر اعضای شرکت و همچنین سازمانهای مختلف بتوانید خوب
عمل کنید.
یادگیری نرمافزارهای آماری در کنار نرم افزار مالی ســومین و
یکی از مهمترین کارهایی است که برای پیشرفت شغلی باید انجام
دهید زیرا این نرم افزارها در باالبردن دقت و صحت گزارشات شما
کمک بسیاری میکند.
یادگیــری نرمافزارهای آمــاری امروزه بهقــدری مورد توجه
شرکتها و کســبوکارهای مختلف قرار گرفته که به یک مالک
اصلی برای اســتخدام حسابداران تبدیل شــده است .حسابداری
شاخههای بسیاری دارد که شما میتوانید با بررسی و تحقیق شاخه
موردعالقهتان را پیدا کنید و در آن مشغول به کار شوید .در ادامه به
بررسی شاخههای حسابداری میپردازیم.

موقعیت شغلی حسابداری در ایران چگونه است؟

حسابداری صنعتی

توجه روزافزون دانشــجویان و افراد دیگــر برای یادگیری و
فعالیت در حوزه حسابداری سبب شــده تا بسیاری از افرادی که
میخواهنــد وارد این حوزه شــوند درباره بازار کار آن احســاس
نگرانی کنند.
باتوجه به نیازی که از سمت شرکتها و سازمانهای مختلف
درباره جذب حســابدار حس میشود باید بگوییم این رشته بازار
کار بسیار خوبی دارد زیرا از کوچکترین کسبوکار تا بزرگترین
شــرکتها برای اداره امور مالیشان به حسابدار نیاز دارند .جالب
است بدانید رشته حســابداری در دانشگاههای دولتی ،آزاد و غیر
انتفاعی بیشترین ورودی و کمترین فارغالتحصیالن بیکار را دارد.

یکــی از مهمترین و در عینحال ســختترین شــاخههای
حسابداری ،حســابداری صنعتی است که در شرکتهای تولیدی
کاربرد دارد .در این شاخه حسابداران موظفاند با بررسی اطالعات
و دادههای موجود درباره هزینههــای مربوط به مواد اولیه ،فرایند
تولید و سود شرکت قیمت نهایی یک محصول را تعیین کنند.
قیمتی که توسط این حســابدارن تعیین میشود باید بهطوری
باشد که در بازار فروش پذیرفته شود و در عین حال شرکت را به
ســوددهی برساند پس فعالیت در این رشته نیاز به تمرکز و قدرت
تحلیل باال دارد زیرا با یک اشتباه میتواند شرکت را متحمل ضرر
زیادی بکند.

چهکار کنیم تا به بهترین حسابدار تبدیل شویم؟

حسابداری دولتی

در بخشهــای قبلی مختصری دربــاره تواناییهای الزم برای

هرجا که صحبت از بودجه و تقســیمبندی آن باشــد حضور
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حسابدار هم ضروری است .سازمانها و وزارتخانههای دولتی از
این قاعده مستثنا نیستند چرا که تقسیمبندی بودجه ساالنه آنها نیاز
به محاسبات و تحلیلهای آماری دارد و حسابداری دولتی شاخهای
از رشته حسابداری است که افراد با فعالیت در آن بودجه مورد نیاز
ادارات و نهادهای دولتی را محاسبه میکنند.
حسابداری فروشگاهی

حســابداری فروشگاهی به بررسی و تجزیهوتحلیل اطالعات
مالی شرکت بهصورت سیســتماتیک گفته میشود .در این شاخه
از حســابداری فرایندهای مالی و وضعیت آن در تجارت بررسی
میشود تا صاحبان شرکت بتوانند تصمیمات درستی را درباره ادامه
فرایند مالی آن اتخاذ کنند.
این کار ممکن اســت توســط بخش حســابداری شرکت یا
بهصورت برونسپاری انجام شود.
حسابداری مالیاتی

یکی از مسائل مهمی که شرکتها و کسبوکارهای مختلف با
آن سروکار دارند مالیات است .قوانین مالیاتی امروزه بسیار پیچیده
شــده و بهدلیل عــدم آگاهی مدیران از نحوه اداره آن مشــکالت
بسیاری را ایجاد کرده است.
حسابداری مالیاتی یکی از شاخههای مهم حسابداری است که
با کسب مهارتهایی مانند شناخت قوانین مالیاتی و نحوه تشکیل
پرونده ،ایجــاد اظهارنامه الکترونیکی مالیات ،یادگیری ســاختار
مالیات ،تسلط بر قوانین اعتراضی و تجدید نظر و آمادهکردن مدارک
به شکل صحیح برای ارائه آن به اداره مالیات به اداره مسائل مالیاتی
شرکت میپردازد.
حسابداری مالی

امروزه اداره امور مالی یک شرکت برعهده بخش مالی آن است
تا با بررسی دقیق اطالعات و ارادئه گزارشات مربوطه به مدیران و
سهامداران شرکت بتوانند تصمیم درستی را درباره چگونگی فرایند
مالی اتخاذ کنند.
حسابداران مالی یک شرکت وظیفه دارند تمام اطالعات مالی
را جمعآوری کنند و با کمک نرمافزارهای آماری به محاسبه آنها
بپردازند و در نهایت گزارشات مربوطه را به صاحبان شرکت ارائه
دهند.

حسابداری مدیریت

از حســابداری مدیریت تعریفهای گوناگونــی وجود دارد
امــا اگر بخواهیم یک تعریف جامــع از آن ارائه دهیم باید بگوییم
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حسابداری مدیریت یعنی جمعآوری ،پردازش ،طبقهبندی و تحلیل
آماری که برای مدیران مناسب باشد.
درواقع مدیر مالی یک ســازمان باید اطالعــات را بهگونهای
دســتهبندی کند که مدیران شرکت با بررســی گزارشات مربوطه
بتوانند برای آینده مالی شرکت تصمیم درست را بگیرند.
حسابداری بازرگانی

جمعآوری و تحلیل دادههای شرکت درباره موارد مالی و ارائ ه
آنها به مدیر شرکت وظیفه اصلی بخش حسابداری بازرگانی است.
گزارشاتی که حسابدار بازرگانی ارائه میدهد باید شامل اطالعاتی
مانند وضعیت داراییهای شــرکت ،بدهیهای سازمان و اطالعات
وضعیت سرمایهگذاری شرکت باشد .حسابداری بازرگانی شاخهای
از حوزه حسابداری است که در آن تنظیم گزارشات مالی شرکت،
انجام امور بانکی ،امور بیمه ،ثبت معامالت ارزی و بررسی بورس
و سایر اوراق بهادار صورت میگیرد.
حسابداری حقوقی

حســابداری حقوقی یکی دیگر از زیر شاخههای حسابداری
است که در زمینه امور مالی مرتبط با یک فرد و یا تجارت به تحقیق
و حسابرسی میپردازد.
به طور کلی حسابداری حقوقی ترکیبی از روشهای حسابداری
و تحقیقی است که به منظور کشف جرایم مالی از آ ن استفادههای
مفیدی میشــود .همچنین یکی از وظایف اصلی این زیر شاخه از
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حسابداری توضیح ماهیت جرم مالی است که یک شرکت و یا فرد
مرتکب شده است.
این قبیل حسابداران باید مسائل پیچیده مالی و تجاری را تجزیه
و تحلیــل کنند و در صدد یافتن خطاهــای رخ داده در این محیط
باشند .حسابداران حقوقی میتوانند در شرکتهای بیمه ،بانکها،
نیروی پلیس سازمانهای دولتی و یا حتی شرکتهای حسابداری
استخدام و مشغول به کار شوند.
همانطور که به شــما گفتیم حســابداران حقوقــی با تکیه بر
مهارتهــای تحقیقی خــود به دنبال فعالیتهای مشــکوک مالی
میگردنــد و از اطالعاتی که این افراد پیــدا کردهاند به عنوان یک
مدرک معتبر در دادگاه استفاده میشود.
نکته مهمی که الزم است در خصوص این زیر شاخه حسابداری
بدانید این اســت که به دلیل نقش پررنگ و دشواری که دارند این
دسته از حســابداران معموال حقوقهای بسیار پردرآمدی دریافت
میکنند .این رشــته همچنان یکی از گزینههای برتری است که هر
ساله توسط دانشجویان انتخاب میشود.
همچنین در نظر بگیرید که از آنجایی که این شــغل و حرفه به
منظور حفظ امنیت مالی بسیار حائز اهمیت است اصوالً داوطلبان
این رشته باید دارای صالحیتهای خاصی باشند.
حسابداری عمومی

حسابداری عمومی وظیفه حفظ و اطمینان از صحت و درستی
سوابق مالی موسسات را دارند .این مسئولیت مستلزم ثبت معامالت

در سیستم حسابداری موسسات یا شرکتها مطابق با اصول عمومی
پذیرفته شده در حسابداری است که به اختصار  GAAPنام دارد.
حسابداری عمومی در واقع ثبت منظم معامالت مالی و تجاری
صورت گرفته به واســطه مجموعهای از سیســتمها است .به طور
کلی اصول حسابداری عمومی به کلیه امور مالی از جمله داراییها،
بدهیها ،حقوق صاحبان سهام ،درآمدها و هزینهها مرتبط میشود
و شامل شناسایی درآمد و طبقهبندی داراییها است.
الزم اســت بدانید که اصول اصلی حسابداری عمومی توسط
موسسه حسابداران رســمی آمریکایی تدوین شــده است .آنها
روشهایی را به منظور شناســایی و اندازهگیری یک سری موارد
مالی تعریف کردهاند که تمامی حسابداران موظف به پیروی از آن
هستند.
در تعریفی دیگر از حسابداری عمومی میتوان اینگونه بیان کرد
که به خدمات حسابداری گفته میشود که حسابداران به موسسات
و نهادهای مختلف عرضه میکنند .این دسته از حسابداران موظفند
تا برای مشتریان خود اقدام به تهیه گزارشهای مالی و انجام امور
مرتبط با حسابرسی صورتهای مالی کنند.
نسبت به سایر زیرشــاخههای حسابداری حسابداران عمومی
در زمینههای گســتردهتر و متنوعتری میتوانند خدمات خود را به
مشتریانشان ارائه دهند.
بهترین تعریف حسابداری چیست؟

تعاریف مختلفی از حسابداری وجود دارد اما اگر بخواهیم یک
تعریف جامع از این حرفه را ارائه دهیم باید بگوییم حســابداری
سیستمی اســت که در آن فرایندهایی مانند جمعآوری اطالعات،
طبقهبندی دادهها ،ثبت و تهیه گزارشــات مربــوط ب ه آنها انجام
میشود تا مدیران و تصمیمگیرندگان نهایی بتوانند بهراحتی از این
دادهها استفاده کنند.
برای حسابداری به چه مهارت هایی نیاز داریم؟

افرادی که میخواهند در این رشــته فعالیت کنند باید استعداد
ریاضی و تحلیل دادههای آماری داشته باشند تا با تمرین و پرورش
آن در دانشگاه بتوانند دادههای پیچیده یک شرکت را تحلیل کنند و
نتایج آن را ارائه بدهند.
انواع حسابداری کدامند؟

حسابداری انواع زیادی دارد که می توان از مهم ترین آن ها به
حسابداری صنعتی،حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی اشاره
کرد.
فراپیام
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مشاور کیست و مشاوره مالیاتی چیست؟
مشــاور مالیاتی فردی است که عالوه بر داشــتن دانش و تخصص کافی در حوزههای مالی
و حســابداری مالیاتی ،به قوانین حقوقی مالیاتی هم اشراف کامل داشته باشد .به همین دلیل ،به
مشــاوران مالیاتی وکیل مالیاتی هم گفته میشود .وظیفه چنین شخصی این است که به اشخاص
و شــرکتهای طرف قراردادش درخصوص این قوانین مشاوره ارائه کند .این قوانین و مقررات
حقوقی مدام در حال تغییرکردن و بهروزشــدن هستند و مشاور مالیاتی تنها در صورتی میتواند
وظایفش را اصولی انجام دهد که از این تغییرات آگاه باشد .او اصطالحات تخصصی در حوزههای
مالی و مالیاتی را به بیانی ساده و همهفهم در اختیار مشتریهایش میگذارد و امکان تصمیمگیری
حسابشده را برایشان فراهم میکند.
چرا باید از خدمات مشاور مالیاتی استفاده کرد؟

مشــاور مالیاتی اگر از دانش و تخصص کافی در حوزه کاریاش برخوردار باشــد ،میتواند
ســرمایه قابلتوجهی را برایتان نگه دارد؛ در غیر این صورت ،مجبورید آن ســرمایه را در قالب
مالیات پرداخت کنید .چنین شخصی اشرافی کامل بر قوانین و مقررات مالیاتی دارد که هم برای
اشخاص و هم برای کسبوکارها ثمربخش خواهد بود.
مزیت دیگری که اســتفاده از خدمات چنین اشــخاصی به دنبــال دارد کاهش مبلغ مالیات
پرداختی در رخدادها و فعالیتهای مهم و کلیدی زندگی اســت .فرارسیدن موعد بازنشستگی،
مدیریت سرمایهگذاری ،برنامهریزی برای کســبوکار و ...از آن جملهاند .کارهای دیگری نظیر
خرید ملک هم هستند که با دریافت مشاوره میتوان مبلغ مالیات پرداختی بابت آنها را کاهش داد.
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برای بهخدمتگرفتن مشاور مالیاتی مناسب چه معیارهایی را باید
مدنظر داشته باشیم؟

کار را با بررسی اهداف و نیازهای منحصربهفرد خودتان شروع
کنید .اگر نیازهای مالیاتی شــما ساده و پایهای هستند (مثال تنها به
کمک و مشــاوره برای استرداد یا بازگشت مالیات بر ارزشافزوده
نیاز دارید) ،هر مشاوری از پس انجام کارهای شما برخواهد آمد.
اما اگر احســاس میکنید کار یا فعالیتی که برای انجامدادن آن به
کمک نیاز دارید دشوار و پیچیده است ،بهتر است بهدنبال مشاوری
مجرب باشــید .راهاندازی کســب و کار تازه ،بررســی وضعیت
مالیاتهای معوقه و پرداختنشده و فرارسیدن موعد بازنشستگی
ازجمله مســائلی هستند که برایشان به کمک مشاور مجرب نیاز
پیدا میکنید.
گذشــته از اینها ،عوامل و معیارهایی وجود دارند که بههنگام
استخدام هر نوع مشاور مالیاتی بهتر است مدنظر داشته باشید:
 تحقیق درباره سوابق و فعالیتهای مشاور مالیاتی درنظرگرفتن تجربه کاری مشاور مالیاتی یافتن مشاور مالیاتی متخصص در حوزه برنامهریزی مالی مدنظر قراردادن مبلغ درخواســتی ازسوی مشاور مالیاتی وشیوه پرداخت
مسئولیتها و مهارتهای مشاور مالیاتی

آشنایی با مسئولیتها (شرح وظایف) و مهارتهای مشاوران
مالیاتی و درک بهتر این موارد مســئلهای دیگر اســت که بههنگام
انتخاب مشاور مناسب میتواند به کمکتان بیاید.
 برنامهریزی و کمک به مشــتریها برای درک بهتر نیازهایمالی در آینده؛
 ســاماندهی نیازهــا و فعالیتهــای مشــتری بهمنظــوربهحداقلرســاندن بدهیهای مالیاتی؛آمادهکردن و ارائه اظهارنامه
مالیاتی؛
 انجام محاسبات تخصصی و پیچیده؛ تنظیم لوایح مالیاتی مختلف؛ تحقیــق منظم درخصوص آخرین قوانین و مقررات مالیاتیوضعشده و کسب اطالع از آخرین تغییرات؛
 تجزیهوتحلیل و بررسی این قوانین طی روندی منظم؛ مالقات با مشــتریها بهمنظور اطالعرســانی به آنها دربارهتغییرات قوانین مالیاتی.
 مهارتهای مشاوران مالیاتی -مشــاور مالیاتی برای فعالیت ثمربخش به مهارتهایی نیاز

مشاور مالیاتی فردی است که
عالوه بر داشتن دانش و تخصص کافی
در حوزههای مالی و حسابداری مالیاتی،
به قوانین حقوقی مالیاتی هم اشراف
کامل داشته باشد

دارد .در ادامه تعدادی از آنها برمیشماریم
 ذهنی تحلیلگر که قادر به درک و تفســیر اطالعات مختلفباشد (دادهها و اطالعات نوشتاری)؛
 توانایــی کنارآمدن با چالشهای جدید (ترجیحا کســی کهرویارویی با این چالشها برایش لذتبخش هم باشد)؛
 توانایی حفظ آرامش خاطر بههنگام مذاکره با دیگران؛ کاردانی و ذکاوت در موقعیتهای بخصوص؛ توانایی در یافتن راهحل برای مشکالت مختلف و پیچیده؛ روابط عمومی خوب؛ توانایی در تطبیقپذیری؛ توانایــی در ارائه حجم قابلتوجهی از اطالعات دشــوار وتخصصی بهشکلی مختصر ،ساده و همهفهم (برای مشتریها)؛
 اشتیاق برای کسب اطالع از آخرین تغییرات و بهروزرسانیهادر حوزه قوانین و مقررات مالیاتی؛
 توانایی کارکردن باتوجهبه ضرباالجلهای قطعی و مسلم.مشاور مالیاتی چه تفاوتی با حسابدار دارد؟

بعضی از صاحبان مشــاغل ،مشــاور مالیاتی را معادل همان
حســابدار میدانند؛ حالآنکه تفاوتهایی میــان آنها وجود دارد.
مطلعشــدن از این تفاوتها کمک میکند درک بهتری از وظایف
و تخصصهای منحصربهفرد مشــاوران مالیاتی و اهمیت آنها پیدا
کنیم.
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ارزیابی و استراتژی

وظیفه تدویــن یا ارزیابی ســوابق مالی شــرکتها بهعهده
حســابدار است که به پرداخت بهموقع مالیاتها و افزایش کارایی
شرکت کمک میکند .تدوین سوابق مالی در شمار وظایف مشاور
مالی هم هست ،با این تفاوت که او مسئولیتهایی هم درخصوص
تعیین اســتراتژیهای مالی شرکتها دارد .تفاوت دیگر این است
که حســابدار در شــمار کارکنان داخلی شــرکت قرار میگیرد؛
حالآنکه مشــاور مالیاتی باتوجهبه قراردادی که تنظیم میشود ،تا
مدتی مشخص برای شرکت موردنظر فعالیت میکند و از کارکنان
داخلی شــرکت نخواهد بود .مشاور مالیاتی با اتکا به تخصص و
تجربهاش میتواند احتمال نتیجهبخشی استراتژی مالی شرکت را
در بلندمدت بررســی کند و روشهایی را برای ســنجش شانس
موفقیت اســتراتژی به کار گیرد؛ حالآنکــه چنین فعالیتهایی از
توان حسابدار خارج است.
دیدگاههای متفاوت

مشــاور مالیاتی و حسابدار وظایف مشترک متعدد دارند (مثل
کسب اطمینان از صحت اظهارنامههای مالی که در شمار وظایف
هر دو اســت) .انتظاری که از حسابدار شرکت میرود این است
که ســوابق مالی را حسابرسی و صحت آنها را تأیید کند .به همین
دلیل ،در قبال موفقیت یا عدم موفقیت شــرکت ،خود را مســئول
نمیداند .وی وظیفهای به عهده دارد و بر اجرای درست و اصولی
ایــن وظیفه تمرکز دارد ،نه بیشــتر و نه کمتر؛ حالآنکه مشــاور
مالیاتی ،هرچند در شمار کارکنان داخلی شرکت قرار نمیگیرد ،در
قبال آن احســاس مسئولیت خواهد کرد؛ چون موفقیت سازمان با
سودی برای شخص او همراه خواهد بود.
تجربه و تحصیالت

حســابدارها و مشــاوران مالیاتی معموال در همین رشــته
حســابداری یا حوزههای مرتبط مثل مالی یا بازرگانی تحصیل
کردهانــد .حســابدار ،بهفراخور وظایفی کــه در آینده به عهده
خواهد داشت ،بیشتر بر جزئیات سیستمهای حسابداری تمرکز
میکند؛ حالآنکه مشــاور مالیاتی از دانــش خود در حوزههای
مدیریتی استفاده میکند .حســابدارها معموال دانش و تخصص
کافی برای طراحی اســتراتژیهای پیچیده مالیاتی را دارند؛ در
مقابل ،مشاوران در طراحی استراتژیهای مالیاتی سادهتر توانمند
هســتند ،اما در برنامهریزی مالی و ســرمایهگذاری مهارتهای
بیشتری دارند.
در حــال حاضر مشــاوران مالیاتی بــه صورتهای مختلف
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خدمات مالیاتی را به شرکتها و سازمانها ارائه میکنند.
استفاده از مشاور مالیاتی به صورت مستمر

در این شرایط قراردادی ما بین شرکت و مشاور مالیاتی نوشته
میشود و مشــاور مالیاتی موظف اســت که هر روز در ساعاتی
مشخص به شرکت بیایید و اسناد و پروندههای مالیاتی را بررسی
کند.
استفاده از مشاور مالیاتی برای حل موردی پرونده مالیاتی

زمانیکه یک مشــکل مالیاتی برای شــرکت به وجود میآید،
شــرکت تصمیم میگیرد که با استخدام یک مشــاور مالیاتی این
مشــکل را برطرف کند .در واقع قراردادی مابین شرکت و مشاور
مالیاتی نوشته میشود که فقط به حل این مشکل بپردازد و بعد از
حل مشکل دیگر نیازی به مشاور مالیاتی ندارد.
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استفاده از مشاور مالیاتی برای ثبت قراردادها و صورتهای مالی

شرکت برای ثبت قراردادها و بررسی صورتهای مالی مشاور
مالیاتی را استخدام میکند که یا به صورت حضوری یا به صورت
مکاتبهای مسائل مالی شرکت را زیر نظر بگیرد.
مشاوره مالیاتی؛ تنها راه نجات

استفاده از مشــاوره مالیاتی و بهرهگیری از یک وکیل مالیاتی
تنها راهی است که میتواند کسبوکار شما را از پرداخت مالیات
بیهوده نجات دهد .با اســتفاده از مشــاوره مالیاتی دیگر ترسی از
روبرو شــدن با مأمورین ممیز اداره مالیــات و یا حضور در اداره
مالیات نخواهید داشت.
با بهرهمندی از مشــاوره مالیاتی خوب ،اســناد ،قراردادها و
صورتهای مالی کسبوکار شما به بهترین شکل ممکن بستهشده

و حرفوحدیثی برای ممیزان اداره مالیات باقی نمیگذارد .همچنین
از معافیتهای مالیاتی و یا تخفیفهایی که دولت بهواسطه شرایط
مختلف وضع کرده است آگاه شده و از آنها در زمان درست خود
استفاده خواهید کرد.
مطالبی که ذکر شــد ،مربوط به پیش از پر کردن فرم اظهارنامه
مالیاتی اســت .در برخی از مــوارد ،اظهارنامــه مالیاتی صاحبان
کســبوکار در اداره مالیات رد شــده و ممیز اداره مالیات ،مبلغی
بیش از اظهارنامه را برای یک شرکت منظور میکند .در این شرایط
نماینده شرکت باید به رأی اداره مالیات شکایت کند تا از پرداخت
مالیات مضاعف جلوگیری کند.
ایــن وضعیت در مواقعی پیش میآید که پیش از پر کردن فرم
اظهارنامه مالیاتی و بستن صورتهای مالی ،از یک مشاور مالیاتی
یا یک وکیل مالیاتی کار بلد استفادهنشده است .در چنین وضعیتی
دادرســی مالیاتی دچار چنان پیچیدگیهایی میگردد که یک فرد
ناآشنا و بیتجربه ،قطع ًا موفق به انجام کاری نمیگردد.
برای طی کردن درســت مراحل دادرسی مالیاتی ،باید از یک
وکیل مالیاتی باتجربه اســتفاده کرد .اســتفاده درست از مشاوره
مالیاتی و به کار گماردن یک وکیل مالیاتی برای دادرســی مالیاتی،
به میزان زیادی درصد موفقیت شمارا در هیئتهای حل اختالف
مالیاتی باال میبرد.
یــک وکیل مالیاتی با آگاهی کامــل از قوانین و همچنین رفع
نواقص موجود در اظهارنامه مالیاتی شما ،قاضی حاضر در هیئت
حل اختالف را مجاب به رد رأی اداره مالیات کرده و از پرداخت
مالیات مضاعف توسط مجموعه شما جلوگیری میکند.
شاید در نگاه اول این مسئله ساده به نظر بیاید ،اما وقتی صحبت
از اختالف رقم چند صدمیلیونی و چندین میلیاردی میان اظهارنامه
مالیاتی و رأی ممیز مالیات باشد ،حیاتی بودن روند دادرسی مالیاتی
و خطیر بودن کار وکیل مالیاتی بهوضوح دیده میشــود .اینجاست
که نمیتوان بهراحتی از کنار وظیفه ســخت یک مشاور مالیاتی و
اهمیت باالی استفاده از مشاوره مالیاتی بهسادگی گذشت.
بخش مالی یکی از مهمترین قســمتهای یک شرکت است
و اگــر مشــکلی در این زمینه ایجاد شــود ،اختالالتــی در همه
قسمتهای شرکت به وجود میآید .استخدام یک مشاور مالیاتی
الزمه هر شرکتی است .در واقع مشاور مالیاتی با داشتن اطالعات
در زمینــه عملکردهای مالی شــرکتها و اظهارنامههای مالیاتی،
میتواند بسیاری از مشکالت مالی شرکت ها را حل و فصل نماید
و تصویری از آینده را برای ســرمایه گذاران و مدیران شرکت ها
ترسیم کند.
آریا حساب
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حق بیمه مشاغل سخت
مشاغل ســخت ،به نوعی از مشاغل گفته میشود که پیامدها و آسیبهای جسمی و
روحی زیادی به بار میآورند از جمله ،کاهش شنوایی ،ضعف بینایی ،آسیبهای جسمی
و حرکتی ،مشــکالت قلبی و عروقی ،مشکالت تنفسی ،فشارهای روانی و عصبی و...که
این آسیبها میتوانند قبل از بازنشستگی ،باعث بروز مشکل در سالمتی و جسم و روح
افراد گردند.
بروز این مشکالت باعث میگردد که شخص ،زودتر از موعد مقرر ،به فکر بازنشستگی
باشد .در ادامه این مطلب به مشاغل سخت و حق بیمه آنها پرداخته شده است که آشنایی
با این قوانین برای بسیاری از افراد حائز اهمیت می باشد.
مشاغل سخت

مشاغل سخت و زیان بار به  2دسته زیر تقسیم میشوند.
دسته اول :این دسته از مشاغل سخت در واقع جز مشاغل سخت نیستند و به ماهیت
آنها بســتگی دارد و میتوانند با رعایت نکات ایمنی ،ســختی آنها حذف گردد .از جمله
مشاغلی که در این مورد میتوان به آنها اشاره نمود:
تراشکاری
جوشکاری
آهنگری
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دســته دوم :این نوع از مشــاغل ،ذاتا سخت و زیان بارند و با
رعایت نکات ایمنی ،بهداشــتی و تدابیر فنی که از سوی کارفرما
بایستی صورت گیرد ،میزان سختی آنها کاهش مییابد اما همچنان
جز مشاغل سخت و زیان بار محسوب میگردند .از جمله:
غواصی
کار مستقیم در معادن مختلف
مشاغل شن پاشی ،قیر پاشی ،آسفالت
کار در تونلها ،چاهها و مخازن سر بسته
کار با مواد مذاب و کورهها
بازیافت زباله ،جمعآوری زباله و دفن آنها
سم پاشی و کار با سموم
تولید سموم
پستهای انتقال برق
حق بیمه مشاغل سخت

آسیبهایی که در این گونه مشاغل به اشخاص وارد میگردد،
باعث شده است که حساسیت باالیی برای اجرا شدن بیمه مشاغل
سخت وجود داشته باشد اما متاسفانه تفاوت  4درصدی حق بیمه
مشاغل سخت با ســایر بیمهها باعث شده اســت که بسیاری از
کارفرمایان ،حاضر به پرداخت ما به التفاوت این بیمه نشوند.
بنابراین این جریان باعث شده است که کارگران بخش مشاغل
سخت ،یا از بیمه مشاغل سخت محروم گردند و یا مجبورند زمان
بازنشســتگی 4 ،درصد ما به التفاوت را خودشان به سازمان تامین
اجتماعی پرداخت نمایند.
شرایط بیمه برای مشاغل سخت

ســابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل ســخت ،قبل یا بعد از
اشــتغال در مشاغل عادی به ازای هر سال سابقه یک و نیم ()1.5
درصد سال محاسبه میگردد و بیمهشدگانی که در مشاغل سخت
و زیان بار اشــتغال دارند ،به یکــی از حالتهای زیر میتوانند از
مزایای بازنشستگی با توجه به قانون بهرهمند شوند.
 اشــخاصی که  20ســال متوالی به کارهای سخت مشغولبودهاند.
 اشــخاصی که  25ســال متناوب به کارهای سخت مشغولبودهاند.
اشــخاصی که بر اســاس ماده  76قانون ،اقدام به بازنشستگی
کنند و حداقل  1سال در کارهای سخت اشتغال داشتهاند.
محاسبه حق بیمه اضافه مشاغل سخت و زیان بار

مشاغل سخت ،به نوعی از مشاغل گفته
میشود که پیامدها و آسیبهای جسمی
و روحی زیادی به بار میآورند از جمله،
کاهش شنوایی ،ضعف بینایی ،آسیبهای
جسمی و حرکتی ،مشکالت قلبی و
عروقی ،مشکالت تنفسی ،فشارهای
روانی و عصبی و...که این آسیبها
میتوانند قبل از بازنشستگی ،باعث بروز
مشکل در سالمتی و جسم و روح افراد
گردند.

حق بیمه بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.
( 4در صد حق بیمه آخرین دســتمزد * تعــداد ماهها) 4( +
درصد مستمری محاسبه شده * مدت سابقه مشاغل سخت)
شرایط بازنشستگی در کارهای سخت و زیان بار

طبق بخش اول بند (ب) تبصره  2قانون بازنشســتگی پیش از
موعد در مشــاغل ســخت و زیان بار ،داشتن حداقل بیست سال
متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و
زیــان بار ،که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق
تامین اجتماعی پرداخت کرده باشــند بدون شرط سنی میتوانند
درخواست خود را به ادارات کار و امور اجتماعی استانها جهت
طرح در کمیتههای استانی ارائه نمایند.
نحوه تعیین سخت و زیان بار بودن مشاغل

تعیین میزان سخت و زیان بار بودن مشاغل با توجه به بررسی
سوابق و شرایط محیط کار میباشد که این بررسی از طریق کمیته
کارشناســان موضوع ماده  2آیین نامه اجرایی و پس از آن ،کمیته
استانی موضوع ماده  8آئین نامه اجرایی مربوطه مشخص میگردد.
مشاوران
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