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  مالي شوراي به اصطالح ملي!رازنامه ت
  حقوقدان  -اميرفيض

جوالی  ٣١نيوری تا اشورای به اصطالح ملی مربوط به عملکرد  اول ج مالی ترازنامه ايران،  جاويد 
   .که بوسيله موسسه  ربانی تھيه شده است با تشکر دريافت شد ٢٠١٣

نکه درايران آاب خاطرات وماجراھای وکيل دربار نوشته شده است اينجانب بمالحظه ھمانطور که درکت
م و تقريبا مسئوليت بازرسی کارشناس حسابداری عالی ومميزی حساب دادگستری بودعالوه بروکالت 

لذا فکرميکنم واجد اين صالحيت باشم که نسبت به ترازنامه بر عھده داشتم   شرکت وسازمان را ۴٠
  .اظھارنظرکنم !شورای به اصطالح ملی یارسال

ن تفاوت آ ت که درموسسات غيرتجارین اسآتفاوت ومد وھزينه آ در ی شورا گزارش ارقامترازنامه ارسال
تخاذ ن اآبعنوان سرمايه درگردش باقی ميماند ودرموسسات انتفاعی حسب تصميم مجمع عمومی نسبت به 

   .تصميم ميشود

نرابه شرکت آترازنامه شورا ويا شرکت ھا ازوظائف ھيئت مديره است که غالبا ھيئت مديره انجام تھيه  
   .ه در استخدام شرکت است محول ميکنندھای حسابداری ويا حسابدارانيک

رائه م گيرد قابل اتقال ويا ازطريق کارمندی شرکت انجاسن مزبور اعم ازاينکه مابنابراين گزارش حسابدار
   .يستـــــبه مجمع عمومی شرکت ن

 زا نرا تائيد وآگزارش مزبور وقتی قابل استفاده واستناد است که گزارش بازرس ويا بازرسان سازمان 
   .ش بازرسان باشداسناد گزار

نرامالک ترازنامه قرارميدھد وکاری به لزوم آ نھا رجوع وآمد وھزينه واسناد آ تنھا به ارقام درحسابدار 
  .ن مخارج ويا شخصی که صالحت دستورخرج راداده نداردآويا عدم لزوم 

 ۵٠٠ازمبلغ  قای رضا پيرزاده دربرنامه تلويزيونی انديشه اظھار داشت که شوراآنجا که بياد دارم آ تا
مخارج شورا از  رريزينگ رسانه ای ديناری دريافت نداشته است واضافه کردند که مم دھزار دالر فان

قای آکه  (!) مد حاصله ازممرھای ديگریآولی درترازنامه شورا در طريق ديگری تامين شده است 
قای آاردالری که ھز ۵٠٠پيرزاده درھمان برنامه اعالم نمودند مالحظه نميشود  خاصه به اينکه رقم 

     .دالر تقليل يافته است ۴۶۴١۴٢زاده اعالم کردند به حدود پير

  :وظيفه دارندھستند  یخبين مجمع عمومتکه من بازرس ويابازرسان 

يا ھيئت مديره ويا مديرعامل ودرتطبيق موضوع دفتر سياسی شورا ازحد وحدود آبررسی دقيق نموده که 
 که اساسنامه مديره درحد خود عمل کرده است ورعايت صالحيتی را يا ھيئتآ خود خارج شده است ياخير و
   .ارش خود به مجمع عمومی موارد ذکرشده  را گزارش خواھد کردودرگزريمقرر کرده نموده است ياخ
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بررسی کليه اسناد ومدارک وقراردادھا مبنی براينکه قراردادھا وپرداختھا واجد مجوز تنظيم وپرداخت 
  .بوده ياخير

ا ھ دقيق فعاليت ھای ھيئت مديره ويا دفترسياسی اعم ازامورمالی ويا غيرمالی واينکه اين فعاليتبررسی 
  ؟نھا چه بوده استآرواگربوده دستاوردھای وب اساسنامه بوده ياخيچدرچھار

  .ارش ازعملکرد مديران ويا دفترسياسی شورا برای استحضارکامل مجمع عمومی زتھيه گ

ن مواجه شوند بايد مشروحا به مجمع گزارش بدھند اعم ازحيف ميل آ ن باھرگونه تخلفی راکه بازرسا
ور که سبب اتالف سرمايه ويااعتبارشرکت شده آوجوھات شرکت ويا اتخاذ تصميمات نادرست وزيان 

   .است

دگی وکيفيت رسينارضايتی ھائی که ازسوی صاحبان سھام ويا مديران به شرکت اعالم شده است ھمچنين  
   .وظائف بازرسان استاز  ن آبه 

کليه اسناد ومدارک شرکت اعم ازمالی ويا غيرمالی ومکاتبات بايد بدون استثناء دراختياربازرس قرار 
نرادراختياربازرس آگيرد وھرنوع توضيحی ويا سندی که بازرس الزم دارد ھيئت مديره موظف است که 

   .ردبگذا

نھا داده شده است وجوه آاقتدارحقوقی که به  اگرھيئت مديره وبا مديرعامل ويا دفترسياسی برخالف
   .وسرمايه شرکت رامصرف کنند شخصا ضامن خواھند بود

يا و امخارج وھزينه سفرای اعضای ھيئت مديره به کشورھا ويمسافرتھ ياآبازرسان بررسی ميکنند که 
   .اصوال الزم بوده وبا چه دستاوردھائی ھمراه شده استپرداخت حقوق وحق الزحمه 

اھی بشمارميروند که اعتبارھيئت مديره را چشم وگوش مجمع عمومی ھستند وپايگ بازرسان درحقيقت
   .رامش خاطر موسسين وصاحبان سھام ميگردندآونيز سبب  تامين وياسلب ميکنند 

برخورد کنند که جرم تلقی شود بايد مراتب رابه  یبه مورد ،اگردرجريان رسيدگیبازرسان موظفند 
اختيارات                ِ ، تجاوز ازحدود  ، حيف وميل، کالھبرداریست ازجعلاين مراتب اعم ا ؛ع بدھنددادستانی اطال

   .اساسنامه وامثالھم

زارش گيست  ن جمع ممکن االجرامبنابراين سازمانی که بازرس نداشته باشد اساسا گزارش ھيئت مديره به 
   .حسابدار برای ھيئت مديره قابل اعتباراست نه برای مجمع عمومی

ماه چه  ١٠درمدت  ھزينه دالر ٣۵٣٩١٣ه گزارش ميدھد که درازای است که به ھيئت مديربازرس 
ازاصول بازرسی دريافت  یکه يک چرا ه استمدآدستاوردھائی دررابطه با ھدف وموضوع سازمان بدست 
    .تناسب بين مبلغ ھزينه ودستاورد مربوط به ھزينه است

 یائفعاليت ھ ناسب خرج ودخل ويال رامطرح ميسازد ھمين عدم تيکی ازبارزه ھائی که موضوع حيف ومي
   .است که ھدف سازمان وشرکت را تشکيل ميدھد
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درسازمان ھای غيرانتفاعی مسئوليت بازرس ويابازرسان خيلی سنگين است زيرا کسانی که به سازمان 
ی کارمندان ھمراه بانھا حيف وميل ويا آھای غيرانتفاعی کمک ميکنند بايد مطمئن بشوند که کمک ھای 

   .نھا حق دارند بازرسانی راکه درانجام وظيفه کوتاھی کرده اند تعقيب کنندآ و مصرف نشده است 

ر درموسسات غيرانتفاعی مانند شورا دولت ھم نظارت دارد ولی حساسيت دولت دررابطه با ماليات برد
   .مد است نه کيفيت مخارجی که بدون دستاورد انجام گرفته استآ

نجا که تاکنون اساسنامه شورا بتصويب مجمع موسس آ دانم که شورا بازرس دارد ياخير ولی ازبنده نمي
نرسيده لذا نميتواند بازرس داشته باشد وھمچنين است موقعيت مديران ودفترسياسی که فاقد موضع 

  ؟دراين صورت ترازنامه تنظيمی چه ارزشی خواھد داشت حقوقی ميباشند 

  

 


