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 وابسته اشخاص با معامالت افشای کفایت
 

 

  چکیده
 با معامالت است، ودهو نگراني ب توجه مركز همواره كه موضوعاتي از يكي شركتها، مالي هاي رسوايي در

 افزايش آدلفيا و انرون مثل يمشهور يهاشركت ورشكستگي پي در ها، نگراني اين. باشد مي وابسته اشخاص
 يافشا عدم و وابسته اشخاص با معامالت از هدفمند استفاده به شركتها نيا سقوط عوامل از يكي. است يافته
 با معامالت يافشا تيكفا مقاله، نيا در. شوديم مربوط آنها يافشا نبودن يكاف اي يمال يصورتها در آنها

 يبررس ران،يا 21 شماره يحسابدار استاندارد طبق شده هيته يافشا ستيلچک از استفاده با وابسته اشخاص
 .است شده

 2831  تا 2831 يسالها در تهران بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ يشركتها شامل ،يبررس مورد نمونه
ه شد ميتقس يكل دسته دو به و نييتع ايران 21 يحسابدار استاندارد مطابق افشا مورد 21 مقاله، نيا در. باشد يم

. قرار داده شده است افشا موارد ريسا گروه در مورد 1 و يعموم يافشا گروه در مورد 1 از موارد افشا است.
 شركتها كه دهديم نشان يبررس جهينتدرصد،  15 افشاي در نظر گرفتن سطح با و افشا نيانگيمبا محاسبه  سپس

 گزارش را افشا موارد ريسا ازدرصد  41 تادرصد  13 و يعموم يافشا موارد از درصد 14ميانگين  طور به
الزامات مندرج در  شدگرديد و مشخص  يبررس افشا، مورد 21 از کي هر يافشا زانيم ،ادامه در. اندكرده

 شود. ايران، به طور كامل توسط شركتها گزارش نمي 21استاندارد حسابداري 

 .شرکتی راهبری افشا، کفایت وابسته، اشخاص با معامالت: کلیدی های هواژ
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  مقدمه

 در وابسته، اشخاص با معامالت قيطر از شركت منابع از بخشي تصاحب اگرچه 
 يبازارها نقص دليل به نوظهور ياقتصادها در است، مرسوم يافته توسعه يكشورها

 موارد، از بسياري در. است يافته يبيشتر رواج يشركت يراهبر ضعف و يخارج
 شركت عمليات  چرخه در و هستند سودمند و ناپذير اجتناب وابسته، اشخاص با معامالت

 شركتها مديران يا كننده كنترل سهامداران به خاص، شرايطي در ولي شوند، مي تكرار
 امروزه،. كنند تأمين را خود شخصي منافع خرد، سهامداران هزينه به كه دهند مي اجازه

 شركتي يراهبر بزرگ چالشهاي از يكي وابسته، اشخاص با معامالتدر  يطلب فرصت
 شتريب. شوديم سرمايه بازار ارزش كاهش موجب كه است آسيايي كشورهاي در ويژه به

 اختيار در آنها مالكيت كه هستند بزرگ تجاري يهاگروه از بخشي ،ييايآس يشركتها
 انجام آسيا، اقتصادي محيط تجاري روابط رو، نيا از. است كننده كنترل سهامدار
 اشخاص با معامالت همه آنكه وجود با. كند مي آسان را وابسته اشخاص با معامالت

 بر تأثيرگذار عوامل از يكي كه است اين غالب نگرش نيستند، طلبانه فرصت وابسته
 قايل زيادي اهميت آن براي گذاري سرمايه از قبل گذاران، سرمايه و باشنديم ريسک

 وابسته، اشخاص با معامالت با رابطه در اهميت با  موارد از يكي رو، نيا از. شوند يم
 وجود دهديم نشان ها برخي پژوهش. است خرد گذاران سرمايه از محافظت
 را آنها گذاري سرمايه تصميمات درصد 38 تا گذاران، سرمايه براي قانوني يها حفاظت
 درصد 11 تا 1 تنها دهنده توضيح شركت، هاي ويژگي حاليكه در دهد، مي توضيح

فعاليتهاي بازار  با خرد، سهامداران از حفاظت ييعن، است گذاران سرمايه تصميمات
 فضاي ن،يبنابرا(. 1551، 1ها و توسعه اقتصادي همكاريسرمايه ارتباط دارد )سازمان 

 كه است اصالحاتي نيازمند دارند، ضعف جهت اين از كه كشورهايي كار و كسب
 شاخص عنوان به جهاني بانک معيار. كند تقويت را گذاران سرمايه از محفاظت
 اشخاص با معامالت به مربوط مقررات تدوين يچگونگ گذاران، سرمايه از محافظت

 گذاران سرمايه از محافظت يشاخصها عنوان  به شاخص سه راستا، اين در. است وابسته

                                                                                                                       
1- OECD 
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 از بيشتر حفاظت از  نشان باشد، بيشتر شاخصها اين مقدار هرچهه است. شد معرفي
 :است زير شرح به وابسته، اشخاص با معامالت در شاخص سه نيا دارد. گذاران سرمايه

 الزام وابسته، اشخاص با معامالت تصويب يروشها شامل شاخص، اين: افشا ميزان ـ2
 در آنها يافشا به الزام ن،يريسا و سهامداران به معامالت اين يفور گزارش به

 شركت از خارج افراد توسط معامالت اين  يبررس امكان و شركتها يادوار يگزارشها
 .است وقوع ازپيش 

 يحقوق گرديپ يبرا گذاران سرمايه توانايي شامل شاخص، اين: مدير تيمسئول ميزان ـ1
 .است وابسته اشخاص با معامالت در رهيمدأتيه سيرئ و رعامليمد

پس  و پيش كه است شواهدي نواع شامل شاخص، نيا: سهامداران دسترسي سهولت ـ8
 .است آوري جمع قابل وابسته، اشخاص با معامالت وقوع از

 از محافظت مقررات نظر از تحت مطالعه كشور 238 ميان در ايران رتبه ،1528 سال در
 يافشا الزامات بهبود (.1،1521يجهان بانک) است شده نييتع 215 گذاران، سرمايه

 براي 2815 سال در بهادار اوراق بورس نامهنييآ بيتصو جمله از وابسته اشخاص
 رانيا ياپله 23 صعود عامل وابسته، اشخاص با معامالت يافشا و بيتصو يچگونگ

  .است بوده

 گذاران در ایران . رتبه محافظت از سرمایه9جدول 

 
 نيب معامالت و وابسته اشخاص با روابط يسازشفاف شده، اشاره موارد به توجه با 
 كار و كسب يفضا و تيمالك متمركز نسبتاً ساختار به توجه با. دارد اريبس تياهم آنها
جمله  از كهرا  خرد سهامداران از محفاظت كه است مطالعاتي به ازين ران،يا در
 يراستا در مسئول ينهادها به و كند يبررس هستند، شركتها يمال منابع كنندگان نيتأم
 يافشا زانيم. دينما ارائه رهنمود ،ينظارت مقررات و يحسابدار ياستانداردها تيتقو

                                                                                                                       
1- The World Bank 

 0212 0210 0211 0212 گذاران سرمایه از محاظت
 112 161 166 161 رتبه

 - 2 2 2  شاخص قدرت
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 در توانديم مقاله، نيا جينتا و است مبهم رانيا در وابسته اشخاص با معامالت
 كمک استاندارد، كنندهنيتدو ينهادها و گذارانمقررات حركت ريمس به يده جهت
 .باشد كننده

  نهیشیپ و ینظر مبانی

 به بازار فعاالن و گذارانمقررات انيم ياريبس يهاينگران ،يحسابدار يهارسوايي 
 اشخاص با معامالت يذات سکير بر كه شركتها يمال يبحرانها. است آورده وجود
 سايه سهامداران منابع تصاحب و يمال يتقلبها انجام در قدرتمند يابزار عنوان به وابسته
 را افشا موجود الزامات كه يقانون يفرارها راه تا زنديم كنار را هاپرده است، افكنده
 نفع به توانديم وابسته اشخاص با معامالت. شود آشكار دهد،يم قرار تأثير تحت

 معامالت به وهيش نيا به اگر. گيرد انجام سهامداران منابع تصاحب يراستا در و مديران
 ناسازگار سهامداران ثروت يسازشينهيب با معامالت اين شود، ستهينگر وابسته اشخاص با

 سازمانهاي و دانشگاهيان توجه وابسته، اشخاص با معامالت رو، نيا از. بود خواهد
 و معامالت نيا از متقلبانه استفاده به نسبت نگراني و كرده خود معطوف را اي حرفه
 اشخاص با معامالت آنكه به توجه با. است گرفته قرار تمركز كانون آنها، يافشا عدم

 اين بر نظارت يبرا تفاضا دهد،يم شيافزا را نفعانيذ دنيد انيز خطر وابسته،
 يا وابسته اشخاص توسط شركت از ثروت خروج مانع نظارتها. دارد وجود معامالت

 تحقق يشركت يراهبر يسازوكارها پذيرش با امر نيا كه شوديم متقلبانه يگزارشگر
 آمريكا يمال يحسابدار ياستانداردها هيأت(. 1551 ،1ويهيم و)كلبک  كند پيدا مي

 انجام منصفانه طيشرا در تواندينم وابسته اشخاص با معامالت كه كنديم بيان ،(2131)
 يبرا است ممكن گذارد،يم يمال يصورتها ياتكا قابليت بر كه يريتأث با و شود

 اشخاص با معامالت وجود، نيا با. باشند كنندهگمراه ،يمال يصورتها كنندگاناستفاده
 منافعاين است كه  معامالت، اين در مهم موضوع و است جيرا شركتها نيب وابسته،

 اولويت در كنندهكنترل سهامدار يا مديرعامل منافع با سهيمقا در خرد سهامداران
 حساس نقطه شش خود، قيتحق  در( 1552) يانگ و شرمن. رديگيم قرار تر پايين

                                                                                                                       
1- Kholbeck and  Mayhew 
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 اين از ييك. است شتريب آنها در يتهاجم يحسابدار رخداد احتمال كه كردند ييشناسا
 دلخواهانه را سود دهديم اجازه شركتها به كه است وابسته اشخاص با معامالت نقاط،

 اشخاص با معامالت ،يحسابرس منظر از آنكه وجود با گر،يد يسو از. كنند زياد يا كم
 در حسابرسان يناتوان شود،يم محسوب يحسابرس سکير بالقوه شاخص وابسته
 انجمن. است يحسابرس در موجود يهايكاست از ييك جزء معامالت، نيا ييشناسا

 يحسابرس و يحسابدار" عنوان با يابيانيه در( 1552) آمريكا يرسم حسابداران
 يحسابرس بودن مشكل يبرا ليدل سه ،"وابسته اشخاص با معامالت و وابسته اشخاص
 به معامالت اين آنكه اول: كنديم بيان وابسته اشخاص با معامالت و وابسته اشخاص

 معامالت و وابسته اشخاص ييشناسا يبرا حسابرس دوم، ستند،ين ييشناسا قابل يسادگ
 اين سوم، و است يمتك كنندهكنترل سهامدار و مدير به گام نياول در وابسته، اشخاص با

 كه آنجا از. ستين يرهگير قابل يسادگ به شركت، يداخل يكنترلها لهيوسبه معامالت
 وابسته اشخاص با معامالت كه است اين زين استاندارد كنندهتدوين ينهادها فرضپيش

 نظارت و كنترل افشا، قيطر از معامالت نيا شود،ينم انجام منصفانه شرايط در
 يبرا يرهنمود انتشار با ،(1551) ياقتصاد توسعه و هايهمكار سازمان. شوند يم

 توسط معامالت بيتصو و افشا بر تمركز با معامالت نيا انجام يمحدودساز و نظارت
 و سهامداران گذاران،مقررات يروشيپ ييراهكارها ره،يمدهيأت ياعضا و سهامداران

 ليتحل يبرا و افكنديم ينظر زين حسابرسان نقش به و دهديم قرار گريد نفعانيذ
 يكرديرو معامالت، اين از سوءاستفاده ليپتانس برآورد و وابسته اشخاص با معامالت

 معامالت يافشا الزامات ،11 شماره يحسابدار يالمللنيب استاندارد. كنديم ارائه خاص
 روابط كه كنديم الزام استاندارد نيا. دربردارد را آنها انيم روابط و وابسته اشخاص با
 يامعامله نكهيا به توجه بدون شود، افشا كنترل وجود صورت در وابسته اشخاص انيم
 ديبا يفرع يتجار يواحدها و ياصل يتجار واحد انيم رابطه. باشد داده رخ آنها نيب

 وابسته اشخاص با معامالت مورد در. شود افشا آنها، نيب معامله رخداد به توجه بدون
 انجام صورت در دارد، وجود مالحظه قابل نفوذ اي مشترک كنترل آنها روابط در كه

 يمال يحسابدار ياستانداردها هيأت 13 شماره استاندارد هيانيب. است يالزام افشا معامله،
 اطالعات": كه كنديم انيب وابسته اشخاص با معامالت يافشا تياهم درباره كايآمر

 جينتا سهيمقا جهت يمال يصورتها كنندگاناستفاده يبرا وابسته، اشخاص با معامالت
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 و شوديم ميتصم در رييتغ باعث و است سودمند يتجار واحد يمال تيوضع و اتيعمل
 يابيارز را آنها تياهم بتوانند ،يمال يصورتها كنندگاناستفاده كه شود افشا طوري ديبا

  ".كنند

 با معامالت بر نظارت ييتوانا سهامداران، باشد، حيصح و كامل هنگام،به افشا اگر 
 يمواقع در يا شونده تكرار و مستمر معامالت در اما. داشت خواهند را وابسته اشخاص

 اشخاص با معامالت همه بيتصو به الزام شود،يم انجام پايين مبلغ با معامله نيچند كه
 الزام و افشا يهاآستانه مشكل، نيا رفع يبرا. ستين ريامكانپذ سهامداران، توسط وابسته

 كه يمعامالت آن افشا، يهاآستانه به توجه با و شوديم فيتعر سهامداران بيتصو به
 شده فيتعر يهاآستانه به توجه با. شونديم معاف افشا از هستند، افشا يهاآستانه زير
 يافشا الزامات حداقل گذاران،مقررات و استاندارد كنندهنيتدو ينهادها افشا، يبرا

 افشاها، اين در. كننديم نييتع را ساالنه يگزارشها در وابسته اشخاص با معامالت
 .شوند افشا يگروه طور به ارائه، سهولت منظور به مشابه معامالت است ممكن

 داک،رانيا و رانيا يدانشگاهها يهاكتابخانه يبرخ از آمده عمل به يجستجوها در 
 باشد، پرداخته رانيا در وابسته اشخاص با معامالت موضوع به يشكل هر به كه يقيتحق

 است شده انجام رانيا از خارج در يقاتيتحق افشا، تيكفا خصوص در اما. نشد مشاهده
 . اندكرده يبررس را يحسابدار ياستانداردها با شده افشا موارد انطباق زانيم كه
 بورس در شده رفتهيپذ يشركتها يمال يصورتها (1521) 9ويروسار و گديمانال 

 يبررس وابسته اشخاص با معامالت يافشا نظر از 1525 سال در را نيپيليف بهادار اوراق
. است يدوبخش روش افشا، زانيم يبررس روش و شركت 85 شامل ،نمونه. كردند
 اشخاص با معامالت وابسته، اشخاص انيم روابط شامل مورد استفاده يافشا ستيلچک

 با ستيلچکافشاي مندرج در  موارد انطباق زانيم. است رانيمد پاداش و وابسته
 نيانگيم كه دهديم نشان جهينت. گيري شد اندازه 11 يحسابدار يالمللنيب استاندارد

سپس آنها با در نظر . است بودهدرصد  41 و درصد 35 ،درصد 45 بيترت به افشا،
 نيب يمعنادار تفاوت ،افشا نظر از كهدادند  نشانشركتها،  حسابرس نوعگرفتن 
 ليتحل جينتاهمچنين . ندارد وجود حسابرس نوع حسب بر شده يبندگروه يشركتها

                                                                                                                       
 1- Manaligod and Rosario 
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 افشا زانيم كنندهينيبشيپ شركت، اندازه و حسابرس نوع كه دهديم نشان ونيرگرس
 . باشد نمي شركتها توسط

 روش از استفاده با را وابسته اشخاص يافشا تيوضع( 1551) 9همكاران و يچاترج 
. كردند يبررس 1554 تا 1551 يسالها در يهند يشركتها از يانمونه در محتوا ليتحل

 افشا سطح حداقل از شتريب ،يهند يشركتهاسطح  در افشاميزان  كه دندهيم نشانآنها 
( 1554) 0درآباديحپيش از اين محققان، . است هند يحسابدار ياستانداردهامطابق 

 افتهي دست متفاوت ياجهينت به كه بود كرده يبررس يهند يشركتها در را افشا زانيم
 مبلغ وابسته، اشخاص با توافق مفاد ،شركتها كه داديم نشان او قيتحق جهينت. بود

 .كنندينم افشا را وابسته اشخاص از طلب اي به يبده مانده وابسته، اشخاص با معامالت
 و 4يدوبخش روش يعني افشا، مختلف روش دو (1553) 3همكاران و ساالووتاسيت

 سهيمقا گريكدي با يوناني يشركتها از يانمونه در را 1يروزنيغ ييجز انطباق روش
 داده كساني وزن استانداردها، منطبق بر يافشا موارد همه به ،يبخش دو روش در. كردند

 قيتحق جهينت. رديگيم تعلق كساني وزن استانداردها همه به دوم، روش در يول. شوديم
 آنها. دارد وجود روش دو نيا انطباق نمره در معنادار تفاوت كه دهديم نشان آنها

 يترقيدق جينتا تا شود اجرا گريكدي با زمانهم ،يبررس روش دو هر كه كردند شنهاديپ
 .شود حاصل

 يالمللنيب ياستانداردها با هم را افشا انطباق زانيم( 1558) 6تياستر و گالم 
 يشركتها از يانمونه در كا،يآمر يحسابدار شده رفتهيپذ اصول با هم و يحسابدار

 ،درصد 38 يافشا نيانگيم با كه دهديم نشان آنها قيتحق جهينت. كردند يبررس يآلمان
افشاي  انطباق سطح. اندكرده افشا را موارد درصد 255 تادرصد  11 نيب شركتها
 با سهيمقا در اندكرده اجرا را يحسابدار يالمللنيب ياستانداردها كه ييشركتها
 يمعنادار طور به اند،كرده اجرا را كايآمر يحسابدار شده رفتهيپذ اصول كه ييشركتها

 قابل انطباق، عدم سطح كه دهديم نشان آنها قيتحق جينتا يكل طور به. است كمتر

                                                                                                                       
1- Chatterjee, Mir and Farooque 
2- Hyderabad 
3- Tsalavoutas, Evans and Smith 
4- Dichotomous approach 
5- partial compliance (PC) unweighted approach 
6- Glaum and Street 
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 . است مالحظه

  شناسی روش

 معامالت يافشا ايآ كه كنيميم مطرح را پرسش نيا شده، اشاره موارد به توجه با 
 بهادار اوراق بورس در شده رفتهيپذ يشركتها يمال يصورتها در وابسته اشخاص با

 :شود مطرح مي ريز شرح به هيفرض است؟ يكاف تهران،
 شود. افشا مي يكاف زانيم به يمال يصورتها در وابسته اشخاص با معامالت :هیفرض
 يگزارشگر ديجد يمفهوم چارچوب كه كننديم انيب( 1521) ويروسار و گديمانال 
كند  مي ارائه بهبوددهنده يژگيو چهار ،يمال يصورتها شدن سودمندتر جهت در يمال
 اصل. باشديم 4بودن كامل و 2يريپذسهيمقا ،0يريدپذييتأ ،1بودن موقع به شامل كه

 ديبا يمال يصورتها كه دارديم انيب و كنديم يبرابر يكاف يافشا مفهوم با بودن كامل
. باشد آگاهانه يهايريگميتصم و ريتفاس مناسب، يهاليتحل يبرا مربوط اطالعات شامل

و  است رانيا 21 شماره يحسابدار استاندارد الزامات افشا، بررسي اريمقاله مع نيا در
اشاره شده  Doing Businessدرصد كه در گزارش  15ميزان افشا با سطح افشاي 

 شود. مقايسه مي است،
 يدوبخش روش از استفاده با وابسته، اشخاص با معامالت يافشا تيكفا يبررس يبرا 
 شده هيته افشا ستيلچک ،يابديم اختصاص كساني وزن افشا موارد تمام به آن در كه

 نشده افشا اگر ،(2)گزارش امتياز  صورت در ،افشاالزامي  موارد از کي هربابت . است
 اختصاص( NA) كد باشد نداشته كاربرد شركتها از يک هر يبرا اگر و( 5) نمره باشد

به  قرار گرفت، يبررسمورد  استاندارد دسته دو ست،يل چک هيته براي. شود داده مي
 گريد ستيلچک و رانيا 21 يحسابدار استاندارد طبق ستيلچک کياين صورت كه 

 كه شد مشخص يبررس از پس. گرديد يطراح 11 يحسابدار يالمللنيب استاندارد طبق
 يطرحها و رانيمد پاداش به كه مورد دو جز به ،يالمللنيب و رانيا يافشا الزامات

 طبق مورد، دو نيا يافشا. باشديم منطبق گريكدي بر كامالً است، مربوط يبازنشستگ

                                                                                                                       
1- timeliness 
2- verifiability 
3- comparability 
4- completeness 
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 رانيا 21 يحسابدار استاندارد در اما است، يالزام 11 يحسابدار يالمللنيب استاندارد
 بورس در شده رفتهيپذ يشركتها يبرارسد  به نظر مي و است نشده آنها به يااشاره
 طيشرا به توجه با ران،يمد پاداش ران،يا در. داشته باشدن كاربرد تهران، بهادار اوراق

 استثنا 21 يحسابدار استاندارد از ،يتجار يواحدها اداره بر حاكم ياجتماع و ياقتصاد
 بر ديتأك با فقط وابسته، اشخاص با معامالت يافشا تيكفااز اين رو، . است شده

 افشا مورد 21 استاندارد، نيا به توجه با. شوديم يبررس رانيا 21 يحسابدار استاندارد
 است افشا مورد 1 شامل اول، گروه. شدند يبندطبقه يكل گروه دو در كه شد نييتع

 يكل اطالعات گروه نيا در. است شده مشخص يعموم موارد يافشا عنوان با كه
 دارد، بر در را مورد 1 كه دوم گروه. شود يم افشا وابسته اشخاص انيم روابط درباره
 انواع کيتفك به هاست ك وابسته اشخاص با معامالت به مربوط اطالعات يافشاشامل 

 افشا و شده افشا الزامات ست،يلچک هيته از پس. است شده يبررس وابسته اشخاص
 گرفته انجام حالت دو در افشا زانيم نييتع. شد نييتع افشا زانيم و ديگرد مشخص نشده
 و يعموم يافشا موارد از چه نسبتي شركتها كه است شده يبررس اول، حالت در. است

 مندرج موارد از کي هر يافشا زانيم دوم، حالت در. اندكرده افشا را افشا موارد ريسا
 :است ريز شرح به افشا موارد. است شده يبررس شركتها توسط افشا ستيل چک در

 ایران  92چک لیست افشا طبق استاندارد حسابداری  .2جدول 

 یعموم یافشا موارد: 9 گروه

1 
 آن نیب یامعامله آنکه به توجه بدون یفرع یشرکتها و یاصل شرکت نیب وابسته اشخاص روابط یافشا

 .انجام شده باشد وابسته اشخاص
 .باشد متفاوت اگر گروه یینها کننده کنترل و گروه یینها یاصل یتجار واحد ،یاصل یتجار واحد نام یافشا 0

2 
 عموم استفاده یبرا یمال یصورتها کدامچیه ،یینها کننده کنترل شخص و یتجار واحد یاصل شرکت اگر
 .است یضرور کند،یم هیته یمال یصورتها که یبعد یتجار واحد نام یافشا کنند،ینم هیته

4 
 بر وابسته اشخاص با معامالت آثار درک یبرا جداگانه یافشا آنکه مگر مشابه تیماه با اقالم جمع یافشا

 .باشد یضرور یمال یصورتها
 . است شده انجام یقیحق معامالت با مشابه یطیشرا در وابسته اشخاص با معامالت که نیا یافشا 1

 افشا موارد ریسا: 2 گروه
 :شود افشا دیبا وابسته اشخاص انواع از کی هر با معامالت خصوص در ریز موارد

 .وابسته اشخاص با رابطه تیماه 1
 .معامالت درباره یاطالعات 0
 .است یضرور ،یمال یصورتها بر معامالت نیا آثار درک یبرا که معامالتمربوط به  بین ما فی یها مانده 2

 :شود افشا دیبا وابسته اشخاص از کی هر یبرا ریز موارد
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 .معامالت مبلغ 4
 .هایپرداختن و هایافتنیدر مابین فی یها مانده مبلغ 1
 زمان در دیبا که ییازامابه تیماه زین و اندشده نیتضم آنها ایآ نکهیا جمله از هامانده یهایژگیو و طیشرا 6

 .شود فراهم هیتسو
 .شده افتیدر و شده داده نیتضم گونه هر اتیجزئ 1
 .بین ما فی یها مانده یبرا الوصول مشکوک مطالبات رهیذخ 8
 .است مربوط وابسته اشخاص نیا الوصول مشکوک مطالبات به که دوره یط شده ییشناسا نهیهز 9

 ها داده لیتحل و هیتجز  روش و نمونه

 شركتهاي شامل ،مورد بررسي جامعه. است 2831 تا 2831 سال از ،يزمان محدوده 
 واجد كه است ييشركتها شامل نمونه و تهران بهادار  اوراق بورس در شده پذيرفته

  :باشد ريز طيشرا
 مالي صنايع در فعال شركتهاي جزء تهران، بهادار اوراق بورس يبند طبقه مطابق ـ2

 .نباشد
 .باشد دسترس در مربوط، يرهايمتغ محاسبه يبرا ازين مورد يها داده ـ1

 : ، تعداد شركتهاي نمونه در هر سال مشخص شده است8در جدول شماره 

 مورد بررسینمونه در سالهای تعداد شرکتهای  .3جدول    

 جمع 9331 9333 9337 9336 9335 سال

 9216 251 255 253 261 265 تعداد

 
 اطمينان سطح در ميانگين براي اطمينان فاصله افشا، ميزان بررسي براي تحقيق اين در 
 ها،داده معيار انحراف و ميانگين اساس بر كه صورت اين به ،است شده تعيين درصد 11
 ميانگين مقدار درصد، 11 اطمينان با ترتيب اين به و شودمي تعيين پايين حد و باال حد

يسه مقدار ميانگين با سپس، براي مقا. گيردمي قرار پايين و باال حد بين شده، مشاهده
 t آزمون از استفاده با ثابت مقدار با ميانگين مقايسه آزموندرصد،  15سطح افشاي 

 جدول شرح به بحراني، ناحيه و مقابل فرض آزمون، اين در .شود انجام مي استيودنت
 :باشد مي
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  درصد 15 اطمینان سطح در بحرانی ناحیه و مقابل فرض .1 جدول

 H1 :   0/5 H1 :   0/5 H1 :   0/5 (H1) مقابل فرض

 64/1 از بیشتر مقادیر (-96/1 و 96/1) فاصله از خارج مقادیر -64/1  از کمتر مقادیر صفر فرض رد ناحیه
 

طي  شركتها توسط افشا موارد ريسا و يعموم موارد يافشا زانيم، 1در جدول شماره 
 ، نشان داده شده است.2831تا  2831سالهاي 

 9331 تا 9335 سالهای طی شرکتها توسط افشا موارد سایر و عمومی موارد افشای میزان .5 جدول 

 t مقدار میانگین تعداد موارد

 15 اطمینان فاصله
 میانگین برای درصد

 باال حد پایین حد

 10/2 42/2 -22/02 46/2 4608 عمومی

      :وابسته اشخاص تفکیک به افشا موارد سایر

 60/2 12/2 68/11 19/2 4121   یاصل یتجار واحد با معامله

 کنترل یا مالحظه قابل نفوذ دارای تجاری واحدهای با معامله
 تجاری واحد بر مشترک

0219 18/2 11/12 14/2 60/2 

 61/2 16/2 62/00 19/2 6299 فرعی یتجار واحدهای با معامله

 61/2 18/2 26/11 60/2 0101 وابسته یتجار یواحدها با معامله

 - - - - - است خاص شریک تجاری واحد که خاص مشارکت با معامله

 61/2 11/2 48/14 60/2 1892 آنها اصلی شرکت یا تجاری واحد اصلی رانیمد با معامله

 62/2 18/2 29/19 61/2 2888 وابسته اشخاص سایر با معامله

 
 بين شركتها درصد، 11 اطمينان با مثال، براي كه گفت توانمي 1 جدول به توجه با 
 اين در افشا ميانگين و اندكرده افشا را عمومي افشاي موارد از درصد 11 تا درصد 15

 ارائه وابسته اشخاص تفكيک به افشا، موارد ساير افشاي ميزان. است درصد 14 مورد
 اصلي، تجاري واحد با معامله در شركتها درصد، 11 اطمينان با ،نمونه براي. است شده

 11 مورد، اين در افشا ميانگين و اندكرده افشا را افشا الزامات از درصد 48 تا درصد 12
. است ارائه قابل تفسير همين نيز وابسته اشخاص انواع ساير مورد در. است درصد

 از بيشتر افشا، عمومي موارد جز به شده بررسي موارد تمام براي t آماره مقادير همچنين،
 در درصد، 15 ميزان از افشا ميانگين بودن كمتر بر مبني صفر فرض بنابراين. است 41/2
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 موارد، اين در افشا ميانگين ديگر، عبارت به. شود مي رد عمومي مورد جز به موارد تمام
 است -15 با برابر عمومي موارد افشاي براي t آماره مقدار اما. است درصد 15 از بيشتر

 مشاركتهاي با معامله براي. است درصد 15 مقدار از افشا ميانگين بودن كمتر نشانگر كه
 .نشد مشاهده موردي است، خاص شريک تجاري واحد درآن كه خاصي

 تفكيک به افشا موارد ساير و عمومي افشاي موارد براي t آزمون ها، بررسي ادامه در 
 .است شده ارائه و محاسبه سال هر

 بر حسب سال عمومی یموارد افشا یای برا نمونه کی t آزمون .6جدول          

 t مقدار میانگین تعداد سال افشا موارد

 برای درصدی 15 اطمینان فاصله
 میانگین

 باال حد پایین حد

 عمومی

1281 940 41/2 91/8- 42/2 10/2 

1286 922 41/2 21/9- 42/2 10/2 

1281 919 41/2 61/9- 42/2 10/2 

1288 941 46/2 21/8- 41/2 10/2 

1289 890 41/2 01/8- 40/2 12/2 

      
در تمام سالهاي مورد در مورد موارد افشاي عمومي،  4با توجه به جدول شماره  

بودن  بيشترفرض صفر مبني بر ، است. بنابراين 41/2از كمتر  tبررسي، مقادير آماره 
شود. به عبارت ديگر مقادير  درصد، براي تمام سالها رد مي 15ميانگين افشا از مقدار 

  درصد است. 15از كمتر ميانگين افشا در تمام سالها 
كنيد،  در مورد ساير موارد افشا كه در ادامه مالحظه مي 3با توجه به جدول شماره  
 صفر فرض بنابراين. است 41/2 از بيشتر t آماره مقادير بررسي، مورد سالهاي تمام در

و  شود مي رد سالها تمام براي درصد، 15 مقدار از افشا ميانگين بودن كمتر بر مبني
 مشاركتهاي با معامله. در مورد است درصد 15 از بيشتر سالها تمام در افشا انگينمي

اين ، هيچ موردي مشاهده نشد و از است خاص شريک تجاري واحد درآن كه خاصي
 منعكس نشده است. 3رو، اين مورد در جدول شماره 
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 بر حسب سال سایر موارد افشا یای برا نمونه کی t آزمون. 7جدول 

 t مقدار میانگین تعداد سال موارد
 15 اطمینان فاصله
 میانگین برای درصد

 باال حد پایین حد

 یاصل یتجار واحد با معامالت

1281 918 19/2 86/4 11/2 62/2 

1286 941 62/2 02/1 11/2 62/2 

1281 962 18/2 40/4 14/2 61/2 

1288 901 62/2 18/1 18/2 62/2 

1289 914 18/2 66/2 14/2 60/2 

 نفوذ دارای تجاری باواحدهای معامله
 بر مشترک کنترل یا مالحظه قابل

 تجاری واحد

1281 281 19/2 10/4 11/2 60/2 

1286 402 19/2 92/6 16/2 60/2 

1281 402 11/2 00/4 14/2 61/2 

1288 296 19/2 92/6 11/2 60/2 

1289 412 11/2 21/2 10/2 60/2 

 فرعی یتجار واحدهای با معامله

1281 1011 19/2 16/12 11/2 61/2 

1286 1018 19/2 10/10 18/2 61/2 

1281 1096 19/2 28/12 18/2 62/2 

1288 1018 19/2 68/10 18/2 61/2 

1289 1220 11/2 81/6 11/2 62/2 

 وابسته یتجار یواحدها با معامله

1281 121 60/2 12/6 18/2 61/2 

1286 142 60/2 11/8 19/2 61/2 

1281 118 61/2 26/6 11/2 64/2 

1288 149 62/2 21/9 62/2 61/2 

1289 149 62/2 90/4 16/2 64/2 

 تجاری واحد اصلی مدیریت با معامله
 آنها اصلی شرکت یا

1281 262 19/2 21/6 16/2 60/2 

1286 296 61/2 01/1 19/2 66/2 

1281 281 60/2 91/4 11/2 66/2 

1288 262 62/2 08/1 62/2 61/2 

1289 281 60/2 29/1 19/2 66/2 

 62/2 16/2 41/1 19/2 128 1281 وابسته اشخاص سایر با معامالت
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 t مقدار میانگین تعداد سال موارد
 15 اطمینان فاصله
 میانگین برای درصد

 باال حد پایین حد

1286 821 62/2 99/9 18/2 60/2 

1281 116 60/2 41/12 62/2 64/2 

1288 182 61/2 21/12 19/2 62/2 

1289 812 61/2 11/8 19/2 64/2 
 

 افشا، موارد ساير و عمومي افشاي موارد براي سال، هر در افشا ميزان مرحله، اين تا 
 موارد چه افشا، موارد تمام افشاي ميزان قسمت، اين در. است گرديده ارائه و تعيين

 درج 3 جدول در و شده محاسبه سال هر براي افشا، موارد ساير چه و عمومي افشاي
 .است گرديده

 بر حسب سالتمام موارد  یافشا یای برا یک نمونه t آزمون .3جدول        

 t مقدار میانگین تعداد سال موارد

 15 اطمینان فاصله
 میانگین برای درصدی

 باال حد پایین حد

 موارد تمام

1281 1291 11/2 02/2 41/2 18/2 

1286 1212 18/2 12/2 48/2 19/2 

1281 1220 11/2 69/0 48/2 19/2 

1288 1028 18/2 16/0 49/2 19/2 

1289 1214 18/2 69/0 41/2 18/2 

 
 41/2 از بيشتر t آماره مقادير بررسي، مورد سالهاي تمام در، 3طبق جدول شماره  

 براي درصد، 15 مقدار از افشا ميانگين بودن كمتر بر مبني صفر فرض بنابراين. است
 طور به سالها تمام در افشا ميانگين مقادير ديگر عبارت به. شود مي رد سالها تمام

  .است درصد 15 از بيشتر معناداري

 افشا موارد ساير و عمومي موارد از يک هر افشاي ميزان نيز، 1شماره  جدول در 
 .است شده ارائه 2831 تا 2831 سالهاي براي
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 9335-9331 سالهای طی افشا موارد از یک هر افشای میزان .1 جدول

 سؤاالت موارد
 تعداد

 مشاهدات
 میانگین

 میانگین برای اطمینان فاصله

 باال حد پایین حد

می
مو

ع
 

1 801 61/2 60/2 11/2 

0 669 61/2 11/2 12/2 

2 166 61/2 18/2 16/2 

4 1086 2 - - 

1 1086 20/2 01/2 28/2 

له
عام

م
 با 

حد
وا

 
ری

جا
ت

 
لی

ص
ا

 

1 102 91/2 92/2 98/2 

0 102 91/2 92/2 98/2 

2 102 84/2 12/2 94/2 

4 102 91/2 92/2 98/2 

1 102 91/2 91/2 98/2 

6 102 01/2 14/2 41/2 

1 102 2 - - 
8 102 08/2 11/2 41/2 

9 102 2 - - 

له
عام

م
 

ای
ده

اح
او

ب
 

ری
جا

ت
 

ای
دار

 
وذ

نف
 

ؤثر
م

 بر 
حد

وا
 

ری
جا

ت
 یا 

رل
کنت

 
ک

شتر
م

 
 بر

حد
وا

 
ری

جا
ت

 
1 021 98/2 91/2 1 

0 021 98/2 92/2 1 

2 021 89/2 19/2 98/2 

4 021 98/2 91/2 1 

1 021 98/2 91/2 1 

6 021 01/2 28/2 22/2 

1 021 2 - - 

8 021 02/2 21/2 21/2 

9 021 2 - - 

له
عام

م
 با 

ای
ده

اح
و

 
ری

جا
ت

 
عی

فر
 

1 111 98/2 96/2 1 

0 111 98/2 91/2 1 

2 111 94/2 92/2 98/2 

4 111 99/2 98 1 

1 111 99/2 98 1 

6 111 19/2 12/2 06/2 
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 سؤاالت موارد
 تعداد

 مشاهدات
 میانگین

 میانگین برای اطمینان فاصله

 باال حد پایین حد

1 111 2 - - 

8 111 19/2 12/2 06/2 

9 111 2 - - 

له
عام

م
 با 

ای
ده

اح
و

 
ری

جا
ت

 
سته

واب
 

1 222 91/2 92/2 1 

0 222 91/2 92/2 1 

2 222 92/2 19/2 96/2 

4 222 91/2 92/2 1 

1 222 91/2 92/2 1 

6 222 26/2 02/2 48/2 

1 222 2 - - 

8 222 21/2 01/2 12/2 

9 222 2 - - 

له
عام

م
 با 

ت
یری

مد
 

حد
وا

 
ری

جا
ت

 یا 
ت

رک
ش

 
لی

ص
ا

 
نها

آ
 

1 012 98/2 92/2 1 

0 012 98/2 92/2 1 

2 012 98/2 92/2 1 

4 012 98/2 92/2 1 

1 012 86/2 14/2 91/2 

6 012 21/2 02/2 12/2 

1 012 2 - - 

8 012 28/2 00/2 10/2 

9 012 2 - - 

له
عام

م
 با 

ایر
س

 
ص

خا
اش

 
سته

واب
 

1 420 91/2 92/2 1 

0 420 91/2 92/2 1 

2 420 94/2 92/2 98/2 

4 420 91/2 92/2 1 

1 420 91/2 92/2 1 

6 420 01/2 18/2 21/2 

1 420 2 - - 

8 420 01/2 18/2 21/2 

9 420 2 - - 
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 مندرج سؤاالت شماره سؤاالت، ستون در شده منعكس هايشماره ،1 شماره جدول در 
به طور ميانگين،  مثال، براي، 1با توجه به جدول شماره . دهدمي نشان را افشا ليستچک در
 موارد ساير مورد دراند.  از موارد افشاي عمومي را افشا كردهدرصد شركتها مورد اول  41

 13 تا درصد 15 بين مثال، براي كه كرد استنباط توانمي درصد 11 اطمينان با هم افشا
 ميانگين، طور به و واحد تجاري اصلي با معامله خصوص در را 1 و 2 مورد شركتها، درصد

 اشخاص انواع مورد در توانمي را افشا ميزان. اندكرده افشا را موارد اين شركتها درصد 11
 .داد قرار توجه مورد است، شده اشاره آنها به جدول در كه وابسته

 گیریتیجهن

 موارد افشاي ميانگين اول، قسمت در .است ارائه قابل قسمت دو در پژوهش نتيجه 
 به كه افشا موارد ساير و است مربوط وابسته اشخاص ميان روابط به كه عمومي افشاي

 طور به دهدمي نشان نتايج. است شده ارائه است، مربوط وابسته اشخاص با معامالت
 در افشا اين ميزان كه اندكرده افشا را عمومي افشاي موارد درصد 14 شركتها ميانگين،
 ،2831 سال در و درصد 14 ،2833 سال در درصد، 11 با برابر 2833 تا 2831 سالهاي

 حاكي عمومي افشاي موارد براي زمان طول در افشا ميزان به توجه. باشد مي درصد 13
 مقايسه همچنين،. است نداشته اي قابل مالحظه تغيير زمان طول در افشا كه است آن از

 گزارش در كه درصد 15 افشاي سطح با مختلف سالهاي در عمومي موارد افشاي ميزان
Doing Business موارد افشاي ميانگين كه دهد مي نشان است، شده آن اشاره به 

 الزامات با انطباق در كاستي وجود از نشان كه است كمتر درصد 15 از عمومي
 وابسته اشخاص با روابط ماهيت به توجه عدم و ايران 21 شماره حسابداري استاندارد

 انجام آنها با ايمعامله هيج اگر حتي وابسته، اشخاص وجود كه صورتي در. دارد
 به افشا موارد ساير بررسي آنكه به توجه با. گذاردمي اثر شركت عمليات بر نگيرد،

 يكي كند، مي معامله آنها با شركت كه است گرفته صورت اي وابسته اشخاص تفكيک
 دهيم مي قرار بررسي مورد و كنيم مي انتخاب مثال عنوان به را وابسته اشخاص انواع از

 ارائه قابل نيز وابسته اشخاص انواع ساير براي مثال، اين تحليل با مشابه تحليلي كه
 انتخاب نمونه براي را فرعي تجاري واحدهاي با معامله مرحله، اين در. بود خواهد
 موارد ساير از درصد 11 شركتها ميانگين، طور به كه دهد مي نشان حاصل نتايج. كرديم

 افشا 2831 تا 2831 سالهاي فاصله در فرعي تجاري واحدهاي با معامله براي را افشا
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 13 ،2831 سال در و درصد 11 با برابر 2833 تا 2831 سالهاي در افشا ميزان. اندكرده
 زمان طول در افشا كه دهد مي نشان زمان طول در افشا ميزان بررسي. باشد مي درصد

 واحدهاي با معامله براي افشا ميزان مقايسه همچنين،. است نداشته محسوسي تغيير
 Doing گزارش در كه درصد 15 افشاي سطح با مختلف سالهاي در فرعي تجاري

Business 15 از سالها تمام در افشا ميانگين كه دهد مي نشان است، شده آن اشاره به 
 ولي است، بيشتر عمومي افشاي به نسبت موارد ساير افشاي سطح .است بيشتر درصد
 اشخاص تفكيک به وابسته اشخاص با معامالت افشاي سطح ميان مالحظه قابل تفاوت
 با نتايج اين. است متغير درصد 42 تادرصد  11 بين افشا ميانگين و ندارد وجود وابسته

 كه رسيدند نتيجه اين به آنها. است مقايسه قابل( 1521) روساريو و ماناليگد پژوهش
 35 وابسته اشخاص با معامالت و درصد 45 وابسته اشخاص ميان روابط افشاي ميانگين
 . خوردمي چشم به تفاوت، ما پژوهش و آنها تحقيق نتايج بين كه استدرصد 

 شده محاسبه افشا ميانگين افشا، مورد 21 از يک هر براي پژوهش، دوم قسمت در 
 محتوا نظر از افشا آن در كه پژوهش از بخش اين دوم قسمت از حاصل نتايج. است

 21 ميان از كه دهدمي نشان است، شده بررسي( شود افشا بايد كه مواردي تک تک)
 به افشا ميزان كمترين اند،نكرده افشا را آنها شركتها كه مواردي استثناي به افشا، مورد

 با حدودي تا پژوهش از بخش اين نتيجه. است مربوط 3 مورد و 4 مورد به ترتيب
سطح  در افشا ميزان بررسي از پس او. است مقايسه قابل( 1554) حيدرآباد تحقيق

 را وابسته اشخاص با توافق مفاد و شرايط شركتها كه رسيد نتيجه اين به هندي شركتهاي
 اشخاص از طلب يا به بدهي مانده وابسته، اشخاص با معامالت مبلغ و كنندنمي افشا

 .است نشده افشا نيز وابسته

 افشا سطح بررسي براي ايران 21 شماره حسابداري استاندارد الزامات از تحقيق، اين 
 توجه با افشا بررسي و است شده تعريف وابسته اشخاص استاندارد، اين در. كندمي استفاده

 وابسته اشخاص از واحدي تعريف اما،. است گرفته صورت استاندارد در مندرج تعريف به
. دربردارد را متفاوتي دامنه وابسته اشخاص تعريف نظارتي، مقررات ساير در و ندارد وجود
 وابسته اشخاص معامالت تصويب و اطالعات افشاي الزامات دستورالعمل در مثال، براي

 تعريف بهادار، اوراق و بورس سازمان 58/25/15 مصوب فرابورسي، و بورسي ناشران
 . است تركامل و ترجامع ايران، 21 شماره حسابداري استاندارد به نسبت وابسته اشخاص
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