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ویـژه نامه

Due Diligence

مهـرمـاه 1397

دپارتمان حقوق شرکت ها و مالکیت فکری

موسـسـه حـقــوقی داد و خـــرد



ته
س

اي
ي ب

ياب
رز

ا

2

تهیه کـنندگـان :

دكتر علیرضا مسعودی
دكتر شــهرام رضـایی
دكتر ســعید حــقانی
ســمیه آزاد بــیگــی
هـــدیـه زرهــونـــه
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در دنیــای امــروز، ســرعت تحــوالت در تجــارت ،صنعــت و اقتصــاد و پیچیدگیهــای روزافــزون در هــر بخــش، 
شــناخت و كنتــرل امــور بایســته را بســیار دشــوار نمــوده اســت.

بــه همــان انــدازه كــه عــدم آگاهــی از تحــوالت تجــاری، صنعتــی و اقتصــادی مــی توانــد بــرای یــك كســب و 
كار مضــر باشــد، فقــدان شــناخت و عــدم بــه كارگیــری شــیوه هــای نویــن در یــك كســب و كار هــم مــی توانــد 

موجبــات شكســت آن فعالیــت را فراهــم آورد.
امــروزه شــركتهای بزرگــی بــرای تحقــق ایــن هــدف تشــكیل گردیــده و ابزارهــای مختلفــی نیــز طراحــی شــده 

و مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد كــه كمــك شــایانی بــه كســب و كارهــا مــی كنــد.
ارزیابــی بایســته )Due diligence( ابــزار و مكانیســمی شــناخته شــده در دنیاســت كــه بــا روشــن كــردن نقــاط 
تاریــك سیســتم و شــفاف كــردن مــوارد مبهــم و مخفــی ، ریســك ســرمایه گــذاری و فعالیــت هــای اقتصــادی 

را كاهــش مــی دهــد.
موسســات حقوقــی مــی تواننــد بــا بهــره گیــری از حقوقدانــان و مشــاوران رشــته هــای مختلــف و تشــكیل 
ــزار مهــم، بــه كاهــش ریســك فعالیتهــای تجــاری و اقتصــادی  ــا اســتفاده از ایــن اب تیــم هــای تخصصــی، ب

كمــك نماینــد. 

مقدمـه



ته
س

اي
ي ب

ياب
رز

ا

4

    مخـاطـرات و ریســکـهای 
   غـیر قــابـل اجـتـنـاب 

تصمیم گیری های مربوط به سرمایه و پـول 
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هــر روز در بــازار شــاهد خریــد و فروشــهای متعــددی اعــم از کلــی یــا جزئــی از انــواع کاالهــا و 
محصــوالت هســتیم؛  امــا یکــی از مهمتریــن معامالتــی کــه در بــازار تجــاری اتفــاق مــی افتــد 
وکمتــر در بیــن عمــوم مــردم بازتــاب دارد ،خریــد یــک شــرکت توســط شــخص دیگــر، یــا خرید 
قســمتی از ســهام آن  و ادغــام یــک شــرکت بــا شــرکت یــا شــرکتهای دیگــر اســت .اینگونــه 
معامــالت اگــر بــا چشــم بســته وبــدون انجــام تحقیقــات و بررســی هــای الزم دربــاره وضعیــت 
مالــی و حقوقــی شــرکت هــدف صــورت گیــرد، ممکــن اســت عواقــب جبــران ناپذیــری در پــی 
داشــته باشــد و چــه بســا زمینــه ی ورشکســتگی ســرمایه گــذار را فراهــم نمایــد، در حالــی کــه 
پرداختــن بــه ایــن امــور بــا بررســی همــه جوانــب، مــی توانــد اطمینــان خاطــر بیشــتری بــرای 

ســرمایه گــذار ایجــاد کنــد و ریســك ســرمایه گــذاری را تــا حــد زیــادی كاهــش دهــد. 

تعـریف و اهــمـیت 

ارزیابـی بایســته

ــوط  ــازار، مرب ــالت ب ــیعی از معام ــف وس ــروزه طی ام
بــه خریــد یــا فــروش محصــوالت تولیــدی شــرکتها 
اســت. در اینگونــه معامــالت اگرخریــدار ســابقه 
ــرًا  ــا فروشــنده نداشــته باشــد، اکث ــه ب انجــام معامل
ــر  ــی پ ــود را عمل ــوالت خ ــروش محص ــنده، ف فروش
مخاطــره مــی دانــد؛ زیــرا هیــچ پیــش زمینــه ای از 
خــوش حســابی یــا بدحســابی خریــدار نــدارد و این 
ــش  ــادی برای ــای زی ــت دل نگرانیه ــن اس ــر ممک ام
بوجــود آورد، از ســوی دیگــر اگــر وضعیــت شــرکت 
فروشــنده بــرای خریــدار نامشــخص باشــد و معاملــه 
ــول در  ــردن محص ــد ک ــش خری ــورت پی ــژه بص بوی
مقیــاس انبــوه باشــد، ممکــن اســت خریــدار بــا این 
نگرانــی مواجــه باشــد کــه آیــا فروشــنده قــادر اســت 
تعهــدات خــود را انجــام دهــد یــا نــه؟ و اصــواًل ورود 
بــه اینگونــه معامــالت و پرداخــت وجــوه  بایــد بــه 

چــه شــکلی باشــدکه زیانــی را متوجــه او ننمایــد؟
هــر تصمیــم گیــری کــه مربــوط بــه ســرمایه و پــول 
ــی  ــل اجتناب ــر قاب باشــد مخاطــرات و ریســکهای غی
بــه دنبــال دارد کــه البتــه ایــن موضــوع از مقتضیــات 
ــخاصی در  ــا اش ــت و تنه ــای آن اس ــازار وجذابیته ب
ایــن بــازار موفــق هســتند و معامــالت ســود آور یــا 
کمتــر زیــان ده انجــام مــی دهنــد کــه بــا چشــمی 
بــاز و بــا پیــش بینــی خطــرات و ریســکهای احتمالی 

ومدیریــت آنهــا وارد بــازار شــده یــا مــی شــوند.
 پیــش بینــی ریســک هــا و خطــرات احتمالــی 
ــا در  ــه بس ــه چ ــت ک ــوار اس ــی دش ــالت، عمل معام
تــوان همــه اشــخاص حتــی آنهایــی کــه ســالها در 
بــازار مشــغول بــه فعالیــت هســتند نباشــد؛ ایــن کار 

در جهــان تخصصــی امــروز ناگزیــر  بوســیله تیمهــای 
متخصــص در حــوزه هــای مختلــف انجــام مــی شــود 
ــگاه واقعــی  ــوز جای کــه متاســفانه در کشــور مــا هن
خــود را نیافتــه اســت و کمتــر بــه آن توجــه می شــود.

بــا توجه بــه شــرایط ناپایــدار بــازار امروز، الزم اســت 
صاحبــان ســرمایه کــه قصــد ســرمایه گــذاری بویــژه 
ــک  ــا کم ــد ب ــود را دارن ــاری موج ــرکتهای تج درش
ــن و  ــایر متخصصی ــی و س ــی و حقوق مشــاوران مال
ــکها و  ــته، ریس ــی بایس ــزار ارزیاب ــتفاده از اب ــا اس ب
ــرمایه  ــدد س ــه درص ــركتی ک ــی ش ــرات احتمال خط
ــا  ــا ریســكهای مشــاركت ی گــذاری در آن هســتند ی
معاملــه بــا طرفهــای تجــاری خــود را ارزیابــی کننــد 
و براســاس نتایــج برآمــده از ایــن ارزیابــی، تصمیــم 
نهایــی خــود را بــرای امضــای قــرارداد یــا صرفنظــر 

ــد. ــردن از آن بگیرن ک
ارزیابــی بایســته انجــام اقداماتــی علمــی و هدفمنــد 
بــه منظــور ارزیابــی یــک شــرکت یــا شــخص جهــت 
ــز   ــره آمی ــی مخاط ــوه مخف ــایی وج ــف و شناس کش
آن قبــل از امضــای یــک قــرارداد یــا قبــل از انجــام 
ــای  ــی ه ــن ارزیاب ــت. مهمتری ــر اس ــورد نظ کار م
ــی  ــی ، مالیات ــی مال ــود، ارزیاب ــام ش ــد انج ــه بای ک
ــام  ــدف انج ــا ه ــب ب ــا متناس ــت ام ــی اس و حقوق
ــه  ــد در زمین ــی توان ــته م ــی بایس ــی، ارزیاب ارزیاب
ــی معامالتی/تجــاری،  ــه ارزیاب هــای دیگــری از جمل
ــات و  ــن آوری اطالع ــی ف ــی مشــتریان، ارزیاب ارزیاب

ــرد. ــز صــورت گی ــی فروشــندگان نی ــی ارزیاب حت
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یکــی از پایــه هــای اصلــی ایــن ارزیابــی ، بویــژه در مــورد شــرکتها، ارزیابــی حقوقــی اســت 
کــه بــا هــدف تعییــن وضعیــت شــرکت از حیــث حقوقــی صــورت مــی گیــرد. بعبــارت دیگــر؛ 
ــی در  ــی و قانون ــه ریســکهای حقوق ــم وکشــف هم ــع آوری، فه ــد جم ــی، فراین ــی حقوق ارزیاب
ــه شــرکت  ــوط ب ــی همــه اســناد حقوقــی مرب ــن ارزیاب ــا ادغــام اســت.در ای ــد ی ــان خری جری
هــدف و گاهــی حتــی اســناد مربــوط بــه اشــخاصی کــه بــه انحــاء مختلــف بــا شــرکت هــدف 
ــه هــم صــورت  مــی  ــا اشــخاص مصاحب ــی مــی شــود و چــه بســا ب ــد، بازبین همــکاری دارن
گیــرد. ایــده اصلــی پشــت ایــن ارزیابــی فهــم ایــن موضــوع اســت کــه آیــا احتمــااًل مشــکالت 
حقوقــی در آینــده از خریــد شــرکت یــا ادغــام بــا آن بوجــود مــی آیــد یــا خیــر کــه اگــر چنیــن 

اســت چــه اقدامــات احتیاطــی بایــد از همــان ابتــدا انجــام شــود.

مزایــای زیــادی بــرای ارزیابــی بایســته وجــود دارد کــه  از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل 
اشــاره کــرد:

1-  ایــن فراینــد بــه خریــدار فرصــت بهتــری مــی دهــد تــا شــرکت هــدف کــه قصــد خریــد آن را دارد و نحــوه 
فعالیــت آن را قبــل از خریــد بطــور مناســبی ارزیابــی کنــد.

2-  خریــدار مــی توانــد بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه بدســت مــی آورد، قیمــت واقعــی را کــه بایــد بــه طــرف 
معاملــه بپــردازد، كشــف کنــد.در واقــع اطالعاتــی کــه از ایــن ارزیابــی بدســت مــی آیــد، نقــش مهمــی را در 
فراینــد مذاکــره بیــن طرفیــن ایفــا مــی کنــد؛ زیــرا بــا مشــخص شــدن تعهــدات قانونــی شــرکت هــدف، ارزش 

حقیقــی معاملــه بیــش از هــر وقــت دیگــر بــرای طرفیــن قابــل بحــث و مذاکــره مــی شــود.
3-  بــا  اســتفاده از ارزیابــی بایســته صاحبــان كســب و كار شــناخت بیشــتر و كاملتــری نســبت بــه طرفهــای 
تجــاری خــود بدســت مــی آورنــد و بــا آگاهــی از وضعیــت طــرف و ریســكهای معاملــه بــا او، در خصــوص 

تنظیــم روابــط تجــاری خــود تصمیــم میگیرنــد.

ارزیابی حقوقی، 
ــف  ــم وکش ــع آوری، فه ــد جم فراین

ــی  همــه ریســکهای حقوقــی و قانون

ــت. ــذاری اس ــرمایه گ ــان س در جری
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ارزیابــی بایسـته

انجام اقداماتی علمی و هدفمند به منظور ارزیابی یک شرکت یا 

شخص جهت کشف و شناسایی وجوه مخفی مخاطره آمیز  آن 

قبل از امضای قرارداد یا هرنوع رابطه کاری است.
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ســاختار 

تـیم ارزیـابی کـننده 

صــرف نظــر از نــوع ارزیابــی بایســته، ایــن فرآینــد مــی بایســت اصــواًل از طریــق »تیــم ارزیابی 
بایســته« بــه عمــل آیــد. طبیعــی اســت کــه اعضــای ایــن تیــم حســب نــوع ارزیابــی مــورد 
نیــاز و  اهــداف آن، متفــاوت خواهــد بــود. بــرای نمونــه، بــرای ارزیابــی بایســته در زمینــه 
موافقتنامــه هــای انتقــال ســهام، تیــم تشــکیل شــده دســت کــم بایــد از متخصصیــن حقوقی 
و متخصصیــن حســابداری تشــکیل یافتــه باشــد. ایــن ترکیــب مــی توانــد بــا متخصصیــن 
ــده در  ــی کنن ــروه ارزیاب ــب گ ــد ترکی ــی تردی ــل شــود. ب ــی تکمی صنعــت مربوطــه و مدیریت
دیگــر زمینــه هــا همچــون اعتبارســنجی شــرکت هــای طــرف قــرارداد متفــاوت خواهــد بــود. 
تعییــن اعضــای تیــم ارزیابــی کننــده پیــش و بیــش از همــه بــه زمینــه ی ارزیابــی و اهــداف 
ــذا  ــتگی دارد، ل ــورد بس ــر م ــر ه ــم ب ــرایط حاك ــوال و ش ــاع و اح ــه اوض ــس از آن ب آن و پ
انتخــاب اعضــای تیــم امــری تخصصــی و بســیار دقیــق مــی باشــد. بــا ایــن حــال موسســات 
حقوقــی كــه از خدمــات وكال و مشــاوران رشــته هــای مختلــف بهــره منــد هســتند، بهتریــن 

گزینــه بــرای انتخــاب تیــم ارزیابــی كننــده و مدیریــت تیــم هســتند.

کارشــناسان درون شــرکتی یا برون شرکتی؟

ــی شــرکتی ممکــن اســت  ــروه ارزیاب اعضــای هــر گ
از کارشناســان داخلــی شــرکت انتخــاب شــده یــا از 
مشــاوران خــارج از شــرکت انتخــاب شــوند. باتوجــه 
بــه اینکــه ارزیابــی بایســته در زمینــه هــای مختلــف 
اصــواًل مســتلزم بهــره گیــری از تخصــص هــای 
ــرکت  ــه ش ــه اینک ــت ب ــا عنای ــت و ب ــف اس مختل
هــا چــه بســا بــه صــورت روزمــره بــه همــه ی ایــن 

تخصــص هــا نیاز نداشــته باشــند، نمــی تــوان انتظار 
داشــت کــه تیــم ارزیابــی کننــده از داخــل مجموعــه 
ی شــرکت خریــدار انتخــاب شــوند.در نتیجــه اصــواًل 
ــری از  ــره گی ــر، به ــی بهت ــه ارزیاب ــتیابی ب ــرای دس ب
ــی  ــرکت م ــارج از ش ــص خ ــروه متخص ــات گ خدم

توانــد نقــش قابــل توجهــی ایفــا کنــد. 
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مســائل حقوقــی ممکــن اســت برعهــده یــک حقوقــدان یــا گــروه حقوقــی متخصــص در ایــن 
حــوزه گــذارده شــود. ناگفتــه پیداســت کــه بــرای انجــام مســائل پیچیــده حقوقــی همچــون 
ــرورت  ــك ض ــص ی ــی متخص ــای حقوق ــروه ه ــات گ ــری از خدم ــره گی ــته، به ــی بایس ارزیاب
انكارناپذیــر اســت. ایــن ضــرورت بــه ویــژه بدیــن خاطــر اســت کــه ایــن قبیــل ارزیابــی هــا 
نیازمنــد دســتیابی بــه خدمــات حقوقدانــان متخصــص در حــوزه هــای مختلــف مــی باشــد. 
بــرای مثــال در مــورد موافقتنامــه انتقــال ســهام، دســت کــم همــکاری حقوقدانــان متخصــص 
در پنــج حــوزه حقــوق اوراق بهــادار، حقــوق شــرکتها، حقــوق مالیاتــی، حقــوق رقابــت و حقــوق 
ــوع  ــرکت موض ــوال ش ــت و ام ــه فعالی ــه حیط ــته ب ــن، بس ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــی اس کار الزام
انتقــال، ممکــن اســت بهــره گیــری از خدمــات حقوقدانــان متخصــص در زمینــه حقــوق مالکیت 
ــده نیــز الزم باشــد. روشــن اســت كــه  فکــری، حقــوق محیــط زیســت و حقــوق مصــرف کنن
هیــچ حقوقدانــی نمــی توانــد مدعــی احاطــه کامــل بــر تمامــی ایــن حــوزه هــا باشــد؛ امــری 

کــه تاییدکننــده لــزوم بهــره گیــری از خدمــات گــروه هــای حقوقــی تخصصــی اســت.

جایگاه عضو حقوقدان یا موسسه حقوقی در 

ســـاخـتار تـیم ارزیابی

  چکیده ی نکات فوق در چند دستورالعمل کلیدی خالصه می شود: 

1- ترکیــب تیــم ارزیابــی کننــده را بــا توجــه بــه زمینــه فعالیــت، نــوع ارزیابــی و اوضــاع و احــوال مــورد تعییــن 
 . کنید

2- ارزیابی را به یك تیم متخصص و حرفه ای واگذار كنند. 
3- بــا توجــه بــه گســتردگی امــر حقوقــی، اصــواًل بهــره گیــری از تیــم حقوقــی نتیجــه مطلــوب تــری بــه همــراه 

دارد. 
4- در هر حال از یاد نبرید که »بسیار مهم است که اشخاص درستی را برای این امر انتخاب کنید.«

ــته و از  ــه ای داش ــی و حرف ــب تخصص ــاختار مناس ــه س ــی ك ــات حقوق ــوق موسس ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
متخصصیــن در رشــته هــای مختلــف كمــك میگیرنــد، نــه تنهــا صالحیــت انجــام ارزیابــی بایســته را در بخــش 
حقوقــی موضــوع دارنــد بلكــه ایــن موسســات گزینــه مناســب و شایســته ای بــرای تشــكیل تیــم ارزیابــی و 

مدیریــت آن و نهایتــًا تهیــه و تنظیــم گــزارش نهایــی مــی باشــند.

موسسات حقوقی هستند که از خدمات وکال و مشاوران 
رشته های مختلف بهره مند باشند  

بهترین گزینه برای انتخاب تیم ارزیابی کننده و مدیریت تیم
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تجارب مرتبط با 

ارزیابی بایســــته

در دنیــای تجــارت همــواره ایجــاد كســب و كارهــای جدیــد، مــراودات بیــن كســب و كارهــا و 
خریــداری و یــا تلفیــق كســب و كارهــای كوچــك و بــزرگ ، از موضوعــات روزمــره شــده اســت. 
در بحــث ایجــاد یــك كســب و كار جدیــد قاعدتــًا بــه منظــور پاییــن آوردن ریســك ، بنیــان 
ــه » طــرح تجــاری« ،  ــی از جمل ــات جامع ــل از شــروع كار، مطالع ــذاران آن كســب و كار قب گ
بررســی زیــر ســاختها و منابــع مالــی مــورد نیــاز و ... را تهیــه و مــورد مطالعــه قــرار مــی دهنــد. 
بدیهــی اســت موفقیــت یــا عــدم موفقیــت كســب و كار ایجــاد شــده، بــه دقــت، كفایــت و 
صحــت ایــن مطالعــات بســتگی تــام دارد. چــه بســیار ایــده هــای نویــن و كارآمــدی كــه بــه 
دلیــل نقــص یــا عــدم وجــود ایــن دســته مطالعــات پایــه ، هیــچ وقــت بــه یــك كســب و كار 
موفــق تبدیــل نشــده و همــان ایــده هــا در زیرســاختهای دیگــری بســیار موفــق از كار درآمــده اند.

شــاید بتــوان ریشــه هــای وجــود اقتصادهــای پویــا 
در كســب و كارهــای واقــع در كشــورهای پیشــرفته 
را در اختصــاص توجــه كافــی بــه تهیــه اســناد 
باالدســتی یادشــده و مطالعــات و بررســیهای اشــاره 

شــده دانســت.
ــب و  ــی كس ــه حت ــد ك ــی ده ــان م ــات نش مطالع
كارهــای نوپــا نیــز ایــن دســته مطالعــات را) گرچــه 
بصــورت تشــریفاتی( بــرای دریافــت حمایــت مالــی،  
و دیگــر كســب و كارهابــرای دریافــت وام در ابعــاد 
بزرگتــر، بــه منظــور افزایــش فعالیــت هایشــان بــه 
ــه  ــر ب ــی آنچــه معمــواًل كمت انجــام مــی رســانند ول
آن پرداختــه و توجــه مــی شــود بررســی و ارزیابــی 
ــرار  ــه ق ــت ك ــخصی اس ــب و كار و ش ــابقه كس س

ــرار شــود. ــا او مــراوده تجــاری برق اســت ب
ــابقه  ــه س ــدم مطالع ــد ع ــی ده ــان م ــه نش تجرب
حقوقــی، مالــی و حتــی روش تعامــل طــرف تجــاری 
ــیار  ــراكت( را بس ــا ش ــه )وی ــام معامل ــك انج ، ریس

ــرد. ــاال مــی ب ب
ــخص  ــا ش ــخص ب ــاده ش ــه س ــك معامل ــی دری حت
ــًا  ــكونی، عموم ــك مس ــاره دادن مل ــال اج ــور مث بط
بنگاههــای امــالك بررســی اولیــه و ســطحی انجــام 
داده و اطالعــات مقدماتــی را در اختیــار مالــك مــی 
گذارنــد. هرچــه معامــالت بزرگترمــی شــود، ریســك 
ناشــی از عــدم بررســی یــاد شــده بیشــتر و خطــرات 

ــردد. ــزون مــی گ آن اف
ــن آوردن  ــرای پایی ــا ب ــی ه ــن بررس ــام ای ــا انج آی
ریســكهای انجــام معاملــه، الزم نیســت از یــك 

مطالعــه ســطحی فراتــر رود؟

ــا  ــب و كاره ــه كس ــت ك ــن منظورمدتهاس ــرای ای ب
ــد. ــه ان ــته »رفت ــی بایس ــراغ »ارزیاب س

ایــن ارزیابــی بــه وصفــی كــه در بخشــهای قبلــی این 
ویــژه نامــه آمــده اســت، اطالعــات جامعــی از طــرف 
معاملــه )كســب و كار و یــا شــخص ( مــی دهــد كــه 
ــه فاكتورهــای  ــار بقی ــای مناســبی در كن ــًا مبن قاعدت
مالــی، بــه منظــور تصمیــم ســازی بــرای انجــام یــا 

عــدم انجــام معاملــه و یــا مــراوده خواهدبــود.
ــه  ــد نمون ــه چن ــوع ب ــردن موض ــفاف ك ــرای ش ب

واقعــی در ادامــه اشــاره مــی شــود:
مثال اول:

شــركت خودروســازی مشــهور » ب « پس از بازشــدن 
ــه  فضــای كســب و كار چندســال گذشــته كشــور، ب
ــگاه اول  ــردد. درن ــی گ ــران م ــده در ای ــال نماین دنب
شــركت » ب «  مــی بایســت ســراغ نماینــدگان 
ــته  ــاط را داش ــن ارتب ــل ای ــالهای قب ــه س ــمی ك رس
انــد مــی رفتــه اســت ولــی در عمــل ، آنچــه شــركت 
یادشــده انجــام داد ایــن بــود كــه عــالوه بــر بررســی 
ســابقه نماینــدگان قبلــی) بــرای مدتــی كــه مــراوده 
ای نداشــته انــد(و كاندیداهــای جدیــد را نیــز مــورد 

ارزیابــی بایســته قــرارداده اســت.
ــور،  ــته« در كش ــی بایس ــام » ارزیاب ــه انج ــا ك از آنج
بحثــی نــو بــوده )وهنوزهــم هســت( یكــی از 
چالشــهای شــركت » ب « یافتــن موسســاتی اســت 

ــد. ــام دهن ــی را انج ــن ارزیاب ــد ای ــه بتوانن ك
بعــد از مدتــی بــه دلیــل یافــت نشــدن  ایــن دســته 
موسســات ، شــركت » ب «  از خدمات شــركتی كه در 
كشــور همســایه حضــور دارد بــرای انجــام »ارزیابــی 
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بایســته« اســتفاده نمــود كــه بــه دلیــل عــدم اهلیت 
و بومــی نبــودن همچنیــن عــدم دسترســی بــه 
ــم  ــای تصمی ــزارش ناقصــی مبن ــی، گ ــات محل امكان
ســازی قــرار گرفــت كــه نهایتــًا شــركت خودروســازی 
ــزارش  ــه داشــت، گ ــن زمین ــی در ای ــه كاف ــه تجرب ك

تهیــه شــده را رد كــرد.
بــرای رفــع نیــاز، نهایتــًا شــركت » ب «  ، بــه تشــكیل 
موسســه ای در ایــران بــرای ارزیابــی بایســته كمــك 
ــم  ــای مقی ــه از ایرانیه ــن موسس ــود. ای ــدام نم و اق
ــه  ــد ب ــه الزم بودن ــه دارای تجرب ــور ك ــارج از كش خ
همــراه افــرادی بیــن المللــی تشــكیل شــده و 
ــرف  ــده را برط ــركت یادش ــدی ش ــتند نیازمن توانس
ــه  ــدًا ب ــده  بع ــاد ش ــد . اگرچــه موسســه ایج نماین
دالیلــی تعطیــل شــدلیكن ایــن اقــدام شــركت » ب 
« ، اهمیــت و حساســیت انجــام ایــن ارزیابــی قبــل 

ــی رســاند. ــدام تجــاری را م از اق
مثال دوم:

خانــم »د« ایــده ایجــاد یــك كســب و كار ســودآوری 
ــت.  ــوده اس ــا نم ــز مهی ــرا نی ــات آن ــه مقدم دارد ك
ــه  ــاز ب ــی نی ــب و كارنوپای ــر كس ــد ه ــن مانن لیك
ســرمایه گــذاری دارد بنابرایــن بــرای جــذب ســرمایه 

ــد. ــدام مــی نمای گــذار اق
فــارغ از مشــكالت تهیــه نســخه قابــل ارائــه اولیــه 
از راه حــل و ارائــه آن و مســائل حقوقــی، خانــم »د« 
تمامــی تمركــز خــود را روی جــذب ســرمایه گذاشــته 
وپــس از یافتــن یــك ســرمایه گــذار مشــهور، ارزیابی 
ســطحی در ایــن زمینــه انجــام مــی دهــد.در طــرف 
مقابــل نیــز ســرمایه گــذار همــه تمركــز خــود را روی 
»طــرح تجــاری« و گــردش مالــی و ســودآوری آتــی 
ایــده ایــن خانــم متمركــز كــرده و از ارزیابــی بایســته 

غافــل مــی شــود.
اگرچــه همانگونــه كــه مطــرح شــد لــزوم ایــن نــوع 

انجام ارزیابی بایسته
می تواند ریسک سرمایه گذاری، مشارکت و 

حتی مراودات مالی را پایین بیاورد.

ــاده اســت،  ــوز دركســب وكارهــا جانیفت ارزیابــی هن
لیكــن در ایــن مــورد بــه دلیــل اینكــه طرفیــن 
شــخص حقیقــی هســتندبه نظــر مــی رســد ریســك 

ــی ایجــاد مــی شــود. متفاوت
پــس از عقــد قــرارداد و شــروع كار، متاســفانه خانم »د« 
متوجــه می شــوند كه ســرمایه گــذار ساختارمناســب 
مالــی و پرداخــت منظمــی نداردكــه ایــن بــه شــكل 
گیــری و رشــد و نمــو كســب و كار ضربــه جــدی وارد 
مــی نمایــد چــرا كــه اگــر مقــرر بــود ایــن ایــده بــا 
ــازی  ــرد نی ــذاری هــای خــرد انجــام پذی ســرمایه گ
بــه  دادن ســهامی از شــركت نوپــا در قبــال ســرمایه 

نبــود.
در طــرف مقابــل، ســرمایه گــذار نیــز بــدون دانســتن 
ســابقه ایــده پــرداز، ایــن معاملــه را انجــام داده و از 
اینكــه ایشــان ســابقه ای در انجــام تجــارت مشــابه 
ــذاری  ــرمایه گ ــده س ــوده و آین ــر ب ــی خب ــد ب ندارن

خــود را مبهــم مــی بینــد. 
نهایتــًا دوطــرف پــس از كــش و قــوس هــای زیــادی 
تصمیــم بــه متوقــف كــردن ســرمایه گــذاری و 
شــراكت گرفتــه و متاســفانه ایــده ای كه میتوانســت 
كســب و كار خوبــی را راه انــدازی نمایــد، بــی نتیجــه 

مانــد.
چنانچــه طرفیــن قبــل از انجــام ایــن شــراكت 
“ارزیابــی بایســته” انجــام مــی دادنــد، قاعدتــًا ایــن 
ــدم  ــال ع ــرل  و احتم ــدم شــناخت را كنت ریســك ع

ــاند. ــی رس ــل م ــه حداق ــه را ب ــول نتیج حص
ــاهده  ــل مش ــه قاب ــن دو نمون ــه در ای ــه ک همانگون
ــار دیگــر  ــی بایســته « در کن اســت ، انجــام » ارزیاب
عوامــل مــی توانــد ریســک ســرمایه گــذاری , 
مشــارکت و حتــی مــراودات مالــی را پائیــن بیــاورد 
ــد. ــری نمای ــدی جلوگی ــات بع ــاوی و اختالف و از دع
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چك لیست ها در ارزیابی بایسته

ــا ارزیابــی  چــك لیســت هــا ابــزاری بــرای حصــول اطمینــان از تحقــق اهدافــی اســت كــه ب
ــف  ــای مختل ــا در بخــش ه ــن چــك لیســت ه ــیم. ای ــا برس ــه آنه ــم ب ــی خواهی بایســته م
نســبت مســتقیمی بــا ضــرورت ، اهمیــت و اهــداف ارزیابــی بایســته دارنــد و هــر قدركــه چــك 
لیســت هــا دقیــق تــر تهیــه و تنظیــم شــوند، قابلیــت اتــكاء آنهــا نیــز بیشــتر بــوده و اهــداف 

را بهتــر محقــق مــی كننــد.
بواســطه گســتردگی موضوعــات مختلفــی كــه در ایــن ارزیابــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
طبعــًا دامنــه و گســتره چــك لیســت هــا هــم وســیع و گســترده خواهــد بــود و در ایــن میــان 
مهــم آن اســت كــه بــا چــك لیســت هــا مطمئــن شــویم كــه تمامــی جنبــه هــای بــا اهمیــت 
و تاثیــر گــذار تحــت پوشــش قــرار گرفتــه و در چــك لیســت هــا لحــاظ شــده و مــورد ارزیابــی 

قــرار گرفتــه اســت.

بــا ایــن مقدمــه بــه نظــر مــی رســد كــه در ارزیابــی بایســته تهیــه و تنظیــم چــك لیســت هــای 
زیــر ضــروری اســت :

1- چك لیست برنامه ای و مسیر آینده
هــدف از ایــن چــك لیســت ، انــدازه گیــری و شناســایی ســطح بلــوغ شــركت در برنامــه ریــزی اســت. در ایــن 
محــدوده عــالوه بــر پارامترهایــی بــرای ارزیابــی و بررســی چشــم انــداز و برنامــه  هــای ســازمان، شناســایی 
ــای  ــتی مدله ــت بایس ــزایی دارد و در نهای ــه س ــت ب ــركت، اهمی ــهای ش ــن چالش ــی تری ــا و اصل ــك ه ریس
ارزیابــی برنامــه هــا شناســایی شــده و مشــخص شــود كــه ایــن ارزیابــی هــا چــه تاثیــری بــر بازنگــری برنامــه 

هــا دارنــد.

2- چك لیست بررسی های مالی
ــن چــك  ــد. ای ــاء میكن ــات جمــع آوری شــده ایف ــردن اطالع ــی ك ــه كّم ــی نقــش مهمــی در زمین بررســی مال
لیســت تصویــر مالــی دقیقــی از شــركت ارائــه مــی دهــد كــه مــی توانــد در ترســیم مســیر آینــده شــركت نیــز 
ــر بررســی ترازنامــه و صــورت ریــز دارایــی و ارزش  ــه عــالوه ب بســیار كارســاز و تاثیرگــذار باشــد.در ایــن زمین
بــازاری دارایــی هــا، بایســتی یادداشــت هــای اقــالم ترازنامــه نیــز بررســی شــده و توافقنامــه هــای موثــر در 
ــرای شــركت مــورد بررســی قــرار گیــرد.  ــا ایجــاد تعهــد ب ــی شــركت از جهــت ایجــاد درآمــد ی وضعیــت مال
ــدازه گیــری تاثیــر آنهــا در وضعیــت مالــی شــركت و ســودآوری آن در  ــی بالقــوه و بالفعــل و ان تعهــدات مال
ســالهای آتــی نیــز بســیار مهــم اســت و در نهایــت وضعیــت p بــه E )دارایــی بــه درآمد(شــركت ومقایســه آن 
بــا وضعیــت كلــی صنعــت و وضعیــت درآمد-هزینــه شــركت در چنــد ســال گذشــته نیــز بایــد بررســی شــود.

3- چك لیست حقوقی
هــدف از ایــن چــك لیســت ، ارائــه تصویــری مشــخص و دقیــق از وضعیــت حقوقــی شــركت و ریســك هــای 
ــه اساســنامه و توافقنامــه  ــر آن مــی باشــد. در ایــن فراینــد تمامــی اســناد قانونــی شــركت منجمل مترتــب ب
هــای ســهامداران و صورتجلســات مربــوط بــه تغییــرات و نقــل و انتقــاالت شــركت مــورد بررســی قــرار مــی 
گرفتــه و راســتی آزمایــی مــی شــود بــه عــالوه مطالبــات و بدهــی هــای شــركت و دعــاوی احتمالــی مرتبــط بــا 
آنهــا همچنیــن آراء صــادره از مراجــع مختلــف منجملــه  مراجــع قضایــی و مراجــع مالیاتــی و كمیســیون هــای 
تامیــن اجتماعــی و غیــره مــورد بررســی قــرار گرفتــه و آثــار قانونــی مترتــب بــر آنهــا و تاثیــر آن بــر شــركت 

بررســی مــی شــود.
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چك لیست ها   
 ابزاری برای حصول اطمینان از تحقق اهدافی است كه با 

ارزیابی بایسته می خواهیم به آنها برسیم
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4- چك لیست وضعیت منابع انسانی
هــدف از ایــن چــك لیســت، ارزیابــی نیروهــای فعــال در شــركت و میــزان تاثیــر گــذاری آنهــا درمســیر شــركت 
اســت.در ایــن میــان عــالوه براینكــه ســاختار شــركت بایــد بــه دقــت شناســایی شــده ومدیــران و نیروهــای 
ــد بررســی شــده و  ــی آن بای ــران خدمــت در شــركت و مبان ــای جب ــدی شــركت شناســایی شــوند، مدله كلی
ــع  ــهای مناب ــایی چالش ــی شود.شناس ــز بررس ــركت  نی ــا از ش ــروج آنه ــوه خ ــا و نح ــذب نیروه ــم ج مكانیس
ــود  ــط موج ــی ضواب ــن بررس ــدان و همچنی ــع مدیران-ســهامداران و كارمن ــی مناف ــارض احتمال ــانی و تع انس

درخصــوص منابــع انســانی از مهمتریــن اقدامــات ایــن حــوزه اســت.

5- چك لیست بازاریابی 
هــدف از تنظیــم ایــن چــك لیســت ، ایجــاد درك دقیــق و درســتی از وضعیــت بــازار شــركت مــورد ارزیابــی در 
كشــور وتعییــن جایــگاه شــركت درایــن بــازار اســت و لــذا عــالوه بــر فهــم وضعیــت فعلــی بــازار، توجــه بــه 
چشــم انــداز آتــی بــازار بــا توجــه بــه شــاخص هــای اقتصــادی تاثیــر گــذار، اهمیــت زیــادی دارد و در ایــن 
فراینــد بایــد ســبد محصــوالت شــركت ونقــش آن در پاســخگویی بــه نیازهــای بــازار و دایــره رقابتــی شــركت و 
شــركتهای رقیــب فعــال درایــن حــوزه و وضعیــت آنها)تــا حــد امــكان( وفاصلــه شــركت بــا آنهــا مــورد بررســی 
قــرار گیــرد ونهایتــًا مدلهــای بازاریابــی و تبلیــغ محصــوالت و كارآمــدی و یــا عــدم موفقیــت ایــن مدلهــا هــم 

مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

6- چك لیست فروش
هــدف از ایــن چــك لیســت،  بررســی مدلهــا و فرایندهــای فــروش در شــركت و ارزیابــی میــزان موفقیــت و 
ــروش محصــوالت و نحــوه  ــای ف ــروش، مدله ــد ســاختار ســازمانی ف ــن بررســی بای كارآمــدی آنهاســت.در ای
تعامــل بــا نماینــدگان و كارگــزاران و الگوهــای قیمــت گــذاری مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ضمــن بررســی و 
تحلیــل آمارهــای فــروش شــركت، میــزان جــذب مشــتری جدیــد بررســی شــده وبــا ســالهای قبــل مقایســه 
شــود ، مــدل رضایــت ســنجی مشــتریان و تعییــن ســطح رضایــت یــا عــدم رضایــت مشــتریان نیــز در ایــن 

فراینــد اهمیــت بــه ســزایی دارد.

7- چك لیست دارائیهای فكری
گرچــه ارزیابــی بایســته در مــورد همــه شــركتها و یــا اشــخاص قابــل انجــام اســت و از ایــن جهــت محدودیتــی 
نــدارد ولــی عمدتــًا در مــورد شــركتهایی انجــام مــی شــود كــه دارایــی فكــری، ثــروت عمــده آنهــا را تشــكیل 
مــی دهــد ولــی در هــر حــال در مــورد همــه شــركتها، دارایــی فكــری ، بخــش مهمــی از دارائیهــای شــركت 

محســوب مــی شــود.
در ایــن فراینــد بایــد دارایــی هــای فكــری شناســایی شــده ودر مــورد مســائل مختلــف پیرامــون آن از جملــه 
ثبــت و حمایــت از ایــن امــوال، مــدل حمایتــی  شــركت از دارایــی هــای فكــری خــود بررســی هــای الزم صورت 
گرفتــه وهمچنیــن مــدل حمایــت از اســرار تجــاری و انعقــاد قــرارداد)NDA )Non disclousure agreement بــا 

كاركنــان یــا طرفهــای تجــاری شــركت مــورد بررســی قــرار گیــرد.
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ABSTRACT
Human being has been seeking for IT tools for decades during the post-industrial age for 
the purpose of  living better and longer. Interactions between human beings have changed 
and also communications among companies have been transformed.  New methods in 
communication using countless data, which can be infinitely stored and accessed through 
computers, have been boomed and reorganized.
Today, it is almost impossible for a trivial happening not to be instantly disclosed even in 
distant places on earth. In fact, businesses and human interactions can be improved and 
refined using the data and learning from their content. The question is whether the value 
of  the data and their usage for the better understanding of  ourselves and our universe 
aiming at better interactions, lowering our business risks, or other types of  interactions 
is known to us? Attempts have been made in this edition to elaborate on the concept of 
helping to form better interactions among people and business entities using the already 
archived data in legal, financial, and behavioral backgrounds. 
The department of  intellectual property and businesses in Daad-o-Kherad Institute with 
regards to its social responsibility, introducing Due Diligence as a method for decreasing 
risks in transactions, and also presenting its ability to provide relevant services to its 
clients, has prepared and presented this edition. 
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