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 ًظطات ذجطگبى حسبثساضی

ّبی ًظبضتی ثِ آًْب ذطزُ  ّبی هبلی ضا ثِ آضایص زضآٍضزًس تب گطت لسض صَضت ّب زاز. آى وطزى، وبض زست ثبًه زٍظن ثعن

لی ذَز ًساضًس. زض پطت صحٌِ ثب ّبی هب ّب توبیلی ثِ افطبی ٍضؼیت ٍالؼی صَضت گطفتٌس. چٌسیي سبل است وِ ثبًه

ٍوٌبض ثَی  زاضاى هثجت ًطبى زٌّس، حبل آًىِ ثؼضب اظ گَضِ وبضی تالش زاضًس تب ػولىطز ذَز ضا ًعز سْبم سَزسبظی ٍ زست

ّب چْطُ زّطتٌبوی ثِ  ّبی هبلی ثبًه اوٌَى صَضت ضسس. ثطذی هؼتمسًس ّن ّبی هغلك ٍ ٍضضىستگی ثِ هطبم هی ظیبى

ّبی هبلی، ثبیس زض اًتظبض هربعطات اجتوبػی ّن ثبضین. اهسبل ثبًه هطوعی  ض صَضت ضفبفیت ایي صَضتذَز گطفتِ وِ ز

ضسُ ضا ًساضت تب جبیی وِ ضأسب ٍاضز ضس ٍ حتی ثطگعاضی هجبهغ  وبضی ّبی غیطٍالؼی ٍ زست زیگط تبة ٍ تحول صَضت

ی ثپطزاظز. الجتِ زض ایي هیبى هؼلَم ًیست ثبًه هطوعی ّبی هبل آظهبیی ایي صَضت ضاستی ّب ضا ثِ تأذیط اًساذت تب ثِ  ثبًه

ّب زض ًظط گطفتِ یب ثِ ضفبفیت ًسجی ّن ضضبیت زاضز ٍ آیب ثطذی اظ  ّبی هبلی ثبًه ایٌه ضفبفیت هغلك ضا ثطای صَضت ّن

ّب زٍض ًگِ  ًظطّبی هبلی ذَز ضا اظ  ّبی هَجَز ٍ زض اذتیبض، هجبظ ذَاٌّس ثَز وِ ّوچٌبى ضفبفیت صَضت ّب ثب ضاًت ثبًه

  ثبض حسبثساضاى ٍ حسبثطسبى پبسد ذَاٌّس زاز. زاضًس؟! ایي

  

 ّبی هبلی فبلس ضفبفیت صَضت

 احوسی هٌصَض ضوس

 ػبلی اًجوي حسبثساضاى ذجطُ ػضَ ضَضای

ّب اظ ًظط ضىل ظبّطی،  ّبی هبلی ًوًَِ ثبًه اعالػبت وبفی است. زض ٍالغ صَضتّب فبلس افطبی  ّبی هبلی ثبًه صَضت

اظ سبل « ثبل سِ»( ثبضس. وویتِ IFRSالوللی ) ّبی زضٍى آى ثبیس هٌغجك ثب استبًساضزّبی ثیي افطبی اعالػبت ٍ یبززاضت

فْن ٍ  الػبت ضفبف ٍ جبهغ ٍ لبثلّبی هبلی اضبفِ وطزُ وِ زض آى اصل ضا ثط افطبی اع سطی العاهبت زض صَضت یه ٦١٠٢

ّبی هبلی ذَز  ّبی ذَز ضا اػن اظ اػتجبضی، ًمسیٌگی، ثبظاض ٍ ػولیبتی زض صَضت ّب ثبیس ضیسه استفبزُ گصاضتِ است. ثبًه

ّبی  ّبست وِ هتأسفبًِ هب چٌیي چیعی ضا زض صَضت ّبی هبلی ثبًه تطیي ثرص زض صَضت افطب وٌٌس. افطبی ضیسه هْن

وِ ثبیس افطب  وِ ایي افطبّب ضطٍضت زاضز. هسیطاى ثبًه توبیلی ثِ افطبی اعالػبت ًساضًس، زضحبلی ین، زضحبلیثیٌ هبلی ًوی

ّب ثبضس ًِ ایٌىِ یه ثبًه افطب وٌس ٍ  العاهی ثبضس. اگط لطاض ثط افطبی اعالػبت ّن ثبضس، ثبیس ػبزالًِ ٍ ثطای ّوِ ثبًه
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ّبی ذَز ضا غیطٍالؼی ًطبى زّس چَى ایي هسئلِ ٍالؼب ذغطًبن  صَضت ثبًىی زیگط اظ عطیك ضاًت افطب ًىٌس ٍ ّوچٌبى

ّب توبیل ثِ ایي هسئلِ ّن ًساضًس وِ ٍضؼیت ٍالؼی ذَز ضا ثِ زلیل هربعطات اجتوبػی ٍ  ذَاّس ثَز. ضوي ایٌىِ ثبًه

آهیع  تَاًس هربعطُ یّب ه ّبی هبلی ثبًه ایٌه ضفبفیت یىجبضُ صَضت التصبزی حبصل اظ آى ًطبى زٌّس. ثِ اػتمبز هي ّن

ای زض  ّب تسٍیي ضَز. اگطچِ چٌیي ثطًبهِ ّبی هبلی ثبًه ثبضس. اهب ثب ّوِ ایي اٍصبف ثبیس زستَضالؼول ضفبفیت صَضت

ّبی هبلی  زستَض وبض ثبًه هطوعی است اهب ثِ زلیل تجؼبت آى ٌَّظ تىلیف ایي لضیِ هطرص ًطسُ است وِ صَضت

ِ ػومی ضفبف ثبضس ٍ آیب چٌیي وبضی ثبیس ثِ صَضت تسضیجی اًجبم ضَز یب ثِ صَضت ّب ثبیس تب چِ اًساظُ ٍ تب چ ثبًه

 ّبی آى ًیع هؼلَم ًیست. یىجبضُ، ضوي آًىِ هىبًیسن

  

 لَاًیيِ سطزضگن ضفبفیت ضا ًطبًِ گطفتِ

 غالهطضب سالهی

 ػبلی اًجوي حسبثساضاى ذجطُ ضئیس سبثك ضَضای

گصاضی  ّب ّن ضٍضي ًیست. ثؼضب هؤسسبت سطهبیِ ّبی هبلی ثبًه یف صَضتّبی هَجَز زض ثبًىساضی تىل زلیل سیستن ثِ

اًس. اظ عطفی لبًَى ثبًىساضی ثسٍى ضثب زاضای هطىالتی است ٍ هتأسفبًِ هَضز  ّستٌس ٍ ثب گیطًسگبى تسْیالت ّن ضطیه

گیطًس وِ  زض ًظط هیّب ثطای تسْیالت هؼَق ٍ سطضسیس گصضتِ ذَز ضص زضصس جطیوِ  تجسیسًظط لطاض ًگطفتِ است. ثبًه

وٌٌس وِ زض ایٌجب ثِ ایي  ػٌَاى سَز ضٌبسبیی هی ّب ایي جطیوِ ضا ثِ ایي ضص زضصس ضٍی تسْیالت ضلن ثبالیی است. ثبًه

وِ اگط ثسّىبضاى، ثسّی ضا پطزاذت وٌٌس جطیوِ لبثل ثرطص است ٍ زیگط ًجبیس آى ضا  گَیٌس؛ زض حبلی هسئلِ غیطضفبف هی

ّب ضفبف ًجبضس. زض ایي هیبى  ّبی هبلی ثبًه ّب هَجت ضسُ تب صَضت گًَِ سطزضگوی وٌٌس. ایي ػٌَاى سَز ضٌبسبیی ثِ

ّب  گصاض ٍ هٌبثغ ثبًه وٌس، ٍجَز ًساضز. زض ّط ثبًه سْن سپطزُ گصاض ضا هطرص هی سیستوی وِ سْن ثبًه ٍ هٌبفغ سپطزُ

گصاضز. اظ عطفی ضوَز  ّب اثط هی ضفبفیت ثبًه ّب زض لَاًیي ٍ همطضات ضٍی اظ ایي هٌظط هتفبٍت است ٍ ّویي سطزضگوی

زلیل ضوَز لبثل ثطگطت ًیست ٍ ّویي افعایص  ّب ثِ ّب ثِ حسی تأثیط گصاضتِ وِ ػوال هٌبثغ ثبًه التصبزی ضٍی ثبًه

سازی ّب ٍاضز آٍضزُ است. زضٍالغ اگط ضوَز ازاهِ پیسا وٌس، ایي ذغط ّست وِ تؼ ّب فطبض ظیبزی ثِ ثبًه هغبلجبت هؼَق ثبًه

ّب زض  ّبیی وِ زض هطظ ٍضضىستگی ّستٌس، ظیبز ًیست. ثبًه ایٌه تؼساز ثبًه وِ ػوال ٍضضىستِ ّستٌس، ثیطتط ضًَس. ّن

صَضت لبًًَی ٍضضىستِ  ایطاى هصساق ٍضضىستگی ًجَزًس؛ ظیطا ػوال تؼْسات ثِ زیگطاى هٌتمل ضسُ است ٍ ثبًىی وِ ثِ

  اًس. ضست ثب هطىل ووجَز هٌبثغ هَاجِ وٌَى ثِا ّب ّن حبل ثبًه ثبضس، ٍجَز ًساضز، ثبایي

 

  

 ّب ثِ سَزسبظی تطجیح ثبًه

 غالهحسیي زٍاًی، حسبثساض ضسوی
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ّب چٌساى ضٍضي ًیست  ّبی هبلی ثطذی ثبًه آهسُ، اػساز ٍ اضلبم صَضت زلیل هطىالت پیص هتأسفبًِ زض چٌسسبل گصضتِ ثِ

سبظی ٍ سَزّبی ٍاّی سٌَات  ّبیی صحجت اظ سَز ّویي جْت است وِ زثیطول سبظهبى ثَضس ًیع عی هصبحجِثِ 

زلیل هغبلجبت هؼَق اظ یه  ّطحبل آًچِ وِ ٍجَز زاضز ایي است وِ هجوَػِ ثبًىی وطَض ثِ ّب وطزُ است. ثِ گصضتِ ثبًه

است وِ ثطضسی ٍالؼی آى ًیبظ ثِ   ل ضسُّبی هؼَق ذَز ثِ ثبًه هطوعی اظ عطف زیگط زچبض هطى عطف ٍ ثسّی

ّب زچبض ضبذص ٍضضىستگی ضسُ ثبضٌس  هیبى هوىي است، حتی ثطذی ثبًه ّبی هبلی زاضز. زضایي ٍتحلیل صَضت تجعیِ

زٌّس وِ  ّب تطجیح هی اگطچِ ٍضضىستگی ثب هفَْم ػولی آى تفبٍت ظیبزی زاضز. اسبسب ثسیبضی اظ هسیطاى زض ضطوت

ولىطز ذَزضبى ضا هثجت ًطبى زٌّس. اظ عطف زیگط ٍلتی التصبز شاتب غیطضفبف است، ثبظاض سطهبیِ ًیع سبظی وٌٌس تب ػ سَز

ّب زض هَضز احتسبة شذبیط الظم  ضَز وِ ثطذی اظ ضطوت عَض هطرص گفتِ هی تجغ التصبز سَگیطی غیطضفبف زاضز. ثِ ثِ

ضا زچبض تعلعل وٌٌس. هتأسفبًِ همبهبت ًبظط ثطذَضز  ّب ًحَی اظ اًحب سَز ثبًه گیطًس تب ثِ  ضاّىبضّبیی ضا زض پیص هی

ّب  ضَز. ثٌبثطایي ظبّطا ایي ثٌگبُ هبلی هی وٌٌس ٍ ظبّطا ثب یه تصوط حساوثط وتجی، هَضَع هبست ای ثب ایي اهط ًوی جسی

آیس،  ثِ هیبى هی ٍیژُ آهطیىب ٍلتی پبی ثطذَضز ّبی جْبى ثِ وِ زض ثَضس تطسی اظ ًبهِ وتجی ٍ تَثید ضفبّی ًساضًس زضحبلی

گًَِ  وِ هَضَع ضفبفیت ثِ یه زغسغِ هلی تجسیل ًطَز، ضبّس ایي ضسس تب ظهبًی ًظط هی ظًٌس. ثِ هسیطاى ظاًَ ثِ ظهیي هی

ّب هسػی ّستٌس وِ ثرطی اظ ایي هؼضالت ثبض تسْیالت  اػوبل زض اضىبل هرتلف ذَاّین ثَز. الجتِ هسیطاى ثبًه

  گطزز. اًس، ثطهی ُ آًْب گصاضتِّب ثطػْس ای وِ ذَز زٍلت تىلیفی

 ّب ثطای ًطبى زازى سَز وبضی حسبة زست 

 ػجبس ّطی، حسبثساض ضسوی

ّبی هبلی عجك  ّبی هبلی ثبًه ثبیس ضفبف ثبضس تب حسبثطس لبثلیت اظْبضًظط ثط آى ضا زاضتِ ثبضس؛ یؼٌی اگط صَضت صَضت

ضٍ، ّط آًچِ ضا وِ ًطبًگط  گعاضش هؼمَلی اضائِ وٌس اظایيتَاًس  استبًساضزّبی حسبثساضی تْیِ ًطسُ ثبضٌس، حسبثطس ًوی

ّب  ّبی هبلی ثبًه آٍضًس. زضثبضُ ایي سؤال وِ آیب صَضت صَضت ثٌس ضطط زض گعاضش هی ًىطزى استبًساضز ثبضس، ثِ  ضػبیت

، استبًساضزّبی ّبی هبلی ثطاسبس لبًَى تجبضت ضفبف است یب ًِ، ثبیس ظاٍیِ ًگبُ ضا هطرص وطز؛ ایٌىِ آیب اسبسب صَضت

  ضَز. حسبثساضی یب همطضات ثبًه هطوعی ثطضسی هی

ّبی هبلی اظْبضًظط وٌس، اهب هؼیبضی ثطای ایي اهط ٍجَز ًساضز ٍ  عجك لبًَى تجبضت حسبثطس ثبیس ضاجغ ثِ زضستی صَضت

ّبی هطزهی، وِ  سپطزُزلیل لبثل هالحظِ ثَزى  حسبثطس ثبیس زضست ٍ ًبزضست ثَزى هَاضز ضا اعالع ثسّس. اظ زیگط سَ، ثِ

گصاض ٍظبیفی ضا ثطای ازاضُ اهَض ٍ  ّب حضَض ًساضًس، لبًَى هسیطُ ثبًه ّبست ٍ هطزم ًیع زض ّیأت چٌس ثطاثط سطهبیِ ثبًه

ّب ثبیس زض چبضچَة زستَضات ثبًه هطوعی ثبضس. حسبثطس  ّب ثِ ثبًه هطوعی زازُ است ٍ ّوِ اهَض ثبًه ًظبضت ثط ثبًه

  فْطست ثِ ثبًه هطوعی ثسّس. ّب ضا زض یه چه ًطسى لَاًیي تَسظ ثبًه ضػبیت هَظف ضسُ است هَاضز

گَی ًیبظ لبًَى تجبضت ًیست. حلمِ هفمَزُ حسبثطسی  ّبی حسبثطسبى، استبًساضز حسبثطسی است ٍ پبسد هؼیبض زض گعاضش

ثَز وِ لبضی ٍ همبهبت  ّبی هلی ٍ صبزضات هیلیبضزی زض ثبًه ّعاض  ّویي است ٍ اٍج ایي چبلص زض ثحث اذتالس سِ

حسبة ٍ حسبثطس، وِ زٍلتی ثَزًس، زض چبضچَة استبًساضز  وطزًس ٍ شی لضبئی زض چبضچَة لبًَى تجبضت سؤال هی

  ، پبسری زازُ ًطس.«پس حسبثطسبى وجب ثَزًس»ضٍ ثِ سؤال  زازًس ٍ اظایي حسبثطسی ٍ حسبثساضی جَاة هی
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ى ثبالی هغبلجبت هؼَق آًْب ٍ ووجَز هٌبثغ ثطای پطزاذت تسْیالت جسیس ّب هیعا ّبی هبلی ثبًه ّبی صَضت یىی اظ چبلص

ضَز تب سَز ًطبى زٌّس. اظ زیگط  ّب، شذیطُ هغبلجبت هطىَن زستىبضی هی ّبی هبلی ثبًه زلیل زض صَضت ّویي است. ثِ

ّب ضا صبحت اهالوی  ، ثبًهػٌَاى تضویي ثبظپطزاذت تسْیالت ثَزُ است  ّب ثطای تصبحت اهالوی وِ ثِ زاضی ثبًه سَ، ثٌگبُ

ثَزى صَضت هبلی ثبیس تَضم ضا ًیع زض ًظط گطفت. حبال اگط  وطزُ وِ ثب تَضم، لیوت آًْب افعایص پیسا وطزُ است ٍ ثطای ضفبف

  ضَز. ضَز؛ اهب زض ایطاى ایي وبض اًجبم ًوی ّبی هبلی ٍالؼی هی حسبثساض تَضم ضا هحبسجِ وٌس ٍ زض ًظط ثگیطز، صَضت

 ضی زض ثرص تسْیالتوب هرفی 

 ػبلی جبهؼِ حسبثساضاى هجیس صفبتی، ػضَ ضَضای

ّبی هرتلف لطاض زاضتِ است ٍ گَیب تفبٍتی ّن ثیي ثبًه  ّبست ثِ ػٌَاى اثعاضی زض اذتیبض زٍلت ًظبم ثبًىی وطَض سبل

جِ ثِ ذَز اجبظُ زاًستٌس ٍ زض ًتی ّب ّویطِ ثبًه ضا صٌسٍق اذتصبصی ذَز هی اًس. زٍلت زٍلتی ٍ ذصَصی لبئل ًطسُ

زازًس ّطگًَِ ثطزاضت ٍ پطزاذت زستَضی ضا ثِ سیستن ثبًىی تحویل وٌٌس. زض ًتیجِ ایي ضفتبض زٍلت، فطایٌس لبًًَی  هی

 ّب ضػبیت ًطس. پطزاذت تسْیالت، هبًٌس اػتجبضسٌجی ٍ زضیبفت ٍثیمِ وبفی، زض ثبًه

زاًستٌس ٍ ظهبًی وِ ثبًه  ز ضا هلعم ثِ اجطای اٍاهط هیّب ًیع ثِ زلیل فطبض زٍلت، ذَ هسیطُ ثبًه اظ زیگط سَء ّیأت

 زاًست. گًَِ وِ ثبیس ذَز ضا هلعم ثِ ثبظپطزاذت ًوی گیطًسُ ًیع آى ّبی وبفی ٍ هغوئي ًساضت، ٍام ٍثیمِ

یص ای اظ ظهبى ثِ زلیل ًَسبى ضسیس ًطخ اضظ ثَز؛ ثٌبثطایي ثب افعا ّب زض ثطِّ هسئلِ زیگط، وبّص سطهبیِ زض گطزش ضطوت

سَم وبّص یبفت ٍ ًبگعیط ثِ تأهیي هبلی اظ  ّب ثِ یه ثطاثطی ًطخ اضظ، ػوال سطهبیِ زض گطزش ٍ لسضت ذطیس ضطوت سِ

ّبیی ضسًس وِ ثب وسطی هٌبثغ هَاجِ ثَزًس. زض ایي فطایٌس ظهیٌِ ضٍاثظ غیطضسوی ٍ ثحث زاللی پَل ًیع فطاّن  عطیك ثبًه

 ثطگطت تَسظ ثبًه ذتن ضس. ٍ ثی ضبثغِ ضس ٍ زض آذط ثِ پطزاذت تسْیالت ثی

ثطزاضت اظ ثبًه هطوعی،  ّب اظ عطیك فطٍش اضظ ٍ اضبفِ ًطسى آًْب، اثتسا ثبًه گًَِ تسْیالت ٍ ٍصَل زض ًتیجِ پطزاذت ایي

ّبی  ّبی اًمجبضی ٍ هجبضظُ ثب پسیسُ چبح پَل، صَضت ووجَز ًمسیٌگی ضا ضفغ وطزًس؛ اهب ثب تغییط زٍلت ٍ اجطای سیبست

ضَز، ثرطی اظ  ّب ثط اثط ثبظًگطتي تسْیالت، هٌفی ضس. اظآًجبوِ صَضت هبلی هٌفی ثبًه، ثبػث فطاض سپطزُ هی بًههبلی ث

وٌٌس.جلَگیطی اظ فطاض سپطزُ ٍ ضلبثت ًبسبلن  ضسُ ثبًه هطوعی هرفی هی ّبی تؼطیف ضسُ ضا زض سطفصل تسْیالت سَذت

ّب ضا ثِ سوت  زاضاى اظ زیگط سَ، ثبًه پطزاذت سَز ثِ سْبم سَ ٍ العام ثبًه ثِ ثیي ثبًىی ثطای جصة هطتطی اظ یه

ّب زض ضطایظ فؼلی  ضسُ ٍ غیطضفبف اضائِ وٌٌس؛ ثٌبثطایي ثبًه ّبی هبلی ذَز ضا آضایص ظبّطسبظی ثطز ٍ ثبػث ضس صَضت

 ّبی هبلی ضفبفی ًساضًس. صَضت
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