
Empirical Studies in Financial Accounting  
Vol. 19, No.74, Summer 2022, P 117-143 
qjma.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJMA.2022.62791.2298 
 

  

IS
SN

: 0
16

6-
28

21
 

 
   

   
   

  
  

eI
SS

N
: 2

51
9-

25
38

   
   

   
   

   
Re

ce
iv

ed
: 1

5 
Se

pt
em

be
r 2

02
1 

   
   

   
   

   
Ac

ce
pt

ed
: 1

4 
Au

gu
st

 2
02

2 
   

   
   

O
rig

in
al

 R
es

ea
rc

h 
   

Companies’ Experiences in Applying IFRS in Iran 

Ali Rahmani ∗ 
Professor, Department of Accounting, Faculty of 
Social Sciences and Economics, Alzahra 
University, Tehran, Iran. 

 

Azam Valizadeh 
Larijani  

Assistant Professor, Department of Accounting, 
Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra 
University, Tehran, Iran. 

 

Elham Rabihavi  Master of Accounting, Faculty of Social Sciences 
and Economics, Alzahra University, Tehran. Iran. 

  

Abstract 
The need for a set of qualified accounting standards has led to the 
development of international financial reporting standards. Iran, like many 
other countries in the world, has adopted these standards and required their 
application in a group of capital market companies. The main purpose of this 
study is to examine the challenges and benefits of implementing 
International Financial Reporting Standards from the perspective of the 
executives who are required to use the standards. The statistical population 
of this study consists of managers of banks, insurance companies, and listed 
companies that are required to comply with IFRS according to the enactment 
of the Stock Exchange and Securities Organization, which includes a total of 
77 companies. The data collection tool of this research is a questionnaire that 
was distributed in September and October 2016. From 77 distributed 
questionnaires, 59 responses were received. For banks, the biggest challenge 
was the cost of training at the level of companies and users of financial 
information; for insurers, it was the difference between tax laws and 
international financial reporting standards, and for other companies, the lack 
of accountants and auditors that have the technical skills of implementing 
international financial reporting standards. 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Benefits 
and Challenges, Financial Reporting, Banking And Insurance Reporting. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

∗ Corresponding Author: rahmani@alzahra.ac.ir 
How to Cite: Rahmani, A., Valizadeh Larijani, A., Rabihavi, E. (2022). Companies’ 
Experiences in Applying IFRS in Iran, Empirical Studies in Financial Accounting 
Quarterly, 19(74), 117-143. 

https://orcid.org/0000-0001-5458-9963
https://orcid.org/0000-0002-8874-990X
https://orcid.org/0000-0003-4488-5181


 یمال يحسابدار یمطالعات تجرب 
 143تا  117، ص 1401 تابستان، 74 هشمار، نوزدهمسال 

qjma.atu.ac.ir 
DOI: 10.22054/QJMA.2022.62791.2298 

 

  

شی
وه

 پژ
اله

مق
   

   
   

   
   

   
   

   
 خیتار

ل: 
رسا

ا
24/6/

14
00

     
یپذ خیتار

ش
ر

 :
23/

05/
14

01
   

   
  

   
IS

SN
: 0

16
6-

28
21

 
 

   
   

   
  

  
eI

SS
N

: 2
51

9-
25

38
 

المللی سازي استانداردهاي بینپیادهبررسی تجربی پروژه اجرا و 
 ایران گزارشگري مالی در

 

   یرحمان یعل
دانشگاه  ،يو اقتصاد یدانشکده علوم اجتماع ،ياستاد، گروه حسابدار
 .رانیالزهراء(س)، تهران، ا

 

   یجانیزاده لاریاعظم ول
دانشگاه  ،يو اقتصاد یدانشکده علوم اجتماع ،يگروه حسابدار ار،یاستاد

 .رانیالزهراء(س)، تهران، ا
 

   يهاویالهام رب
 ،يو اقتصاد یدانشکده علوم اجتماع ،يکارشناس ارشد حسابدار

 .رانی(س)، تهران، ادانشگاه الزهراء
  

 چکیده
ی المللـنیبموجـب تـدوین و تـرویج اسـتانداردهاي  تیـفیباکنیاز بـه یـک مجموعـه اسـتاندارد حسـابداري 

گزارشگري مالی گردیده است. ایران نیز همانند بسیاري از کشورهاي دنیا این استانداردها را پذیرفتـه اسـت 
بازار سرمایه الزامی کـرده اسـت. هـدف اصـلی ایـن  شدهرشیپذي هاشرکتو کاربرد آن را در گروهی از 

مللـی گزارشـگري مـالی در السـازي اسـتانداردهاي بینوضعیت و میـزان اجـراي پـروژه پیادهتحقیق بررسی 
 بـر اسـاس سازي اسـتانداردهاي مـذکورهاي اجرا و پیادهمزایا و چالش سازي و نیزهاي مشمول پیادهشرکت

ها و و سیاسـت مـدیرهها است. همچنین در این تحقیق میزان حمایـت هیئتمدیران این شرکت تجربه زیسته
ی موردبررسـالذکر سازي استانداردهاي فوقها در زمینه پیادههاي سایر ارکان حاکمیت شرکتی شرکترویه

اسـتاندارهاي  هاي بورسی ملزم بـه رعایـتها و شرکتها، بیمهجامعه آماري این پژوهش بانک قرار گرفت.
شـرکت را شـامل شـده اسـت.  77 رمجمـوعدطبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار است که  یالمللنیب

ي هاشرکتدر  شدهعیتوزپرسشنامه  77از  پرسشنامه 59 آوري این پژوهش، پرسشنامه است. پاسخابزار جمع
سـازي ایـن اسـتانداردها در چـالش پیاده نیتـربزرگدهـد کـه تـاکنون مشمول دریافت شد. نتایج نشـان می

 هاي بیمـههـا، در شـرکتهاي مـالی آنصـورت کنندگاناسـتفادهها هزینه آموزش در سطح بانـک و بانک
ي) و در امـهیبحسـابداري ذخـایر  عمـدتاًالمللی گزارشگري مالی (تفاوت قوانین مالیاتی و استانداردهاي بین
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هاي مشمول، کمبود حسابداران و حسابرسان داراي مهارت فنی اجراي اسـتانداردهاي مـذکور دیگر شرکت
ی گزارشـگري المللـنیباسـتانداردهاي سـازي ترین مزیت پیادهنتایج تحقیق، مهم بر اساسن باشد. همچنیمی

هاي مشـمول و سـایر شـرکت هـابانکهاي بیمه کاهش هزینـه دسترسـی بـه اطلاعـات و در در شرکت مالی
 باشد.پذیري و بهبود درك گزارشگري، میمقایسه

 يسازادهیمشمول پ يهاشرکت ،یمال يگزارشگر یالمللنیب ياستانداردها :هاواژهکلید
   .هیبازار سرما ،یمال يگزارشگر ،یمال يگزارشگر یالمللنیب ياستانداردها
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 مقدمه
و معاملات رخ  وکارهاکسببا توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه  اخیر، هايسال در

 این آغاز ي مواجه شده است.املاحظهقابلداده است، گزارشگري مالی نیز با تغییرات 
 ارائه را ملزم به عام سهامی هايشرکت اروپا اتحادیه که است؛ 2005اساسی سال  تغییرات
 (ابگم) کرد 1مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي با مطابق تلفیقی مالی هايگزارش

)Jain, 2011المللی تدوینبین حسابداري استانداردهاي هیئت توسط ). این استانداردها 
 .دارد مختلف کشورهاي از عضو 15و  است لندن در مستقل جهانی نهادکشود که یمی

المللی گزارشگري المللی حسابداري و استانداردهاي بیناستانداردهاي بینینترتیب ابه
 ,IASBشوند (ن میبیا اريحسابد لمللیابین يهااردستاندا انعنو تحت وزهمرمالی، ا

2014.( 
 مقرراتی تغییرات ترینمهم از یکی دنیا، کشور 140از  بیش ابگم در به سمت حرکت

اما باید در نظر )؛ Dask et al., 2015شود (می محسوب حسابداري تاریخ در گیرچشم
هایی همراه بوده است سازي ابگم در کشورهاي مختلف با چالشداشت که پیاده

Mantzari and Georgiou, 2019; Defond et al., 2019).( 

 یتیو بااهم يبه موضوع جد یراخ يهاابگم در سال یريکارگبه یزن یراندر ا
 کلیه« ،بورس و اوراق بهادار سازمان 1392/ 22/10 یه مورخمطابق با ابلاغ .است شدهیلتبد

 آن،تبع به و بهادار اوراق و بورس سازمان نزدشده ثبت مالی نهادهاي وها شرکت
 و 01/01/1392 تاریخ از که مالی هايصورت در ها،آن وابسته و فرعی هايشرکت

بر  یمبتن» مجموعه« یا »یقیتلف«ی مال يهاصورت یهمجاز به ته شود،می شروعبعدازآن 
 یمال يهاخصوص صورت ین. در اباشندیم مالی گزارشگري المللیبین استانداردهاي

شود و  ارائهو  هیته یرانا يحسابدار يمطابق با استانداردها ید(جداگانه) با یشرکت اصل
 یرانا حسابداري يبر اساس استانداردها یقیتلف یمال هايو ارائه صورت یهبه ته یلزوم
 با مطابق(جداگانه)  اصلی شرکت مالی هايصورتارائه  و تهیه است بدیهی. باشدنمی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. International Financial Reporting Standards (IFRS) 
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در  توجهجالبنکته . »عنوان مکمل بلامانع استبه یمال يگزارشگر المللیبین استانداردهاي
هاي مالی جداگانه مطابق با استانداردهاي حسابداري ایران این ابلاغیه، لزوم تهیه صورت

کارگیري ابگم توان به کاهش اثرات اقتصادي ناشی از بهدلایل آن می ازجملهاست که 
، مثالعنوانبهمسائل مربوط به مالیات، شناسایی ذخایر و تقسیم سود اشاره کرد.  ازجمله

هاي مالی اختیاري یا گیري ارزش منصفانه را براي بسیاري از اقلام صورتابگم اندازه
 جهیدرنتها و ي بر سود شرکتاملاحظهقابلتواند اثرات اجباري نموده است که این امر می

اظهارنامه شرکت مادر مطالبه  بر اساسمالیات  ازآنجاکهها داشته باشد. مالیات عملکرد آن
هاي مالی تلفیقی مبتنی بر ابگم و لزوم ، تأکید بر تهیه صورترونیازاشود، و وصول می
هاي مالی جداگانه مبتنی بر استانداردهاي ایران از بروز مسائل و مشکلات تهیه صورت

هاي مالی تلفیقی مبتنی بر ابگم کند. همچنین تأکید بر تهیه صورتمالیاتی پیشگیري می
ها جهت ترویج ابگم و مدیریت آمادگی در شرکتایجاد  منظوربهتواند شروع مناسبی می

المللی باشد. لازم به ذکر است که اثرات اقتصادي تغییر رژیم حسابداري از ملی به بین
در بورس اوراق  شدهرفتهیپذ بزرگالزام ناشران  يبرا 1395 سال مذکور، ابلاغیه با مطابق

در این  .است شدهنظر گرفته  در ابگمبر  یمبتن یمال يهاصورت یهبهادار تهران جهت ته
تر مصادیق دقیق صورتبه 95ماه سال خصوص، سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان 

از: کلیه  اندعبارتباشند را ابلاغ نمود که هایی که ملزم به رعایت ابگم میخود از شرکت
اق بهادار و نزد سازمان بورس و اور شدهثبتهاي بیمه و شرکت اعتباري مؤسساتها، بانک

سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که شدهرفتهیپذهاي کلیه شرکت
 میلیارد ریال و بیشتر از آن است. 10ر  000ها آن شدهثبت

هاي مالی شرکت در زمان انجام این تحقیق مشمول تهیه صورت 77طبق این ابلاغیه 
پژوهشگران در سامانه کدال نشان داد که فقط یک  . بررسیاندبودهتلفیقی بر مبناي ابگم 

شرکت در صنعت فولاد این الزام را رعایت کرده است. لذا مسئله اصلی این تحقیق 
باشد. سازي ابگم میهاي مشمول در راستاي پروژه پیادهشناسایی و ارزیابی اقدامات شرکت

هایی از مزایا و چالشها سازي ابگم و درك شرکتوضعیت اجرا و میزان پیشرفت پیاده
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ی قرار گرفته موردبررسالمللی با آن مواجه هستند، سازي استانداردهاي بینکه در پیاده
ي مذکور به ها، در این تحقیق مطابق با تجربه زیسته مدیران شرکتگریدعبارت؛ بهاست

ا ها رها داشته و آناین امر پرداخته شده است که ابگم چه مزایایی براي این شرکت
سازي آن نموده است و در مقابل چه به ابگم و فراهم کردن امور مربوط به پیاده مندعلاقه

استانداردهاي مذکور  و دقیق کاملها ایجاد کرده و مانع از اجراي هایی را براي آنچالش
الذکر، هاي فوقدر شرکت آمدهدستبه، این تحقیق طبق تجربه عملی تیدرنهاشده است. 

هاي سایر عوامل حاکمیت شرکتی که لازمه مدیره و رویهو پشتیبانی هیئت وضعیت حمایت
 هایی است را مستند نموده است.موفقیت چنین پروژه

افزایی این تحقیق نسبت به تحقیقات قبلی ارائه شواهد با توجه به مطالب فوق، دانش
نی بر هاي مالی مبتهاي مشمول تهیه صورتتجربی از تجربه زیسته مدیران شرکت

ي و اجراي استانداردها و الزامات سازادهیپی گزارشگري مالی در المللنیباستانداردهاي 
 .قانونی مربوط است

 پیشینه پژوهش
را  یمال يگزارشگر تیفیکاین استانداردها  کنند که استفاده ازیاستدلال م ابگم انیحام
کنند که یمخالفان استدلال مي زیادي دارد. ایگذاران مزاهیسرمابراي دهد و یم شیافزا

 ستیهمه مناسب ن يبراهاي موجود بین کشورها به دلیل تفاوتاز استانداردها  يامجموعه
)Soderstrom and Sun, 2007 بنابراین، مشخص است که مجموعه استانداردهاي )؛

توسط سازمان  شدهانجامهاي ی، کامل و باکیفیت است. ارزیابیالمللنیبگزارشگري مالی 
 عنوانبهمناسب بودن این استانداردها  دیمؤ ۱ي بورس و اوراق بهادارهاونیسیکمالمللی بین

در ارزیابی ریسک کشوري ایران که ). IOSCO, 2008(است  تیفیباکیک مجموعه 
استانداردهاي حسابداري  تیفیاز کشود، انجام می ۲هاي اقتصاديتوسط سازمان همکاري

ملی ارزیابی مطلوبی نشده و نمره ایران در این بخش کمتر از استاندارد است و از این بابت 
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مجموعه استانداردهاي ملی برخی از رویدادها  شود. براي مثالهایی میکشور متحمل هزینه
که نمونه و معاملات را پوشش نداده که منجر به مشکلاتی در گزارشگري مالی شده است 

باشد و هنوز در مورد آن عدم شناخت تعهدات مزایاي بازنشستگی تا چند سال گذشته می
شود. ی ثبت نمیدرستبههاي پس از بازنشستگی غیر از مستمري بازنشستگی تعهدات هزینه

ها و بالاتر گزارش کردن ها و تعهدات و هزینهاین امر موجب کمتر نشان داده شدن بدهی
شود و کیفیت هاي دولتی میو نسبت کفایت سرمایه در بانک نباشتهسود اسود و 
دهد. در این خصوص لازم به ذکر است که قرار می دیموردتردرا  هاآنهاي مالی صورت

در سه بانک دولتی خصوصی شده، کسري ذخیره مزایاي بازنشستگی و مشکلات 
 86ها در سال یرش این بانکاکچوئري که با الزام بورس اوراق بهادار تهران در زمان پذ

شود. ضمن شناسایی شده است، همچنان در قالب یک بند گزارش حسابرسی ملاحظه می
قبل از آن تاریخ، این رابطه حجم زیادي تعهد و هزینه به دلیل فقدان استاندارد ملی  کهنیا

 ثبت نشده بود. هاآنهاي در حساب

مجموعه واحدي از استانداردهاي حسابداري باعث بهبود کیفیت سود،  رشیپذ
شود. علاوه ریسک می و کاهشهاي مالی، افزایش شفافیت قابلیت مقایسه بیشتر صورت

کند تا اطلاعات گذاران بالقوه کمک میهاي مالی با قابلیت مقایسه به سرمایهصورت ،برآن
 و بازارهاي سرمایه خارجی مقایسه کنندهاي عضهاي داخلی را با شرکتمالی شرکت

)Houqe et al., 2016.( راه  سر بر نیز نعیامو ،یاامز ینا متما رغمعلی که شتدا توجه باید
توجه به اوضاع  با اريحسابداستانداردهاي  کهنیازجمله ا ،دارد دوـجو زياـسهماهنگ

در نظرگرفتن این سازي بدون و یکنواخت ستا تعدیل شده رکشوهر  سیسیا و يدقتصاا
و  هـهزینصرف به زنیا زياـس، هماهنگجهیدرنت ).Ball, 2006( پذیر نیستشرایط امکان

 اري،حسابد يهاروش ینـبملاحظه قابل وتاـتف دوـجو ینـهمچنی دارد. توجهقابل ناـمز
هاي قانونی و مقرراتی کارگیري ابگم و نبود زیرساختدیده براي بهنیروهاي آموزش انفقد

ها، از دیگر موانع و اي در سطح بازار سرمایه و شرکتهاي حرفهو نیز زیرساخت
 ).1399باشد (رحمانی و همکاران، سازي ابگم میتهدیدهاي مربوط به پیاده
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قرار  مورداشارهمختصر  صورتبهکارگیري ابگم هاي بهدر ادامه مزایا و چالش
 گیرد:می

 المللی گزارشگري مالیبیني استانداردهاي ریکارگبهمزایاي 
ابگم مجموعه کاملی از استانداردهاي حسابداري است که براي تمامی معاملات و 

گیري و گزارشگري و افشا تعیین رویدادهاي مالی و اقتصادي، ضوابط شناخت، اندازه
نموده است. در ایران نبود برخی از استانداردهاي حسابداري موجب شده بود که برخی از 

ها شناسایی و گزارش نشود که این موضوع نتایج ت و رویدادهاي مالی شرکتمعاملا
، فقدان استاندارد در خصوص مزایاي مثالعنوانبهي به همراه داشت. املاحظهقابلاقتصادي 

هاي داراي طرح بازنشستگی موجب شد سالیان متمادي ارقام سنگین تعهدات مالی شرکت
ی است که با پذیرش و در حالیی و گزارش نشود. این بازنشستگی با مزایاي معین شناسا

هاي درمانی و دیگر ، هزینهوجودنیبااکارگیري ابگم این مشکل تخفیف یافته است. به
 شوند.گیري و گزارش نمیاي پس از بازنشستگی همچنان اندازهههزینه

ردها، یک توان گفت با پذیرش این استاندادرباره دیگر مزایاي استفاده از ابگم، می
هاي رقیب خارجی هاي مالی خود را با اصول مشابه شرکتتواند صورتواحد تجاري می

ها وجود دارد و علاوه بر آن قابلیت مقایسه بین اطلاعات این شرکت جهیدرنتارائه کند. 
ها در کشورهایی فعالیت دارند که ابگم را هاي تابعه آنهاي مادري که شرکتشرکت
). 1395باقرآبادي و همکاران، ( زبان مشترك حسابداري خواهند داشتاند، یک پذیرفته
المللی حسابداري را در سیستم گزارشگري خود اعمال هایی که استانداردهاي بینشرکت

هاي پس از اعمال این استانداردها نسبت کردند، داراي کیفیت حسابداري بالاتري در دوره
 ).Barth et al., 2006( هاي قبل از آن بودندبه دوره

 المللی گزارشگري مالیهاي استانداردهاي بینچالش
هاي منصفانه است. این استانداردها قصد هاي زیربنایی ابگم، تأکید بر ارزشاز دیدگاه

در  تاریخی کنند. شدهتمامهاي منصفانه را جایگزین مبناي بهاي دارند تا استفاده از ارزش
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هاي در مورد ارزش اتکاقابللاعات مربوط و آوردن اط آمدهدستبهشرایط کنونی 
تبع آن کنندگان اطلاعات مالی و بههایی است که تهیهترین چالشاز مهم ،منصفانه

هاي بازار در بازار فعال وجود ندارد، قیمت که یزمانرو هستند. حسابرسان با آن روبه
دسترس نخواهد بود، بنابراین برآوردها باید بر اساس سایر اطلاعات صورت گیرد، لذا 

هاي مالی توسط صورت تیبااهمو بر ریسک تحریف  افتهیشیافزادرجه عدم اطمینان 
 ).2015المللی حسابداري، هیئت استانداردهاي بینگذارد (تأثیر می کارصاحب

سازي ابگم، ناهماهنگی آن با برخی از مقررات کشورها هاي پیادهاز دیگر چالش
هایی با ابگم دارد، قوانین و مقررات ناهماهنگی عمدتاًهاي مقرراتی که است. یکی از زمینه

 ).1383و رحیمیان،  نتیطخوش؛ Gassen and Sellhorn, 2007( مالیاتی است.
 یبه منابع انسان ازیتوسعه، ندرحال يدر کشورهاابگم در استفاده از  یاثربخش

باشند. در حال حاضر فقدان پرسنل  يفهم و کاربردتا استانداردها قابلدارد  دیدهآموزش
از  یکرو هستند. یبهرو آنها با شرکتاست که  یچالش بزرگ نهیزم نیدر ا طیواجد شرا

ی است که ود حسابداران و حسابرسانکمبي، سازادهیپ ندیفرآو  اجرادر  یاصل يهاچالش
). از طرف دیگر، Abiodun and Asamu, 2018دارند (ابگم را  ياجرا مهارت یازنظر فن

) سیستم آموزشی کشور در حال حاضر 1399مطابق با نتیجه تحقیق ولی زاده و همکاران (
 ینه،زم ینآگاه و باتجربه در ا یدازلحاظ اساتآمادگی لازم براي آموزش ابگم را ندارد و 

امکانات لازم جهت آموزش ابگم دچار کمبود  ینمناسب و همچن آموزشیکتب و متون 

 است.

جهت نگهداشت  يکردیرو يدارا ها کهبراي شرکتافزار مالی نرم کوجود ی
 يالمللی گزارشگرنیب ياستانداردهاو  داخلی هاياستاندارد يبر مبنا يحسابدار يهاثبت

(هاشم نیا و  سودمند باشد اریبس ياحسابداران حرفه يتواند برامالی باشد می
هاي اطلاعاتی به روز و مناسب جهت ). در حال حاضر عدم وجود سیستم1396خاکسار،

 ي این استانداردها است.ریکارگبههاي ي ابگم یکی دیگر از چالشسازادهیپ
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برخی  استانداردها است. براي از یبرخ پیچیده ماهیت ابگم، اجراي در دیگر چالش
 واقعیت دور از تحقیق و توسعه هايهزینه اي کردنسرمایه معیارهاي ،وکارهاکسب

 مؤسساتاستاندارد ابزارهاي مالی بر  ازجملهدر ابگم  اطمینان رسد. عدممی نظر اقتصادي به
 ).Jermakowicz, 2004دارد ( ریتأثمالی 

ها و براي شرکت لازم و کافی منابع ابگم باید پایدار سازيپیاده از حمایت براي
 به سریع دادن پاسخ براي مشورتی هايگروه فقدان. گرفته شود نظر کنندگان درتهیه

ترین موانع اجرایی ابگم و رفع ابهامات، از مهم خدمات ارائه و کنندگاناستفاده هاينگرانی
 ).Odia and Ogiedu, 2013( باشد.می

 ي، دشوارابگم رشیپذ يبرا یعدم آمادگدهد ) نشان می2019ابوبکر (نتیجه تحقیق 
ارزش  يریگو اندازهابگم و  یمل استانداردهاي نیها، تفاوت بآن ياجرا در درك و

این تحقیق  نی. همچناستانداردهاي مذکور است رشیها در پذچالشترین مهممنصفانه 
گذاران جذب سرمایه وي گزارشگر يساز، شفافیمال يگزارشگر تیفیک بهبودنشان داد 
 .آورند به دستابگم  اجرايها انتظار دارند از شرکت کهیی است ایمزا نیتریاصلجدید از 

سازي ابگم هاي پیاده)، تحقیقی را با موضوع مزایا و هزینه2018( 1چیکاگو وهمکاران
ها دریافتند که در اکثر اند. آندادهانجام  2014-2013در بازه زمانی  از منظر مدیران مالی

 ریتفس ن ازنایعدم اطمسازي ابگم وجود دارد. اي درباره پیادههاي عمدهها نگرانیشرکت
 نیب تفاوت و یاطلاعات، دانش فن يفناور يهاستمیآموزش کارکنان، س، استانداردها

گزارش ها شرکتاین عمده  یعنوان نگرانبه استانداردهاي مذکورو  استانداردهاي ملی
هاي مالی در پذیري صورتهاي بزرگ به دلیل مقایسهشرکت ادیزاحتمالبه. شده است
 کنند.المللی بیشتر از مزایاي ابگم استفاده میسطح بین

) 1396از تحقیق سلیمانی و رسولی ( آمدهدستاس نتایج بهسبر اچنین هم
المللی ازنظر افراد فعال استانداردهاي بینسازي استانداردهاي حسابداري ایران با هماهنگ

ها نباید هدف لیکن علیرغم وجود چالش .تسهایی روبرودر حرفه حسابداري با چالش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Chikako et al 
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ابگم از  يریکارگدهندگان معتقدند پذیرش و بهسازي نادیده گرفته شود. پاسخهماهنگ
یش داده و مربوط بودن عات مالی را افزالاپذیر بوده و قابلیت مقایسـه اطحیث هزینه توجیه

ها را کاهش و شفافیت بیشتري را در پی خواهد داشت و احتمال اقدامات غیرقانونی شرکت
 .داده و موجب جذب سرمایه خارجی خواهد شد

 ابگم شناسایی کردند انع پذیرشوعنوان معامل را به 10)، 1389( پوریعلرحمانی و 
 ها، عدمدانشگاه در یالمللنیستانداردهاي باند از عدم آموزش اکه به ترتیب اهمیت عبارت

گسترش بازار سرمایه  حسابداري و بازارهاي مالی، عدم ياحضور مؤثر در مجامع حرفه
در ایران، سیستم و قوانین  خارجی يگذارهیو موانع سرما یالمللنیعنوان یک بورس ببه

منابع مالی،  نیخصوص ازلحاظ تأمبه یالمللنیمالیاتی کشور، پایین بودن سطح مبادلات ب
اقتصاد  يهارساختی، فقدان زراتیینگرانی از عدم درك کامل ذینفعان ناشی از تغ

وکار، ساختار سرمایه و تفاوت محیط کسب ،مانند بازارهاي متشکل در کشور افتهیتوسعه
کنندگان و اطلاعات)، استفاده کنندگانهیحسابداران (ته مالکیت در کشور، فقدان آشنایی

بزرگ و  يهاحسابداري، نفوذ برخی از شرکت یالمللنیب حسابرسان با استانداردهاي
 .ها در کشوربانک

 هاي پژوهشپرسش
با توجه به مبانی نظري و پیشینه تحقیق و با عنایت به الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار 

 مؤسساتها، (کلیه بانک هاشرکتهاي مالی تلفیقی برخی از مبنی بر لزوم تهیه صورت
هاي نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و کلیه شرکت شدهثبتهاي بیمه و شرکت اعتباري

ها شده آنسرمایه ثبت در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که شدهرفتهیپذ
مچنین به دلیل و ه 1395از سال ابگم میلیارد ریال و بیشتر از آن است) مطابق با  10,000

در ابگم سازي هاي مشمول پیادهاهمیت کسب شناخت از اقداماتی که تاکنون شرکت
ها و مزایایی ها از چالشاند و نیز تجربیات مدیران این شرکتجهت این پروژه انجام داده

که تاکنون با آن مواجه بوده و بر اقدامات ایشان در راستاي پروژه مذکور اثرگذار بوده 
 هاي این تحقیق به شرح زیر طراحی شده است:رسشاست، پ
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، المللی گزارشگري مالیاستانداردهاي بینسازي هاي مشمول پروژه پیادهشرکت .1
 اند؟سازي آن انجام دادهتاکنون چه اقداماتی را در راستاي اجراي و پیاده

المللی گزارشگري مالی در سازي استانداردهاي بینها و مزایاي پیادهچالش .2
 هاي مشمول چیست؟شرکت

مدیره و سایر ارکان حاکمیت شرکتی در اجراي استانداردهاي حمایت هیئت .3
 ي مشمول چگونه است؟هاشرکتالمللی گزارشگري مالی در بین

 روش
تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات پیمایشی و کاربردي است. در تحقیق حاضر از پرسشنامه 

باشد. در این تحقیق، طیف لیکرت می کاررفتهبهگیري است. مقیاس اندازه شدهاستفاده
 6، از دهندیمشرکت مشمول که جامعه آماري پژوهش را تشکیل  77توزیع پرسشنامه بین 

پرسشنامه دریافت  59 به طول انجامید. پاسخ 1397شروع شد و تا پایان مهر  1397شهریور 
هاي پرسشنامه از دیگر شرکت 26و ها پرسشنامه از بیمه 18ها، پرسشنامه از بانک 15شد که 
ها یک پرسشنامه توسط مدیر رده بالا یا اعضاي ابگم است. در هر یک از شرکت مشمول

 کمیته ابگم و یا افراد درگیر با ابگم پر شده است.
 779/0از معیار الفاي کرونباخ براي آزمون پایایی ابزار استفاده شده است. مقدار الفا 

بنابراین بر مبناي نتایج حاصل از ؛ میزان پایایی مطلوب است دهندهآمد که نشان به دست
 توان قابلیت اعتماد پرسشنامه را استنتاج نمود.هاي فوق میآزمون

هاي پرسشنامه از بررسی روایی پرسشنامه تحقیق، براي استخراج گویه منظوربه
به موضوع  آگاهو اساتید و افراد آشنا  لهیوسبهماتریس نظري استفاده شد. سپس پرسشنامه 

ي آماری قرار گرفت و منجر به اصلاحاتی شد. پرسشنامه نهایی بین همه جامعه موردبررس
 توزیع شد.
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 هایافته

 دهندههاي پاسخمشخصات شرکت
 شدهمشخص 1کنندگان در این تحقیق به تفکیک نوع شرکت در جدول تعداد شرکت

ارائه  4تا  2دهندگان در جداول شماره است. همچنین برخی از اطلاعات مربوط به پاسخ
دهنده مدیر مالی یا گردیده است. لازم به ذکر است که سمت سازمانی افراد پاسخ

 هاي مشمول بوده است.کارشناس ارشد واحد مالی شرکت

 دهندگانپاسخبه تفکیک  يو درصد مطلق فراوانی . توزیع1 جدول

 دهندگاندرصد از کل پاسخ دهندگانتعداد پاسخ نوع شرکت
 25% 15 هابانک

 31% 18 هابیمه

 44% 26 هاي بورسیدیگر شرکت

 %100 59 دهندگانپاسخ جمع

 دهندگاندرصدي جنسیت پاسخ و مطلق فراوانی . توزیع2جدول 

 درصد فراوانی جنسیت
 %14 8 زن

 %86 51 مرد

 %100 59 جمع

 دهندگاندرصدي تحصیلات پاسخ و مطلق فراوانی توزیع .3جدول 

 درصد فراوانی تحصیلات
 %14 8 لیسانس

 %66 39 سانسیلفوق

 %20 12 دکترا

 %100 59 جمع کل
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 دهندگانپاسخدرصدي تجربه کاري  و مطلق فراوانی توزیع :4جدول 

 درصد فراوانی تجربه کاري

 %7 4 سال 5کمتر از 

 %8 5 سال 10تا  5

 %51 30 سال 15تا  10

 %34 20 سال 15بالاتر از 

 %100 59 جمع کل

 هاي مشمولالمللی گزارشگري مالی در شرکتوضعیت اجراي استانداردهاي بین

سازي ابگم، وضعیت در بخش نخست، اطلاعات مرتبط با چگونگی تعریف پروژه پیاده
بیمه و دیگر صنایع ارائه شده به تفکیک صنعت بانک،  5ی آن، در جدول دهسازماناجرا و 

 است:

 ی اجراي ابگمدهسازمانچگونگی تعریف پروژه و  .5 جدول

 سازي استانداردهاياجرا و پیاده
 المللی گزارشگري مالیبین

 هادیگرشرکت بیمه بانک
کلیه 

 دهندگانپاسخ
 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله

 %51 %49 %35 %65 %100 0 %20 %80 شرکت شروع به اجراي ابگم نموده است.
 %43 %57 %50 %50 %12 %88 %54 %46 شرکت تمایل به اجراي داوطلبانه ابگم دارد.

شرکت برنامه و دستورالعمل مدونی براي اجراي 
 است. کردههیتهابگم 

46% 54% 0 100% 19% 79% 20% 80% 

زمانبندي اجراي ابگم در شرکت مشخص شده 
 است

46% 54% 22% 78% 34% 66% 33% 67% 

 %46 %54 %35 %65 %56 %44 %54 %46 مسئول پروژه ابگم در شرکت مشخص شده است.
کارکنان  آموزششرکت براي اجراي ابگم، نیاز به 

 فعلی دارد.
100% 0 100% 0 80% 20% 91% 9% 

شرکت براي اجراي ابگم، از نیروي متخصص 
 کند.سازمانی استفاده میبرون

100% 0 77% 23% 65% 35% 77% 23% 
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 نیچنهمها و درصد بانک 80شود بیش از مشاهده می 5طور که در جدول شماره همان
کدام اند. در مقابل هیچها فرایند اجراي ابگم را آغاز کردهدرصد سایر شرکت 65بیش از 

 اند.اند، این فرایند را آغاز نکردهاي که در تحقیق شرکت کردههاي بیمهاز شرکت
ها و درصد بانک 46دهندگان تمایل به اجراي ابگم دارند. درصد پاسخ 57بیش از 

دهنده برنامه و دستورالعمل مدون براي اجراي هاي پاسخدرصد سایر شرکت 19
دهنده برنامه هاي بیمه پاسخکدام از شرکتاند. هیچالمللی تهیه کردهاستانداردهاي بین

 ندارند. المللیمدونی براي اجراي استانداردهاي بین
 54و در  شدهمشخصبندي اجراي ابگم دهنده زمانهاي پاسخدرصد شرکت 33در 

هاي ها و شرکتها مسئول اجراي پروژه ابگم تعیین گردیده است. تمام بانکدرصد آن
اند که براي اجراي دهنده اذعان کردههاي پاسخدرصد دیگر شرکت 80بیمه و بیش از 

درصد  65ها و درصد بیمه 77ها، فعلی خود دارند. تمام بانک ابگم نیاز به آموزش نیروهاي
 کنند.سازمانی استفاده میدهنده براي اجراي ابگم از نیروي برونهاي پاسخشرکت

 المللی گزارشگري مالیسازي استانداردهاي بینهاي پیادهمزایا و چالش
دهندگان در جداول زیر ارائه شده است. لازم هاي ابگم از دید پاسخدر ادامه مزایا و چالش

از تجربه عملی  آمدهدستبهنتیجه  درواقع 7و  6به ذکر است که نتایج ارائه شده در جداول 
هاي مالی مبتنی بر استانداردهاي مذکور هاي مشمول پروژه تهیه صورتمدیران شرکت

 باشد.می

 گزارشگري مالیالمللی . مزایاي پذیرش استانداردهاي بین6 جدول

 سطح معناداري يآزاددرجه  tاماره  میانگین منبع شاخص

 بهبود قابلیت مقایسه
 )2017گوردون و ناتاشا (

 )1399رحمانی و همکاران (
576/4 260/59 58 00/0 

ارتقاي کیفیت 
 گزارشگري مالی

 )2017گوردون و ناتاشا (
 )1399رحمانی و همکاران (

338/4 769/42 58 00/0 

جویی در زمان و صرفه
 هزینه

 00/0 58 631/50 088/4 )1394گراوند (
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 المللی گزارشگري مالیهاي پذیرش استانداردهاي بین. چالش7 جدول

 tاماره  میانگین رفرنس شاخص
درجه 

 يآزاد
سطح 

 معناداري

 ارزش منصفانه
 )2012لوناسکو (

 )2011تان و همکاران (
 )2006بال (

584/3 863/28 58 00/0 

 سیستم مالیات و قوانین کشور

 )2006استرجیوس (
ابرهاتینگر و کلوسترمن 

)2007( 
مقدمه استانداردهاي 

 حسابداري ایران

852/3 903/39 58 00/0 

کنندگان و عدم آموزش حسابداران، تهیه
 کنندگاناستفاده

 )2018ابیدون و اسامو (
 )2016زاکاري (

293/4 470/50 58 00/0 

 00/0 58 774/37 288/4 )1395مرادي و رضایی ( اطلاعاتیهاي سیستم

 محیط اقتصادي
 )1396سیدي و همکاران (

 )1385بشیري منش (
948/3 639/34 58 00/0 

 00/0 58 645/42 661/3 )2004جرماکوویچ ( پیچیدگی و عدم اطمینان

فقدان دستورالعمل اجرایی براي 
 هاشرکت

 00/0 58 461/43 143/4 )2013اودیا و اوگیدو (

 يریکارگبههاي هزینه
 )2008سوگولف و ولف (

 )1394کرزبر (
790/3 865/43 58 00/0 

جویی با توجه به نتایج بالا، بهبود قابلیت مقایسه، ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی و صرفه
هاي مشمول به انجام در زمان و هزینه، ازجمله مزایایی است که موجب ترغیب شرکت

ها براي ، این شرکتوجودنیبااي ابگم گردیده است. ریکارگبهاقداماتی در راستاي پروژه 
هاي ارزش منصفانه، قوانین و مقررات هایی در زمینهانجام این مهم با مشکلات و چالش

کنندگان از استانداردهاي کنندگان و استفادهکشور، عدم آموزش حسابداران، تهیه
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هاي اطلاعاتی، محیط اقتصادي، پیچیدگی و عدم اطمینان استانداردهاي المللی، سیستمنبی
کارگیري هاي بهها و هزینهالمللی، فقدان دستورالعمل اجرایی براي شرکتبین

ها بر موضوع وضعیت اجراي ابگم باشند که این چالشاستانداردهاي مذکور، مواجه می
 ) اثرگذار بوده است.2ها (طبق جدول شماره توسط شرکت

 بندي عواملرتبه
هاي سازي ابگم از دیدگاه مدیران شرکتهاي اجرا و پیادهدر این بخش مزایا و چالش

بندي شده است. براي انجام این ها، رتبهها و شرکتها، بیمهمشمول به تفکیک بانک
 جهیدرنتمندرج  هايفریدمن استفاده شده است و ارتباط بین گزاره آزمونبندي، از رتبه
 )7و  6کارگیري ابگم (جداول هاي بههاي مربوط به مزایا و چالشبندي با شاخصرتبه

، ی، قابلیت مقایسهموردبررسدهد که از بین مزایاي مشخص شده است. نتایج نشان می
هاي اطلاعاتی یی در زمان و هزینه، ارتقاي کیفیت گزارشگري مالی و سیستمجوصرفه

 اند.میانگین را در کل جامعه آماري کسب کردهبیشترین 

 دهندههاي پاسختفکیک شرکت به اساس بر مزایا يبندرتبه .8 جدول

 هادیگرشرکت هابیمه هابانک رتبه

1 

پذیري و بهبود درك مقایسه
 گزارشگري

(گزاره مربوط به شاخص قابلیت 
 مقایسه)

کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات 
 مختلفبازارهاي سرمایه 

(گزاره مربوط به شاخص 
 جویی در زمان و هزینه)صرفه

پذیري و بهبود درك مقایسه
 گزارشگري

(گزاره مربوط به شاخص قابلیت 
 مقایسه)

2 

جذب سرمایه خارجی را کاراتر 
 سازد.می

(گزاره مربوط به شاخص قابلیت 
 مقایسه)

پذیري و بهبود درك مقایسه
 گزارشگري.

قابلیت (گزاره مربوط به شاخص 
 مقایسه)

جذب سرمایه خارجی را کاراتر 
 سازدمی

(گزاره مربوط به شاخص قابلیت 
 مقایسه)

3 

ارتقا شفافیت و کیفیت گزارشگري 
 مالی

(گزاره مربوط به شاخص ارتقاي 
 کیفیت گزارشگري مالی)

جذب سرمایه خارجی را کاراتر 
 سازد.می

(گزاره مربوط به شاخص قابلیت 
 مقایسه)

دسترسی به اطلاعات کاهش هزینه 
 بازارهاي سرمایه مختلف

(گزاره مربوط به شاخص 
 جویی در زمان و هزینه)صرفه
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 هادیگرشرکت هابیمه هابانک رتبه

4 

کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات 
 بازارهاي سرمایه مختلف

(گزاره مربوط به شاخص 
 جویی در زمان و هزینه)صرفه

ارتقا شفافیت و کیفیت گزارشگري 
 مالی

(گزاره مربوط به شاخص ارتقاي 
 کیفیت گزارشگري مالی)

ارتقا شفافیت و کیفیت گزارشگري 
 مالی

(گزاره مربوط به شاخص ارتقاي 
 کیفیت گزارشگري مالی)

 آزمون فریدمن اساس بر هاچالش بندي. رتبه9 جدول

 هاشرکتدیگر  هامهیب هابانک رتبه

1 

ها و هزینه آموزش در سطح شرکت
 کنندگان اطلاعات مالیاستفاده
مربوط به عدم آموزش (گزاره 

کنندگان و حسابداران، تهیه
 کنندگان)استفاده

 تفاوت قوانین مالیاتی و ابگم
(گزاره مربوط به شاخص 

 مالیات و قوانین کشور)

کمبود حسابداران و حسابرسان که 
 فنی مهارت اجراي ابگم را دارند ازنظر

(گزاره مربوط به عدم آموزش 
کنندگان و حسابداران، تهیه

 کنندگان)استفاده

2 

مالی که داراي  افزارنرمکمبود 
هاي رویکردي جهت نگهداشت ثبت

حسابداري بر مبناي دو استاندارد ملی و 
 المللی باشد.بین

(گزاره مربوط به شاخص سیستم 
 اطلاعاتی)

عدم وجود بازار کارا براي 
 تعیین ارزش منصفانه

(گزاره مربوط به شاخص 
 ارزش منصفانه)

خت کافی و درك مناسب از نبود شنا
 هاي مالیاجزاي صورت

(گزاره مربوط به عدم آموزش 
کنندگان و حسابداران، تهیه

 کنندگان)استفاده

3 

کمبود حسابداران و حسابرسان که 
 فنی مهارت اجراي ابگم را دارند ازنظر

(گزاره مربوط به عدم آموزش 
کنندگان و حسابداران، تهیه

 کنندگان)استفاده

شناخت کافی و درك نبود 
هاي مناسب از اجزاي صورت

 مالی
(گزاره مربوط به عدم آموزش 

کنندگان و حسابداران، تهیه
 کنندگان)استفاده

 بر مقدم بودن قوانین بر استاندارد دیتأک
(گزاره مربوط به شاخص مالیات و 

 قوانین کشور)

4 
 فقدان بازارهاي منسجم و کارا

(گزاره مربوط به شاخص محیط 
 اقتصادي)

 فقدان بازارهاي منسجم و کارا
(گزاره مربوط به شاخص 

 محیط اقتصادي)

افزار مالی که داراي کمبود نرم
هاي رویکردي جهت نگهداشت ثبت

حسابداري بر مبناي دو استاندارد ملی و 
 المللی باشد.بین

(گزاره مربوط به شاخص سیستم 
 اطلاعاتی)
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 المللی گزارشگري مالیاستانداردهاي بینمدیره در اجراي حمایت هیئت
یک عامل  مدیرههاي بزرگ همانند تغییر رژیم حسابداري نگرش و حمایت هیئتدر پروژه

هاي کلیدي موفقیت پروژه است. لذا در ادامه بر اساس نتایج تحلیل پرسشنامه
حاکمیت هاي سایر ارکان ها و سیاستو رویه مدیره، میزان حمایت هیئتشدهيآورجمع

 گزارش شده است: 10ها در قبال اجراي ابگم به شرح جدول شماره شرکتی شرکت

 المللی گزارشگري مالیمدیره در اجراي استانداردهاي بینحمایت هیئت. 10جدول 

 ي ابگمسازادهیپاجرا و 
 هابیمه هابانک

دیگر 
 هاشرکت

کل 
 دهندگانپاسخ

 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله
 یبانیپشت اجراي ابگمشرکت از  رهیمدهیئت

 کند.یم
46% 54% 100% 0 100% 0 91% 9% 

 ابگم رشیپذ يایشرکت درباره مزا رهیمدهیئت
 باشند.یم هیکاملاً توج

0 100% 100% 0 53% 47% 54% 46% 

مدیره جلسات توجیهی در مورد براي هیئت
 اجراي ابگم برگزار شده است.

0 100% 77% 23% 47% 53% 44% 56% 

در شرکت  ابگماستقرار  يبرا يراهبر تهیکم
 شود.یم لیتشک

0 100% 77% 23% 47% 53% 44% 56% 

 يصورت منظم برا(ماهانه) به یجلسات هفتگ
 اجراي ابگم يلازم برا يهاتیفعال یهماهنگ

 شود.یبرگزار م
0 100% 77% 23% 47% 53% 44% 56% 

 یمال يهادر سطح صورت ي ابگمریکارگبه
 یمبتن یمال يهاعنوان مکمل صورتبه یقیتلف

 رهیمدئتیه يهاینگران ،یمل يبر استانداردها
 را کاهش داده است.

53% 47% 55% 45% 47% 53% 51% 49% 

در  ابگماستقرار  ریگیشرکت پ یسهامدار اصل
 است. یمال يهاصورت

46% 54% 45% 55% 84% 16% 66% 34% 

 يگذارهیجذب سرما يبرا ياشرکت برنامه
 دارد. یالمللنیب يهاو ورود به بورس یخارج

0 100% 77% 23% 76% 24% 47% 53% 

 %29 %71 %39 %61 %23 %77 %20 %80به  ابگمدر  يحسابدار يقضاوت و برآوردها
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 ي ابگمسازادهیپاجرا و 
 هابیمه هابانک

دیگر 
 هاشرکت

کل 
 دهندگانپاسخ

 خیر بله خیر بله خیر بله خیر بله
 یفعل هیمتفاوت از رو ياملاحظهنحوه قابل

توجه قابل لاتیشرکت است و منجر به تعد
 شود.یم

 ي ابگماجرا يهانهینسبت به هز رهیمدئتیه
 دارند. یآگاه

46% 54% 77% 23% 69% 31% 66% 34% 

را شرکت  ي ابگماجرا یالیو ر یبودجه زمان
 کرده است. نیتأم

80% 20% 55% 45% 53% 47% 40% 19% 

ي اجرا يروشیتمام مشکلات پ رهیمدئتیه
شیپ زیحل مربوطه را نو راه ییرا شناسا ابگم

 کرده است. ینیب
0 100% 45% 55% 100% 0 61% 39% 

ی صرفًا به لحاظ شکل ابگم دارد لیشرکت تما
ن آ يسازادهیدر پ یاجرا شود و نفع خاص

 .ندیبینم
80% 20% 77% 23% 61% 39% 61% 39% 

و  ابگمبر  یمبتن یمال يهاتفاوت مبالغ صورت
 رهیمدتوسط هیئت یمل ياستانداردها

قرار گرفته  یو بررس) موردبحث رعاملی(مد
 است.

0 100% 77% 23% 46% 54% 44% 56% 

منجر به  ي ابگممعتقد است اجرا تیریمد
 شرکت خواهد بود. هیسرما نهیکاهش هز

0 100% 77% 23% 84% 16% 61% 39% 

شرکت در  یحسابرس شرکت مشوق و حام
 .است ي ابگماجرا ندیفرا

46% 54% 77% 23% 46% 54% 55% 45% 

مدیره واحدهاي مربوطه، تمایل به اجراي درصد از هیئت 91جدول فوق، بیش از مطابق با 
 46ها و ها و سایر شرکتهاي بیمهمدیره تمام شرکتابگم دارند. این افراد شامل هیئت

 باشند.ها میمدیره بانکدرصد هیئت
درصد سایر  47و  هاي بیمهدرصد شرکت 77دهندگان در بیش از به اذعان پاسخ

جلسات و  در شرکتابگم استقرار  يبرا يراهبر تهیکمها، جلسات توجیهی، کتشر
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ي پروژه ابگم اجرا يلازم برا يهاتیفعال یهماهنگ يصورت منظم برا(ماهانه) به یهفتگ
هاي مربوطه تشکیل دهنده جلسات و کمیتههاي پاسخاز بانک کیچیهدر  شود.یبرگزار م

 شود.نمی

ي ریکارگبهها معتقدند درصد سایر شرکت 47ها و رصد بیمهد 55ها، درصد بانک 53
بر  یمبتن یمال يهاعنوان مکمل صورتبه یقیتلف یمال يهادر سطح صورتابگم 

 را کاهش داده است. رهیمدئتیه يهاینگران ،یمل ياستانداردها
 يگذارهیجذب سرما يبرا يابرنامهها، ها و بیمهدرصد دیگر شرکت 76بیش از 

کدام دهنده هیچهاي پاسخبانک نیبنیدرا. دندار یالمللنیب يهاو ورود به بورس یخارج
 المللی ندارند.هاي بینگذاري خارجی و ورود به بورساي براي جذب سرمایهبرنامه

ها درصد از دیگر شرکت 61ها و درصد از بیمه 77ها، درصد از بانک 80حدود 
 هیمتفاوت از رو ياملاحظهبه نحوه قابلابگم در  يحسابدار يقضاوت و برآوردهامعتقدند 

 شود.یتوجه مقابل لاتیشرکت است و منجر به تعد یفعل
درصد  46ها و درصد از سایر شرکت 69هاي بیمه، درصد از شرکت 77 رهیمدئتیه 

حسابرس همچنین معتقدند  ارند ود یگاهاجراي ابگم آ يهانهینسبت به هزها از بانک
 .است ي ابگماجرا ندیشرکت در فرا یکت مشوق و حامشر

و  یبودجه زمان ها،ها و دیگر شرکتدرصد بیمه 53ها و بیش از درصد بانک 80در 
این استانداردها د صرفاً ندار لیتمادر مقابل این واحدها  است. شدهنیتأم ي ابگماجرا یالیر

 .دننیبینم انیسازادهیدر پ یاجرا شود و نفع خاصی به لحاظ شکل
 يروشیتمام مشکلات پ رهیمدئتیهدهنده، هاي پاسخدرصد سایر شرکت 100در  

ها این نسبت در بیمه کرده است. ینیبشیپ زیحل مربوطه را نو راه ییرا شناساي ابگم اجرا
 يهاتفاوت مبالغ صورتها صفر است. علاوه بر این، بحث درباره درصد و در بانک 44
کدام از نیز در هیچ) رعاملی(مد رهیمدتوسط هیئت یمل يو استانداردهاابگم بر  یمبتن یمال

منجر  ي این استانداردهااجراها اعتقاد ندارند که دهنده انجام نگرفته و آنهاي پاسخبانک
 شود.می هیسرما نهیبه کاهش هز
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 گیريبحث و نتیجه
 80ی بیش از موردبررسهاي در این تحقیق، از بین شرکت آمدهدستبهمطابق با نتایج 

ها فرایند اجراي ابگم را آغاز درصد سایر شرکت 65بیش از  نیچنهمها و درصد بانک
اند، این اي که در تحقیق شرکت کردههاي بیمهکدام از شرکتاند. در مقابل هیچکرده

 1400بیمه مرکزي به اجراي ابگم از سال  اند که این امر ناشی از الزامفرایند را آغاز نکرده
ی موردبررسهاي درصد سایر شرکت 19ها و درصد بانک 46باشد. همچنین در بیش از می

است؛ این در  شدههیتهالمللی برنامه و دستورالعمل مدون براي اجراي استانداردهاي بین
تحقیق، برنامه  ی در زمان انجامموردبررسهاي بیمه کدام از شرکتحالی است که هیچ

دهد که علیرغم المللی ندارند. نتایج تحقیق نشان میمدونی براي اجراي استانداردهاي بین
کارگیري استانداردهاي ی در این تحقیق به مزایاي بهموردبررسهاي مدیران شرکت کهنیا

ها بهبود ها و سایر شرکتترین مزیت در بانکباشند (مهمالمللی واقف میبین
هاي بیمه کاهش هزینه دسترسی به اطلاعات عنوان شده است)، پذیري و در شرکتمقایسه

ها هزینه آموزش باشند و ازجمله در بانکهایی مواجه می، در این مسیر با چالشوجودنیباا
هاي بیمه تفاوت قوانین و کنندگان از اطلاعات مالی، در شرکتهو استفاد هابانکدر سطح 

ها در موضوع ذخایر) و در سایر شرکت خصوصبهالمللی (دهاي بینمقررات با استاندار
فنی مهارت اجراي استانداردهاي مذکور را  ازنظرکمبود حسابداران و حسابرسانی که 

هاي کارگیري ابگم، شرکتدهد که در اجرا و بهداشته باشند. علاوه براین، نتایج نشان می
همراهی و پشتیبانی نسبی مدیران ارشد و  ی ازمورد بررسی در این تحقیق از درجات مختلف

 سایر عوامل حاکمیت شرکتی خود برخوردار هستند.

 ي کاربرديهاشنهادیپ
 کهنیارسد علیرغم با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت بالاي اجراي ابگم، به نظر می

اند، اما عزم ملی جدي براي کارگیري ابگم داشتهها اقداماتی جهت بهشرکت تکتک
پیگیري دقیق پروژه اجراي ابگم وجود ندارد و نهادهاي ناظر ازجمله سازمان بورس، بانک 

، پیشنهاد رونیازامرکزي و بیمه مرکزي هماهنگی لازم براي انجام این پروژه را ندارند. 
ر و استانداردگذار از طریق برگزاري جلسات مشترك با اعضاي گذاشود نهادهاي قانونمی
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توجه نموده و با در نظر داشتن  هاآنهاي ها به دغدغهها و بیمهها، بانکمدیره شرکتهیئت
ها در این زمینه، راهکارهاي عملی براي حل مسائل مربوطه ارائه دهند. تجربه سایر شرکت

ها و جلسات منظم، هماهنگی بیشتر با ي نشستچنین سازمان بورس از طریق برگزارهم
بانک مرکزي، بیمه مرکزي و سازمان امور مالیاتی، جهت رفع موانع و مشکلات پیشگام 

 هادانشگاهشود. بازار و تقاضاي زیادي براي آموزش کاربردي و عملی ابگم وجود دارد و 
را  ازیموردن دهیدآموزش توانند از این فرصت استفاده و نیروياي میو مراکز آموزش حرفه

ها براي تسریع روند آموزش ابگم، برنامه آموزشی مدونی را براي شرکت ضمناً کنند.  نیتأم
 تئوري و عملیاتی یاد بگیرند. صورتبهکارکنان خود تهیه و آماده کنند تا استانداردها را 

 یآتبراي تحقیقات  هاشنهادیپ
کارگیري و اجراي ابگم در مدیره از بهحمایت هیئتدهد علیرغم نتایج این تحقیق نشان می

باشد. ها، همچنان وضعیت اجراي استانداردهاي مذکور در سطح مطلوبی نمیشرکت
هاي مالی الزامات اخیر سازمان بورس تنها متوجه صورت کهنیا، با توجه به نیبنیدرا

تفاوت قوانین و دهندگان مانند توسط پاسخ شدهمطرحهاي تلفیقی است، برخی چالش
رسد و لذا این سؤال مطرح طقی به نظر نمیالمللی منمقررات مالیاتی با استانداردهاي بین

ها چیست؟ همچنین با است که دلیل اصلی عدم استقبال از اجراي ابگم در بین شرکت
سازي ابگم در بین سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد مسئول پیاده کهنیاتوجه به 

باشد، این سؤال مطرح است که چرا این سازمان تاکنون هاي تحت نظارت خود میشرکت
ي هاچالشریزي و اقدامات دقیقی جهت اجراي استانداردهاي مذکور و رفع موانع و برنامه

جدي توسط آن سازمان دنبال نشده  صورتبه ابگمسازي مطرح نداشته است و پروژه پیاده
تواند در تحقیقات آتی با استفاده از ابزار مصاحبه مورد مداقه و می سؤالاتاست؟ این 
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