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المللي  سازي استانداردهاي بين هاي پيادهضرورت پذيرش، فرصتها و چالش
 گزارشگري مالي در ايران

  چكيده

ري بر هيچ كشوري پوشيده المللي حسابداهاي بين  اهميت هماهنگي با استاندارامروزه، 
ها، آگاهي از فرصتها و چالشهاي  پر پيچ و خم پذيرش اين استاندار از مسيرنيست. درگذر 

  اي برخوردار است.  پيش رو از اهميت ويژه

اين مقاله با رويكردي توصيفي و مروري بر ادبيات موضوعي، به بررسي ضرورت به 
ي بين المللي گزارشگري مالي و مزايا و محدوديتهاي آن در ايران كارگيري استانداردها

سازي موفق بكارگيري استانداردهاي  پرداخته و در ادامه راهكارهاي اجرايي به منظور پياده
  دهد. بين المللي حسابداري در ايران ارائه مي

اقع بينانه به به منظور اجراي موفق بكارگيري استانداردهاي بين المللي بايد با نگاهي و
 ظرفيتها، چالشها و وضعيت موجود توجه شود. به اين منظور بايد رويكردي يكپارچه با

ريزي و اقدام موثر جهت رفع  اي اتخاذ شود. در اين راستا، برنامه تعامل نهادهاي حرفه
 و تدوين رهنمودهاي مورد نياز ها، آموزش مسائل مالياتي، ترجمه تخصصي استاندارد

  باشد. ضروري ميها رگيري استانداردجهت بكا

استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي، گزارشگري مالي،  واژگان كليدي:
  .يكپارچگي جهاني حسابداري

 

  

  

  

  



  

  مقدمه

با گسترش تجارت جهاني، نقش و اهميت آن در اقتصادها افزايش يافته و كشورها پيوسته 
مندي از منافع بسيار آن مساعد براي بهرهسعي در فراهم ساختن شرايط و ايجاد زمينه 

هاي چند مليتي در ترش تجارت جهاني افزايش نقش شركتاند. از جمله پيامدهاي گسداشته
كشورها در كنار گسترش بازارهاي مالي به فراتر از مرزها بوده است كه اين امر نقش و 

  كند.چندان مي اهميت گزارشگري مالي را دو

سطح بازارها و هم در  دنبال ايجاد يكپارچگي جهاني هم درامروزه حسابداري به 
هاي ارتباطات و  ها در نهايت كاهش هزينههدف از اين سياستگذاري .ها استسياستگذاري

براي ايجاد اين يكپارچگي لزوما بايد استانداردهاي گزارشگري  .فناوري اطالعات است
  . ]١۵[ مالي و عملكرد آن مورد توجه قرارگيرد

شود. جريان تر منجر ميش هماهنگي درسطح بين المللي به تدوين استانداردهاي جامعافزاي
اگرشركتي  .شود شركتها تغييرات را بپذيرندمستمر جهاني شدن بازار بورس موجب مي

اي ارائه كندكه براي سرمايه گذاران خارجي قابل درك نتيجه فعاليتهاي خود را به گونه
يابد. با افزايش همكاري كشورها، نابع مالي خارجي كاهش مينباشد، امكان دستيابي به م

 بود ترخواهدبه فردي از سيستمهاي حسابداري جهاني آسان دسترسي به مجموعه منحصر
]16.[  

مجموعه استانداردهاي بين المللي اين امكان را فراهم مي كند تا زمينه فعاليت شركت در 
هاي سود و زيان و ترازنامه در بين رتجود آيد، چرا كه اطالعات صوسطح باالتري بو

. تهيه مجموعه استانداردهاي ]12[كشورهاي مختلف، يكنواختي بيشتري خواهند يافت
هاي توليد و توزيع اطالعات يكنواخت و قابل اطمينان در  يكنواخت به منظور كاهش هزينه
ردهاي امروزه از دو جهت هماهنگ سازي استاندا]. 1[ بازار سرمايه صورت مي گيرد

  حسابداري اهميت پيدا كرده است:



 ثيري مهم در توزيع منابع اقتصاديهمراه با گسترش سريع بازارهاي سرمايه، كه تا 
  دارد، چگونگي افشاي اطالعات از مسائل با اهميت در تعيين كارايي بازار است.

 هاي چند مليتي كه به صورت فرا مرزي فعاليت مي كنند، موجب افزايش شركت
 شود.ياز به وجود مجموعه اي از استانداردهاي يكنواخت ميپيدايش ن

كارايي جريان كاالها و خدمات، سرمايه و منابع موجب مي شود كه فعاليتهاي تجاري به 
فراتر از مرزهاي ملي گسترش يابد و وضعيت عمليات تجاري و مالي در بيش از يك 

كند كه استانداردها صرفاً محدود به يك كشور خاص نباشد. وجود كشور، ايجاب مي
روشهاي حسابداري متفاوت براي يك نوع معامله يا رويداد، تجزيه و تحليل و مقايسه 
صورتهاي مالي را با مشكالت زيادي مواجه كرده است و اين موضوع منجر به حمايت رو 

 ].5[المللي گشته است  به گسترشي براي تدوين استانداردهاي حسابداري بين

توان سادگي مـيگري مالي، به استانداردهاي يكنواخت گزارش از در صورت استفاده
 هاي و هزينه هايكديگر مقايسه كرد و از پيچيدگي با هاي سراسر دنيا راوضـعيت مالي شركت

استانداردهاي ملي هـر كـشور نـيز وجود دارد،  در كرد. اگرچه قابليت مقايسه پرهـيزآن 
 استفاده . كه بااست ولي مقايسه پذيري جهاني ، نياز حياتي بازار، محققان و سرمايه گذاران

اين نيازها تا حدي بـر طـرف IFRS(1( گري مـاليالمللي گـزارشاستانداردهاي بين از
  ].14[د گردمي

پذيرش استانداردهاي بين المللي موافقان و مخالفاني دارد. موافقان با اشاره به مزاياي 
پذيرش اين استانداردها از قبيل كاهش هزينه هاي دستيابي به اطالعات، كاهش عدم تقارن 
اطالعاتي، جذب سرمايه گذاري خارجي، كاهش ريسك كشور و امكان انتقال سرمايه در 

هاي لي ديدگاه خود را توجيه مي كنند. از سوي ديگر، مخالفان تفاوتسطح بين المل
فرهنگي و اقتصادي و نيازهاي متفاوت استفاده كنندگان را مد نظر دارند. با اين حال، 

در سطح بين المللي  استانداردهاييهاي بزرگ و چند مليتي، وجود امروزه با توسعه شركت
  ناگزير است. 

                                                            
1 - International Financial Reporting Standards (IFRS) 



  ن المللي گزارشگري ماليپيشينه استانداردهاي بي
اولين استانداردهاي حسابداري بين المللي را كميته تدوين استانداردهاي بين المللي 

منتشر كرد. هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري بين المللي در  1975حسابداري در سال 
هاي اروپايي و كشورهاي بيشتر شركت 2005يته شد و در سال جايگزين اين كم 2001سال 

هاي ارائه صورتديگر ملزم به رعايت استانداردهاي گزارشگري حسابداري بين المللي در 
  ].13[ مالي خود شدند

شدند: به لحاظ تاريخي استانداردهاي حسابداري توسط يكي از اين نهادها تدوين مي
و يا هيئت مستقل استانداردهاي ملي زماني مطرح بودكه شركتها  دولت، حرفة حسابداري

گذاري گذاران نيز درخانه خود سرمايهكردند و سرمايهدر كشور خود تامين مالي مي
هاي مالي ميالدي، رشد تقاضا براي افزايش كيفيت گزارش 70پس از دهه   .كردندمي

با جهاني شدن بازارهاي سرمايه،  سازي در ميان اقتصادهاي عمده رابرانگيخت. هماهنگ
گذاري در سراسر دنيا برآمدند؛ زيرا كه گذاران درجستجوي فرصتهاي سرمايهسرمايه

دهد و مانع از مقايسات تفاوت سيستمهاي حسابداري درك گزارشهاي مالي راكاهش مي
  شود.گذاران ميسرمايه

اي از استانداردهاي ه)، به مجموعIFRSاستانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (
) IASBاستانداردهاي حسابداري بين المللي( شودكه توسط هياتسابداري گفته ميح

  اند. تدوين شده

  



يك استاندارد  قالبر هاي سهامي داستانداردها، تهيه صورتهاي مالي شركتهدف اين 
   لندن، يك نهاد مستقل در IASB(2هيات استانداردهاي حسابداري بين المللي ( انيجه

. آغاز كرده است 2001عضو از كشورهاي مختلف دارد و كار خود را از سال  15است كه 
هاي بزرگ حسابداري، موسسات مالي خصوصي و گذاري اين هيات توسط شركتپايه

اي در حوزه حسابداري انجام شده است. تا كنون بيش هاي حرفهتعدادي ديگر از سازمان
  اند.هاي خود الزامي دانستهرا براي گزارش دهي مالي شركت IFRSكشور  120از 

  ضرورت استانداردگذاري بين المللي و يكپارچه

هاي مالي در سطح شخص و تعريف شده براي گزارش صورتوجود استانداردهاي م
دهد بلكه به رفع عدم هاي مالي را كاهش ميهاي ارزيابي صورت المللي نه تنها هزينهبين

شي از نبود شفافيت خواهد انجاميد كه اين امر نقش مهمي در تخصيص هر چه اطمينان نا
  المللي خواهد داشت.  بهتر منابع مالي در سطح بين

اي از استانداردهاي حسابداري مشترك ارائه  هاي مالي با استفاده از مجموعهاگر صورت
ي ياري كنند و اين امر گذارگذاران را در فهم بهتر شرايط سرمايهتوانند سرمايهشوند، مي

هاي مالي شود و گذاران در خصوص اعتبار صورتمايهتواند موجب اطمينان براي سرمي
د، اما در هاي كمتري را فراهم نماي موجبات جذب سرمايه از بازارهاي سراسر دنيا با هزينه

 مللي مجبورند برايگذاران در سطح بين الهاي مالي، سرمايهصورت يكسان نبودن صورت
هاي زيادي را در جهت بهبود قابليت مقايسه صرف  هاي مالي هزينهدرك بهتر صورت

تا  گرددنمايند. از اين رو استانداردسازي گزارشگري مالي در سطح بين المللي موجب مي
  ]. 11[هاي مالي ميان كشورهاي مختلف ممكن شود شفافيت و قابليت مقايسه صورت

دسترسي به اطالعات كافي و مطمئن در زمينه گزارشگري مالي براي تاًمين سالمت و رشد 
اقتصاد ضروري است. امروزه همه  با اين موافقند كه همسان سازي استانداردهاي بين 
المللي  در اقتصاد جهاني ضروري است. دست كم از جنبه نظري اين توافق وجود دارد كه 

تانداردهاي باكيفيت باال، به سود سرمايه گذاران است و از داشتن مجموعه واحدي از اس
                                                            
2  - International Accounting Standards Board (IASB) 



هزينه هاي اداري براي دسترسي به بازارهاي سرمايه در سراسر جهان مي كاهد. در يك 
بازار سرمايه يكپارچه، منطق وجود مجموعه واحدي از استانداردها آشكار است، زيرا اين 

  را كارا تر مي سازد.  مجموعه واحد، مقايسه پذيري و درك گزارشگري مالي

با توجه به مباحث و نكات فوق، هيأت استانداردهاي حسابداري، استانداردهاي بين المللي 
گزارشگري مالي را با هدف مشخص نمودن يك مجموعه مجزا و منحصر به فرد در حوزه 
استانداردهاي حسابداري با كيفيت مطلوب و قابل اجرا در سطح بين المللي هماهنگ 

استانداردهاي حسابداري مالي در قالب استانداردهاي بين المللي حسابداري و نمودن 
  تصويب كاربردهاي اين استانداردها ارائه نموده است.

هدف استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي فراهم نمودن چارچوب استاندارد جهاني 
پذيرش  هاي مالي است.سازي و آشكارسازي اطالعات صورتهبراي چگونگي آماد

استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي بنا به داليل گوناگوني از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. دليل اول اينكه، توسعه سريع بازارهاي سرمايه بين المللي باعث شده تا 
نقش بازارهاي مالي  برجسته و نحوه افشاي اطالعات به بازار مسأله اساسي در اطمينان از 

هاي چندمليتي است و اين ود. دليل دوم، رشد روزافزون شركتزار تلقي شكارايي  با
  موضوع كه اطالعات متحدالشكل و قابل اتكا به بازار ارائه شود.

ه سادگي مي توان در صورت استفاده از استانداردهاي يكنواخت گزارشگري مالي، ب 
ستانداردهاي بين المللي ا ].14[هاي سراسر دنيا را با يكديگر مقايسه كردوضعيت مالي شركت

   ].2[ گزارشگري مالي نسبت به استانداردهاي ملي، دقت و جامعيت بيشتري دارد

رشد تجارت بين المللي و جريان هاي سرمايه و پيوستگي اقتصادي فزاينده طي دهه هاي 
اخير، منجر به تمايل هماهنگ سازي استانداردهاي حسابداري در ميان كشورها شده است، 

ه تعداد زيادي از كشورها استفاده از استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي در نتيج
  حسابداري را پذيرفته اند.

كشور استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را به طور كامل  100هم اكنون بيش از 
ارزيابي  پذيرفته اند يا اينكه استفاده از آن را مجاز شناخته اند. سازمانهاي بين المللي، جهت



هاي مالي كشورهاي رجي براي درك بهتر از صورتهاي خاپروژه ها و اعطاي وام، بورس
مختلف و امكان مقايسه آن ها بدون صرف هزينه و زمان زياد به يك معيار مشترك و 
هماهنگ نياز دارند كه استانداردهاي بين المللي توانسته است اين نياز را تأمين كندو عمالً 

اولين مطلبي كه در جذب سرمايه گذار ]. 6[مشترك گزارشگري مالي شود  تبديل به زبان
برون مرزي مطرح است ارائه اطالعات قابل فهم و در دسترس است. بنابراين وجود 
استانداردهاي يكسان در گزارشگري مالي الزام آور مي باشد. در اين راستا تمامي 

دهاي بين المللي گزارشگري مالي استفاده كشورهاي دنيا به اجماع رسيده اند كه از استاندار
هماهنگ سازي رويه هاي حسابداري نخست در درون كشورها و با وضع ]. 10[كنند 

استانداردهاي حسابداري ملي آغاز شد، پس از آن با رشد بازارها و افزايش مبادالت بين 
ين المللي كاال، خدمات و سرمايه، موضوع همساني گزارشگري حسابداري در سطح ب

  ].6[المللي نيز مطرح شد 

بكارگيري استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي در سطح بين المللي براي 
ز نظر كاهش هزينه مقايسه، هاي مالي اكنندگان از صورتو ساير استفاده گذارانسرمايه
ش كيفيت اطالعات دريافتي از صورتهاي مالي گذاري و افزايهاي مختلف سرمايهموقعيت
  هاي مختلف، مفيد و قابل استفاده باشد. شركت

  مزاياي پذيرش استانداردهاي بين المللي در ايران 
پذيرش استانداردهاي بين المللي در ايران داراي مزاياي بسياري است. بخشي از اين مزايا 

  بدين شرح است:

هاي خارجي از طريق فراهم  كاهش ريسك كشور و افزايش جذب سرمايه •
گيري بهتر، باتوجه به استفاده از استانداردهاي مورد توافق  تصميمنمودن امكان 

  الملليبين
وع گذاران در تنفراهم نمودن امكان تشكيل بورس بين المللي،كمك به سرمايه •

ها در پذيرش شركتاي مختلف جهان، امكانهگذاري در بورسبخشي به سرمايه
  بورس ايرانهاي خارجي در سايركشورها و پذيرش متقابل شركت بورس



افزايش قابليت مقايسه و امكان ارزيابي بهتركسب وكار در كشور توسط نهادهاي  •
 بين المللي نظير موسسات رتبه بندي

  هاي مالي بر مبناي استانداردهاي مختلف جويي در زمان و هزينه تهيه صورت صرفه •
 افزايشجهت  XBRL هايي چوني مؤثرتر از فناوريمكان استفادهفراهم نمودن ا •

 شفافيت اطالعات و ارتقاي جايگاه شفافيت اطالعاتي كشور از منظر بين المللي

 استفاده از تجربه و دانش بين المللي •

  محدوديتها و چالشهاي پذيرش استانداردهاي بين المللي در ايران 
هاي موجود در به كارگيري استانداردهاي بين المللي را مي توان به سه دسته كلي چالش
.  چالشهاي ناشي از محيط 2محيط اقتصادي، هاي ناشي از . چالش1]: 9[ردبندي كطبقه

   هاي ناشي از محيط كسب و كار.. چالش3حقوقي و 

اقتصاد ايران، تا حد زيادي متكي به درآمد نفت و : هاي ناشي از محيط اقتصاديچالش
انحصار باشد. بخش مهمي از اقتصاد كشور در به تبع آن متكي به وضعيت مالي دولت مي
 .توان آن را به عنوان اقتصادي رقابتي تلقي كردنهادهاي بخش عمومي است و بنابراين نمي
تورم مزمن و كاهش  .آيندناپذير آن به شمار ميهمچنين رانت و يارانه از اجزاي جدايي
حداقل دو متغيركالن  .اي ذاتي تبديل شده استمستمر قدرت خريد پول ملي به خصيصه

  .كنندنرخ بهره و نرخ ارز تابع بازار نيستند و از تصميمات دولت تبعيت مي اقتصادي يعني
باشند. زيرا هر يك به ترين چالشهاي اقتصادي تورم مزمن و نرخ دستوري ارز مي بزرگ

هاي مالي يعني پول، و عامل، بر واحد سنجش عناصر صورتتنهايي و بدتر ازآن تلفيق اين د
 پذيري و مقايسه تواند موجب مخدوش ساختن تلفيقاين امر مي .تاثيري مخرب دارد

  ها گردد.ر آنرج دهاي ايراني و نامربوط بودن اطالعات مندپذيري صورتهاي مالي شركت

به موانع قانوني و مقرراتي بر سر راه اجراي : هاي ناشي از محيط حقوقيچالش
  نند قوانين مالياتي استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي مربوط است، ما

 رسد بر خالف كشورهاي پيشرفتةميبه نظر : هاي ناشي از محيط كسب و كارچالش
صنعتي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در محيط كسب و كار ايران موضوعي ملي و 



هاي  عموم مردم با اين موضوع ناآشنا هستند. مديران بنگاهشود. عمومي محسوب نمي
ن حقوقي، قضات و وكالي دادگستري شناخت كافي نسبت به اين اقتصادي، مشاورا

  باشد.استانداردها ندارند و نياز به آموزشهاي مرتبط مي

وضعيت ايران در خصوص بكارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري 
  مالي

هاي ايراني ايران از اين لحاظ است كه  شركت اهميت كاربرد استانداردهاي بين المللي  در
براي جذب سرمايه خارجي تمايل به ورود به بورسهاي خارجي دارند، ملزم مي شوند 

  ].7[ صورتهاي مالي خود را طبق استانداردهاي بين المللي تهيه نمايند

از لحاظ اجرايي، به كارگيري استانداردهاي بين المللي پيش نياز ارتباط با بورس هاي بين 
ران با اعتماد بيشتري جذب شركتهاي ايراني المللي است و موجب مي شود سرمايه گذا

. با وجود اهميت به كار گيري استانداردهاي بين المللي، براساس اطالعات مندرج ]3[ شوند
در وبگاه هيئت استانداردهاي بين المللي حسابداري، ايران در هيچ يك از دوگروه 

ش است قرار ندارد. اگر كشورهايي كه استانداردهاي بين المللي را پذيرفته يا درحال پذير
چه در تدوين استانداردهاي ملي از برخي استانداردهاي بين المللي استفاده كرده است، 

  ].7[ولي اين به مفهوم پذيرش رسمي استانداردهاي بين المللي نيست 

با وجود اينكه بسياري از كشورها، موضع خود را در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش  
لي گزارشگري مالي معين كرده اند، درايران برنامه اي مشخص براي استانداردهاي بين المل

به كار گيري استانداردهاي بين المللي اعالم نشده است. با اين حال، سازمان بورس و اوراق 
بهادار در صدد است هر چه زودتر كاربرد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را 

ام هاي الزم در اين رابطه برداشته است و تنها منتظر عملياتي كند . سازمان حسابرسي نيز گ
مصوبه مجمع عمومي سازمان است، طبق اين مصوبه، شركتهاي ثبت شده نزد سازمان 
بورس شامل شركنهاي بورسي و فرا بورسي مكلفند از زماني كه سازمان بورس اعالم كند 

  ].8[ گري تهيه كنندصورتهاي مالي خود را مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارش



المللي گزارشگري استانداردهاي بين ده سازيراهكارهاي اجرايي جهت پيا
  )IFRSمالي (

  استانداردهاي حـسابداري بـين المـللي به جاي از مجاز شمردن استفاده يرچه مصوبهاگ
به كارگيري استانداردهاي بين  سمت به براي حركت استانداردهاي حسابداران ايران،

ديگر اين مصوبه به عنوان يك  به عبارت ولي كـافي نـيست. امروزي ضروري است، المللي
 گذاران و نيزسرمايه مد نظر قرار گيرد كـه در جـهت حـمايت از حقوق تواندمي اوليه گام

نياز  مورد الزاماتي نيازهاو براي اجراي مناسب آن نيز پيش اطالعاتي بازارسرمايه، شفافيت
پذير خواهد امكان و نهادهاي ذي ربط مسئول هماهنگي مقامات كه تـحقق آنـها با است
 .بود

 هاي بورسي مجاز بهشـركت مـصوبه براساس ايـن گونه كه در متن مصوبه آمده است،همان
 در است براي استفاده از اين اجازه بديهي و هستند بين المللي استانداردهاي استفاده از

 ايجاد بسترهاي موجود در بازار سرمايه، رمايه بـا لحـاظ داشـتن ساير حساسيتهايبازارس
 ايـن زمينه بايد مد هاي الزم كـه درزيرساخت جمله شرايط و است.از الزم امري ضروري

 :] 4[درادامه خواهند آمد كه توان به مواردي اشاره كردمي گيرد نظرقرار

 ها براي به كارگيريشركت رايي و مـقرراتيضرورت رفع مشكالت و موانع اجـ 
الزم با  هاي هماهنگي انجام و...و المللي از جمله مسائل مالياتي بين استانداردهاي

 و بورس سازمان سازمان حسابرسي، امور مالياتي، چـون سازمان هـم نهادهايي
 .ي حسابداران رسـمي ايرانجامعه

 هايي كه از بين شركت اطالعات ةمقايسورت فـراهم كـردن قابليت ضر
 بين هايي كه از استانداردهايبا ساير شركت كنندمي اسـتفاده استانداردهاي مـلي

گيري امكان تصميم نمودن فراهم منظور به كنند،استفاده مي المللي
 .گذارانسرمايه

 تهيهاستانداردها به شركت(كه  رساني در خصوص و اطـالع ضرورت آمـوزش 
اعتباردهي به اطـالعات را بـر  حسابرسان(كه نـقش اطالعات هـستند)، كنندگان



گيري  اطالعات مزبورتصميم براساس (كهگذارانسرمايه و عـهده دارند)
 ).كنندمي

 ها از  ترجمه به بخشيدن ورسميت المللي تخصصي اسـتانداردهاي بـين ةترجم
 .. IFRS دبنيا با هماهنگي طريق

 سابداري ملي براي هاي فعلي مـوجود دراسـتانداردهاي ح ضرورت رفع كاستي
كنند و تـطبيق نمي المللي اسـتفاده بين استانداردهاي ها كـه ازآن دسته ازشركت

 .المللي بـين استانداردهاي با استانداردهاي حسابداري ملي

كارگيري استانداردهاي بين به الزم براي هايساير شرايط و زيرساخت كردن اهمبدون فـر
نخواهد داشت يا با اجـراي آن  طور مـناسب قـابليت اجرا پيش گفته به ةمصوب المللي،

به خـوبي تأمين  سرمايه، بـازار گذاران و شفافيت اطالعاتي الزم در سرمايه حـفظ حـقوق
 .نخواهد شد

هاي بين المللي به شرح پيش استاندارد كارگيريايجاد شرايط و بـسترهاي الزم بـراي به
  ]: 4[ مستلزم گفته،

نمايندگان وزارت امور اقـتصادي و  تشكيل كار گروهي مشترك با حضور .1
 يجامعه و سازمان امور مالياتي سازمان بورس، حسابرسي، سازمان دارايـي،

 حسابداران رسـمي ايـران،

 منشور تدوين اسـتانداردها، تصويب .2

كردن امـكان پذيرش و  ها در فراهمهـريك از اين سازمانمسئوليتهاي  تعيين دقـيق .3
 بين المللي، كارگيري استانداردهايبه

 و استانداردهاي بين المللي كارگيريراه به ةتدوين نقش .4

ريزي بـرنامه بين المللي و سپس كارگيري استانداردهايو تعيين موانع به شناسايي .5
 .ها استرفع آنو هماهنگيهاي الزم براي  و انـجام اقدامات



 ها در خـصوصو گزارشهاي مالي و شـركت كنندگان اطـالعاتعالوه بـر ايـن بـايد تـهيه
 كنند. مشاركت استانداردهاي بين المللي فعاالنه و آشنايي با هاي آموزشي برگزاري دوره

 راربيشتر در اين خصوص بـه دانـشجويان كـه ق رساني ها نيز جهت اطالع چنين دانشگاههم
 .تمهيدات الزم را اتخاذكنند و حسابرسي شـوند، حسابداري ةحرف داراست در آينده سكان

در  راه ةطرح كالن يا نقش يك رها وجودنـيز هـمانند ديـگركشو مـا ترديد در كـشور بي
 استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي بسيار همگرايي يا پذيرش كامل ةخصوص نحو

 رويكردهاي مختلف همگرايي يا پذيـرش، در اين طرح بايد كننده است.تعيينضروري و 
مزايا و  سر راه همگرايي يا پذيرش، بر موجود موانع آثارو پيامدهاي همگرايي يا پذيرش،

 تأثير آن بر شفافيت ها،هزينه استانداردها، ي ناشي از همگرايي يا پذيرش اينافزوده ارزش
و تعميق بازار سرمايه و ارتقاء جايگاه كشور  ها و توسعهشركت ةمايي سراطالعات و هزينه

راهكارهايي كه ارتقاي شفافيت  قرار گيرد و بهترين المـللي مـدنظر بين درمناسبات
 .اتخاذ شود داشته باشد، اطالعاتي بازارسرمايه و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور را درپي

  گيرينتيجه

اي از اصول و استانداردهاي حسابداري جهان شمول كه مقايسه  امروزه توسعه مجموعه
اطالعات مالي مربوط به كشورهاي مختلف را ممكن سازد، امري ضروري است و دستيابي 
به يك سامانه يكپارچه گزارشگري مالي جهت حضور در بازارهاي بين المللي و جذب 

  سرمايه هاي خارجي اجتناب ناپذير مي باشد.

رگيري استانداردهاي بين المللي كه موجب شفافيت اطالعاتي هرچه بيشتر بازار براي به كا  
حرفه  سرمايه و ارتقاي جايگاه بين المللي كشور شود، بايد با مشاركت تمامي فعاالن

 بهينه راهكارهاي آن در كه شود تكميل مطلوبي راه حسابداري و حسابرسي كشور، نقشه
 و هستند مهم فرصتها دهد مي نشان شدن جهاني تجربه. گردد ارائه هدفي چنين به دستيابي
  .هستند برطرف شدني و ميتكم اه چالشها



 اجراي .اندپذيرفته را شدن جهاني ناظر، و گذارضابطه سازمانهاي ودر ايران، دولت  
 و سازمانها متقابل همكاري و فكري هم نيازمند المللي حسابداري بين استانداردهاي

و بورس  سازمان رسمي، حسابداران جامعه حسابرسي، سازمان چون مرتبطي نهادهاي
براي بكارگيري موفق اين استانداردها بايد با نگاهي واقع  .باشدمالياتي مي سازمان امور

 با يكپارچه موجود توجه شود. به اين منظور بايد رويكردي وضعيت و به چالشها بينانه،
ريزي و اقدام موثر  . در اين راستا، برنامهفته شوداي به كار گرحرفه نهادهاي اثربخش تعامل

 رهنمودهاي و تدوين ترجمه تخصصي استانداردها، آموزش جهت رفع مسائل مالياتي،
  باشد.استانداردها ضروري مي بكارگيري مورد نيازجهت
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Abstract 

Nowadays, the significance of employing international 
accounting standards is known to all countries. Drawing on 
extant literature in accounting, this study sought to explore the 
opportunities and challenges of the adoption of International 
Financial Reporting Standards (IFRS) by Iran through a study 
of the major obstacles, benefits and attitudes towards its 
adoption. The results provide some practical guidelines for 
successful implementation of IFRS.  

The policy implication of the study’s findings is the need for 
financialregulators and professional accountancy bodies to work 
collaboratively and also update their IFRS knowledge in order 
to maintain theirprofessional competence. There is also a need 
to integrate IFRS into the accounting curriculum in Iran’s 
higher education system.  
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