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 هانكاتي پيرامون مرجع تدوين استانداردهاي گزارشگري بانك

 

 

  

 

 
 
 

 

، نظارت بر تأسيس و فعاليت 1531يكي از وظايف بانك مركزي براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال  

و مؤسسات اعتباري كشور است. الزمه نظارت بانك مركزي دارا بودن اطالعات كامل، صحيح و به موقع  هابانك

 هابانكين مجاري توليد اطالعات توسط مهمتراز مؤسسات اعتباري تحت نظارت است. يكي  و هابانكاز عملكرد 

 ،روز نيستي مالي بههاصورتاست؛ اگرچه اطالعات ارائه شده در ساليانه ي مالي هاصورتمؤسسات اعتباري،  و

شود، اطالعات ارائه شده در آن قابل اعتناست. لذا اما از آن جهت كه توسط مؤسسات مستقل حسابرسي مي

 مالي و نحوه حسابرسي آنها از اهميت بااليي برخوردار است. ي هاصورتنحوه تدوين 

قانون پولي و بانكي  2(53و ماده ) 1(55ماده ) «ج»مجوزهاي قانوني مندرج در بند براساس  بانك مركزي

و نيز تأكيد  13/11/1517مصوب 5( قانون برنامه پنجم توسعه79ماده ) «د»و بند 11/4/1531كشور مصوب 

مصوب  ،هاي توسعه كشورقانون احكام دائمي برنامه 4(21)ماده لي و بانكي كشور در بر قانون پومجدد 

قابليت ايجاد ي مالي استاندارد و بهبود گزارشگري در افشاي اطالعات و هاصورتبا هدف تهيه و  11/11/1573

قانون عمليات بانكي با  هابانكو نيز مطابقت حسابداري  ها و مؤسسات اعتباريي مالي بانكهاصورتدر مقايسه 

ي مالي نمونه همگرا با هاصورت 23/11/1574،3مورخ  74/545925بخشنامه شماره  طي، بدون ربا

هاي دولتي، غيردولتي و مؤسسات اعتباري ابالغ بانك را به 6(IFRS) المللي گزارشگري ماليهاي بيناستاندارد

ي هاصورتخود را براساس اين  1574پايان سال ي مالي منتهي به هاصورتموظف شدند  هابانكو كليه  كرد

 مالي نمونه جديد تنظيم كنند.

، اما ابالغ داردفاصله  IFRSبا استاندارد نيز هاي مالي نمونه ابالغ شده توسط بانك مركزي صورت اگرچه 

ي مزبور در سازي استانداردهاپياده هاي مالي اولين گام براي تطابق با اين استانداردهاست، چراكهاين صورت

  و اين اقدام بايد مانند تجربه همه كشورهاي دنيا طي يك فرآيند ممكن نيستصورت دفعي بهنظام بانكي 
 

                                                                                       

وسيله شوراي پول و اعتباار  هاي بانك باشد بهها و بدهيدهنده كليه دارايينحوي كه ترازنامه مربوط نشانها بهبانكنحوه و اصول حسابداري و دفترداري  (. ج1

 مكلف به اجراي آن خواهند بود. هابانكتعيين خواهد شد و 

 و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي ايران تعيين خواهد شد. هابانكطرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان  - (66)ماده . 2

 ياساتانداردها  تيا رعا باه  هاا باناك  الازام  .1 :ليا ذ طار   از يبانك خدمات نهيهز كاهش جهت در يبانك خدمات ارائه در سالم رقابت و تيشفاف شيافزا( د. 5

 ياناداز راه .2 ،يمركز بانك به مشكوک مبادالت يرساناطالع و هيسرما تيكفا شاخص نسبت بهبود و يمال يهاگزارش ارائه در يمركز بانك توسط شدهنييتع

 .خاص يهاروش به التيتسه و هاسپرده ودس يهانرخ يدستكار هنگام هابانك رمتعارفيغ يهاتيفعال ييشناسا جهت يقو ينظارت سامانه

 .اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصالحات بعدي آن استنك مركزي جمهوري اسالمي ايران براداره امور با -(12)ماده  .4

 .5 http://www.cbi.ir/showitem/14336.aspx 

 يحسابدار ياستانداردها هيئت توسط كه شوديم گفته يحسابدار يستانداردهاا از يامجموعه به ،(IFRS) يمال يگزارشگر يالمللنيب ياستانداردها. 3

 149 از شيب تاكنون .است يجهان استاندارد كي قالب در يسهام يهاشركت يمال يهاصورت هيته استانداردها، نيا هدف. اندشده نيتدو( IASB) الملليبين

 .انددانسته يمالزا خود يهاشركت يمال يدهگزارش يبرا را IFRS كشور
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ق و يارزش منصفانه وثابندي تسهيالت، برآورد طبقه IFRSسازي كامل استانداردهاي زيرا يكي از الزامات پياده شود، تدريجي انجام

ه زيرساخت آن در كشور وجود ندارد. همچنين ممكن است اين اقدام تبعات سهمگيني براي برآورد كاهش ارزش تسهيالت است ك

 .شود انديشيده الزم تمهيدات است ضروريها داشته باشد و هاي مالي بانكصورت

 13مورد تفاوت دارد كه  137مالي قبلي در ي هاصورتنسبت به  ابالغ شده توسط بانك مركزي،مالي ي هاصورتبا اين حال 

سال از تصويب قانون  52گذشت  بار بعد ازكه براي اولين مورد از آنها تغييرات بنيادين و متناسب با نظام بانكداري بدون ربا است

هاي اضافه شدن صورت عملكرد سپرده :عبارتند ازاين موارد انديشي شده است. اهم ات بانكي بدون ربا در ارتباط با آن چارهعملي

ي، اصال ح نحوه محاسبه سهم منابع بانك از درآمدهاي مشاع و نحوه گذاردرآمد تسهيالت و سرمايه ي ح افشااصال گذاري،سرمايه

مورد تغييرات جزئي در جهت ارتقاي افشا و شفافيت داشته است مانند ارائه  111. همچنين الحسنهقرضالوكاله و كارمزد محاسبه حق

مالت اشخاص غيرعملياتي بانك، افشاي كيفيت سود، افشاي كامل معاهاي اراييد يصورت جريان وجوه نقد به روش مستقيم، افشا

بوده است مانند افشاي  IFRSجهت همگرايي با استانداردهاي  مورد از تغييرات در 35گروهي و نيز مرتبط و معامالت درون

 . و... اعتباري و بازار( چهارگانه صنعت بانكداري )عملياتي، نقدينگي،هاي ريسك

اعتقاد به رغم بهي مالي توسط بانك مركزي موجب اعتراض سازمان حسابرسي شد چراكه مسئولين اين سازمان هاصورتغ ابال

 ،ماده واحده قانون تشكيل اين سازمان «2»تبصره  «4»، با استناد به بند IFRSي مالي براساس استانداردهاي هاصورتلزوم تهيه 

مرجع سازمان حسابرسي را  23/3/1533،2مصوب  ،قانون اساسنامه سازمان حسابرسي (9)ماده  «ز»و بند  3/11/15321مصوب 

ي مالي ابالغي هاصورتدانستند و و مؤسسات اعتباري مي هابانكها اعم از براي كليه شركت رسمي تدوين استانداردهاي حسابداري

و  5(41)ان بورس و اورا  بهادار نيز با استناد به مواد بانك مركزي را مغاير با استانداردهاي حسابداري ايران تشخيص دادند. سازم

ها اعم از سازمان حسابرسي را مرجع تدوين استانداردهاي حسابرسي كليه بنگاه 11/7/1514مصوب  ،قانون بازار اورا  بهادار 4(42)

را ملزم نموده است  رس و اورا  بهادارات اعتباري ثبت شده نزد سازمان بومؤسسها و بانكداند و لذا ات اعتباري ميمؤسسو  هابانك

 ويرايش ابالغ با همزمان 1573 اسفند 21 تاريخ در سازمان اينتا استانداردهاي ابالغي توسط سازمان حسابرسي را رعايت كنند. 

 اتسسمؤ و هابانك مونهن يمال يهاصورت 73/ب/121/441شماره  بخشنامه طي مركزي، بانك توسط هابانك مالي يهاصورت دوم

ها و به بانكرا نموده بود  هيته يسازمان حسابرس يفن تهيكم يبا همكار و رانيا يحسابدار ياستانداردها طبق  كه را ياعتبار

 .كرد اعالم االجراالزم را آن و نمودثبت شده نزد سازمان بورس و اورا  بهادار ابالغ  يات اعتبارمؤسس

، منجر به عدم صدور مجوز ي ماليهاصورتو بانك مركزي درباره  و اورا  بهادارو سازمان بورس  نظر سازمان حسابرسياختالف

كشاورزي، پست بانك، رفاه كارگران، ي ملت، صادرات، تجارت، هابانك 1574اسفند  27ساليانه منتهي به  مجامع عموميتشكيل 

ي مالي نمونه هاصورتي مالي آنها براساس اهصورتكه ا  سيناو  توسعه صادرات ،صنعت و معدن، ملي، سپه، مسكن، توسعه تعاون

به تعويق افتاد. البته مجامع برخي  هابانكتوسط بانك مركزي شد و برگزاري مجامع اين  ابودتنظيم نشده ابالغي بانك مركزي 
                                                                                       

 .يو حسابرس يقابل قبول حسابدار ياصول و ضوابط فن نيتدو. 4: ... است ريز قرار به يحسابرس سازمان فيوظا - «1» تبصره. 1

در تنظيم آنهاا اصاول و ضاوابط     هاي مالي كهباشد. گزارشات حسابرسي و صورترجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور اين سازمان ميم )ز .2

 .يك از مراجع دولتي قابل استفاده نخواهد بودتعيين شده از طرف سازمان رعايت نشده باشد در هيچ

 تاا  ديا نما ملازم  را هيسارما  باازار  در الفعا  يهاا تشاكل  هيكل و يگذارهيسرما مشاوران بازارگردانان، گران،معامله كارگزاران، بهادار، اورا  ناشران ها،بورس است موظف سازمان - (12) ماده. 5

 .دهند انتشار را خود تيفعال جامع اطالعات كشور، يمل يحسابرس و يحسابدار ياستانداردها براساس

  سازمان توسط كه يياجرا يهادستورالعمل و هانامهنييآ و يمال يدهگزارش و يحسابدار ياستانداردها ،يقانون مقررات طبق را يمال يهاصورت است موظف بهادار اورا  ناشر - (11) ماده. 4

 .كند هيته شود،يم ابالغ
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 تهيه شده نك مركزيابالغي بابراساس فرمت  آنهاي مالي هاصورتكه  كارآفرين، پارسيان، پاسارگاد و خاورميانهمانند بانك  هابانك

وزارت  مركزي، بانكپس از جلسات متعدد،  1573سال  تا اينكه در اواسط مردادماه د.شدر موعد مقرر و بدون تعويق برگزار  بود

 بازرس و مستقل حسابرس گزارشارائه  چگونگي و مالي يهاصورتاقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي براي رسيدگي به  امور

ي هاصورتخود را مطابق با  ي ماليهاصورت شدند هاي اعتباري موظفه مؤسسهق موقتي رسيدند كه براساس آن كليقانوني به تواف

نظر حسابرس در اختيار بانك مركزي قرار ، همراه با رسيدگي و اظهار1573 مردادماه 51حداكثر تا تاريخ  ،مالي ابالغي بانك مركزي

 تحت اعتباري مؤسسه مالي يهاصورت موظف شدند، قانوني بازرس و ستقلم ين براساس اين توافق حسابرسن. همچدهند

 مركزي، بانك الزامات برمبناي نيز و شده تعيين حسابرسي سازمان ازسوي كه ايران حسابرسي استانداردهاي طبق را خود حسابرسي

 .دنهد قرار اظهارنظر و رسيدگي مورد

 و 1573 اسفند 21 تاريخ در بهادار اورا  و بورس سازمان و مركزي نكبا توسط متفاوت مالي صورت دو ابالغ به توجه با

 مجامع برگزاري با ارتباط در اين مشكل مجدداً ،1573اسفند  27ه مالي منتهي به ردر دو هابانكبراي  آنها دوي هر بودن االجراالزم

 وجود دارد. هابانكبرخي  ساليانه عمومي

نظر عتباري است ضروري است اين اختالفات امؤسسو  هابانكدم اول در حوزه نظارت بر مالي قي هاصورتآنجايي كه تهيه  از

 فراهم شود. هابانكو نظارت بانك مركزي بر  هابانكتر رفع شود و مقدمات مراحل بعد اعم از اصال ح عملكرد حسابرسان هرچه سريع

 

 بررسي قانوني 

 است:در ارتباط با مستندات قانوني دو نكته قابل ذكر 

 هابانك. مؤخر بودن قوانين دال بر صالحيت بانك مركزي براي تدوين استاندارد گزارشگري مالي 2

هاي توسعه كشاور بار قاانون    قانون احكام دائمي برنامه (21)ؤخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و نيز تأكيد مجدد ماده با توجه به م

ماده واحده قاانون تشاكيل ساازمان حسابرساي مقياد شاده        «2»تبصره  «4»ر در بند رسد حكم مزبوپولي و بانكي كشور، به نظر مي

 باه  هاا باناك  الازام »جواز بانك مركزي نسبت باه  بر مبنيقانون برنامه پنجم توسعه  (79)همچنين الزم به ذكر است حكم ماده است. 

احكامي نيست كه پس از اتماام زماان اجاراي    ازجمله « يمال يهاگزارش ارائه در يمركز بانك توسط شدهنييتع ياستانداردها تيرعا

قاانون   (73)هاا طاي مااده    االجرا نباشد و از اين جهت شبيه احكامي مانند تأسيس صندو  ضمانت سپردهساله توسعه الزمبرنامه پنج

 برنامه پنجم است.

 . خاص بودن قوانين دال بر صالحيت بانك مركزي در مقابل عموميت قوانين دال بر صالحيت سازمان حسابرسي1

دهناده  و سااير قاوانين نشاان   ها در مورد بانك رانيا مهوري اسالميج يبانك مركز ينظارت گاهيبر جايمبن يو بانك يپول الزامات قانون

در برخي قوانين در مقايسه با ساير اشخاص حقاوقي   هابانكظارت بر آنهاست، كما اينكه و اهميت ن هابانكخاص بودن موضوع فعاليت 

ساازمان دال بار صاالحيت    و اساسانامه آن   يحسابرسا  سازمان ليقانون تشك اند. در حالي كه ابعيت از قانون تجارت متمايز شدهدر ت

مصاوب   ،نحوه تأسيس و اداره مؤسسات اعتبااري  نامهآيين 1(13)ت وزيران نيز طي ماده ئهيهمين رابطه  . درعمومي آن سازمان است

الزم باه   هاي مالي تأكيد كرده اسات. ات اعتباري از استانداردهاي بانك مركزي در تنظيم صورتمؤسسنيز بر لزوم تبعيت كليه  1575

                                                                                       

 د.هد مخود را انجا يمالي اهصورت ميو تنظ هيو ته ي، دفترداريحسابدار اتي، عمليبانك مركز يغبراساس ضوابط ابال ديبا يمؤسسه اعتبار - (26)اده م .1
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مرجاع  ، هاا باناك خصاوص  در»كه ذكر است كميسيون حقوقي سازمان بازرسي كل كشور نيز با استناد به داليل فو  اظهار كرده است 

 .«باشدمي ي مالي، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايرانهاصورتتعيين استاندارد براي 

طبق »ي مالي را هاصورتقانون بازار اورا  بهادار موظف است  (42)همچنين سازمان بورس و اورا  بهادار براساس ماده 

ي هاصورتشود، ابالغ عام است و شامل قانون برنامه پنجم توسعه كشور نيز مي تهيه كند. از آنجايي كه اين عبارت «مقررات قانوني

ي مالي نمونه ابالغي توسط بانك هاصورتات اعتباري توسط سازمان بورس و اورا  بهادار مغاير با مؤسسو  هابانكمالي نمونه 

 االثر شود.مركزي، تخلف بوده و ضروري است ملغي

 بررسي فني

ري مالي و بعد از آن عملكرد اي مديران و حسابرسان داخلي بانك در گزارشگعملكرد حرفه هابانكك مركزي بر الزمه نظارت بان

ي مالي بيانگر اطالعات ضروري هاصورتست. در صورتي كه هابانكي مالي هاصورتدر بررسي  هابانكاي حسابرسان خارجي حرفه

ز آنجايي ند نظارت غيرعملي يا با هزينه باال براي بانك مركزي ممكن خواهد بود. امورد نياز بانك مركزي نباشد عمالً بخشي از فرآي

ي مالي قبلي كه در حال حاضر مورد نظر سازمان هاصورتعنوان مقام ناظر دال بر اين است كه كه تشخيص بانك مركزي به

نمايد، لذا الزمه پاسخگويي بانك مركزي هم نميحسابرسي و سازمان بورس و اورا  بهادار است زمينه افشاي اطالعات ضروري را فرا

ها اين امكان ات اعتباري اين است كه هم از جهت قانوني و هم از جهت همكاري ساير دستگاهمؤسسو  هابانكدر ارتباط با نظارت بر 

ي يا ساير مجاري را تعيين ي مالهاصورتدر قالب  هابانكفراهم باشد كه بانك مركزي حداقل ضوابط ناظر بر افشاي اطالعات توسط 

 و ابالغ نمايد.

اي حرفه به وظيفه هابانكي مالي نمونه توسط بانك مركزي، از آنجايي كه در صورتي كه حسابرسان هاصورتبر تدوين عالوه

 و هابانكتوسط بانك مركزي دشوارتر خواهد شد، بانك مركزي بايد توان نظارت بر حسابرسان  هابانكخود عمل نكنند نظارت بر 

سسات اعتباري را نيز داشته باشد و چارچوب عمل آنها را نيز مشخص نمايد. زيرا در شرايط فعلي اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با ؤم

گويي و بعضاً بدون محاسبه و ذكر و مشروط به بندهاي متعدد و مبهم و همراه با كلي« غيرمقبول» عموماً هابانكمالي ي هاصورت

و زمينه نظارت بانك  كندكنندگان را سلب ميت مخدوش ساخته و اطمينان استفادهشدي مالي را بههاصورتاعتبار كه  ارقام است

هاي اورا  شده در بورسهاي پذيرفته المللي و در ارتباط با شركتدر سطح بينست كه ا نمايد، اين درحاليمركزي را فراهم نمي

به يكي از موانع و همين موضوع  تباري، انتشار گزارش حسابرسي غيرمقبول اصوالً جايگاهي نداردات اعمؤسسها و ويژه بانكبهادار به

 هاي ايراني تبديل شده است.المللي بانكاصلي تعامالت بين

 پيشنهادها

 شود موارد زير در اسرع وقت انجام شود:براي حل مشكل مذكور، پيشنهاد مي

 و هابانكعنوان مرجع قانوني تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي براي مركزي بهبانك  تعيينبرطرف شدن ابهام قانوني و  .1

وزه تدوين هاي اخير در حات اعتباري با توجه به وظيفه نظارتي بانك مركزي و اقدامات قابل تقدير انجام شده در سالمؤسس

 استانداردهاي گزارشگري.

متناسب با  هابانكبانك مركزي جهت بهبود عملكرد حسابرسان تدوين استاندارد حسابداري توسط سازمان حسابرسي و  .2

 .نيازهاي بانك مركزي
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 .با تشكيل كميته نظارت بر عملكرد حسابرسان در بانك مركزي هابانكنظارت جدي بانك مركزي بر عملكرد حسابرسان  .5

با « الوصولمشكوک مطالبات ذخيره محاسبه نحوه و اعتباري مؤسسات هايدارايي بنديطبقه» اجراي دقيق دستورالعمل .4

هاي ، با توجه به فرآيند استمهال تسهيالت در سالهابانكهمكاري بانك مركزي با همكاري سازمان حسابرسي و حسابرسان مستقل 

 .گذشته

و  حسابداري استانداردهايشده برخالف اصول و  جهت تشخيص درآمدهاي شناسايي هابانكتر معامالت حسابرسي دقيق .3

  .(نيافتهمناسب )تحقق  نقدي جرياناتجمهوري اسالمي ايران و بدون ورود  مركزي انكبمقررات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


