
 

 بانکی‑های پولیپژوهش فصلنامۀ
 ١۴٠١بهار، ۵١ شمارۀ، پانزدهمسال 

 ۶۵‑٣٣صفحات 

 یارزش منصفانه در گزارشگر یمبنا یریگکاربهموانع 
 خرد در سطح یرانا یهابانک یمال

 † یقائم ینمحمدحس * یبدر یاسال
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 چکیده
شمار به IFRSتحوالت در  ینترمهمبه ارزش منصفانه از  یخیتار یاز بها یریگاندازه یمبنا ییرتغ
از اجرا،  یشتا پ کندیم یجابا یارزش منصفانه در صنعت بانکدار یریگاندازه یع. ابعاد وسآیدیم

دقت به ،نبوده است یالزام یرانا یمال یکه تاکنون در گزارشگر یریگاندازه یمبنا ینموانع و آثار  ا
 یوکار بانکدارمتفاوت کسب چهارچوب، یاقتصاد یطمح هاییژگیعالوه بر و یرد.گ قرار یبررسمورد

 یشتریب یهابدون ربا چالش یالزامات قانون بانکدارایران، در  ینظام بانک یو مشکالت ساختار
 ییبا هدف شناسا ،مقاله ین. در اکندیم یجادارزش منصفانه ا یریگانطباق با الزامات اندازه یبرا

مند و نظام خرد، پس از مطالعۀ در سطح یرانا یارزش منصفانه در صنعت بانکدار یریگکاربهموانع 
 یارشگراندرکاران گزو دست خبرگان یدگاهشده است تا د یاپرسشنامه یمصاحبه، اقدام به طراح

 ١٠۶اطالعات حاصل از  ،راستا ین. در اشود یافترو در یشپ هایلش، در ارتباط با چاهابانک یمال
 دهدینشان م یجقرار گرفت. نتا یبررسمورد یستاپس یبندو رتبه یفاز یلبا استفاده از تحل پرسشنامه 

و عدم  ،یشرکت یتحاکم ی،اطالعات هاییستمو س هایرساختز یی،اجرا یکه ضعف در سازوکارها
 ینترمهم) IFRSحاکم بر  یممحور (پارادابازار یبا منطق اقتصاد یرانا یوکار بانککسب گاریساز

 . است یرانا یارزش منصفانه در صنعت بانکدار یریگکاربهموانع 

 .یمال یگزارشگر المللیینب یاستانداردها یران،ا یارزش منصفانه، صنعت بانکدار: های کلیدیواژه
 JEL: G2 ،G21 ،M41بندی طبقه
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 مقدمه ١
برای تعامالت بانکی در سطح  هابانکدر گزارشگری مالی  IFRS١گیری استانداردهای کاربه

، جذب منابع هابانکمنافع اقتصادی کشور حیاتی است. همکاری با  تأمینالمللی و بین
 منزلۀهای مالی است که بهرو وجود صورتدر گ انتقال منابعو، و تسهیل در نقلخارجی

با  شدنهمگام ،اساسبرایندرک و فهم باشد. در سطح جهانی قابل�مالی شناسنامه 
گیری این استانداردها که کاربه ،یک ضرورت است. از سوی دیگر IFRSاستانداردهای 

کمک  ،بخشی طراحی شده استو اثر ،پذیریالی شفافیت، مسئولیتمنظور تحقق سطح بابه
ی ایران وجود هابانککند تا برخی مشکالت ساختاری که در عملکرد و گزارشگری مالی می

است  IFRSاستانداردهای  ارزش منصفانه بخش جداناشدنی از مجموعۀدارد نیز بهبود یابد. 
های این معیار کاربرد دارد. از ویژگی IFRS 9خصوص ای از استانداردها به گستردهو در دامنۀ

در بازارها  مؤثرها و تغییرات گیریرات تصمیمیثأتتوان به شناسایی سریع گیری میاندازه
آوردن اطالعات مربوط و مفید گیری، فراهمری این معیار اندازهگیارکبهد. هدف از کراشاره 

های مالی است. با توجه به تجارب جهانی اجرای ارزش منصفانه کنندگان صورتبرای استفاده
بودن تغییرات ساختاری و برهزینه و زمان وکار،ماهیت کسب دلیلبهدر صنعت بانکداری 

های بیشتری یت پویای محیط بانکداری با چالشو همچنین ماه ،های اطالعاتیسیستم
 مواجه خواهد بود.
 بودن مطالعات داخلی در زمینۀو محدود نظام بانکیهای حساسیت دلیلبهضرورت دارد 

ای سازی ارزش منصفانه در صنعت بانکداری با مطالعهاجرای ارزش منصفانه، ابعاد پیاده
و ارزیابی قرار گیرد.  موردتوجههای محیط اقتصادی و قانونی کشور منطبق با واقعیت عمیق و

ها به دو بررسی، چالشمنظور تحدید مسائل مورد موضوعی و بهبا توجه به گستردگی دامنۀ
سطح کالن و خرد (سطح بانک) تفکیک شده است. این مقاله صرفاً به طرح موضوعات در 

هایی که در سطح کالن موردشناسایی از چالش اختصاربهتوان می ؛ اماپردازدسطح بانک می
 نقصان در قوانین و مقررات، کیفیت نظارت، کارایی بازارها، به ،و ارزیابی قرار گرفته است

ی گذارارزش یگیری استانداردهاکاربهشور، عدم کدر داخل  یارزشگذارنظام فعلی  کیفیت
ای اشاره کرد. قضاوت حرفه ضعفو  ،نیروی انسانی ابان مستقل، کمیت و کیفیتیارزش یبرا

شود. ها در سطح بانک بررسی میهای سطح کالن، چالشگرفتن چالشدر این مقاله با درنظر
های همراه دارد، ویژگیگیری بهگیری این مبنای اندازهکاربههای ذاتی که عالوه بر پیچیدگی
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قانون بانکداری بدون ربا ضرورت  و ،های ساختاری  صنعتوکار، چالشمدل کسب خاص
. در این کندمیچندان زش منصفانه از ابعاد مختلف را دوهای گذار به اربررسی موانع و چالش

ها و دارایی گیری ارزش منصفانۀالزامات گزارشگری مالی مربوط به اندازهباید  ،راستا
قرار  موردتوجههای احتمالی آن وکار بانکی بررسی شود و چالشهای اصلی در کسببدهی

 یهاچالش ییمنحصر شناسا(  یموضوع از محدودۀ یجدا ،مطالعه یندر ا ینوآورگیرد. 
 متدلوژی پژوهش شامل از بابت  ، )یرانا یارزش منصفانه در صنعت بانکدار یمبنا یریگکاربه

و سازوکاری خبرگان  یدگاهدر کنار د ینهاد هاییدگاهد یافتدر یبرابکار گرفته شده  چوبچهار
در وتحقیقات  مبانی نظری و پیشینۀ ،)٢در ادامه (بخش  .استمتفاوت در تحلیل فازی 

های تایج پرسشنامه و یافتهن ،۴ده است. همچنین در بخش ششناسی مطرح نیز روش ٣بخش 
شده  پرداخته گیریبحث و نتیجه) به  ۵(بخش  انتهادر  وده است. شتحلیل و ارائه  تحقیق
 است.

 مبانی نظری و پیشینه ٢
هایی مواجه شد. منتقدان استدالل  تاریخی با چالش شدۀ، اصل بهای تمام١٩۶٠ از دهۀ

و برای  نبودهموقع  تاریخی بشدۀبهای تمام براساسکه اطالعات مالی کنند می
به عنوان جایگزین در همان ابتدا . )١٣٨١(ثقفی، نیستهای اقتصادی سودمند گیریتصمیم

ابتدای دوره با توجه به شاخص  چند سیستم نگهداشت سرمایه و سود بر مبنای تعدیل سرمایۀ
سیستم مناسب  های جدی دربارۀبا اینکه چالشاما  .مطرح شد عمومی و خاص قیمت

مطالعات  در پیشینۀ نشده باقی ماند و تا حدیین بحـث حلاگیری سود وجود داشت، اندازه
آغاز رویکرد ارزش منصفانه سر عنوانبهتواند ها می. این بحثشدعلمی مشـمول مرور زمان 

 قرار گیرد. موردتوجههای حسابداری گیریدر اندازه ١)(قیمت خروجی
مطرح شده است.  گیری متعددی در حسابداریهای اندازهبا گذشت زمان، سیستم

گیری زهاصول اندا بیانگر مرزهای متنوعی در حسابداری است که دربارۀ های مختلفدیدگاه
مدل سنتی و غالب  عنوانبهتاریخی  شدۀهمچنان بهای تمام ،حالاند. بااینبه توافق نرسیده

این  ٢)IASBالمللی حسابداری (هیئت استانداردهای بین ،٢٠٠١شد. در سال شناخته می
منظور تولید اطالعات مالی کارها و بهوسازی کسبد که برای جهانیدیدگاه را مطرح کر

 مورداستفادهکه در سراسر جهان  استمقایسه، نیاز به مجموعه استاندارد حسابداری قابل�
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المللی حسابداری مالحظه در استانداردهای بینگیرد. این موضوع دو پیشرفت قابل� قرار
 و دیگری، پروژۀ ١گیری ابزارهای مالی)(شناخت و اندازه IAS 39شت؛ یکی تدوین همراه دابه

اری مالی المللی حسابداری و هیئت استانداردهای حسابدمشترک هیئت استانداردهای بین
گیری این همکاری مشترک نتیجه براساسگزارشگری عملکرد مالی.  دربارۀ ٢)FASBمریکا (ا

» ارزش منصفانه«رویکرد  ‑٢موقع باشد و و شناخت آن باید ب ی سودگیراندازه ‑١ شد که
طفی ع نقطۀ عنوانبه، ٢٠٠۵پس از سال  روگیری پذیرفته شود. ازایناصل اندازه عنوانبهباید 

ها حال تغییر داراییکسب سود، بر ارزش در فرایندجای تمرکز بر تکمیل در گزارشگری مالی به
ها و دارایی گیری این سازوکار، تغییر در ارزش منصفانۀکاربهشود. با می تأکیدها و بدهی

ش شود. بخشی از سود یا زیان گزار عنوانبهها باید بالفاصله در زمان وقوع، شناسایی و بدهی
مخزن (انباشته)  عنوانبهگیرد و ترازنامه این، مفهوم ارزشیابی در کانون توجه قرار میبرافزون

گیری این کاربه ،اما .های مالی معرفی شده استگان صورتکنندفادهاطالعات مربوط، به است
ها (مانند وکارگیری بدون بحث و چالش نبوده است. در برخی کسبمفاهیم در اندازه

ای اساسی سازوکار مدیریت ریسک را گونهانکی)، حسابداری ارزش منصفانه بهوکار بکسب
خصوص ها (بهها و بدهیگیری تمام داراییندازهوش مناسبی برای اداد و لزوماً رتغییر می

وکارها و تنوع بازارها، کسب محصوالت بانکی) نبود. در طول زمان و با توجه به توسعۀ
کردن هدف از این توسعه فراهم .افتی نیز توسعه یگیراندازهی هاروش، هایبدهو  هاییدارا

بوده است. تحقق این اهداف بسته به نوع  ترسهیمقاو قابل� ،اتکاتر، قابل�ترطمربواطالعات 
گیری کند، نیازمند مبنای اندازهوکار ایفا میکسب فراینددارایی/بدهی و جایگاهی که در 

ی است که ریگاندازه. ارزش منصفانه روش )٢٠١٠و همکاران، ٣(گادفری مناسب خود است
ی شده است. طبق استانداردهای با درک این مفاهیم وارد ادبیات حسابداری و گزارشگری مال

روزرسانی با به ی، ارزش منصفانه الزام در حسابداری و گزارشگری مالی است.المللنیب
IFRS13  و الزامی٢٠١٢(سال (روزرسانی هو ب شدنIFRS9 سال) تا حد زیادی  ،)٢٠٢٠

ی برطرف شده است و اجماعی در ارتباط گیراندازهگیری این مبنای کاربههای مسائل و چالش
 گیری ترکیبی با محوریت ارزش منصفانه ایجاد شده است.گیری روش اندازهکاربهبا 
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 IFRS مفهومی چهارچوب براساسهای اساسی کیفیت اطالعات ویژگی ١ .٢
عات کردن اطالها، فراهمگیریلف در این اندازهگیری مبانی مختکاربهگیری و هدف از اندازه

بهینه دارد. برای اینکه تصمیمات مالی مفید است. اطالعات مالی مفید نقش مهمی در اتخاذ 
سو مربوط باشد و از سوی دیگر بیانی صادقانه داشته عات مالی مفید باشد، باید از یکاطال

رک دو قابل� ،ییدتأمقایسه، قابل�مفیدتر خواهد بود که بموقع، قابل�اطالعاتی  ،باشد. همچنین
گیری که در استانداردها وجود دارد بنابراین ورای روش، مدل و سایر الزامات اندازه؛ باشد

بودن مفیدمبین نتایج گزارش شده  پیش از همه باید به این موضوع توجه داشت که کیفیت
انیکی استاندارد شود که اجرای شکلی و مک، استدالل میاساسبراین بود.اطالعات خواهد

های خاص این مبنای ویژگی دلیلبهتنهایی ارزشمند نبوده و حتی ه بهارزش منصفان
تواند مشکالت انکداری میخصوص در صنعت بنوسانی و فراچرخگی) بهآثار جاد گیری (ایاندازه

ای از رحمانی . نتایج مطالعه)٢٠٠٩و همکاران،١(نووا همراه داشته باشدجبرانی را بهغیرقابل�
ت یفیت و کیمثبت خبرگان حرفه از کم یابیوجود ارزبادهد که ) نشان می١٣٩٧محمدی (و گل

ران از بعد یبر ارزش منصفانه در ا یمبتن یمال یگزارشگر ی، اثربخشIFRS13 یالزامات افشا
است.  با چالش مواجهکنندگان اطالعات دگاه استفادهیآن از د ییمباشرت و کارا فۀیوظ یابیارز

 یهادر کنار ضعف ضمانت IFRS13 یالزامات افشا یت برخیعدم رعااحتمال  ،نیهمچن
 یشده و گزارشگرادیاستاندارد  یتواند بر اثربخشیران میا یمال یط گزارشگریدر مح ییاجرا
نوعی گذار صنعت این واقعیت بهداشته باشد.  یمنف تأثیرران یدر ا ارزش منصفانه یمال

را به ذهن متبادر  ١٣٨٠ تعهدی در اوایل دهۀبانکداری ایران از سیستم نقدی به سیستم 
گذار و کیفیت اجرای  فرایندبه  یتوجهبی دلیلبهسازد که در عمل چندان موفق نبود و می

و  ناترازی را در صنعت بانکداری ایران ایجاد کرد ازجملهای آن، مشکالت ساختاری عدیده
های ر کیفیت اطالعات صورتاثر آن د مشخصاًر نظام بانکداری و تاکنون آثار نامطلوب آن د

سازی ارزش منصفانه در صنعت پیاده ،اساسبراین). ١٣٩۵ی باقی است (بدری، هابانکمالی 
تری داشته تواند آثار گستردهبه تغییر سیستم نقدی به تعهدی بالقوه میبانکداری که نسبت

پیش روی آن، تکرار اشتباهات های ای و چالشبودن شرایط زمینه، بدون توجه به فراهمباشد
سازی محیط اجرایی است. در های دقیق و آمادهپیشین بوده و از این جهت مستلزم بررسی

های این توان گفت اجرای ارزش منصفانه با موفقیت انجام شده است که خروجیصورتی می
 ند.ک تأمینرا  ١نمایه شده در های تعریفنهایت ویژگیبتواند در  فرایند

                                                                                                                                  
1 Novoa 
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 ١ شکل
 یمال اطالعات یفیک یهایژگیو

 
 ٢٠١٨مفهومی گزارشگری مالی،  چهارچوبمنبع: 

 IFRSارزش منصفانه در استانداردهای  ٢ .٢
مند بین فعاالن بازار در قاعده معاملۀ براساسقیمتی که « عنوانبه IFRSارزش منصفانه در 

پرداخت در ازای انتقال بدهی قابل�یا  تدریافگیری در ازای فروش دارایی قابل�تاریخ اندازه
عالوه بر  بررسی در ارتباط با ارزش منصفانه،محور مبانی مورد ١.شودتعریف می »است

خصوص به ی وگزارشگری مال یالمللنیاستانداردهای ب محدودۀمفهومی،  چهارچوب

                                                                                                                                  
 .است IFRSمفهومی  چهارچوباز  ٫۶١٢و بند  IFRS 13 از ٩بند  براساس تعریفاین  ١

 بودنمربوط
اطالعات زمانی مربوط است که توانایی ایجاد 

کنندگان را داشته تفاوت در تصمیمات استفاده
 باشد.

اطالعات مالی زمانی توانایی تغییر در تصمیمات 
ارزش  ،کنندگیبینیرا دارد که دارای ارزش پیش

 یا هردو باشد. ،کنندگیییدتأ

 بیان صادقانه
 توصیف راهای موردطالعات مالی باید پدیدها

 صادقانه بیان کند.
اینکه اطالعات اطالعات یعنی  بیان صادقانۀ

، و عاری طرفانهکه ممکن است کامل، بیجاییتا
 گونه اشتباه باشد.از هر

سطح عدم  تأثیراطالعات تحت بیان صادقانۀ
 گیرد.گیری قرار میاطمینان اندازه

 دهندههای کیفی بهبودویژگی

قابلیت اثبات و  قابلیت مقایسه قابلیت درک
 تأیید

 بودنبموقع

 های کیفی اساسیویژگی



 ٣٩ در سطح خرد یرانا یهابانک یمال یارزش منصفانه در گزارشگر یمبنا یریگکاربهموانع  

 

ابزارهای مالی ی به مباحث مرتبط با افشا IFRS 7 ١.است ١٣و  ،٩، ٧ استانداردهای شمارۀ
ارزش  ،. در این استانداردهاپردازدیمالی م یگیری ابزارهاو اندازه یبندطبقهبه  IFRS 9و 

 IFRS 13 نهایتاً  ای دارد.گیری اصلی برای ابزار مالی جایگاه ویژهمعیار اندازه عنوانبهمنصفانه 
به هم  ییظ محتواااین موضوعات از لح ند.کرا تشریح می ارزش منصفانهگیری اندازهچگونگی 

در  مشخصاً .شوندرا شامل می هابانکهای مالی اقالم صورت است و بخش عمدۀ گره خورده
 و نه سنجۀ مبناستعنوان شده است که این سنجه بازاراستاندارد منصفانه در  یهامورد ارزش

سلب  هابانکرا از  یاقهیخاص شرکت که تعریف و مبنایی دقیق است و امکان برخورد سل
ندارد. یا  مشاهده وجود دارداطالعات قابل� حاوی ی، بازارهایو بده هاییرای داراب. کندیم

بق مطا ارزش منصفانه برآورد ارزش در قیمتی است که یریگندازهاز اهدف  ،حالتدر هر دو 
برای دارایی یا بدهی  یامشاهدهکه قیمت قابل�. زمانیهای تعریف ارزش منصفانه باشدبا ویژگی

ارزش نحوی به یگذارارزش یهاکیباید با استفاده از تکن )بانکواحد گزارشگر (وجود ندارد، 
از  استفادهحداقل مشاهده و قابل� یهاینهایت استفاده از ورود که منصفانه را محاسبه کند

ارزش منصفانه  آمد،تر طور که پیش. همانصورت گیرد مشاهدهغیرقابل� یهایورود
که فعاالن بازار هنگام شود منظور میهمان مفروضاتی  ی،ریگدر اندازه یعنی ؛ستبازارمبنا

 ،بنابراین .مفروضات مرتبط با ریسک ازجمله، رندیگیدارایی و بدهی در نظر م یگذارمتیق
ر مقادیر محاسباتی ارزش در ارتباط با دارایی/بدهی نباید دواحد گزارشگر  امۀدیدگاه و برن

برای برآورد ارزش منصفانه استفاده  هامدلمنصفانه اثر داشته باشد و حتی زمانی که از 
مفروضات بازار باشد. طبق  کنندۀی تعیین شود که منعکساگونههبمفروضات باید  ،شودیم

گیری چه نوع اطالعات ورودی اندازه براساساستاندارد مزبور، بسته به اینکه ارزش منصفانه 
نیت و قابلیت اتکای عی مراتبسلسه دهندۀنشانگیرد که شده است، در سه سطح قرار می

 ست.هااین ارزش

                                                                                                                                  
االجرا بوده الزم ١۴٠٠توسط سازمان حسابرسی ارائه شده است و از ابتدای سال  13IFRSاستاندارد ملی معادل  ١
ترین استانداردهایی که سطح اثرگذاری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری حال، یکی از اساسیست؛ بااینا

 دلی در استانداردهای ملی ندارد.بوده است که درحال حاضر معا IFRS 9دهد، شدت افزایش میرا به
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  ١ جدول
 IFRS13در  منصفانه ارزش سطوح
 مشاهده، بازار فعال، نقدشوندگی باالورودی قابل�  ١سطح 
 دارایی مشابه یهامشاهده، بازار با نقدشوندگی پایین نیازمند استفاده از دادهورودی قابل�  ٢سطح 
 بازار فعال ودِنبمشاهده، ورودی غیرقابل�  ٣سطح 

 

 ٣با حرکت به سطح  ،نبود بازارهای فعالیا  است که اساساً در صورت ضعف شایان ذکر
در  ،بنابراین .یابدگیری ارزش منصفانه گسترش میدر اندازه ارزش منصفانه اعمال قضاوت

ای از های حرفهت قضاوتیافتگی کمتری دارند، کیفیهای اقتصادی که بازارها توسعهیطمح
) در ١٣٩٨و همکاران ( یاحمد ،مثال نعنواار خواهد بود؛ بهچندان برخورداهمیت دو

ارزش منصفانه (که اساساً در  یریگدر اندازه یرانمد یارهایاخت تأثیر یبا بررس یامطالعه
بر  یمبتن پرسشنامۀ براساس گذارییهسرمامدیریت  هاییمر تصمد) شودیفعال م ٣سطح 

  ماتیتصمبر منصفانه  زشار یدر حسابدار یرانمد یارکه اخت یافتنددر ١ینگر یقاتتحق
 یفیتکبر  سویکارزش منصفانه از  ٣باال به سطح  یوابستگ ،ینبنابرا .دارد تأثیر گذارییهسرما

گذار خواهد اثر یرانمد یگذاریهسرما یماتتصم رد یگرد یو از سو یمال یاطالعات گزارشگر
 خواهد داشت. راههمبهرا ای اثرات تشدیدکنندهبود که 

 ابزارهای مالی ارزش منصفانۀ ٣ .٢
م مانند ابزارهای مالی است. سایر اقال هابانکوضعیت مالی ترین اقالم در صورتاصلی

تری دارد و حتی ها سطح اهمیت پایینو نظایر آن ،گذاری در امالکهای ثابت، سرمایهدارایی
این مقاله بر ابزارهای مالی  تمرکز ،اساسبراینهای زیادی ندارد. گیری چالشاز لحاظ اندازه

 .است سته به آن مانند وثایقعوامل واب یژه تسهیالت ووبه
گیرد. طبق این صورت می IFRS 9 براساسهای مالی ها و بدهیگزارشگری مالی دارایی

ابزارهای مالی به ارزش منصفانه است که عموماً با مبلغ معامله  شـناسایی اولیۀ ،استاندارد
از این تفاوت (مطـابق باید سود یا زیان ناشی  ،گونه نباشد). اگر اینIFRS9 5.1.1( استبرابر 
 براساسهای بعدی گیریدر اندازه ،اما .شودگیری اولیه شناسایی ) در اندازهB5.1.2Aبند 

ارزش «، ٢»شدهبهای مستهلک«از سه روش  ،شودالزامات معینی که در ادامه مطرح می
                                                                                                                                  
1 Green 
2 Amortized Cost 
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 ٢»زیانارزش منصفانه از طریق سود یا «و  ،١»های جامعمنصفانه از طریق سایر سود و زیان
که دارایی یا بدهی مالی ارتباط با ابزارهای مالی، حتی درصورتیشود. همچنین در استفاده می
دارایی  هر طبقۀ ) به ارزش منصفانه ارائه نشود، نیاز است تا ارزش منصفانۀIFRS9 (در دامـنۀ

 ٣.آن افشا شود شدۀیا بدهی در کنار بهای مستهلک
9 IFRS ٤39در  جایگزین رویکرد پیشینIAS  .9 براساساست IFRS بندی و طبقه
 ‑٢وکار واحد تجاری و مدل کسب ‑١های گیری ابزار مالی باید بر مبنای آزموناندازه
 .شود) انجام SPPI های نقدی مرتبط با هر دارایی مالی (آزمونهای جریانویژگی

) زمانی احراز خواهد شد که IFRS9 b4.1.1-b4.1.26وکار (طبق شرایط آزمون کسب
آوری وکار، هدف واحد تجاری نگهداری دارایی تا سررسید، برای جمعمدل کسب براساس

 های نقدی و فروش باشد.آوری جریانجمعیا  های نقدیجریان
) زمانی احراز خواهد شد که IFRS 9 b4.1.1-b4.1.26(طبق  SPPIشرایط آزمون 

ت اصل و بهره باشد که بهره نیز باید شامل مالحظات بابت های نقدی تنها شامل دریافجریان
باشد (بند و موضوعاتی از این دست  ،های عملیاتیریسک اعتباری، ارزش زمانی پول، هزینه

B4.1.7Aارائه شده  ٢شکل های مالی در گیری داراییبندی و اندازهطبقه فرایند ). خالصۀ
   است.

                                                                                                                                  
1 Fair Value Through Other Comprehensive Income 
2 Fair Value Through Profit Or Loss 

 البته، اگر تفاوت معناداری میان مقادیر دفتری و ارزش منصفانه وجود نداشته باشد، این موضوع ضرورت ندارد ٣
)IFRS 7 para 25(. 
 است. IAS 39معادل  ٣۶استاندارد ملی شمارۀ  ٤
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 ٢شکل 
 IFRS9ی طبق مال هایییدارا یرگیاندازه و بندیطبقه سازوکار

 
 Deloitte منبع:

است که  آمده IFRS 9.B4.1.9E های شورای پول و اعتبار، درگذاریگرفتن نرخبا درنظر
مثال،  عنوانبه کند؛تعیین مینرخ بهره را  ،در برخی از کشورها، دولت یا یک نهاد نظارتی
ت بخشی از سیاست کالن اقتصادی باشد یا چنین مقررات دولتی برای نرخ بهره ممکن اس

خاص از اقتصاد وضع شود. در  یگذاری در بخشممکن است برای تشویق اشخاص به سرمایه
؛ زمان نیستگرفتن گذشت از عنصر ارزش زمانی پول، تنها درنظربرخی از این موارد، هدف 

رزش زمانی پول، ت ادر ارتباط با مالحظا B4.1.9A-B4.1.9Dوجود توضیحات بندهای با اما
معیار عنصر ارزش زمانی پول برای استفاده در  عنوانبهتواند شده نیز مینرخ سود تعیین
 که نرخ بهرۀنظر گرفته شود. البته، درصورتی درB4.1.2B و B4.1.2Aشرایط بندهای 

یا  با مالحظات گذشت زمان سازگار باشد و واحد تجاری را در معرض ریسک شدهیمتنظ
است،  ١جریان وجوه نقدی قراردادی که مغایر با شرایط متعارف قراردادی یک وام نوسان در

بندی ابزار مالی های طبقهآزمون دادنکلیدی در انجام عواملقرار ندهد. بررسی این موضوع و 
 شود.های این مطالعه به آن پرداخته میاز موضوعات مهمی است که در پرسش

                                                                                                                                  
1 Basic Lending Arrangement 
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 اختیار ارزش منصفانه  ۴ .٢
است. طبق  ١)FVO( ی دیگر از موضوعات حساس و نیازمند بررسی، اختیار ارزش منصفانهیک

 واده را در زمان شناخت اولیه انجام د ٢یناپذیربرگشت تواند انتخاباستاندارد مزبور، واحد تجاری می
، ندکگیری اندازه ٣)FVTPLارزش منصفانه از طریق سود یا زیان ( دارایی و بدهی مالی را به طبقۀ

 اطالعات مربوط شود. ارائۀیا  ٤حذف عدم تطابق حسابدارییا  شرطی که این کار سبب کاهشبه
ارزش منصفانه از طریق سایر یا  شدهشده به بهای مستهلکگیریهای مالی اندازه، داراییترتیباینبه

تواند شده، میلکشده به بهای مستهگیریهای مالی اندازهو بدهی ٥)FVOCI( های جامعسود و زیان
ای دالیل ) در مقاله٢٠١٨چنگ و همکاران ( .گیری شودبه ارزش منصفانه از طریق سود یا زیان اندازه

 ٦کارگیری پیش از موعدزمان بهی امریکایی در هابانکای از گیری انتخاب ارزش منصفانه در نمونهکاربه
ها گیری پیش از موعد، انتخابکاربه بازۀ دهد که درو پس از آن را بررسی کردند، نتایج نشان می

 های کفایت سرمایۀیی با نسبتهابانکطلبانه صورت گرفته است و این موضوع در ای فرصتگونهبه
این مشکل  SFAS 159شدت بیشتری داشته است. البته پس از وضع مقررات نظارتی در قالب  ،کمتر

تواند وه میاین اختیار بالق ،بنابراین .اندرعایت کردهشده را معیارهای مشخص هابانکرطرف شد و ب
های اقتصادی با خصوص در محیطنادرست قرار گیرد. این موضوع به استفادهدالیل مختلف موردبه

ها با چالش مواجه ای در آنهای حرفهشفافیت کمتر و حاکمیت شرکتی ضعیف که اعمال قضاوت
 عنوانبهتا برخی نهادهای نظارتی  است موضوع باعث شده ، احتمال وقوع بیشتری دارد. همین٧است

 ها در نظر بگیرندهای خاصی برای اعمال آنچهارچوبیا  حل اولیه این امکان را محدود کردهراه
 .)٢٠١۵، ٨گراینر(

 های مالی بانکدر صورت یتبااهمابزارهای مالی  ۵ .٢
گیری عیین معیار اندازهو ت IFRS 9در شده های مطرحتبیین موضوعات مرتبط با انجام آزمون

ابزارهای مالی موجود در  بخش عمدۀ عنوانبهخصوص برای تسهیالت بانکی (مناسب به
                                                                                                                                  
1 For Valuation Only, FVO 
2 Irrevocable 
3 Fair Value Through Profit or Loss, FVTPL 
4 Accounting Mismatch 
5 Fair Value through Other Comprehensive Income, FVOCI 
6 Early Adoption 

کارگیری مبنای ارزش عنوان یکی از موانع کالن در بهای و دالیل اصلی آن بهمسئلۀ ضعف در اعمال قضاوت حرفه ٧
کارگیری مبنای ارزش منصفانه موانع بهگزارش تحقیقی منتشرنشده با عنوان در منصفانه در صنعت بانکداری ایران 

 یید قرار گرفته است.موردشناسایی و تأ در صنعت بانکداری ایران در سطح کالن
8 Greiner 



 ١۴٠١بهار  /۵١شماره  سال پانزدهم/ ۴۴

های این اصلی بررسی های بانکداری ایران، بدنۀ) آن هم با توجه به ویژگیهابانک ترازنامۀ
 دهد.مطالعه را تشکیل می

 تسهیالت ۶ .٢
 شدۀتمام یبه خالص بها هابانکی ایران، تسهیالت اعطایی هابانکعلی در گزارشگری مالی ف

ذخیره بابت زیان  یتسهیالت منها یشود که برابر است با ارزش اسمیمنعکس م ١یتاریخ
این رویکرد عموماً تسهیالت  براساس). ٢یافته(زیان تحقق شدهکاهش ارزش تسهیالت نکول

 یمتفاوتی برا یهابازپرداخت گذشته، به طبقات مختلفی که نرخ یحسب الگوشده برنکول
حسب ارزش و ها برشود. این نرخیم یبندزیان کاهش ارزش دارد، طبقه ذخیرۀ محاسبۀ

گذار تأثیرو هر عامل دیگری که بر قابلیت وصول تسهیالت  یماهیت وثایق، شرایط اقتصاد
هر طبقه  یبرا یناظر نرخ ثابت و استاندارد مقام یشود. معموال� از سویمحاسبه م ،باشد

یافته نام با کسر زیان تحقق ٣شدهیمنقض یتاریخ شدۀتمام یشود. این رویکرد، بهایتعریف م
شده در یبندطبقه یتسهیالت اعطای ماندۀ براساس یاختصاص دارد. میزان ذخیرۀ

یا در مقاطع  یسال مال الوصول در پایان هرکسررسید گذشته، معوق و مشکو یهاسرفصل
و  یبندطبقه د. نحوۀشویمربوط لحاظ م یهامحاسبه و در حساب یمال یهاصورت تهیۀ

 ادارۀ ٠۵/١٢/١٣٨۵مب مورخ /٢٨٢٣ شمارۀ مطالبات مطابق بخشنامۀ یگیردرصد ذخیره
 شود.یتعیین م یمطالعات و مقررات بانک

شود. عالوه بر لزوم بررسی می IFRS چهارچوبگیری تسهیالت در اکنون سازوکار اندازه
تواند در تسهیالت می ،IFRS 9 یهاتسهیالت، بسته به نتایج آزمون افشای ارزش منصفانۀ

و  ،»جامع یاناقالم سود و ز یرسا ریقمنصفانه از طارزش «، »شدهبهای مستهلک«طبقات 
ارزش  یاساسی در حسابدار لۀمسئگیری شود. اندازه» یانارزش منصفانه از طریق سود یا ز«

 یمال یهابودن صورتطاست که مربو یمال یهاکردن اطالعات بازار در صورتمنصفانه، وارد
و  ،گذاران، اعتباردهندگان، مدیرانسرمایه یرا برا یدهد و اطالعات مفیدتررا افزایش می

ویژه ضوع به. این مو)١٣٩۵(حاجی کرمانی و همکاران، کندینفع فراهم مذی یهاسایر گروه
ند مان ٤شفافکار دارای اقالم غیروماهیت کسب دلیلبهذاتی و  طوربهدر صنعت بانکداری که 

تسهیالت (چه در  توجه است، ضرورت دارد. ارزش منصفانۀتسهیالت غیرجاری و ذخایر قابل�

                                                                                                                                  
که براساس زیان اعتباری موردانتظار  9IFRS) در cost dzemortiaشده (این رویکرد با رویکرد بهای تمام ١

 شود، متفاوت است.گیری میاندازه
2 Incurred Loss 
3 Amortized Historical Cost 
4 opaque items 
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کمک  هابانکهای مالی صورت شدنتواند به شفافسطح ارائه و چه در سطح افشا) می
برشمرده، مشکالتی در پی  یرغم مزایابهرسد ارزش منصفانه می نظربه ،اما .ندکتوجهی ل�قاب

کیفیت اطالعات  درست که عموماً ناشی از شرایط محیط اجراداشته باشد. این مشکالت 
، یییدپذیر، عدم تأیاقتصاد یهابحران یبازارها ط ی، عدم نقدشوندگازجمله ؛گذاردمی تأثیر

و تفسیر اطالعات ارزش  یو مشـکالت ارزیاب ،مدیریت در برآورد ارزش منصـفانه یمیزان توانای
 ). ٢٠١٠و بارون،  ی(کوتار یمال یهاکنندگان صورتمنصفانه توسط استفاده

یعنی قیمتی  ؛است یارزش خروج یارزش منصفانه حسابدار یترین شکل حسابدارمتداول
در بازار فعال  یعموماً تسهیالت بانک ،اما .دسـت آوردهفروش آن ب تواند ازیم یدارای که دارندۀ

 گیری ارزش منصفانۀاساساً برای اندازه هابانک ،بنابراین .گیرندیمـعامله قرار نممورد
های ، جریانکنند. در این مدلیشده استـفاده متـنزیل ینقد یهاتسـهیالت از مدل جریان

 یهافرض بر آن است که جریان ،شود. در این حالتتسهیالت تنزیل می یانتظار آتمورد ینقد
 یصورت، واحد تجارپذیر باشد. در غیر اینیبینمعقول پیش طوربهزمانی آن  و دورۀ یآت ینقد

رود عموماً انتظار می ١.ندکقراردادی و مدت قرارداد استفاده  ینقد یهاتواند از جریانیم
در زمان پرداخت تسهیالت برابر باشد، اما از لحاظ  یتاریخ شدۀمامت یارزش منصفانه و بها

د، شویشده محاسبه متنزیل ینقد یهاکه بر مبنای مدل جریان یانظری، ارزش منصفانه
تواند تسهیالت باشد. این تفاوت می یتاریخ شدۀتمام یممکن است متفاوت با خالص بها

یافته، تغییر جای زیان تحققانتظار بهاعتباری مورد گیری زیانکاربهناشی از عواملی مانند 
ک ـبازار یا نرخ بازده بدون ریس ، تغییر نرخ بهرۀنظام بانکیتسهیالت در  یکیفیت اعتبار

  ).٢٠٠٨، ٢(نیسیم و پنمن  پول بانک) باشد (تغییرات در هزینۀ
رود یانتظار م است که یآت ینقد یهاجریان یتسهیالت در اصل ارزش فعل ارزش منصفانۀ

نگر است آینده یتاریخ شدۀتمام یشود. این روش نسبت به بها آن وصولطی عمر/سررسید 
گیرد و یبالقوه در نظر م یاعتبار یهارا درخصوص برآورد زیان یترو اطالعات جامع

اطالعات  یمال یهاکنندگان صورتاستفاده یبرا یدرخصوص قابلیت وصول تسهیالت بانک
 یارزش فعل که در محاسبۀی). هنگام٢٠١۴کند (کانترل و همکاران، یتری فراهم ممناسب
گرفتن ریسک بازار بدون درنظر یجار انتظار تسهیالت، نرخ بهرۀمورد ینقد یهاجریان
انتظار مورد یارزش منصفانه، زیان اعتبار محاسبۀ یکار گرفته شود، باید برابه یاعتبار
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2 Nissim & Pennman 
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)ECL(انتظار به کیفیت مورد یآمده کسر شود. زیان اعتباردستهب شدۀز مبلغ تنزیلا ١
نیاز بابت کاهش ارزش تسهیالت مورد تسهیالت بستگی دارد و در واقع مبلغ ذخیرۀ یاعتبار

نقدی آتی  یهاجریان یکه با کسر این مبلغ از ارزش فعل ٢کندنگری برآورد میرا با آینده
 یگیرتسهیالت اندازه که به نرخ بازار تنزیل شده است، ارزش منصفانۀموردانتظار تسهیالت 

 .شودیم
خاطر ها عموماً بهتوان گفت که واممی IFRS 9شده در کلی و با توجه به اصول ارائهطوربه
شده ) به بهای مستهلکSPPI٣ وکار وهایی که دارند (احراز شرایط آزمون مدل کسبویژگی
در  ،حالبااین ؛کردن مدل ریسک اعتباری موردانتظار)(البته با لحاظ ٤شوندگیری میاندازه

عدم  ‑١تسهیالت بانکی وجود دارد:  گیری ارزش منصفانه برای ارائۀشرایطی نیاز به اندازه
 ‑٣استفاده از اختیار ارزش منصفانه،  ‑٢بودن تسهیالت، معامالتییا  SPPI آزمون احراز

در صورت  ‑۴و  ،منصفانه و مبلغ قراردادی در شناسایی اولیهوجود تفاوت بین ارزش 
، IFRS 7موجب الزامات افشا شده بهاوت ارزش منصفانه با بهای مستهلکبودن تفمعنادار

 آن افشا شود. شدۀابزار مالی همراه با بهای مستهلک نیاز است ارزش منصفانۀ

 و ساختار ارزیابی وثایق چهارچوب ٧ .٢
وثایق است. وثیقه  بازیافت تسهیالت ارزش منصفانۀدر ارزش قابل� مؤثریکی از عناصر 

بازیافت در حداقل مبلغ قابل�گذاری ؛ اما با اثرریسک اعتباری ندارد درمستقیماً اثری 
 ،نکول برسد اگر قرارداد تسهیالتی به مرحلۀ ،کاهد. همچنینتسهیالت، از ریسک نکول می

های مرتبط با آن خواهد وثیقه منهای هزینه آن ارزش منصفانۀ ی باقیماندۀتنها جریان نقد
 ی،مرکز یاروپا در خصوص موضوع ارزیابی وثایق در کشورهای حوزۀ )٨٢٠١( ٥بود. باوز

وضوح پیامدهای بحران مالی جهانی به«کند: اظهار می ٦)CESEE( یو جنوب شرق یشرق
شود، های اعطایی دریافت میوثیقه در برابر وام عنوانبههایی که نشان داد که ارزیابی دارایی

                                                                                                                                  
1 Expected Credit Loss, ECL 

ای با زیان مالحظهگیری زیان اعتباری موردانتظار تفاوت قابل� های اطالعاتی موردنیاز برای اندازهسیستم ٢
 یافته دارد.تحقق

3 Solely Payments of Principal and Interest, SPPI 
ها به بهای دهد که عموماً وامکنند، نشان میرا اجرا می IFRSالمللی که های بینهای مالی بانکبررسی صورت ٤

 شود.گیری میشده اندازهمستهلک
5 Bauze 
6 Central, Eastern, and Southeastern Europe, CESEE 
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های نظارتی و احتیاطی نادیده گرفته شده اغلب اهمیت آن از جنبه ا،ام .بسیار مهم است
مقرراتی و نظارتی کشورهای اروپایی  چهارچوبهای بسیاری را در است. بحران مالی روزنه

ها دارد و طی مدیریت وام فرایندوثایق نقش مهمی در  ی صحیحگذارارزش »مایان کرد.ن
اهمیت آن دوچندان خواهد شد.  ١)NPLتسهیالت غیرجاری ( های شناسایی و تسویۀفرایند

در بازیافت کامل منابع اعطایی  هابانکو ناتوانی  هاNPLدر مورد دالیل سطح باالی 
 وپا، موارد زیر عنوان شده است:ار در اتحادیۀ (تسهیالت)

 ؛بینانه در ارزیابی وثایقهای خوشگیری روشکاربه ‑١
 ؛یگذارارزشهای مختلف روش گیری جانبدارانۀکاربه ‑٢
پس از افت بازار  ،های وثایق (برای مثالیگذارارزشبه نیاز بازبینی مکرر  یتوجهبی ‑٣

 ؛امالک و مستغالت)
های فرایندو  هابانکگیری قوانین و مقررات ضعیف در ارتباط با سازوکارهای ذخیره ‑۴

 و ؛عملیاتی ارزیابان
جای اتکا به توان تولید جریان نقدی به وثایق به هابانکازحد اتکای بیش ‑۵

 .گیرنده برای بازپرداخت بدهیتسهیالت
بر سازوکارهای  بدون تدبیریرمحتاطانه و غهای فرایند شدناین موضوعات باعث حاکم

های پایین که متعاقباً موجبات رشد نسبت تسهیالت غیرجاری و نرخ اعطای تسهیالت شد
المللی، بازگشت منابع ناشی از فروش اجباری وثایق را فراهم کرد. نهادهای اروپایی و بین

، بانک ٣)AEB، مرجع بانکداری اروپا (٢)ECBکمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا ( ازجمله
، ٥)BASEL( نظارت بر صنعت بانکداری ، کمیتۀ٤)BIS( المللیهای بینحساب تسویۀ

المللی و هیئت استاندارد بین ،٦)IVSCی (گذارارزشالمللی شورای استانداردهای بین
 سازی و بهبود تعاریف و ارائۀهایی برای ساده) با همکاری یکدیگر فعالیتIASBحسابداری (

 و تسویۀ ،گیری ریسک اعتباریمناسب برای ارزیابی وثایق، اندازه یهاچهارچوبها و روش
NPLاند. انجام داده ها 

                                                                                                                                  
1 non-performing loans 
2 The European Central Bank, ECB 
3 European Banking Authority, EBA 
4 Bank for International Settlements, BIS 
5 Basel Committee on Banking Supervision 
6 The International Valuation Standards Council, IVSC 
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م بانکداری شامل موضوعاتی از قبیل اتکا بر نظاهای محیط اقتصادی و ویژگی ،در ایران
در فروش  هابانکقضایی طوالنی تملیک وثایق، کندی  فرایند، هاNPLوثایق، حجم باالی 

و کیفیت نظام ارزیابی و  ،های اطالعاتی مرتبط با وثایقوثایق تملیکی، کیفیت سیستم
مدیریت وثایق در صنعت بانکداری را تشکیل  چهارچوبهای اصلی لفهی مؤگذارارزش

 دهد.می
های مالی حائز ها و بدهیعالوه بر تسهیالت و اقالم مرتبط با آن (ذخایر و وثایق) دارایی

 .استبه شرح ادامه  هابانکهای مالی میت دیگر در صورتاه

 گذاری مالکانهسرمایه ١ .٧ .٢
ها در سهام و حقوق مالکانه باید به ارزش منصفانه گذاریسرمایه ، تمامIFRS 9 براساس

انه در سود تغییرات ارزش منصف ، رویکرد معمول این است که تمامعالوهگیری شود. بهاندازه
ای که برای معامله گذاری در حقوق مالکانهبرای سرمایه ،اما .دوره شناسایی شوو زیان د

 اثرِبرهر دارایی که یا  مدت)شود (درصد مالکیت باال و افق نگهداری بلندنگهداری نمی
تواند در ترکیب تجاری ایجاد شده است، واحد تجاری می فراینددر  ١شناسایی دارایی احتمالی

 طریقارزش منصفانه از  آن را در طبقۀ بازگشتیرقابلغابزار مالکانه با انتخاب  شناسایی اولیۀ
) قرار دهد. با این کار، تمام تغییرات بعدی در ارزش FVOCIجامع ( زیان و سود اقالم سایر

تواند ) شناسایی شود. این انتخاب میOCIجامع ( زیان و سود اقالم سایر منصفانه نیز باید در
ها همچنان گذاریسودهای نقدی این سرمایه ،سطح هر قلم صورت گیرد. البته جداگانه در

 در سود و زیان دوره شناسایی خواهد شد.
این  IFRS9بورسی نیز در گذشته و پیش از های غیرگذاری در شرکتدر ارتباط با سرمایه

 مشاهده نداردکه قیمت بازار قابل� ‑ها گذاری در این شرکتانتخاب وجود داشت تا سرمایه
گذاری مالکانه در ه، سرمایIFRS9موجب شده منعکس شود، اما بهبه بهای تمام ‑

واحد گزارشگر همچنان  ،د. البتهشوبورسی نیز باید به ارزش منصفانه ارائه های غیرشرکت
های بورسی) این امکان را دارد که در رابطه با هر گذاری در شرکت(همانند سرمایه

جای صورت ه و سود و زیان حاصل از آن را بهناپذیر انجام دادانتخابی برگشت گذاری،سرمایه
 ند.کجامع شناسایی  زیان و سود اقالم سود و زیان دوره، در سایر

 هاسپرده ٢ .٧ .٢
البته همچنان در  ؛دشوگیری میشده اندازهبدهی، به بهای مستهلک عنوانبهها اصوال� سپرده

ها رسید سپردهاما دو عامل سر؛ زش منصفانه باشدشناسایی اولیه، این مقادیر باید معادل ار
                                                                                                                                  
1 Contingent Consideration Recognised 
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هایی شود که نرخ تواند منجر به ایجاد سپردهها میگذاری برای سپردهو نیز سازوکار نرخ
قل در صورت ممکن است نیاز به استفاده از ارزش منصفانه (حدامتعارف ندارند. در این

 شناسایی اولیه) وجود داشته باشد.
در راستای  ١اصلی پژوهش با توجه به تعریف مسئله توسط نهاد متولی صنعت بانکداری سؤال

 شکل زیر طراحی شده است:در صنعت بانکداری ایران، به IFRSاجرای 
ایران در گیری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری کاربهای در چه موانع بالقوه ‑١

 سطح بانک وجود دارد؟
 شده چقدر است؟ هریک از موانع شناساییدهی و رتبۀوزن ‑٢

 شناسیروش ٣
انه سازی ارزش منصفشناسایی عواملی است که در سطح بانک، برای پیاده هدف این مقاله

ی اضرورت دارد تا عوامل بالقوه ،کند. از این جهتایجاد میدر صنعت بانکداری ایران چالش 
ان داخلی) مند (تجارب جهانی) و مصاحبه (دیدگاه کارشناسمطالعات نظام براساسکه 

نظران و صاحب هابانکاندرکاران گزارشگری مالی یید دستتأشناسایی شده است، مورد
ای های طیف گستردهدیدگاه مندنظامدانشگاهی قرار گیرد. یکی از ابزارهایی که امکان دریافت 

ها و ماهیت ند پرسشنامه است. با توجه به ویژگیکخوبی فراهم میدها را بهاز افراد و نها
رسشنامه ها از پداده یآورجمعموضوعی این مطالعه، طرح تحقیق اکتشافی است و برای 

ارسال و  فرایندسازی پرسشنامه، و طراحی و آماده استفاده شده است. پس از مطالعات اولیه
 .است انجام شده ١٣٩٩ماهه اول سال سهدر  پرسشنامۀ دریافت

 ت پرسشنامهسؤاالمنابع طراحی  ١ .٣
گیری ارزش منصفانه کاربه چهارچوبای شامل شناخت ابتدا مطالعات زمینه ،در این پژوهش

گیری ارزش منصفانه در کشورهای کاربهبررسی تجارب  ،IFRSمطابق با استانداردهای 
ی ایران هابانکگزارشگری مالی  چهارچوبو شناخت  مختلف با تمرکز بر صنعت بانکداری

بعد با  مند و در مرحلۀنظام ابتدا با استفاده از مطالعۀ فرایندصورت گرفته است. این 
گیری ارزش کاربهکلی  چهارچوبیافته تکمیل شده است. با شناسایی های ساختارهمصاحب

های اصلی لفهپژوهش شامل تعیین مؤمنصفانه با محوریت صنعت بانکداری، قلمرو موضوعی 
های ها در سطح مدیریت بانک، چالشچالش ازجملهپذیر در سطح بانک، اثرگذار و اثر

ی ایران و هابانکوکار های کسبها در سطح ویژگیهای اطالعاتی بانک، چالشسیستم

                                                                                                                                  
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ١
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 جهتِ  کیفیت اطالعات خروجی مبنای ارزش منصفانه در شرایط فعلی، تعیین شد. سپس در
 د.شهای موضوعی مختلف طراحی ت پرسشنامه در حیطهسؤاالاصلی پژوهش،  سؤالپاسخ به 

 طراحی پرسشنامه ٢ .٣
ت سؤاالت  توجه به شکل ظاهری پرسشنامه در قابلیت فهم بهتر سؤاالطراحی اصولی  در

پرسشنامه طراحی در  رو. ازاین)١،١٩٩٢(سانچز دارد کنندهنقش تعیین گوییو سهولت پاسخ
گیری الگوی ماتریسی، کاربهت، سؤاالسازی ترتیب آشنا، بهینه و گویا واژگان از استفاده ،شده

و همچنین توجه دقیق به  ،گوییراهنمای پاسخ پوششی سازمانی، ارائۀ استفاده از نامۀ
ات دریافتی عهای بصری مانند استفاده از قالب کتابچه و صفحات رنگی، به کیفیت اطالویژگی

 ده است.از پرسشنامه کمک کر
 ن پرسشنامهمخاطبا آماری و جامعۀ ٣ .٣
 ،هابانکگزارشگری مالی  فراینداندرکاران دست همۀآماری این پژوهش  جامعۀ ،کلیطوربه

. شایان ذکر است که در استهای مرتبط و پژوهشگران در رشته ،نظران دانشگاهیصاحب
بانک)، سازمان  ٣٢( هابانک شامل ،گزارشگری مالی بانکی فراینداندرکاران ارتباط با دست

ی نظارتی بانک مرکزی هامیت)، مؤسسه ١٨تیم)، حسابرسان مستقل بانکی ( ٣حسابرسی (
 هاپاسخشماری صورت گرفته است و نهاد) تمام ۴و سایر نهادهای مرتبط ( ،تیم) ١٢(

مطالبه شده است. در بخش  دهندهپاسخگروهی و در قالب هویت نهادی صورت اجماع به
ابتدا افراد با استفاده از روش  ،نظران دانشگاهی و پژوهشگرانشناسایی و انتخاب صاحب

ی از روش گلوله برفی سازنهیبهد و سپس برای شدن ی قضاوتی هدفمند انتخابریگنمونه
 استفاده شده است. 

آشنایی کافی با گزارشگری مالی  ‑نظران الفی اصلی برای انتخاب صاحبهایژگیو
ی گذارارزشآشنایی با مفاهیم ارزیابی و  ‑و ج ،IFRSبا مفاهیم  ٢آشنایی نسبی ‑، بهابانک

ی افراد در کمک به مندعالقهاین، موضوعات حائز اهمیت دیگری از قبیل براست. عالوه
 موردتوجهنظران خبره ت در انتخاب صاحبسؤاالرای پاسخ به پژوهش و صرف وقت مناسب ب

نفر انتخاب  ۴۶این معیار، تعداد  براساس .)٢٠٠۴، ٣دونالدو مک یرشا یدرب( قرار گرفته است

                                                                                                                                  
1 Sanchez 

جای در جامعۀ موردبررسی به IFRSآشنایی عملی کامل با در ایران و احتمال عدم IFRSدلیل عدم اجرای به ٢
استفاده از زبان فنی استانداردها، تا حد امکان محتوای آن موردپرسش قرار گرفته تا آشنایی نسبی با مفاهیم 

IFRS عالوه، هرگاه استفاده از زبان فنی شده کفایت الزم را داشته باشد. بهبرای پاسخ به سؤاالت طراحی
 ومی در حد ضرورت ارائه شده است.ناپذیر بود، توضیحات مفهاجتناب

3 Darbyshire & McDonald 
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ی مرتبط شامل بانکداری، حسابداری، حسابرسی، هااند که عموماً در تخصصشده
های پیشنهاد براساسدر ادامه نیز  .هستندیا  مالیاتی فعال بوده و امور ،ارزیابی ،یگذارارزش

آماری قرار  مورد در نمونۀ ١١٩ ،نفر دیگر نیز به نمونه اضافه شد. نهایتاً ۴تکراری خبرگان، غیر
 گرفت.

 نظرانصاحب یفیاطالعات توص ١ .٣ .٣
 ٢جدول و پژوهشگران به شرح  نظرانصاحب یو تخصص یشناختیتجمع یفیتوص اطالعات

 است.

 ٢جدول 
 پژوهشگران و یهاهدانشگا نظرانصاحب گروه یتخصص و یشناختتیجمع آمار

 جنسیت
 (درصد فراوانی)

 تحصیالت
 (درصد فراوانی)

 گزارشگری مالی کار مرتبط با سابقۀ
 سال)‑(میانگین

 غیربانکی بانکی یدکتر کارشناسی ارشد مؤنث مذکر
٩۵ ۵ ١٧٫ ٨٫٣ ٧٣ ٢٧۴ 

 (درصد) ایتخصص و تجارب حرفه
 مالیاتی یگذارارزش نظارت حسابرسی حسابداری بانکداری

۴٧ ۶٢ ۶٢٠ ٣١ ٣١ ٢ 
 (درصد) IFRSمیزان آشنایی نظری با 

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم یلیخ
٣ ٢ ٠۴ ۵۴ ١٠ 

 (درصد) IFRSمیزان آشنایی عملی با 
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم کم یلیخ

١٧ ٢ ۵١ ٩۵ ٧ 
 

 یو مابق یدکتر یلیمدرک تحص یدهندگان دارادرصد از پاسخ ٧٣ یفیطبق آمار توص
ند. برخوردار یمناسب یلیاز دانش تحصدهندگان پاسخ ،ینبنابرا؛ ارشد هستند یکارشناس

ها بر تسلط آن دهندۀاست، نشان یحسابدار دهندگان که اکثراًپاسخ یلیتحص رشتۀ یعتوز
 یاندر م یزن یگریمرتبط د یهارشته ،حالینعدراست.  یمال یگزارشگر فرایند
درصد از  ۵٠ دهدینشان م یفیحاصل از اطالعات توص یجوجود دارد. نتا دهندگانپاسخ
دهندگان قبول پاسخقابل� تجربۀ یانگردارند که ب یکار بانک سال سابقۀ ۵دهندگان حداقل پاسخ

 یهاافراد در حوزه ایرفهاست. تخصص و تجارب ح یو بانک یمال یگزارشگر ینۀدر زم
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از  یمین دهدینشان م یاتیو مال ،یگذارارزشنظارت،  ی،حسابرس ی،حسابدار ی،بانکدار
 یدهندگان دارادرصد پاسخ ۶٠از  یشبوده و ب یتخصص بانک یدهندگان داراپاسخ

تخصص مناسب تنوع  دهندۀآمار نشان یناند. ابوده یو حسابرس یحسابدار یهاتخصص
در ارتباط  ینهمچنند. کبه اعتبار نتایج کمک میمرتبط است که  یموضـوع یهاحوزه افراد در

اند، البته برخوردار بوده یمناسب ینظر ییاز آشنا دهندگانپاسخ، IFRSبا  ییآشنا یزانبا م
 .است یقبولاما در سطح قابل�  ،افراد کمتر بوده ینا یعمل ییآشنا یزانم

جدول به شرح  دهندگانپاسخ طبقات براساس هاسشنامهپرآمار توصیفی ارسال و دریافت 
 است: ٣

 ٣جدول 
 پرسشنامه یاطالعات آمار

تعداد  طبقه
 پرسشنامۀ

 شدهارسال

ساختار 
 دهیپاسخ

تعداد 
 پرسشنامۀ

 شدهدریافت

نرخ 
بازگشت 
 (درصد)

 ٩١ ٢٩ نهادی ٣٢ هابانک
 ٧٨ ١۴ نهادی ١٨ هابانکحسابرسان 

 ١٠٠ ١٢ نهادی ١٢ نظارت بانک مرکزی
 سایر نهادهای ناظر (جامعۀ
حسابداران رسمی، سازمان بورس و 

و کانون کارشناسان  ،اوراق بهادار
 رسمی دادگستری)

 ٧۵ ٣ نهادی ۴

 ١٠٠ ٣ نهادی ٣ سازمان حسابرسی
 ٩٠ ۴۵ فردی ۵٠ نظران دانشگاهی و پژوهشگرانصاحب

 ٨٩ ١٠۶ ‑ ١١٩ جمع

 

 اعتبار پرسشنامه ۴ .٣
ی کند، آن ابزار گیراندازهسنجش را خوبی بتواند موضوع موردگیری بههکه ابزار اندازدرصورتی

مند نظام تحقیقات مرتبط، مطالعۀ پس از بررسی پیشینۀروایی خواهد داشت. در این پژوهش 
سپس پرسشنامه  ؛دشپرسشنامه تهیه  اولیۀ نسخۀیافته، عمیق سازمان و اجرای مصاحبۀ

در مورد شکل و محتوای  هاآن یو بازخوردهانفر متخصص توزیع  ١٠صورت آزمایشی بین به
نقاط  بررسی قرار گرفت وبازخوردها مورد دریافت هر پاسخ،. پس از دشها دریافت پرسش
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 ۀتمام مراحل فوق، نسخ اجرایپس از  ،د. درنهایتشاصالح  پرسشنامه شناسایی وضعف 
با جدول اعتبار یی پرسشنامه روابررسی قرار گرفت. یی آن موردتدوین و روا پرسشنامه یینها

 ٠٫۶٢نفره  ١٠د. حداقل نسبت روایی برای گروه خبره شمقایسه  خبره ١٠آزمون براساس نظر 
به  پرسشنامه یهاهیتمام گو در مورد با توجه به اینکه گروه خبرگان .)١٩٧۵، ١الشه( است

شود. در ارتباط درصد ارزیابی می ١٠٠روایی پرسشنامه نزدیک به  ،اجماع رسیدند، بنابراین
ی (ثبات نتایج در طول زمان) ریگاندازهبودن نتایج در صورت تکرار با پایایی نیز که به مشابه

بررسی شد. آلفای کرونباخ  بیاز ضر استفاده پژوهش با هایپرسش ییایپا اشاره دارد،
 ،بنابراین؛ درصد است ٧٣ها سؤالآلفای کرونباخ در  حداقل مقدار ۴جدول نتایج  براساس

 قبول است.پایایی پرسشنامه در سطح قابل� 

 ۴جدول 
 ت پرسشنامهسؤاال نتایج بررسی آلفای کرونباخ مجموعۀ

 آلفای کرونباخ تسؤاال
 ٠٫٨٣ گیری مبنای ارزش منصفانه در سطح بانککاربه کنندۀشناسایی عوامل محدود

 ٠٫٧٣ ی ایران بر ارزش منصفانههابانکوکار گذار کسبتأثیرهای شناسایی ویژگی
ی ایران از بعد کیفیت هابانکاجرای ارزش منصفانه در شرایط فعلی در  شناسایی پیامدهای بالقوۀ

 اطالعات
٠٫٧٧ 

 

 نتایج ۴
استفاده شده است؛ های مختلف شاز رو ،های پرسشنامه، بسته به نیازداده وتحلیلیهتجزدر 

گویی) صورت گرفته تایی پاسخ١١منطق فازی (طیف  براساسها محور تحلیل ،حالبااین
دهنده به فازی مثلثی تبدیل شد. شده توسط هر پاسخابتدا عدد انتخاب ،است. در این روش

 یعتوزبعد  د و در مرحلۀششده محاسبه میانگین حسابی فازی برای تمام اعداد فازی ،سپس
ینان (در فواصل اطم ،اساسبراینو  فرض شد یودنتاست یت ،زمونآ مارۀآشده در ستفادها

مقدار  ،. در ادامهزمون فرض انجام شدآو  یطراح یتست فاز یزمون تآو  )درصد٩۵سطح 
تاپسیس نیز برای  از آزمون ،براینفازی شد. عالوه )٩ ،٨ ،٧( آزمون براساس فرض صفر آمارۀ

 دار استفاده شده است. همچنین برای بررسیت گویهسؤاالدر  بررسی سطح اهمیت گویه
گویی پاسخ تواند در نحوۀدهندگان نهادی که میخصوص در ارتباط با پاسخها بهتفاوت دیدگاه

                                                                                                                                  
1 Lawshe 
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است که عموماً  ذکر شایاناستفاده شده است.  ١از آزمون تحلیل واریانس ،گذار باشدتأثیر
حال در ارتباط با برخی مـوارد، به ؛ بااینها مشاهده نشده استتفاوت معناداری بین پاسخ

انجام  R یسیکدنو یط، در محهاآزمون تمام یاجراها اشاره شـده است. وجـود این تفاوت
شان ن ۵جدول ت پرسـشنامه در سؤاال وتحلیلیهتجزکلی ساختار و  چهارچوب. شده است

 داده شده است.

 ۵جدول 
 پرسشنامه تسؤاال وتحلیلیهتجز و ساختار

شماره 
 سؤال

ساختار  هاسؤال
 دهیپاسخ

و  یلوتحلیهروش تجز
 یهاآزمون

 مورداستفاده
گیری مبنای کاربه کنندۀمحدودعوامل  ییشناسا ١٨تا  ١

 ارزش منصفانه در سطح بانک
 ی،فاز یسۀآزمون مقا یفیط

 یستاپس
ی هابانکوکار گذار کسبتأثیرهای شناسایی ویژگی ٢۵تا  ١٩

 ایران بر ارزش منصفانه
 ی،فاز یسۀآزمون مقا یفیط

 یستاپس
شناسایی پیامدهای بالقوه اجرای ارزش منصفانه در  ٣٠تا  ٢۶

ی ایران از بعد کیفیت هابانکشرایط فعلی در 
 اطالعات

 ی،فاز یسۀآزمون مقا یفیط
 یستاپس

 

گیری مبنای ارزش منصفانه در سطح بانک، کاربه کنندۀمحدودعوامل  ییاشناس
 )١٨تا  ١های (سؤال

گیری مبنای ارزش کاربه کنندۀپرسشنامه به بررسی عوامل محدود )١٨تا  ١( سؤال
شرح ه پردازد که نتایج حاصل از آزمون فرض آماری آن بایران می یهابانک منصفانه در سطح

 است. ۶جدول 

                                                                                                                                  
1 Analysis of Variance, ANOVA 
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 ۶جدول 
 گیری مبنای ارزش منصفانه در سطح بانککاربه کنندۀمحدودعوامل  ییشناسا آزمون فرض آماری

 میانگین گویه
انحراف 

 معیار
سطح 

 داریامعن
 رتبه نتیجه

 ١٣ پذیرش ١ ٢٫۵۵ ٧٫۶٠ بانکی هایتحریم
 مدل و حاکم مقررات و قوانین حیث از ایران بانکداری صنعت تفاوت
 المللیبین رایج بانکداری با وکارکسب

 ١٠ پذیرش ١ ٢٫١۴ ٨٫٠۴

 نحوۀ بر حاکم ربا بدون بانکداری قانون در شدهتعریف شرعی ضوابط
 گیرندگانتسهیالت و گذارانسپرده با بانک تعامل

 ١٨ پذیرش ٠٫١۴ ٢٫٨۶ ۶٫۴٠

 افشا سطوح با ی ایرانهابانک مالی گزارشگری فرهنگ ناسازگاری
 منصفانهدر ارزش  شفافیت و

 ۶ پذیرش ١ ١٫٧٢ ٧٫٩۶

 ٢ پذیرش ١ ١٫٣٣ ٨٫۶٩ تکالیف تسهیالتی
 ١١ پذیرش ٠٫٧٢ ٢٫٣١ ٧٫٧٠ اجرای ناقص حسابداری تعهدی و شناسایی سود موهوم

 ٧ پذیرش ١ ١٫٨٧ ٨٫٠٧ ضعیف شرکتی حاکمیت
 ١۴ پذیرش ٠٫۴۵ ٢٫٠٧ ٧٫٠۶ هابانک نامتعارف و غیرشفاف سهامداری ساختار

 ١۶ پذیرش ٠٫۴۶ ٢٫٢٣ ٧٫١١ نظام پاداش (جبران) متناسب با عملکرد واقعی مدیران ودِنب
 ١٢ پذیرش ١ ٢ ٧٫٧٩ اجتناب مدیریت بانک از افشای رقم واقعی مطالبات معوق

گیری ارزش اندازه نیازهای با متناسب داخلی هایکنترل ضعف
 منصفانه

 ۵ پذیرش ١ ١٫۶١ ٨٫١١

و اعتبارسنجی مشتریان  کارآمد ریسک مدیریت نظام استقرار عدم
 )...و ،افزارینرم هایسیستم ها،فرایند شامل( هابانک در

 ٣ پذیرش ١ ١٫۴٩ ٨٫۴۶

 شامل( هابانک در کارآمد داخلی حسابرسی نظام عدم استقرار
 )...و ،افزارینرم هایسیستم ها،فرایند

 ٩ پذیرش ١ ١٫۶۴ ٨٫٠٣

 اوریفنّ فعلی هایسیستم بودنغیرمنعطفیا  یکپارچگی عدم
 هابانک اطالعات

 ٨ پذیرش ١ ١٫٨۶ ٨٫١۶

برای  هابانکاوری اطـالعات در های فنّ عدم کفــایت زیرسـاخت
 های منصفانهارزش بندی و محاسـبۀطبـقه

 ١ پذیرش ٠٫٩٧ ١٫٢٧ ٨٫٧٣

 تجمیعی سوابق با ارتباط در جامع و اتکاقابل� اطالعاتی بانک ودِنب
 بانکی نظام در مشتریان

 ۴ پذیرش ١ ١٫۴٨ ٨٫٣٨

 ١٧ پذیرش ٠٫٣۵ ٢٫٢٨ ۶٫٩٢ متنوع فعالیت هایزمینه با هابانک تابعۀ هایشرکت تعدد
 شامل( هابانک سطح در ارزش منصفانه سازیپیاده هایهزینه
 مشاوره، آموزش، حسابرسی، و مالی اطالعات تهیۀ هایهزینه
 )...و ،افزارینرم هایسیستم تغییر

 ١۵ پذیرش ٠٫٣٨ ٢٫٢٢ ۶٫٩٨

 

گیری کاربهعوامل محدودکننده در  عنوانبه ١ سؤالهای شده در گویهموضوعات مطرح
بندی کرد. کلی در سه دسته طبقهطوربهتوان را می هابانکمبنای ارزش منصفانه در سطح 

ع و انوا ،های اجراییفرایندموضوعات مرتبط با قوانین و مقررات، حاکمیت شرکتی، 
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اند، بررسی بیشتر سطح پذیرفته شده سؤالهای این گویه های اطالعاتی بانک. تمامسیستم
میانگین موضوعات  طوربه دهندگانپاسخدهد که از نظر ها نشان میگویه معناداری و رتبۀ

و پس از آن  است باالترین سطح اهمیت را داشته هابانکهای اطالعاتی مرتبط با سیستم
ای دارند. از این بین، وضوعات مرتبط با قوانین و مقررات بانکی و حاکمیت شرکتی جم

 بندی و محاسبۀبرای طبقه هابانکاوری اطالعات در های فنّعدم کفایت زیرساخت«های گویه
و  کارآمد ریسک مدیریت نظام استقرار عدم«و  ،»تکالیف تسهیالتی«، »منصفانه ارزش

 اند.ها را به خود اختصاص دادهباالترین رتبه »هابانک دراعتبارسنجی مشتریان 
های سؤالتسهیالت  ر ارزش منصفانۀد هابانکوکار گذار کسبتأثیرهای شناسایی ویژگی

 ):٢۵ تا ١٩(
تواند در وکار بانکی میها و محیط کسبدهد که ویژگیهای مطالعات اولیه نشان مییافته

با هدف شناسایی و ارزیابی  ٢۵تا  ١٩های سؤالرو اثرگذار باشد، ازایناجرای ارزش منصفانه 
نظام های مطلوب برای اجرای ارزش منصفانه در لفههایی طراحی شده است که با مؤلفهمؤ

 است: ٧جدول به شرح  ٢۵تا  ١٩ تسؤاال آماری فرض مغایرت دارد. آزمون بانکی
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 ٧جدول 
 تسهیالت ر ارزش منصفانۀد هابانکوکار گذار کسبتأثیرهای ویژگی ییشناسا یآمار فرض آزمون

 سؤال
میانگی

 ن

انحرا
ف 

 معیار

سطح 
 داریمعنی

 نتیجه

 رد ٠٫٠٠ ٢٫۵٣ ۵٫١١* ی ایران وجود دارد.هابانکوکار مدون و مصوب در های کسبمشیخط

 ی ایران، نرخ قراردادهایهابانکهای اعتباری جاری براساس سیاست
 دهد.تسهیالتی ارزش زمانی پول را پوشش می

 رد ٠٫٠٠ ٢٫۶ ٣٫٣٢*

ی ایران، نرخ قراردادهای هابانکهای اعتباری جاری براساس سیاست
تسهیالتی عالوه بر ارزش زمانی پول، ریسک اعتباری مشتری را نیز 

 دهد.پوشش می
 رد ٠٫٠٠ ٢٫٧۴ ٣٫٢٩*

ایران، ریسک اعتباری های بانکهای اعتباری جاری براساس سیاست
 شود. **جای نرخ، از طریق افزایش کم�ی و کیفی وثایق جبران میبه

 پذیرش ٠٫١٧ ٢٫۶٢ ٧٫٠١*

های به نرخدر شرایط فعلی، نسبت هابانکنرخ قراردادهای تسهیالتی 
 واقعی بازار کمتر است. **

 پذیرش ١ ١٫٩۶ ٨٫٠٨*

ی ایران، خالص هابانکگیری ارزش منصفانه در کاربهدر صورت 
 یابد.های ترازنامه کاهش میدارایی

 پذیرش ٠٫٠٩ ٣٫٣۵ ۶٫٣٣*

شده در بینیوجود اختیار در استفاده از ارزش منصفانه (در موارد پیش
IFRSابزار بالقوۀ مدیریت سود ها، بدهی/گیری برخی دارایی) برای اندازه

 خواهد شد. ** هابانک کردن ناترازی ترازنامۀو پنهان
 پذیرش ١ ٢٫۴٢ ٧٫۶٣*

 اند.تبدیل شده ١٠تا  ٠که برای محاسبه به بازه ±۵هایی با بازه سؤالشده های تبدیلمیانگین *
، هابانکهای اجرایی بیشتری (هایی که مسئـولیتکه گروه دهدمیت نشان سؤاالها در این تفاوت نظر گروه** 

های شدیدتری نسبت به موافقت و مخالفت ،حسابرسی) دارند مؤسساتو تاحدی نظارت و  ،سازمان حسابرسی
 اند.ها داشتهگزاره

ر  اثرگذاری دشده با توجه به نحوۀمستقیم طراحیهای غیرگزاره ،٢۵ تا ١٩ت سؤاالدر 
باید ضمن بررسی  ،اساسبرایناجرای ارزش منصفانه به پرسش گذاشته شده است.  فرایند
 براساساثرگذاری و ارتباط آن با اجرای ارزش منصفانه  ها نحوۀاین گزاره تأییدو عدم  تأیید

ارائه  ٢۵تا  ١٩های سؤالهای تحلیل نتایج گزاره ،الزامات استانداردی تشریح شود. در ادامه
 د:شومی

های مشیبرای اجرای ارزش منصفانه وجود خط: یکی از موضوعات اساسی ١٩ سؤال
تناوبی و با چه سازوکاری  هایی در چه دورۀمدون و مصوب است. این موضوع که چه دارایی

های مشیاز تطابق الزامات استانداردی با خط ،شودارزش منصفانه می فرایندمشمول 
مدون و  یهامشیحاکی از نبود خط سؤالاین  گزارۀ شدنآید. رددست میهوکار بانک بکسب

 سازد.ست که اجرای ارزش منصفانه را با ابهامات جدی مواجه میهابانکوکار بمصوب در کس
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های قراردادی گذاری و نرخهای نرخسیاست IFRS 9الزامات  براساس: ٢١و  ٢٠ سؤال
ای تعیین شود که معیارهای ارزش زمانی پول و ریسک اعتباری مشتری در آن گونهباید به

گیری این منطق در کاربهحاکی از عدم  ۴و  ٣های سؤال گزارۀ شدنلحاظ شده باشد. رد
ی قراردادی در ذاری است. این موضوع گواهی است بر اینکه معیارهاگهای نرخفرایند

گیرد و این موضوع های نقدی را در نظر نمیهای جریاندرستی ویژگیتسهیالت اعطایی به
مرور زمان نیز ارزش در شناسایی اولیه، به تفاوت ارزششود تا عالوه بر همواره باعث می

گیری در اندازه ،بنابراین؛ های نقدی واقعی فاصله بگیردهای قراردادی از جریانجریان
کردن این ود و برای منعکسششده تردید جدی ایجاد میهای بانکی به بهای مستهلکوام

گیری است که اندازه شایان ذکریابد. گیری ارزش منصفانه ضرورت میکاربهواقعیت نیاز به 
های مالی سو نوسان باالیی در صورتتوجهی از تسهیالت به ارزش منصفانه از یکبخش قابل�

همراه ها بهبانکایجاد خواهد کرد و از سوی دیگر حجم عملیاتی بسیار زیادی را برای  هابانک
 خواهد داشت.

دهد که در محیط بانکداری ایران تالش شده نشان می سؤالاین  : پذیرش گزارۀ٢٢ سؤال
بودن محورجای نرخ، با وثیقه جبران شود. وثیقهاست تا موضوع ریسک اعتباری تا حدی به

بودن بربر و زمانوثایق، هزینهاطالعاتی  بانک شدنایراداتی از قبیل حجیم نظام بانکی
عدم توجه به  دلیلبهمنابع  ینۀهای رسیدگی و تجدید ارزیابی، عدم تخصیص بهفرایند

 همراه دارد.وضوعاتی از این دست را با خود بهو م ،محتوای فعالیت اقتصادی
قراردادهای تسهیالتی در شرایط فعلی کمتر  ، نرخسؤالاین  گزارۀ تأیید براساس: ٢٣ سؤال

لیه مبلغ قراردادی شود تا در شناسایی اوهای واقعی بازار است. این موضوع موجب میاز نرخ
 متفاوت از ارزش منصفانه باشد که عموماً مستلزم شناسایی زیان از این بابت است.

این انتظار  نظام بانکیدهندگان در صورت اجرای ارزش منصفانه در : از نظر پاسخ٢۴ سؤال
های وجود دارد که اثر آغازین اجرای ارزش منصفانه منجر به کاهش خالص ارزش دارایی

کاهش ارزش  دلیلبهآید این کاهش می نظربه ،با توجه به تورمی که وجود دارد و شود هابانک
اقتصادی تسهیالت) باشد و نه های غیرفایت ذخایر تسهیالت، نرخهای مالی (عدم کدارایی
 یابند.های ثابت بانک که با تجدید ارزیابی افزایش میدارایی

دارند که آزادی عمل در ارتباط با معیارهای انتخابی اعتقاد  دهندگانپاسخ: ٢۵ سؤال
تواند امکان مدیریت سود و بینی شده است، میپیش IFRSدر گیری ارزش منصفانه که کاربه

مند نیز های مطالعات نظامرا افزایش دهد. بررسی هابانک کردن ناترازی ترازنامۀخطر پنهان
شفافیت کمتری دارند و همچنین دانش، های اقتصادی که دهد که در محیطنشان می

تواند آثار این اختیارها می ،ای کمتری وجود داردو توان قضاوت حرفه ،تخصص، تجربه



 ۵٩ در سطح خرد یرانا یهابانک یمال یارزش منصفانه در گزارشگر یمبنا یریگکاربهموانع  

 

نهادهای  ،اجرا فرایندنامطلوبی داشته باشد. به همین دلیل در برخی از کشورها در ابتدای 
 اند.کرده گیری این اختیارها ایجادکاربههایی را در مسئول و ناظر محدودیت

ی ایران از بعد هابانکاجرای ارزش منصفانه در شرایط فعلی در  شناسایی پیامدهای بالقوۀ
 )٣٠ تا ٢۶های (سؤال ،کیفیت اطالعات

عد اجرای ارزش منصفانه از ب� شـناسایی پیامدهای بالقوۀ مرتبط بات سؤاالاین مجموعه 
قابل رسیدگی  ،کیفیتکردن اطالعات باتوان فراهم در واقعکیفیـت اطالعات خروجی است و 

را در  نفعانبرای ذی آن قابلیت استفادۀهمچنین اندرکاران گزارشگری مالی و توسط دست
 سنجد.شرایط فعلی می

 :است ٨جدول شرح  به) ٣٠( تا) ٢۶( تسؤاال آماری فرض آزمون

 ٨جدول 
 اطالعات تیفیک بعد از منصفانه ارزش یاجرا بالقوۀ یامدهایپآزمون فرض آماری 

اجرای ارزش منصفانه از بعد کیفیت  پیامدهای بالقوۀ
 اطالعات

انحراف  میانگین
 معیار

سطح 
 داریامعن

 نتیجه

 پذیرش ٠٫٨٨ ٢٫٢۶ ٧٫۴١ کردن اطالعات مربوطفراهم
 رد ٠٫٠١٨ ٢٫٧ ۴٫٣ اتکاقابلکردن اطالعات فراهم

 رد ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ٣٫٩٨ آزماییقابلیت راستی
 رد ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ۴٫٠٩ قابلیت تفسیر

 رد ٠٫٠٠ ٢٫٠٢ ٣٫۵٣ قابلیت مقایسه
 

ارزش منصفانه، تنها ویژگی  ، از بعد کیفیت اطالعات خروجی٣٠تا  ٢۶های سؤالدر 
آزمایی، شامل قابلیت اتکا، قابلیت راستی هاشده و مابقی ویژگی تأییدبودن اطالعات مربوط

آن است که به اعتقاد  دهندۀو قابلیت مقایسه رد شده است. این یافته نشان ،قابلیت تفسیر
اساساً کیفیت اطالعاتی که  ،، با امکانات حال حاضر و در شرایط فعلیدهندگانپاسخ جامعۀ

 است. سؤالزیر ،شودگیری ارزش منصفانه تولید میاندازه فراینددر 
ویژگی ذاتی ارزش منصفانه نیز  عنوانبهاطالعات بودن عامل مربوط تأییدرسد می نظربه

اساساً بهای  ،ناشی از آن باشد که با توجه به عدم ثبات اقتصادی و تورم ساختاری در ایران
درپی در های مکرر و پیتاریخی محتوای اطالعاتی خود را از دست داده (که تجدید ارزیابی

گواهی بر آن است) به همین جهت از  هابانک ازجملههای بورسی های اخیر در شرکتسال
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قبولی نداشته باشد (که ارزش منصفانه حتی اگر کیفیت قابل�اطالعات   دهندگانپاسخنظر 
 تر از اطالعات تاریخی است.گواهی بر آن است) مربوط ٣٠تا  ٢٧های سؤالپاسخ 

 گیریبحث و نتیجه ۵
ی ایران صورت هابانکدر سطح  این مطالعه با هدف شناسایی موانع اجرای ارزش منصفانه
موانع ناشی از  :است پذیریکتفکگرفته است. این موانع در سطح خرد به دو محور اصلی 

وکار های خاص کسبلفهبرای اجرای ارزش منصفانه و مؤ هابانکامکانات و میزان آمادگی 
ها این نقصان گیرند. نهایتاًمی تأثیرکالن محیط اقتصادی  چهارچوباز  مشخصاًبانکی که 

، از نظر کیفی امکان نظام بانکیتواند منجر به آن شود که اجرای ارزش منصفانه در می
کند تا با های این مطالعه کمک می. یافتهیدی را نداشته باشدکردن اطالعات مففراهم

گذاران و نهادهای متولی برای روشنی در اختیار سیاست صویرت ،های موجودشناسایی چالش
 های اجرای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری قرار گیرد.سازی زمینهریزی و آمادهبرنامه

های فرایند است. تمام حاکمیت شرکتی بانکهای مهم در سطح خرد، یکی از چالش
ارزش  ازجمله IFRSگیری استانداردهای کاربه اثرِهای جدیدی که برفرایندموجود بانک و 

 ،گذرد. در این مطالعهنوعی از مسیر حاکمیت شرکتی میبه ،وجود خواهد آمدهمنصفانه ب
ضعف حاکمیت شرکتی، ساختار سهامداری غیرشفاف، عدم تمایل مدیران به افشای میزان 

 کنندۀمحدودکار پاداش مدیران از عوامل بودن سازوو نامناسب ،واقعی مطالبات معوق
 ضعف هاکاستیاین  ده است. یکی از دالیل بالقوۀمبنای ارزش منصفانه شناسایی ش گیریکاربه

های فنی مبنای جدید ارزش منصفانه و سازوکارهای حاکمیت شرکتی است. پیچیدگی
دالیل لزوم  عنوانبهالمللی نیز ای در آن که در مطالعات بینهمچنین نقش قضاوت حرفه

چندانی را برای ام اولیه مطرح شده است، ضرورت دواقد عنوانبهمیت شرکتی تقویت حاک
 کند. اصالح سازوکارهای فعلی و استقرار حاکمیت شرکتی قوی ایجاد می

 های اطالعاتی بانکضعف در سازوکارهای اجرایی و سیستمبعدی در این سطح،  مسئلۀ
 ،وثایق اطالعاتی های اطالعاتی گزارشگری مالی، سیستم مدیریت ریسک، بانکمانند سیستم

های ین چالشترمهمداخلی و حسابرسی داخلی است. این موضوع از  و سازوکارهای کنترل
دو مسئله  ،رو برای گذار به مبنای ارزش منصفانه شناسایی شده است. در این زمینهپیش 

 ،این مطالعه دهندگانپاسخاز نظر  ها کهح کیفی فعلی این سیستمابتدا سط :مطرح است
نحوی که بتواند با نیازها ها به این سیستمامکان توسعۀ ،بعد چالشی جدی است و در مرحلۀ
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، سازگاری ١شودگیری مبنای ارزش منصفانه ایجاد میکاربههای جدیدی که برای فرایندو 
 نیز همراه باشد.  ٢های اجراییتواند با چالشو می ستابر داشته باشد. این توسعه هزینه

وکار بانکی و فرهنگ گزارشگری موجود بر محتوای کسب گذاری قوانین و مقرراتاثرنهایتاً 
 عنوانبه ؛های اساسی دیگر برای گذار به مبنای ارزش منصفانه استاز چالش هابانکمالی در 

و از طرفی ناخواسته ریسک  داردهای نامتعارفی وجود تسهیالت تکلیفی که از ابتدا نرخ ،نمونه
هایی را ضرر و زیان دهد. این تکالیف عموماًقرار می تأثیررا تحت هابانکپرتفوی تسهیالتی 

کند که بر خالف رویکرد فعلی، در ارزش منصفانه بالفاصله شناسایی به بانک تحمیل می
 و افشا سطوح با ی ایرانهابانک مالی گزارشگری فرهنگ ناسازگاریز طرفی . اشودمی

های جدی را برای اجرای آن ایجاد خواهد کرد. حتی در در ارزش منصفانه، مقاومت شفافیت
ارزش  شدنمنظور پوشش ابعاد شفافبالقوه این خطر وجود دارد که به طوربهصورت اجرا نیز 

مبنای گیری کاربه فرایند، سازوکارهای نادرستی بر هابانکالی های ماقالم صورت منصفانۀ
ختاری نهادهای ناظر و متولی نقش مهمی را در ایجاد سا ،روارزش منصفانه حاکم شود. ازاین

 گونه انحراف در این زمینه را بر عهده دارند.درست و جلوگیری از وقوع هر
گیری مبنای ارزش منصفانه در صنعت بانکداری کاربهرو در ترین موضوعات پیش چالشی

. یکی از موضوعات اساسی گرددمیبر وکار بانکی در ایرانماهیت کسبمسائلی است که به 
به بودن نرخ تسهیالت بانکی نسبتترهای دستوری) پایینگذاریطرح در این زمینه (نرخقابل�
ات استانداردی ارزش منصفانه و الزام براساسشود های واقعی بازار است که باعث مینرخ

که نگرانی از  شودزیانی از این بابت شناسایی  ،ابزارهای مالی، در زمان ایجاد تسهیالت
 نصفانه باشد. تواند مانع بزرگی برای اجرای ارزش مپیامدهای این موضوع می

ست که واحد هابانکوکار های مدون و مصوب در کسبمشیموضوع دیگر نبود خط
گیری و های مرتبط با اندازهگیری جهت تعیین سیاستر بانک را برای تصمیمگزارشگ

 ،سازد. از طرفیی و همچنین تطابق با الزامات استانداردها با چالش مواجه میگذارارزش
یعنی  SPPI٣ آزموندهد که دو عامل اصلی در نشان می هابانکهای اعتباری بررسی سیاست

درستی در نرخ تسهیالت اعطایی منعکس نشده باری مشتری بهارزش زمانی پول و ریسک اعت
گیری مستمر تسهیالت به تواند باعث الزام به اندازهشود. این موضوع میو پوشش داده نمی

                                                                                                                                  
ای گیری ارزش منصفانۀ تسهیالت بانکی نقش عمدهبرای مثال، یکی از این الزامات جدید که در فرایند اندازه ١

 ) است.ECLگیری زیان اعتباری موردانتظار (دارد اندازه
های فعلی در شود؛ مانند مشکالت تبدیل دادهسازی مشخص میهایی است که در فرایند پیادهچالشمنظور  ٢

 سیستم اطالعاتی جدید.
 .است IFRS 9استاندارد  براساسگیری ابزار مالی اندازه نحوۀ کنندۀآزمون تعییناین  ٣
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تواند بسیار سنگینی بوده و از طرفی می فرایندکه از لحاظ عملیاتی  شودارزش منصفانه 
های خاص تنها برخی وام ،های مالی کند. در اغلب کشورهاپذیری باالیی را وارد صورتنوسان

و از سطح اهمیت  ندارند،حجم باالیی  ،های ترجیحی دارند (مثل وام کارکنان)که ویژگی
 . شودگیری میباالیی برخوردار نیست به ارزش منصفانه اندازه

جای نرخ از طریق ارد که در ایران ریسک اعتباری بهها نشان از این واقعیت ددیگر یافته
ر عملیاتی زیادی را برای سو با. این موضوع از یکشودی و کیفی وثایق جبران میافزایش کم�

های ثبت، فرایندهمراه داشته و از سوی دیگر ویژگی فسادزایی دارد، هم از جهت بانک به
های قضایی طوالنی تملیک وثایق و هم به این دلیل که باعث فرایندو  ،، تجدید ارزیابیارزیابی

طور که در پیشینه . همانشودمولد مییرهای غایجاد انگیزه برای اخذ تسهیالت در فعالیت
 عنوانبهالمللی نیز اندازه بر وثایق در مطالعات بینازی بیشاشاره شد، این موضوع یعنی اتکا

گیری کاربهها شناسایی شده است که خود عاملی بازدارنده در NPLدالیل مهم افزایش یکی از 
 .استمبنای ارزش منصفانه 

شروع  اجرای ارزش منصفانه در شرایط فعلی و کیفیت اطالعات حاصل از آن، نقطۀ
ند. باور عمومی این است که ارزش کرو را مشخص میها و اقدامات الزم پیش ریزیامهبرن

های ذاتی ارزش نوعی از ویژگیهتری را فراهم خواهد کرد (که بفانه اطالعات مربوطمنص
موانع در  دارد که در شرایط فعلی و با تماماین انتظار وجود ن ،اما از طرفی ؛منصفانه است)

سطح خرد (بانک) و کالن (محیط اقتصادی)، اطالعات خروجی ارزش منصفانه از قابلیت 
مناسبی برخوردار باشد. ورود  و قابلیت مقایسۀ ،آزمایی، قابلیت تفسیرقابلیت راستی اتکا،

مبنای درستی برای  هابانکهای مالی هایی به صورتاطالعات با چنین ویژگی
دهد که در تحقیق نشان می نتایج ،های اقتصادی فراهم نخواهد کرد. از طرفیگیریتصمیم
های ترازنامه کاهش ی ایران، خالص داراییهابانکگیری ارزش منصفانه در کاربهصورت 

عمده کاهش متصور ناشی از کاهش ارزش  ،های بانکیابد. با توجه به حجم داراییمی
وکار بانکی و عدم سازگاری گفته در بخش کسبهای پیشتسهیالت است که ناظر بر واقعیت

 محور است.آن با منطق اقتصادی بازار
دهندگان استفاده از ارزش منصفانه است که از طرف پاسخ »اختیار« موردبررسی دیگر نکتۀ

شناسایی  هابانک کردن ناترازی ترازنامۀبالقوه برای مدیریت سود و پنهان ابزاری عنوانبه
عدم تمایل مدیران بانکی به یا  شده است. سازوکار نامناسب ارزیابی عملکرد و پاداش مدیران

ای باشد که به این تواند از دالیل عمدهناشی از آن میهای افشای مطالبات غیرجاری و زیان
که  ،یافتهخصوص در کشورهای کمتر توسعهزند. تجارب جهانی بهضوع دامن میمو

یا  هادهد نهاد ناظر با ایجاد برخی محدودیتنشان می ،های حاکمیت شرکتی دارندچالش
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فانه این چالش را مدیریت ارزش منص »اختیار«گیری کاربههای مناسب برای دستورالعمل
 کرده است.
اجرای ارزش منصفانه باید هم از لحاظ  توان گفت که زمینۀمی ،بندی نهاییدر جمع

باشد. موانع سطح عملیاتی بانک موضوعات مرتبط با حاکمیت  فراهمعملیاتی و هم محتوایی 
ها ین چالشاست. ا های اطالعاتیو ضعف سیستم ،شرکتی، نظام حسابرسی و کنترل داخلی

پیگیری، متعدد جهانی) قابل�ریزی تیم راهبری چندتخصصی (همانند تجارب با برنامه
وکار محتوای کسب بر موضوعاتی است که رتهای اساسیاما چالش .ست، و اجراوفصلحل

عدم تسهیالت تکلیفی، ای شورای پول و اعتبار، حجم هگذاریگذار است. نرختأثیربانکی 
مدیریت ریسک از  ضعفمحوری، و ش زمانی پول و ریسک اعتباری، وثیقهارز توجه به

محور ها با منطق بازاراین ویژگیوکار بانکی در محیط ایران است. های حاکم بر کسبویژگی
های گیریتصمیم گرو ها در(پارادایم حاکم بر ارزش منصفانه) تناسب ندارد و حل این چالش

 ست.هابانکوکار م بانکداری بدون ربای حاکم بر کسبظانسازی کالن و بازنگری و شفاف

 هامحدودیت ١ .۵
المللی گزارشگری بر مبنای استانداردهای بین دانشگاهیهای آموزشی نشدن سرفصلروزآمد

المللی گزارشگری مالی در محیط گزارشگری ایران منجر مالی و عدم اجرای استانداردهای بین
آشنایی با ارزش منصفانه در نا ،ده است. همچنینش IFRSی با آشنایی محیط اجرای به عدم

وکار بانکی ایران در مقایسه با بانکداری های ساختاری در محتوای کسبعمل و وجود تفاوت
ت و قابلیت مقایسه با مطالعات سؤاالطراحی  موضوعاتی است که نحوۀ ازجملهالمللی رایج بین
کمبود منابع  ،مواجه ساخته است. از طرفی هاخی محدودیتالمللی را با برهای بینو پروژه

 گیری ارزش منصفانه در صنعت بانکداری امکان مقایسۀکاربهپژوهشی داخلی در ارتباط با 
 ها در محیط بانکداری ایران کاهش داده است.نتایج این پژوهش را با سایر پژوهش

یا  صنایع یربه ساآن  یمو تعم منحصر به صنعت بانکداری ایران استپژوهش  یجنتا
 .یردگ صورت یو دانش کاف یاطبا احت های اقتصادی دیگر بایدمحیط
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