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 هر وسبب تعدد دستورالعالهر بهکه حسربرسرن برنک استهریی ی حسربدار رسای چرلشی فصلنرمههآخرین شوارر محوریموضوو  

 ،رتی موردنیرزهری اطلرعنظرهری این برنک و مرجع استرنداردگذار، نبود زیرسرختهری مختلف برنک مرکزی و بعضور  اختلر بخشونرمه

ه نشریکه مورد پرسش  اشخرصیند. ازجاله اههری سنتی حسربرسی و بسیرری از عوامل دیگر بر آن مواجه بودنرکررآمدی اجرای روش

برنک مرکزی جاهوری اسلرمی ایران بود. متأسفرنه پرسخ ی ارزیربی سلرمت نظرم برنکی علی اکبر میرعاردی، مدیر اداره ه بودقرار گرقت

 فتیمتصایم گر هر،دیدگرهاین رل، نظر به اهایت آگرهی حسربداران رسای از . بر این حدریرفت کردیمبعد از انتشرر فصلنرمه را  ایشورن

 م. منتشر کنیرسرنی جرمعه هری اطلر طور جداگرنه در سریت و سریر کرنرلهری طرح شده را بهبه پرسش ایشرنهری متن کرمل نظرگره

برنکی برنک مرکزی نظرم سووولرمت ارزیربی ی ادارهعلی اکبر میرعاردی، مدیر هری خوانیود متن کرمل پرسوووخمی اداموهدر چوه آن

ر ههریی مطروحه است که بر توجه به انتشرر مستقل متن حرضر هاراه بر پرسشجاهوری اسلرمی به هفت سؤال از مجاوعه پرسش

 شود.ارائه می
 

 الوصولچالش مطالبات مشکوک .1

 هایبخشنامه و دستورالعمل در مقرر الزامات اعتباری، سساتؤم و هابانک مالی هایصورت حسابرسی هایگزارش طبق

 و معوق گذشته، سررسید جاری،) هابانک اعطایی تسهیلات از ناشی مطالبات بندیطبقه درخصوص مرکزی بانک

 است نشده رعایت عمدتا   ها،آن بابت الوصولمشکوک مطالبات یذخیره مینأت و محاسبه ینحوه و( الوصولمشکوک

 رعایتعدم(. 21/51/1211 مورخ 81815/11 شماره بخشنامه و 50/18/1220 مورخ 8282/مب شماره یبخشنامه)

 اشین هایزیان پوشش برای کافی الوصولمشکوک مطالبات یذخیره که شده سبب مزبور، هایبخشنامه و دستورالعمل

 شود؟می توجیه چگونه مذکور، هایبخشنامه و دستورالعمل اجرای عدم. نشود منظور مالی هایصورت در مطالبات، از

 ؟کنیدمی ارزیابی چگونه را حسابداری استانداردهای با مزبور هایبخشنامه و دستورالعمل افتراق این، بر افزون

لرم اقاز  جزءرین بزرگتبه عنوان الوصول ذخیره مطرلبر  مشکوکبرلرخص هری مرلی صوور  لرم تعهدیاقتحضورند گونه که مسوهارن

ت برخی ماکن اسهر و مؤسسر  اعتبرری غیربرنکی تأثیرگذار بوده و از این رو، برنکاعلرمی مسوتقیار  بر کیفیت سود هر، تعهدی برنک

رط، از آن در این ارتب این اقلرم را وفق مقررا  محرسبه و ثبت نناریند.ر انگیزه مدیریت سود بهر و مؤسسر  اعتبرری غیربرنکی از برنک

به نظرم  مریگینفعرن و نهریتر  تحایل ریسک بیذی بین ، توزیع آنمنتج به شونرسریی سودهری موهوم گیری مکفیعدم ذخیرهجر که 

هد  تأمین ثبر  و سولرمت نظرم برنکی کشوور، ضوابطی را در هاین  برنک مرکزی جاهوری اسولرمی ایران بر گردد،میبرنکی کشوور 

مورخ  82812/12، شارره 5/28/2225مورخ  8282/هری شارره مبه است )بخشنرمهرابطه تدوین و به شبکه برنکی کشور ابلرغ ناود

ه رغم تأکیدا  مکرر برنک مرکزی مبنی بر لزوم ایحرل و باین برنک(. علی 22/1/2211مورخ  882111/11و شووارره  22/2/2212

الرشورره، بر توجه به اهایت و نقش اسرسی آن در ثبر  و سلرمت نظرم برنکی کشور، ماکن است مدیران رعریت ضوواب  و مقررا  فو 

ر و هآسوویبه به و بدون توج ی از انعکرس نرمطلوب عالکرد خودمنظور جلوگیر بههر و مؤسووسوور  اعتبرری غیربرنکی برخی از برنک

 طور دقیق اجرا نناریند.یرد شده را به مقررا تبعر  نرشی از این امر، 



 

شریرن ذکر است؛ اولر  اقدامر   نیز مرکزی بر استرنداردهری حسربداری هری ابلرغی برنکهر و بخشونرمهدر ارتبرط بر افترا  دسوتورالعال

موارد یرد شده در تضرد و تنرقض بر یکدیگر نبوده  رسدکه به نظر مینیر  اینبرشود و ثربرنک مرکزی در راسوتری واریف قرنونی خود می

عنوان مقرم نرار بر هد  حفظ ثبر  در عرصووه برزار پول و نیز ایجرد وحد  رویه و و صوورفر  برنک مرکزی جاهوری اسوولرمی ایران به

 مواف به محرسبه و منظور ناودن ذخریرکی کشور را هر و مؤسسر  اعتبرری، شبکه برنهری مرلی برنکقربلیت مقریسوه بیشوتر صور 

 حسب ضواب  و مقررا  مربوط ناوده است.

 چالش شناسایی درآمد .8

 بوده، الاجرالازم 1212 سال ابتدای از که مرکزی بانک 82/52/1212 مورخ 12619/12 یشماره دستورالعمل براساس 

 متوقف اهآن تضامین و وثایق نوع از نظرصرف شوند،می منتقل الوصولمشکوک یطبقه به که مطالباتی شناسایی درآمد

 زمان تا حداکثر هستند، بدهی یمانده %155 تا حداقل نقدشبه و نقد تضامین و وثایق دارای که مطالباتی. شد خواهد

 کاهش باعث عملا   هایی بخشنامه چنین صدور. است شناسایی قابل هاآن درآمد الوصول،مشکوک یطبقه به  انتقال

 حسابداری استانداردهای با آیا شود؟می صادر توجیهاتی چه با هایی بخشنامه چنین. شودمی هابانک سودآوری و درآمد

  دارد؟ سازگاری درآمد، شناخت

 جریرن بودن محتال گیری،علروه بر شرط قربلیت اندازه ،درآمد عالیرتی شنرخت برای ،صول و استرنداردهری حسربداریبه موجب ا

هایت در تحقق بر ادر موارد وجود تردید و ابهرم است. هاچنین  اسرسی شرط واحد تجرری درون به بر معرمله مرتب  اقتصردی منرفع

یل به دلبرشد. بر هاین اسرس، ور میمزبدرآمد، بر هد  جلوگیری از شنرسریی سودهری موهوم، شنرسریی درآمد موکول به رفوع ابهورم 

 هری مؤسسر بندی داراییکه براسرس ضواب  مقرر در دستورالعال طبقهوجود تردید و ابهرم بر اهایت در خصوص وصول مطرلبرتی 

 التزام تأخیر تأدیه دین وشنرسریی درآمد این قبیل مطرلبر  )اعم از سود، وجه شوند،الوصول منتقل میاعتبرری به طبقه مشکوک

مورخ  8282/شارره مبو  بخشنرمه ابلرغی هر، موضبندی داراییطبق مفرد دستورالعال طبقهبرید متوقف شود. هاچنین، کررمزد( 

هر سپری مره از سررسید و یر از ترریخ قطع پرداخت اقسرط آن 22ارمی اصل و سود تسهیلرتی که بیش از ت این برنک،5/28/2225

ست، به توضیح ا لرزمشود. الوصول منتقل میست، به طبقه مشکوکشده است و مشتری هنوز اقدام به برزپرداخت بدهی خود نناوده ا

مره فرصت دارد تر در جهت برزپرداخت اقسرط  22الوصول، مشتری پس از سررسید قس  و قبل از انتقرل مطرلبر  به طبقه مشکوک

برشد. بنربراین، تعلل مشتری و معو  اقدام نارید. برنک نیز طی هاین مد ، مجرز به انجرم اقدامر  لرزم برای وصول مطرلبر  خود می

عوامل خررج از اراده خود، هر دو از عواملی است که به علل ارادی و یر و وصول مطرلبر  چه برزپرداخت تسهیلر  ترتیب در برنک به 

 افتد.رو، شنرسریی درآمد تر زمرن احراز معیررهری لرزم به تعویق میسرزد و از اینتحقق درآمد را بر تردید و ابهرم مواجه می

 



 

 چالش نرخ تسعیر ارز. 2
 را خود ارزی هایبدهی و هادارایی که اندشده ملزم اعتباری، مؤسنسات و هابانک مرکزی، بانک هایبخشننامه طبق

 با انطباق در مزبور دسننتوری هاینرخ. ندکن منعکس خود مالی هایصننورت در دسننتوری ارز تسننعیر هاینرخ طبق

 صورت تاریخ در دسترس قابل ارز نرخ براساس ارزی هایبدهی و هادارایی تسعیر بر مبنی حسابداری اسنتانداردهای

 هایصورت حسابرسی گزارش در موضوع دلیل همین به و نبوده( مورد حسب) معامله انجام تاریخ یا و مالی وضنعیت

 دستوری نرخ اعلام. است دهش گزارش حسابداری استانداردهای از تحریف عنوانبه اعتباری مؤسسات و هابانک مالی

 هاانکب عملکرد و مالی اطلاعات شفافیت بر تاثیری چه آن نامطلوب آثار است؟ ملاحظاتی و توجیه چه بر مبتنی فوق

 دارد؟

 
هری مربوط به بلوکه شدن منربع کشور و هری صنعت برنکداری، مشکلر  اقتصردی کشور در شرای  تحریم، چرلشبه حسورسویتنظر 

مبرحث و مرتب  بر ارزهری ترجیحی، هیأ  عرمل برنک مرکزی بر لحرظ جایع شورای  به نحوی که به شوبکه برنکی کشوور ابلرغ شد، 

 اتخرذ تصایم ناود.

 

 های مالیی تنظیم صورتچالش نحوه .9

 ینمونه مالی هایصورت مطابق و مرکزی بانک الزامات براساس را خود مالی هایصورت اعتباری، سساتؤم و هابانک

 یهابانک دیگر طرف از. ندارد مطابقت ایران حسابداری استانداردهای با مواردی در که کنندمی تهیه بانک آن ابلاغی

 با که بهادار اوراق و بورس سازمان ابلاغی ینمونه مالی هایصورت طبق را خود مالی هایصورت هستند، ملزم ناشر

 ناشر هایبانک چنانچه که گردیده آن به منجر سنواتی چالش این. کنند تهیه است، متفاوت مرکزی بانک ابلاغی ینمونه

 رد این موضوع با نحوی به بایستمی مستقل حسابرس کنند، تهیه را خود مالی هایصورت مزبور روش دو از هریک به

 است؟ کدام چالش این از رفتبرون راهکار چیست؟ خصوص این در شما نظر. نماید برخورد خود گزارش

 

جاهوری اسلرمی ایران در ارتبرط بر نحوه سرزمرن بورس و اورا  بهردار و برنک مرکزی  ،سرزمرن حسربرسیسنوا  گذشته، فیاربین در 

هری یرد شده و شبکه نظر وجود داشت که این امر مشکلرتی را برای سرزمرنهر و مؤسسر  اعتبرری اختلر هری مرلی برنکارائه صور 

برنک مرکزی، وزار  امور اقتصردی و فیاربین  متعددبرگزاری جلسر  پس از و  2215سرل  بود. لیکن طی برنکی کشور ایجرد ناوده

 اعتبرری مؤسسهناونه  مرلی هریور در این خصوص توافقر  لرزم حرصل و مقرر شد که از آن پس، صدارایی و سرزمرن حسربرسی 

این مرکزی مورد رسیدگی قرار گیرند. بنربر برنک الزامر  مبنری بر نیز و شده تدوین حسربرسی سرزمرن سوی از که یاسترنداردهری طبق

هری متفرو  توس  شبکه برنکی کشور از هارن زمرن بر طر  شده است و در حرل هری مرلی بر فرمتمشکلر  دوگرنگی و تهیه صور 



 

هری مدیریت کل مقررا ، مجوز 21/22/2212مورخ  22۴۶21/12هری مرلی ناونه که طی بخشنرمه شارره حرضر ویرایش پنجم صور 

 برنکی و مبررزه بر پولشویی این برنک به شبکه برنکی کشور ابلرغ شده است، لرزم الرجراست.

 چالش ضعف حسابرسی مبتنی بر فناوری اطلاعات .0
 بانک متعدد هایبخشنامه و هادستورالعمل براساس اعتباری، سساتؤم و هابانک خدمات و عملیات کهاین به توجه با

 نجاما خودپردازها، و اینترنت از گسترده یاستفاده ویژهبه افزاری،نرم و کامپیوتری هایسیستم محیط در عمدتا  مرکزی،

 اتعملی محتوای آزمون و بااهمیت تحریف ریسک ارزیابی مالی، هایصورت حسابرسی برای مستقل حسابرسان د،شومی

 حسابرسی دارعهده حسابرسی مؤسسات آیا هستند؟ مواجه هاییچالش چه با بانکی، هایتراکنش و خدمات و

 همچنین لازم، هایمهارت با ایحرفه کارشناسان و کارکنان از اعتباری، سساتؤم و هابانک مالی هایصورت

 و هابانک حسابرسی گروه اعضای برخوردارند؟ اعتباری، سساتؤم و هابانک حسابرسی برای ویژه هایدستورالعمل

 باشند؟ برخوردار هاییمهارت چه از باید اعتباری سساتؤم

 این هری لرزم درهر و مؤسسر  اعتبرری، عدم آموزشافزاری برنکهری کرمپیوتری و نرمعدم شنرخت حسربرسرن از ابزارهر و سیستم

هر و مؤسووسوور  اطلرعر  در فرآیند رسوویدگی و ااهررنظر در خصوووص عالکرد برنکاز فنروری مطلوب  اسووتفردهعدم ارتبرط و نیز 

گونه که مستحضرند؛ صنعت برنکداری دارای ارتبرط رسود. هارنهری موجود در این ارتبرط به نظر میترین چرلشاعتبرری، از عاده

هری در حرل بکررگیری در این صوونعت لرزمه بوده اسووت. بنربراین شوونرخت از فرآیندهر و سوویسووتم تنگرتنگی بر فنروری اطلرعر 

رغم اهایت موضو ، در حسربرسی در کشور کاتر به آن پرداخته شده است. در برشد لیکن متأسفرنه و علیحسوربرسوی مطلوب می

هر و مؤسوسر  اعتبرری نیز ضروری است؛ اشخرصی که کهری لرزم برای حسوربرسوی برنهر و دسوتورالعالارتبرط بر موضوو  مهرر 

شوند به قوانین و مقررا  پولی و برنکی کشور مسلّ  بوده و هر و مؤسسر  اعتبرری غیر برنکی بکرر گرفته میبرای حسوربرسوی برنک

مند هر و مؤسسر  اعتبرری بهرهنکافزاری برهری کرمپیوتری و نرمهری لرزم در این ارتبرط و نیز در زمینه ابزارهر و سیستماز آموزش

هری خرص و منحصور به فرد صنعت برنکداری، لرزم است مؤسسر  حسربرسی، علروه هر و ویژگیبرشوند. هاچنین، نظر به پیچیدگی

هری اطلرعر  و مهرر  هری اقتصرد، حقو  و فنروریبر متخصوصوین حسربداری و حسربرسی از کررشنرسرن مجّرب و خبره در زمینه

 مند شوند.هر و مؤسسر  اعتبرری بهرههر در امر حسربرسی برنکص آنخر

 

 المللی گزارشگری مالیچالش استانداردهای بین. 6

 با) بورس بزرگ ناناشر بهادار، اوراق و بورس سازمان 80/52/1210 مورخ 10/ب/550/995 شنماره یابلاغیه براسناس

 اسننتانداردهای طبق مالی هایصننورت انتشننار و تهیه بر علاوه ،(بالاتر و تومان میلیارد 1ر555 شننده ثبت یسننرمایه

 موظفند 1210 سننال ابتدای از ،(بهادار اوراق و بورس سننازمان توسننط شننده ارائه ینمونه طبق) ایران حسننابداری

 و هابانک. ندکن منتشر و تهیه( IFRS) مالی المللی گزارشگریبین اسنتانداردهای براسناس دیگری مالی هایصنورت

 هایچالش و موانع با IFRS استانداردهای از یک کدام کارگیریبه برای مزبور، یابلاغیه مشنمول اعتباری مؤسنسنات

 بر مشمول هایبانک مالی هایصورت یتهیه برای لازم اطلاعاتی افزارهاینرم و هازیرساخت آیا هسنتند؟ مواجه جدی

 دارد؟ وجود IFRS استانداردهای مبنای



 

سرزمرن بورس و اورا  بهردار و  ،سرزمرن حسربرسینظرهری موجود فیاربین ( نرمه حرضر اشرره گردید؛ اختلر ۶گونه که در بند )هارن

مرتفع  2215هر و مؤسسر  اعتبرری، از اوس  سرل هری مرلی برنکط بر نحوه ارائه صور جاهوری اسلرمی ایران در ارتبربرنک مرکزی 

ناریند. فرمت مذکور هر و مؤسسر  اعتبرری، صور  مرلی خود را براسرس یک فرمت واحد تهیه و ارائه میگردیده و در حرل حرضر برنک

دهد. در خصوص را نیز پوشش می مرکزی برنک الزامر ده و حسربداری بو استرنداردهریبه ترتیبی است که در تطربق کرمل بر 

هریی وجود دارد که مقرم نرار بر نظرداشت هاین ، طبیعتر  چرلش IFRSگری مرلی الاللی گزارشسرزی استرنداردهری بینپیرده

هری مربوط را فراهم، فرمت صور  گرم به گرم طراحی، زیرسرختروی شبکه برنکی کشور، فرآیند تطبیق را بههر و موانع پیشچرلش

 نارید. هری مرلی را تهیه و تدوین و جهت اجرا به شبکه برنکی کشور ابلرغ میصور 

 

 هاچالش نظام الکترونیک بانک. 1

 یلیهک که است جامعی افزاریسخت و افزارینرم امکانات ،(هابانک الکترونیک نظام) کربنکینگ سیستم یا CBS نظام

. دهدمی پوشش را هابانک یپارچهیک و اطلاعاتی جامع نظام همچنین مربوط، هایتراکنش و بانکی وخدمات عملیات

 غیرممکن وعملاٌ بوده مواجه جدی نواقص با مزبور جامع نظام استقرار و طرح بدون بانکی عملیات بر نظارت و مدیریت

 چه و دارد توجیهی چه ایران اعتباری سساتمؤ و هابانک در متفاوت افزارینرم هایسیستم از استفاده. بود خواهد

 هزمین این در مرکزی بانک مسئولیت ساخت؟ خواهد ملی و کلان سطح در هابانک اطلاعاتی نظام متوجه را هاییآسیب

 و اطلاعات یکلیه آیا بانکی، مختلف افزارهاینرم استقرار و طرح برای هنگفت هایهزینه صرف به توجه با چیست؟

 و اطلاعات گردد؟می تهیه عمل مورد افزارهاینرم طریق از اعتباری، سساتمؤ و هابانک نیاز مورد کلیدی هایگزارش

 آزمون برای مستقل حسابرسان کدامند؟ شود،می تهیه اکسل افزارنرم طریق از یا و دستی صورت به که هاییگزارش

 هستند؟ مواجه هاچالش کدام با شود،می تهیه هابانک افزارینرم سیستم از خارج که اخیر هایگزارش و اطلاعات محتوای

از رکز هری مشترک و متادسوترسوی به پریگره داده )کربنکینگ( وبرنکداری الکترونیکی یکپررچه سورزی سویسوتم بدون شوک پیرده

ی منظور بهبود فرآیندهر و افزایش کررآیبر علم به این موضو ، بهی هری ایرانبرنک اکثریتضروریر  نظرم برنکی است. بر هاین اسرس، 

رخی بدر این میرن، کنند. از سرمرنه متارکز برنکی استفرده میخشی خدمر  برنکی خود و یر صرفر  حسب الزامر  و ضواب  مقرر و اثرب

 هریتوس  شرکت شوودهسوورزیو برخی دیگر محصوولر  خررجی بومی افزار داخلی بودههری تولید نرمشورکت هر تولیداز این سورمرنه

فریده، حسب نیرزهری خود، متنرسب بر نیرزهری مشتریرن و نو  محصولر   -برنک ضان تحلیل هزینهکه هر  هستندداخلی افزاری نرم

افزاری متفرو ، مشکلرتی را هری نرمنارید. در این ارتبرط، هر چند استفرده از سیستمافزار متنرسوب استفرده میو خدمر  خود، از نرم

ه افزار مشخص و واحد برای کل شبکنارید لیکن تأکید بر استفرده از یک نرمد میالخصووص برای مقرم نرار از جنبه نظررتی ایجرعلی



 

ه ب برنکی کشوور نیز بر توجه به سولریق، نیرزهر، محصولر ، خدمر  و مشتریرن متفرو  هر برنک و ... اقدام منرسبی نبوده و مفید فریده

ه برای / تأییدیمشخص برای سیستم کربنکینگ و یر صدور مجوز هریایحرل، در نظر گرفتن اسوترنداردهر و ویژگی. علیرسودنظر نای

تواند راهکرر منرسبی در راستری رفع مشکلر  و رب  میصلرح ذیهر توس  مقرم نرار یر مراجع ذیهری ارائه دهنده سویسوتمشورکت

ررهر نیز مستلزم بررسی کلیه جوانب افزاری مختلف برشد امر اتخرذ هر یک از این راهکهری نرمپیرمدهری نرشوی از بکررگیری سویستم

 امر بوده و موضو  در دستور کرر برنک مرکزی قرار دارد.

د شونافزار اکسل تهیه میصور  دستی و یر از طریق نرمهریی که بههری حسربرسرن در خصوص اطلرعر  و گزارشدر خصوص چرلش

هر بر ابهرم بیشتری مواجه است. از هر، صحت و اعتبرر آنر  و گزارشنیز لرزم به ذکر است؛ نظر به امکرن دستکرری و تحریف این اطلرع

نترلی هری کو نیز روش این موارد مرلی هریصور  در اشتبره یر تقلب از نرشی هایتا رآورد خطر تحریف براین رو، حسربرسرن برید در ب

هری مؤثر حسربرسی را برای کشف موارد اسرس، شیوه برنک و مؤسسه اعتبرری غیربرنکی در این خصوص را مدنظر قرار داده و بر هاین

 ناریند. اجرا و طراحیتقلب و اشتبره 

 


