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 کنند؟ می استفاده(« IFRS) مالی گزارشگری المللی بین استانداردهای» از جهان سرتاسر های بورس در شده پذیرفته های شرکت از تعداد چه
  (IFRSبه نقل از بنیاد  - www.iica.ir – رسانی انجمن حسابداران خبره ایران )پایگاه اطالع

های سرتاسر جهان از  شده در بورس های پذیرفته چه تعداد از شرکت

 کنند؟ استفاده می(« IFRSالمللی گزارشگری مالی ) استانداردهای بین»
 

محلی و های شرکت مجموع( با انتشار گزارشی IFRS Foundationالمللی گزارشگری مالی ) بنیاد استانداردهای بین
 راکنند  ( استفاده میIFRSالمللی گزارشگری مالی ) های سرتاسر جهان که از استانداردهای بین شده در بورس پذیرفتهخارجی 
 المللی بین استانداردهای از که هایی شرکت از درصد 80 از مطابق این گزارش، بیششرکت اعالم کرد.  26.000بیش از 

 هند و ژاپن، چین، آمریکا، های بورس در شده های پذیرفته کنند، در فهرست شرکت نمی استفاده( IFRS) مالی گزارشگری
 هستند.

 

های  داده استفاده ازبا  را گزارشاین  IFRSبنیاد ، (iica.ir) رسانی انجمن حسابداران خبره ایران به گزارش پایگاه اطالع
 وبگاه فدراسیون جهانیهای موجود در  ، و داده(IFRSشده توسط بنیاد  )گردآوری نامه )پروفایل( کشورها تشناخموجود در 

بر مبنای منابع  است. تنظیم و ارائه کرده (FEASهای سهام اروپایی و آسیایی ) وبگاه فدراسیون بورسو  (WFEها ) بورس
 اند: استخراج شده 2015های زیر در دسامبر  یادشده، داده

 تعداد 

 های عضو بورس

 تعداد

 شده های پذیرفته شرکت

 58 45.923 (WFE) ها بورس جهانی فدراسیون

 27 4.433 (FEAS) آسیایی و اروپایی سهام های بورس فدراسیون

 50.356 85 جمع

 شرکت خارجی 2.538شرکت محلّی و  47.818*: شامل 

 
سرتاسر   بورس 85شده در  شرکت محلی و خارجی پذیرفته 50.356مربوط به نحوه استفاده این  های در سه جدول زیر، داده
 ها برای گردآوری این داده IFRSارائه شده است. بنیاد ( IFRS) مالی گزارشگری المللی بین جهان از استانداردهای

مندان  در دسترس عالقه IFRSصفحه مربوط به این گزارش بر روی وبگاه بنیاد مفروضاتی را درنظر گرفته است که در 

است؛ به طوری که  کارگیری این مفروضات ناچیز اعالم کرده است که ضریب خطای به IFRS. با این حال، بنیاد است

 کند.در جداول زیر را مخدوش نمیشده  تصویر ارائه

 

  

http://iica.ir/
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/Jurisdiction-profiles.aspx
http://www.world-exchanges.org/
http://www.world-exchanges.org/
http://www.feas.org/
http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Pages/listed-companies-using-ifrs-standards-globally.aspx
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 تصویر کلی

های توسط شرکت( IFRS) مالی گزارشگری المللی بین استانداردهایاستفاده از ، تصویر کلی IFRS بنیاد بر مبنای گزارش
 های سرتاسر جهان به شرح زیر اعالم شده است: شده در بورس پذیرفته

  بورس سرتاسر جهان از استانداردهای 85شده در  پذیرفتهمحلی  شرکت 48.000 از حدودشرکت  25.000بیش از 

 کنند. استفاده می (IFRS) مالی گزارشگری المللی بین

  شده در بورس های محلی پذیرفته درصد از شرکت 80بیش ازی محلیاستانداردهاکه از  های سرتاسر جهان      

 .کا، چین، ژاپن، و هند هستندهای آمری در بورسشده  های پذیرفته جزو شرکتکنند  میاستفاده  (IFRSبه جای )

 مبنای اطالع بنیاد  برIFRS ، جهان بیش از  سرتاسر بورس 85شده در  پذیرفتهشرکت خارجی  2.500از حدود

در خصوص  IFRSکنند. بنیاد  استفاده می (IFRS) مالی گزارشگری المللی بین شرکت از استانداردهای 1.000

 ها در حال گردآوری اطالعات تکمیلی است. مانده شرکتباقی
 
 

 های جهان در بورسشده  پذیرفتهمحلی های  در شرکت IFRSکارگیری  وضعیت به –( 1جدول )

 فدراسیونهای عضو  شده در بورس محلی پذیرفته های شرکت چارچوب گزارشگری مالی مورد استفاده توسطاین جدول در 

 نشان داده شده است: (FEAS) آسیایی و اروپایی سهام های بورس فدراسیون و( WFE) ها بورس جهانی

 

تعداد 

های  بورس

 عضو

 های شرکت تعداد

 محلی

 شده پذیرفته

IFRS  برای همه

یا بیشتر 

ها الزامی  شرکت

 است

IFRS  برای

حداقل تعدادی از 

ها )نه همه  شرکت

یا بیشتر آنها( 

مجاز یا الزامی 

 است

IFRS  برای هیچ

ها  یک از شرکت

نه مجاز و نه 

 –الزامی است 

استانداردهای 

محلی استفاده 

 شود می

چارچوب حسابداری 

مورداستفاده 

ها ناشناخته  شرکت

فاقد  –است 

شناختنامه 

 )پروفایل( هستند

WFE 58 43.406 21.273 3.752* 18.303 78 

FEAS 27 4.412 3.550 0 250 612 

 690 **18.553 3.752 24.823 47.818 85 جمع
 برند. کارمی را به IFRSشرکت سوئیسی  149شرکت ژاپنی و  112*: از این تعداد، 

 اند. های آمریکا، چین، ژاپن، و هند پذیرفته شده درصد( در بورس 80شرکت ) 14.886**: از این تعداد، 
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 های جهان در بورسشده  پذیرفته محلیهای  در شرکت IFRSکارگیری  وضعیت به –( 2جدول )

 شده از بابت ژاپن و سوئیس( )تعدیل

 

تعداد 

های  بورس

 عضو

 های شرکت تعداد

 شده پذیرفته محلی

هایی که  تعداد شرکت

استفاده  IFRSاز 

 کنند می

هایی که  تعداد شرکت

استفاده  IFRSاز 

 کنند نمی

چارچوب حسابداری 

ها  مورداستفاده شرکت

فاقد  –ناشناخته است 

شناختنامه )پروفایل( 

 هستند

WFE 58 43.406 21.534 21.794 78 

FEAS 27 4.412 3.550 250 612 

 690 22.044 25.084 47.818 85 جمع

 %1.4 %46.1 %52.5 %100  درصد
 

، (FEAS) آسیایی و اروپایی سهام های بورس یا فدراسیون (WFE) ها بورس جهانی بورس عضو فدراسیون 85در بعضی از 

( 2های ژاپن، سوئیس، و برمودا. در جدول ) ؛ از جمله، بورسهای محلی اختیاری است توسط شرکت IFRSاستفاده از 

های ژاپن و سوئیس تعدیل شده است. در  در بورس IFRSکننده  های محلی استفاده ( از بابت شرکت1های جدول ) داده
های محلی  های مشابه مربوط به برمودا دردسترس نبوده است. به همین دلیل، از بابت شرکت تاریخ تنظیم این گزارش داده

شرکت محلی  14در بورس برموردا تعدیلی انجام نشده است. البته با توجه به این که در برمودا فقط  IFRSکننده  هاستفاد
 داری با واقعیت نخواهد داشت. ها تفاوت معنی شده در بورس وجود دارد؛ بنابراین، این داده پذیرفته
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  های جهان در بورس شده پذیرفته خارجیهای  در شرکت IFRSکارگیری  وضعیت به –( 3جدول )

 فدراسیونهای عضو  شده در بورس خارجی پذیرفته های شرکت چارچوب گزارشگری مالی مورد استفاده توسط این جدولدر 

 نشان داده شده است: (FEAS) آسیایی و اروپایی سهام های بورس فدراسیون و( WFE) ها بورس جهانی
 

 

تعداد 

های  بورس

 عضو

 های شرکت تعداد

 خارجی

 شده پذیرفته

IFRS  برای همه

یا بیشتر 

ها الزامی  شرکت

 است

IFRS  برای

حداقل تعدادی از 

ها )نه همه  شرکت

یا بیشتر آنها( 

مجاز یا الزامی 

 است

IFRS  برای هیچ

ها  یک از شرکت

نه مجاز و نه 

 –الزامی است 

استانداردهای 

محلی استفاده 

 شود می

چارچوب 

حسابداری 

مورداستفاده 

ها  شرکت

 –ناشناخته است 

فاقد شناختنامه 

 )پروفایل( هستند

WFE 58 2.517 251 2.246* 13 7 

FEAS 27 21 10 4 0 7 

 14 13 2.250 261 2.538 85 جمع
 250شود، و حدود  اوراق بهادارشان در آمریکا معامله می IFRSکننده  استفادهشرکت  500، از این تعداد، حدود IFRS*: بر مبنای اطالع بنیاد 

شرکت  261شرکت و  750کنند. این  استفاده می IFRSهای هنگ کنگ از  های مقیم چین هستند که برای پذیرش در بورس شرکت نیز شرکت

دهند که به  ای را تشکیل می شده شرکت خارجی پذیرفته 1.000)به شرح فوق(، در مجموع بیش از  IFRSکننده  شده استفاده خارجی پذیرفته

 شوند. شناخته می IFRSکنندگان  نوان استفادهع
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