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رویکرد قطعات سازنده؛ استانداردهای رویکرد قطعات سازنده؛ استانداردهای 
جهانی چگونه محلی می شود؟جهانی چگونه محلی می شود؟

استفاده از قطعات سازنده پایداری
اطالعات پایداری سرمایه گذارمحور، یکپارچه با گزارشگری 
یک  می کند.  ارایه  بنگاه  ارزش  از  کاملتری  تصویر  مالی، 
که  پایداری  با  مرتبط  گزارشگری  برای  جهانی  سامانه 
تصمیم گیری  برای  مفید  مقایسه پذیر،  اطالعات  به  منجر 
و  سرمایه  بازارهای  سرمایه گذاران،  برای  تضمین پذیر،  و 
دیگر ذینفعان می شود، برای استفاده، استقرار و به کارگیری 
هر  خاص  تصمیمهای  به  وابسته  بین المللی،  استانداردهای 

حوزه گزارشگری است.
تصمیم برای اســتفاده از استانداردهای بین المللی پایداری، 
بخشی از رویکرد قطعات سازنده است- استقرار و اجرای قطعه 
1 الزامات گزارشــگری، که به وســیله هیئت استانداردهای 
بین المللی پایداری1 (ISSB) در ترکیب با قطعه 2 الزامات 
گزارشــگری خاص حوزه گزارشگری )یعنی، برمبنای توسعه، 

پیامد یا سیاست( تهیه شده است.
هیئــت اســتانداردهای بین المللــی پایــداری، به عنــوان 

تدوین کننده اســتاندارد جهانــی، درنظر دارد اســتانداردهای 
پایداری زیرمجموعه استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی2 را برای اســتفاده همه حوزه های گزارشگری تهیه کند. 
این استانداردها قرار اســت خط مبنایی از اطالعات مفید برای 
تصمیم گیری تشــکیل بدهند )موضوعها و معیارهای افشــا( 
کــه به آثار پایداری مربوط بــه ارزش کوتاه مدت، میان مدت و 

درازمدت بنگاه می پردازند.
قطعه 1 استانداردهای جهانی درماهیت داوطلبانه هستند؛ 
هر حوزه گزارشــگری به یک سازوکار محلی برای استقرار این 
اســتانداردها نیاز دارد، به گونه ای که آنها را برای گزارشــگری 
دربــاره موضوعهای مربوط به پایداری، اجراپذیر )یا موثر مثل 
رهنمود( کند. این ســازوکار ممکن است همین االن هم برای 
استقرار اســتانداردهای بین المللی گزارشــگری مالی، موجود 

باشد )صفحه بعد را ببینید(.
قطعــه 2 الزامها به وســیله مراجــع در ســطح حوزه های 

گزارشگری تدوین می شوند و نیاز به سازوکار مشابه ندارند.
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متمرکز بر سرمایه گذار
 اطالعات پایداری دارای اهمیت 

برای ارزش بنگاه

قطعه

قطعه

متمرکز بر چند ذینفع
 گزارشگری پایداری

سازوکار استقرار
 خاص حوزه گزارشگری

مرجع محلی الزامها را الزامهای حوزه گزارشگری
تعیین می کند

سامانه قابلیت عملکرد متقابل
جامع

1

2

استانداردهای پایداری زیرمجموعه 
استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

چارچوب برای انتقال استانداردهای جهانی به 
استانداردهای محلی

چارچوب قانونی: 
هم  کشور،  یک  در  انتظام بخشی  یا  قانونی  فرایندهای 
چارچوبی برای گزارشگری شرکت )شامل موارد افشای مربوط 
توسعه  استانداردهای  از  استفاده  به  الزام  هم  و  پایداری(  به 
مانند  خصوصی  بخش  مستقل  نهاد  یک  به وسیله  داده شده 
هیئت استانداردهای بین المللی پایداری را فراهم می کنند. در 
بعضی از حوزه های گزارشگری، چنین رویدادهایی را به یک 

»مرجع ذیصالح/ مرجع انتظام بخشی« ارجاع می دهند.
مرجع ذیصالح: 

به وسیله  که  جداگانه  نمایندگی  یک  یا  دولتی  وزارتخانه 
بورسها/  انتظام بخشی  مرجع  )مانند  شده  تاسیس  قانون گذار 
بهادار(  اوراق  بورس  کمیسیونهای  بین المللی  سازمان  عضو 
در  گزارشگری  الزامهای  مسئول  به عنوان  معمول  به طور 
رعایت  مسئول  و  می شود  تعیین  عمومی  سرمایه  بازارهای 

الزامهای قانونی قلمداد می گردد.
نظارت:

و  جهانی  استاندارد  تدوین  نهادهای  بر  مستقل  نظارت 

حوزه های  سطح  در  استقرار  فعالیتهای  همچنین  منطقه ای، 
منافع  به  که  کنیم  پیدا  اطمینان  می کند  کمک  گزارشگری، 
استقرار، خدمت  فرایند  و  استاندارد  تدوین  از طریق  همگانی 

شده است.

اطالعات پایداری سرمایه گذارمحور

یکپارچه با گزارشگری مالی

تصویر کاملتری از ارزش بنگاه

ارایه می کند
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سازوکار استقرار خاص حوزه گزارشگری

بین المللی  استانداردهای  هیئت  گزارشگری،  حوزه  مادامی که  شده:  تعیین  نهاد 
پایداری و استانداردهایش را به طور مستقیم در قوانین محلی به کار می گیرد، یک نهاد 
با  تایید  به کارگیری/  نهاد  یا یک  استاندارد  یا جدید  کنونی  تدوینگر  )مانند  تعیین شده 
مقاصد خاص( باید پیشنهاد داده یا تعیین کند که استانداردهای هیئت استانداردهای 
نهاد  این  به وسیله  فعال  مشارکت  شود.  اجرا  محلی  به طور  باید  پایداری  بین المللی 
تعیین شده، در فعالیتهای تدوین استاندارد، همراه با اطالع رسانی به ذینفعان محلی، 
به تدوین استاندارد هیئت استانداردهای بین المللی پایداری و پیشنهاد در سطح حوزه 

گزارشگری، آگاهی بخشی می کند.
استانداردهای گزارشگری مالی که به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری 
تدوین شده اند، در بیش از 140 حوزه گزارشگری به کارگرفته شده و اجرا شده اند. در 
حال حاضر سازوکارهای جاری اثبات شده ای وجود دارند که می توانند برای دربرگرفتن 
استانداردهای پایداری تدوین شده به وسیله هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، 
که زیر ترتیبات راهبری مشابه هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری قرار دارد، 

تطبیق داده شوند.

آیا از فرایند به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی استفاده می کنید یا چیز دیگر؟

سازوکار جدید 
موردنیاز است

از سازوکار موجود هم برای به کارگیری 
استانداردهای IASB و هم 

استانداردهای ISSB استفاده کنید

برای مثال

تایید هیئت استانداردهای بین المللی پایداری یا یک رویکرد 
پایداری،  اسـتانداردهای  اینـکه  برای  استانداردبه  اسـتاندارد 
بخشی از چارچوب قانونی محلی شوند که گزارشگری شرکتها 

از آن تبعیت می کند

ترکیب استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری 
با الزامهای محلی گزارشگری شرکتها

یادداشت تفاهم بین هیئت استانداردهای بین المللی پایداری و 
انتظام بخشی محلی، برای  نهادهای تدوین استاندارد/مراجع 

تدوین استانداردهای مطابق با استانداردهای هیئت

کردن  دنبال  به  رهنمود  با  برتر  رویه های  به عنوان  ارجاع 
استانداردهای هیئت استانداردهای بین المللی پایداری، جایی 

که  الزامهای افشای پایداری تجویز نشده اند

الزامهای  با  به سمت همگرایی  تعادل طی زمان  به  دستیابی 
افشای پایداری محلی که پیش از این کاربردپذیر بوده اند

مالحظاتی برای آگاهی بخشی به تصمیم به محلی کردن استانداردهای جهانی

1

آیا الزام گزارشگری، 
بازارهای منصفانه 

و کارامدی را ترویج 
می کند؟

2

آیا گزارشگری شرکت 
به وسیله موارد افشای 

جدید یا افزوده که سازگار، 
مقایسه پذیر و اجراپذیر 

هستند، ارتقا می یابد؟

3

آیا استانداردها منجر 
می شود که رویدادهای 

مربوط، به شیوه ای 
منصفانه و متوازن 

گزارش شوند؟

معیار موفقیت
پیامد: خط 

مبنای یکنواخت، 
مقایسه پذیر و 
اطمینان بخش 
برای اطالعات 
پایداری برای 

بازارهای سرمایه 
)قطعه 1(، 

که با الزامهای 
گزارشگری خاص 
حوزه گزارشگری 
تکمیل می شود 

)قطعه 2(

که  است  کرده  بیان  عمومی  به طور  گزارشگری  حوزه  بیانیه هدف: 
استانداردهای  هیئت  گزارشگری  الزامهای  سمت  به  دارد  درنظر 

بین المللی پایداری حرکت کند.

از  آشکار،  ناظر  انتظام بخشی/  مرجع  و  قوانین  نظارت:  و  اعتبار 
کاربرد قانونی استانداردها در حوزه گزارشگری پشتیبانی می کند.

دامنه کاربرد: دامنه واحدهای تجاری زیرپوشش )محلی و/یا خارجی( 
استانداردهای  هیئت  استانداردهای  از  استفاده  به  مجاز  یا  ملزم  که 

بین المللی پایداری هستند، به روشنی تعریف شده است.

شده  تدوین  شففی  و  موثر  کار  انجام  فرایند  به کارگیری:  فرایند 
بین المللی  استانداردهای  هیئت  الزامهای  استانداردها/  استقرار  که 

پایداری را در حوزه گزارشگری تسهیل می کند.

آیا  که  می کنند  بیان  اطمینان بخشی  گزارشهای  اطمینان بخشی: 
بین المللی  استانداردهای  هیئت  استانداردهای  با  همسو   اطالعات 

پایداری تهیه شده اند یا خیر.

هرکدام از راه ها باید با موفقیت 
استانداردهای جهانی را به 

استانداردهای محلی منتقل کند

قطعه 1 گذرگاه هایی به سمت استقرار

پانوشتها:
1- International Sustainability Standards Board (ISSB)
2- International Financial Reporting Standards (IFRS)

منبع:
• How Global Standards Become Local, IFAC.org, 2021


