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︫︀﹨﹫﹟ ﹋︣ز︋︣   

﹤﹞︡﹆﹞
 ﹩︨︣︋︀︧ ذ︠﹫︣ه ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل ︋﹢ده و ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل، در ﹎︤ارش ،︀﹊﹡︀︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ا﹇﹑م ︮﹢ر ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ از  ﹫ و ارا﹥ و ا﹁︪︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹨ ﹤﹠︤︀د︫ــ︡ه- ﹋﹥ در اد︋﹫︀ت ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨︀ی︋   ︮﹩︀︨︀﹠ ــ︣ط ا︨ــ️.︫   ︫︡﹠  ︋︀﹊﹡︀︋
ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹋︀﹨︩ ارزش 1︀د ﹝﹩ ︫﹢د- ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︫﹀︀﹁﹫️ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹡﹊︀ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ا﹝︀، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ آ︔︀ر ﹝﹠﹀﹩ 
 ﹤﹠︤﹨ ️︫︀ددا ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹩﹁︀﹋ ︤ان﹫﹞ ﹤︋ را ﹤﹠︤﹨ ﹟ا ︀﹊﹡︀︋ ،﹤︀﹞︨︣ ️︀﹀﹋ ️︊︧﹡ آن ︋︣ ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د و

﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹡﹊︀ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹝﹠︀︨︊﹩ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. 
 ﹟︀وی ا و ﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︡ه ︑︧ــ﹠︀ی ﹡﹆︡ی آ﹡︀︣︗ ️﹫﹀﹫﹋ آ﹝︡ن ﹟﹫︀ ﹋︀﹨︩ ارزش ︑︧ــ﹫﹑ت ا︻︴︀﹩ ﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه︎ 
︎﹫︀م ︋︣ای ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ا︨️ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ︋︀﹡﹉ در︋︀ره ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ورودی آ﹠︡ه ︑︧﹫﹑ت ا︻︴ ︩﹨︀﹋ ،﹩︀︀﹁︐﹥ ا︨️. 
︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹊︣دن ﹋︀﹨︩ ارزش ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹋︀﹁﹩، ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹡︺﹊︀س دارا﹫︀ی ﹝﹢﹨﹢م در ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︑﹢ز︹ ︨﹢د ﹝﹢﹨﹢م در ﹝︖︀﹝︹ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤︑ ﹟︣﹢زه ﹨︀ی  ﹛︀ از ﹩﹊ ،﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︧︑ ارزش ︩﹨︀﹋ ﹫︮ ﹩︀︨︀﹠︫ ،︫︡ه ا︨️. ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹡﹍︀ر﹡︡ه ︀﹊﹡︀︋
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRS) ︋︣ای ︋︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د؛ از ا﹠︣و، ﹡﹫︀ز ا︨️ ︑︀ آ︔︀ر 
︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹋︀﹨︩ ارزش ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ︫﹊﹙﹩ ︗︀﹝︹ ﹝﹢رد ︋︒ و ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی 

﹝﹠︀︨︊﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹏ و﹁︭﹏ ︪﹛︀︀ی آن ارا﹥ ︫﹢د. 
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﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︧︑ ا﹜﹍﹢ی ﹋︀﹨︩ ارزش ︪︣︑
﹞︀ره  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︫  ﹋︀﹨︩ ارزش در ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
 2﹤︐﹁︀ ﹅﹆︑ ــ︀ن︋︣ا︨ــ︀س ا﹜﹍﹢ی ز ،(IAS 39) 39
ا︨️. ︋︣ا︨︀س ا﹜﹍﹢ی ︀د︫︡ه، ︑﹠︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋︣ای 
﹉ دارا﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ 
 ﹩او﹜﹫﹥ دارا ﹩︀︨︀﹠︫ ︀ن آور ︎︦ از︡اد زاز و︗﹢د رو ﹩﹠﹫︻
﹝︀﹜﹩ در د︨ــ️ ︋﹢ده و ا﹟ رو︡اد ︋︣ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه 
︀︮﹏ از داراــ﹩ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡︷︣، ﹝﹣︔︣ ︋︀︫ــ︡ و ︋︐﹢ان آ︔︀ر 
آن را ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ در︠﹢ر ا︑﹊︀﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︣د. ︋︣ای ا︗︣ای 
ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه، ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ ︋︀﹡﹊︧︑ ︀﹫﹑ت 
ا︻︴︀﹩ ︠﹢د را ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار داده و ا﹟ ارز︀︋ ﹩︋︀︡ در 
﹢د ︑︀  ︣ای ﹨︣ وام ︀ ﹎︣و﹨﹩ از وا﹝︀ ︑﹊︣ار︫  ــ︀ل︋  ︀︎︀ن ﹨︨︣ 
 ︀﹞︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ︋︣ای ﹋︀﹨︩ ارزش وا ︀︣دد آ﹎  ︬︪﹞

و︗﹢د دارد ︀ ︠﹫︣؟
︋︣︠﹩ از ︫﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش ︋﹥ ا﹟  ︫︣ح  ا︨️:

︀︫︡؛ ︡ه︋   ︫﹩﹍﹠︡﹆﹡ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︗︡ی و﹚﹊︪﹞ ︀رد ﹉﹡︀ • ﹝︪︐︣ی︋ 
• ﹝︐﹞﹏ ︋﹢دن ور︫﹊︧︐﹍﹩ ︡︖︑ ︀︡ ︨︀︠︐︀ر ﹝︪︐︣ی؛

︣دا︠︐﹟  • ︑︧ــ﹫﹑ت ا︻︴︀﹩ ﹡﹊﹢ل ︫︡ه و ﹝﹀︀د ﹇︣ارداد وام (﹝︀﹡﹠︡︎ 
︣ر︨ــ﹫︡)، ﹡﹆︰  ــ﹢د ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︡ه در ز﹝︀﹡︀ی ﹝﹆︣ر و︨  ا︮﹏ و︨ 

︫﹢د؛
 ﹩︪﹨︀﹋ ،︀﹡آ ﹅︀︔و ︀ ت﹑﹫︀ی ﹡﹆︡ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︑︧ــ﹡︀︣︗ در •

در︠﹢ر ︑﹢︗﹥- ﹋﹥ ﹇︀︋﹏ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︀︫︡- ︋﹥ و︗﹢د آ︡؛
• ︋︀﹡﹉ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ︫ــ︣ا︳ ا﹇︐︭︀دی و د﹐﹚﹊︪﹞ ︀︋ ﹤﹋ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏︀ی 
 ︳︣ا ﹥ وی ا﹝︐﹫︀زی ا︻︴︀ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در︫  ﹝︀﹜﹩ وام ﹎﹫︣﹡︡ه ﹝︣︑︊︳ ا︨️،︋ 
د﹍︣ و︗﹢د ﹡︡ارد (ا﹟ ا﹝︐﹫︀ز ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ︋︪﹢د﹎﹩، 

︑︺﹢﹅ ز﹝︀ن ︎︣دا︠️ ا︮﹏ و ﹁︣ع وام و ... ا︻︴︀ ﹝﹩ ︫﹢د)؛
• ا︵﹑︻︀ت ﹇︀︋﹏ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹡︪︀ن د﹨︡ ﹋﹥ در ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه 
﹎︣و﹨﹩ از ︑︧ــ﹫﹑ت ﹡︧︊️ ︋﹥ ︫ــ﹠︀︠️ او﹜﹫﹥ آ﹡︀ ﹋︀﹨︪﹩ و︗﹢د 
دارد و ا﹟ ﹋︀﹨︩ ﹨﹠﹢ز ︋︀ ارز︀︋﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ وا﹝︀، ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹡︪︡ه 

ا︨️؛ و
• ︋﹥ و︗﹢د آ﹝︡ن ︫︣ا︴﹩ ﹋﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه و︲︺﹫️ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ︮﹠︺️ 
︉ و﹋︀ر ﹝︪︐︣ی ︋﹢ده و ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا︖︀د ︫﹉ و ︊︫﹥ در  و ا﹜﹍﹢ی ﹋︧

︋︀ز︎︣دا︠️ وا﹝︀ ︫﹢د.
 ﹩︀︨︀﹠︫ وام ﹋︀﹨︩ ارزش ﹉ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋︀︫ــ︡ ︋︣ای

︫﹢د، ︀︋︡ در ︫﹠︀︨︀﹩ آن، ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د:

 ️﹁︀︋︀ز ︀ و︗﹢ه و ﹝﹫︤ان ﹝︊︀﹜︽﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر و︮﹢ل ️﹁︀ز﹝ــ︀ن در •
آن را دار﹛؛ 

• ﹝︊﹙︽﹩ ﹋﹥ در ︮﹢رت ور︫﹊︧︐﹍﹩ ﹝︪︐︣ی ﹡︭﹫︉ ︋︀﹡﹉ ﹝﹩ ︫﹢د؛
︀زار3  در ز﹝︀ن  ﹥ ارزش︋  • ارزش ﹇︀︋ــ﹏ ︑﹆﹅ و︔﹫﹆﹥ ﹨︀ (︋ــ︀ ︑﹢︗﹥︋ 

ارز︀︋﹩ وا﹝︀ ︋︀ ﹨︡ف ﹋︀﹨︩ ارزش)؛
︀﹡﹉ در ﹁︣ا﹠︡ ︑﹞﹙﹫﹉ و ︑︭︣ف و︔﹫﹆﹥   • ︑﹞﹫ــ﹟ ا︐﹞︀ل ﹝﹢﹁﹆﹫️︋ 

وام؛
• ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︑﹞﹙﹫﹉ و ﹁︣وش و︔﹫﹆﹥؛ و

• ﹇﹫﹞️ ︋︀زار ︔︀﹡﹢﹥ وام (در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹠﹫﹟ ︋︀زاری در د︨ــ︐︣س 
.(︫︡︀︋

 ﹤︋ ︀﹊﹡︀︋ ﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︧︑ ،﹩﹚﹚﹝﹛︋︣ا︨︀س ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا
︋︀ی ︑﹞︀م ︫︡ه ﹝︧︐﹙﹉ ︫ــ︡ه ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د و ﹋︀﹨︩ ارزش 
آ﹡ــ︀ ︋︀ ﹝︀︋﹥ ︑﹀︀وت ﹝︊﹙ــ︼ د﹁︐︣ی و ارزش ﹁︺﹙ــ﹩ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی 
آ﹠︡ه ︑﹠︤﹏ ︫ــ︡ه ای ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر و︮﹢ل آن و︗﹢د دارد، ︋︣ا︋︣ ا︨️. 
 ﹏︤﹠︑ زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️، ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹝︐﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹡︣خ﹐
︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ︑︧﹫﹑ت دارای ﹋︀﹨︩ ارزش، ︋︀ ﹡︣خ ︋︣ه ﹝﹣︔︣ 

او﹜﹫﹥ ﹊︧︀ن ا︨️.

﹩︀︴︻ا ﹏﹫︧︑ ﹩︋︀ارز
 ﹉﹡︀︋ ﹉ ︀ی﹞وا ﹉︑ ﹉︑ ﹩︋︀ارز ،﹩︀ظ ا︗︣ا﹛ ﹤︋ ﹤﹋ ︀︖﹡از آ
از ﹝﹠︷︣ ﹋︀﹨︩ ارزش ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ و ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ﹡﹫︧ــ️، از 
ا﹠ــ︣و ارز︀︋﹩ وا﹝ ﹤︋ ︀﹊ــ﹩ از دو روش ︗︡ا﹎︀﹡﹥4 و ﹎︣و﹨5﹩ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د.
ارز︀︋﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥

ا﹟ روش ارز︀︋﹩، ﹝︐︬ ︑︧ــ﹫﹑ت ︋︀ا﹨﹞﹫︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ 
︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆ــ︡ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آ﹡︀︋ ︀︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹢رد ︋﹥ 
 ︡︀︋ ️﹫﹝﹨ــ︀ی ︋︀ا﹞︫ــ﹢د. در ︑︺﹫﹫﹟ وا ﹩︋︀رد6 و ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ارز﹢﹞
︋﹥ ﹝︊﹙︼ وام، ︑︺ــ︡اد وا﹝︀ی ﹝﹢︗﹢د، ﹡ــ﹢ه ﹝︣︡️ و ﹡︷︀رت ︋︣ 

وا﹝7︀، ︑﹢︗﹥ ﹋︣د. 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ارز︀︋﹩ ︑﹉ ︑﹉ وا﹝︀ در اــ﹟ رو﹊︣د، در ︮﹢رت 
و︗﹢د ︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش ︋︣ای ﹨︣ وام، ︀︋︡ ︋︣ای آن وام 
﹋︀﹨︩ ارزش ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫﹢د. ارز︀︋﹩ ا﹟ د︨︐﹥ از وا﹝︀ ︋︣ا︨︀س 
﹇︱ــ︀وت ﹝︣︡️ در ﹝ــ﹢رد ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ 
 ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠﹋ ️﹁︀︀ری ا︻︴︀﹋﹠﹠︡ه وام در︖︑ ︡رود وا ﹩﹞ ا﹡︐︷︀ر
﹝︣︡️ در ︋ــ︣اورد ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه ا﹟ وا﹝︀︋ ︀︡ و︲︺﹫️ 



٧۶

١٣
٩۶

  ️
︪
︊د
  ار
٨٨

ره 
︀﹝︫

٧۶

١٣
٩۶

  ️
︪
︊د
 ار
٨٨

ره 
︀﹝︫

﹝︀﹜﹩ ﹝︪ــ︐︣ی و ︠︀﹜︬ ارزش ︋︀ز︀﹁︐﹠﹩ و︔﹫﹆﹥ ﹨︀ 
 ﹟را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣د. ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹢دن ا
︑︧ــ﹫﹑ت، ︗﹞︹ آوری ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد 
 ﹟ت و ﹡︷︀رت و ︋︣ر︨ــ﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ا﹑﹫︧ــ︑ ﹟ا
︑︧﹫﹑ت، ︻﹆﹑﹡﹩ و ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
 ﹩︀ظ ا︗︣ا﹛ ﹤︋ ︡﹠︣ا﹁ ﹟از ︵︣﹁﹩، ︎﹫︀ده ︨︀زی ا
 ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ︣︑ ️ ︋︣ای ︋︧﹫︀ری از وا﹝︀ی ﹋﹛ ا﹨﹞﹫
و ﹝﹆︣ون ︋﹥ ︮︣﹁﹥ ﹡﹫︧ــ️. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹟ د︨︐﹥ از 

 .︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︋︀رت ﹎︣و﹨﹩ ارز﹢︮ ﹤︋ ︀﹞وا
ارز︀︋﹩ ﹎︣و﹨﹩ 

﹥ ︮﹢رت ﹎︣و﹨﹩  در اــ﹟ روش، ارز︀︋﹩ وا﹝ــ︀︋ 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. در ا﹟ د︨ــ︐﹥، دو ﹡﹢ع وام ﹝﹢رد 

ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د:
ا﹜ــ︿- وا﹝︀ــ﹩ ﹋﹥ ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ ︋﹩ ا﹨﹞﹫ــ️ ︋﹢دن 
︋﹥ ︮ــ﹢رت ︗︡ا﹎︀﹡ــ﹥ ارز︀︋ــ﹩ ﹡︪ــ︡ه ا﹡︡ (﹎︣وه 

﹨﹞﹍﹟8)؛ و
ب- وا﹝︀﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ و ︑﹉ ︑﹉ 
ــ﹢ا﹨︡   ︫﹤﹋ ﹟ا ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︡ه ا﹡︡، ا﹝︀︋  ارز︀︋ــ﹩︫ 
︻﹫﹠ــ﹩ از ز﹡︀︀ی ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ︋﹥ د︨ــ️ ﹡﹫︀﹝︡ه، 
︋︣ای آ﹡︀ ﹋︀﹨︩ ارز︫ــ﹩ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹡︪︡ه ا︨️ 
 ﹩︀ا﹝︀ ︫﹠︀︨ــ ،﹤︐﹁︀ ﹅﹆︑ ︀ندر ا︮ــ﹏ ز)

﹡︪︡ه ا9️︨).
﹐زم ︋ــ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️، وا﹝︀﹩ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ︮﹢رت 
︗︡ا﹎︀﹡ــ﹥ ارز︀︋ــ﹩ و ︋ــ︣ای آ﹡︀ ﹋︀﹨ــ︩ ارزش 
︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫ــ︡ه  ا︨ــ️، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ دو︋︀ره وارد 

﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ذ︠﹫︣ه ﹎﹫︣ی ﹎︣و﹨﹩ ︫﹢﹡︡.
از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ︖﹛ و ︑﹠﹢ع وا﹝︀﹩ ﹋﹥ در د︨ــ︐﹥ 
 ﹟︀︋︣ا﹠ ارز︀︋﹩ ﹎︣و﹨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ز︀د ا︨️،︋ 
﹇︀︻ــ︡ه ارز︀︋ــ﹩ و ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی ذ︠﹫ــ︣ه ﹋︀﹨︩ 
 ﹤︗﹢︑ ︀  ︋︀﹞ــ﹟ وا︣ای ا  ︋︀︖﹊ ︮ــ﹢رت ﹤ ارزش︋ 
︋﹥ و﹫﹎︥ــ︀ی ا︻︐︊︀ری و ر︧ــ﹊︀ی ﹝︐﹀︀وت، 
 ﹟ــ︣و، ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ ا︋︐︡ا ا﹠︧ــ️. از ا﹫﹡ ﹫︮
وا﹝︀ ︋︣ا︨ــ︀س و﹫﹎︥︀ی ﹝︪︐︣ک ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی و 

 .︡﹡﹢︫ ﹉﹫﹊﹀︑ ︣﹍︡﹊ از
 ︡︀︋ ︿﹚︐﹞ ︣وه ﹨ــ︀ی﹎ ﹤︋ ︀﹞د︨ــ︐﹥ ︋﹠︡ی وا

︋︣ا︨︀س ︨ــ︴ ر︧ــ﹉ ا︻︐︊︀ری ︋︀︫︡ و ︨︺﹩ 
 ً︀ ︊︣﹆︑ ︀ی ا︻︐︊ــ︀ری﹊︧ــ︋ــ︀ ر ﹩︀﹞︫ــ﹢د وا
﹝︪︀︋﹥، در ﹎︣وه ﹨︀ی ﹊︧ــ︀ن ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡. ︋︣ای 
︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش وا﹝︀ی ﹎︣و﹨﹩ ﹝︪︀︋﹥ و 
﹨﹞﹍﹟، ︀︋︡ از رو︫︀ی آ﹝︀ری ﹝︀﹡﹠︡ روش ﹡︣خ 
﹎︣دش10 ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣د. در روش ﹡︣خ ﹎︣دش از 
︑﹙﹫﹏ آ﹝︀ری ا︵﹑︻︀ت ︑︀ر﹩ ﹋﹢︑︀﹨﹩ ﹝︪︐︣ی 
و ﹡﹊﹢ل وام ︋︣ای ︋︣اورد ز︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. 
︩ ﹡﹫︀ز ا︨ــ︐﹀︀ده از ا﹟ روش، و︗﹢د ا︵﹑︻︀ت  ﹫︎

︑︖︣︋﹩ ﹝﹠︀︨︉ و در د︨︐︣س ا︨️. 
اــ﹟ روش در ﹝﹢رد ︑︧ــ﹫﹑ت ﹋︀ر︑︀ی 
ا︻︐︊ــ︀ری- ﹋ــ﹥ در ز﹝︀ن ﹡﹍︀رش اــ﹟ ﹝﹆︀﹜﹥ 
︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ا︣ان ﹡﹫︤ د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹝︣︋﹢ط 
︋ــ﹥ آن را ا︻﹑م ﹋︣ده ا︨ــ️- ﹋︀ر︋︣د ﹁︣اوا﹡﹩ 
 ︀ ︣د︋  ︣ای وا﹝︀ی︠   ︋﹤﹋ ﹟ا ﹤ ــ︀ ︑﹢︗﹥︋  دارد.︋ 
﹡︊﹢د ا︵﹑︻︀ت ﹝﹠︀︨ــ︉، ﹋︀﹁﹩ و در︠﹢ر ا︑﹊︀ 
رو︋﹥ رو ﹨︧ــ︐﹫﹛، در ︻﹞﹏ ا︻﹞︀ل روش ﹡︣خ 
﹎ــ︣دش ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡︊﹢ده و ﹝﹩ ︑﹢ان از روش 
﹥ روش ﹡ــ︣خ ز︀ن11 ﹝︺︣وف  د﹍ــ︣ی ﹋﹥︋ 
ا︨️، ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋︣د. در ا﹟ روش از ا﹜﹍﹢ی 
 ﹩︲︀︀ی ررو︫ــ ︀ ︀ی ﹡﹆︡ی﹡︀︣︗ ﹏︤﹠︑
 ﹩︀ر︑  ﹤︐﹁︀ ﹅﹆︑ ز﹡︀ــ︀ی  ﹡︣خ   ︣︋ ﹩﹠︐︊﹞
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د. در ا﹟ روش ︋︣ا︨ــ︀س 
︑︖︣︋﹥ ﹨ــ︀ی ﹇︊﹙﹩ و ﹡﹍︀ه ︋﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹨︣﹋︡ام 
 ﹉﹡︀︋ ﹩ــ︀ی ا︻︐︊︀ری ︑︀ر﹡︀از ﹎︣وه ﹨︀، ز
 ︀  ︋︡︀  ︋﹩ــ︣خ ︑︀ر﹡ ﹟ــ︡. ا ﹢ا﹨︫︡   ︠﹟﹫﹫︺︑
داده ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︫ــ︣ا︳ و 
و︲︺﹫️ ﹁︺﹙﹩، ︑︴︊﹫﹅ و ︑︺︡﹏  ︫ــ﹢د ︑︀ آ︔︀ر 
 ︣︲︀ ︀ل در ﹤﹋ ﹤︐︫︢﹎ ﹩︡اد ﹨︀ی ︑︀ررو

و︗﹢د ﹡︡ارد، از آ﹡ ︀︢ف ︫﹢د.
 ︣︀ن ︫ــ︡، ﹝︺︣﹁﹩، ︑︪ــ﹫︋ ︀︖﹠آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ︑︀ ا
و ارا﹥ روش ︫﹠︀︨ــ﹩ ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ا﹜﹍﹢ی ﹋︀﹨︩ 
ارزش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫ــ﹞︀ره 39 ︋﹢د. در 
︪︋︀ی ︋︺︡ی، ︀﹜︪ــ︀ی ا︗︣ا﹩ و آ︔︀ر ﹝︀﹜﹩ 

ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︑︪︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹡﹍︀ر﹡︡ه ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹡﹍︀ر﹡︡ه 

 ﹫︮ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹫︮ ﹩︀︨︀﹠︫

﹋︀﹨︩ ارزش﹋︀﹨︩ ارزش

﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︧︑ ﹩︀︴︻ت ا﹑﹫︧︑ 

 ﹊﹩ از ﹊﹩ از

 ﹟︣︑︤﹫﹍﹡︋︣ا ︩ ﹛︀ ﹟︣︑︤﹫﹍﹡︋︣ا ︩ ﹛︀

﹢زه ﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹢زه ﹨︀ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

 ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 

 ︋︣ای ︋︣ای

 ︋︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩ ︋︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩

 ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د
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 ﹏﹫︧︑ در را︨︐︀ی ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫︎ ︀ی ا︗︣ا و︪﹛︀
︎﹫︀ده ︨︀زی

در ︎﹫︀ده ︨︀زی ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︀د︫︡ه، ︪﹛︀︀ی ﹡︷︣ی و 
︻﹞﹙﹩ ﹁︣اوا﹡﹩ در ︨︴ ﹝﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ادا﹝﹥ 

︋﹥ ︋︣︠﹩ از آ﹡︀ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
1- ︵︊﹅ ا﹜﹍﹢ی ز︀ن ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ﹝︡ ﹡︷︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫ــ﹞︀ره 
﹠︑ ،39ــ︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ︑ــ﹢ان ︋︣ای ﹉ داراــ﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش 
︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ از و︗﹢د رو︡اد ز︀ن آور ︎︦ 
 ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ﹩︀︨︀﹠︫ ،︣و﹠او﹜﹫﹥ در د︨️ ︋︀︫︡. از ا ﹩︀از ︫﹠︀︨ــ
 ︣︷﹡ ﹤︋ ،﹟︡ه ﹝︖ــ︀ز ﹡﹫︧ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا﹠و آ ﹩﹛︀﹝︐ــ︀ی ا﹡︀ز
﹠︀︨ــ︀﹩ ذ︠﹫︣ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل  ﹝﹩ ر︨︫︡ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ز︀ن ا︐﹞︀﹜﹩ در ︑︱︀د ︋︀ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹫︪︐︣ از آن ﹋﹥  ︫ــ﹞︀ره 39 ا︨ــ️. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ذ︠﹫︣ه ︻﹞﹢﹝﹩،︋ 
از ︗﹠︦ ز﹡︀︀ی ︑ ﹅﹆︀﹁︐﹥ ︋︀︫ــ︡، ︋ــ︀ و﹫﹎︥︀ی ز﹡︀︀ی 
 ︣︀︠ذ ﹟ــ﹩ ﹝︴︀︋﹆️ دارد، ﹝﹩ ︑﹢ان ا︨ــ︐︡﹐ل ﹋ــ︣د ا﹛︀﹝︐ا
﹡︪ــ︀ن د﹨﹠︡ه ﹋︀﹨︪ــ﹩ ︋︀ا﹨﹞﹫️ در ارزش دارا﹫︀ی ︠︀︮﹩ 
﹡︊﹢ده و در ︻﹞﹏ ﹋︀ر﹋︣دی ﹝︪︀︋﹥ ا﹡︡و︠︐﹥ ﹨︀ی ا︐﹫︀︵﹩ دار﹡︡؛ 
از ا﹠︣و، ا﹟ ا﹇﹑م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ دارای ︫ــ︣ا︳ ﹝﹠︷﹢ر︫ــ︡ن در 
ز﹝︣ه ︨︣﹝︀﹥ ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︋︀︫﹠12︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹡﹍︀ر﹡︡ه از 
آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝︀︨︊﹥ و ︫﹠︀︨︀﹩ ذ︠﹫︣ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︠﹑ف ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹞︀ره 39 ا︨️، ﹡︧ــ︊️ ﹋﹀︀﹞︨︣ ️︀﹥ ︋︀ ﹁︣ض 
︔︀︋️ ︋﹢دن د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹏، ︑️ ︑︃︔﹫︣ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ 

.13️﹁︣﹎
2- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︑﹀︀و︑︀ی رو﹊ــ︣د ﹁︺﹙﹩ ﹝﹆︣را︑﹩ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی 
اــ︣ان و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫ــ﹞︀ره 39، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︫﹠︀︨︀﹩ ﹡﹊︣دن ذ︠﹫︣ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا﹜﹍﹢ی ز︀ن 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ا﹜︤ام ︋︣ای و︗﹢د ︫﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ،﹤︐﹁︀  ﹅﹆︑
 ﹩﹛︀﹝︐︀وت و ︨﹢ءا︨ــ︐﹀︀ده ا︱﹇ ﹤﹠﹞دا ︩ارزش، ا﹁︤ا ︩﹨︀﹋
از ا﹁︤ا︩ ا﹟ دا﹝﹠﹥، ﹝︊﹙︼ ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ک ا﹜﹢︮﹢ل 
(ز︀ن ﹋︀﹨︩ ارزش) ︋﹥ ︫ــ﹊﹏ ︪ــ﹛ ﹎﹫︣ی ﹋︀﹨ــ︩ ︀︋︡. در 
 ﹟﹊﹝﹞ ︀﹊﹡︀︋ و ﹤︐﹁︀ ︩ا﹁︤ا ︀﹊﹡︀︋ ︨ــ﹢د ،︩﹨︀﹋ ﹟ا ﹤︖﹫︐﹡
︀﹝︡اران ︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡. ﹝︊﹙︼ ﹝︀زاد،   ︨﹟﹫ ﹫︪︐︣ی را︋  ا︨ــ️ ﹝︊﹙︼︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ﹝︭︀د﹅ ︑﹢ز︹ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝﹢﹨﹢م ︋︀︫ــ︡. ︑﹆︧ــ﹫﹛ 
ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ︨ــ﹢د﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︱︺﹫︿ ︑ــ﹢ان و ︋﹠﹫﹥ ﹝︀﹜﹩ 
︋︀﹡﹊︀ و ا﹁︤ا︩ ر︧﹉ ︨︍︣ده ﹎︢اران ︫﹢د. از ا﹠︣و، ︎﹫︪﹠︀د 

﹥ ا﹡︡و︠︐﹥ ﹨︀ی ا︗︊︀ری ︾﹫︣﹇︀︋﹏  ﹢د﹨︀︋  ︩ از︨   ︋﹟︫ــ﹢د ا ﹩﹞
 ،﹏﹞ ﹟از ا ﹏︮︀ د﹨︀ی﹢︨ ︹︫ــ︡ه ︑︀ از ︑﹢ز ﹏﹆︐﹠﹞ ﹜﹫︧﹆︑
︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︫ــ﹢د و ︎﹫︀﹝︡ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹠﹀ــ﹩ ︀︮﹏ از ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی 

 .︡︋︀ ︩﹨︀﹋ ،﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا
3- ︋﹥ د﹜﹫ــ﹏ و︗ــ﹢د ︋︣اورد﹨ــ︀ی ﹁ــ︣اوان، دا﹝﹠﹥ ﹇︱ــ︀وت در 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹞︀ره 39 ︋︧ــ﹫︀ر ︋︀﹐ ︋﹢ده و ︋︧﹫︀ری از 
︀﹡﹊︀ دارد. از ︵︣﹁﹩،   ︋️︣︡﹞ ︀وت︱﹇ ﹤ ﹝﹀︀﹨﹫ــ﹛ ﹋﹫﹀﹩، ﹡﹫︀ز︋ 
 ︡ع وا﹢︲﹢﹞ ﹉ ــ﹢ر﹞ ل﹢ ︋ــ︀ ︑﹀︀وت ﹝︺﹠︀دار ﹩︀︑︀و︱﹇

﹨﹞︣اه ︋︀ ︨﹢﹎﹫︣ی، ا﹝︣ی ︡︋﹩ در ﹋︪﹢ر ﹝︀︨️. 
در ادا﹝﹥، ﹠︡ ﹝︓︀ل را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫﹛:

ا﹜︿- ﹊ــ﹩ از ﹝︣ا﹞ ﹏﹛ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ﹋︀﹨ــ︩ ارزش، ︋︣اورد 
︗﹡︀︣ــ︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه ا︨ــ️. ︴﹢ر ﹝﹩ ︑ــ﹢ان از ︗﹡︀︣︀ی 
 ﹤︣اورد ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ارا  ︋﹉ ،﹜ــ︡ی ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر و︮﹢ل آن را دار﹆﹡

﹋︣د؟
ب- ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥، ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ ︑︀ ر﹇﹛ وام، ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
و در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ︋︀︫ــ︡. ا﹟ ﹝︺﹫︀ری ﹋﹫﹀﹩ ا︨️ و در ا︨︐︀﹡︡ارد، 
︣ای آن د︡ه ﹡︪︡ه ا︣﹨ .15️︨﹠︡ ﹋﹥ ﹋ّ﹞﹩ ︨︀زی  ﹝︺﹫︀ر ﹋ّ﹞14﹩︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝︪ــ﹊﹙︀ی ︠︀ص ︠﹢د ﹝︀﹡﹠︡ دور زدن آ︨︐︀﹡﹥ ﹨︀ از 
︨﹢ی ﹝︡︣ان را دارد، ا﹝︀، ﹝︪ــ﹊﹏ ﹇︱︀وت ﹝︣︡️ و ︑﹀︀وت 

د︡﹎︀ه آ﹡︀ن ︋︀ ︧︀︋︨︣︀ن را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡؛
پ- ︋︣اورد ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹡﹆︡ ﹋︣دن و︔﹫﹆﹥ ﹨︀؛

 ﹅﹆︑ ﹏︋︀﹇ و︔﹫﹆﹥ ﹨︀ و ارزش ﹫︮ ت- ︋ــ︣اورد و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی
آ﹡︀؛

 ث- ﹎︣وه ︋﹠︡ی ﹝﹠︀︨︉ وا﹝︀ (در ارز︀︋﹩ ﹎︣و﹨﹩)؛ و
 ح- ︑︺︡ــ﹏ ﹡︠︣ــ︀ی زــ︀ن ︑︀ر﹩ ︋︀ ا︵﹑︻ــ︀ت ︗︀ری (در 

ارز︀︋﹩ ﹎︣و﹨﹩). 
︑︺﹫﹫﹟ و ︋︣اورد ﹝﹠︀︨︉ ﹨︣ ﹋︡ام از ﹝﹢ارد ﹇﹫︫︡︡ه، ﹝﹢︲﹢︻﹩ 
︩ ︋︣ا﹡﹍﹫︤ ا︨ــ️ ﹋﹥ د︨️ ﹝︣︡️ را ︋︣ای ︋︀زی ︋︀ ︨﹢د ︋︀ز  ﹛︀
︣︠﹩ از ا﹟ ﹝﹢ارد، ﹡︀د﹨︀ی  ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د در︋  ﹝﹩ ﹎︢ارد.    ︎ 
ذ︣︋ــ︳ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀﹩ ︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ا︻﹞︀ل و ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫ــ︣ی آ﹡︀ در 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ ﹋﹫﹀﹫️ و ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜ــ﹩ در ا︔︣ ︋︣اورد﹨︀ی ︾﹫︣﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ــ︀ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀، ﹋︀﹨︩ 

 .︡︋︀﹫﹡
4- ︎﹫︀ده ︨ــ︀زی ا﹜︤ا﹝︀ی ﹋︀﹨︩ ارزش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره 39 
︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹡︣م ا﹁︤اری ︗︀﹝︹ و  ﹫، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و︗﹢د︨  ︋﹥ ︫ــ﹊﹏︮ 
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︋︧︐︣ ﹇﹢ی ﹁﹠︀وری ا︵﹑︻︀ت ا︨️. ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 
 ️︀︻︋︣اورده ﹋︣دن ر ﹩︀﹡ا﹢︑ ﹩︐ ︀﹊﹡︀︋ ﹩﹚︺﹁
﹋︀﹝﹏ ︋︪ــ﹠︀﹝﹥ ﹨︀ و د︨ــ︐﹢ر︻﹞﹏ ﹁︺﹙﹩ ︋︀﹡﹉ 
﹝︣﹋︤ی ︋︣ای ︫﹠﹫︮ ﹩︀︨︀ ذ︀︠︣ را ﹡︡ار﹡︡. 
 ︀﹞وا ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩،  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋︣ا︨ــ︀س 
ــ﹊﹙︀ی  ﹥ ﹝﹢ارد ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡ه در︫   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︀︋ــ︡︋ 
﹝︐﹙︿ و ︵︊﹆﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉، ﹝﹠︺﹊︦ ︫﹢﹡︡. 
در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ ︀︋︡ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹠﹡︀︣︗ ﹏︤︀ی 
﹡﹆︡ی در را︨ــ︐︀ی ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی ﹋︀﹨︩ ارزش، 
︑﹢︗﹥ و︥ه ای ︫ــ﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ ︋︣ 
︑︽﹫﹫︣ و︲︺﹫️ وا﹝16︀، ﹡︷︀رت ﹝﹠︀︨︊﹩ ︮﹢رت 
﹎﹫︣د. ﹡︊﹢د ﹡︷︀م ﹨︀ی ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉، 
 ︣﹍و︔﹫﹆﹥ ﹨︀، از د ️︣︡﹞ ︧ــ﹉ ور ️︣︡﹞

﹝︪﹊﹙︀ی ا ﹟﹢زه ا︨️.
 ﹩︋﹢︠ ﹤︋ ︀﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹟از ︵︣﹁﹩، ﹡﹫︀ز ا︨ــ️ ︑︀ ا
︋︀ ︡﹊﹍︣ ︎﹫﹢﹡︡ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و ﹋﹠︐︣﹜﹩ دا︠﹙﹩ 
 ️﹫﹀﹫﹋ ،️︀﹡ در ︀︑ ︫︡︀︋ ﹜﹋︀ ︀﹨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︣︋ ی﹢﹇
 ︀︋ .︡︋︀ ︩ا﹁︤ا ،︀﹞︤ار︫﹍︣ی ﹋︀﹨︩ ارزش وا﹎
 ﹤ ︡، در ا ﹟﹢زه ﹡﹫︀ز︋  ﹥ ﹝﹢اردی ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥︫   ︋﹤︗﹢︑
 ︣︷﹡ ﹤︋ ،︡﹠ ︣﹨ .د﹢︫ ﹩﹞ ︦ ﹩︨︀︨︀ی ا﹛﹢︑
﹝﹩ ر︨︡ ﹝﹠︀﹁︹ ︫ــ ﹩︭︀︮﹏ از ﹡︊﹢د ︫﹀︀﹁﹫️ 
﹋﹥ در ﹡︊ــ﹢د ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉ ︧ــ︀︋︡اری 
︋﹥ و︗﹢د ﹝﹩ آ︡، ا﹡﹍﹫︤ه ﹝︡ــ︣ان را ︋︣ای ار︑﹆︀ی 

︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩، ﹋︀﹨︩ داده ا︨️. 
5- ︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش17 ︋﹥ ︵﹢ر ︻﹞︡ه 
︣ ﹝︪ــ︐︣︀ن  ﹋﹫﹀﹩ ︋﹢ده18 و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹡︷︀رت ﹇﹢ی︋ 
و ︗﹞︹ آوری ﹝﹠︀︨ــ︉ و ﹋︀﹝﹏ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︑︊︳ 
︋︀ آ﹡︀ و ﹝﹫ــ︳ ا﹇︐︭︀دی ︎﹫︣ا﹝﹢﹡︪ــ︀ن دارد. 
︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹫︮ ا﹟ ﹁︣ا﹠︡، ﹡﹫︀ز 
︋﹥ ﹋︀ر ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ دارد. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹋﹥ در 
︣ای  ︀﹡﹊︀ی ﹋︪ــ﹢ر ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹐زم︋   ︋،︣︲︀ ︀ل
ــ︣ای ا﹟ ﹋︀ر،  ــ︣ط ﹐زم︋  اــ﹟ ﹋︀ر را ﹡︡ار﹡︡.︫ 
︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹎︣وه ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای در درون ︋︀﹡﹊︀ و 
﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زی ︋︧ــ︐︣ ﹝﹠︀︨︉ ﹡︣م ا﹁︤اری ا︨️ ﹋﹥ 
︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، و︗﹢د  ︗﹢ا︋﹍﹢ی ﹁︣ا ︡﹠︀د︫︡ه︋ 

﹡︷︀﹝︀ی ﹋﹠︐︣ل دا︠﹙﹩ ﹝﹠︀︨︉ ﹋﹥ از ︗﹞︹ آوری 
﹋︀﹝﹏ و ︋﹥ ﹝﹢﹇ــ︹ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝︺﹆﹢ل 
ا︖ــ︀د ﹋﹠︡، در ﹁︣ا ︡﹠︀د︫ــ︡ه ا﹨﹞﹫️ و︥ه ای 

دارد. 
︡︋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︨ــ︀︠︐︀ر ︨ــ﹠︐﹩ 
 ︀﹫︋︀︋︣ای ا﹡︖︀م ارز ︀﹡ــ︤ ﹋︣دن آ︖﹞  ،︀﹊﹡︀︋
در ا﹟ ︨ــ︴،  در ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ﹝﹢︲﹢︻﹩ دور از 
د︨︐︣س ا︨ــ️. از ا﹠︣و، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ 
︣︠﹩ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی  ︑︡و﹟ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉،︋ 

﹋︀﹨︩ ارزش ﹋﹞﹩ ︨︀زی ︫﹢د. 
︡︋ــ﹩ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ﹠﹫ــ﹟ روــ﹥ ای ﹋﹞︀ل 
﹝︴﹙﹢ب ﹡﹢ا﹨︡ ︋ــ﹢د؛ ا﹝︀ ︋ــ︣ای ا︗︣ا﹩ ﹋︣دن 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣ ا︨️. 
﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ ﹋ّ﹞﹩ ︨︀زی ﹨︀  ﹐زم︋ 
را در دا﹝﹠ــ﹥ ای ﹝︖ــ︀ز و ︵︊ــ﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹥ ﹡﹢︻﹩ آ﹡︀ را ︵︣ا﹩ ﹋︣د  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹡︖︀م داد و︋ 

︑︀ ︋︀ ﹝﹀︀د ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︑︱︀د ﹡︊︀︫﹠︡. 
︋︣ای ﹝︓ــ︀ل، ﹊﹩ از ︫ــ﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ﹋︀﹨︩ 
ارزش، ﹡﹆︰ ﹝﹀︀د ﹇ــ︣ارداد وام (﹝︀﹡﹠︡ ﹋﹢︑︀﹨﹩ 
در ︎︣دا︠️ ا﹇︧ــ︀ط از ︨﹢ی ﹝︪ــ︐︣ی) ا︨️. 
در ﹨﹞﹫ــ﹟ را︨ــ︐︀، ︋︀﹡﹊︀ی ︋︤ر﹎ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن 
اچ اس ︋﹩ ︨ــ﹩ (HSBC)، ﹎︫︢ــ︐﹟ از ﹝︣ز 
90 روز د︣﹋ــ︣د در ︎︣دا︠️ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از 
︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹨︩ ارزش در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡. ﹐زم ︋﹥ 
ذ﹋︣ ا︨️، رو﹊︣د ﹋ّ﹞﹩ ︫︡ه ﹁︺﹙﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده 
در ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ و رو﹥ ﹨︀ی روز 
﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︋︀﹡﹊︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹨﹞﹢ا﹡﹩ 
 ﹩︡︋ .︀ی ا︨︀︨﹩ ﹡﹫︀ز دارد﹚︡︺︑ ﹤︋ ︡ا︫︐﹥ و﹡
ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹁︣ا﹠︡ ا﹜﹍﹢︋︣داری، ا︨︐﹀︀ده ︋︡ون 
︑︽﹫﹫ــ︣ از ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︋︀﹡﹊ــ︀ی ︠︀ر︗﹩ ︋︡ون در 
﹡︷︣ ﹎︣﹁︐ــ﹟ و﹫﹎︥︀ی ﹝﹫︳ ا﹇︐︭︀دی، ︠︀﹜﹩ 

از ا︫﹊︀ل ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
6- ا﹎ــ︣ ــ﹉ وام در ︵︊﹆﹥ ︑︧ــ﹫﹑ت دارای 
﹋︀﹨ــ︩ ارزش ︵︊﹆﹥ ︋﹠︡ی ︫ــ﹢د، ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
﹝︧﹊﹢ت ︋﹢دن ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︫﹞︀ره 39، 

ا︗︣ا︗︣ا﹩ ﹋︣دنا﹩ ﹋︣دن

ا﹜﹍﹢﹨︀ی ا﹜﹍﹢﹨︀ی 

﹋︀﹨︩ ارزش ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩﹋︀﹨︩ ارزش ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

در ︋︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩در ︋︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩

﹊﹩ از﹊﹩ از

 ﹟︣︑د︫﹢ار ﹟︣︑د︫﹢ار

️﹋︣ ﹏︣ا﹞️﹋︣ ﹏︣ا﹞

️﹝︨ ﹤︋️﹝︨ ﹤︋

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀یا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

ا︨️ا︨️
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︫﹠︀︨ــ︀﹩ درا﹝︡ وام ﹝︣︋﹢ط ﹋﹞︀﹋︀ن ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. از آ﹡︖︀ 
 ︣︖﹠﹞ ﹤رو ﹟ت از درا﹝︡﹨︀ی ﹝︪︀ع ا︨️، ا﹑﹫︧︑ ︡﹞درا ﹤﹋
 ︀﹊﹡︀︋ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ا﹁︪ــ︀ی درا﹝︡﹨︀ی ﹝︪︀ع ﹝﹢﹨﹢م در ︮﹢ر ﹤︋
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا﹟ رو﹡︡ ︋﹥ ﹋︀﹨︩ ﹋︀ذب ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀وت 
︨﹢د ﹇︴︺﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︧︀ب ︨ــ︍︣ده ﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹠︖︣ 
︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡؛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ در ﹝︐﹢ا، درا﹝︡﹨︀ی ﹝︪︀ع ︀د︫︡ه 
﹫︪ــ︐︣ از  ــ﹢ده و ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀وت ا﹟ دو ︻﹠︭︣ در ︻﹞﹏︋  ﹝﹢﹨ــ﹢م︋ 
آن ﹝︊﹙︽﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︀﹡﹊︀ ا﹁︪ــ︀ ﹝﹩ ︫﹢د. 
︋﹠︀︋︣ا﹟، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹡ــ︀د ﹡︀︸︣ ︋︀ ﹋︀﹨︩ ﹡︣خ ︨ــ﹢د 
︨︍︣ده ﹨︀ی ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری، از ︠︣وج ︨﹢د ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝﹢﹨﹢م 

︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡.
 ﹩︪︀﹁ ︀ی ﹇︊﹙﹩ ︻﹠﹢ان ︫︡، ︑﹀︀وت︪ــ︋ 7- ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در
︋﹫ــ﹟ ﹝﹆︣رات ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︋ــ︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︀﹨︩ ارزش و 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و︗﹢د دارد. ﹎ــ︤ارش ﹋︣دن دو ﹝︊﹙︼ 
︣ای ﹉ ﹇﹙﹛ ﹊︧ــ︀ن در︮﹢رت ﹝︀﹜﹩  ︋﹥ ︵﹢ر﹋︀﹝ــ﹏ ﹝︐﹀ــ︀وت︋ 
﹡﹞﹢﹡﹥ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹠︖ــ︣ ︋﹥ ا﹞︀︋ــ︀ی ﹁︣اوا﹡﹩ ︋︣ای 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︫ــ﹢د. در ﹨﹞﹫﹟ را︨ــ︐︀، ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢د 
﹝﹆︣رات ﹁︺﹙﹩ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ﹝﹢رد ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ﹁︀︮﹙﹥ 

.︡︋︀ ︩﹨︀﹋ د﹢︗﹢﹞
 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ﹩︀﹠︑ ﹤︋ 8- ﹋︀﹨︩ ر︑︊﹥ ا︻︐︊︀ری وام ﹎﹫︣﹡︡ه
﹋︀﹨ــ︩ ارزش ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د؛ ا﹝︀ ﹋︀﹨ــ︩ و ︑﹠︤ل ر︑︊ــ﹥ ا︻︐︊︀ری 
️ ﹋﹠﹠ــ︡ه ︑︧ــ﹫﹑ت در ﹋﹠ــ︀ر د﹍︣ ﹡︪ــ︀﹡﹥ ﹨︀، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹁︀در
︫﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩ ﹋︀﹁﹩ را ︋︣ای ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. 
﹊﹩ از ﹋︀︨ــ︐﹫︀ی ﹝﹢︗﹢د در ز﹝﹫﹠﹥ ︎﹫︀ده ︨︀زی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ︀﹊﹡︀︋ ﹏︠︀ی ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ﹝﹠︀︨ــ︉ در دا﹞︀︷﹡ ا﹜﹞﹙﹙﹩، ﹡︊﹢د ﹟﹫︋
و ﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹨︀ی ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی ا︨️. و︗﹢د ا﹟ دو ا︋︤ار، ا︵﹑︻︀ت 
﹝﹠︀︨︊﹩ را در را︨ــ︐︀ی ر︻︀️ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹠︀︨︉ ﹋︀﹨︩ ارزش 
﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از ا﹠︣و، ﹡﹫︀ز ا︨️ ︑︀ ︋︀﹡﹊﹞︀︷﹡ ︀︀ی ر︑︊﹥ ︋﹠︡ی 
﹝﹠︀︨ــ︊﹩ را ︑﹫﹥ ﹋︣ده و ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ار︑︊︀ط آ﹡︀ را ︋︀ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 

︧︀︋︡اری، ︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹠︡.

︨﹟ آ︠︣
آ﹡︙﹥ از ﹡︷︣ ﹎︢را﹡︡﹛، ︋︣︠﹩ از را﹨﹊︀ر﹨︀ی ︎﹫︀ده ︨︀زی ا﹜﹍﹢ی 
ز︀ن ︑ ،﹤︐﹁︀ ﹅﹆︀﹜︪ــ︀ و ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀﹩ در را︨ــ︐︀ی ر﹁︹ 

آ﹡︀︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︋﹫︀ن ︫︡، ︎﹫︀ده ︨︀زی ا﹟ ا﹜﹍﹢ دارای آ︔︀ر 
︩ ﹎﹀︐﹥، ا︗︣ا﹩ ﹋︣دن  ﹫ ﹥ ﹝﹢ارد︎   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹢د.︋  ﹢ا﹨︡︋  ﹁︣اوا﹡ــ﹩︠ 
︀﹡﹊︀ی ا︣ا﹡﹩، ﹊﹩ از  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در︋  ا﹜﹍﹢﹨ــ︀ی ﹋︀﹨︩ ارزش︋ 
د︫﹢ار︑︣﹟ ﹝︣ا ﹏︣﹋️ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨ــ️ و ︎﹫︀ده ︨︀زی ﹫︮ ا﹟ ا﹜﹍﹢﹨︀، ︑︀︋︹ 
︻﹢ا﹝﹏ ﹁︣اوا﹡﹩ ︋﹢ده و ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︻︤﹝﹩ ︗︡ی در ﹡︷︀م ︋︀﹡﹊﹩ ﹋︪﹢ر 

دارد.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Impairment
2- Incurred Loss Model
3- Market Value
4- Individually
5- Collectivity
6- Case by Case

7- ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝︊﹙︼ وام ︋﹥ ﹝﹫︤ا﹡﹩ ︻﹞︡ه ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹡︷ــ︀رت و ︎﹫﹍﹫︣ی وام 
︀د︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︮﹢رت ︢︎︣د 

8- Homogeneous Groups of Loans
9- Incurred but not yet Identified Impairment
10- Roll Rate

روش ﹡︣خ ﹎︣دش ︋﹥ در︮︡ی از دار﹡︡﹎︀ن ﹋︀ر︑︀ی ا︻︐︊︀ری ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
﹋﹥ ﹨﹞﹢اره ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹁︤ا﹠︡ه ای در ︀︋︀︧︪︀ن ﹇︭﹢ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.

11- Loss Rate
 ﹩︭︪﹞ ︀ی ︠︀ص و﹡︀ا﹡︡و︠︐﹥ ﹨︀ ︋︣ای ︎﹢︫ــ︩ ز ︀ ︣︀︠12- ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ذ
 ︀﹨ ﹩︣و﹨﹩ از دارا﹎ ︀ ﹩دارا ﹈ ارزش ︬︪﹞ ︩﹨︀﹋ ︀︋ در ار︑︊︀ط ︀ ،︫︡︀︋
︋︀︫﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ︋︣ای ︗︢ب ز﹡︀︀ی ﹝﹆﹅ ﹡︪︡ه در د︨︐︣س 
 ﹟︣و، ا﹠︫ــ﹢﹡︡ و از ا ﹩﹝﹡ ﹩﹆﹚︑ ای ﹤︀﹞︣︀ی ︨ــ﹫﹎︥وا︗︡ و ﹟ده و ︋﹠︀︋︣ا﹢︋

﹇︊﹫﹏ ذ︀︠︣ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︨︣﹝﹛ ﹤︀︎ ﹤︀︀ظ ︫﹢﹡︡.
︣﹨ -13﹠︡ ﹋﹥ در ︻﹞﹏ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︪﹩ از آن ︋﹥ وا︨︴﹥ ﹋﹛ ﹡﹞︀﹩ ذا︑﹩ 

.︡︋︀ ﹏﹫﹚﹆︑ ︊︣ان و ا︔︣ آن︗ ،﹤︐﹁︀ ﹅﹆︑ ︀نا﹜﹍﹢ی ز
14- ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ﹡﹫︤ ﹝︭︡اق دارد.

15- در د︨︐﹢ر︻﹞﹏ ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی، ︋︣ای وا﹝︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ آ︨︐︀﹡﹥ ︑︺︣︿ ︫︡ه 
ا︨️ (ر︗﹢ع ︫﹢د ︋﹥ ﹝︀ده ︋ 4 ︡﹠︋ 1︪﹠︀﹝﹥ ︫﹞︀ره: ﹝︉/ ٢٨٢) 

16- ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥ ︫ــ︡، ︋︣︠﹩ وا﹝︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫︐ــ﹩ ﹋﹥ در ارز︀︋﹩ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 
 ﹩︀︨︀﹠︫ د﹜﹫﹏ در د︨ــ︐︣س ﹡︊﹢دن ︫﹢ا﹨︡ ︻﹫﹠﹩، ﹋︀﹨︩ ارزش ﹤︋ ︀﹡︋︣ای آ
﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️، دو︋︀ره ﹎︣وه ︋﹠︡ی ︫ــ︡ه و ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹎︣و﹨﹩ ﹇︣ار ︠﹢ا﹨﹠︡ 
﹎︣﹁️. ︀ل ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ در ﹝﹢رد ﹨︣ ﹋︡ام از ا﹟ وا﹝︀، ا︵﹑︻︀ت و ︫﹢ا﹨︡ 
 ︴︨ ارزش در ︩﹨︀﹋ ﹩︀ز﹝﹫﹠﹥ و ︋︧ــ︐︣ ︫﹠︀︨ــ ﹤﹋ ︡︀︨ــ︊﹩ ︋﹥ د︨ــ️ آ﹠﹞
 ﹩︋︀ارز ︡﹠︀د︫ــ︡ه از ﹁︣ا ︀ز ا︨ــ️ ︑︀ وام﹫﹡ ،﹟︀︋︣ا﹠ ︗︡ا﹎︀﹡ــ﹥ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡؛︋ 
﹥ ﹡︷︀رت ﹝﹠︀︨︉  ️ ا﹡︖︀م ا﹟ ︻﹞﹏ ﹡﹫︀ز︋  ﹢د . ا︵﹞﹫﹠︀ن از︮  ︀رج︫  ﹎︣و﹨﹩︠ 

و ﹋﹠︐︣﹜︀ی ﹝﹠︀︨︉ دارد.
.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ﹩︋︀︡ا﹎︀﹡﹥ ارز︗ ﹤﹋ ️﹫﹝﹨︀ی ︋︀ا﹞زه وا﹢ ︥ه در17- ︋﹥ و

︪︋ ﹤︋ -18︀ی ﹇︊﹙﹩ ر︗﹢ع ︫﹢د.
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