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 ﹤ ︀ز︠﹢رد ﹡︧︊️︋   ︋️﹁︀ــ︀︠️ ﹋﹥ در︮︡د در ︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ای ﹝﹠︐︪︨︣  ︣ای ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ︻﹞﹢﹝﹩،︎  ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ارو︎︀ (EC)، در 21 ﹝︀رس 2018،︋ 
︀ر﹢ب ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋︣ای ﹎︤ار︫﹍︣ی ︫︣﹋︐︀ ︋﹢د ﹋﹥ ︑︀ 21 ژو﹫﹥ 2018، ا﹝﹊︀ن ︨︀︎ ︋﹥ آن و︗﹢د دا︫️.

﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹝︖︀ز ﹋︣دن ا︖︀د  ︀زو﹋︀ری︋   ︨︡︀ ﹢د ﹋﹥ آ︀ ا︑︀د﹥ ارو︎︀︋   ︋﹟︀ز﹎︀ری، ا ︣ر︨﹩︨   ︋﹤﹞︀﹠︪︨︣ ︪︨︣︀ی ﹝︴︣ح ︫︡ه در︎   ︎﹟︣︑ ﹜﹞ از ﹩﹊
︑︽﹫﹫︣﹨︀ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ا︑︀د﹥ ارو︎︀، ارا﹥ ﹋﹠︡ ؟ ا﹟ ︨︀زو﹋︀ر ︋﹥ د︨︐﹊︀ری ﹋︣دن2 ﹝︺︣وف ا︨️. 
 ︡﹠﹊﹡ ︡﹫︃︑ از آن را ﹩︪︋ ︀ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ﹉ دارد ﹅ ﹤﹋ ︡︋︀︫ــ ﹩﹞ ︀︎ارو ﹤︀د︑ع، ا﹁︤ون ︋︣ ﹇︡رت ﹋﹠﹢﹡﹩ ا﹢︲﹢﹞ ﹟ا

(﹋﹥ در ﹝﹢اردی ﹡︀در ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د) و ︋﹥ ﹋﹠︀ر﹎︢ا︫︐﹟3 ﹝︺︣وف ا︨️.
ا﹜︊︐﹥، ︑︺﹫﹫﹟ ﹍﹢﹡﹍﹩ وارد ﹋︣دن ا︨ــ︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ︧︀︋︡اری، ︋︣︻︡ه ﹨︣ ﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی 
ا︨ــ️. ا﹝︀ ا﹟ وا﹇︺﹫️ ﹋﹥ ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹊︣ر، ا﹝﹊︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده از ︨︀زو﹋︀ر د︨ــ︐﹊︀ری ﹋︣دن  ا︑︀د﹥ ارو︎︀ در ا︨ــ︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹝︀ را ︋﹥  د﹐︐﹞ ﹩﹚﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.
 ﹉ ﹩﹠︺ ،(G 20) 20︪ــ﹢ر﹨︀ی ﹎︣وه﹋ ︡﹫︃︑ ︣ک ا︮﹙﹩ در ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ از ﹨︡ف ﹝﹢رد﹞ ارو︎︀ ﹡﹫︣وی ﹤︀د︑از 20 ︨ــ︀ل، ا ︩﹫︋ ﹤﹊﹠اول ا
﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︗︀﹡﹩ ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋﹢ده ا︨️. ﹝ ﹤﹋ ️︧﹫﹡ ︬︪︣ا ا︑︀د﹥ ارو︎︀، ﹋﹠︀رزدن ا﹟ ﹨︡ف را ز﹝︀﹡﹩ ﹝︴︣ح ﹋︣ده 

ا︨️ ﹋﹥ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋﹥ در︨︐﹩ ﹡﹍︣ان ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی ︗︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ز︣ ﹁︪︀ر ز︀دی ﹇︣ار دار﹡︡.
︀زو﹋︀ر د︨︐﹊︀ری ﹋︣دن در  ﹥ ا﹝﹊︀ن ا︨ــ︐﹀︀ده از︨  ︀ز︠﹢رد ﹡︧ــ︊️︋   ︋️﹁︀︣ای در ــ︀ل ا︠﹫︣- در ︑﹑ش︋   ︨︕﹠ دوم ا﹠﹊﹥، ا︑︀د﹥ ارو︎︀– دو︋︀ر در︎ 

﹁︣ا︃︑ ︡﹠﹫︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋﹢ده ا︨️، ﹋﹥ ﹨︣ دو ︋︣ر︨﹩، در︋︀ره ﹠﹫﹟ ︑︽﹫﹫︣ی ﹨︪︡ار داده ا﹡︡.

International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

درخواست براىدرخواست براى
پاسخدهى به نظرسنجى كميسيون اروپاپاسخدهى به نظرسنجى كميسيون اروپا
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﹨︀﹡ــ︦ ﹨﹢﹎︣ور︨ــ️ (Hans Hoogervorst)، ر﹫﹨ ︦﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری (IASB) و 
 ﹤︋ ،(IFRSF) ﹩﹛︀﹞ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ️﹫﹨ ︦﹫ر ،(Michel Prada) ︎︣ادا ﹏︪﹫﹞
︣﹋︐︀، وا﹋﹠︩ ﹡︪︀ن داد﹡︡. ︣ای ﹎︤ار︫﹍︣ی︫  ︀ز﹎︀ری 1︀ر﹢ب ا︑︀د﹥ ارو︎︀︋  ︣ر︨﹩︨  ﹝︪﹢ر︑﹢ا﹨﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ارو︎︀ در︋︀ره︋ 
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︋︣ر︨ــ﹩ ﹝︀︧︐︀د (Maystadt) در ︨︀ل 2013 ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ د︨️ ︀﹁️ ﹋﹥ ︨︀زو﹋︀ر د︨︐﹊︀ری ﹋︣دن ︋︣ای ا︖︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ز﹎︀ر︫︡ه ︋︀ ا︑︀د﹥ ارو︎︀، ︋︀ ر︀﹊︧﹩ رو︋﹥ رو ا︨️ ﹋﹥ ︻︊︀ر︑﹠︡ از:

،﹩﹡︀︗ ︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︗ ﹤︋ ﹩﹚﹞ ︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︖ا ﹅﹢︪︑ -1
2- ا﹁︤ا︀﹞︨︣ ﹤﹠︤﹨ ︩﹥ و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︣ای ﹡︀︫︣ان ارو︀︎﹩، و 

.︡﹫︃︑ ﹟﹫از آ ﹤﹚︣﹞ ﹟︣︠︋︣ای ﹝﹠︀﹁︹ ︭︠﹢︮﹩ ︑︀ آ ﹩﹢︗ ️ ︀﹝ ︡ه﹠︤ا﹁ ︪︡︡︑ -3
در ︋︣ر︨﹩ ﹝︀︧︐︀د ﹡﹫︤ ا︫︀ره ︫︡ ﹋﹥: ”︑﹫﹥ و︣ا︩ ارو︀︎﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ دارای ﹡︐﹫︖﹥ ﹝︺﹊﹢︨﹩ 
﹫︩ از  ︀︫ــ︡.“ ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹡︀د ︧︀︋︡اری ارو4︀︎، ﹋﹥︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︋  ﹫︪ــ︐︣ در ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ﹡﹀﹢ذ︋  ︀ د︨ــ︐﹫︀︋﹩︋  در ار︑︊︀ط︋ 
︣ای ︑︃﹫︡ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀،   ︋︣﹫  ︠︀ آری ︀ ﹉︣و﹀ ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی روش︮  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡︋  ا﹟ ﹁︡را︨ــ﹫﹢ن ︧︀︋︡اران ارو︎︀  (FEE) ﹡︀م دا︫️،︋ 
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋︀زدار﹡︡﹎﹩ ﹇︡ر︑﹞﹠︡︑︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹟ ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥ ︋︀︫︡: در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ارو︎︀ ︋︐﹢ا﹡︡ آزادا﹡﹥ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ را ︠﹢د ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑﹞︀﹏ ﹋﹞︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹝︀︧﹏ ارو︎︀ 

دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.
ارز︀︋﹩ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ارو︎︀ در ︨︀ل 2015 از ﹉ د﹨﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣︀ی ︋︣ر︨﹩ ﹝︀︧︐︀د را ︑︃﹫︡ ﹋︣د: 

”﹎︤ارش ﹝︀︧︐︀د ︑﹢︲﹫ داد ﹋﹥ ا︐﹫︀ط در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ︲︣وری ا︨️ و ︋﹫︪︐︣ ذ﹠﹀︺︀ن از ﹀︶ و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د ﹞︀️ ﹋︣ده ا﹡︡.“
﹝︪ــ︬ ﹡﹫︧ــ️ ﹋﹥ ﹥ ا︵﹑︻︀ت ︗︡︡ی ︋︺︡ از ا︑﹞︀م ا﹟ دو ارز︀﹝﹡ ﹩︋︀︀ن ︫︡ه، ﹋﹥ ︨︊︉ ﹝︴︣ح ︫︡ن ︋︒ ︨︀زو﹋︀ر د︨︐﹊︀ری ﹋︣دن ︋﹥ 

ا﹟ زودی ︫︡ه ا︨️.
︡ون  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  ︢︣ش ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︑︀د﹥ ارو︎︀، در︎  ︀ز﹎︀ری،︋   ︨﹩︋︀ارز ﹤﹞︀﹠︪︨︣ ︨﹢م،︎ 
︑︽﹫﹫︣، از د﹍︣ان ﹝︐﹞︀︤ ا︨ــ️. ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ﹝︀ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  144﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی، ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ را ︋︣ای ︑﹞︀م ︐﹋︫︣ ︣︐︪﹫︋ ︀︀ی ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه در ︋﹢رس ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. ا ﹟﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ︫︀﹝﹏ ︨﹥ ︀رم از ︫︣﹋︐︀ی ﹎︣وه 20 
﹫︪︐︣ از  ︢︣﹁︐﹥ ا﹡︡،︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را︎  ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︑︣﹋﹫︉ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡︀︠︀﹜︬ دا︠﹙﹩  (GDP)﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ار﹨︀ی︋ 

︋︪﹩ ا︨️ ﹋﹥ آن را ﹡︢︍︣﹁︐﹥ ا﹡︡.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را  ︣ای ︑︃﹫︡ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡︡ار﹡︡ و ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ــ︀زو﹋︀ری︋  ︢︣﹡︡ه،  87﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹨﹫︘︨  از 144︎ 
 ︀︋ ︡﹫︃︑ ︀زو﹋︀ر ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︀﹜﹩، ﹝﹩ ︢︎︣﹡︡. د ︣﹍﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی، دارای︨  ﹢ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︋﹥ ﹝︰ ا﹡︐︪ــ︀ر از︨ 
︨ــ︴﹢ح ﹝︐﹙︿ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ ﹨︧︐﹠︡. ﹁︣ا︃︑ ︡﹠﹫︡ ا︑︀د﹥ ارو︎︀، در ︀ل ︀︲︣ د﹇﹫﹅ ︑︣﹟ آ﹡︀ ا︨️. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در ︋︣ر︨﹩ ﹝︀︧︐︀د ذ﹋︣ ︫︡ه، 
ا﹟ ا﹝︣ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹩ ︋︪ــ︡ ﹋﹥ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ در ﹨﹞﹥ ︨ــ︴﹢ح ﹁︣ا﹠︡ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ار﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀، 

︋︧﹫︀ر ︑︃︔﹫︣﹎︢ار ا︨️.
︋︣ر︨ــ﹩ ︨︀ز﹎︀ری، ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥  ﹟︡﹠﹢زه ︋︤رگ ﹎︤ار︫﹍︣ی، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹡︢︍︣﹁︐﹥ ا﹡︡. 
ا﹟ در︨ــ️ ا︨ــ️؛ ا﹝︀ ﹡﹍︀ه د﹇﹫﹅ ︑︣ ︋﹥ ا︀﹐ت ﹝︐︡، ژا︎﹟، ﹫﹟ و ﹨﹠︡، ا︵﹑︻︀ت ︗︀﹜︊﹩ در ﹝﹢رد ﹝﹫︤ان و ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 

﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜ِ﹩ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣، در ا ﹟﹢زه ﹨︀ ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹡︡ارد،  ︢︣ش ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︣ای︎  ︑﹠ ︀﹢زه ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ا︮﹙﹩ ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ﹨﹫︘ رو﹡︡ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡ه ای︋ 
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ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا︨ــ️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ا︀﹐ت ﹝︐︡، ا︗︀زه ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟  ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ِ﹩ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ را ︋︣ای ﹡︀︫︣ان 
︠︀ر︗﹩ در ︋︀زار﹨︀ی ا﹝︀﹊︣﹩ ﹝﹩ د﹨︡. ︨ــ︀زو﹋︀ر د︨ــ︐﹊︀ری، ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی ارو︢︎ ﹩︀︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه در ︋﹢ر︨ــ︀ی 

ا︀﹐ت ﹝︐︡، ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︎﹫︩ از ︨︀ل 2007 ﹝︴︣ح ︋﹢د، ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ا﹡︖︀م ︑︺︀﹚︡﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د.
 ︀﹡آ .︡﹡︣︢︍︋ ︣﹫﹫︽︑ ︀ی ژا︎﹠﹩ در ژا︎﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ︮﹢رت داو︵﹙︊︀﹡﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را ﹋︀﹝﹏ و ︋︡ون︐﹋︫︣ــ
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡︧ــ︣﹫﹫︽︑ ﹤︀﹁︐﹥ و ا︮﹑ح ︫︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ از ︨﹢ی ژا︎﹟ را ﹡﹫︤ ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹠︡ (﹝︪︀︋﹥ 
 ﹤︧﹡ ︀ب ﹡﹊︣ده ا︨️ ﹋﹥ از︐﹡را ا ﹤﹠︤﹎ ﹟ژا︎﹠﹩ ا ️﹋︣  ︫﹉ ﹩︐ ،︣︲︀ ︀ل ︡ه ا︨️). در ﹫︪﹠︀د︫  ــ︀ز﹎︀ری︎  ︣ر︨ــ﹩︨  آ﹡︙﹥ ﹋﹥ در︋ 
 ﹩︊︣﹆︑ ︡ود 170 ︫︣﹋️ ژا︎﹠﹩، ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ،ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ از ︨﹢ی ژا︎﹟، ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡. در ︻﹢ض ﹤︐﹁︀︣﹫﹫︽︑
30 در︮︡ از ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︋︀زار ژا︎﹟ را ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ را ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ا﹡︡. ︨﹥ 

د﹜﹫﹏ ا︮﹙﹩ ذ﹋︫︣︡ه ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣، ︻︊︀ر︑﹠︡ از:
︉ و﹋︀ر، ︧﹋ ️︣︡﹞ در ﹩1- ﹋︀را

2- ا﹁︤ا︩ ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ︋︀ ر﹇︊︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩، و
3- ︑︊︀دل ︋︐︣ ا︵﹑︻︀ت ︋︀ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩.

 ﹟﹫ .︡﹠︐︧﹨ ︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹨﹞﹍︣ا﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨ــ️ ﹋﹥ درا︨︀س ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ﹩﹚﹞ ︧︀︋︡اری دارای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹟﹫
﹡︧ــ﹥ ﹨︀ی ︋︡ون ︑︽﹫﹫︣ ︑﹞︀م ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︠﹫︣ را ︢︎︣﹁︐﹥ و ︋﹥ ﹨﹞﹍︣ا﹩ ﹋︀﹝﹏ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︣ز﹝﹫﹟  ︀زار︨   ︋﹤︀﹞︣ ﹥ ︵﹢ر ︑﹆︣︊﹩ 30 در︮︡ ﹋﹏︨   ︋﹤﹋ ︤﹫﹡ ﹩﹠﹫ ︀ی︐﹋︣  ︫،﹟︡ه ا︨️. ا﹁︤ون ︋︣ ا  ︫︡︺︐﹞ ،︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ︵﹢ل ز﹝︀ن﹎
ا︮﹙﹩ ﹫﹟ را ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︢︎︣ش دو﹎︀﹡﹥ در ︋﹢رس ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌، ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋︀ آ﹡﹊﹥ ︫︣﹋︐︀ی دارای ︢︎︣ش دو﹎︀﹡﹥ ﹡﹫︤ دارای ا︠︐﹫︀ر ا︨︐﹀︀ده از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری 

﹫﹟ ﹨︧︐﹠︡، ا﹋︓︣️ آ﹡︀ ︋﹥ ﹨﹞︀ن د﹐︐﹋︫︣ ﹏︀ی ژا︎﹠﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
 ﹤︐﹁︣︢ ︀ در ︡ود ﹨﹀️ ﹡﹢ع د︨ــ︐﹊︀ری ︀ ﹋﹠︀ر﹎︢اری،︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را︋  ﹥ ︑︀ز﹎﹩ ﹉ ﹡﹢ع ﹝﹙﹩ از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︋︡﹠﹨
ا︨ــ️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹝﹆︀﹝︀ی ﹨﹠︡ آ﹎︀ه ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ︋︣︠﹢رد، ︋﹥ ر︨﹞﹫️ ︫﹠︀︠︐﹟ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹨﹠︡ را ﹝︡ود ﹝﹩ ﹋﹠︡ و از 

ا﹠︣و، ﹨﹠︡ ﹡﹫︤ ﹝︀﹡﹠︡ ﹫﹟، ﹝︐︺︡ ︋﹥  د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥  ﹨﹞﹍︣ا﹩ ﹋︀﹝﹏ در ︵﹢ل ز﹝︀ن ︫︡ه ا︨️.
 ︀︋ ﹤︋︀︪﹞ ︴︨ ﹉ ﹤︋ ا﹨︡ ︨︀زو﹋︀ر د︨︐﹊︀ری ︠﹢د را ︋︣ای ر︨﹫︡ن﹢︋ ️︨︋︣ر︨﹩ ︨︀ز﹎︀ری ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ارو︎︀ ﹝﹞﹊﹟ ا ﹤﹞︀﹠︪︨︣︎
﹢زه ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹨﹠︡ و ﹫﹟، ارا﹥ د﹨︡. آ︀ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ وا﹇︺︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ از ︢︎︣ش ﹋︀﹝﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی 
 ﹩﹚﹞ ﹤︧﹡ ا﹝﹊︀ن از ︡ ︀︑ ،︀︐﹋︣  ︫﹤﹋ ﹩︴︣ا ︀︀﹡﹩ ا︡ه آل ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹠︡؟︫  ــ﹞︐﹩ ︣﹋️ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ﹋︪﹢ر﹨︀ آن را︎   ︨﹤ ﹊︪ــ︡ و︋  ﹝︀﹜﹩ ﹋﹠︀ر︋ 

و ︨︀ز﹎︀ر︫︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ا︗︐﹠︀ب ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟
 ︡﹠ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ در ﹁︣ا ﹟﹫ ︣ر︨﹩ ﹝︀︧︐︀د ﹨︪︡ار ﹝﹩ د﹨︡، ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀︠︐﹟ ا﹝﹊︀ن ︑︽﹫﹫︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  در ﹡︀️، ﹨﹞︀ن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥︋ 
︣﹝︀﹥ ﹎︢اران و ︑︡و﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن   ︨،︀︐﹋︣ــ ︣ای︫  ﹫︀﹝︡﹨︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹥︋   ︎︀ ﹩ در︎﹩،︋  ︣وز ﹝︪ــ﹊﹙︀ی︎  ︣ای︋  ــ︣ا︳ را︋  ︑︃﹫︡ ا︑︀د﹥ ارو︎︀،︫ 

﹝﹆︣رات ا︑︀د﹥ ارو︎︀، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد.
 ︡﹠︣ا﹁ ﹤︋ ︡︡︗ ︨︀ز﹎︀ری، ا﹝﹊︀ن ا︲︀﹁﹥ ﹋︣دن دو ﹝︺﹫︀ر ﹩︋︀ا︫︀ره ︫﹢د ﹋﹥ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ارز ﹤︐﹊﹡ ﹟ا︨️ ︋﹥ ا ﹜﹞ ︀︐︨را ﹟در ا ،﹟﹫﹠︙﹝﹨
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︑︃﹫︡ ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋︀ ﹡︀م «︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری دراز﹝︡ت» و «︀︎︡اری» را ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︨ــ︀زد. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︀ ︑﹑︫ــ︀ی ا︑︀د﹥ ارو︎︀ ︋︣ای 
د︨ــ︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︀﹁︡﹨ ﹟﹫﹠﹩ را ︑︧﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹝︀ آ︔︀ر ا︐﹞︀﹜﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹡︀︊︡ ︋﹫︪︐︣ از ﹝﹫︤ان وا﹇︺﹩ ︋︣اورد ︫﹢د؛ 
ز︣ا ︧ــ︀︋︡اری در در︗ــ﹥ اول ا︋︤اری ︋︣ای ارا﹥ وا﹇︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥، ︑︀ ︡ ا﹝﹊︀ن ا︨ــ️. ︑︣و︕ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری 
دراز﹝︡ت، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ا︋︤ار ︋﹠﹫︀دی ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣︡️ دارا﹩ و ︋︡﹨﹩ ﹋︀﹁﹩ و د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹋︀﹁﹩ از ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ و ︋︡﹨﹫︀ی دراز﹝︡ت 

ا︨️.
ا﹁︤ون ︋ــ︣ اــ﹟، ﹝︺﹫︀ر﹨︀︎ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀ــ︡اری و ︑︃﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ دراز﹝︡ت ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹝︊﹛ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︪ــ︣و︻﹫️ ︋︣ای ︑﹑︫ــ︀ی 
️ ︗﹢︀﹡﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. ا﹎︣ ا︑︀د﹥ ارو︎︀  ﹉︀ر﹢ب ﹝﹀﹢﹝﹩ ارو︀︎﹩ را ︋﹥ ﹝﹫︀ن آورد، ا︡ه ای ﹋﹥ در ︎︨︪︣ــ﹠︀﹝﹥ آز﹝﹢ن ︫ــ︡ه  ︀﹝

ا︨️، دور︫︡ن از ﹨﹠︖︀ر﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︋﹥ ︑﹆︣︉ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.
﹢د ﹝﹠︀︨︉   ︠﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹟︧︀︋︡اری را ︋﹥  ︮﹢ر︑﹩ ︑︡و ارو︎︀ ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹤︀د︑ا ︀ ︋︀ز ﹨﹛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝﹢ا﹁﹆﹫﹛ ﹋﹥ ا︠︐﹫︀ر︋ 
﹥ رو︫︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، راه ﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ــ︀زو﹋︀ر د︨ــ︐﹊︀ری در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋   ︨﹤ارا ﹤﹋ ﹜︀ور  ︋﹟ا ︣ ﹝﹩ ︋﹫﹠︡؛ ا﹝︀︋ 
︣ای   ︋﹤﹠︤﹨ ﹟ا ﹤﹋ ﹩﹛︀ ا﹝︣ ︲︣وری ا︨️؛ در ﹟︣ا ا ︡﹨ــ﹢ا﹨︡ ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ه ای و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥ ﹡︪︀ن د ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن، ﹝︧﹙﹥ ︨ــ︀ز ا︨️.︫ 
︫︣﹋︐︀ی ا︑︀د﹥ ارو︎︀- ﹝︴︣ح ﹋︣دن ﹠﹫﹟ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ︨︣﹝︀﹥ ارو︎︀- ︋︡ون ︫﹉ از ﹝︤ا︀ ﹁︣ا︑︣ ︠﹢ا﹨︡ ر﹁️ ﹋﹥ 

ا﹟، ﹝︐︱︀د ﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ ︎︣وژه ا︑︀د﹥ ارو︎︀ در ︮︡د د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ آن ا︨️.
﹝︀ ︋﹥ ︑︃﹋﹫︡ از ا︻︱︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︎︨︪︣﹠︀﹝﹥ ︨︀︎ د﹨﹠︡.

                                        ﹝﹫︪﹏ ︎︣ادا                                        ﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور︨️
 ر﹫﹨ ︦﹫️ ا﹝﹠︀ی ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩                        ر﹫﹨ ︦﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری

 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Fitness Check

2- Carve-ins

3- Carve-outs

4- Accountancy Europe

:︹︊﹠﹞
IASB and IFRS Foundation Chairmen Urge Constituents to   Respond to European Commis-

sion Consultation, www.ifrs.org, 2018

 

International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

٧


