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﹤﹞︡﹆﹞
︣ ︑︀ر﹩ ﹜︢ت   ︫﹟د در ا﹢ ﹢ش آ﹝︡︡. ا﹝﹫︡وارم از ا﹇︀﹝️︠  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝︀ در آ﹝︧︐︣دام︠  ︋﹥ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

︣︊︋︡. ا﹜︊︐﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫ ﹉︬ ﹨﹙﹠︡ی، ︋﹥ ︠﹢︋﹩ ︋︀ ا︫ ﹟︣ آ︫﹠︀ ﹨︧︐﹛.
در ﹆﹫﹆️، 40 ︨ــ︀ل ︎﹫︩ ا﹠︖︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣دم و در دا﹡︪ــ﹍︀ه آ﹝︧ــ︐︣دام، ︑︀ر ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡م. در آن ز﹝︀ن، از ا﹟ ا﹝︣ ﹡︀آ﹎︀ه ︋﹢دم ﹋﹥ 
﹉ ﹝︧﹫︣ ︫︽﹙﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ و ︎︣︎﹫︘ و ︠﹛ ﹝︣ا ︋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︠﹢ا﹨︡ آورد و ︎︦ از ﹎︫︢️ ︨︀﹜︀ی ز︀دی ︋﹥ 

آ﹝︧︐︣دام ︋︀ز ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡ ...
 ︩ ︣ا︨︣ ︗︀ن ﹨︧︐﹠︡.︫  ️ ﹋﹠﹠︡ه از︨  ــ︣﹋ ︀︫﹫﹛. ﹝﹞︀﹡︀ن ﹝︀ 300︫  ﹫︩ رو دا︫ــ︐﹥︋  ︣ای ﹠︡ روز ︋︧ــ﹫︀ر ︗︀﹜︉︎  ︀︋︡ ﹝︴︀﹜︉ ز︀دی︋ 
︻︱﹢ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری، ﹋︀ر﹋﹠︀ن ار︫ــ︡ و ︑︺︡ادی ﹝﹞︀ن ﹝﹛ از د﹡﹫︀ی  ﹝﹆︣رات و ︧︀︋︡اری دار﹛. در︋︀ره 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︗︡︡ی ﹋﹥ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 

.﹜و﹎﹢ ﹝﹩ ︎︣داز ️ ︋﹥ ︫︡ت در﹎﹫︣ آن ︋﹢ده ا︨️، ︋︒ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، در︋︀ره ﹝﹀﹢م و︨﹫︹ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹎︧︐︣ده ︑︣ ︋﹠﹍︀ه ︋﹥ ﹎﹀
:﹜﹠﹋  ️︊︮ ﹩﹚︮︣ا﹡﹩، ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ در ﹝﹢رد ︨﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا﹠︨ اول ︩︋ در

در ا︋︐︡ا، ︋﹥ ﹡﹆︩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ار︑﹆︀ی ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︎︣دازم. ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع دوم ︨﹠︣ا﹡﹩ ﹝﹟، 
 ︩︋ ﹟︣︠ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 17 ﹝︣︋﹢ط ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ در︋︀ره ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه ا︨️. آ ﹩﹠︺
︨ــ﹠︣ا﹡﹩ ︠﹢د را ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ︺﹠﹩ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋︐︣ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف 

آن ︋︊﹢د ا︔︋︪︣﹩ ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️، ا︠︐︭︀ص ︠﹢ا﹨﹛ داد.

International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

استاندارد بين المللى گزارشگرى مالى شماره استاندارد بين المللى گزارشگرى مالى شماره 1717 و  و 
كمك آن به ثبات مالىكمك آن به ثبات مالى

﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری (IASB) در  ﹨︀﹡︦ ﹨﹢﹎︣ور︨ــ️ (Hans Hoogervorst)، ر﹫﹨ ︦﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ (IFRSF) در  ﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ﹢د در ﹋﹠﹀︣ا﹡︦︋  ــ﹠︣ا﹡﹩︠  ــ︀ل 2017 در︨   ︨﹟29 ژو
آ﹝︧︐︣دام، در︋︀ره ﹡﹆︩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری در ار︑﹆︀ی ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥- ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 17 (IFRS 17)- و ︑﹑ش ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری در را︨︐︀ی 

︑︡︊﹏ ﹎︤ار︫︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ا︋︤اری ︋︣ای ︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋︐︣ ﹝﹫︀ن ︫︣﹋︐︀ و ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران، ︮︊️ ﹋︣د.

 ︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡︊﹥ ﹁﹑ح
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︧︀︋︡اری و ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩
.﹜﹠﹋ ︒︋ ﹩﹛︀﹞ ︧︀︋︡اری در ار︑﹆︀ی ︔︊︀ت ︩﹆﹡ در︋︀ره ﹜﹨ا︋︐︡ا ﹝﹩ ︠﹢ا

﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری در ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︪ــ﹛ ا﹡︡از ︠﹢د، ︋﹥ ︮﹢رت ︣︮ ︋﹥ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︫︀ره ﹋︣ده ا︨️. ﹨︡ف ا︮﹙﹩ 
﹨﹫️، ا︖︀د ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫﹀︀﹁﹫️، ︎︀︨ــ﹢﹍﹩ و ﹋︀را﹩ را ︋﹥ ︋︀زار﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ در ︨︣ا︨︣ 

︗︀ن ︋﹫︀ورد.
.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️︀﹝ ︤﹫﹡ ﹩﹡︀︗ ︡ت ا﹇︐︭︀د﹞دراز ﹩﹛︀﹞ از ︔︊︀ت ﹤﹊﹚︋ ،️﹢﹆︑ ا︻︐﹞︀د و ر︫︡ را ︀﹠︑ ﹤﹡ ،︀ر﹋ ﹟ا ︀︋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ا﹋﹠﹢ن

︋︣︠﹩ ا︫ــ︀ص از ا ﹤﹫﹡︀﹫︋ ︩︋ ﹟︪﹛ ا﹡︡از ﹝︀ ﹝︐︺︖︉ ︫︡ه ا﹡︡. ︋︣ا﹛ ﹇︀︋﹏ درک ا︨️؛ ︣ا ﹋﹥ ︡︋﹩ ا︨️ ︋︊﹢د ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹨︡ف 
ا︮﹙﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ﹡﹫︧️. در ا︮﹏، ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع در ﹢زه ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︐﹫︀︵﹩1 ﹝﹆︣رات ﹎︢اران ا︨️ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ا﹞﹟ ︨︀زی 

︑﹢ان ︋︀ز︎︣دا︠️ ︋︡﹨﹩ ﹡︷︀م ﹝︀﹜﹩ را دار﹡︡.
 ،﹫︮ ︧︀︋︡اری .️︨︣ای د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ا  ︋﹜﹞ ︧︀︋︡اری، ︻﹠︭︣ی از ا︨︐︀﹡︡ار﹨︀ی ﹩︫︀﹡ ️﹫﹁︀﹀  ︫﹤﹋ ﹜︡﹆︐︺﹞ ︀ن﹠︙﹝﹨
﹩ ︑﹢︗﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣﹡︡.  ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹝﹢رد︋  ︣﹋︐︀ و︨  ﹢ی︫  ــ﹀︀﹁﹫️، از︨  ﹢رت ﹡︊﹢د︫  ︀︡ در︮  ﹝﹢︗︉ ا﹁︪ــ︀ی ر︧ــ﹊︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥︫ 
︺︑ ︣︐︡﹨︀ی   ︋️︣︡﹞ ا﹝﹊︀ن ︀︐﹋︣ ︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ را در ︑︣از﹡︀﹝﹥ وارد ﹋﹠︡،︫  ︡﹨﹫︀ی︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋  و﹇︐﹩ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ را ︠﹢ا﹨﹠︡ دا︫️. ︧ــ︀︋︡اری ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️، ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ ﹝﹢﹇︹ ︑︣ی در︋︀ره ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر، ز﹡︀︀ی وام و ﹝︡وده وا﹇︺﹩ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ا﹨︣م ﹝︀﹜﹩ در ︑︣از﹡︀﹝﹥ ارا
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ﹝﹢︗︉ درک ︋︐︣ی در︋︀ره ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹫︮ ︣﹢︭︑ ︡︀︋﹩ از درا﹝︡﹨︀ ا︖︀د ﹋︣ده 
و رو︀﹨ ﹤﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︧ــ︣︹ در ︫﹠︀︠️ درا﹝︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ را ﹝︖︀ز ﹡︪ــ﹞︀ر﹡︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︧︀︋︡اری ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︀︋︡ از ︎﹠︀ن ︨︀زی ﹋︀﹨︩ 
﹢دآور، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ︀﹐ 2︀ ﹁︣وش ﹎︤﹠︪ــ﹩ ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩︨  ︀ ︻︀︡ی ﹨︀ی︋   ︋﹩︀﹛︀ــ ︣﹎︪️ دادن ذ︀︠︣ ﹡︀︫﹩ از︨  ﹥ و︨ــ﹫﹙﹥︋  ︨ــ﹢دآوری︋ 
︦      ﹋﹠﹠︡ه وا﹇︺﹫️ ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️، ︧︀︋︡اری ︀︋︡ آن را ﹡︪ــ︀ن د﹨︡. و﹇︐﹩ وا﹇︺﹫️ ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹝︡ت ︵﹢﹐﹡﹩  ﹋﹠︡. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹡﹢︨ــ︀ن ﹝﹠︺﹊
︣ ا︨︀س ﹨﹞﹢ار︨︀زی ︨﹢د، در ﹡︀️ ︋﹥ ﹡﹢︨︀ن ︋﹫︪︐︣ ︨﹢د ﹝﹠︖︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ︔︊︀ت ︨︀︠︐﹍﹩ ︋﹥ ا﹡︡ازه ︠︊︣  ︎﹠︀ن ︋﹞︀﹡︡، ︔︊︀ت ︨ــ︀︠︐﹍﹩ ︋

︨︀︠︐﹍﹩، ︋︡ ا︨️.
︡﹩ ا︨️  ︀ز﹡︡.︋  ︣︵︣ف︨   ︋︹﹇﹢﹞ ﹤ ︪︐﹢ا﹡﹥ ﹋﹙﹫︡ی ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ا︨️؛ ز︣ا ﹝︡︣ان را ﹇︀در ﹝﹩ ︨︀زد ︑︀ ﹝︪﹊﹑ت را︋   ︎،️﹫﹀﹫﹋ ︀ ︧︀︋︡اری︋ 
﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︋︣ای ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹝﹛ ︑︣ ا︨️. ا︵﹑︻︀ت ﹝︀﹜﹩ ︀﹞︨︣ ،﹫︮﹥ ﹎︢ا ران را از ︮︣ف ︎﹢ل ︋﹫︪︐︣ ︋︣ای ﹫︤ی ﹋﹥ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋︀ 
︫﹊︧ــ️ ﹝﹢ا︗﹥ ︫︡ه ا︨️، ﹝﹠︹ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︫﹀︀﹁﹫️ ا︖︀د ︫︡ه ︋﹥ و︨ــ﹫﹙﹥ ︧︀︋︡اری دارای ا︔︣ ︎﹫︪﹍﹫︣ا﹡﹥ ا︨️. ︋︀ آ︫﹊︀ر ︫︡ن 

︨︣︹ ا︐﹞︀ل و︗﹢د ﹝︪﹊﹑ت، د﹍︣ ﹐زم ﹡﹫︧️ ﹝︡︣ان ر﹊︧︀ی ︾﹫︣︲︣وری را در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡.
در ﹝︖﹞﹢ع، ︧︀︋︡اری ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐، ﹡﹆︪﹩ ﹝︀﹡﹠︡ دا︨︐︀ن ﹉ ﹇﹠︀ری ﹝︪﹢ر و ﹝︺︣وف در ﹝︺︡ن ز︾︀ل ︨﹠﹌3 را دارد ﹋﹥ ﹡﹆︩ ︨︀﹝︀﹡﹥ 

﹨︪︡ار او﹜﹫﹥ ای ︋︣ای ﹋︪︿ ︑︽﹫﹫︣ در ر﹊︧︀ی ︫︣﹋️ و ︻﹞﹙﹊︣د آن را ︋︀زی ﹝﹩ ﹋﹠︡.
در ︨ــ︀﹜︀ی ا︠﹫︣، ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ز︀دی ︋︣ای ︑﹆﹢️ ا﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︪ــ︡ار او﹜﹫﹥ ا﹡︖ــ︀م داده ا﹛. ︎﹫︩ از ا﹟، ﹋︀ر ﹨﹫️ در ︧ــ︀︋︡اری 
︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ را ذ﹋︣ ﹋︣ده ام. ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 9 (IFRS 9)، ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︀ در︋︀ره ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩، ︫︣﹋︐︀ را 
 ،(IFRS 16) 16﹩﹛︀﹞ ︤ار︫﹍︣ی﹎ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا .︡﹠﹠﹋ ﹤﹫︑ ︀﹞︀ن وا︡ه ﹡﹍︣ ︋﹫︪ــ︐︣ی در︋︀ره ز﹠︤م ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت آ﹚﹞

ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︀ در︋︀ره ا︗︀ره، ا︵﹑︻︀ت ︋︐︣ی در︋︀ره ︑︺︡﹨︀ی ا︗︀ره ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ︨︀زد ﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥ ︠︀رج از ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︋﹢د﹡︡.
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و﹫﹎︥︀ی ﹋﹙﹫︡ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره ١٧
︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩،︋  ﹞︀ره 17 را ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د؛ او﹜﹫﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد دروا﹇︹︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ﹉ ﹝︀ه ﹇︊﹏، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︋﹫﹞﹥. در ادا﹝﹥ ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨﹛ ﹋﹥ ︣ا ا︻︐﹆︀د را︨ دارم ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹡﹫︤ ﹝﹢︗︉ ﹋﹞﹉ ︋﹥ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ا﹝︀ ا︗︀زه د﹨﹫︡ ا︋︐︡ا ︋︣︠﹩ 

﹝﹑︷﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩  در︋︀ره ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹛ را ︋﹫︀ن ﹋﹠﹛.
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 17، آ︣︠﹟ ﹝﹢رد از ︀ر ︎︣وژه ︋︤رگ ﹝︀ (︫﹠︀︠️ درا﹝︡، ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩، ا︗︀ره ﹨︀ و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن 
︀ل روی ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹫︩ از 20︨   ︋،(IASC) ︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ ﹫︪ــ﹫﹟ آن، ﹋﹞﹫︐﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ︋﹫﹞﹥) ا︨ــ️. ﹨﹫️ و ﹡︀د︎ 

﹋︀ر ﹋︣ده ا︨️؛ ا﹝︀ ︋︣ ا﹟ ︋︀ورم ﹋﹥ ارزش ا﹟ ﹨﹞﹥ ا﹡︐︷︀ر را دا︫️.
 ،﹟ا︨ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا ﹩﹡︀︗ ا﹇︐︭︀د ﹜﹞ از ا︗︤ای ︋︧ــ﹫︀ر ﹩﹊ و︲﹢ح ﹤︋ ،﹩ــ﹢ن د﹐ر دارا﹫﹚︣︑ 13 ــ️ ︋﹫﹞﹥، ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ︋﹫︩ از︺﹠︮
﹫﹞﹥ ﹡︡ا︫︐﹫﹛. ا︨︐︀﹡︡ارد ﹋﹠﹢﹡﹩، ا︨︐︀﹡︡ارد  ︣ای ︧ــ︀︋︡اری︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︋  ﹥ وا﹇︹︋  ︧ــ﹩ ︑︃︨︿ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︑︀ ﹝︀ه ﹎︫︢︐﹥، ا︨︐︀﹡︡اردی︋  ︗︀ی︋ 
︣﹋︐︀ی  ﹫︩ از ﹉ ﹝︺﹫︀ر ﹝﹢﹇️ ﹡﹫︧️ و در ا︮﹏، ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀︫  ﹞︀ره ،(IFRS 4) 4﹫︤ی︋  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ا︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫ 
︋﹫﹞﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن از ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ﹝﹢︗﹢د ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ︋︧﹫︀ری از ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︵﹩ ︨︀﹜︀ ︋﹥ روز ﹡︪︡ه ا︨️ و ︑﹀︀و︑︀ی ︋︧﹫︀ری 

︋︀ ﹨﹛ دار﹡︡.
﹥ ﹋︀ر   ︋﹤﹝﹫ ﹞︀ره 4 در وا﹇︹ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ︑︣﹋﹫︉ ﹝︐﹙﹀﹩ از ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ در︋︀ره︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
 ️﹋︣  ︫︡﹠ ﹩︐ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︧︀︋︡اری4  را ا︨︐﹀︀ده ﹩﹞﹢﹝︻ ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢ ﹫﹞﹥، ا﹡﹢اع ﹝︐﹙﹀﹩ از ا︮﹢ل︎   ︋︣︑︣ ــ︣﹋️︋  ــ﹢د. 20︫   ︫﹤︐﹁︣﹎
 ﹟︧︀︋︡اری ﹝︐﹀︀وت ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡. ︑﹀︀وت ﹝﹫︀ن ا ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ از ا︮﹢ل ﹏︮︀ ︕︀︐﹡ ﹅﹫﹀﹚︑ ﹤︋ ،︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د︑در ︮﹢ر ،﹩︐﹫﹚﹞︡﹠ ﹤﹝﹫︋

ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝﹙﹩ ︋︧﹫︀ر ز︀د ا︨️.
ا︗︀زه د﹨﹫︡ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋︣ ︫ــ﹫﹢ه ا﹡︡ازه ﹎﹫ــ︣ی ︋︡﹨﹩ ︋﹫﹞﹥ ︋﹫﹠︡از﹛. ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︡﹨﹩ دراز﹝︡ت، ا﹠﹊﹥ از ﹋︡ام ﹡︣خ ︑﹠︤﹏ ا︨ــ︐﹀︀ده 
︫ــ﹢د، ︋︧﹫︀ر ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️. در 100 ︋﹫﹞﹥ ﹎︣ ︋︤رگ، 35 در︮︡ ﹨﹠﹢ز از ﹡︠︣︀ی ︑︀ر﹩، 43 در︮︡ از ﹡︠︣︀ی ︗︀ری و 22 در︮︡ از 

︑︣﹋﹫︊﹩ از ﹡︠︣︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︀ی ︑︀ر﹩ را ارا﹥ ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ﹝︣︋﹢ط ︋﹢دن ﹋﹞︐︣ی  ︢︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹙﹩، ا︵﹑︻︀ت︋  ︋﹫︪ــ︐︣ ا︮﹢ل︎ 
︋︣︠﹢ردار ︋︀︫ــ︡. ︑﹠︤﹏ ︋︡﹨﹩ ︋﹫﹞﹥ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹡︣خ ︋︣ه 20 ︨ــ︀ل ﹇︊﹏، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︳ ﹡︣خ ︋︣ه ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︐﹀︀وت ︋﹢د، 
 ﹤﹋ ﹩︀﹠﹫﹝︱︑ و ︡︣︠ ــ︀ی ا︠︐﹫︀ر︋ در︋︀ره ﹩﹫︮ ا︵﹑︻︀ت ،﹩︀ی ︑︀ر︋ ،﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︣︋﹢︵﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠ــ
︧﹫︀ر د ︣︀ ﹁﹆︳ ز﹝︀﹡﹩  ﹫︪ــ︐︣ او﹇︀ت︋  ︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ای،︋   ︋﹟﹫﹠ ﹟و︗﹢د دارد، ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡. ا ︣﹝︻ ﹤﹝﹫ ا︾﹙︉ در ﹇︣ارداد﹨︀ی︋ 
 ︣﹎ ﹤﹝﹫︋ ﹉ ﹤﹋  ﹩︀﹊︧︧︀︋︡اری ا︾﹙︉ ا︵﹑︻︀ت ﹡︀﹋︀﹁﹩ در︋︀ره ر ،﹤︖﹫︐﹡ د. در﹢︫ ﹩﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ،️︨آن ﹁︣ا ر︨﹫︡ه ا ️﹚﹞ ︹﹞

︋︀ آن رو︋﹥ رو︨️، ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︢︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه  ︣︠﹩ ا︮﹢ل︎  ــ﹢د و︗﹢د دارد. در︋  ﹠︀︨ــ︀﹩ درا﹝︡ و︨   ︫﹩﹍﹡﹢﹍ ︀دی در︋︀رهــ︀ی ز︑ــ﹟، ︑﹀︀و﹫﹠︙﹝﹨
 ،︣﹍د؛ در ︋︣︠﹩ د﹢︫ ﹩﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ︡﹞ان درا﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩دارا ️︣︡﹞ ︧︀︋︡اری ﹝﹙﹩، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︪︐︣ی ︋︣ای ︠︡﹝︀ت
درا﹝︡ ︋︣ ﹝︊﹠︀ی ﹡﹆︡ی ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ︮︣ف ﹡︷︣ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد. در ︋︣︠﹩ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه 
 ،︬︪﹞︀﹡ ︡ه﹠ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︣ارداد دراز﹝︡ت ︋︀ آ ﹩︐ ،︫ــ﹢د؛ در روز اول ﹩﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ︧ــ︀︋︡اری ﹝﹙﹩، ︨﹢د در ا︋︐︡ا
﹠︀︨︀﹩ ز︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر و︗﹢د ﹡︡ارد.  ︣ای︫  ︀ ﹡︊﹢د ﹇︴︺﹫️ و︗﹢د دارد. ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹨﹫︘ ︔︊︀ت رو﹥ ای︋  ﹨﹞︣اه︋ 
 ﹉ در ،︣︐︪﹫ ﹢دآوری︋   ︨︀ ︀ ﹇︣ارداد﹨︀ی︋  ︢︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︧︀︋︡اری، ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر ﹨﹞︣اه︋  ﹫︪︐︣ ا︮﹢ل︎  در︋ 
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.️︧﹫﹡ ︬﹫︪︑ ﹏︋︀﹇ ︢ا ر﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︣ارداد﹨︀ ︋︣ای﹇ ﹟ا ﹉︧ر ،﹟︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️؛ ︋﹠︀︋︣ا﹇ ﹤︻﹢﹝︖﹞
 ﹩︀︨︀﹠︫  ﹩﹞﹢﹝︻ ︀وت از ا︮﹢ل﹀︐﹞ ،﹤﹝﹫︋ در︋︀ره ﹩﹚﹞ ︧ــ︀︋︡اری ︫︡ه ﹤︐﹁︣︢︎ ︀ی ا︮﹢ل﹫﹎︥ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از و ︲وا
درا﹝︡ و د﹍︣ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹨︧︐﹠︡؛ ا﹡︡﹋﹩ از ا﹟ ︑﹀︀و︑︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا﹜﹍﹢ی ︠︀ص 

︉ و ﹋︀ر ︋﹫﹞﹥ ﹎︣، ︑﹢︗﹫﹥ ︫﹢د. ︧﹋
ا﹟ ︑﹠﹢ع ︋﹥ ﹡︊﹢د ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︢︎︣ی ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥، ︫ــ︣﹋︐︀ی ︋﹫﹞﹥ ︻﹞︣ ﹋﹥ از ﹉ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︫ــ︣﹋︐﹩ ﹁︣︻﹩ در ﹉ ﹎︣وه ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︋︣ای ا﹨︡اف ﹝﹆︣را︑﹩، از ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥  ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری د﹍︣ی ا︨︐﹀︀ده 
ــ︣﹋️، ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ ز︋︀ن ︧ــ︀︋︡اری ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︑﹀︀و︑︀ی ز︀دی را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ (25  ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹫︡، ﹨﹞﹫﹟︫ 
 ﹉ ︳﹆﹁ ︧︀︋︡اری ︡﹠﹡︋︣ای ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ دا ﹩︐ .(︀م︊︀ن ︨ــ︀︮ ق﹢﹆ در︮︡ ︑︀ 60 در︮︡ ا︠︐﹑ف در درا﹝︡﹨︀، ︨ــ﹢د ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و

️   آور ا︨️. روش ︨︀ده ︗﹞︹ و ︑﹀︣﹅ ﹡﹫︧️، ا﹟ ︑﹀︀وت در ﹡︐︀︕ ︋︧﹫︀ر ︫﹍﹀
ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 17 ︋﹥ ا﹟ ︫︣ا︀︎ ︡﹠︀︫﹢︠︀﹡ ︳︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︧︐﹙︤م ﹋︀ر︋︣د ارز︫﹫︀︋﹩ 
﹥ ار﹝︽︀ن ﹝﹩ آورد و  ﹢د︋  ﹠︀︨︀﹩ درا﹝︡ و︨  ︣ای︫  ﹀︀﹁﹩ را︋  ︣﹝︊﹠︀ی ا︮﹢ل ﹊︧ــ︀ن ا︨ــ️. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد، ا︮﹢ل︫   ︋﹤﹝﹫  ︋︀﹫﹨︡ ︋︣ای ︑﹞︀م︋ 

️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن دارا﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ︣︡﹞ و ︀﹊﹡︀︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︐﹋︫︣ ︣﹍د ︀︋ ﹤︧︀﹆﹞ ︫︡ن ︮﹠︺️ ︋﹫﹞﹥ در ︣︐︋ ︉︊︨

﹡﹆︩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره ١٧ در ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩
ا︗ــ︀زه د﹨﹫︡ ا﹋﹠﹢ن ︋﹥ ﹝︧ــ﹙﹥ ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ و ︧ــ︀︋︡اری ︋︀ز﹎︣د﹛. ﹨﹞︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ در ﹇︊﹏ ا︫ــ︀ره ﹋︣دم، ﹝︺︐﹆︡م ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹤﹝﹫ ︣﹋︐︀ی︋  ﹫︪ــ︐︣ی از ر﹊︧︀ی︫  ︧﹫︀ر︋  ﹥ ا︐﹫︀ط و ︔︊︀ت ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︖︣ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد  درک︋  ــ﹞︀ره 17︋  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫ 

﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
اول از ﹨﹞ــ﹥، ︋︡﹨﹩ ︋﹫﹞﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹫︮ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠︷﹛ ︋﹥ روز ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ا︵﹑︻︀ت ︋︐︣ و ︋﹫︪ــ︐︣ی ارا﹥ ﹝﹩ د﹨︡؛ 

﹨﹞︙﹠﹫﹟، و︲︺﹫️ ﹡︀︎︀︡ار ︋︧﹫︀ر ︨︣︹ ︑︣ ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
دوم ا︋ ،﹤﹊﹠︀ی ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ا︠︐﹫ــ︀ر ︣︠︡﹨︀ و ︑︱﹞﹫﹠︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠︷﹛ ︋﹥ روز ︫ــ︡ه و ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︀﹝ــ﹏ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︺﹊︦ 

﹝﹩ ︫﹢د.
︨﹢م ا︐﹋︫︣ ،﹤﹊﹠︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹥ روز ︫︡ه ای در︋︀ره ︀︫﹫﹥ ر︧﹉ ﹝︭﹢﹐ت ︋﹫﹞﹥ ﹁︣ا﹨﹛ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︨︀︠️.

︀رم، ز﹡︀︀ی ﹡︀︫ــ﹩ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر ︀︋︡ ︋﹩ در﹡﹌ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫﹢د. ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹎︣وه ︋﹠︡ی ︫﹢﹡︡؛ ا﹝︀ ︋﹥ 
︫﹫﹢ه ای ﹋﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠︡ ز﹡︀︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر ︋︀ ﹎︣وه ﹨︀﹩ از ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨﹢دآور، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪﹢﹡︡.

︡ه و درا﹝︡ ﹁﹆︳  ﹢د در ا︋︐︡ای ﹇︣ارداد︫   ︨﹩︀︨︀﹠  ︫﹤ ︪﹫︡ن︋   ︋﹤﹝︑︀  ︠︉︊ ﹞︀ره 17︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ︎﹠︖﹛، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ارا﹥ ︠︡﹝︀ت ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

در ﹡︀️، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره ︧︑ ︉︊︨ 17﹫﹏ ﹇︱︀وت در︋︀ره ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋︐︀ی ︋﹫﹞﹥ ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران 
 (Solvency II) 2 ﹩︧﹡﹢﹛︀  ︨﹤ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران، ﹇︀﹡﹢ن ︑﹢ان ﹡﹆︡﹠﹍﹩ ﹝﹢︨﹢م︋   ︨︣︐︪﹫  ︋﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ︀ی﹠︊﹞ ،︣︲︀ ︀ل ︫ــ﹢د. در ﹩﹞
︀ً ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︐﹞︣﹋︤ ︋︣ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ا︨️ و ﹨﹫︘ ︑﹞︀︤ی  ︊︣﹆︑ ،2 ﹩︧﹡﹢﹛︀︨ ︀﹞ارو︎︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا ﹤︀د︑︋︣ای ا ﹩︵︀﹫︐ا︨ــ️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡اردی ا
﹢دآوری  ︡، ﹇︀﹏ ﹡﹫︧️. ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، ﹨﹫︘ ا︵﹑︻︀︑﹩ در︋︀ره︨  ﹢ا﹨︫︡  ﹢دی ﹋﹥ در آ﹠︡ه ﹋︧︉︠  ︉ ︫ــ︡ه در ﹎︫︢︐﹥ و︨  ــ﹢د ﹋︧ ﹝﹫︀ن︨ 

︵﹩ ز﹝︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡.
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 ﹟︣ی در︋︀ره رو﹡︡ ︨ــ﹢دآوری ﹝﹠︖︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. از ا︐︋ ا︵﹑︻︀ت ﹤ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره 17 ︋﹥ ارا
﹝︧ــ﹙﹥ آ﹎︀﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︋﹫﹞﹥ در ︑﹞︀م ﹝﹢ارد، در︮︡د ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ر︧﹉ ا︨ــ️؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟، ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝︀ ا︗︀زه ﹎︣وه ︋﹠︡ی ﹇︣ارداد﹨︀ 
را ﹝﹩ د﹨ــ︡. اــ﹟ ا﹝︣ ﹝︐﹀︀وت از ا﹜︤ا﹝ــ︀ی ﹝︀ ︋︣ای د︐﹫﹛︀︺﹁ ︣﹍︀ی ︑︖︀ری ا︨ــ️ ﹋﹥ در آن ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︋﹥ ︋︣ر︨ــ﹩ ﹨︣ ﹇︣ارداد 

.﹜︣د ﹡﹫︀ز دار﹁ ﹤︋︭︣﹠﹞
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره 17، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹎﹫︣ی ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︋ــ︡ون ﹝︡ود️ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از  ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
 ﹩︀︨︀﹠ ﹥ ︑︧ــ ︹︣︀ ︑︃︠﹫︣ در︫  ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝︐﹙︿ را ﹝︖︀ز ﹡﹞﹩ دا﹡︡. ︑﹙﹀﹫﹅ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹝﹠︖︣︋ 
 ﹤﹊﹠در ︨﹢د، ︠﹫﹙﹩ ︋︺︡ از ا ︀﹡︫ــ﹢د ﹋﹥ ︑︃︔﹫︣ آ ﹩︀﹨درا﹝︡﹨︀، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹇︣ارداد ﹩︀درا﹝︡﹨︀ ︫ــ﹢د. ︑︃︠﹫︣ در ︫﹠︀︨ــ
﹝﹠﹆︱﹩ ︫ــ︡ه ا﹡︡، ︮﹢رت ︢︎︣د! ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹎﹫ِ︣ی ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫ــ︣ط ﹇︣ارداد﹨︀ ︨︊︉ د︫﹢ار︑︣ ︫︡ن ︑︪﹫︬ رو﹡︡ ︨﹢د 
︋︣ای ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره 17 ا︮﹢﹜﹩ را در ﹝﹢رد ﹎︣وه ︋﹠︡ی 

﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ︑︡و﹟ ﹋︣ده ا︨️.
︋︣︠﹩ ︋﹫﹞﹥ ﹎︣ان، ﹝︡ود︐︀ی ︑﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه ︋﹥ و︨﹫﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 17 را ﹡﹞﹩ ︎︧﹠︡﹡︡؛ ز︣ا 
︉ و ﹋︀ر︫ــ︀ن، ا︾﹙︉ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹥ ﹡︧︊️ ︾﹫︨︣ــ﹢دآور را ︋︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︗︡︡ی از ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨﹢دآور؛ ︗︊︣ان  در ا﹜﹍﹢ی ﹁︺﹙﹩ ﹋︧
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ﹡︀ ا﹟ ︻﹞﹏ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ و︥﹎﹩ ﹝﹠︭︣ ︋﹥ ﹁︣د در ︮﹠︺️ ︋﹫﹞﹥ ﹝﹩ دا﹡﹠︡؛ ا﹝︀، ︎︨︣ــ︩ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ آ︀ ا﹟ ا﹜﹍﹢ی 

︉ و﹋︀ر﹨︀ی ︾﹫︣︋﹫﹞﹥ ای ا︨️؟ ︉ و﹋︀ر دروا﹇︹ ︋︧﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت از ︋﹫︪︐︣ ﹋︧ ︧﹋
 ﹅︣︵ ︡ه از﹠ا﹝︣ را در آ ﹟ا﹝﹫︡وار﹡︡ ﹋﹥ ا ︀﹡را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. آ ︤﹫︀﹡ ︨ــ﹢د ︀︋ ﹩︀﹛︀و﹋︀ر﹨︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︣︑︉ ︨ــ ︉ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹋︧ــ
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ︀ ︨ــ﹢دآوری ︋﹫︪ــ︐︣ و در ﹇︧ــ﹞️ ر︫ــ︡ ︣︠﹥ ︑︖︀ری، ︗︊︣ان ﹋﹠﹠︡. ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن، ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︋﹩︀﹨︣ارداد﹇ ﹤︻﹢﹝︖﹞
﹥ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹎﹫︣ی  ︣﹋︐︀ ا﹟ ا︗︀زه را ﹡﹞﹩ د﹨︡ ﹋﹥︋   ︫﹤ ﹞︀ره 15 (IFRS 15)، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹝︀ در︋︀ره درا﹝︡،︋  ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫ 

﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ ︋︍︣داز﹡︡. ا﹟ ا﹝︣ ︨︊︉ د︫﹢ار ︫︡ن ︑︖︤﹥ و︑﹫︮ ﹏﹫﹚ رو﹡︡ ︨﹢د ︋︣ای ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹝﹩ ︫﹢د.
︡ ﹨︀ی ︨ــ﹢د، ا︾﹙︉ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹨︪ــ︡ار او﹜﹫﹥ ای ︋︣ای ﹝︪﹊﹑ت ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︧ــ︀︋︡اری، ﹝︀﹡﹠︡ ﹇﹠︀ری در ﹝︺︡ن  رو﹡
︉ و﹋︀ر  ︉ و﹋︀ری ﹋﹥ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟  ﹎﹫︣ی ر︧ــ﹊︋ ︀︩ ︲︣وری ا﹜﹍﹢ی ﹋︧ ز︾︀ل ︨ــ﹠﹌، ﹋︀ر﹋︣دش را ا﹡︖︀م د﹨︡،  ︡︀︋︐﹩ در ﹋︧ــ

ا︨️، از ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹎﹫︣ی ︋﹫︩ از ︡ ا︗︐﹠︀ب ﹋︣د.
︧﹫︀ر    ︋︩  ︋﹟︧︀︋︡اری ا︨️ و در ا ︣ای ︤ر﹎﹩︋  ﹞︀ره 17 ﹇︡م︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ﹥ ﹡︷︣﹝﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  در ﹝︖﹞﹢ع،︋ 

﹝﹛ ا﹇︐︭︀د، ︫﹀︀﹁﹫️ ﹐زم را ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠﹢ا﹨︡ دا︫️.

︑︊︀دل ا︵﹑︻︀ت ︋︐︣ در ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
︋︀ ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥، ﹨﹫︣︐︪﹫︋ ︀﹞ ️﹟ (ا﹝︀ ﹡﹥ ﹨﹞﹥) ︠﹕ ﹝﹢︗﹢د در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹝︀ را ر﹁︹ ﹋︣ده ا︨️.
﹥ ︗︀ی ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی   ︋﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺ ︀ل آ﹠︡ه︨   ︨︡﹠ ﹩︵ ،ب﹢ ︺︡ از آن ﹥؟︠  ︨︪︣﹩ ﹋﹥ ﹝︴︣ح ﹝﹩ ︫﹢د ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋   ︎،﹟︀︋︣ا﹠︋
 ﹩︪︋︣︔د ا﹢︊︋ ︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای︐﹫﹛︀︺﹁ ﹜﹫﹡︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹩ ︑﹢اد ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ﹁︺﹙﹩ ︑﹞︣﹋︤ ﹋﹠﹫﹛. ا﹢︊︋ ︣︋ ︣︐︪﹫︋ ،﹟︤﹍︀︗ ﹩﹚︮ا
 ︡︡︗ ر ا︮﹙﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری﹢﹞ را ︣︐︋ ︊︀دل ا︵﹑︻︀ت︑ ﹜︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥ ا︑︊ــ︀دل ا︵﹑︻︀ت ︮﹢ر︑

︠﹢د ﹇︣ار د﹨﹫﹛.
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 ﹤ ︣﹋️ را︋   ︫﹉ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︻﹞﹙﹊︣د﹎ ︣︲︀ ︀ل در ﹤﹋ ︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︀﹞ ﹤ ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ا︾﹙︉︋   ︨.﹜﹫﹠﹋ ﹤︗﹢︑ ︡︀ ︋﹥ ﹠︡ ﹝﹢︲﹢ع︋ 
ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︫﹀︀ف ﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ د﹨︡. آ﹡︀ ︋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝︀ درا﹝︡ و ︨﹢د ︀ ز︀ن را ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ا﹝︀ ︋﹥ ﹝﹢ارد ﹝﹢︗﹢د 
در ا﹟ ﹝﹫︀ن ︎︣دا︠︐﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. در ﹡︐﹫︖﹥، ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ︋︧﹫︀ر ﹋﹞﹩ و︗﹢د دارد. ︋﹠︀︋︣ا︀﹞︨︣ ،﹟﹥ ﹎︢ا ران ︠﹢ا﹨︀ن ︑﹀﹊﹫﹉ ︋﹫︪︐︣، 

﹝﹢ارد ا︲︀﹁﹩ و ︋﹥  ا︐﹞︀ل، ا︗︤ای ︗︡︡ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹝﹢رد ︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ ︑﹢︲﹫ ︋﹫︪︐︣ی د﹨︡.
 ︀﹡و ︑︴︀︋﹅ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ﹝﹆︣رات در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. آ ️︀︻︀ی ﹝︀﹜﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︻﹞﹏ ر︑دار﹡︡ ﹋﹥ ︮﹢ر ﹏︀﹝︑ ︀︐﹋︫︣ ،︣﹍از ︨﹢ی د

ا︾﹙︉ ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︾︣ق ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︀︪﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︨︊︉ ا︖︀د ارزش ا﹁︤وده ﹋︀﹁﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ︫︀﹨︡ ا﹁︤ا︩ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹨︧︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩  ︀ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 

﹡﹫︧︐﹠︡؛ ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ در ﹝︴︊﹢︻︀ت ﹝﹠︐︪︣ ︫︡ه و ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران از ا﹨﹞﹫️ ︋︧︤ا﹩ ︋︣︠﹢ردار ﹨︧︐﹠︡.
﹥ و︲﹢ح   ︋︀﹡از آ ﹩︠︣ ﹢﹛؛ ز︣ا︋  ــ﹀︀ف ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹇︭︡ ﹡︡ار﹛ ﹝︀﹡︹ ا︨ــ︐﹀︀ده از د﹍︣ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣د︫  ︋﹍︢ار︡ ا﹟ ﹝︧ــ﹙﹥ را︫ 
ارزش ا﹁︤وده دار﹡︡. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹝︀ ﹨﹛ ﹝︓﹏ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝﹆︣رات ﹎︢ار﹨︀ ﹡﹍︣ا﹡﹫﹛ ﹋﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︾﹫︣ از ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
︧ــ︀︋︡اری در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︻﹞﹙﹊︣دی ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︑︭﹢︣ی ا﹝﹫︡وار﹋﹠﹠︡ه ︑︣ از 

︻﹞﹙﹊︣د ︫︣﹋️ ︑︨︣﹫﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری ﹡﹫︧︐﹠︡، ︨︊︉ ﹁﹆︡ان  ﹝﹆︢︎ ﹤︧︀︣ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؛ ز︣ا ﹨︣ 
︫︣﹋︐﹩، ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ︑﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︀﹡︀︨﹢﹡ ﹟﹫﹠﹩، ﹨﹞﹫︪﹥ در را︨︐︀ی ﹝﹠︀﹁︹ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ر ﹡﹫︧️. ﹥ ︠﹢ب ﹝﹩ ︫﹢د 

.﹜ا﹡﹫﹛ د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹢︐︋ ﹤﹋
︋﹠︀︋︣ا ︀﹞ ️﹫﹨ ،﹟﹥ ﹋︀ری ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا﹡︖︀م د﹨︡؟

 .﹜﹫﹢﹎ ﹩﹞ ︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︨︀︨﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ آن ﹎︤ار︫﹍︣ی ︻﹞﹙﹊︣د︑ا︵﹑︻︀ت، ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︀زه ︋﹥ ︮﹢ر ︣︐︋ ر ا︮﹙﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︑︊︀دل﹢﹞
︀︋︡ ︨︀︠︐︀ر ︋﹫︪︐︣ و ︋︐︣ی ︋︣ای ︮﹢رت ︨﹢دوز︀ن و ︮﹢رت ︗︣︀ن و︗﹢ه ﹡﹆︡ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀ز﹛. ﹜︤وم ا︖︀د ا﹇﹑م ︗︡︡ و ︋﹥ ا︐﹞︀ل، 

ز︣﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ را ︋︣ر︨﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د.
در ︀ل ︀︲︣، ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ︋﹥ ︑︖︤﹥ و︑﹙﹫﹏ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در دو ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ ︑﹞︀﹏ دار﹡︡. ﹝﹢ر اول ︋﹥ ︑﹆︣︉ ︋﹫﹟ ︨﹢د 
︻﹞﹙﹫︀︑﹩ و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹝︀﹜﹩ ︑﹞︀﹇ ︤︀﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، از ︨ــ﹢د ﹇︊﹏ از ︋︣ه و ﹝︀﹜﹫︀ت (EBIT) ﹋﹥ ︋︣ا︨ــ︀س ا︮﹢ل 
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری ﹡﹫︧️، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐︡اول ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝﹢ر ا︮﹙﹩ دوم، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹫︤ان ︔︊︀ت ︨﹢د ا︨️ ﹋﹥ 
︋︣ای ︑﹡︀︣︗ ﹟﹫﹝︀ی ﹡﹆︡ی آ﹠︡ه ﹝﹛ ا︨ــ️. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏، ﹝︺﹫︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری 

﹡﹫︧︐﹠︡ و ︋︣ای ا︗︤ای ︨﹢د ︾﹫︣︻︀دی ︑︺︡﹏ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ︋﹥ ︮﹢رت ﹎︧︐︣ده ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
︣ای ﹠﹫ــ﹟ ﹝﹢ارد را︕ ﹝﹢رد  ︣ر︨ــ﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ا︨ــ️ ﹋﹥ آ ︀︀﹁︐﹟ ︑︺︀ر﹀﹩ ﹋﹥ ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ﹡﹫︧ــ︐﹠︡︋  ﹨﹫ــ️ ﹝︀ در ︀ل︋ 
ا︨ــ︐﹀︀ده ، ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨ــ️ ︀ ︠﹫︣ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹙﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︎﹫︙﹫︡ه ا︨ــ️ و راه ﹏ د﹇﹫﹅ آن در د︨︐︣س ﹡﹫︧️. ا﹝︀ ا﹎︣ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در 
ا︖︀د د︨︐﹢ر︻﹞﹏ و ر﹨﹠﹞﹢د ︎﹫︣ا﹝﹢ن ا﹟ ز﹢︫ ﹅﹁﹢﹞ ︀﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞︣﹛، ︋﹥ ا︻︐﹆︀د ﹝︀ ا﹟ ا﹝︣ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹋﹞﹉ ︠﹢ا﹨︡ 

﹋︣د.
﹡︐﹫︖﹥ ﹡︀﹩ ا︀︋ ﹤﹊﹠︡ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا︮﹙﹩ ︋︀ ︫﹊﹙︊﹠︡ی ︋︐︣ی ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ا﹁︤ا︢︎ ﹤︧︀﹆﹞ ︩︣ی ︫﹢د و ﹝﹆︣رات ﹎︢اران 

️ ︑︣ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹆︣رات ︎﹫︣ا﹝﹢ن ارا﹥ ﹝︺﹫︀ر﹨︀ی ︾﹫︣﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︧︀︋︡اری را ا︻﹞︀ل ﹋﹠﹠︡. را
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︩ ︑︣ ﹋﹠﹫﹛. ︎﹫︩ از ا﹟، ︋︣︠﹩ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ را در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ︫﹞︀ره1  ︋︣︔در ︑﹑︫ــ﹫﹛ ︑︀ ﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ را ا
(IAS 1)، ا︨︐︀﹡︡ارد ارا﹥، ا︖︀د ﹋︣ده ا﹛ ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آن، ︫︣﹋︐︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀︑﹩ را ﹋﹥ ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡، ︢ف 

﹫︀﹡﹫﹥ رو ﹤︣﹁﹥ ای را ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.  ﹢دن،︋  ︀ا﹨﹞﹫️︋  ︣﹋︐︀ در ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹀﹢م︋   ︫﹤ ︣ای ﹋﹞﹉︋  ﹥ زودی︋  ﹥ د﹡︊︀ل ا﹟ ﹋︀ر،︋   ︋.︡﹠﹠﹋
︋﹫︀﹡﹫﹥ رو ﹤︣﹁﹥ ای ︾﹫︣ا︗︊︀ری ا︨ــ️؛ ا﹝︀ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از ﹁︣ا﹠︡ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ︋︣ای ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︋︀ ﹡︷︣︠﹢ا﹨﹩ 

︻﹞﹢﹝﹩  و ︋︒ در ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹫️ ︑︡و﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹝﹫︡وار﹛ ا﹟ ر﹨﹠﹞﹢د ﹡﹆︩ ︑︧ــ︣︹ ﹋﹠﹠︡ه ای را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡ و ︋︀︻︒ ︫﹢د ︫ــ︣﹋︐︀ ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ا﹁︪︀ی ا︵﹑︻︀ت در ︮﹢ر︑︀ی 
﹝︀﹜﹩، ﹝︓﹏ ﹁︨︣ــ️ ︑︴︊﹫﹅5 ر﹁︐︀ر ﹡﹊﹠﹠︡. ا﹝﹫︡وار﹛ ︫ــ︣﹋︐︀ و﹇︐﹩ ﹇︱︀و︑︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ︋﹢دن را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︗︧ــ﹢ر︑︣ و 
﹥ ︑﹠︀﹩ ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧️ ا﹟ ︑︽﹫﹫︣ را ا︖︀د ﹋﹠﹠︡ و ا﹟ ﹋︀ر ﹝︧︐﹙︤م ︑﹑︫︀ی ﹎︣و﹨﹩ ا︨️.   ︋︀︐﹋︣ــ ︡﹩ ا︨️،︫  ︀︫ــ﹠︡.︋   ︋︣︑ ﹟﹝ا

.︡﹠﹠﹋ ️﹋︣ ️︗ ﹉ در ︡︀︋ ﹩﹍﹝﹨ ،︣رات ﹎︢اران﹆﹞ ︧︀︋︨︣︀ن و ،︀︐﹋︫︣

﹩﹡︀︀︎ ︀ن﹠︨
ا﹝﹫︡وارم در ︨ــ﹠︣ا﹡﹩ ﹝﹟ ︫﹀︀ف ︫ــ︡ه ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ︋︣ای ︋︊﹢د ا︔︋︪︣﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹋︀ر﹨︀ی ز︀دی ︀︋︡ ا﹡︖︀م ︫﹢د. 
︀﹝﹏ دارا﹫︀ی ﹡︀﹝︪﹢دی   ︫،️﹋︣  ︫﹉ ︀دی از ارزشز ︩  ︋.﹜︀ه را ﹝︡﹡︷︣ ﹇︣ار داده ا﹍﹠ ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹎︧︐︣ده ︑︣︋ 
ا︨️ ﹋﹥ در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︔︊️ ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡. ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ا ران ﹡﹫︀ز ﹁︤ا﹠︡ه ای ︋﹥ ا︵﹑︻︀ت ︾﹫︣﹝︀﹜﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ ا︾﹙︉ ︋﹥ ﹝︀︎ ﹏︀︧︡اری 
﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م د﹨︡ ︑︀ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ را از ﹞ ️﹛︀︡ود  ︀︡ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀ر︋   ︋️﹫﹨ ︀ا︨ــ️ ﹋﹥ آ ﹟︨︣ــ︩ ا ﹝︣︋﹢ط ا︨ــ️.︎ 

︠﹢︩ ﹁︣ا︑︣ ︋︊︣د؟
﹁︣دا در ﹝﹢رد ا︋ ︀︪︨︣︎ ﹟︒ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ︋﹠︀︋︣ا﹟، در ا︧﹞ ︀︖﹠﹙﹥ را ﹋︀﹝﹏ ︑﹢︲﹫ ﹡﹞﹩ د﹨﹛. ا﹝︀ ︋︧﹫︀ر ︠﹢︫︀﹜﹛ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ 
 ،(Jan Peter Balkenende) ︀ن ︎﹫︐︣ ︋︀﹜﹊﹠﹠︡ه ،︡﹠﹚﹨ ️﹛︪ــ﹫﹟ دو﹫︎ ︣وز ️ ︧﹡ ︣ا﹡﹩ ﹋﹙﹫︡ی﹠︨ ﹤︋ ︡ه﹠︨ــ︀︻️ آ ﹉ در
﹠﹫︡ن د︡﹎︀ه او در︋︀ره ﹎︤ار︫﹍︣ی   ︫︣︷︐﹠﹞ ﹤﹡︀﹇︀︐︪﹞ ،﹟︀︋︣ا﹠ ﹠﹍︀ه ا︨️؛︋  ﹎﹢ش ﹋﹠﹫﹛. او ﹝︐︭︬ را﹨︊︣ی و ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

﹎︧︐︣ده ︑︣ ︋﹠﹍︀ه ﹨︧︐﹛.
ــ﹞︀ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛؛ ا﹝﹫︡وارم ﹋﹠﹀︣ا﹡︦   ︫﹤  ︋️﹫﹨ ︣﹫︠در ﹝﹢رد ﹋︀ر ا ﹩︊﹛︀︗ ﹤﹞︀﹡︣ ︋︀ ︑﹞︀م ا﹟ ︑﹀︧ــ﹫︣﹨︀، ﹝︺︐﹆︡م ︵﹩ دو روز آ﹠︡ه︋ 

︎︣︋︀ری دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡.
:︀︐︫﹢﹡︀︎

1- Contingent
2- Release of Cookie-jar Reserves

3- ﹝︺︡﹡︙﹫︀ن در ﹇︡﹛ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︠﹢د ﹉ ﹇﹠︀ری در ﹇﹀︦، ︋﹥ دا︠﹏ ︑﹢﹡﹙︀ی ﹝︺︡ن ﹝﹩ ︋︣د﹡︡. ا﹎︣ ﹎︀ز﹨︀ی ︠︴︣﹡︀ک ﹝︓﹏ ﹝﹠﹢ا﹋︧﹫︡﹋︣︋﹟ در ﹝︺︡ن ︗﹞︹ ﹝﹩ ︫︡، ﹎︀ز ا︋︐︡ا 
و ︎﹫︩ از ﹝︺︡﹡︙﹫︀ن، ﹝﹢︗︉ ﹝︣گ ﹇﹠︀ری ﹝﹩ ︫︡ و در ﹡︐﹫︖﹥ ا︠︴︀ری ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︺︡﹡︙﹫︀ن ︑﹢﹡﹏ را ︋﹥ ︨︣︻️ ︑︣ک ﹋﹠﹠︡. 

4- Generally Accepted Accounting Priciples(GAAP)
5- Checklist

:︹︊﹠﹞
Hoogervorst H., IFRS 17 and Its Contribution to Financial Stability, www.ifrs.org, 2017
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