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︣ای ا︮﹑ح ︧︀︋︡اری   ︋︡︡︗  2﹩﹛︀﹞ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹟﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری︑ ،1﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  در ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 
و ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ از ا﹜︤ا﹝︀ی ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ا﹫﹨ ﹟️ ا︨️. ا﹝︀ ﹨︣ ﹆︡ر ﹁︣ا︑ ︡﹠﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹎︧︐︣ده ︋︀︫︡، ﹝﹛ ﹡﹫︧️؛ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹞﹊﹟ 

ا︨️ ︋﹥ د﹐﹞ ﹏︐﹙︿، ﹡﹫︀ز ︋︀︫︡ ا︮﹑︀ت ︋︺︡ی در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ا﹡︖︀م ︫﹢د.
︣ای ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀  ﹢ده  ا︨️ ﹋﹥ از ﹝﹠︀︋︹ ﹎﹢﹡︀﹎﹢ن︋  ﹫︪︐︣ ﹝﹢ا﹇︹، ا﹟ ا︮﹑︀ت در ﹢زه ﹨︀ی ︗ ﹩︤︀ در ﹝︀﹨﹫️ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی و︥ه︋  در︋ 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩3. ا﹝︀ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡﹫︤ ︻﹆︉  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥ ︑﹀︧﹫︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋  ار︨ــ︀ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د؛ ﹝︀﹡﹠︡︎ 
.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ 4︀ر، ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا﹋ ﹟ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︣ای ﹝︡︑﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫︡، ﹡﹍︀﹨﹩ ︗︀﹝︹ ︋﹥ آن ﹝﹩ ا﹡︡ازد. ︋﹥ ا ﹤﹊﹠و ︋︺︡ از ا ︡︐︧ا ﹩﹞

︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا، ︋﹥ ﹡︧︊️ ﹁︣ا﹠︡ی ︗︡︡ ︋︣ای ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀︨️. ︑︀﹋﹠﹢ن، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︀ز︋﹫﹠﹫︀ی ︎︦ از ا︗︣ا را ︋︣ای 
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی  ︀ ︻﹠﹢ان «︑︣﹋﹫︊︀ی ︑︖︀ری» و ا︨︐︀﹡︡ارد︋   ︋(IFRS 3) 3 ــ﹞︀ره ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹝︀﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره 8 (IFRS 8) ︋︀ ︻﹠﹢ان «﹇︧ــ﹞︐︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩»، ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋︣ده ا︨ــ️. در ︀ل ︀︲︣، از ذ﹠﹀︺︀ن در︠﹢ا︨️ ﹋︣د﹛ ︋︣ای 
︨ــ﹢﹝﹫﹟ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ﹋﹥ در︋︀ره ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹞︀ره 13 (IFRS 13) ︋︀ ︻﹠﹢ان «ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ارزش 

﹝﹠︭﹀︀﹡﹥» ا︨️، ا︵﹑︻︀ت ﹐زم را ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︷︣﹨︀ و د﹍︣ داده ﹨︀ ارا﹥ د﹨﹠︡.

﹁︣ا﹠︡ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹑︮﹥
﹋︐︀ب ﹁︣ا﹠︡ در︨️ ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹫﹨ 5️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︻﹙️، ز﹝︀ن و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا﹡︖︀م ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا را ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡. اول از ﹨﹞﹥، 
وا︲﹢﹍︋ ﹛: ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ︋︀ ا﹟ ﹨︡ف ا﹡︖︀م ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ا︮﹙﹩ را از ا︋︐︡ا ︑︀ ا﹡︐︡︖︑ ︀︡﹡︷︣ ﹋﹠︡. ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از 
 ️﹫﹨ ﹩︑ر﹢︪﹞ ﹤﹊︊ ــ︡ه ا︨️، آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د و در︫  ﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋﹤﹁︣ ب در﹢ ︀ ﹉ ارز︀︋﹩ او﹜﹫﹥ از ا﹠﹊﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︗ ︡︡﹆︡ر︠  ا︗︣ا︋ 

.︡︋︀ ﹩﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︀﹨ا︨︐︀﹡︡ارد

١٩



١٣
٩۶

ن  
 آ︋︀

  ٩
١  
︀ره
﹝︫

در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد دو︋︀ره ︋︣ر︨﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ﹠︡ ﹝﹢رد ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ا﹡︡ازد؛ از ︗﹞﹙﹥: آ﹁︡﹨ ︀︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد 
﹝﹆﹅ ︫ــ︡ه ا︨️؟ آ︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ در︋︀ره د︫﹢ار︑︤︗︣︎ ︀ ﹟︣﹫︀ت ︑︀︧﹞ ﹟︣﹏ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ا︨️، در 
︀ل ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨️؟ آ︀ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹠︐︪︣ ︫︡، ﹝︡︗ ﹏︀︧︡ی ︡︎︡ار ︫︡ه ا︨️؟ آ︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ر︻︀️ ︋︀ ا﹡︐︷︀ر﹨︀ 

︨︀ز﹎︀ر ا︨️؟
 ﹏︀︧﹞ ︣﹎︀ل  ا ︣﹨ ﹤︋ .️︧﹫﹡ ︀ی ا︲︀﹁﹥ ای ﹡﹫︀ز﹆﹫﹆︑ ﹤﹋ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د ️﹫﹨ ️︨او﹜﹫﹥، ﹝﹞﹊﹟ ا ﹩︋︀از ارز ︡︺︋
﹝﹞﹩ ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫﹢د، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋︀ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹉ در︠﹢ا︨️ ا︵﹑︻︀︑﹩6 ر︨﹞﹩ از ا︻︱︀ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ا﹫﹨ ﹟️ در︋︀ره 
 ️﹫﹨ ،︫︡ ﹏﹫﹚︑ و ﹤︤︖︑ ﹩︑︀︻﹑︵︀ی در︠﹢ا︨ــ️ ا︎︀︨ــ ﹤﹊﹠از ا ︡︺︋ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀ا︵﹑︻︀︑﹩ در ،︬︀ی ﹝︪ــ︻﹢︲﹢﹞
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹎︀﹝︀ی ︋︺︡ی را ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︑︀ ﹡︐﹫︖﹥ ای ﹋﹥ ﹨﹫︘ ا﹇︡ام د﹍︣ی ﹡﹫︀ز ﹡﹫︧️، 

.︫︡︀︋ ︣﹫︽︐﹞
︀ ︻﹠﹢ان «︑︣﹋﹫︊︀ی  ﹞︀ره 3︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︫  ︦ از ا︗︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋  ︀ز︋﹫﹠﹩︎  ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ در︋ 
 ﹤﹚︧﹞ داد. در ︬﹫︪︑ ،﹟﹊﹝﹞ ︣ای ﹋︀﹨︩ ارزش  ︋﹩﹚﹀﹇︣  ︨﹩︋︀و ﹋︀ر و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ارز ︉ ︧﹋ ︿︣︺︑ در ﹩﹝﹞ ︀ی︪﹛︀ ،«︀ری︖︑
︉ و﹋︀ر ﹡︤د﹉ ︫ــ︡ه ا﹛ و در ﹝﹢︲﹢ع دوم، در ︎︣وژه ︑﹆﹫﹆﹩ در ﹝﹢رد ︧︀︋︡اری ︋︺︡ از  اول، ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︺︣︿ ا︮﹑ح ︫ــ︡ه ﹋︧

︉ ︫︡ه، از ︗﹞﹙﹥ ︋︊﹢د ﹝﹞﹊﹟ در ا﹜︤ا﹝︀ی آز﹝﹢﹡﹩ ﹋︀﹨︩ ارزش، ︑﹞︣﹋︤ ︫︡ه ا︨️.  ︑︭﹫﹏ و ︨︣﹇﹀﹙ِ﹩ ﹋︧
﹡︐︀︕ ا︐﹞︀﹜﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا در ﹡﹞﹢دار1 ︋﹥ ︮﹢رت ︠﹑︮﹥ ︋﹫︀ن ︫︡ه ا︨️.

ــ﹢د- ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ︑︽﹫﹫︣ی در ا︨︐︀﹡︡ارد  ︊﹢د ا﹝﹊︀﹡︪︑ ︣︢︍﹫︬ داده︫  ــ︡، ﹉ ﹡︐﹫︖﹥ ا -﹩﹛︀﹝︐︐﹩ ا﹎︣︋  ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ا︫ــ︀ره︫ 
ا︻﹞︀ل ﹡︪﹢د؛ ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ﹋﹥ ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹉ ︋︧︐︣ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︔︀︋️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︗︤﹩ در 
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︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا

ا﹇︡ا﹝﹩آ﹝﹢زش︎︥و﹨︩/ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد
﹐زم ﹡﹫︧️

﹡﹞﹢دار ︀︐﹡ -1︕ ا︐﹞︀﹜﹩ ﹁︣ا﹠︡ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا
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︣دازش ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︗︤﹩، ﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹫︤ان در︠﹢ر︑﹢︗﹩ از ز﹝︀ن ا︻︱︀ و ز﹝︀ن ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀   ︎.︡﹡﹢ ︣ ﹝﹠︀﹁︹، رد︫  آز﹝﹢ن ﹁︤و﹡﹩ ﹝︀رج︋ 
را ︮︣ف ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ︡︀  ︋︀آ :︨︡︣︍ ﹢د︋  ︨︩︣ را از︠   ︎﹟ا ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀ ا ﹟︀ل ﹝︖︊﹢ر︠  ﹍﹫︣د ﹋﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد را ا︮﹑ح ﹡﹊﹠︡،︋  ا﹎︣ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑︭﹞﹫﹛︋ 
 ﹩︠︣ ﹥ ﹋︀ر ﹎﹫︣﹛؟ ا﹎︣﹥ ا﹡︐︪ــ︀ر ﹝︴︀﹜︉ آ﹝﹢ز︫ــ﹩ ︗︤﹍︀﹟ ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹡﹫︧️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در︋  در ﹝﹆︀︋﹏، ا﹇︡ا﹝︀ی د﹍︣ی را︋ 
﹝﹢ارد ﹝﹀﹫︡︑︣﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ︋︀︫ــ︡. ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︋﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹝︴︀﹜︉ ا︨︐︀﹡︡ارد 

وا︲ و رو︫﹟ ﹝﹩ ︋︀︫︡، ا﹝︀ ︀︫︡ ︋﹥ ︠﹢︋﹩ درک ﹡︪︡ه ا︨️.

از ﹡︷︣ ﹋﹙﹩، ︣ا ︋︀ز︋﹫﹠﹫︀ی ︎︦ از ا︗︣ا ︋︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︨️؟
﹀︶ ار︑︊︀ط ﹝︧︐﹞︣ در ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹛ ا︨️ و ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝︐︺︡ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ︑︀ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹝﹢︗ــ﹢د را ︑︀ ︗︀ی ﹝﹞﹊ــ﹟ در ︗︣︀ن و ﹝﹣︔︣ ﹡﹍﹥ دارد. ︋﹥ ︵﹢ر ︑︀ر﹩، ︑︡و﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ﹁︣ا︀﹨︡﹠﹩ ︋︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ 
 ︩︋ ️ ︀︲ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ︮﹢رت ر ︀آ ﹤﹊﹠︣وری ﹋﹙﹩ ︋︣ ا﹞ ︀ ︣د ا︨︐︀﹡︡ارد﹊﹚﹝︻ و ﹩︪︋︣︔ا ﹩︋︀ارز ︀﹞︀ی ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ دا︫︐﹥، ا︪︨︣︎
ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢د را در︋︣ ﹡﹞﹩ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹝︴︣ح ﹋︣دن ﹁︣ا﹠︡ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا در ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀، ︎﹫︪︣﹁︐﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

︋︧﹫︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹢د.
︣ای  ﹫︙﹫︡ه از ﹝︴︀﹜︊﹩ را در︋︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥︋  ︧ــ﹫︀ر︎   ︋﹏︀︧﹞ ر ﹝︺﹞﹢ل﹢︵ ﹤ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨﹫﹨ ﹤﹋ ﹩︀️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡،︋ 
︑︺ــ︡اد ز︀دی از ا︻︱︀ ا﹨﹞﹫️ دارد. ︋︣ای ﹉ ﹝︧ــ﹙﹥ ︎﹫︙﹫︡ه، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︑︺︡ادی راه ﹏ ﹝﹠︴﹆﹩ و ︢︎︣﹁︐﹥ ︫ــ︡ه و︗﹢د دارد 
﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ از ﹝﹫︀ن آ﹡︀ ا﹡︐︀ب ﹋﹠︡: ︋︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ︋﹫﹟ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ا︮﹢ل در ﹝﹆︀︋﹏ 
︩ ﹡︷︣ی  ︣ف︋   ︮﹩︋︀︡وده ا︨ــ️؛ ارز﹞ ︀رج از  ︠︀ ﹏︠ــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ﹝︺︀﹝﹙﹥ دا ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹇﹢ا︻︡؛ ︑︺﹫﹫﹟ ا﹠﹊﹥ ﹋︡ام︨ 

در ﹝﹆︀︋﹏ ﹋︀ر︋︣د ︻﹞﹙﹩؛ ︋︣ر︨﹩ ﹝︀رج در ﹝﹆︀︋﹏ ﹝﹠︀﹁︹ و ︾﹫︣ه. ا︨︐︀﹡︡ارد ﹡︀﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ده ﹨︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹁︣دی را در︋︣ ﹎﹫︣د.
︋︣ای ا﹫﹨ ﹤﹊﹠️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︣︐︋﹟ ︑︭﹞﹫﹛ را ︋﹍﹫︣د، ︋﹥ ︑︊︀دل ﹡︷︣ی و︨ــ﹫︹ ا︑﹊︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡. از ︗﹞﹙﹥، ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥ ︫ــ︀︡ از ︮︡﹨︀ 
︨︀ز﹝︀ن و ︮︡﹨︀ ﹡﹀︣ در ﹇︀﹜︉ ﹡︷︣﹨︀ و ﹡︪︧︐︀، ︗﹙︧﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩، ︑︖︡︡﹡︷︣ در ﹡﹆︀ط ︲︺︿ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی رو ︋﹥ ︀︎︀ن و ﹝﹢ارد ︋﹫︪︐︣ 

.︡د︨️ ﹝﹩ آ ﹤︋
﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹁︣دی ︋︍︨︣ــ︡ آ︀ ا﹟ ا﹇︡ا﹝︀ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧ــ️؟ ا﹜︊︐﹥ ﹋﹥ ﹨︧️! ا﹝︀ آز﹝﹢دن در ︫ــ︣ا︳ وا﹇︺﹩ ﹨﹠﹍︀م ︑﹫﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد، 
︣﹋️، ﹁︺︀﹐﹡﹥ در ︵︣︀ی ︑︡و﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد  ﹫︩ از ﹠︡︮︡﹡﹀︣ و︫  ﹥ ﹡︡رت،︋  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی در د﹡﹫︀ی ﹆﹫﹆﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.︋   ︋﹤︋︣︖︑ ﹟︤﹍︀︗
﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹝﹆︀︋﹏، ده ﹨︀ ﹨︤ار ︫ــ︣﹋️ در ︋﹫︩ از  125﹢زه ﹎︤ار︫﹍︣ی، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه در ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ︵﹢ر  ﹫︎ ﹏︀︧﹞ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︀︗ ︀ن﹝﹨ ﹟را ︋﹥ ︵﹢ر وا﹇︺﹩ ︋﹥ ﹋︀ر ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️ و ا ︡︡︗ ﹩﹛︀﹞ ︤ار︫ــ﹍︣ی﹎

﹝︺﹞﹢ل آ︫﹊︀ر ﹝﹩  ︫﹢د.
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︩ ︋﹫﹠﹩ ﹡︪︡ه» ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ا﹟ ﹝﹢ارد را در︋︣ ﹎﹫︣د: ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹨︡﹁︀ی ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه د︨️ ﹡﹞﹩ ︀︋︡؛ ︔︀︋️ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥  ﹫︎ ﹏︀︧﹞»
︀ص   ︠﹏︀︧﹞ ︀ف در ﹝﹢رد﹀  ︫︀ ﹩﹁︀﹋ ا︨️؛ ر﹨﹠﹞﹢د﹨︀ی ﹤﹠︤﹨︣ ﹫︩ از آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ ر﹁️، د︫ــ﹢ار و︎  ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 

ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د؛ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹥ ﹝︀︎ ﹤﹚︣︀﹡﹩ ر︨﹫︡ه، ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹨︀ی ︗︡︡ رواج ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️؛ و ︾﹫︣ه.
︋﹠︀︋︣ا﹟، ﹨︡ف ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ﹋﹥ در اوا﹏ دوره ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹉ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︗︡︡ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د، ارز︀︋﹩ ﹋﹙﹩ آن ﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ 

.︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ر ﹝﹣︔︣ ﹋︀ر﹢︵ ﹤︋
︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ︋︀ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ︋︀ز︠﹢رد ︋﹥ ︀︎︀ن ﹝﹩ ر︨︡. ︎︦ از در︀﹁️ ﹡︐﹫︖﹥ ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ︑︭﹞﹫﹛ 
︠﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ ﹍﹢﹡﹥ ︋﹥ ﹝︧ــ︀﹙﹩ ﹋﹥ در ︋︀ز︋﹫﹠﹩ ︎︦ از ا︗︣ا ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︫︡ه، ︋︍︣دازد: ︎︥و﹨︪ــ︀ی ︋﹫︪︐︣ی ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡،  ︋﹥ 
 ﹩﹆﹚︑ ﹜﹞ ﹩﹁︀﹋ ︫︡ه ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹩︀︨︀﹠︫ ﹏︀︧﹞ از ﹉ ︣﹨ ︣﹎ا﹜︊︐﹥، ا .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫︑ ﹩︫آ﹝﹢ز ︉﹛︀︴﹞ ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹝﹩ ︎︣دازد ﹟︡و︑

﹡︪﹢د، ﹨﹫️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︭﹞﹫﹛ ︋﹍﹫︣د ﹋﹥ ﹨﹫︘ ا﹇︡ام د﹍︣ی ﹡﹫︀ز ﹡﹫︧️.
︋︣ا︨︀س ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ا﹎︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر ا︨️ ﹋︀ر ﹡﹊﹠﹠︡، ︑︽﹫﹫︣ ︫﹫﹢ه ﹨︀ و رو﹊︣د﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ 
﹝﹩ ︫ــ﹢د، در ︵﹢ل ز﹝︀ن ︋﹥ ︑︡ر︕ د︫﹢ار︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در ︑﹫﹥ ﹎︤ارش ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹞︐︣ ﹝︣︋﹢ط 

ا︨️ و ︋︀ د﹇️ ﹋﹞︐︣ی ا︵﹑︻︀ت را ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡.
 ﹩﹝﹞ دراز﹝︡ت ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩، ﹡﹆︩ ︋︧﹫︀ر ﹩︀ی ︎︦ از ا︗︣ا در ﹋︀را﹫﹠﹫︋︋︀ز ،️﹚︻ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋

دار﹡︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- IASB
2- IFRS
3- IFRSIC
4- PIR
5- Due Process
6- RFI

:︹︊﹠﹞
Kabureck G., A Holistic Look at IFRS Standards: The Role of Post-Implementation Review, www.ifrs.org, 2017

International Accounting Standards BoardInternational Accounting Standards Board

٢٢


