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ا﹝︣وزه، ︋︩ ︻﹞︡ه ای از ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋︣ ︋︣اورد﹨︀ی 
︣︠﹩ از آ﹡︀، ﹝︀﹡﹠︡ ا︨ــ︐﹑ک  ︧ــ︀︋︡اری  ﹝︊︐﹠﹩ ا︨ــ️.︋ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ د، ︋﹥ ﹡︧︊️ ︨︀ده  ﹨︧︐﹠︡ در﹢︪﹞ ️︋︀︔ ︀ی﹫دارا
︋﹆﹫﹥، ﹝︓﹏ ︋︡﹨﹫ــ︀ی ﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ و ز﹡︀︀ی ا︻︐︊︀ری 

﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر، ︋︧﹫︀ر ︎﹫︙﹫︡ه ا﹡︡. 
در د﹨﹥ ﹎︫︢︐﹥، ︀ر﹢ب ﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹝︀﹜﹩ در ︀ل ︑﹊︀﹝﹏، 
 ﹩︀﹠︊﹞ ︧︀︋︡اری ︎﹫︙﹫︡ه را، ︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐﹀︀ده از ︋︣اورد﹨︀ی

︋︣ای ︫﹠︀︠️ ︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، ا﹜︤ا﹝﹩ ︨︀︠︐﹥ ا︨️، ︀ ا﹁︪︀ی 
︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ︫︡ه ا﹡︡. 
︋ــ︣ای ﹝︓︀ل، ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 9 
(IFRS 9) ︋ــ︀ ︻﹠﹢ان «ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩»، و ︨ــ︀︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩، ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︵﹑︻ــ︀ت آ﹠︡ه، ︫ــ︀﹝﹏ 
ا︵﹑︻ــ︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︫ــ︣ا︳  ا﹇︐︭︀دی وا︡ ︑︖ــ︀ری را در 

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ا﹜︤ا﹝﹩ ﹋︣ده ا﹡︡. 
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︩ ﹡﹢﹠︪﹫︎ ︦︀دی  ا﹡︐︪︀ر ︎﹫
در ︎︀︨ــ ︋ــ﹥ ︀ر︋﹢︀ی در ــ︀ل ︑﹊︀﹝﹏ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 
و ﹝﹫ــ︳ ︑︖ــ︀ری در ︀ل ︑︽﹫﹫ــ︣، ﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ،(IAASB) ﹩︪ــ︋ ا︵﹞﹫﹠︀ن و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹩﹡﹢﹠﹋  (ISA 540) 540 ﹩︨︣︋︀︧ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ا︨︐︀﹡︡ارد 
در︭︠﹢ص ︧︀︋︨︣﹩ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری را ︋︀ز﹡﹍︣ی ﹋︣ده 

ا︨️. 
 ﹩︪︋ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹩︨︣︋︀︧ ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا ️﹫﹨
︋︀ ر﹁︐ــ﹟ ︋﹥ ︨ــ︣اغ ﹝﹆︣رات ﹎︢اران، ︫ــ︀︾﹑ن ︣﹁﹥، ︫ــ︀﹝﹏ 
ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︋﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹋﹢﹉، ﹝︐﹢︨ــ︳ 
و ︋︤رگ ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡، و ︨ــ︀︣ ︨ــ﹢د︋︣ان و ﹝︪ــ﹢رت ﹎︧︐︣ده ︋︀ 
 ﹏︀︧ــ﹞ ﹟︀دی را ︋︣ای ︎︣دا︠︐﹟ ︋﹥ ا﹠︪ــ﹫︎ ︦﹢﹡ ︩ ﹫︎ ،︀﹡آ
︩ ﹡﹢︦ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︋︣ای ا︨︐︀﹡︡ارد︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩  ﹝﹠︐︪︣ ﹋︣د. ︎﹫
 ﹩︨︣︋︀︧» ︫ــ﹞︀ره 540 (︋︀ز﹡﹍︣ی ︫︡ه)، ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹩︨︣︋︀︧
 ﹩︋︀ه ارز﹢﹡ ،«︳︊︑︣﹞ ︧ــ︀︋︡اری و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ︋︣اورد﹨︀ی
︋︣اورد﹨ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری و ﹝ــ﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی ﹝︣︑︊︳ از ︨ــ﹢ی 
 ﹤︋ ﹟︧︀︋︨︣ــ︀ن از ا .︡﹨︧︀︋︨︣ــ︀ن را ︑︽﹫﹫︣ ا︨︀︨ــ﹩ ﹝﹩ د
︋︺︡ ︀︋︡ ︑﹞︣﹋︤ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︋︣ ︠︴︣ ︑﹀︣︀ی ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹡︀︫﹩ از 
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹠︡ و ︋︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹀︭﹏ ︑︣ی 
در︭︠﹢ص ︫ــ﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩، ︋ــ﹥ ا﹟ ︠︴︣﹨︀ ر︨ــ﹫︡﹎﹩ 
﹋﹠﹠︡. ︋︣ا︨︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︗︡︡ ︎﹫︪ــ﹠︀دی، ︋︧﹫︀ری از 
 ︀﹊﹡︀︋ ﹏︓﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی﹨ ﹤︧︨﹢﹞ ﹩︨︣︋︀︧ ︥هو ﹤︋ ،︀﹫︧︀︋︨︣ــ
و ︋﹫﹞﹥ ﹨︀، ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹎︣اــ︩ ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︧ــ︀︋︡اری ز﹡︀︀ی 

ا︻︐︊︀ری ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر، ︑︽﹫﹫︣ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د. 

︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︎﹫︪﹠︀دی 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹠︀دی:

• ا﹜︤ا﹝ــ︀ی رو﹥ ﹨︀ی ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉ ︫ــ︀﹝﹏ ︻﹢ا﹝﹏ ︠︀ص 
﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︺﹠﹩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، ﹇︱︀وت، و 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️﹢﹆︑ ︀م ︋︣اورد را︋ا
ــ︣ای وا﹋﹠ــ︩ ︧︀︋︨︣ــ︀ن در ﹝﹢رد  ﹫︪ــ︐︣ی︋  • ا﹡︐︷︀ر﹨ــ︀ی︋ 
︫﹠︀︨ــ︣︑ ︣︴︠ ﹩︀ــ︿ ︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ︋﹥ و︗﹢د ﹝ــ﹩ آورد. ︋︣ای 
ر︧ــ﹊︀ی ذا︑ــ﹩ ︋︀﹐، ︧ــ︀︋︣س ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧ــ︉ ︫ــ﹢ا﹨︡ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ در︋︀ره ﹝︀︧﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩، ﹇︱︀وت ︀ ا︋︀م 
︋ــ︣اورد، ︀︋︡ رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ی ︵︣ا﹩ ﹋﹠︡. در 

ز﹝︀ن ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︋︀ ر︧﹉ ذا︑﹩  ،﹟﹫︀︎︧︀︋︨︣︀ن 
 ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ︬︪﹞ ︡︀︋﹉ رو ﹤︧︀︋︨︣﹩ ︠︀ص ︫﹢ا﹨︡ ﹋︀﹁﹩ 
و ﹝﹠︀︨︉ ︧︀︋︨︣ــ﹩ را ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︀ ︋﹥ رو﹥ ﹨︀ی ︋﹫︪︐︣ی 

﹡﹫︀ز ا︨️؟
• ︫ــ︀﹝﹏ ︡﹠﹟ ︑︡︋﹫︣ ا︮﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋︀ ﹨︡ف ا﹁︤ا︩ ﹋︀ر︋︣د 
︑︣د ︡︣﹁ــ﹥ ای ︧︀︋︨︣ــ︀ن و ﹜︀ظ ﹋︣دن ا﹝﹊︀ن ︨ــ﹢﹎﹫︣ی 
 ︩︊︀ر︑﹠︡ از: ا﹁︤ا︻ ︀﹡︣︠ــ﹩ از آ ــ︡ه ا﹡︡ و︋   ︫﹩︣ا︵ ،️︣︡﹞
ا﹜︤ا﹝︀ی ارز︀︋﹩ ر︧ــ﹉، ا﹜︤ا﹝︀ی ︗︤﹩ ︑︣ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋︧ــ︉ 
 ﹩︋︀︀دن»1 ، و ارز︐︧ا ︉ ︫﹢ا﹨︡ ︧︀︋︨︣ــ﹩، و ا﹜︤ا﹝︀ی «︻﹆

️ آ﹝︡ه. ︫﹢ا﹨︡ ︋﹥ د︨
 ﹤︧︨﹢﹞ ︀ ،︀ری︖︑ ︡ا﹇︐︭︀دی وا ︩︋ ،︮︣ف ﹡︷︣ از ا﹡︡ازه •
︧︀︋︨︣﹩، ﹝﹆﹫︀س ︢︎︣ ا︨️، ︣ا ﹋﹥ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد، ︋︣ا︨︀س 
︠︴︣ ارز︀︋﹩ ︫ــ︡ه ︑︣︿ ︋︀ا﹨﹞﹫️، ︑﹑ش ﹝︐﹀︀و︑﹩ را ا﹜︤ا﹝﹩ 

﹝﹩ ︨︀زد.
• ︋︣ ا︨︐﹀︀ده از ا﹜﹍﹢﹨︀، ︨﹢﹎﹫︣ی ﹝︣︡️، و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀، ︑﹞︣﹋︤ 
︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری   ︋﹤﹋ ﹩︴ــ︣ا  ︫︀ ︣︠﹢رد︋  دارد؛ از︗﹞﹙ــ﹥︋ 

﹎︧︐︣ه و︨﹫︺﹩ از ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹩ ︋︀ ︠﹢د دارد. 
ا﹁︤ون ︋︣ ا﹟، ︋︧ــ﹫︀ری از وا︡﹨︀ی ︑︖ــ︀ری، ︋︣ای ﹝︓︀ل، 
︗️ ارز︫ــ﹫︀︋﹩ ا︋︤ار ﹝︀﹜﹩، از ﹝﹠︀︋ــ︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︠︀ر︗﹩ ︋︣ای 
 ️﹫﹨ ،﹟︀︋︣ا﹠ ︋︣اورد﹨ــ︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︨ــ︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡.︋ 
ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪ــ﹩،  و  ︧︀︋︨︣ــ﹩  ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
 ﹩︀﹨ ﹤﹫﹑︮در︭︠﹢ص ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹠︀︋︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ︠︀ر︗﹩، ا
︋ــ︣ای ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ︫﹞︀ره 500 ، ︋︀ 

︻﹠﹢ان «︫﹢ا﹨︡ ﹠︪﹫︎ ،«﹩︨︣︋︀︧︀د ﹋︣ده ا︨️.
 ️﹫﹨ ،︀دی﹠︧ــ︀ن از ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹊ د درک﹢︊︋ ︋︣ای
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ و ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋︪﹩ ﹡﹞﹢داری 
را ﹝﹠︐︪︣ ︨︀︠︐﹥ ا︨ــ️ ﹋﹥ ار︑︊︀ط درو﹡﹩ ︋﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀ی ︗︡︡ را 

رو︫﹟ ﹝﹩ ︨︀زد. 
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