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︀ ︪﹛︀︀ی  ﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀︋  ︣ای︠   ︋﹩︋﹢ ︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ﹁︣︮️︠   ︋︀ ﹥ ︻﹠﹢ان ︧︀︋︣س، در ار︑︊︀ط︋   ︋︀﹝ ا﹡︐﹆︀ل ︑︖︣︋﹥︫ 
.﹜︤ار﹍︨︀︍︨ ﹢﹍︐﹀﹎ ﹟︋︣ای ﹝︪︀ر﹋️ در ا ︀﹝︫ آ︫﹠︀ ︫﹢﹡︡. از ︒︊﹞ ﹟︀ر︋︣دی ا﹋

 ﹤ ︣ان ︋﹥ آن︡﹞ ا﹡︡ازه ا︨️؟ ﹤ ︀︑ ︣ان︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ در ا﹨︡︀ی ﹝︀﹜﹩ وا︑︧︀︋︡اری در ︮﹢ر ا﹨﹞﹫️ ︋︣اورد﹨︀ی ︀﹝︫ ︣︷﹡ ﹤︋  
﹡﹍︀﹨﹩ دار﹡︡ و از آن ︋ ﹤︣ه ای ﹝﹩ ︋︣﹡︡؟  

﹝︖﹢ب
︋︣︠﹩ از ا﹇﹑م ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︵﹢ر د﹇﹫﹅ ﹇︀︋﹏ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹡﹫︧ــ️ و ︑﹠︀ ﹇︀︋﹏ ︋︣اورد ﹨︧ــ︐﹠︡. ︋﹠︀︋︣ا﹠︑ ﹤﹡ ﹟︀ در ا︣ان، ︋﹙﹊﹥ در ﹨﹞﹥ ︗︀ی د﹡﹫︀ 
︀︋️ ا︨︐︀﹡︡ارد ۵۴٠   ︋﹟︣اورد﹨︀ ﹡﹫︤ دارای ا﹨﹞﹫️ ﹁︣اوا﹡﹩ ا︨️ و از ا  ︋﹟︧︀︋︨︣ــ﹩ ا .︡﹠︐ردار ﹨︧ــ﹢︠︣  ︋﹩︮︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری از ا﹨﹞﹫️︠ 
 ﹩︨︣︋︀︧» ﹤︋ ︫︡ه و ︻﹠﹢ان آن ︣︷﹡︡︡︖︑ ︤﹫﹡ ع ﹝﹩ ︎︣دازد، ﹋﹥ در ︨︀ل ١٣٩٢﹢︲﹢﹞ ﹟︧︀︋︡اری» ︋﹥ ا ︣اورد﹨︀ی  ︋﹩︨︣︋︀︧» ان﹢﹠︻ ︀︋ ﹩︨︣︋︀︧
︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︫︀﹝﹏ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ارز︫︀ی ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ و ﹝﹢ارد ا﹁︪︀ی ﹝︣︑︊︳» ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥ ا︨️. ا﹜︊︐﹥ ︀︋︡ ︋﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹡﹫︤ ا︫︀ره 

﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹢︲﹢ع، ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︨︣﹩ ۵۴٠ (IAS 540) ﹡﹫︤ در ︨︀ل ٢٠١٨︑︽﹫﹫︣ ︀﹁︐﹥ ا︨️.
 ︣﹝︻ ︀ ك﹑︐︨اد و ﹋︀﹐، روش ا﹢﹞ ︀ی︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ك ا﹜﹢︮﹢ل، ﹋︀﹨︩ ارزش ﹝﹢︗﹢د﹛︀︴﹞ ﹤﹠︤﹨ :︧ــ︀︋︡اری ︻︊︀ر︑﹠︡ از ︋︣اورد﹨︀ی ﹅︭︀د﹞ 
﹝﹀﹫︡ دارا︤﹨ ،︀﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹏ و﹁︭﹏ د︻︀وی ﹆﹢﹇﹩ و ﹝﹞︐︣ از ﹨﹞﹥ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ارزش ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥. ﹡﹊︐﹥ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ ا﹟ ا︨️ 

︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ ︀︋ ﹢﹍︐﹀﹎ 
آآقاى دانيال محجوبقاى دانيال محجوب

︧︀︋︡ار ر︨﹞﹩

   ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری؛   ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری؛
ا︋︤ار ﹝︣︡️ ︨﹢دا︋︤ار ﹝︣︡️ ︨﹢د
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﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︺︑ ﹩﹎︥︡ی ︋﹢دن ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری، ︋﹥ ︵﹢ر 
 ️︣︡﹞ ︣ای ﹥ ︻﹠﹢ان ا︋︤اری︋  ﹝︺﹞﹢ل ﹝︡︣ان ︑﹞︀﹏ دار﹡︡ ﹋﹥ از آن︋ 
︨﹢د و د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ﹡︐︀︕ د﹜﹢اه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝﹩ ︑﹢ان 
︋﹥ ﹜︀ظ ﹡﹊︣دن ﹨︤﹠﹥ ﹝︴︀﹜︊︀ت ﹝︪ــ﹊﹢ك ا﹜﹢︮﹢ل ︋︣ای ا﹇﹑م را﹋︡ 
و ︨ــ﹠﹢ا︑﹩ ﹝︴︀﹜︊︀ت، و ــ︀ ﹝﹠︷﹢ر﹡﹊︣دن ﹨︤﹠ــ﹥ ﹋︀﹨︩ ارزش در 
︋︀︧︀ ︋︣ای ﹝﹢︗﹢د︀ی ﹡︀︋︀ب، و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ذ︠﹫︣ه ︫﹠︀︨︀﹩ ﹋︣دن 
︋︣ای د︻ــ︀وی ﹆﹢﹇﹩ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ ︋︡﹨﹩ ا︐﹞︀﹜﹩ دار﹡︡ و ﹡﹥ ذ︠﹫︣ه، 

ا︫︀ره ﹋︣د.

 ﹩︨︣︋︀︧ ︋︣اورد﹨︀ی ﹩︨︣︋︀︧ ای ﹋﹥ در ﹤︋︣︖︑ ︉︧︣︋
دار ،︡﹥ ﹡﹊︀ت ﹝﹞﹩ را ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︣ای ︧︀︋︡ارا﹡﹩ ﹋﹥ ︋︀ 

ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︨︣و﹋︀ر دار﹡︡، ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠﹫︡؟
﹝︖﹢ب

﹡﹊︐﹥ ﹝﹞﹩ ﹋﹥ در ︭︠﹢ص ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری ︀︋︡ ︋﹥ آن ا︫︀ره 
︮﹢ر︑︀ی  از  ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ا︨️.  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد  در  ا︋︀م   ﹜﹠﹋
 ﹟﹊﹝﹞ و   ︡﹠︐︧﹫﹡ د﹇﹫﹅  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹤﹋ ︋︡ا﹡﹠︡   ︡︀︋  ﹩﹛︀﹞
 ﹟﹊﹝﹞ ﹩︀︑︀و︱﹇ ﹟﹫﹠ .︡﹡︣﹫﹎ ︣ار﹇ ️︣︡﹞ ︀وت︱﹇ ︣﹫︔︀︑ ︣ا︨️ ز
 ﹟︣اه ︋︀︫︡ ﹋﹥ ا﹝﹨ ️︣︡﹞ ︡ی﹝︻︣﹫︾ ︀ ا︨️ ︋︀ ︗︀﹡︊︡اری ︻﹞︡ی
در   ️︣︡﹞ ︗︀﹡︊︡اری   ︿︪﹋  ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا︨️.  ذا︑﹩  ا﹝︣ی  ﹝﹢︲﹢ع 
︨︴ ﹈ ︧︀ب ﹡﹫︤ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝︪﹊﹏ ︋︀︫︡. ﹝︖﹞﹢︻﹥ ا﹟ ︻﹢ا﹝﹏ 
 ﹟﹫︋ ا﹡︐︷︀رات   ﹤﹚︮︀﹁ ﹎︧︐︣ش   ﹩︐ و  ا︖︀د   ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞

︧︀︋︣س و ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن از ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹢د. 
︑﹠﹢ع ﹝︀﹨﹫️ و ا︑﹊︢︎︀︣ی ا︵﹑︻︀ت در د︨ــ︐︣س ﹝︣︡️ ︋︣ای 
ا﹡︖︀م ︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری، ︋︣ ﹝﹫ــ︤ان ا︋︀م در ︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری 
 ︿︣︑ ــ︀م ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹡﹢︋﹥ ︠﹢د ︋ــ︣ ︠︴︣﹨︀ی︋ا︔︣﹎︢ار ا︨ــ️. ﹝﹫︤ان ا
︋︀ا﹨﹞﹫ــ️ ︋︣اورد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ا︔︣﹎︢ار ا︨ــ️. در ︧︀︋︨︣ــ﹩ 
 ﹟﹫ ﹢د ﹋﹥ ︑﹀︀وت︋  ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑﹢︗﹥︫   ︋︡︀ ︋︣اورد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 
﹡︐﹫︖﹥ ︋︣اورد ︧ــ︀︋︡اری (︺﹠﹩ ﹝︊﹙︼ وا﹇︺﹩ ︀︮﹏ از ﹇︴︺﹩ ︫︡ن 
﹝︺︀﹝﹑ت، رو︡اد﹨︀ ︀ ︫︣ا︳ ﹝︊﹠︀ی ︋︣اورد ︧︀︋︡اری) و ﹝︊﹙︽﹩ ﹋﹥ 
در ا︋︐︡ا در ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫﹠︀︨︀﹩ و ا﹁︪︀ ︫︡ه ا︨️، ︋﹥ ︲︣ورت 
 ﹟ا ︀︋ ︡︀︊﹡ ﹟ــ︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︧ــ️. ︋﹠︀︋︣ا︑در ︮﹢ر ︿︣︑ ︣ــ﹍﹡︀﹫︋

﹝﹢︲﹢ع ︋﹥ ︮﹢رت ا︮﹑ح ا︫︐︊︀ه ︋︣︠﹢رد ︫﹢د. 

︨︀︎﹍﹢ی  ا﹡︡ازه   ﹤  ︀︑ ا︣ان  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی 
︫︣ا︐﹋︫︣ ︳︀ در ا︨︐﹀︀ده از ︋︣اورد ︧︀︋︡اری ا︨️؟ 

﹝︖﹢ب
 ١٣٩٧ ︨︀ل  در  ︧︀︋︡اری  ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی  ﹝﹩ دا﹡﹫︡   ﹤﹋ ﹨﹞︀﹡︴﹢ر 
ا︨︐︀﹡︡ارد   ︉﹢︭︑ ︑︽﹫﹫︣ات   ﹟ا از   ﹪﹊  .︫︡ ︑︽﹫﹫︣ا︑﹩  د︨︐﹢ش 
︣اورد﹨︀ی  ︀ ︻﹠﹢ان «رو﹥ ﹨︀ی ︧︀︋︡اری، ︑︽﹫﹫︣ در︋  ︧︀︋︡اری ٣٤︋ 
﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹨﹞︤﹝︀ن ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد و  ︧︀︋︡اری و ا︫︐︊︀﹨︀ت» ا︨️ ﹋﹥︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ١ ︋︀︻︒ ﹋﹠︀ر﹎︢ا︫︐﹥ ︫︡ن ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری 
 ︣︋ ︑︀︔﹫︣ی   ٣٤ ا︨︐︀﹡︡ارد   .︫︡  «﹩﹛︀﹞ ︻﹞﹙﹊︣د  ︻﹠﹢ان «﹎︤ارش   ︀︋  ٦
از   ﹤ و  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی   ︣︷﹠﹞ از   ﹤ ︧︀︋︡اری،  ︋︣اورد﹨︀ی   ️﹫﹁︀﹀︫
﹝﹠︷︣ ا﹁︪︀ ﹡︡ا︫︐﹥ ا︨️، ﹜﹫﹊﹟ ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ١ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه، 
﹠︀ن ﹥ در ا﹡︖︀م ︋︣اورد﹨︀ در ︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی، ﹝﹢ارد ا︋︀م 
و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ر︧﹈ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ را ︋︣ای ︑︺︡﹏ ︋︀ا﹨﹞﹫️ 
 ︡︀د ﹋﹠︡، وا︖︡ه ا﹠در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ آ ︀﹫﹨︡︋ و ︀﹫د﹁︐︣ی دارا ︼﹛︀︊﹞
 ︣︀︨ ︡ه و﹠ا︵﹑︻︀︑﹩ را در︋︀ره ﹝﹀︣و︲︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آ ︡︀︋ ︀ری︖︑
 ،︀﹫﹨︡ ︣اورد﹨︀ ا﹁︪︀ ﹋﹠︡. در ﹝﹢رد دارا﹫︀ و︋   ︋﹟︀م ا︋︡ه ا﹝︻ ︹︋︀﹠﹞
︀﹝﹏ ﹝︀﹨﹫️ آ﹡︀ و ﹝︊﹙︼ د﹁︐︣ی آ﹡︀ در   ︫︡︀  ︋﹩﹫︲﹢︑ ︀ی︐︫︀ددا

︀︎︀ن دوره ﹎︤ار︫﹍︣ی ︋︀︫︡.
﹝﹢ارد ا﹁︪ــ︀ی ︀د︫ــ︡ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن از 
︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ در درك ︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹢ارد ا︋︀م و ا﹇﹑﹝﹩ از ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ در ارز︫﹫︀︋﹩ آ﹡︀ از ︋︣اورد ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ا︨️، ﹋﹞﹈ ﹋﹠︡.

آ︀ ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︨︣﹩ ٥٤٠ ا︣ان ︋﹥ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ︧︀︋︨︣︀ن 
 ﹏﹞︀﹋  ︨︀︎ ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ︀︋ ار︑︊︀ط  در 

﹝﹩ د﹨︡؟
﹝︖﹢ب

از  ︋︧﹫︀ری   ﹤︋  ١٣٩٢ ︑︖︡︡﹡︷︫︣︡ه   ٥٤٠  ﹩︨︣︋︀︧ ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ︉﹛︀﹇ در  ︋﹢د،  ﹡︪︡ه  ا︫︀ره  آن   ﹤︋  ﹩﹚︊﹇ ا︨︐︀﹡︡ارد  در   ﹤﹋  ﹩﹚︀︧﹞
﹝﹩ ︑﹢ان  ﹝﹢ارد   ﹟ا از︗﹞﹙﹥  ا︨️.  ﹋︣ده  ا︫︀ره  ﹋︀ر︋︣دی  ︑﹢︲﹫︀ت 
 ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط  ︠︀ص  ﹝﹑︷︀ت  دا﹝﹠﹥ ای،   ︀ ﹡﹆︴﹥ ای  ︋︣اورد  ا﹡︖︀م   ﹤︋
وا︡﹨︀ی  در  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ﹩︨︣︋︀︧  ︿﹚︐﹞ رو︫︀ی 
﹝﹢ارد  و   ﹤﹡︀﹀︭﹠﹞ ارزش  ︧︀︋︡اری  ︋︣اورد﹨︀ی   ،﹈﹢﹋ ︑︖︀ری 
 ﹟ا ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡ ﹤︋  ﹟︀︋︣ا﹠︋ ﹋︣د.  ا︫︀ره   ... و   ︳︊︑︣﹞ ا﹁︪︀ی 

ا︨︐︀﹡︡ارد در ﹝︖﹞﹢ع ︨︀︎﹍﹢ی ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط  ︋︀︫︡.

از ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︫﹞︀ در ا﹟ ﹎﹀︐﹍﹢ دو︋︀ره ︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.


