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در ا︣ان ﹋﹙﹫ــ﹥ ︮﹠︡و﹇︀ی ﹝︐﹢﹜﹩ ا︗ــ︣ای ︵︣︀ی ﹝︤ا︀ی 
﹝﹙︤﹝﹠ــ︡  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩،  ︗﹞﹙ــ﹥  از  ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩، 
﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︫﹞︀ره 
٢٧ ا︣ان ︋︀ ︻﹠ــ﹢ان «︵︣︀ی ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩» ا﹡︖︀م 
د﹨﹠︡. ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره ٢٧ ︋︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ٢۶ (IAS 26) ︋︀ ︻﹠﹢ان «︧︀︋︡اری 
 ﹩﹊ .️︨︀ی  ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩١» ا︀ی ﹝︤ا︣︵ و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی
︣ ا︨︐︀﹡︡ارد  ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩︋  از ا﹡︐﹆︀د﹨︀ی ا︨︀︨ــ﹩ ﹋﹥︨ 
︫ــ﹞︀ره ٢٧ دارد، اــ﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
︧ــ︀︋︡اری ٢۶ و در ︋︩ دا﹝﹠﹥ ﹋︀ر︋ــ︣د، ︵︣︀ی ︑︀﹝﹫﹟ 
ا︗︐﹞︀︻﹩٢ دو﹜︐﹩ از دا﹝﹠﹥ ︫ــ﹞﹢ل ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد ︠︀رج ︫︡ه، 
در︀﹜﹩ ﹋﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︓﹠︀ در ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︫ــ﹞︀ره ٢٧ ا︣ان ﹜︀ظ 
﹡︪︡ه ا︨ــ️. ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︋︣ر︨﹩ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع، در ادا﹝﹥، ﹝︀﹨﹫️ 

﹎︤ار︫﹍︣ی  ﹡﹢ه  و   ٣︡︐﹞ ت﹐︀ا ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹝︀﹜﹩ آن، و ﹡﹫︤ ا︻﹑﹝﹫﹥ ﹨︀ی ︮︀دره ︫ــ︡ه ︋ــ︣ای ا︻︱︀، ﹝﹢رد 

︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. 

︡︐﹞ ت﹐︀︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا
در ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡، ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣﹡︀﹝ــ﹥ دو﹜️ ﹁︡رال ︋︣ای 
︋﹫﹞﹥ ︨ــ︀﹜﹞﹠︡ان، ︋︀ز﹝︀﹡︡﹎︀ن و ﹡︀︑﹢ا﹡︀ن ا︨️؛ ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︬ داده ︫ــ︡ه، ︑︀﹝﹫﹟  ﹫︭︑ ِ︡ در ا︮﹏ از ︵︣﹅ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣درا﹝
︋﹢د︗﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︀﹜﹫︀ت ︑︀﹝﹫ــ﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋ــ﹥ ﹉ ︮﹠︡وق 
ــ︣﹋︐︀ی ا﹝︀﹊︣﹩، ﹝︀﹜﹫︀ت  ﹁︡رال وار︤ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹋︀ر﹋﹠︀ن︫ 
 .︡﹠︫︀︋ ︀︤ا﹞ ﹟ا ︳﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ را ﹝﹩ ︎︣داز﹡︡ ︑︀ وا︗︡ ︫︣ا︀︑
﹝︤ا︀ی آ﹠︡ه ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︣ا︨ــ︀س ﹝﹫︤ان ︎︣دا︠︐﹫︀ی آ﹡︀ ا︨️. 
در ا﹟ را︨ــ︐︀، ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩، ︨ــ︀ز﹝︀﹡﹩ ﹝︧︐﹆﹏ در 

︨﹞﹫︣ا ︋︤اد︎﹢ر، ﹝﹞︡ر︲︀ ︻︀﹜﹞﹩ 

︋︣ر︨﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩︋︣ر︨﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩
︡︐﹞ ت﹐︀︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا ︡︐﹞ ت﹐︀︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا 
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دو﹜️ ﹁︡رال ا︨️ ﹋﹥ ﹝︐﹢﹜﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️ و ︋︣ای ا︖︀د 
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹫︀ی ﹐زم و ا︗︐﹠︀ب از ︋︣︠﹢ردار︀ی ﹝︱︀︻︿ ︫ــ﹊﹏ 
﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. ︋﹥ ﹝﹢︗︉ ﹇︀﹡﹢ن ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︡رال، و︸﹫﹀﹥ ︋﹫﹞﹥ 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ︎︣دا︠️ ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩، ﹁﹢ت، از﹋︀را﹁︐︀د﹎﹩، و 
﹡﹫︤ ︑︀﹝﹫﹟ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ ︑﹞︀﹝﹩ ︫︀︾﹙﹫﹟ ا︻﹛ از ﹆﹢ق ︋﹍﹫︣ان و 
︩ ﹁︣﹝︀︀ن در ازای ︎︣دا︠️ ﹅ ︋﹫﹞﹥ و ﹋︧ــ︉ ︫︣ا︳ ﹐زم  ﹢︠
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹨︣﹎︀ه ﹁︣د، ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︡ان ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر و ﹋︧︉ درا﹝︡، 
 ︀ ،︫︡︀︊﹡ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹟﹫﹞︀︑ ای ﹤﹝﹫ ︣ا︳ ا︨︐﹀︀ده از ﹝︤ا︀ی︋   ︫︤︀
 ︩︫﹢︎ ︣ز ،︫︡︀︋ ︤﹫︀﹡ ︀ر﹫︧︋ ﹅︣︵ ﹟وی از ا ﹩︐﹁︀︀ی در︤ا﹞
︋︣﹡︀︀﹝ ﹤﹞︐ــ﹩ ﹝﹊﹞﹏ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹨︣﹠ــ︡، ﹝︖︣ی ︋︣﹡︀﹝﹥ 
︀﹝︐﹩ ﹝﹊﹞﹏ ﹡﹫︤ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️، ا﹝︀ ︎︣دا︠️ 
︋﹥ ا﹁︣اد ز︣ ︎﹢︫ــ︩ ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ از ﹝﹏ ﹝︀﹜﹫︀ت ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
و ︮﹠︡و﹇︀ی ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︎︣دا︠︐﹩ ﹡﹞﹩ ︋︀︫ــ︡؛ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹠︀︋︹ 
﹝﹢رد ﹡﹫︀ز آن از ﹝﹏ درا﹝︡﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹜️ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
﹡﹊︐﹥ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا︀﹐ت ﹝︐︡، ︮﹠︡و﹇︀ی 
︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︭︠﹢︮﹩ در ﹋﹠︀ر ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩، ر﹁︀ه 
ا﹇︐︭︀دی ﹁︣د را ︑︀﹝﹫﹟ و ﹡﹆︩ ︋﹥ ︨︤ا﹩ در ︮﹠︺️ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ 
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﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
 ︡︐﹞ ت﹐︀ا

ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︋﹥ ا﹠﹊ــ﹥  ︑﹢︗ــ﹥  ︋ــ︀ 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹎︢اری  ا︨ــ️،  ﹁ــ︡رال  دو﹜ــ️  ︎﹢︫ــ︩  ︑ــ️ 
 ﹩﹡︤را ️ ﹫﹨ ︧ــ︀︋︡اری و ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜ــ﹩ آن از ︨ــ﹢ی
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹁︡رال۴ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫﹢د. ا︨︐︀﹡︡ارد 
︫ــ﹞︀ره ١٧ ا﹡ ﹟︀د ︋︀ ︻﹠﹢ان ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻۵﹩، 
﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹡﹢ه ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹨︡ف اــ﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد، اراــ﹥ ر﹨﹠﹞﹢﹡︀ــ﹩ ︋︣ای 
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ا︵﹑︻︀ت ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︋﹥ 
ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ارز︀︋﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت، درک و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ 
 ﹩︀﹡︫ــ︡ه و ︑﹢ا ﹤︡ه ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ارا﹠︀︋ــ︹ ︋﹢د︗﹥ آ﹠﹞ ️︀﹀﹋ و
ا﹀︀ی ︑︺︡﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ︵︊﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد ︫﹞︀ره ١٧، ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی 
ز︣ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹙﹆﹩ ︫ــ︡ه و ﹝︪﹞﹢ل ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد 

﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د:
• ︋﹫﹞﹥ ﹨ــ︀ی ︨ــ︀﹜﹞﹠︡ان، ︋︀ز﹝︀﹡ــ︡﹎︀ن و ﹡︀︑﹢ا﹡︀ن (︑︀﹝﹫﹟ 

ا︗︐﹞︀︻﹩)۶،
• ︋﹫﹞﹥ در﹝︀﹡﹩ و در﹝︀﹡﹩ ︑﹊﹞﹫﹙﹩، 

• ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن راه آ﹨﹟،
• ︋﹫﹞﹥ ︋﹫﹊︀ری.

   ︵︣︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋︣ای ا﹀︀ی ﹝︐﹫﹛﹢︧︀ی دو﹜️ 
ــ︡ه و و︀﹫﹎︥﹩ دار﹡︡ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹍︀﹡﹥ ﹝﹩ ︨ــ︀زد؛  ا︖ــ︀د︫ 
و﹫﹎︥︀ی ز︣ ﹝﹫︀ن ︵︣︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪︐︣ک ا︨️:
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ــ︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن  ١- اــ﹟ ︵︣︀ از ︵︣﹅ ﹝︪ــ︀ر﹋
︣ای  ︪ــ﹩ از ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋  آ﹡︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡.︋ 
ا︗ــ︣ای ا︣︵ ﹟ــ︀ از ﹝︀﹜﹫︀︑ــ︀ و ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی و︮﹢﹜﹩ از 
️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ِن در ︋︣﹡︀﹝﹥، ︀ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن آ﹡︀ ا︨️. ﹝︀﹜﹫︀ت  ﹝︪︀ر﹋
︎︣دا︠︐﹩ ︋﹥ ︵ــ﹢ر ﹝︺﹞﹢ل در︮︡ ︔︀︋︐ــ﹩ از درا﹝︡ ﹆﹢ق ﹁︣د 

️ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️. ﹝︪︀ر﹋
٢- ﹝︪ــ﹞﹢ل ︋﹢دن در ︵︣ح، ﹡︀︫﹩ از ﹝︀﹜﹫︀ت/﹨︤﹠﹥ ︎︣دا︠︐﹩ 
و ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ا︨️. ﹝︪﹞﹢ل ︫ــ︡ن ︋︣ای در︀﹁️ ﹝︤ا︀ در 
︀ر﹢ب ︵︣ــ︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩، ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ︑︀ ︡ی 
﹝︊︐﹠﹩ ︋︣ ﹝︀﹜﹫ــ︀ت و ︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ﹁︺﹙﹩ ︀ ﹎︫︢ــ︐﹥ ︎︣دا︠︐﹩ 
︑﹢︨︳ ﹁︣د، ﹋︀ر﹁︣﹝︀، ︀ ﹨︣دو، و ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︪︬ ︋︣ای 
ز︣ ︎﹢︫︩ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ ا︨️. ا﹟ ︫︣ا︳، ا︾﹙︉ ︠︀﹡﹢اده ﹁︣د 

را ﹡﹫︤ ﹝︪﹞﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.
︣دا︠︐﹩ ﹝︣︑︊︳   ︎﹤﹠︤﹨/ــ︀ ﹝︀﹜﹫︀ت ﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛︋   ︋︀٣- ﹝︤ا
﹡﹫︧ــ️؛ ︵︣︀ی ︋﹫﹞ــ﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹎︀﹨﹩ او﹇︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ 
︨﹞️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ د︨ــ︐﹞︤د ︀︎﹫﹟ ︑︣ ︑﹢ز︹ ﹝︖︡د ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. 
﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ د︨ــ︐﹞︤د ︀︎﹫﹟ ︑︣، ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︋︀ د︨︐﹞︤د 
︋︀﹐︑︣، ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹫ــ︀ت ︎︣دا︠︐ــ﹩ ﹝︤ا︀ی ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ 
︋﹫︪ــ︐︣ی در︀﹁️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹫﹞﹥ ﹨ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، 
﹋﹞﹉ ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ا︻︱︀ی ︾﹫︫︣ــ︀︾﹏ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ی 

﹋︀ر﹋﹠︀ن ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
۴- ﹝︤ا︀ و ا﹁︣اد ﹝︪﹞﹢ل ︵︣ح در ﹇︀﹡﹢ن ﹝︪︬ ︫︡ه ا︨️.

۵- ﹨︡ف ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹠︀﹁︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨️. 
️ را︤﹡﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹁︡رال، ︀ر ﹨︡ف  ﹫﹨   
︀︡ آ﹡︀ را ︑︀﹝﹫﹟  ا︮﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧︀︋︡اری︋ 

﹋﹠﹠︡، ︋﹥ ︫︣ح ز︣ ︋﹫︀ن ﹋︣ده ا︨️:
١- ﹊︍︀ر﹍﹩ ︋﹢د︗﹥،
٢- ︻﹞﹙﹊︣د ︻﹞﹙﹫︀︑﹩،
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٣- ﹝︊︀︫︣ت،
.︀﹛︣︐﹠﹋ و ︀﹝︐︧﹫︨ -۴

   ا﹎︣﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ا﹨︡اف ︋﹫︀ن ︫︡ه ︋︀ا﹨﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡، ا﹝︀ ا﹨︡اف 
٢ و ٣ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار 
 ︡︀︋ ا︨ــ️. ︵︊﹅ ﹨︡ف دوم، ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ﹁︡رال
︋﹥ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ارز︀︋﹩ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫ــ︡ه، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و 
 ︀﹫دارا ️︣︡﹞ ه﹢﹡ و ︀﹡د︨ــ︐︀ورد﹨︀، ︫ــ﹫﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ آ
و ︋︡﹨﹫ــ︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊ــ﹥ ︠︡﹝︀ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︵﹢ر 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ در ازای ︎︣دا︠︐ــ︀ی ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫ــ﹢د، 
﹡﹞﹩ ︑﹢ان ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︨﹢د ︠︀﹜︬، ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ را ︋︀ درا﹝︡﹨︀ 
︑︴︊﹫﹅ داد. ︻﹑وه ︋︣ آن، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︧︐﹆﹫﹛ ر﹁︀ه ا﹁︤وده ︫︡ه 
 ،﹟و︗﹢د ا ︀ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ در ﹇︊︀ل ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی دو﹜️، ﹝︪﹊﹏ ا︨️.︋ 
﹝﹩ ︑﹢ان ﹨︣ ︨ــ︀ل ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ را ︋︀ ︠︡﹝︀ت ارا﹥ ︫︡ه ︑︴︊﹫﹅ داد. 
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹤﹠︤﹨ ﹏﹞︀︫ ﹩︻︀﹝︐︗ص، ا︵﹑︻︀ت ︋﹫﹞﹥ ا﹢︭︠ ﹟درا
و ︋︣اورد﹨︀ی ︋﹙﹠︡﹝︡ت ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ و ︺︑ ︣︀︨︡﹨︀ی آ﹠︡ه ا︨️. 
ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥  ــ﹢م ﹡﹫︤ ا ﹟﹠﹫﹟ ﹝︴︣ح︫     در︭︠﹢ص ﹨︡ف︨ 
 ﹩︋︀ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ارز ﹤︋ ︡︀︋ ︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ﹁︡رال﹎
︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︀ی  ︣ز﹝﹫﹟ ز︣ ﹁︺︀﹜﹫️ آن،︨   ︨︣ ︡﹝︀ت دو﹜️︋   ︠︣﹫︔︀︑
︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و در﹡︐﹫︖﹥ ﹍﹢﹡﹍ــ﹩ ︑︽﹫﹫︣ و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡﹢ه ︑︽﹫﹫︣ آن در آ﹠ــ︡ه، ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. ︑︀﹋﹫︡ ا﹟ ﹨︡ف 

︋︣ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ﹝︡اوم دو﹜️ در ︑︀﹝﹫﹟ ر﹁︀ه ︻﹞﹢﹝﹩ ا︨ــ️. ﹨︡ف 
ا︮﹙ــ﹩ آن ﹡﹫︤ ا﹜︤ام دو﹜️ ︋﹥ ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ﹎︧ــ︐︣ده در︭︠﹢ص 
د︨ــ︐︀ورد﹨︀ی ا﹇︡ام ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. از ا﹟ رو، ﹎︤ار︫﹍︣ی 
﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ﹁︡رال ︀︋︡ ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹁︣ا﹨﹛ ︨︀زد ﹋﹥ ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹢ارد 

:︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣ز
 ︀ ﹤︐﹁︀ د﹢︊︋ ️﹛دوره ﹎︤ا︫ــ﹍︣ی، و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو ﹩︵ ︀ -١

ا﹁️ ﹋︣ده ا︨️؟
٢- آــ︀ ﹝﹠︀︋︹ ︋﹢د︗﹥ ︋ــ︣ای ﹞︀️ از ︠︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و ا﹀︀ی 

︑︺︡﹨︀ی دو﹜️ ﹋︀﹁﹩ ا︨️؟
︊﹢د ر﹁︀ه ︗︀ری و آ﹠︡ه ﹋︪ــ﹢ر ﹋﹞﹉ ﹋︣ده   ︋﹤ ٣- آ︀ ا﹇︡ام دو﹜️︋ 

ا︨️؟
   ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹨︡اف ٢ و ٣، ︎︨︪︣ــ︀ی ا︨︀︨ــ﹩ در︭︠﹢ص 
ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︧ــ︀︋︡اری ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ 

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︫︣︣ح ز ﹤︋
١- آ︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︀︎︡ار ﹨︧︐﹠︡؟

٢- آــ︀ در﹡︐﹫︖﹥ ا﹇︡ام دو﹜️ در اراــ﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
و ︨ــ︀︣ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀، و︲︺﹫️ ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ︋︊﹢د  ﹤︐﹁︀︀ ا﹁️ ﹋︣ده 

ا︨️؟
٣- ا︐﹞ــ︀ل ا﹟ ﹋﹥ ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀، ارا﹥ ﹝︤ا︀ در ︨ــ︴﹢ح 
﹁︺﹙﹩ و در ︀ل ︀︲︣ ︋﹥ ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︋︣ای آ﹡︀ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا﹡︖︀م 

﹝﹩ ︑﹢ان از﹝﹩ ︑﹢ان از
﹡﹢ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩﹡﹢ه ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩

︡︐﹞ ت﹐︀︨︡︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︐﹞ ت﹐︀︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا
︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ﹎︤ار︫︀ی ﹝﹊﹞﹏ ︋︣ای︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ﹎︤ار︫︀ی ﹝﹊﹞﹏ ︋︣ای
︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣ان︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣ان

ا﹜﹍﹢ ﹎︣﹁️ا﹜﹍﹢ ﹎︣﹁️
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﹎︣﹁︐﹥ ا︨️، ا﹝﹊︀﹡ ،︫︡︀︋ ︣︢︍﹆︡ر ا︨️؟ 
   ا︵﹑︻︀ت ارا﹥ ︫ــ︡ه ︵︊﹅ ا﹟ ا︨︐︀﹡︡ارد، ︋﹥ ر︾﹛ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ 
﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹙﹠︡﹝︡ت،︋  ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ی︋  ﹫ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ و ا︋︀م در︎ 
﹥ ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر، ︧︀︋︡اری و ﹎︤ار︫﹍︣ی   ︋.︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹫︋︀در ارز

:︫︡︀︋ ︣رت ز﹢︮ ﹤︋ ︡︀︋ ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹟﹫﹞︀︑ ︨︀ز﹝︀ن ﹩﹛︀﹞
١- ︫﹠︀︨ــ︀﹩ ︋︡﹨﹩ و﹇︐﹩ ︎︣دا︠︐︀ی ︋︀︋️ ﹝︤ا︀ ︨︣ر︨﹫︡ ︫︡ه 
و ︋﹥ ︨ــ﹢د︋︣ان ︎︣دا︠︐﹠﹩ ︋︀︫︡. ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ ︫︡ه ︋︣ای 
دوره ﹎︤ار︫ــ﹍︣ی ︀︋︡ ﹝︤ا︀ی ︎︣دا︠︐﹩ ︵﹩ دوره، ︋﹥ ︻﹑وه ﹨︣ 
︀︀ن دوره ﹎︫︢ــ︐﹥ ︑︀   ︎﹩﹨︡ ا﹁︤اــ︩ (﹠﹞ ︀︀ی ﹨︣ ﹋︀﹨︩) در︋ 

︀︎︀ن دوره ︗︀ری ︋︀︫︡.
 ﹩︋︀د ︑︀ ارز﹢︫ ﹤رت ﹝﹊﹞﹏ ارا﹢︮ ﹤︋ ︡︀︋ ٢- ا︵﹑︻︀ت ﹝︊︀︫︣ت
 ﹩︫︀﹡ ︹︋︀﹠﹞ ︩︣ح و ﹝︀﹨﹫️ ا﹁︤ا︵ ﹩︀﹡︡اری ︋﹙﹠︡﹝︡ت و ︑﹢ا︀︎
﹥ ا︻︱︀ی   ︋︀︣دا︠️ ﹝︤ا ︣ای︎  ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن آ﹠︡ه در ︵︣ح︋  از ﹝︪︀ر﹋
﹋﹠﹢﹡﹩ را ︑︧ــ﹫﹏ ﹋﹠︡. در ا﹟ ﹎︤ارش ︀︋︡ ︫ــ︣ح ﹝︐︭︣ی از 
︵ــ︣ح، ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜﹩ آن، ﹡﹢ه ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹝︤ا︀، و و︲︺﹫️ 
﹝︀﹜﹩ و ︋﹫﹛ ︨﹠︖﹩ آن ا﹁︪︀ ﹎︣دد. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹐زم ا︨️ ︀︎︡اری 
و و︲︺﹫️ ︋﹙﹠︡﹝︡ت ︵︣ح ︋︣ر︨﹩ ︫ــ﹢د. ﹎︤ارش ﹝﹊﹞﹏ ︫︀﹝﹏ 

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣ارد ز﹢﹞
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ︩ ︋﹫﹠ــ﹩ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ︋﹙﹠︡﹝︡ت: ︎﹫ ا﹜︿) ︎﹫
︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ︋︣ای ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ︀ل ︀︲︣ ︻︱﹢ ︵︣ح 
︀︡اری   ︎︣﹍﹡︀﹫  ︋﹤﹋ ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ﹨︧︐﹠︡ ︀ در﹡︀️ در ﹉ دوره︎ 
️ ﹋﹠﹠︡ه ︀ ﹝︤ا︀︋﹍﹫︣ در ︵︣ح  ︋﹙﹠︡﹝︡ت ا︨️ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︪︀ر﹋
﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︩ ︋﹫﹠﹫︀ی ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت  ﹫ ︣ای︎  ︩ ︋﹫﹠﹩ ده ︨︀﹜﹥︋  ﹫ از ﹉ دوره︎ 
︩ ︋﹫﹠﹫︀ی ︋﹙﹠︡﹝︡ت ا︨︐﹀︀ده  و از ﹉ دوره ٧۵︨︀﹜﹩ ︋︣ای ︎﹫
︩ ︋﹫﹠﹩ ︀︋︡ ︫ــ︀﹝﹏ ﹋︀ر﹋﹠︀ن، ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍︀ن،  ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡. ︎﹫
︋︀ز﹝︀﹡ــ︡﹎︀ن، ﹡︀︑﹢ا﹡︀ن ﹋﹠﹢﹡ــ﹩ و ا︻︱︀ی ︗︡︡ی ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹫︣وی ﹋︀ر وارد ︵︣ح ︫ــ︡ه ︀ ︋﹥ ﹎︣وه ﹝︤ا︀︋﹍﹫︣ان 
﹝﹩ ︎﹫﹢﹡︡﹡ــ︡؛ ﹝︀﹡﹠ــ︡ ا﹁ــ︣اد ﹝︐﹢﹜︫︡ــ︡ه ﹞ ︀︀︗ــ︣ در دوره 
︩ ︋﹫﹠﹩ ︋﹫﹛ ︨ــ﹠︖﹩  ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹨︀ ︫ــ︀﹝﹏ ︎﹫ ﹫︎ ﹟ا .﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫︎
︗﹡︀︣ــ︀ی ﹡﹆︡ی ورودی و ︠︣و︗﹩ ︨ــ︀﹐﹡﹥ ︋︀ ا︨ــ︐﹀︀ده از 
ا︵﹑︻︀ت ︡ا﹇﹏ ︎﹠︕ ︨ــ︀ل ا︠﹫︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹐زم 
︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋﹥ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡  ا︨️ ︨︀ل ︀ ︨ــ︀﹜︀﹩ در دوره ︎﹫
 ︬︪﹞ ،️︨︀ی ﹡﹆︡ی ورودی ا﹡︀︣︗ ︠︣و︗﹩ ︋﹫︪ــ︐︣ از

︫﹢د.

 ﹟ا ︵︣ح:  ﹝︤ا︀︋﹍﹫︣ان   ﹤︋ ️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹝︪ــ︀ر﹋  ️︊︧﹡ ب) 
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︣ای ﹨﹞ــ︀ن دوره ﹋﹥ ︗﹡︀︣ــ︀ی ﹡﹆︡ی︎   ︋︡︀ ﹡︧ــ︊️︋ 
 ﹤ارا ️︣︡﹞ ︋︣اورد ﹟︣︐︋ ︀︋ ،(﹩﹛︀︨٧۵ ،︋︣ای ﹝︓︀ل) ︡﹡︫︡ه ا
 ﹩﹠﹫︋ ︩ ︫﹢د. ︡ا﹇﹏، ا︀︋ ️︊︧﹡ ﹟︡ ︋︣ای آ︾︀ز و ︀︎︀ن دوره ︎﹫

﹎︤ارش ︫﹢د.
﹫﹛ ︨﹠︖﹩ ﹝︤ا︀ی آ﹠︡ه  ﹫︀﹡﹍︣ ارزش ﹁︺﹙﹩︋  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥︋  ج)︮ 
و ﹅ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ و ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ درا﹝︡ ا︻︱︀ی ﹁︺﹙﹩ و آ﹠︡ه ︵︣ح 

:︫︡︀︋ ﹩﹞
:︀︎︣دا︠️ ﹝︤ا ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹩﹠﹫︋ ︩ • ︑﹞︀م ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آ﹠︡ه دوره ︎﹫

١- ا︻︱︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹟ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹡︨︣﹫︡ه ا﹡︡،
٢- ا︻︱︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹟ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ر︨﹫︡ه ا﹡︡، و

︩ ︋﹫﹠﹩ ︻︱﹢ ︵︣ح ︫﹢﹡︡  ٣- ا﹁︣ادی ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود در دوره ︎﹫
 .(︡︡︗ ︀یورود)

:﹩﹠﹫︋ ︩ • ︑﹞︀م ﹅ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ و ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ︋︣ درا﹝︡ در دوره ︎﹫
۴- ا︻︱︀ی ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹟ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹡︨︣﹫︡ه ا﹡︡،

۵- ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︨﹟ ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ر︨﹫︡ه ا﹡︡، و
︩ ︋﹫﹠﹩ ︻︱﹢ ︵︣ح ︫﹢﹡︡  ۶- ا﹁︣ادی ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود در دوره ︎﹫

.(︡︡︗ ︀یورود)
 :﹩﹠﹫︋ ︩ • ︠︀﹜︬ ارزش ﹁︺﹙﹩ ︗﹡︀︣︀ی ﹡﹆︡ی ︵﹩ دوره ︎﹫

ارزش ﹁︺﹙﹩ ︋﹫﹛ ︨ــ﹠︖﹩ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آ﹠ــ︡ه ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹝︤ا︀ ︋︣ای 
︩ ︋﹫﹠ــ﹩ (٣+٢+١) ﹝﹠ــ︀ی ارزش ﹁︺﹙ــ﹩ ︋﹫﹛ ︨ــ﹠︖﹩  دوره ︎﹫
 ،(۴+۵+۶) ﹩﹠﹫︋ ︩ ﹫ ︣ درآ﹝︡ آ﹠︡ه در دوره︎  ﹅ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ و ﹝︀﹜﹫︀ت︋ 
﹝︀︨︊﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋﹫︀﹡﹍︣ ﹝︖﹞﹢ع ﹝︀زاد ﹝︤ا︀ی ︎︣دا︠︐﹩ آ﹠︡ه 
 ️︊︧﹡ ︀︑︀﹫﹛︀﹞ و ︀﹨ ﹤﹝﹫︋ ﹅ ︀) ︀︑︀﹫﹛︀﹞ و ︀﹨ ﹤﹝﹫︋ ﹅ ﹤︋ ️︊︧ــ﹡

.︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀︤ا﹞ ﹤︋

︮﹢ر︑︀ی ار︨︀﹜﹩ ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ا︻︱︀ 
︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︀﹐ت ﹝︐︡، ︮﹢ر︑︀﹩ را ︋﹥ ︮﹢رت 
︨︀﹐﹡﹥ ︋﹥ ا︻︱︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ ︋︀﹐ی ٢۵ ︨︀ل ار︨︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ 
ا﹟ ︮﹢رت ︋︣ای ︋︧﹫︀ری از ︫︣و﹡︡ان ﹝﹠︊︹ ا︵﹑︻︀︑﹩ ا︮﹙﹩ 
در︋︀ره ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ ا︨️ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀︑﹩ را در︭︠﹢ص 
﹋﹙﹫️ ︵︣ح و ا﹡﹢اع ﹝︤ا︀ی آن و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︧ــ︀﹏ ﹝︀﹜﹩ ︵︣ح 
و ﹡ــ﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︀﹜ــ﹩ آ﹡︀ ارا﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︻﹑وه ︋︣ آن، ︨ــ︀︋﹆﹥ 
﹨︣ ﹁︣د و ﹝︀﹜﹫︀︑︀ی ︎︣دا︠︐﹩ ︨ــ﹛ ︫ــ︬ و ︨﹛ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ 
 ︀ ︀︣ ﹝︤ا︀ی ﹝︀﹨︀﹡﹥︋  ︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ و︨  ︣اورد﹨︀﹩ از ﹝︤ا︀ی︋  و︋ 
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 ︦ ﹟ ︻︀دی و︎  ﹟ ︻︀دی، در︨  ︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ﹇︊﹏ از︨  ︨﹥ ﹁︣ض︋ 
︭﹩ دو ﹨︡ف را  از آن، ارا﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ارا﹥ ا﹟ ا︵﹑︻︀ت︫ 
د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡: اول ا﹟ ﹋﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︤ا︀ی ︋︣اوردی ︋﹥ ا︻︱︀ 
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ در︭︠﹢ص ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︠﹢د ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋﹠﹠︡ و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟، ﹝﹫︤ان ﹝︤ا︀ی از ﹋︀را﹁︐︀د﹎﹩ و ﹝︧︐﹞︣ی ︋︀ز﹝︀﹡︡﹎︀ن 
 ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹅﹢ــ﹥ ا︻︱︀ی ︵︣ح را ︑︪ــ﹋ ﹟ــ︡. دوم ا﹠︋︀را در
ا︵﹑︻︀ت درا﹝︡﹨︀ی ︠﹢د را ︋︣ر︨ــ﹩ و ا︣اد﹨︀ را ﹎︤ارش ﹋﹠﹠︡ 

.(Jackson, 2005)

﹡︐﹫︖﹥ ﹎﹫︣ی
دو﹜ــ️ ﹁︡رال ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︑︀﹝﹫ــ﹟ ر﹁︀ه ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹝︪ــ︀ر﹋️  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ــ﹩  در  ﹡︐﹫︖ــ﹥،  در  دارد؛  ︋︣︻ــ︡ه  را 
︭﹢︮﹩ ﹡﹆︩ ﹋﹞︣﹡﹍ــ﹩ در آ﹡︀ دارد.  ــ︩︠  ﹝﹩ ﹋﹠ــ︡ ﹋﹥︋ 
 ️︀﹝ ︣ــ︡ ﹡﹫︤ ﹋ــ﹥ ز︐﹞ ت﹐︀︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا
دو﹜️ ﹁ــ︡رال ا︨ــ️، ﹋︀ر﹋︣د و ﹡﹆ــ︩ ﹍︀﹡ــ﹥ ای دارد؛ ا﹝︀ 
︾﹫︣دو﹜︐﹩   ﹩﹞﹢﹝︻ ︨ــ︀ز﹝︀ن  ا︣ان،  ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
ا︨ــ️ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ ︎﹢︫ــ︩ ا︗︊︀ری ︋﹫﹞﹥ ﹋︀ر﹎ــ︣ان ﹝︤د︋﹍﹫︣، 
﹆﹢ق ︋﹍﹫︣ و ︎﹢︫︩ ا︠︐﹫︀ری ︀︮︊︀ن ︣﹁﹥ و ︫︽﹙︀ی آزاد 
را ︋︣︻︡ه دارد. ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، در ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
ا︀﹐ت ﹝︐︡ ﹝︤ا︀ی ﹁︣د ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ︋ــ︀ ︎︣دا︠︐﹩ وی 
﹝︣︑︊ــ︳ ﹡﹫︧ــ️ و ﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ︋︀ د︨ــ︐﹞︤د ︀︎﹫﹟ ︑︣ ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ 
﹋︀ر﹋﹠ــ︀ن ︋︀ د︨ــ︐﹞︤د ︋︀﹐︑︣، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝︀﹜﹫ــ︀ت ︎︣دا︠︐﹩ 
 ﹤﹋ ﹩﹛︀ــ︡؛ در﹠﹠﹋-﹩﹞ ️﹁︀︀ی ︋﹥ ﹡︧ــ︊️ ︋﹫︪ــ︐︣ی در︤ا﹞
 .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︀﹀را ا ﹩︪﹆﹡ ﹟﹫﹠ ︣ان︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹞︨ــ︀ز
︋﹥ ﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ اــ︣ان ﹨﹞︀﹡﹠ــ︡ 
︮﹠︡و﹇︀ی ︋︀ز﹡︪︧ــ︐﹍﹩ ︭︠﹢︮﹩ در ا︀﹐ت ﹝︐︡ ا︨️؛ 
﹡﹥ ﹡ ﹉ــ︀د دو﹜︐ــ﹩. ︋﹥ ︻︊︀ر︑﹩، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹋︪﹢ر، ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︡﹡︷︣ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ 
 ﹟︧︀︋︡اری ٢۶ ﹋﹥ از دا﹝﹠﹥ ︫﹞﹢ل آن ︠︀رج ︫︡ه ﹡﹫︧️؛ ا
︨︀ز﹝︀ن ﹉ ︮﹠︡وق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ ︭︠﹢︮﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹎︧︐︣ه 

آن ︋﹫︪︐︣ ا︨️.
﹎︤ار︫ــ﹍︣ی  ﹡ــ﹢ه  ︋︣ر︨ــ﹩  د﹍ــ︣،  ︨ــ﹢ی  از     
﹝﹩ د﹨ــ︡  ﹡︪ــ︀ن  ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و︗﹢ه و ﹎︤ارش آ﹡ ︀﹠︡ان ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹡﹫︧️ 
 ︀︀ن، ︎︣دا︠️ ﹝︤ا﹎︡﹠﹠﹋ ️ و ︑﹠︀ از ﹝﹏ در︀﹁️ از ﹝︪ــ︀ر﹋

︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︣ان،  ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د؛ در︀﹜﹩ ﹋﹥ در︨ 
︋︒ ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و︗ــ﹢ه در︀ ﹩︐﹁︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨ــ️؛ 
︋﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹡︀د ﹝︧︐﹆﹙﹩٧ ︋︣ای ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر آن ︑︀︨﹫︦ ︫︡ه 
ا︨️. ︋︀ ا﹟ ︑﹀︧﹫︣، ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ︨︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹋︪﹢ر ﹡﹫︤ ︀︨ ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︡︀︋︣ ︮﹠︡و﹇︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩، ﹝︴︀︋﹅ 
﹢د را ارا﹥ ﹋﹠︡. ا﹝︀،  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ٢٧ ﹎︤ارش ﹝︀﹜﹩︠ 
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︨ــ︺️ دا﹝﹠﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹨﹞﹫️ 
ارز︀︎ ﹩︋︀︡اری ︋﹙﹠︡﹝︡ت آن، ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹡﹢ه ﹎︤ار︫﹍︣ی 
︋﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر  ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹝︀﹜ــ﹩ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︋ــ︣ای  ﹝﹊﹞ــ﹏  ﹎︤ار︫ــ︀ی   ﹤ارا
اــ︣ان ا﹜﹍ــ﹢ ﹎︣﹁️. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ︋︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ﹡﹫ــ︀ز ا︻︱︀ی 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︋﹥ ا︵﹑ع از و︲︺﹫️ ︋﹫﹞﹥ ای ︠﹢د و 
︋︣اورد ﹝︧︐﹞︣ی در︀﹁︐﹩، ﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارا﹥ ﹎︤ار︫︀ی 
︮﹢ر︑︀ی  از  ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩  ا︻︱ــ︀ی   ﹤︋ دوره ای 
︮︀در︫ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︀﹐ت ﹝︐ــ︡ 

ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. 

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans
2- Social Security
3- The United States Social Security Administration 
(SSA)
4- Federal Accounting Standards Advisory Board 
(FASAB)
5- Accounting for Social Insurance
6- Old-age, Survivors, and Disability Insurance (OASDI 
or Social Security)

٧- ︫︣﹋️ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ (︫︧︐︀)

:︹︋︀﹠﹞
•  ا︨︐︀﹡︡ارد ︧︀︋︡اری ︫ــ﹞︀ره ٢٧ ا︣ان، ︵︣︀ی ﹝︤ا︀ی ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩، 

١٣٨۴ ،﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن
• IFRS, IAS 26, Accounting and Reporting by Retirement 
Benefit Plans, 2001
• FASAB, SFFAS 17, Accounting for Social Insurance, 
1999 
• Jackson, H. E., Accounting for Social Benefits, Harvard 
Law School, Cambridge, 2015, MA 02138.


