
﹇︣ارداد ز︀﹡︊︀ر ﹫︧️؟
﹉ ﹇︣ارداد ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از ا︋︐︡ا ز︀﹡︊︀ر2 ︋︀︫ــ︡، ︀ ا﹟ ﹋﹥ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫ــ︣ا︳ ︑︽﹫﹫︣ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡ و 

﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر ا﹁︤ا ︩︀ ﹝﹠︀﹁︹ ا﹇︐︭︀دی ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر ﹋︀﹨︩ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡، ز︀﹡︊︀ر ︫﹢د.

︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر را ﹎︤ارش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟
︋︣ا︨ــ︀س ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری 37، ﹨﹞﹫﹟ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹇︣ارداد را ز︀﹡︊︀ر ارز︀︋﹩ ﹋﹠︡، در 

︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︠﹢د ︋︣ای ز︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝﹩ رود از ﹇︣ارداد ︑ ﹅﹆︀︋︡، ذ︠﹫︣ه در﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.

 ﹤﹫︤ی ﹡︀رو︫﹟ ا︨️؟
در ا︨︐︀﹡︡ارد ︪﹞ 37︬ ﹡︪︡ه ا︨ــ️ ﹋︡ام ﹨︀︋ ︀﹨ ﹤﹠︤︡ در ︋︣اورد ﹝︀رج ا︗︣ای ﹇︣ارداد 
ــ﹢﹡︡، د︡﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩  ︀︡ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ــ﹢د. در﹝﹢رد در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

و︗﹢د دارد؛ از ︗﹞﹙﹥:
 ️︠︀ ︣ای︨  ︣ای ﹝︓︀ل، ﹨︤﹠﹥ ﹝﹢اد و ﹋︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︋  • ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪ــ﹩3 ا︗︣ای ﹇︣ارداد؛︋ 

︀ ︀ن؛﹝︐︠︀︨ ﹉
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قراردادهاى زيانبار؛ در يك نگاهقراردادهاى زيانبار؛ در يك نگاه
︑︣︗﹞﹥: ︑︣︗﹞﹥: ز﹨︣ا ﹡﹢ری   
Chungwoo Suh

﹨﹫️ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری ﹠︪﹫︎ (IASB)︀دی را ﹝︴︣ح ﹋︣ده ا︨ــ️ ︑︀ ﹝︪︬ ﹋﹠︡ ﹋﹥ در ا︨︐︀﹡︡ارد 
 ﹟ا ﹩︋︀︀ه ﹨︀ در ارز﹍﹠︋ ،«﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫و دارا ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹫﹨︡︋ ،︣︀︠ان «ذ﹢﹠︻︀︋ (IAS 37) 37 ︧ــ︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫︋
﹋﹥ آ ︀﹉ ﹇︣ارداد ز︀﹡︊︀ر ا︨️، ﹡﹥ ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹤﹝﹨ ︡︀︋ ﹤﹊﹚︋ ،﹩︪﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ﹇︣ارداد ﹝︣︋﹢ط 
️ و︨︀ز ︑︃︔﹫︣﹎︢ار  ا︨ــ️، در ﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا﹟ رو︫﹟ ︨︀زی1، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص ︋︣ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩، ︑﹢﹜﹫︡ی و ︨︀︠
 ﹏﹐︀دی و د﹠︪﹫ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری، ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی︎  ︋︀︫ــ︡. ︀﹡﹌ وو︨﹢ ﹫﹨ ﹢︱︻ ،(Chungwoo Suh)️ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی︋ 

آ﹡︀ را ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡.

﹇︣ارداد ز︀﹡︊︀ر
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧ــ︀︋︡اری 37،  

 :︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹟﹫﹠ ︊︀ر را﹡︀︣ارداد ز﹇
﹇ــ︣ارداد ز︀﹡︊︀ر1، ﹇︣اردادی ا︨ــ️ ﹋﹥ 
در آن ﹝ــ︀رج ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀ــ2︣ ا﹡︖︀م 
︑︺︡﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ﹇︣ارداد، ︋﹫︩ از ﹝﹠︀﹁︹ 
ا﹇︐︭︀دی ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡︐︷︀ر ﹝ــ﹩ رود از آن 

.︡آ ️ ︋﹥ د︨

︣︢︎︀﹡ ︀رج ا︗︐﹠︀ب﹞
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ ︧ــ︀︋︡اری 37، 
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀ــ︣ را 

:︡﹠﹋ ﹩﹞ ︿︣︺︑ ﹟﹫﹠
 ﹤﹠︤﹨ ﹏ِ︡ا﹇ــ ،︣ــ︢︎︀﹡ ــ︀رج ا︗︐﹠︀ب﹞
ا︗︣ای ﹇︣ارداد و ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︗︊︣ان ︧︠︀رت 
ــ︀ ︗︣اــ﹛ ﹡︀︫ــ﹩ از ﹋﹢︑︀﹨ــ﹩ در ا︗︣ای 

﹇︣ارداد ا︨️. 



 ﹤﹋ 5﹤︐﹁︀ ︬﹫︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣﹍و د ﹩︪︀ی ا﹁︤ا﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣ارداد4 ا︨ــ️؛ ﹨︣ دوی﹇ ﹤ ﹥ ︵﹢ر﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀م﹝︑ •
︋﹥ ︵﹢ر﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹇︣ارداد ا︨️. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︋﹠﹍︀ه ﹝﹞﹊﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︠︐︭︀ص ︀﹁︐﹥ ز︣ را ﹝﹠︷﹢ر ﹋﹠︡: 

• ﹨︤﹠﹥ ا︨︐﹑ک ︑︖﹫︤ا︑﹩ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه در ︨︀︠︐﹟ ︨︀︠︐﹞︀ن از آن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ و
• ﹆﹢ق ︨︣︎︨︣︐︀ن ﹇︣ارداد.

︣ا ﹨﹫️ ا﹋﹠﹢ن د︨️ ︋﹥ ا﹇︡ام زده ا︨️؟
 ﹤ ︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت، ﹡︧︊️ ︋﹥ آن﹎︡ا︨️ ﹋﹥ د ﹟︀ی ا﹠︺﹞ ﹤︋ (IFRS) ﹩﹛︀﹞ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ︣﹍︀ی ا︠﹫︣ در د﹨︣﹫﹫︽︑

در ﹎︫︢︐﹥ ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹢︗︉ ︑﹠﹢ع ︋﹫︪︐︣ی در رو﹥ ﹨︀ی ﹎︤ار︫﹍︣ی آ﹠︡ه ︫﹢د.
﹨﹫️ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 11 (IAS11) ︋︀︻﹠﹢ان «︎﹫﹞︀ن ︨︀︠️» را ﹋﹠︀ر ﹎︢ا︫️. از ا﹟ ︎︦، ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ا︨︐︀﹡︡ارد 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 15 (IFRS15) را ︋︀︻﹠﹢ان «درا﹝︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد ︋︀ ﹝︪︐︣︀ن» ︋︣ای ︎﹫﹞︀﹡︀ی ︨︀︠️ ︋﹥ ﹋︀ر︠﹢ا﹨﹠︡ ﹎︣﹁️. 
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد  ﹤﹋ ︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︬︪﹞15﹍﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︋﹍﹫︣﹡︡. ︋﹥ ︗︀ی آن، ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ را ﹨︡ا️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹋﹙﹩ 

﹝﹢︗﹢د در ا︨︐︀﹡︡ارد 37 ︋︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر را ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣﹡︡.
ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ﹇︊﹙﹩ ︎﹫﹞︀ن ︨ــ︀︠️، ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋︣د ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪ــ﹩ و د︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣﹍﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی 
 ﹩﹍﹡﹢﹍ ︀ه ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ در ﹝﹢رد﹎︡و︨︀ز، د ️ ا︗︣ای ﹇︣ارداد ﹨︧ــ︐﹠︡ را در ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹇︣ارداد در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ا﹎︣ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︨︀︠

.︡︋︀ ﹩﹞ ︩﹨︀﹋ ︀﹡︀ی ﹝︀﹜﹩ آ︑︣ی ︮﹢ر︢︎ ﹤︧︀﹆﹞ رت﹢︮ ﹟︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد 37 دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡، در ا﹋ ﹤︋
 ︀﹡آ ﹤رت رو﹢︮ ﹟ا︗︣ای ﹇︣ارداد6 در﹡︷ــ︣ ︋﹍﹫︣﹡︡، در ا ﹤﹠︤﹨ ︪ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان︀ی ا﹁︤ا﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀﹠︑ ︡﹠︐﹁︣﹎ ﹩﹞ ﹜﹫﹝︭︑ و︨ــ︀ز ️ ﹠︀﹡︙﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︨︀︠
︋﹥ ︮﹢ر︑﹩ ︑︽﹫﹫︣ ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ز﹡︀︀ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر از ﹇︣ارداد- در ﹝﹆︀︧﹥ ︋︀ ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︎﹫︪﹫﹟- ︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹋﹞︐︣ی ا︠︴︀ر زود﹨﹠﹍︀م ﹝﹩ د﹨︡.
︨﹢د︋︣ان درا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹫︀﹩ را ﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹫️ را ﹝﹙︤م ﹋︣د ا﹜︤ا﹝︀ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 را رو︫﹟ ︨︀زی ﹋﹠︡.

︣ا د︡﹎︀ه ﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ﹨︧︐﹠︡؟
︤﹨ ︡︀﹠﹥ ﹨︀ی ﹋︀﹝﹏ ا︗︣ای آن  ﹢د در ﹉ ﹇︣ارداد را ﹡︪︀ن د﹨︡،︋  ︀د﹇︀﹡﹥ ︑︺︡﹨︀ی ﹇︣اردادی︠  ﹥ ︮﹢رت︮   ︋﹩﹨︀﹍﹠  ︋﹤﹋ ﹟︣ای ا  ︋︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹩︠︣︋
︑︺︡﹨︀ را ︋﹥ ︧︀ب ︋﹍﹫︣د. ︋︣︠﹩ د﹢﹎ ﹩﹞ ︣﹍﹠︡ ا﹜︤ا﹝︀ی ﹝﹢︗﹢د در ا︨︐︀﹡︡ارد 37، ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ را از در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ﹨︣ ﹨︤﹠﹥ ای ﹁︣ا︑︣ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی 

ا﹁︤ا︪﹩، ︋︀ز ﹝﹩ دارد. آ﹡﹠︪﹫︎ ︀︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡:
 ،︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟ا ﹤﹋ ︉﹫︑︣︑ ﹟ا ﹤ ﹢ا﹨︡ داد.︋  ﹥ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹇︣ارداد ﹝﹢رد﹡︷︣ ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د ︀ ﹡﹥، رخ︠  ︡ون ︑﹢︗﹥︋  • ﹨︤﹠﹥ ﹝﹠︀︋︹ ﹝︪︐︣ک ﹠︡ ﹇︣ارداد،︋ 
︉ و﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡. ا︨︐︀﹡︡ارد 37، ︋﹥ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ا︗︀زه ﹡﹞﹩ د﹨︡ ︋︣ای «﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ﹐زم  ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇︣ارداد ﹡︊﹢ده ︋﹙﹊﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩ ﹋︧ــ

ا︨️ رخ د﹨︡، ︑︀ ︋︐﹢ان در آ﹠︡ه ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︣د» ذ︠﹫︣ه ای ︔︊️ ﹋﹠﹠︡.
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️ و︨ــ︀ز ︑︭﹞﹫﹛ ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪ــ﹩ را ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇ــ︣ارداد در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡، در ا﹟ ︮﹢رت،  ا﹎︣ ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ی ︨︀︠
︋﹥ ا︐﹞︀ل ﹋﹞︐︣ی ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ز﹡︀︀ی ﹝﹢رد ا﹡︐︷︀ر از ﹇︣ارداد، ا︠︴︀ر زود﹨﹠﹍︀م داده ︫﹢د.
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 ︀﹠︑ ،︣﹍ا︗︐﹠ــ︀ب ﹋﹠︡؛ ︋﹥ ︋﹫︀ن د ︀﹡ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ارداد و︗﹢د ﹡︡ا︫ــ️، ︋﹠﹍︀ه ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د از آ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ،︣ارداد﹇ ︣︢︎︀﹡ ــ︀رج ا︗︐﹠︀ب﹞ •
.﹩︪︀ی ا﹁︤ا﹨ ﹤﹠︤﹨

د︡﹎︀ه ﹨﹫️ در ا﹟ ﹝﹢رد ﹫︧️؟
:️﹫﹨ ︀ه﹎︡︀ز﹝﹩ دارد. از د ﹠﹍︀ه ﹨︀ را از در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ﹠︡ ﹇︣ارداد،︋  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37،︋  ﹨﹫️ ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︬ ︀﹁︐﹥ در ﹝︀︨ــ︊﹥ ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇ــ︣ارداد، ︋﹠﹍︀ه ︋︣ای ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آ﹠︡ه، ذ︠﹫︣ه ای ︔︊️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.  ﹫︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹟در﹡︷︣﹎︣﹁︐﹟ ا ︀︋ •
 ﹤﹠︤﹨ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︀ذ︠﹫︣ه ︫﹠︀︨ــ ،︀﹨︡︺︑ ︣ارداد ﹝﹢︗﹢د، و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آن﹇ ﹉ ︉﹛︀﹇ ︀ت در﹞︡︠ ﹤و ارا ﹐︀﹋ ﹏﹢︑ ﹤﹠﹫﹞︀ی آن، در ز︗ ﹤︋

﹋︀﹐ و ︠︡﹝︀︑﹩ را ﹋﹥ ︀︋︡ ︻︣︲﹥ ﹋﹠︡، ا﹡︺﹊︀س د﹨︡. 
﹫︀ن د﹞ ،︣﹍︀رج   ︋﹤ ﹥ ︠︀︵︣ و︗﹢د ﹇︣ارداد، ﹝﹞﹊﹟ ﹡﹫︧ــ️ از آ﹡︀ ا︗︐﹠︀ب ﹋﹠︡.︋  ﹠﹍︀ه︋  • ﹝︀رج «ا︗︐﹠︀ب ﹡︢︎︀︣» ا︗︣ای ﹇︣ارداد، ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥︋ 

ا︗︐﹠︀ب ﹡︤﹨ ﹏﹞︀︫ ︣︢︎︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪﹩ و د︤﹨ ︣﹍﹠﹥ ﹨︀ی ︑ ︬﹫︭︀﹁︐﹥ ای ا︨️ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡.
﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ از د︡﹎︀ه ﹨﹫ــ️، در ارز︀︋﹩ ا﹟ ﹋﹥ آ︀ ﹇︣ارداد ز︀﹡︊︀ر ا︨ــ️ ︀ ︠﹫︣، د﹐﹙﹩ ︋︣ای ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︑﹞︀﹝ــ﹩ ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر 

﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد ا︨️، و︗﹢د دارد.

 ︣﹍︪ــ﹩ و ﹨﹛ د︀ی ا﹁︤ا﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹜﹨ ︡︀ ﹠﹍︀ه ﹨︀ در ︑︺﹫﹫﹟ ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇︣ارداد،︋  ︋ــ︀ در﹡︷︣ دا︫ــ︐﹟ ا﹟ د﹐﹫﹨ ،﹏️ ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ ﹋ــ﹥︋ 
︬ ︀﹁︐﹥ را  ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡، در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. ﹫︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨

د﹐﹏ ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︑﹞︀م ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡
ارا﹥ ︮︀د﹇︀﹡﹥: ﹉ ︋﹠﹍︀ه ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ از راه ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︣ای ا︗︣ای ﹇︣ارداد را ︋﹥ د︨️ آورد. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︑︖﹫︤ات را 
︑﹠︀ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︨︐﹀︀ده در ﹉ ﹇︣ارداد ا︗︀ره ﹋﹠︡، ︖︑  ︀﹫︤ات را ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده در ﹠︡ ﹇︣ارداد، ︣︠︡اری ﹋﹠︡. ︋﹠﹍︀ه ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋﹥ را﹨﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︀︋︹ را ﹋︧︉ 
﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹨︤﹠﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨︡. ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪﹩، ﹝﹢︗︉ ︾﹀﹙️ در ︔︊️ ﹨︤﹠﹥ ﹝﹠︀︋︺﹩ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︋︀ د﹍︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝︪︐︣ک ا︨️.
﹊﹠﹢ا︠︐﹩ ︋︀ د﹍︣ ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩: ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 17 ︋︀︻﹠﹢ان «﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥»، ︋﹫﹞﹥ ﹎︣ان را 
︣︋︀ر ︔︀︋️ و ﹝︐︽﹫︣، در ارز︀︋﹩ ا︐﹞︀ل ز︀﹡︊︀ر︋﹢دن   ︨︬﹫︭︑ ﹤﹚﹝︗ ا︗︣ای ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡ را، از ﹤ ﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ﹝﹙︤م ﹋︣ده ︑﹞︀م

﹇︣ارداد﹨︀ی ︋﹫﹞﹥ در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡.
 ︡︀︋ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︬︪﹞ را ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ،«︀ان «﹝﹢︗﹢د﹢﹠︻︀︋ (IAS 2) 2︧︀︋︡اری ﹩﹚﹚﹝﹛ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا ︡﹠﹡︀﹝﹨ ︣﹍ا︨︐︀﹡︡ارد د ︡﹠ ﹟﹫﹠︙﹝﹨
 ︣﹍و د ﹩دارا ️︠︀  ︨︀ ︡︣ ﹠﹍︀ه ﹨︀ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪ــ﹩︠  ــ﹢د. ﹨﹞﹥ ا﹟ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد﹨︀،︋  درا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی دارا﹩ ︾﹫︣︎﹢﹜﹩ در﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 
 ﹤︊︨︀﹞ ه﹢﹡ .︡﹡︣﹫﹍︋ ︣︷﹡︀ی در︠﹢ر ︑﹢︗﹥ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹇︣ارداد را در﹨ ﹤﹠︤﹨ ︀ ︡﹠︐︧﹨ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد  ﹤︐﹁︀ ︬ ﹫︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨

﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇︣ارداد در ︑﹡ ︀︋ ﹅︋︀︴﹞ ︡︀︋ ،﹐︀﹋ ﹏﹢﹢ه ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹨︤﹠﹥ آ﹡︀ در ︫︣ا︴﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋﹠﹍︀ه آ﹡︀ را ﹡﹍︡اری ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹋︀﹨︩ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩: ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹠﹍︀ه ﹇︣ارداد﹨︀﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ﹨︀ی ا﹁︤ا︪﹩ ﹝﹠︷﹢ر ︫︡ه ︋︀︫︡، ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ︨﹢داور ︋﹥ ﹡︷︣ ︋︨︣︡؛ ا﹝︀ 

︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹎︣وه، ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی د﹍︣ی ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡ را در﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡، ز︀ن ده ﹨︧︐﹠︡.
︋︣ای ا︵﹞﹫﹠︀ن از ا﹟ ﹋﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ز︀﹡︊︀ر ︫ــ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢﹡︡، رو﹊︣د ﹨︤﹠﹥  ا﹁︤ا︪﹩، ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ا︲︀﹁﹩ ︠﹢ا﹨︡ دا︫️، ︑︀ 

﹝︺﹫﹟ ﹋﹠︡ ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥ ︮﹢رت ﹎︣و﹨﹩ ︀ ︗︡ا﹎︀﹡﹥ ارز︀︋﹩ ︫﹢د. ﹠﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︎﹫︙﹫︡﹎﹩ را ︋﹫︪︐︣ ﹋﹠︡. 
ارا﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝︣︋﹢ط: ﹝﹠︷﹢ر﹋︣دن ︑﹞︀م ﹨︀﹨ ﹤﹠︤﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد ﹨︧︐﹠︡، ︻﹑﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ز﹡︀︀ی ﹝﹢ردا﹡︐︷︀ر را زود︑︣ ﹡︪︀ن 

﹝﹩ د﹨︡.



︎﹫︪﹠︀د ﹨﹫️ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹫︧️؟
︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹨﹫️ ︋︣ای ا︮﹑ح ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37:

︬ ︨︀︠︐﹟ ا﹟ ﹋﹥ در ارز︀︋﹩ ا︐﹞︀ل ز︀﹡︊︀ر︋﹢دن ﹇︣ارداد، ﹨︤﹠﹥ ا︗︣ای ﹇︣ارداد در︋︣﹎﹫︣﹡︡ه ﹨︣دوی ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ ︋︀︫︡؛ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی  ︪﹞ •
︬ ︀﹁︐﹥ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹇︣ارداد ا︨️؛ و ﹫︭︑ ︀ی﹨ ﹤﹠︤﹨ ︣﹍و د ﹩︪ا﹁︤ا

.︡﹠︐︧﹫﹡ ︀ ،︡﹠︐︧﹨ ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹇︣ارداد﹢︵ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹨ از ﹩︀﹛︀︓﹞ ر﹋︣دن﹢︷﹠﹞ •

ا﹟ ا︮﹑︀ت ︋︣ای ﹥ ﹇︣ارداد﹨︀﹩ ﹝﹣︔︣ ا︨️؟
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.  ︣ای ﹨﹞﹥ ﹇︣ارداد﹨︀﹩ ﹋︀ر︋︣د دارد ﹋﹥ در دا﹝﹠﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ﹫︪﹠︀دی︋  ا︮﹑︀ت︎ 
﹨﹫﹠︪﹫︎ ﹤︋ ️︀د﹨︀﹩ ︑﹢︗﹥ ﹋︣د ﹋﹥ ︋︣ا︨︀س آ﹡︀، ﹨﹞﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ︗﹠︑ ︡︀︋ ︡︡︀ ︋︣ای ﹇︣ارداد﹨︀﹩ ﹋︀ر︋︣د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡ 
️ و︨︀ز. ︋︣︠﹩ از  ﹋﹥ در دا﹝﹠﹥ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ 15 ﹇︣اردار﹡︡؛ ﹠︑ ﹩︐ ︀︀ ︋︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨︀︠
 ️︠︀ ﹫︪﹠︀د ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︡ود ﹋︣دن دا﹝﹠﹥ ا﹜︤ا﹝︀ی ︗︡︡ در ا﹟ راه، ﹡﹍︣ا﹡﹫︀ی آ﹡︀ را در︋︀ره ﹇︣ارداد﹨︀ی︨  ︨﹢د︋︣ان︎ 

 .︡﹠﹋ ﹏﹫﹝︑ ،︀﹨ا﹡﹢اع ﹇︣ارداد ︣﹍︀ه ﹨︀ی ︋︀ د﹍﹠︋ ﹤︋ ﹩﹞︣ف ﹝﹩ ﹋﹠︡، ︋︡ون آن ﹋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︾﹫︣﹐ز︵︣︋
︣ای ︑﹞︀م ا﹡﹢اع   ︋﹤﹊﹚  ︋،️︠︀ ︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی︨   ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ️︀د ﹋︣ده ا︨ــ﹠︪ــ﹫ ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹨﹫️ ﹨﹞︤﹝︀ن ا﹜︤ا﹝︀﹩ را︎ 

﹇︣ارداد﹨︀ ﹋︀ر︋︣د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡. 
﹨﹫️ ا﹟ د︡﹎︀ه را د﹡︊︀ل ﹋︣ده ﹋﹥ ﹝﹙︤م ﹋︣دن ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ ︋︣ای ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا﹜︤ا﹝︀ی ﹊︧︀ن ︋︣ای ︑﹞︀م ﹇︣ارداد﹨︀ در دا﹝﹠﹥ 
 ️﹫﹨ .ا﹨︡ داد﹢ ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ را ار︑﹆︀︠  ــ﹢د﹝﹠︡︋﹢دن︮   ︨︦︍ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧ــ︀︋︡اری ︢︎ ﹤︧︀﹆﹞ ،37︣ی و︨  ا︨ــ︐︀﹡︡ارد︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︐﹢︗﹥ ︫ــ︡ ﹋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ ا﹜︤ا﹝︀﹩ ︋︣ای ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد﹨︀، ﹝﹢︗︉ ﹋︀﹨︩ ︑﹠﹢ع ﹝﹢︗﹢د در ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ا︨ــ︐︀﹡︡ارد 

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 ﹝﹩ ︫﹢د.
﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری  ﹠﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد︋  ︀︠️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹠︡، ﹝︡︣ان︋  ︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی︨   ︋︀﹠︑ را ︀﹞ا﹜︤ا ️﹫﹨ د﹢ ا﹎︣ ﹇︣ار︋ 
37 را ︋︣ای د﹍︣ ا﹡﹢اع ﹇︣ارداد﹨︀ ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︧ــ︐﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ︋﹢د ︋︀ ﹝︀︧﹏ د︫﹢اری رو︋﹥ رو ︫﹢﹡︡. ︋︣ای ﹝︓︀ل، ︡﹞ ﹤︙﹡︀﹠︣ان 
︋︣ای ﹠﹫﹟ ﹇︣ارداد﹨︀﹩، رو﹥ ای ﹝︐﹀︀وت از رو﹥ ا﹜︤ام ︫ــ︡ه از ︨﹢ی ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 ︋︣ای ﹇︣ارداد﹨︀ی 

︨︀︠️ ا﹡︐︀ب ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡، ﹡﹫︀ز دا︫︐﹠︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹍﹩ و ا︐﹞︀ل ︑﹢︗﹫﹥ ا﹟ ︑﹀︀وت را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡. 
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 ﹜﹞ ︣ی از ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی﹫﹎﹢﹚︗ ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 رو﹊︣د ﹨︤﹠﹥ ا﹁︤ا︪﹩ را ا﹜︤ام ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋  رو︫﹟ ︨︀︠︐﹟ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 

️ و︨︀ز ز︀﹡︊︀ر ﹋﹞﹉ ﹋﹠︡. در رو ﹤︧︀︋︡اری ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨︀︠



ا﹡︖︀م ا︮﹑︀ت ︀﹨︡﹞︀﹫︎ ﹤﹩ را ︋﹥ د﹡︊︀ل دارد؟
رو︫﹟ ︨ــ︀︠︐﹟ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 رو﹊︣د ﹨︤﹠﹥ ا﹁︤ا︪ــ﹩ را ا﹜︤ام ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︑︽﹫﹫︣﹨︀ی 

️ و︨︀ز ز︀﹡︊︀ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠︡. ﹝﹞﹩ در رو ﹤︧︀︋︡اری ﹇︣ارداد﹨︀ی ︨︀︠
︬ ︨︀︠︐﹟ ا﹟ ﹋﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37 ︋﹠﹍︀ه ﹨︀ را ﹝﹙︤م ﹝﹩ ︨︀زد ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︧︐﹆﹫﹛  ︪﹞ ،︀ل︣﹨ ﹤︋
 ︣︲︀ ︀لدر ﹤﹋ ﹩︀﹨ ا﹡﹢اع ﹇︣ارداد﹨︀ را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡. ︋﹠﹍︀ه ︣﹍از د ︀︐﹋︫︣ ﹩︋︀ه ارز﹢﹡ ️︨و ﹝︣︋﹢ط را در﹡︷︣ ︋﹍﹫︣﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا
رو﹊︣د ﹨︤﹠﹥ ا﹁︤ا︪ــ﹩ را ︋﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ︋︣﹡︡، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹇︣ارداد ز︀﹡︊︀ر را زود︑︣ از آن ﹥ ا﹝︣وز ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡، ︔︊️ 

.︡﹠﹠﹋

﹎︀م ︋︺︡ی ﹫︧️؟
﹫︪﹠︀دی  ︀ ︻﹠﹢ان «﹇︣ارداد﹨︀ی ز︀﹡︊︀ر- ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا︗︣ای ﹇︣ارداد» (ا︮﹑︀ت︎  ﹫︪﹠︀دی︋   ︎︦﹢﹡ ︩ ﹫ ﹢د را در︎  ﹫︪﹠︀د︠   ︎️﹫﹨
 ﹏15 آور ︀︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨︣︷﹡ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣ده ا︨️ و از ﹡︷︣ ﹨﹞﹥ ﹎︣وه ﹨︀ی ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ا︨︐﹆︊︀ل﹋ ﹤︧︀︋︡اری 37)، ارا ﹩﹚﹚﹝﹛ا ﹟﹫ در ا︨︐︀﹡︡ارد︋ 
︨ــ︀ل 2019 در︀﹁️ ︫ــ﹢﹡︡، در ﹡﹢ه ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ︀﹡ ﹩﹍﹡﹢﹍﹩ ︫︡ن ا︮﹑︀ت ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ︧︀︋︡اری 37، در﹡︷︣ 

﹎︣﹁︐﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
﹡︷︣﹨︀ی ︠﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︣﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ︋﹠﹫︀د ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹎︤ار︫﹍︣ی ﹝︀﹜﹩ ار︨︀ل ﹋﹠﹫︡.

:︀︐︫﹢﹡︀︎
1- Clarification
2- Onerous
3- Incremental costs
4- Costs that relate directly to the contract
5- An allocation of other costs
6- Cost of fulfilling a Contract

:︹︊﹠﹞
Suh C , In brief: Onerous Contracts, www.IFRS.com, Dec. 2018
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