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عباس وفادار 

مديرعاملشريك ارشد، عضو هيئت مديره و 

پردازموسسه حسابرسي آزمون 

مروري كوتاه بر سوابق حرفه اي

 )سمير حسابداران( پرداز آزمون حسابرسي موسسه گذاران بنيان از يكي
 اهدانشگ مديريت دانشكده از حسابداري رشته در او .است ١٣٨١ سال در

 و كرده آغاز ١٣٦٦ سال از را حسابرسي .است شده التحصيل فارغ تهران
 سه متوالي دوره دو براي وي .است ايران رسمي حسابداران اولين از يكي
 تنها كه است بوده ايران رسمي حسابداران جامعه عالي شوراي عضو ساله
.مي باشد ايران در مستقل حسابرسي حرفه بر نظارت  قانوني نهاد

 داراي و حسابرسي و حسابداري رشته در دادگستري رسمي كارشناس او
 هيات عضو همچنين ايشان .است حوزه اين در متعددي صالحيت هاي

 در الس بيست از بيش وي .است بوده نيز بزرگ شركت چندين مديره
 رسيحساب حسابداري، رشته هاي در طباطبايي عالمه و تهران دانشگاه هاي

 كرده منتشر بسياري كتاب هاي وي .است كرده تدريس مالي مديريت و
 كتاب ترين جامع كه ١ جلد حسابرسي به مي توان جمله از كه است

 رينت رايج كه مالياتي قوانين مجموعه نيز و است كشور در حسابرسي
 مقاالتي هپيوست طور به او .كرد اشاره است، كشور در مالياتي مرجع كتاب

 ايبررسي ه و اقتصاد دنياي مانند اي حرفه روزنامه هاي و نشريات در را
 از مقاله١٤٠ از بيش تاكنون .است كرده منتشر حسابرسي و حسابداري

 و حسابرسي حسابداري، زمينه هاي در برانگيز بحث موضوعات در وي
.است شده منتشر كشور معروف نشريات و روزنامه ها در ماليات،

:ارايه كننده
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Digital( ديجيتال پول Currency( گويند،مي هم الكترونيك ارز يا الكترونيك پول ديجيتال، پول آن به كه  

 فيزيكي تصور به كه اسكناس يا سكه خالف بر است، دسترس در ديجيتال صورت به كه است پول نوعي

  .هستند دسترس در

:كه تفاوت اين با دارد فيزيكي پول با مشابه ويژگي هايي ديجيتال، پول

كرد مبادله لحظه هر در مي توان را ديجيتال پول.

كرد منتقل مرزي محدوديت هاي بدون مي توان را ديجيتال پول مالكيت.

 ريدخ براي مي توان نيز را ديجيتال پول سنتي، پول مانند

 يبرخ در است ممكن اگرچه كرد، استفاده خدمات و كاالها

  .شدبا داشته وجود آن از استفاده براي محدوديت هايي موارد
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  :از عبارتند ديجيتال پول از  مثال هايي

مجازي پول

شده گذاري رمز پول يا پول رمز

مركزي بانك توسط شده منتشر الكترونيكي پول  

 غير اي  )دارد وجود آن عرضه كنترل براي مركزي نهاد يك يعني( باشد متمركز يا مي تواند ديجيتال پول

   .)مي شود كنترل متعدد نهادهاي يا اشخاص توسط آن عرضه يعني( متمركز
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Virtual( مجازي پول Currency( طراحان توسط كه نشده گذاري مقررات ديجيتال پول از است عبارت 

.مي كند پيدا رواج مجازي جامعه يك اعضاي بين در و مي شود كنترل و خلق رايانه اي برنامه هاي

  .مي كند عمل پول مانند و است مبادله واسط هاي از جديدي نوع مجازي، پول واقع، در

 وانمي ت نيز را مجازي پول ديجيتال، پول همانند

 هاگرچ كرد، استفاده خدمات و كاال خريد براي

 آن، نبود نشده گذاري مقررات اينكه به توجه با

  .دارد وجود آن براي بيشتري محدوديت هاي
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 جامعه كي در تنها ديگر بعضي و هستند كشورها رايج پول هاي به تبديل قابل مجازي پول هاي از بعضي

  .دارند جريان مجازي

 هورظ با اما .مي شدند كنترل مركزي نهاد يك توسط معموالً مجازي پول هاي ،بيتكوين ظهور از پيش تا

 رلكنت براي رمزنگاري از و نداشتند مركزي اداره كننده كه آمدند وجود به مجازي اي پولهاي بيتكوين

  .مي كردند استفاده خود جديد واحدهاي
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 مجازي پول انواع از يكي شده گذاري رمز ارز يا ارز رمز يا )Cryptocurrency( شده گذاري رمز پول

  .دمي شو اداره غيرمتمركز صورت به معموالً و شده استفاده آن طراحي در رمزنگاري فناوري از كه است

 از آن در كه ديجيتالي نوع از اما است؛ دالر و ريال مانند مبادله واسطه يك شده، رمزگذاري پول واقع، در

 ستفادها ديگر شخص به شخصي از آنها انتقال و پولي واحدهاي ايجاد كنترل براي رمزگذاري تكنيك هاي

.مي شود

:از است عبارت پولها نوع اين گذاري رمز دليل

تراكنش ها امنيت تامين

پول واحدهاي عرضه كنترل  

دارايي ها انتقال تاييد  
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 خريد اكنش،تر انجام مبادله، قابليت )پشتوانه بدون( فيات پولهاي ساير مانند شده، گذاري رمز پولهاي اين

  .دارند ... و آنالين

  رمزپول اولين عنوان به ٢٠٠٩ سال در كوين بيت 

  هايپول تاكنون زمان آن از .شد ايجاد متمركز غير

 اريبسي كه شده اند ايجاد متعددي شده گذاري رمز

 پولهاي اليت كوين، ريپل، اتريوم، مانند آن ها از

  .هستند بيتكوين مشابه
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:شده گذاري رمز پول هاي مشخصات

نيستند طال مانند ديگر كاالي به تبديل قابل لذا و ندارند ذاتي ارزش

ندارند فيزيكي شكل

نيستند مبادله قانوني وسيله

نمي شوند عرضه قانوني شخصيت يا دولت هيچ توسط

نمي شود انجام مركزي بانك توسط آن كنترل و عرضه

مانند( واسطه اي هيچ كه آن بدون مي شود معتبر و اجرا سيستم كاركنان توسط آن تراكنش هاي همه 

 .كند تسهيل را كاركرد اين )بانك يك
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 :از عبارتند حاضر حال در شده گذاري رمز پول هاي رايج ترين

 ناكاموتو ساتوشي نام به ناشناس فردي توسط بيتكوين .است ديجيتال پول محبوب ترين بيتكوين :بيتكوين

.است دالر ميليارد ٩٥ از بيش اكنون بيتكوين بازار كل ارزش .شد عرضه ٢٠٠٩ سال در

  نآ به دليل همين به دارد را خود مخصوص بالكچين اتريوم .است يافته توسعه ٢٠١٥ سال در :اِتريوم

 رارداد هايق اتريوم، بالكچين روي .نيست پرداخت روش يك فقط اتريوم .مي شود گفته هم دوم بالكچين

.مي كنند فعاليت اتريوم پلتفرم روي موجود توكن هاي درصد ٩٠ از بيش .شود مي اجرا غيرمتمركز هوشمند

 ظرفيت ايجاد هدف با ٢٠١٢ سال در ريپل .است مشهور غيرمتمركز پلتفرم هاي از ديگر يكي ريپل :ريپل

.شد عرضه باال هاي تراكنش

 سال در ،راحت تر جاستخرا و ها تراكنش سريع تر انجام مانند بيتكوين در تغييراتي با پول اين :اليتكوين

.شد عرضه ٢٠١٣
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 است دهش باعث بودن رديابي قابل غير و هزينه ها در صرفه جويي سهولت، سرعت، چون ويژگي هايي داشتن

.آورند ستد به را پرداخت ها انجام براي رايج گزينه يك به شدن تبديل قابليت شده گذاري رمز پول هاي تا

 ريقط از پرداخت پي دبليو سي، حسابرسي موسسه حتي و پي پل دل، ، اي بِي چون برندهايي هم اكنون 

.پذيرفته اند را بيت كوين

 

 است، يكديگر با ديجيتالي تراكنش انجام براي طرفين توانايي بهبود شده رمزگذاري پول اصلي كاركرد اگر چه

 ذاريسرمايه گ شده رمزگذاري پول هاي در سرمايه اي سود كسب اميد با سرمايه گذاران بيشتر تا كنون  اما

 ١٠ مدت ظرف يعني ٢٠١٧ نوامبر ابتداي تا ٢٠١٧ ژانويه از بيت كوين ارزش بدانيد باشد جالب شايد .كرده اند

  گذاريسرمايه بيت كوين در حسابرسي، موسسه در كار به جاي هم من اگر شايد .شده است برابر هفت ماه،

  !داشتم ديگري وضع االن مي كردم،
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 دهش گذاري رمز پولهاي در سازي غيرمتمركز .مي شوند كنترل غيرمتمركز صورت به شده رمزگذاري پول هاي

  . است شده امكان پذير )Blockchain( بالكچين تكنولوژي طريق از عموماً

 از دامك هر .است بالك چندين بين )شده گذاشته اشتراك به يا( شده توزيع )Database( داده  پايگاه يك بالكچين

 شده رمزنگاري صورت به داده ها اين و مي كند نگهداري خود در را )تراكنش ها( داده ها از مجموعه اي بالك ها، اين

 اطالعاتي تردف يك عنوان به كه مي دهند شكل را كل دفتر يك هم با بالك ها اين همه .مي شود متصل ديگر بالك به

  .مي شود شناخته شده، توزيع

 هپايگا اين به كه چيزي هر

 ركورد يك شود، اضافه داده

.است جديد
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 اشتراك به راداف از بسياري توسط و نيست متمركز داده پايگاه يك بالكچين كه است اين بالكچين اصلي مزيت

 يوترهايكامپ در يعني( جهان سراسر كامپيوترهاي در داده پايگاه اين اطالعات از نسخه هزاران و مي شود، گذاشته

  .مي شود ذخيره )تجاري سرورهاي و خانگي

 و ارسال براي آن از بسياري اوليه مثال به عنوان  كرد؛ استفاده مختلفي موارد ثبت براي مي توان داده پايگاه اين از

.است آن كاربرد رايج ترين حاضر حال در كه همان طور مي كنند، استفاده پول دريافت

 بالك ويسيبرنامه ن به بسته تراكنش ها از گروهي تشكيل مكانيزم

 شدن زنجيره و لينك نوع و بالك آناتومي .است متفاوت چين،

  ها،تراكنش تاريخچه از عمومي طور به بالك .است متفاوت هم

 دهش تشكيل بالك، ايجاد زماني تاريخچه و آن از قبل بالك

 نحوه جاداي كننده تعيين چين، بالك افزار نرم خصوصيات .است

.تاس يكديگر به آنها شدن زنجير چگونگي و بالك ساختار
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 ولپ يكديگر براي بخواهند نفر دو هنگامي كه

 دمي شو ايجاد جديد ركورد يك بدهند، انتقال

 ينا .مي كند مشخص را تراكنش آن جزئيات كه

 كه ديگر رايانه هاي از نفر صدها به ركورد

 ارسال هستند، ركورد از كپي يك داراي

 اين هك مي كنند تاييد كامپيوترها اين .مي شود

  از قبل آن ها نهايت در و است مجاز معامله

 كه ندمي كن )مخالفت يا( موافقت ركورد، تاييد

  اين .است مشروع معامله، مورد در چيز همه

 مطابقت اطالعات كپي هاي همه با بايد كار

.باشد داشته
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 مالي و وليپ مراكز در بيت كوين ابزار به كار گيري كه كرده اعالم كشورمان مركزي بانك بدانيد است جالب

 در كشورمان در آنها معامله و شده رمزگذاري پول هاي ساير و بيت كوين استخراج عمل، در اما است، ممنوع

  .است انجام حال

  كوينبيت مانند ارزهايي مردم از خيلي« :كه است اطالعات فناوري و ارتباطات وزير توييت اين مدعا شاهد

 ژوهشپ انجام براي مركزي بانك مالي -پولي پژوهشگاه با وزارتخانه اش همكاري از همچنين وي .»خريده اند

  .داده است خبر حوزه اين در

 مركزي، كبان است الزم بلكه كرد، پاك را مساله صورت »است ممنوع« دستوري جمله يك با نمي توان طبعا

 رمزگذاري پول هاي براي را الزم كارهاي و ساز شوراي اسالمي مجلس و ارتباطات وزارت صمت، وزارت

 شكستن ارابز يك خود كشور، تحريمي كنوني شرايط در پول ها نوع اين از استفاده شايد و كنند فراهم شده

.باشد بانكي و پولي تحريم هاي



حسابداري پول رمز گذاري شده موسسه حسابرسي آزمون پرداز
)حسابداران رسمي( 

 ١٣٩٩آذر 

پيامدهاي حسابداري پول رمز گذاري شده  ٨

18

 پول هاي از هنگفتي مبالغ است ممكن اشخاص كه آنجا از

 آنها شارز نيز طرفي از و باشند داشته اختيار در را شده رمزگذاري

 و ريحسابدا لذا مي گيرد، قرار عمده بعضا نوسانات تحت تاثير

 نونهم اك از بايد كه است مهمي بسيار مقوله نيز آنها گزارشگري

  :بگويم خالصه بايد .گيرد قرار توجه مورد

 اياستاندارده حتي كنوني، حسابداري استانداردهاي

 روزي هك پيش فرض اين با مالي، گزارشگري بين المللي

.نشده اند نوشته آمد، خواهد شده رمزگذاري پول هاي
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است؟ نقد وجه شده، رمزگذاري پول آيا

 نچنيناي اما هستند؛ نقد وجه نوعي شده رمزگذاري پول هاي كه باشد اين كند، خطور ذهن به كه چيزي اولين شايد 

 با ٧ مارهش حسابداري بين المللي استاندارد در نقد معادل يا نقد وجه شده تعريف شرايط واجد پول ها اين .نيست

 قرار پذيرش مورد مبادله وسيله عنوان به گسترده اي سطح در هنوز زيرا نيستند نقدي جريان هاي صورت عنوان

.نيستند نقد معادل يا نقد وجه دريافت براي قراردادي حق داراي و نشده اند منتشر مركزي بانك هاي توسط نگرفته اند،

است؟ مالي دارايي شده، رمزگذاري پول آيا

 ارزش ده،ش رمزگذاري پول هاي اندازه گيري مبناي بهترين كه اعتقادند اين بر ،)من جمله از( حسابداران از بسياري

 اساس رب را خود شده رمزگذاري پول هاي سرمايه گذاران، كه است منصفانه ارزش اين گفت مي توان .است منصفانه

.مي دهند انجام ديگر خدمات يا كاالها با مبادله براي را تراكنش هايي يا مي كنند شناسايي آن
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 بتوانيم اينكه ايبر .نمي رود پيش تكنولوژي در تغيير سرعت با حسابداري استانداردگذاري ساختار متاسفانه

 در مالي دارايي هاي تعريف در بايد كنيم، اندازه گيري منصفانه ارزش به را شده رمزگذاري پول هاي

  .بگيرند قرار حسابداري استانداردهاي

 نتيجه در مالي دارايي يك مالي، ابزارهاي عنوان با ٩ شماره مالي گزارشگري بين المللي استاندارد موجب به

 پول ردمو در كه حالي در مي آيد؛ وجود به ديگر شخص براي مالكانه ابزار يا مالي بدهي يك ايجاد و قرارداد

 اليم بدهي يك و طرف يك براي مالي دارايي يك به منجر كه ندارد وجود قراردادي رابطه شده، رمزگذاري

 چارد مالي دارايي يك عنوان به شده گذاري رمز پول تلقي در كه اينجاست در و بشود ديگر طرف براي

.مي شويم مشكل
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 راه فكر هب بايد پس .نمي گيرند قرار مالي دارايي هاي تعريف قالب در شده رمزگذاري پول هاي اينكه نتيجه

 حسابداري سمت به را ما كنوني استانداردهاي ديد، خواهيم ادامه در كه طور همان .باشيم ديگري چاره

  :مي دهد سوق قالب دو اين از يكي در شده رمزگذاري پول هاي

.Iنامشهود دارايي هاي

.IIموجودي  ها



حسابداري پول رمز گذاري شده موسسه حسابرسي آزمون پرداز
)حسابداران رسمي( 

 ١٣٩٩آذر 

)ادامه(پيامدهاي حسابداري پول رمز گذاري شده   ٨

22

.Iنامشهود دارايي يك عنوان به شده گذاري رمز پول حسابداري:

 لليبين الم استاندارد در كه گونه آن نامشهود، دارايي هاي تعريف در شده رمزگذاري پول مي رسد نظر به 

 پول گفت مي توان .مي گيرد قرار ،است شده تعريف نامشهود دارايي هاي عنوان با ٣٨ شماره حسابداري

.ندارد فيزيكي ماهيت كه است تشخيص قابل پولي غير دارايي يك شده رمزگذاري
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.Iادامه( :نامشهود دارايي يك عنوان به شده گذاري رمز پول حسابداري(

 به را آنها بايد هم حالت اين در بگيريم، نظر در نامشهود دارايي هاي عنوان به را شده رمز گذاري پول هاي اگر

 كه كنيم جيهتو بتوانيم شايد استاندارد، اين از استفاده با و حالت اين در .كنيم اندازه گيري شده تمام بهاي

 منصفانه ارزش به را آنها بتوان شرايط اين در و دارد وجود شده رمزگذاري پول هاي براي فعالي بازار

  .كرد اندازه گيري

 كه تيصور در استاندارد، اين چارچوب در منصفانه ارزش سوي به حركت در كه داشت نظر در بايد البته

 و ودنمي ش شناسايي زيان يا سود صورت در سودي شود، محقق شده رمزگذاري پول هاي ارزش در افزايشي

  .مي شود جامع زيان هاي و سود ساير صورت در نيافته تحقق سود شناسايي به منجر فقط

 شرايط در فروش براي شده نگهداري نامشهود دارايي هاي استاندارد، اين ٣ پاراگراف بدانيد است جالب

  .است كرده مستثني استاندارد اين دامنه از را كار و كسب عادي
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.IIموجودي يك عنوان به شده گذاري رمز پول حسابداري

 استاندارد چارچوب در كار و كسب عادي شرايط در فروش براي شده نگهداري نامشهود دارايي هاي

 لقاب ارزش خالص يا شده تمام بهاي به نتيجه در و مي گيرند قرار موجودي ها عنوان با ٢ شماره بين المللي

  .مي شوند اندازه گيري باشد، كمتر كه كدام هر تحقق،

 به ار شده رمزنگاري پول هاي بتوان شايد شرايط اين در پس

 و تلقي فروش براي شده نگهداري نامشهود دارايي هاي عنوان

 زني حالت اين در كه كرد گزارش موجودي يك عنوان به را آن

 ساييشنا منصفانه ارزش به پول ها اين شد، گفته كه همان طور

 رتصو در آن منصفانه ارزش در تغيير از ناشي سود و نشده

  .نمي شود منعكس زيان يا سود
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 و ابداريحس استاندارد دو اين از يك هر استفاده با شده رمزگذاري پول هاي حسابداري مي بينيد كه همان طور

 از ه كنندگاناستفاد به سودمندي و مفيد اطالعات نمي تواند موجودي يا نامشهود دارايي عنوان به آن طبقه بندي

!كند ارائه مالي صورت هاي
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نتيجه  ٩
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ود يا آن در صورت سارزش منصفانه و شناسايي افزايش ارزش رمزگذاري شده بايد به پول هاي حسابداري  

. زيان دوره باشد

ظـر امـا متاسـفانه بـه ن. ارائه  مي دهـدذينفعان اين شرايط است كه صورت هاي مالي اطالعاتي سودمند به در 

. مي رسد استانداردهاي حسابداري كنوني، اجازه چنين كاري را نمي دهد

ين رمزگذاري شده در دستور كـار هيـات تـدوپول هاي عين حال، به رغم ايراد هاي پيش گفته، حسابداري در 

. استانداردهاي بين المللي حسابداري هم نيست
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ن رمز گذاري شده به اندازه اي بزرگ خواهند شد تا مراجع اسـتانداردگذار بـه فكـر تـدويپول هاي زماني چه 

استانداردهاي حسابداري براي آن بيفتند؟ و آيا آن زمان دير نيست؟ 

از  مرجع استانداردگذار كشورمان يعني سازمان حسابرسي با همكاري جامعه حسـابداران رسـمي ايـرانچرا 

حاال به فكر تدوين استاندارد حسابداري در اين حوزه نيستند؟   
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