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 تسعیر ارز چیست؟

عربی است و به  است. تسعیر یک واژه )آثار تغییر در نرخ ارز(۱۶شماره  ایران استاندارد حسابداریتسعیر ارز مربوط به  

 Exchangeعیر، گذاری است. واژه تسعیر از ریشه سعر به معنای قیمت گرفته شده است. معادل انگلیسی واژه تسمعنای قیمت

 واحد پولی دیگر.به زبان ساده تبدیل یک واحد پولی به گذاری ارز. باشد. پس تسعیر ارز یعنی قیمتمی

یران واحدهای امثالً برای  که از نام آن پیداست یعنی هر واحد پولی به جز واحد پول کشور یا بنگاه اقتصادی. طورهمانارز نیز 

 شود.پولی دالر، یورو، یوان، روپیه و ... ارز محسوب می

ا باید معادل حتی اگر در ایران باشد و م شود که معامله تجاری ما با ارز انجام شودپس تسعیر ارز زمانی استفاده می

 )فرض واحد پولی(.های مالی منعکس کنیمریال در صورت برحسبارز را 

و  PDF فایل )آثار تغییر در نرخ ارز( را می توانید به دو صورت۱۶متن کامل استاندارد حسابداری ایران شماره 

Word  از سایت سازمان حسابرسی به آدرسhttps://audit.org.ir .دانلود کنید 

 معامالت ارزی چیست؟

شود محسوب می ه ارزییک معاملبه ارز پرداخت کنیم  یدبعداً بادهیم با ارز باشد یا اینکه اگر ما معامله تجاری که انجام می

شرکت خریداری  را از اینحتی اگر در ایران باشد. مثالً یک شرکت خارجی در ایران نمایندگی دارد و ما قرار است کاالیی 

نیم. چون پرداخت ککند و ما نیز باید به یورو پرداخت کنیم. این نماینده شرکت خارجی پول خود را فقط به یورو دریافت می

یران انجام شده اشود حتی با اینکه این معامله در ما به صورت یورو است )ارز( پس این معامله یک معامله ارزی محسوب می

 است.

 گیریم معامله ارزی محدوده جغرافیایی ندارد.یجه میپس نت

 ای از معامالت ارزی به شرح زیر است:نمونه

 واردات )کاال یا خدمات( -1

 صادرات )کاال یا خدمات( -2

 خرید ملک در خارج از کشور -3

 المللیهای بینهای مسافرتی از آژانسخرید بلیط -4

 (.Booking.com)مانند رزرو از طریق سایت  المللیهای بینرزرو اینترنتی هتل -5

 المللیینچاپ تبلیغ در مجالت خارجی و ب -6
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 فصل دوم

 واردات درارز  ریتسعآموزش 

پردازم. سعی کردم تمام مفاهیم در این قسمت به آموزش محاسبه تسعیر ارز در واردات و شناسایی و ثبت حسابداری آن می

 را در قالب مثال شرح دهم.

 

 

اینکه ارزش اقدام به واردات یک دستگاه کمباین از یک شرکت هندی کرده است. با فرض  11/6/1397شرکت تابان در تاریخ 

های روپیه و واردات به صورت اعتباری )نسیه( باشد تفاوت تسعیر )سود و زیان تسعیر ارز( و ثبت 10،000این دستگاه 

 حسابداری را انجام دهید.

 تشریح مثال فوق:

رداخت نکردیم اوالً خیلی دقت کنید چون ما دستگاه را نسیه خریداری کردیم بنابراین ارزی هم پرداخت نکردیم و چون ارزی پ

موارد که ارزی رد  گونهیناپس پولی هم بابت خرید ارز پرداخت نکردیم بنابراین نرخ ارز یا مبلغ هر روپیه مشخص نیست. در 

 و بدل نشده )دریافت یا پرداخت نشده( باید از نرخ روز ارز استفاده کنیم تا بتوانیم تسعیر را انجام دهیم.

 چیست؟و سامانه نیما سایت سنا 

آرشیو و یا  https://www.sanarate.irبه آدرس  سایت سناهای اطالع از نرخ روز ارز مراجعه به یکی از بهترین راه

باشد و در سایت سنا زیر نظر بانک مرکزی می است.  (www.ntsw.irو یا سامانه نیما به آدرس) بانک مرکزیارز  نرخ 

ها و سایت نیما به صورت آنالین دریافت و خرید و فروش همه ارزها به خصوص دالر و یورو را از تمام صرافی طول روز نرخ

کند بنابراین بهترین را محاسبه می سایت نیماها و کند. سایت سنا چون میانگین نرخ همه صرافیمیانگین آنها را محاسبه می

 باشد.ر میمرجع برای کسب نرخ روز ارز مورد نظر جهت تسعی

 

 

 

 مثال کاربردی
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 (۰۳/۰۵/۱۳۹۶ثبت سند حسابداری در موقع واردات)

کاال تهاتر  را با بهای در تاریخ فوق هنگامی که کاال از گمرک ترخیص شد طبق استاندارد حسابداری باید حساب سفارشات

انند گذشته م( نیاز داریم که این حساب را هم A201718) یک حساب دیگر به نام خرید خارجی کنیم. برای این کار ما به

عریف تایجاد و حساب فوق را به عنوان معین این حساب  خریدمنتهی ما باید یک حساب کل به نام تعریف می کنیم. 

 کنیم.

 و ثبت های زیر را انجام می دهیم. ایجاد 03/05/1396حسابداری جدید به تاریخ مجدد یک سند 

 مانند تصویر زیر:

 

ردیف دیگری باید اضافه کنید برای حساب سفارشات  دوبار کلیک کردیدبعد از اینکه برروی عنوان حساب 

 تفاده کردیم.(. همان حسابی که ما سندهای مختلفی برای ثبت حواله ها از آن اس201718Aخارجی)

 مانند تصویر زیر:




