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ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفتهبكار

 ٍ ـمقذم

ضـٌبذتاغَلٍتؼيييايزٍضُبىهيهبليگعاضشهحتَايحساللاستبًساضزتؼييياييّسف.1

.گعاضشاستايزٍضُهيبىيبفططزُوبهلهبليغَضتْبيزضتْيِاػوبللبثلگيطيٍاًساظُ

سَزٍايجبزوستثبتَاىضاثكِ زضهفيسياتىب،اقالػبتٍلبثلهَلغ ثِايزٍضُهيبىهبلي

ٍ،اػتجبضزٌّسگبىگصاضاىسطهبيِثطايٍاحستجبضيًمسيٌگيٍهبلي،ضطايفًمسيجطيبًْبي

آٍضز.هيفطاّنوٌٌسگبىسبيطاستفبزُ

 كبربرد  دامىٍ

ِهلـعمتجـبضيٍاحـسّبيوسامثبايٌىِضاثكِ زضذبغياستبًساضزالعاهبتزضايي.2 اًتطـبضثـ

ضـَز.ًوـيگعاضضْبتؼييياييٍتٌبٍةتْيِظهبىّستٌسٍّوچٌييايزٍضُهيبىهبليگعاضش

آًْـبهطبضوتيباٍضاقسْبماٍضاقضاوِتجبضياظٍاحسّبيگطٍُ،آىلبًًَيهؼوَالًهطاجغ

اسـتبًساضزوٌٌس.اييهيايزٍضُهيبىهبليگعاضشٍاضائِتْيِثِضَز،هلعمهيػطؾِػوَم ثِ

هٌتططايزٍضُهيبىهبليگعاضشيباججبضياذتيبضيغَضتثِوِتجبضيّبيٍاحسوليِثطاي

وٌٌس،وبضثطززاضز.هي

  تعبریف

 :  است  صيش تىاس سفتٍ  مطخص  استاوذاسد تا مؼاوي  دس ايه  ريل  اصطالحات . 3

 ٌاست  مالي  سال  تش اص يه وًتاٌ  گضاسضگشي  مالي  ديسٌ :  مياوي  ديس . 

 است  مياوي  ديسٌ  يه  تشاي  گضاسضي : اي ديسٌ ميان  مالي  اسشگض   ٍ ٍ   ضهامل   وه   وامهل   مدمًػه

( يها  “ مالي  صًستُاي  اسائٍ  وحًٌ ”  ػىًان تا 1  ضماسٌ  استاوذاسد حساتذاسي  )طثك  مالي  صًستُاي

 . استاوذاسد( است  ايه  )طثك  فطشدٌ  مالي  صًستُاي

 اساسهي   مهالي   صهًستُاي   ضامل  ذاللح :  فطشدٌ  مالي  صًستُاي   ٌ   اص يادداضهتُاي   اي ي گضيهذ

 . استاوذاسد است  ايه  الضامات  مطاتك  تًضيحي
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   ای ديرٌ ميبن  مبلي  گسارش  مسئًليت

وٌٌـسُازاضُيبسبيطاضوبىهسيطُ ثبّيأتايزٍضُهيبىهبليگعاضشٍاضائِتْيِهسئَليت.4

.استٍاحستجبضي

  ای ديرٌ ميبن  مبلي  گسارش  تُيٍ  مببوي

.زضآهساستّوطاُشاتي،ثبهطىالتووتطاظيىسبلظهبًيّبيزٍضُػولىطزهبليتؼييي.5
زاضز.ظيـبزي،ًَسـبىفػـليػَاهـلزليل ثِهيبًيّبيزضزٍضُتجبضيفؼبليتْبيثطذي
ثطاياستضَز،هوىيهيٍالغهيبًيزٍضُزضيهوِباّويتثثبثت،هربضجثطاييافعٍى

ًِيعهٌبفؼيهيبًيّبيسبيطزٍضُ ـزيگـط،هرـبضجثبضـس.اظسـَيزضثطزاضـت ِهطثـَ ثـ
ِهـيٍالـغسبلقَضهىطضزضقَل،ثِوبهلسبليهفؼبليتْبي هٌظـَض ضـَزٍثبيـسثـ
تَليـسيـبسـبيطزضجطيبىهحػَالت،ثِهيبًيزٍضُليػولىطزهباظتحطيفجلَگيطي

ضـَز،ثطاٍضزهـيهيبًيّب،زضزٍضُاظّعيٌِضَز.ثسيبضيزازُ،ترػيعهيبًيّبيزٍضُ
زضزٍضُاست،هوىيهثبلٍجَزًساضز.ثطايوبهلاقالػبتتْيِثطايوبفيظيطافطغت

اظپيوبًْـبيّـطيـههربضجهَازٍوبال،تؼيييهَجَزيالالموليِجبهغثطضسيهيبًي
ّـبيثطاٍضزّـبزضزٍضُاييثطزضآهسهيسطًجبضس.اغالحهبليبتزليكٍهحبسجِثلٌسهست

آثـبضوٌـس.ّوچٌـييضاتحطيـفهيبًيّبيزٍضُآىػولىطزهبلياستثؼسهوىيهيبًي
تطاظاثـطآًْـبثـطاّويت ثبهيبًيزٍضُثطػولىطزهبليستجبضياظٍاحثرصيهتَلف

ثـطالـالماثـطايـيافطبي ثِايٍيژُثبيستَجِزليلّويي .ثِاستسبالًِػولىطزهبلي
ضَز.هجصٍلايزٍضُهيبىهبلياقالػبت

ٍجَززاضز:زٍزيسگبُايضُزٍهيبىهبليگعاضشٍاضائِتْيِثبًحَُضاثكِ زض.6

ِهيتلميهستملهبليزٍضُيهػٌَاى ضاثِهيبًيّطزٍضُايػسُ.الف ّوـيي وٌٌسٍثـ

سبالًِهبليثبزٍضُثبيساسبسبًهطبثِهيبًيّطزٍضُػولىطزهبليهؼتمسًسوِزليل

ثطاٍضزّبّبٍاًجبمزضآهسّبٍّعيٌِضٌبسبيي،ثطايًظطيِاييضَز.ثطاسبستؼييي

استفبزُسبالًِهبليّبيزٍضُثطاياػوبللبثلاغَل،اظّوبىهيبًيزٍضُزضپبيبى

ضَز.هيًبهيسُ“هٌفػلضٍش ”استبًساضززضاييضٍشضَز.اييهي
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ِهـبليزٍضُاليٌفـهثرـصػٌـَاى ضاثِهيبًيزيگط،ّطزٍضُگطٍّي.ة تلمـيسـبالً

ثطاٍضزّـبزضپبيـبىّبٍاًجبمزضآهسّبٍّعيٌِ،ضٌبسبييًظطيِاييوٌٌس.ثطاسبسهي

،غـَضتسبالًِهبليزٍضُهبثميثطايػولىطزهبليثيٌيپيصثِ،ثبتَجِهيبًيزٍضُ

ثبضس،سبالًِهبليزٍضُولثِـهطثَاستهوىيوِّعيٌِللنيهگيطز.ثٌبثطاييهي

ترػـيعهيـبًيّبيزٍضُزيگطثِتَليسيبهجبًي،حجنفطٍش،حجنظهبىثطاسبس

ضَز.هيًبهيسُ“هتػلضٍش ”استبًساضززضاييضٍشضَز.اييهيزازُ

هـبليغَضتْبيتْيِثبهجبًيهطبثِهجبًيثطاسبسزضآهسٍّعيٌِاستبًساضز،الالمزضايي.7

زضآهـسٍالـالمثبثطذيضاثكِ (.زضهٌفػلضَز)ضٍشهيٍضٌبسبييگيطياًساظُسبالًِ

ِاستثطزضآهس(،الظمهبليبتزاضًس)اظلجيلسبالًِهبّيتوِّعيٌِ اثتسازضآهسيـبّعيٌـ

ِهيـبًيزٍضُ،سـْنآىثطاسـبسثطاٍضزضَزتبثتَاىسبلولثطاي ًحـَهٌبسـتضاثـ

زضآهـسٍتكـبثك ”هفْـَمضػبيتّبؾوي،زضآهسّبٍّعيٌِضٍشوطز.زضاييضٌبسبيي

،هَجـتهتػـلضٍشثـطذالفهٌفػلضَز.ضٍشهيضٌبسبييهطثَـزضزٍضُ“ّعيٌِ

زضثبضٍُوبفيهجولَؾيحبت،تضَز.زضػَؼًويسبلقيػولىطزهبليّوَاضسبظي

زضسـبلزضاثتـسايثسيبضهْـنهمكؼييبهربضجػولىطزفػلي،اظلجيلًَسبىّطگًَِ

تَسـفتجـبضيفؼبليتْبيضٌبذتثِضيَُضَز.اييهياضائِايزٍضُهيبىهبليغَضتْبي

هـبليٍٍؾـؼيتػولىطزهـبليضظيبثياآًْبثطايثْجَزتَاىٍّوچٌييوٌٌسگبىاستفبزُ

وٌس.هيووهٍاحستجبضي

   ای ديرٌ ميبن  مبلي  گسارش  محتًای

ٌ  ػٌـَاى ثـب1ضوبضُاستبًساضزحسبثساضيقجكهبليغَضتْبيوبهلهجوَػِ.8 ٍ   وحهً   اسائه

:ظيطاستاجعايضبهل مالي  صًستُاي

،تطاظًبهِ.الف

،زٍظيبىسَغَضت.ة
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،جبهغسَزٍظيبىغَضت.ج

ًمس،ٍٍجَُجطيبىغَضت.ز

.تَؾيحييبززاضتْبي.ّ



ِگـعاضشّوبًٌساّـسافايزٍضُهيبىهبليگعاضشاّساف.9 هـبلي.گـعاضشاسـتسـبالً

ضااهىـبىٍايـياسـتالتػبزياتربشتػويوبتثطاياسبسي،غبلجبًهجٌبييايزٍضُهيبى

،تـطاترـبشضـَز.ثٌـبثطاييهَلغ ثِاقالػبتثطاسبستػويوبتيچٌييسبظزوِهيفطاّن

ِالعاهـبتهطبثِتبحسٍزظيبزيايزٍضُهيبىهبلياقالػبتاضائِالعاهبت اقالػـبتاضائـ

“ثَزىهَلغ ثِ ”ٍ“اتىبثَزىلبثل ”ويفيذػَغيبتثييتَاظى،اگطچِاستسبالًِهبلي

ّـب،هوىـيثطّعيٌِهٌبفغفعًٍيهحسٍزيت،ثبزضًظطگطفتيايزٍضُ هيبىهبلياقالػبت

ثبضس.هتفبٍتاست

اضظيـبثيپـصيطسـبذتيهٌظـَضاهىـبى ثِوبفيثبيساقالػبتهيبًيزضزٍضُاگطچِ.14

ايـيضـَز،اهـبحجـناضائًِمسيٍجطيبًْبيبلي،ػولىطزههبليٍؾؼيتآگبّبًِ

ِ.ثـطايتـطاسـتونسبالًِهبليثبغَضتْبيهمبيسِ زضاقالػبت اقالػـبتتْيـ

،تىطاضياقالػبتاظاضائٍِذَززاضياقالػبتتْيِزضّعيٌِجَيي،غطفِهَلغ ثِ

زضووتـطياقالػـبتيـباذتيـبضيقَضاججـبضيثِاستهوىيٍاحستجبضييه

هحتـَاياستبًساضز،هٌظَضاظحساللوٌس.زضايياضائِايزٍضُهيبىهبليغَضتْبي

اظيبززاضـتْبيايٍگعيـسُاسبسـيهـبلي،غـَضتْبيايزٍضُهيـبىهبليگعاضش

ٍِالـغ زضايزٍضُهيـبىهـبليگـعاضشاغلي.ّسفاستتَؾيحي ضٍظوـطزىثـ

ِاسـتسبالًِهبليغَضتْبيوبهلهجوَػِآذطيياقالػبت ،زضزليـلّوـيي .ثـ

جسيـسفؼبليتْب،ضٍيسازّبٍضطايفزضثبضُاسبسبًاقالػبتايزٍضُهيبىهبليگعاضش

گطزز.تىطاضًويلجليگعاضشضَزٍاقالػبتهياضائِ
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استبًساضز)قجكهبليغَضتْبيوبهلهجوَػِضااظاضائِتجبضياستبًساضز،ٍاحسّبيايي.11

يـبفطـطزُهـبليغَضتْبي(ثجبيمالي  صًستُاي  اسائٍ  وحًٌػٌَاى ثب1ضوبضُحسبثساضي

وٌـس.هؼيبضّـبيًوـياسـتبًساضزهٌـغزضايـيضسُتؼيييثيطتطاظحساللاقالػبتاضائِ

ًيـعايزٍضُهيبىهبليغَضتْبيوبهلهجوَػِاستبًساضزثطاياييگيطيٍاًساظُضٌبذت

اسـتبًساضزٍايـيافطـبيالعاهـبت،ضػبيتهبليغَضتْبياييتْيِوبضثطززاضزٍثطاي

.استؾطٍضيحسبثساضيسبيطاستبًساضزّبيّوچٌيي

  ای ديرٌ ميبن  مبلي  گسارش  اجسای  حذاقل

 صيش تاضذ:   اخضاي  تايذ ضامل  حذالل  اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسش . 12

 ، تشاصوامٍ .  الف

 ، سًد ي صيان  صًست .  ب

 ، خامغ  سًد ي صيان  صًست .  ج

 ومذ، ي  يخًٌ  خشيان  صًست . د

 . تًضيحي  اص يادداضتُاي  اي گضيذٌ . َ



  ای ديرٌ ميبن  مبلي  صًرتُبی  ي محتًای  ضكل

سا مىتطش وىهذ،    مالي  صًستُاي  وامل  ، مدمًػٍ اي ديسٌ ميان  مالي  دس گضاسش  ياحذ تداسي  ىاوچٍچ . 13

ٌ   دس اسهتاوذاسد حسهاتذاسي    مىهذسج   تايذ تا الضامات  مالي  صًستُاي  ايه  ي محتًاي  ضىل   1  ضهماس

 تاضذ.  مىطثك “ مالي  صًستُاي  اسائٍ  وحًٌ ”  ػىًان تا 

ٌ   ضهىل   تٍ  مالي  صًستُاي  ، مدمًػٍ اي ديسٌ ميان  مالي  دس گضاسش  ذ تداسيياح  چىاوچٍ . 14 سا   فطهشد

  اسهتاوذاسد حسهاتذاسي    الضامهات   طثك  اساسي  مالي  صًستُاي  صًستُا تايذ ضامل  مىتطش وىذ، ايه

  الضامهات   طثك  تًضيحي  اص يادداضتُاي  اي ي گضيذٌ “  مالي  صًستُاي  اسائٍ  وحًٌ ”  ػىًان تا 1  ضماسٌ

  مهالي   آوُها، صهًستُاي    اوؼىها    ػهذ    وٍ  دس صًستي  اضافي  استاوذاسد حاضش تاضذ. يادداضتُاي

 ضًد.  صًستُا گىداوذٌ  ساصد، تايذ دس ايه  وىىذٌ  سا گمشاٌ  اي ديسٌ ميان

حصفضسُاست..15
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 ضًد.  دسج  گضاسش  صفحات  وليٍ  تايذ دس ػىاييه “  اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسش ”  ػثاست . 16

اسـتبًساضزالعاهبتهطوَلايزٍضُهيبىهبليغَضتْبيتْيِثطاياغليتجبضيٍاحسّبي.17

  دس ياحذَاي  گزاسي سشمايٍ  ي حساتذاسي  تلفيمي  مالي  صًستُايػٌَاى ثب18ضوبضُحسبثساضي

ثبضٌس.،ًيعهي فشػي  تداسي

   تًضيحي  یبدداضتُبی  گسیذٌ

ًيـعٍاحستجبضيسبالًِهبليگعاضشآذطييثِايزٍضُهيبىهبليگعاضشوٌٌسگبىاستفبزُ.18

گعاضضْبيتَؾيحيزضيبززاضتْبياّويتًسجتبًوناقالػبتاضائِزاضًس.ثٌبثطاييزستطسي

،اسـتضـسُاضائِسبالًِگعاضشزضآذطييوِاقالػبتيضٍظوطزىثِثطايايزٍضُهيبى

ِهفيساستٍسبيطضٍيسازّبييهؼبهالتتططيحهيبًيًساضز.زضزٍضُؾطٍضت ثـطايوـ

گعاضضگطيآذطيياظتبضيدٍاحستجبضيٍػولىطزهبليهبليزضٍؾؼيتتغييطاتزضن

ثبضس.،حبئعاّويتسبالًِ

دس   تهًدن   اَميت تا  ، دس صًست الص   اطالػات  حذالل  ػىًان صيش سا، تٍ  ػاتتايذ اطال  ياحذ تداسي . 11

اص   وٍ  اي ديسٌ  تايذ تشاي  اطالػات  وىذ. ايه افطا  اي ديسٌ ميان  مالي  صًستُاي  تًضيحي  يادداضتُاي

  ، ياحذ تداسي هگشدد. َمچىي  ضًد، گضاسش مي  ختم  مياوي  ديسٌ  پايان  ي تٍ  ضشيع  مالي  سال  اتتذاي

ياحهذ    ي ػملىهشد مهالي    مهالي   تُتش يضهؼيت   دسن  تشاي  سا وٍ  ي سايش سييذادَايي  تايذ مؼامالت

 :  ، افطا وىذ است  اَميت تا  مياوي  دس ديسٌ  تداسي

ٌ    محاسهثاتي   ي سيضهُاي   حسهاتذاسي   َهاي  سييٍ  يىىًاختي  افطاي .  الف ٍ   مهًسد اسهتفاد   دس تُيه

ٍ   ي دس صًست  ساالوٍ  مالي  صًستُاي  تا آخشيه  اي ديسٌ ميان  مالي  صًستُاي َها ي   تغييش سييه

 تغييش،   ي اثشات  ماَيت  سيضُا افطاي

 ،  مياوي  دس ديسٌ  اي يا چشخٍ  فصلي  ػمليات  تطشيح .  ب

يا   خالص(  ، سًد )صيان سشمايٍ  صاحثان  مؤثش تش داساييُا، تذَيُا، حمًق  الال   ي مثلغ  ماَيت . ج

 ،  است  غيشمؼمًل  يا يلًع  ، اوذاصٌ اص وظش ماَيت  وٍ  ومذي  خشياوُاي

  مهالي   سهال   لثلي  ( مياوي )َاي دس ديسٌ  ضذٌ  گضاسش  تغييش دس تشايسد مثالغ  ي مثلغ  ماَيت . د

ٍ    ، مطهشي   گزضتٍ  مالي  دس سالُاي  ضذٌ  گضاسش  يا تغييش دس تشايسد مثالغ  خاسي   تهش ايىىه

 تاضذ،  داضتٍ  خاسي  مياوي  ديسٌ  تش الال   آثاس مُمي  ياد ضذٌ  تغييشات
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 ، مطاسوت  ي اوتطاس يا تاصخشيذ ايساق  سشمايٍ  يا واَص  افضايص . َ

  مهىؼىس   اي ديسٌ ميان  مالي  دس صًستُاي  وٍ  مياوي  ديسٌ  اص پايان  پس  تااَميت  سييذادَاي . ي

 ، است  وطذٌ

ٍ  اص  ميهاوي   ديسٌ  طي  ياحذ تداسي  ساختاسي  اتاثش تغييش . ص ،  تدهاسي   ياحهذَاي   تشويهة   خمله

، تدذيذ ساختاس ي  تلىذمذت  گزاسيُاي ي سشمايٍ  فشػي  تداسي  ياحذَاي  يا ياگزاسي  تحصيل

 ، ضذٌ  متًلف  ػمليات

 ، ي ساالوٍ  صوامٍتشا  آخشيه  اص تاسيخ  احتمالي  يا داساييُاي  احتمالي  تغييش دس تذَيُاي  . ح

 . ي غيشٌ  ، خايگضيىي تًسؼٍ  طشحُاي  دستاسٌ  الص   اطالػات  .  



يبززاضـتْبيآًْبزضگعيسُاًؼىبس19ثٌسقجكوِاظهَاضزافطبستظيطهػبزيميّبيًوًَِ.24

الـالميـياظاثسـيبضيافطـبيضـيَُحسبثساضي.زضسبيطاستبًساضزّبياستالظمتَؾيحي

:استضسُهطرع

،آىيبثطگطتفطٍشاضظشذبلعهَجَزيْبثِاضظشوبّص.الف

ًبهطَْزيـبسـبيطزاضاييْـبٍهطَْز،زاضاييْبيثبثتزاضاييْبياضظشوبّصظيبى.ة

،آىثطگطت

هطَْز،ثبثتزاضاييْبيٍٍاگصاضيتحػيل.ج

،اييِسطهبتؼْسات.ز

،حمَليزػبٍيٍفػلحل.ّ

،اضتجبُاغالح.ٍ

،استثٌبييالالم.ظ

،استمطاؼلطاضزازّبيثسّيْبيبًمؽتأذيطزضپطزاذت.ح

،ٍٍاثستِثباضربظهؼبهالت.ـ

.اظسَزسْبمگصاضيْبٍزضآهسحبغلسطهبيِاظفطٍشحبغلسَزيبظيبى.ي
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وٌـس.زضآىهـيضاهطـرعهـبلي،هَاضزافطـبزضغـَضتْبيحسبثساضيسبيطاستبًساضزّبي.21

ٍاضاِئتْيِسبالًِوِاستهبليغَضتْبيوبهل،هجوَػِهبلياستبًساضزّب،هٌظَضاظغَضتْبي

وِهَاضزي زضاستضسُهمطضحسبثساضيزضسبيطاستبًساضزّبيافطبوِالعاهبتضَز.ضػبيتهي

.ًيستوٌس،العاهيهياضاِئفططزُضىلضاِثايزٍضُهيبىهبليغَضتْبيٍاحستجبضي

ضازضزيگـطياقالػبتزيگطافطبيلبًًَيثْبزاضيبهطاجغاٍضاقثَضسسبظهبىچٌبًچِ.22

ثبضـسزضهـبليگعاضضگطيزضحَظُوِيزضغَضتاقالػبتوٌس،اييالعاهيهيبًيزٍضُ

ضَزهياضائِآىهتوناقالػبتػٌَاى ثِغَضتٍزضغيطاييايزٍضُهيبىهبليغَضتْبي

ّبٍ...(.ثيٌي،پيصآهبضتَليسٍفطٍشلجيل )اظ

   حسببذاری  استبوذاردَبی  رعبیت  افطبی

  داضتٍ  اوطثاق  استاوذاسد حساتذاسي  ايه  تا الضامات  ياحذ تداسي  اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسش  چىاوچٍ . 23

 تايذ افطا ضًد.  يالؼيت  تاضذ ايه

  ای ديرٌ ميبن  مبلي  صًرتُبی  زمبوي  َبی ديرٌ

 صيش تاضذ:   َاي ديسٌ  تشاي  اي ديسٌ ميان  مالي  صًستُاي  تايذ ضامل  اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسش . 24

  سهال   پايهان   تهاسيخ   تٍ  اي ممايسٍ  تا الال   ، َمشاٌ خاسي  مياوي  ديسٌ  پايان  تاسيخ  تٍ  صوامٍتشا .  الف

 ، ي لثل  مالي

ٌ   خهاسي   مياوي  ديسٌ  ومذ تشاي  يخًٌ  ي خشيان  خامغ  ، سًد ي صيان سًد ي صيان  صًستُاي . ب تها    َمهشا

 . لثل  مالي  سال  اي ممايسٍ  ي ويض الال   لثل  مالي  سال  مطاتٍ  مياوي  ديسٌ  تشاي  اي ممايسٍ  الال 

ِهبليثباقالػبتّوطاُهيبًيزٍضُپبيبىثِهٌتْيهب12ِّهبلياقالػبتاضائِ.25 ايهمبيسـ
اسـتهوىـياستآًْباسبسبًفػليفؼبليتوِتجبضيٍاحسّبي،ثطايگصضتِهب12ِّ

،24زضثٌـسهٌـسضجثـطاقالػـبت ػالٍٍُاحسّبييضَزچٌييهيتَغيِهفيسثبضس.لصا،
ثبضٌس.ضاًيعزضًظطزاضتِهب12ِّزٍضُيهثطاياقالػبتگعاضش

  اَميت

ٍ  گيشي ، اوذاصٌ ضىاسايي  تشاي  گيشي دس تصميم . 26 مماصهذ    خُهت   للهم   يهه   يها افطهاي    تىهذي  ، طثمه

ضهًد.    اسصياتي  اي ديسٌ ميان  مالي  اطالػات  تٍ  تايذ تا تًخٍ  ، اَميت اي يسٌد ميان  مالي  گضاسضگشي
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  ممايسٍ دس  مياوي  دس ديسٌ  الال   گيشي اوذاصٌ  وٍ  داضت  تًخٍ  وىتٍ  ايه  تايذ تٍ  اَميت  دس اسصياتي

 . تشايسد است  تٍ  ، تيطتش متىي ساالوٍ  مالي  َاي دادٌ  گيشي تا اوذاصٌ

هٌظـَض استبًساضزثِايي.قجكاستالظملؿبٍتاػوبلّويطِالالماّويتاضظيبثيايثط.27

زضزٍضُاقالػـبتٍافطبيضٌبذتثطايگيطي،تػوينايزٍضُهيبىالالمثَزىفْنلبثل

،الالمهثبل،ثطايگيطز.ثٌبثطاييهيغَضتهيبًيزٍضُثطايالالماّويتثِثبتَجِهيبًي

زضغـَضتْبيٍاضـتجبُضييبتغييطزضثطاٍضزحسبثساحسبثساضي،تغييطزضضٍيِاستثٌبيي

ٍافطبضٌبسبييايزٍضُهيبىاقالػبتثِآًْبًسجتاّويتثطهجٌبيگصضتِّبيزٍضُهبلي

ثبضـس،اقالػبتاظافطبًىطزىًبضياستهوىيوِوٌٌسُگوطاُضَزتباظثطزاضتْبيهي

ِاهطاستاظايي،اقويٌبىزيسگبّيچٌيياغليضَز.ّسفجلَگيطي هـبليگـعاضشوـ

ٍاحـسٍػولىطزهـبليهبليٍؾؼيتزضنثطايهطثَـاقالػبتوليِضبهلايزٍضُهيبى

ثبضس.هيبًيزٍضُقيتجبضي

   گيری ي اوذازٌ  ضىبخت

   حسببذاری  َبی ريیٍ

ٍ    يىسان  َاي اص سييٍ  اي ديسٌ ميان  مالي  صًستُاي  تُيٍ  تايذ تشاي  ياحذ تداسي . 22 مهًسد    َهاي  تها سييه

  تؼذ اص تهاسيخ   حساتذاسي  َاي وىذ. تغييش دس سييٍ  استفادٌ  ساالوٍ  مالي  صًستُاي  دس تُيٍ  استفادٌ

ٌ   ضًد اص ايه مي  مىؼىس  تؼذي  ساالوٍ  مالي  دس صًستُاي  وٍ  ساالوٍ  مالي  صًستُاي  آخشيه   لاػهذ

تهش   ( وثايذ يا فصلي  ماٍَ  ، ضص )ساالوٍ  ياحذ تداسي  گضاسضگشي  ، تىايب حال َش . تٍ است  مستثىي

مماصهذ    تشاي  گيشي ، اوذاصٌ َذف  ايه  تٍ  دستياتي  تاضذ. تشاي  اثش داضتٍ  ساالوٍ  وتايح  گيشي اوذاصٌ

ي   ضشيع  مالي  سال  اص اتتذاي  سا دستش گيشد وٍ  صماوي  ديسٌ  ، تايذ آن اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسضگشي

 ضًد. مي  ختم  مياوي  ديسٌ  پايان  تٍ

ثـطغـَضتْبيحـبونگيطيٍاًساظُضٌبذتتغييطاغَلًجبيسهَجتگعاضضگطيتٌبٍة.29

:هثبلضَز.ثطايايزٍضُهيبىهبلي

هـَازٍوـباليـبظيـبىهَجـَزياضظشوبّصظيبىگيطيٍاًساظُضٌبذتاغَل.الف

ِاستثباغَلي،يىسبىهيبًيزضزٍضُغيطجبضيزاضاييْبياضظشوبّص ثـطايوـ
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زٍضُزضيـهالالهـي،اگطچٌييحبلضَز.ثباييهياػوبلسبالًِهبليغَضتْبيتْيِ

سـبلّوبىثؼسيهيبًيزٍضُثطاٍضزآًْبزضيهضَزٍليگيطيٍاًساظُضٌبسبييهيبًي

يـباؾبفيظيبىهجلغاًجبضتقطيك اظثطاٍضزاٍليِثؼسيهيبًيتغييطوٌس،زضزٍضُهبلي

ضَز.هي،تغييطزازُضسُضٌبسبييهجلغثطگطتقطيك اظ

ِتَاىًساضزضاًوياًكجبقزاضاييثبتؼطيفهيبًيزٍضُزضپبيبىوِهربضجي.ة اهيـسثـ

هٌظَضّوَاضسبظي يبثِزاضاييثبتؼطيفاظاًكجبقحبويزضآيٌسُاقالػبتيزضيبفت

وطز.هٌتملآتيزٍضُثِ،زضتطاظًبهِهبلييىسبلهيبًيّبيزٍضُسَزقي

هؤثطهبليبتثطاٍضزاظًطخثْتطييثطزضآهسثطهجٌبيهبليبت،ّعيٌِهيبًيزضّطزٍضُ.ج

هبليـبتضَز.شذيـطُهي،ضٌبسبييهبليسبلولهَضزاًتظبضثطاياهسسبالًِزض ثط

تغييـطزضػلت ثِهبليسبلّوبىثؼسيهيبًيزضزٍضُاستهوىيهيبًيزٍضُيه

ضَز.،تؼسيلثطزضآهسسبالًِهؤثطهبليبتًطخ


پـَليٍهجلـغػٌـَاىوـطزىهطرعهتؿويتضٌبذمالي  گضاسضگشي  وظشي  مفاَيمثطاسبس.34

ضـٌبذتاظهؼيبضّبي.يىياستهبليغَضتْبيالالمزضجوغهجلغآىػٌػطٍاحتسبة يه

،زضآهـس،ثسّيزاضايي.تؼبضيفاستهبلياظػٌبغطغَضتْبييىيثبتؼطيفللنيهتكجيك

زاضز.اسبسياّويت،سبالًِزضزٍضُضٌبذتٍّنهيبًيزضزٍضُضٌبذتثطايّنٍّعيٌِ

ضـَز.هرـبضجيهيثطضسيسبالًِّوبًٌسزٍضُهيبًيزاضاييْبزضزٍضُآتيالتػبزيهٌبفغ.31

ًيـعهيـبًيزضزٍضًُيسـتزاضايـيضٌبذتٍاجسهؼيبضّبيهبليسبلهبّيتبًزضپبيبىوِ

ِالالهيهيبًيزٍضُزضپبيبىتطتيتّويي ضَز.ثًِويضٌبسبييضاييزاػٌَاى ثِ ػٌـَاى ثـ

ثيبًگطٍجَزتؼْسثبضس.تبضيدزضآىضَزوِهيضٌبسبييثسّي

زاضاييْبٍثسّيْبييبوبّصافعايصوِاستاييزضآهسٍّعيٌِاغلياظٍيژگيْبييىي.32

ِضـسٍُالغتغييطاتايي.چٌبًچِاستزازُالًضخ،لجثبآىهطتجف ثبضـس،زضآهـسٍّعيٌـ

ضَز.هيذَززاضيزضآهسٍّعيٌِاظضٌبسبييٍزضغيطايٌػَضتضٌبسبييثبآىهطتجف
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گيـطياًـساظُوٌس،ثـطايهيٍاضائِتْيِسبالًِهبليتٌْبغَضتْبيوٍِاحستجبضييه.33

تَاًـساظهـيهـبليزضغـَضتْبيًمـسيّبٍجطيبًْبيضاييْب،ثسّيْب،زضآهسّب،ّعيٌِزا

ِ .زضاسـتضسُفطاّنهبليسبلزضقَلوٌسوِاستفبزُاقالػبتي گيطيْـب،اًـساظًُتيجـ

ذـتنيبًيهزٍضُپبيبىٍثِضطٍعهبليسبلاظاثتسايگيطزوِضازضثطهيظهبًيزٍضُ آى

ضَز.هي

غـَضتْبيالـالمگيـطياًساظُوٌس،ثطايهيتْيِهبِّضصگعاضشوٍِاحستجبضييه.34

وَتبّييبهستهبِّضصزٍضُتبپبيبىوٌسوِهياستفبزُاظاقالػبتيايزٍضُهيبىهبلي

گيطزوِهيثْطُاظاقالػبتيسبالًِزٍضُثطايٍاحسي.چٌيياستزضزستطسثؼساظآى

ِگيطيْـبيضَز.اًساظُهيوستاظآىپسوَتبّييبهستسبلتبپبيبى ،تغييـطزضسـبالً

زضضـسُگـعاضشوٌسٍهجبلغهيضاهٌؼىساٍلهبِّزضضصضسُگعاضشثطاٍضزاضلبم

ضَز.ًويتؼسيلاٍلهبِّصضزٍضُثطايايزٍضُهيبىهبليغَضتْبي

   وبمىظم  ي مخبرج  یب مًردی  ای ، چرخٍ فصلي  عمليبتي  درآمذَبی

گهشدد ي   مهي   تحصيل  مالي  سال  طي  يا مًسدي  اي ، چشخٍ فصلي  صًست  تٍ  وٍ  ػملياتي  دسآمذَاي . 35

  ميهاوي   ديسٌ  دس َمهان ضهًد تايهذ    مهي   يالهغ   مهالي   سال  طي  وامىظم  صًست  تٍ  وٍ  ويض مخاسخي

ٍ    ضهىاخت   مؼياسَاي  ضًد وٍ  ضىاسايي  دسآمذ يا َضيىٍ  ػىًان تٍ ٌ   تىهاس گشفته ٍ   تهشاي   ضهذ   تُيه

 احشاص گشدد.  ديسٌ  ، دس آن ساالوٍ  مالي  صًستُاي

ِفبحصًَسبًبتسبلٍهبثميهيبًيسَززضزٍضُسكحثييچٌبًچِ.36 ٍهىطضٍجَززاضـت

هؼوَالًتَسـفًَسبًبتيزاضز.چٌيياييبچطذِفػليهبّيتٍاحستجبضيفؼبليتثبضس،

ِهيـبًيزٍضُزضّوبىزضآهسػوليبتيضَزٍثٌبثطاييهيثبظاضزضن يبثـسهـيتحمـكوـ

زضآهـسّبياظايـيضـَز.هثبلْـبييًيعافطبهـيآىاييبچطذِفػليٍهبّيتگعاضش

ٍفـطٍشزٍلـتثالػـَؼ،ووهگصاضيسطهبيِزضضطوتْبيسَزسْبمضبهليػوليبت

.لٌسٍضىطاستتَليسوٌٌسُزضضطوتْبيهحػَل
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   گيری ي اوذازٌ  ضىبخت  كبربرد اصًل

زض36الـي28زضثٌـسّبيهٌـسضجگيـطيٍاًـساظُضٌبذتاظوبضثطزاغَلّبييًوًَِ.37

.استضسُاضائ1ِضوبضُپيَست

 از برايرد  استفبدٌ

  ي مشتهً    تااَميهت   اطالػهات   وليٍ  مىاسة  افطاي  اتىا ي َمچىيه  لاتل  اطالػات  مىظًس اسائٍ تٍ . 32

تايهذ اص    اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسش  ، دس تُيٍ ياحذ تداسي  ي ػملىشد مالي  مالي  يضؼيت  دسن  تشاي

ٌ   مىاسهة   گيهشي  اوذاصٌ  سيضُاي ٍ    اسهتفاد ٌ   ضهًد. اگشچه   مهالي   دس گهضاسش   گيشيُها َهم   اوهذاص

ٍ   ، امها تهشاي   اسهت   مؼمهًل   تش تشايسدَاي  مثتىي  ساالوٍ  مالي  دس گضاسش  ي َم  اي ديسٌ ميان   تُيه

 داسد.  تشي ، تشايسدَا واستشد گستشدٌ اي ديسٌ ميان  مالي  گضاسضُاي

.استضسُاضائ2ِضوبضُ،زضپيَستهيبًيزضزٍضُاظثطاٍضزاستفبزُّبيًوًَِ.39

  سىًاتي  تعذیالت

ٍ   لثهل   َهاي  ي ديسٌ  خهاسي   ميهاوي   ديسٌ  ، مثالغ حساتذاسي  تغييش دس سييٍ  دس صًست . 40 ٍ   وه   ضهىل  ته

  اصهالح   دس صهًست   ضهًد. َمچىهيه    خذيذ محاسثٍ  سييٍ  گشدد تايذ تشمثىاي مي  اسائٍ  اي ممايسٍ

ي ويهض    حساتذاسي  تغييش دس سييٍ  مدذد ضًد. تا آثاس اوثاضتٍ  ويض تايذ اسائٍ  اي ممايسٍ  ، اسلا  تثاٌاض

تشخهًسد  “  ػملىشد مالي  گضاسش ”  ػىًان تا 6  ضماسٌ  استاوذاسد حساتذاسي  تايذ طثك  اضتثاٌ  اصالح

 ضًد.

 اجرا  تبریخ

  ي تؼذ اص آن 1/1/1320  آوُا اص تاسيخ  مالي  ديسٌ  وٍ  مالي  ايصًستُ  وليٍ  استاوذاسد تشاي  ايه  الضامات . 41

 . االخشاست ضًد، الص  مي  ضشيع

   حسببذاری  المللي بيه  بب استبوذاردَبی  مطببقت

ػٌـَاى ثب34ضوبضُحسبثساضيالوللياستبًساضز،هفبزاستبًساضزثيياييالعاهبتثباجطاي.42

ضَز.هيًيعضػبيتاي ديسٌ انمي  مالي  گضاسضگشي
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 1  شماره  پيوست

  گيري اندازه و  شناخت  اصول كاربرد  هاي نمونه



ّـبييًوًَِ،ًيستحسبثساضياستبًساضزاظ ثرطيٍزاضزتَؾيحيجٌجِتٌْبوِپيَستاييزض

وبضثطزتططيح.ضَزهياضائ36ِتب28ثٌسّبيزضهٌسضجگيطياًساظٍُضٌبذتاغَلوبضثطزاظ

.استاستبًساضزهفبّينضسىضٍضيضاستبي زضاستبًساضز

  ضذٌ  ریسی بروبمٍ ي  عمذٌ  ادياری  تعميرات

ضٍزهياًتظبضوِفػليهربضجسبيطيبضسُضيعيثطًبهٍِػوسُازٍاضيتؼويطاتهربضج.1

هگطايٌىِضَز،ًويهٌؼىسايزٍضُهيبىگعاضشضزٍلَعاظلجلضَز،ٍالغهبليسبلقي

يـبلػسغطف.ضَزتجبضيٍاحسثطايلبًًَييبلطاضزازيتؼْسايجبزسجتضٍيساز يه

.ضَزًويتجبضيٍاحسثطايتؼْسهَجت،آيٌسُثِهطثَـهربضجاًجبمؾطٍضت

 رخبیر

لطاضزازييبلبًًَيتؼْسايجبزسجتوِگصضتِّبيضٍيسازًتيجِزضتجبضيٍاحسچٌبًچِ.2

،هطثَـّبيّعيٌِثطايثبضس،ًساضتِالتػبزيهٌبفغاًتمبلجعثِزيگطيوبضضاُاستضسُ

ظيبىٍسَزغَضتزض،شذيطُثطاٍضززضتغييطاظًبضيتؼسيالت.ضَزهيضٌبسبييشذيطُ

.ضَزهيهٌؼىس

ِضَزهياستفبزُهؼيبضّبييّوبىاظهيبًيزٍضُزضشذبيطگيطياًساظٍُضٌبسبييايثط.3 وـ

زٍضُقـَلتـبثغهٌبفغاًتمبلتؼْسًجَزيبٍجَز.استػولهالنسبالًِّبيزٍضُثطاي

.ًيستگعاضضگطي

 سبل  پبیبن  پبداضُبی

ثطذـيٍظهبىهستثطهجتٌيپبزاضْبثطذي.زاضزهتٌَعبضثسيهبّيتيسبلپبيبىپبزاضْبي.4

پـبزاشهجلـغ.ضَزهيپطزاذتسبالًِيبفػلي،هبّبًِػولىطزضبذػْبيثطهجتٌيزيگط

.ضَزتؼيييهسيطيتتطريعثطاسبسيبلطاضزازي،لبًًَيهػَثبتهَجتثِاستهوىي
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:وِضَزهيضٌبسبييظهبًيتٌْبسبالًِپبزاشايضُزٍهيبىگعاضضگطيزض.5

هَجتلجلسٌَاتزضػولضيَُايٌىِيبثبضسلطاضزازييبلبًًَيتؼْسيهپبزاش.الف

ِآىپطزاذـتجع ثِزيگطيػوليوبضضاُتجبضيٍاحسٍگطززػطفيتؼْس ًساضـت

ٍثبضس،

.وطزگيطياًساظُاتىبپصيطايگًَِثِثتَاىضاتؼْسهجلغ.ة

 وبمطًُد  دارایيُبی

.اسـتسبالًِزٍضُهطبثِ،هيبًيزٍضُزضًبهطَْززاضاييْبيضٌبسبييهؼيبضّبيٍتؼطيف.6

ظيبىٍسَزغَضتزضًبهطَْز،زاضاييضٌبذتهؼيبضّبياحطاظاظلجلضسٍُالغهربضج

ظهـبىزضضٌبذتهؼيبضّبياحطاظاهيسثِآتيّبيزٍضُثِهربضجاًتمبل.ضَزهيهٌؼىس

.ًيستهجبظ،هبليسبلاظثبليوبًسُ

  كبركىبن  خذمت  پبیبن  مسایبی

ِشذيطُاحتسبةثطايػولهَضزضٍيِلبلتزض،وبضوٌبىذسهتپبيبىهعايبيثطاي.7 سـبالً

.ضَزهيگطفتًِظطزضشذيطُهيبًيزٍضُپبيبىتبهبليسبلاثتساياظبًيظهزٍضُثطايٍ

   ضذٌ  ریسی بروبمٍ  وبمىظم  مخبرج سبیر

ِثبضسضسُثيٌيپيصهربضجياستهوىيتجبضيٍاحسثَزجِزض.8 زضضٍزهـياًتظـبضوـ

هربضجايي(.وبضوٌبىآهَظشهربضجٍذيطيِّبيووهلجيلاظ)ضَزٍالغسبلاظهمكؼي

تطـريعتـبثغػوَهـبًاهبضَزهيتىطاضسبلثِسبلغبلجبًٍاستضسُضيعيثطًبهِاگطچِ

ظهـبىآىتبوِهربضجيچٌييلجبل زضهيبًيزٍضُپبيبىزضتؼْسضٌبسبيي.ثبضسهيهسيطيت

.ًساضزكبثمتهثسّيتؼطيفثباستًطسٍُالغ
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  ميبوي  ديرٌ بردرآمذ  مبليبت  گيری اوذازٌ

هـبليزٍضُثطاياًتظبضهَضزهبليبتيهؤثطًطخاظهيبًيزٍضُثطزضآهسهبليبتهحبسجِثطاي.9

ِػولىطزثطاسبسثطزضآهسهبليبت،لبًَىقجكظيطاضَزهياستفبزُسبالًِ ِسـبالً هحبسـج

آىاػوـبلثبٍهحبسجِهبليبتاظهؼبفزضآهسزاضتيًظطزضثبهبليبتيهؤثطًطخ.ضَزهي

وِآًجبتبؾوٌبً.ضَزهيتؼيييثطزضآهسهبليبت،هيبًيزٍضُهبليبتهطوَلسَزثًِسجت

ِهبليـبتهطـوَلفؼبليتْبيثطايثبضسپصيطاهىبى هبليـبتيهـؤثطًـطخ،همكـَعًـطخثـ

.ضَزهيگطفتِثىبضايساگبًِج

 وبمطًُد  دارایيُبی ي مطًُد  ثببت  دارایيُبی  استُالك

زٍضُقـيهَجـَززاضاييْبيثطايًبهطَْز،زاضاييْبيٍهطَْزثبثتزاضاييْبياستْالن.14

سـبلاظُثبليوبًسظهبىهستثطايوِزاضاييْبٍاگصاضييبتحػيل.ضَزهيهحبسجِهيبًي

.ضَزًويگطفتًِظطزضاستْالنهحبسجِزضاستضسُضيعيثطًبهِهبلي

  كبال ي مًاد  مًجًدی

ِزٍضُّوبًٌـسهيـبًيزٍضُزضوبالٍهَازهَجَزيگيطياًساظٍُضٌبسبيياغَل.11 سـبالً

حسبثساضياستبًساضززضبالوٍهَازهَجَزيگيطياًساظٍُضٌبسبيياستبًساضزّبي.است

گعاضضـگطيتبضيدّطزض.استضسُاضائِواال ي مًاد  مًخًدي  حساتذاسيػٌَاى ثب8ضوبضُ

،فـطٍشاضظشذـبلعٍضسُتوبمثْبيهمبزيط،تؼيييًظطاظوبالٍهَازهَجَزي،هبلي

هَجـَزيگيـطياًـساظُثـطايهطـبثْياغـَلاظٍجـَز،اييثب.زاضزايٍيژُهطىالت

هَجـَزيگيـطياًـساظُثـطايتجـبضيٍاحس.ضَزهياستفبزُهيبًيزٍضُزضوبال ٍ هَاز

.وٌـسهـياستفبزُثيطتطيثطاٍضزّبياظ،سبالًِزٍضُثًِسجتهيبًيزٍضُزضوبال ٍ هَاز

.گيطزهيغَضتّعيٌٍِظهبىضزجَييغطفِّسفثبثطاٍضزّب،اظتطگستطزُاستفبزُ
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  كبال ي مًاد  مًجًدی  فريش  ارزش  خبلص

فـطٍشٍتىويلهربضجٍفطٍشليوتِثتَجِثبوبالٍهَازهَجَزيفطٍشاضظشذبلع.12

زٍضُزضفطٍشاضظشذبلعزضوبّص.ضَزهيتؼيييهيبًيزٍضُپبيبىزضوبالٍهَازهَجَزي

.ثبضسهٌبستًيعسبلپبيبىزضوبضيچٌيياًجبموِاستثطگطتلبثلظهبًيتٌْبثؼس،هيبًي

   ميبوي  ديرٌ در تًليذ  َبی َسیىٍ  اوحرافبت

ٍسـَزغَضتزضتطتيجيّوبىثِتٌْبحجنٍ(ّعيٌِ)هػطف،وبضايي،ليوتاًحطافبت.13

سـَزغَضتزضهبليسبلپبيبىزضاًحطافبتاييوِضَزهيبسبييضٌايزٍضُهيبىظيبى

جـصةسـبلپبيـبىتبضٍزهياًتظبضوِاًحطافبتياًتمبل.گطززهيضٌبسبييسبالًِظيبىٍ

زضوـبالٍهـَازهَجَزيٍالؼيضسُتوبمثْبيتحطيفهَجتظيطاًيستهٌبستضَز،

.ضَزهيهيبًيزٍضُ

  ارز تسعير  زیبن ي سًد

ػٌـَاى ثب16ضوبضُحسبثساضياستبًساضزثِتَجِثبهيبًيزٍضُزضاضظتسؼيطظيبىٍسَز.14

،هيـبًيزٍضُزضذـبضجيػوليـبتتسؼيطثطاي.ضَزهيضٌبسبييٍگيطياًساظُاسص تسؼيش

.ضَزًويگطفتًِظطزضهبليسبلاظثبليوبًسُهستثطاياضظًطختغييطات

   غيرجبری  دارایيُبی  ارزش كبَص  زیبن

اظغيطجبضيزاضاييْبياضظشوبّصظيبىثطگطتٍضٌبسبيي،ثطضسيثطايهيبًيزٍضُزض.15

.ضـَز هـياسـتفبزُواَص اسصش داساييُاػٌَاى ثب32ضوبضُحسبثساضياستبًساضزالعاهبت

اضظشوـبّصظيـبىتؼيـييثـطايتفػـيليهحبسجبتاًجبمهيبًيزٍضُّطپبيبىضزالجتِ

يـه،هحبسجبتيچٌييلعٍمتؼيييثطايتجبضيٍاحسثلىًِيستالظمغيطجبضيزاضاييْبي

.زّسهياًجبمضااجوبليثطضسي
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 2  شماره  پيوست

 براورد كاربرد  هاي نمونه


ّـبييًوًَِ،ًيستحسبثساضياستبًساضزاظ ثرطيٍزاضزتَؾيحيجٌجِتٌْبوِستپيَاييزض
وـبضثطزتططيحپيَستاييّسف.ضَزهياضائِاستبًساضزايي38ثٌسزضهٌسضجاغَلوبضثطزاظ

.استآىهفبّينضسىضٍضيضاستبي زضاستبًساضز

 كبال ي مًاد  مًجًدی

زضوـبالٍهـَازهَجـَزيگعاضشثطاياستهوىياًجبضگطزاًيٍاضظضيبثيوبهلضٍضْبي.1
ٍهـَازهَجَزيگعاضشثطايسبلپبيبىزضضٍضْبييچٌيياگطحتي.ًجبضسالظمهيبًيزٍضُ
.وٌسوفبيتفطٍشحبضيِثطاسبسثطاٍضزاًجبمهيبًيزٍضُزضاستهوىيضَز،اػوبلوبال

   غيرجبری ي  جبری  بٍ بذَيُب ي دارایيُب  بىذی طبقٍ

پبيـبىزضغيطجبضيٍجبضيثِثسّيْبٍزاضاييْبثٌسيقجمِثطاياستهوىيتجبضيٍاحس.2
.زّساًجبمهيبًيزٍضُثبهمبيسِ زضهفػلتطيثطضسيْبيسبل

  رخبیر

(هحيكـيظيستّبيّعيٌٍِوبالتؿوييشذيطُلجيلاظ)شذيطُثطايهٌبستهجبلغتؼييي.3
ثـطايهـَاضزيزض،تجـبضيٍاحسّبي.ثبضسظهبًجطٍثطّعيٌِاغلتٍپيچيسُاستهوىي
ثطاي،هيبًيزٍضُزض.وٌٌسهياستفبزُضطوتاظذبضجهترػػيياظسبالًِشذبيطهحبسجِ
ذبضجهترػػيياظٍضَزهيٌّگبمثِگصضتِسبلشذبيطاغلت،هطبثِثطاٍضزّبياًجبم

.ضَزًوياستفبزُجسيسهحبسجبتاًجبمثطايضطوتاظ

   گريَي  درين  َبی مبوذٌ  تطبيق

زضٍىّـبيهبًـسُهفػـلٍوبهـلتكجيـكايزٍضُهيـبىتلفيميهبليغَضتْبيتْيِثطاي.4
ووتـطيتفػـيلثبتَاىهيضاّبهبًسُگًَِايي.ًيستالظم،سبالًِزٍضُّوبًٌس،گطٍّي
.زازتكجيكسبالًِزٍضُثًِسجت

   تخصصي  صىبیع

ِغٌؼتزضشذبيطگيطياًساظُهثل)ترػػيغٌبيغزضايزٍضُهيبىگيطيْبياًساظُزلت.5 (ثيوـ
.استووتط،سبالًِزٍضُپبيبىثًِسجت،بىظهٍّعيٌِ،پيچيسگيزليل ثِ


