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 ومطالعه“حسابدارياستانداردهايبرايمقدمه”بهتوجهبابايداستاندارداين

.شودگرفتهبكار

مقدمٍ

ٍ   ، ظهياى  هثلغ  تِ  ًتثت  اًس زض لضاٍتتَ ًمس هي ٍرَُ  رطياى  تِ  هطتَط  تاضيري  اعالفات . 1

  وويه   هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  تِ  ًمس آتي ٍرَُ  رطياًْاي  اظ تحمك  اعويٌاى  هيعاى

  رْت  آى  ٍ تَاى  ٍاحس تزاضي  سَزآٍضي  تيي  اضتثاط  هعتَض، تياًگط چگًَگي  وٌس. اعالفات

  ٍاحيس تزياضي    تَسيظ   شسُ  سَز تحظيل  يتويف  وٌٌسُ ضهشر  ًمس ٍ زضًتيزِ ايزاز ٍرِ

  ضسوي عَض  تِ  اغلة  هالي  اعالفات  وٌٌسگاى ٍ زيگط استفازُ  گطاى ، تحليل تطايي  . فالٍُ است

ِ   رطياًْياي   فقلي  اضظش  ٍ همايتِ  اضظياتي  ضا تطاي  هسلْايي  ضسوي يا غيط   ًميس آتيي   ٍري

تَاًيس   ًمس هيي  ٍرَُ  رطياى  تِ  هطتَط  تاضيري  ًس. اعالفاتتط واض هي  تِ  تزاضي  ٍاحسّاي

ٍاحيس    فقاليتْياي   تييي   شَز ٍ ضاتغِ  هفيس ٍالـ  گصشتِ  اضظياتيْاي  زلت  هيعاى  وٌتطل  رْت

 زّس.  ضا ًشاى  آى  ٍ زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي  تزاضي

ِ   تزياضي   فقاليت  فططتْا ٍ هراعطات  اضظياتي . 1   زضن  لعمهتيت   هيسيطيت   هثاشيطت   ٍ ٍؽيفي

.  اسيت   ٍاحس تزاضي  ًمس تَسظ ٍرِ  ايزاز ٍ هظطف  ًحَُ  اظ رولِ  تزاضي  فقاليت  هاّيت

هيَضز   ضا زض  ًمس تَاهاً اعالفياتي  ٍرَُ  رطياى  ٍ طَضت  فولىطز هالي  ، طَضتْاي تطاظًاهِ

تييسّيْا ٍ   تاظپطزاذييت  ، تَاًييايي ًمييسيٌگي  ٍ ّوچٌيييي  ، فولىييطز هييالي هييالي  ٍضييقيت

زض   هٌيسضد   اعالفيات   تييي   ايزاز اضتثياط   لحاػ آٍضًس. تسيي هي  فطاّن  هالي  پصيطي قغافاً

زيگيط حيائع     اساسيي   هيالي   زض طَضتْاي  شسُ  اضائِ  ًمس ٍ اعالفات ٍرَُ  رطياى  طَضت

  . است  اّويت

  عيي   تزاضيًمس ٍاحس  رٍِ  رطياًْاي  ضا زضتاضُ  ًمس اعالفاتي ٍرَُ  رطياى  طَضت  اگطچِ . 1

  آتيي   رطياًْاي  اضظياتي  هعتَض رْت  اعالفات  وٌس، ليىي هي  اضائِ  هَضز گعاضش  هالي  زٍضُ
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 ِ وي  است  اظ هقاهالتي ييس ًاشًمي ِيٍر  اييرطياًْ  س. تطذييوٌ ًوي  س وفايتًمي ِيٍر

  ًمس زيگطي ٍرِ  رطياًْاي  ضٍز هٌزط تِ ٍ تقضاً اًتؾاض هي  زازُ  ضخ  لثل  هالي  ّاي زض زٍضُ

ِ   رطياًْياي   اضظيياتي   تطاي  لحاػ  گطزز. تسيي  آتي ّاي اظ زٍضُ  يىي زض ،  ًميس آتيي   ٍري

ِ   فولىطز هالي  تا طَضتْاي  ًمس هقوَالً تايس تَأم ٍرَُ  رطياى  طَضت هيَضز    ٍ تطاظًاهي

 لطاض گيطز.  استفازُ

  حتياتساضي   هتفياٍت   زّياي تيأحيط تطذَض   ًميس تحيت   ٍريَُ   رطيياى   طَضت  وِ اظ آًزا . 1

،  ًيتيت   هرتليف   تزياضي   ٍاحيسّاي   زض سغح  يىتاى  ٍ ضٍيسازّاي  هقاهالت  زضذظَص

  ضا افيعاي    هرتلف  تزاضي  ٍاحسّاي  فولىطز هالي  فولياتي  رٌثِ  همايتِ  لاتليت  آى  اضائيِ

 زّس. هي

  ٍريَُ   رطيياى   تا طيَضتْاي   همايتِ مس زضً ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  شسُ  اضائِ  اعالفات . 5

 :  ظيط است  هعاياي  زاضاي  زض گطزش  تط تغييط زض سطهايِ  هثتٌي

  تغيييطات   اسيت   ، هوىي زض گطزش  تط تغييط زض سطهايِ  هثتٌي  ٍرَُ  رطياى  طَضتْاي  .الف

ِ   لاتل  ، واّ  هخال  وٌس. تطاي  ضا پٌْاى  فقاليت  ٍ تساٍم  تا ًمسيٌگي  هطتثظ  زض  هالحؾي

  هَاز ٍ واال يا تسّىاضاى  زض هَرَزي  ذاعط افعاي   تِ  است  ًمس هَرَز هوىي ٍرِ

  افيعاي    گيعاضش   ضغن فلي  است  هوىي  تزاضي  ، ٍاحسّاي تطتية  تواًس. تسيي  پٌْاى

ِ   ًمسيٌگي  ، زچاض هشىل گطزش زض  زض سطهايِ ِ  شًَس. تي ِ   اي گًَي زض   ، وياّ   هشيات

  ٍاحس تزياضي   فقاليت  ٍ ذغط تَلف  عٍهاً تياًگط ووثَز ًمسيٌگيل  گطزش زض  سطهايِ

 . ًيتت

  ترظظيي   تىٌيه  ٍ يه  است  تزاضي  فقاليت  هقوَل  ٍيژگي  ًمس، يه ٍرَُ  وٌتطل .  ب

ِ   اسيت   ًميس هفْيَهي   ٍريَُ   رطيياى   لحاػ  ضٍز. تسيي شواض ًوي  تِ  حتاتساضي   وي

تطذيَضزاض    تيشيتطي   ٍ پيصيطش   اظ زضن  گطزش زض  ض سطهايِز  تا تغييطات  همايتِ زض

 . است
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وياضتطز    هتيتمين   زازُ  يه  فٌَاى ًمس تِ ، ٍرِ تزاضي  ٍاحسّاي  اضظياتي  زض هسلْاي . د

ِ    گًَِ  ايي تَاًس زض ًمس هي ٍرِ  تاضيري  لصا رطياًْاي زاضز ٍ   اعالفيات   هيَاضز وي

،  فاليس وياضتطز اسيت     زضگيطزش   ايِتغييط زض سيطه  تط  هثتٌي  ٍرَُ  رطياى  تِ  هطتَط

 گيطز. لطاض  استفازُ هَضز

  تفياٍت   تِ  فوستاً هتىي  گطزش زض  تط تغييط زض سطهايِ  هثتٌي  ٍرَُ  رطياى  طَضتْاي .  ز

ٍ   ًيتيت   رسييسي   اعالفات  حاٍي  ٍ زضًتيزِ  است  ٍاحس تزاضي  زٍ تطاظًاهِ  الالم

ًمس ٍ  ٍرَُ  رطياى  وٌس. طَضت هي  اضائِ  فاٍتيهت  تا آضاي  هَرَز ضا  تٌْا اعالفات

  ٍرَُ  رطياى  زض طَضتْاي  وِ  است  اعالفاتي  هتضوي  هطتَط  تَضيحي  ياززاشتْاي

 شَز. افشا ًوي  گطزش زض  زض سطهايِ  تط تغييطات  هثتٌي

كاربزددامىٍ

 اسدااًساضز   زض ايدي   هٌدسض    هاتالعا  ضا طبك ًمس ٍجَُ  جطياى  بايس غَضت  تجاضي  ٍاحسّاي  كليِ . 6

 كٌٌس.  اضائِ  هالي  سايط غَضتْاي  ّوطاُ  بِ  هسامل  هالي  غَضت  يك  ػٌَاى ضا بِ  ٍ آى  تْيِ 

  ايزياز ٍ هظيطف    چگًَگي  ذظَص زض  ًياظهٌس اعالفاتي  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ . 7

  ٍاحس تزاضي  فقاليتْاي  ًؾط اظ هاّيت  ًياظ ططف  يّتتٌس. اي  ٍاحس تزاضي  ًمس تَسظ ٍرِ

ِ  ، ٍريَز زاضز، چيطا   ٍاحيس تزياضي    هحظيَل   فٌَاى تًِمس  ٍرِ  تلمي  يا فسم  ٍ تلمي   وي

ِ   زضآهس  اطلي  فقاليتْاي  ٍاحسّا اظ لحاػ  ايي  تفاٍت  ضغن فلي ِ   ظا، ًياظ آًْيا تي ًميس   ٍري

  ّيسايت   رْيت   تزياضي   ٍاحسّايزيگط   فثاضت شَز. تِ هي  ًاشي  هشاتْي  فوستاً اظ زاليل

 ًمس ًياظ زاضًس. ٍرِ  تواهاً تِ  سَز سْام  ٍ پطزاذت  تقْسات  ، تتَيِ فوليات

وياال ضا زاضز ٍ    هَريَزي   ًميس حىين   هَضز تاًىْا، ٍرِ زض  شَز وِ  استسالل  است  هوىي . 8

ِ   ٌاتـه  ظهيٌِ زض  اعالفاتي  ًمس، اضائيِ ٍرَُ  رطياى  طَضت  اضائيِ  راي  تِ   تاًيه   اي سيطهاي

ٍ   فولييات   تيساٍم   اضظيياتي   تطاي  هْن  شاذظي  اي سطهايِ  هٌاتـ  هفيستط ذَاّس تَز. گطچِ

ًمس  ٍرَُ  رطياى  طَضت  وِ  است  ايي افتماز تط  حال ايي ، تا ىْاستتاً  هالي  پصيطي اًقغاف

  وٌٌيسگاى  اذتياض اسيتفازُ  زض  آى اظ  استفازُ  ًمس ٍ ًحَُ ٍرِ  هَضز هٌاتـ زض  هفيسي  اعالفات
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ِ   حال  زّس. تا ايي لطاض هي  هالي  طَضتْاي ِ   رطياًْياي   زضتياضُ   اعالفيات   اضائيي ًميس   ٍري

هفييس ًرَاّيس تيَز،      هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  تاًىْا تطاي  تَسظ  فولياتي  ًاذالض

  حاليج   اشيراص   ظ تظيويوات ا ًاشيي   اغلة  فولياتي  ًمس ًاذالض ٍرِ  رطياًْاي  وِ چطا

ِ   رطياًْياي   ٍ ايي  است  هالي  تتْيالت  وٌٌسگاى ٍ زضيافت  گصاضاى سپطزُ  لثيل اظ ًميس   ٍري

  اييي  تطتا تاًىْا افتماز   اضتثاط زض  لحاػ  . تسيي است  تاًه  هسيطيت  ضٍظهطُ  اظ وٌتطل  ذاضد

ِ    ّوطاُ  ياتيًمس فول ٍرَُ  رطياى  ذالض  گعاضش  وِ  است هيَضز   زض  اعالفياتي   تيا اضائيي

  تَاًيس تيطاي   هيي   تاًيه   هيالي   ٍ تأهيي  گصاضي سطهايِ  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرَُ  رطياى

ِ     لحياػ   شَز. تسيي  تاًىْا هفيس ٍالـ  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ   تاًىْيا ًييع زض زاهٌي

  ًميس تاًىْيا تطهثٌياي    ٍرَُ  رطياى  اظ طَضت  اي شَز. ًوًَِ هي  استاًساضز ٍالـ  واضتطز ايي

 . است  شسُ  استاًساضز اضائِ  ايي 1  شواضُ  ، زض پيَست هَضز اشاضُ

  ًميس، اعالفيات   ٍريَُ   رطياى  طَضت  شَز وِ  استسالل  است  ًيع هوىي  تيوِ  هَضز شطوتْاي زض . 9

اي تَليسي  شطوتْاي  تطذالف  وٌس، چطا وِ ًوي  اضاِئ  هفيسي ِ   ٍضٍزي  ، رطياًْ   ًمسشيطوتْاي  ٍري

ط،  تيوِ اتط هاّيت  وِ است  زضيافتي  ّاي تيوِ  حك  ِت  هطَت اي تط  ، همسم ٌت ًميس   ٍرِ  ذطٍري  رطياًْ

ط اي  وِ  است  حسي زض  گاُ ٍ تأذط  تمسم  ٍ ايي  است  پطزاذتي  ذتاضتْاي  ِت  هطَت   ٍضٍزي  رطياًْ

ًميس   ٍريَُ   رطيياى   زاضًيس ٍ ليصا طيَضت     ظيازي  اظ يىسيگط فاطلِ  ظهاًي  اظ لحاػ  ٍ ذطٍري

  شيطوتْاي   هيالي   پيصيطي  ٍ اًقغاف  فوليات  ، تساٍم هَضز ًمسيٌگي زض  هفيسي  تَاًس اعالفات ًوي

  ًميس ّطگياُ   ٍريَُ   رطياى  طَضت  وِ  است  ايي تاال، افتماز تط  تَريْات  ضغن وٌس. فلي  اضاِئ  تيوِ

،  اظ فولىيطز هيالي    راهـ  شَز، تظَيطي  واض گطفتِ  ِت  ٍ تطاظًاهِ  فولىطز هالي  تا طَضتْاي  تَأم

ياي   ّطگياُ   حيال   وٌس. تا ايي هي  اضاِئ  تيوِ  شطوتْاي  هالي  پصيطي ٍ اًقغاف  هالي  ٍضقيت   رطياًْ

پيصيط   اتىيا   يا گًَِ  ِت  تاظًشتتگي  فوط ٍ تيوِ  تيوِ  لثيل اظ  تلٌسهست  ّاي اظ تيوِ ًمس ًاشي ٍرَُ

اي  تفىيه  لاتل ط  ًمسي  اظ رطياًْ   ًگْيساضي   عطييك  تاشس )هخالً اظ  شطوت  سايط فقاليتْاي  ِت  هطَت

اي ط  فقاليتْاي  رْت  هتتمل  حتاْت ا زض هتي  (، اًقىاس هطَت ِ  ٍرَُ  رطياى  طَضت  آًْ   ًمس تَطيي

اي  ايي  شَز، هگطآًىِ ًوي ط  ًمسي  رطياًْ ِ   تذَز شطو  ِت  هطَت   لثييل  اظ  ٍ هيَاضزي  تاشيس   تيوي

ط  ًمس اظ ٍرَُ ٍرِ  تطزاشت اي  ِت  هطَت  شَز.  ضا شاهل  شطوت  تَسظ  تلٌسهست  هتتمل  حتاْت
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، 9تٌس  شطح  تِ  تيوِ  ًمس شطوتْاي ٍرَُ  رطياى  اظ طَضت  ًمسي  رطياًْاي  تطذي  حصف . 11

  طيَضت   ٍاحيس تزياضي    هيالي   پيصيطي  اًقغياف   تا اضظياتي  هتتمين  اضتثاط  فسم  زليل  تِ

  ًياظ تِ  تيوِ  شطوتْاي  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  است  هوىي  حال ايي پصيطز. تا هي

هيَضز   زض  گييطي  تظيوين   شطوتْا رْيت   ايي  ًمسگًَِ  زاضاييْاي  هَضز ول زض  اعالفاتي

ِ   فوليات  ٍ تساٍم  تلٌسهست  ًمسيٌگي   تيَاى  هيي   شيطايغي   چٌييي  تاشيٌس. زض   آًْا زاشيت

ِ   اظ زاضاييْاي  زستِ  آى  ضا زضهَضز گطزش  اضافي  اعالفات ِ   ًمسگًَي   ًميسي   رطيياى   وي

  وٌٌيسگاى  اذتياض استفازُ ، زض است  ًشسُ  ًمس اضائِ ٍرَُ  رطياى  تا آًْا زض طَضت  هطتثظ

 لطاض زاز.  هالي  طَضتْاي

تعاريف

 است:  ظيط بكاض ضفاِ  هطرع  اًياسااًساضز با هؼ  زض ايي  شيل  اغطالحات . 11

 ِهدالي   ًعز باًكْا ٍ هؤسسدات   زيساضي  ّاي ًمس ٍ سپطزُ  اظ هَجَزي  است  ػباضت : ًمس ٍج  

كسدط    سطضسيس( بِ  بسٍى  هست كَتاُ  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  )ضاهل  ٍ اضظي  اظ ضيالي اػن

 گيطز. لطاض هي  هَضز هطالبِ  لبلي  اطالع  بسٍى  كِ  بطزاضاْايي  اضافِ

 بدا    اظ هؼاهالت ًمس ًاضي ٍجِ  زض هبلدغ  يدا كاّص  اظ افعايص  است  ػباضت : ًمس ٍجِ  جطيداى

اظ سايددط   ٍ ًاضدي   ٍاحددس تجدداضي    حمدَلي   اظ ضرػديت   هسامل  يا حمَلي  حميمي  اضراظ

 ضٍيسازّا.

 است  ٍاحس تجاضي  آهس ػولياتيهساوط هَلس زض ٍ  اغلي فؼالياْاي اظ  ػباضت :  ػولياتي  فؼالياْاي . 

 هست كَتاُ  گصاضيْاي سطهايِ  يا ٍاگصاضي  اظ تحػيل  است  ػباضت :  گصاضي سطهايِ  فؼالياْاي   ٍ

  تسدْيالت   ٍ ٍغدَ    ًاهطَْز ٍ ًيع پطزاذدت   هطَْز ٍ زاضاييْاي  ثابت  ، زاضاييْاي بلٌسهست

 .  اضكٌاىغيط اظ ك  اظ ٍاحس تجاضي  هسامل  اضراظ  بِ  اػطايي

 تطكيد    زض هيدعاى   تغييدطات   هٌجط بِ  كِ  است  اظ فؼالياْايي  ػباضت : هالي  تأهيي  فؼالياْاي ٍ  

ِ    ٍاحس تجداضي   ٍ اسامطاضْاي  سطهايِ ُ    بطزاضداْاي   )بجدع اضداف ِ   هٌظدَض ضدس   زض هحاسدب

 ًمس(، گطزز. ٍجِ

 ًمدسي   جطياًْداي   ااًساضز ضداهل اسد   زض ايدي  :  ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًمس ًاضي ٍجِ  جطياًْاي  

  بٌس ٍ ًيدع آى   زض ّويي  هٌسض   تؼطيف  ضطح  بِ  ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًاضي  ٍ ذطٍجي  ٍضٍزي

  بدا سدايط طبمدات     اضتبدا    لابدل   طدَض هسدامين    هاّيااً بِ  كِ  است  ًمسي  اظ جطياًْاي  زساِ

 س ًباضس .ًم ٍجَُ  جطياى  غَضت  ًمسي  جطياًْاي
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 ضَز  هي  ًمس اطالق ٍجِ  ٍ ذطٍجي  ٍضٍزي  اظ جطياًْاي  زساِ  آى  بِ : اساثٌايي  ًمسي  اًْايجطي

  ضَز ٍ الالهدي  هي  ًاضي  ٍاحس تجاضي تساٍم حا  زضػوليات ، اظ  است  ًسبي  اّويت  زاضاي  كِ

،  ضيٍاحدس تجدا    پدصيطي   اظ اًؼطدا    هطلدَ    تػَيطي  هٌظَض اضائدِ بِ  گيطز كِ بط هي ضا زض

لعٍهاً   الالم  يابس. ايي هي  ضطٍضت  يا ٍلَع  هاّيت  بَزى  اساثٌايي  لحاظ  آًْا بِ  جساگاًِ  افطاي

 ًساضز.  اضتبا   سَز ٍ ظياى  زض غَضت  هٌسض   اساثٌايي  با الالم

وقد يجٍ

ا ٍ ًيعز تاًىْي    زييساضي   ّياي  ًميس ٍ سيپطزُ    هَريَزي   استاًساضز تٌْا تِ  ًمس زض ايي ٍرِ . 11

  تيسٍى   هيست  وَتياُ   گصاضي سطهايِ  ّاي زُسپط  )شاهل  ٍ اضظي  اظ ضيالي افن  هالي  هؤستات

هزاظ تاشس )هخالً   راضي زض حتاب  تطزاشت  اضافِ  وِ  گطزز. زض هَاضزي هي  سطضسيس( اعالق

  (،هاًيسُ  ٍاحيس تزياضي    َض تَسيظ اظ وشي   ذياضد   تياًىي   زض حتياتْاي   تطزاشيت   اضافِ

هيصوَض وتيط     لطاض گيطز تايس اظ هثليغ   هَضز هغالثِ  لثلي  اعالؿ  تسٍى  وِ  زاشتْاييتط اضافِ

  اييي   وِ  است  هقٌي  ًمس تسيي ٍرِ  زٌّسُ تشىيل  هَضز الالم زض  تَزى  زيساضي  گطزز. ٍيژگي

  ستتلٌسهي   گيصاضي  سطهايِ  ّاي تاشس. سپطزُ  يا هغالثِ  تطزاشت  لاتل  لثلي  اعالؿ  تسٍى  الالم

  تتَيِ  تطاي  . ّطگاُ سَز است  ًْا تحظيلآ  اظ ًگْساضي  شَز، ظيطا ّسف ًوي  ًمس تلمي ٍرِ

ِ    تيَاى  هيي   تاشس زضطَضتي  شسُ  تقييي  هْلتي  تاًىي  تطزاشتْاي  اضافِ   آًْيا ضا زض هحاسيث

 تزاٍظ ًىٌس.  ضٍظ واضي  هعتَض اظ يه  هْلت  ًمس هٌؾَض وطز وِ ٍرِ

ِ   هيست  وَتياُ   گصاضيْا ٍ اسيتمطاع  اظ سطهايِ  الالهي  زضتطگيطًسُ 11ض زض تٌس هصوَ  تقطيف . 11   وي

ِ   هؼداز    فٌيَاى   ًمس سيايط وشيَضّا تحيت    ٍرَُ  رطياى  هقوَالً زضطَضت اظ آًْيا   ًمدس  ٍجد

  هيست  وَتياُ   گصاضيْاي اظ سطهايِ  فثاضت  ضايذ  ًمس تٌاتط تقطيف ٍرِ  . هقازل شَز، ًيتت هي ياز

ٍ   آسياًي   ٍ تِ  ًاچيع تَزُ  آى  زض اضظش  ذغط واّ   احتوال  وِ  ًمس است ٍرِ  تِ  يلالتثس سطيـ

تيا    تحظييل   ظهياى  زض  ًمس تاشس ٍ هَفيس آى  ٍرِ  هقيٌي  هثلغ  تِ  تثسيل  لاتل  لثلي  اعالؿ  تسٍى

ِ  وتط ٍاهْا ٍ لطع  تاشس تِ  هاُ  سطضسيس حساوخط سِ سيايط  اظ تاًىْيا ٍ    زضييافتي   ّياي  الحتيٌ

ًمس  ٍرِ  هقازل  شوَل . فسم است  تاظپطزاذت  لاتل  تحظيل  اظ تاضيد  هاُ  سِ  ؽطف  وِ  اشراص

 است:  گطفتِ  طَضت هٌسضد زض طفحِ تقس  زاليل  استاًساضز تِ  ًمس زض ايي ٍرِ  زض تقطيف
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يا   ضيٍاحس تزا  هست وَتاُ  گصاضيْاي ًمس اظ سايط سطهايِ ٍرِ  هقازل  الالم  تشريض .الف

  . اييي  اسيت   گطفتِ  طَضت  اذتياضي  هطظتٌسي  يه  تطاساس  هست وَتاُ  استمطاضْاي

ِ   ًميس زض وويه   ٍريَُ   رطيياى   طيَضت   شَز اٍالً ًمي   هي  هَرة  فول ًحَُ   تي

  هيالي   پيصيطي  ٍ اًقغياف   ًميسيٌگي   اضظيياتي   رْت  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ

  هيالي   هيسيطيت   ٍالقيي   فويل  اظ ًحيَُ   هظيٌَفي   گطزز ٍ حاًياً تظيَيطي   تضقيف

ِ   هقيازل   اليالم   تيي  تفىيىي  چٌيي  تِ  اغلة  وِ  تزاضي  ٍاحسّاي ًميس ٍ سيايط    ٍري

 شَز.  افتماز ًساضًس، اضائِ  هالي  يا تأهيي  گصاضي سطهايِ  فقاليتْاي

تيط   تا تفىط حياون   يتيشتط  ًمس تغاتك ٍرِ  هقازل  الالم  َلشو  ًمس تسٍى ٍرِ  تقطيف .  ب

 وشَض زاضز.  اضيتز  ضايذ  ٍ فطٌّگ  التظازي  فقاليتْاي  هسيطيت

  ًمسي  رطياًْاي  فٌَاى  ًمس تحت ٍرِ  هقازل  تا الالم  هطتثظ  ًمسي  رطياًْاي  اًقىاس .   د

  تيأهيي   اظ فقاليتْياي  ًاشيي   ًمسي  يا رطياًْاي  هست وَتاُ  گصاضيْاي اظ سطهايِ ًاشي

  تٌيسي ِ ٍ عثمي   طَضت  ايي  تيي  تيشتطي  ًمس، ّواٌّگي ٍرَُ  رطياى  زضطَضت  هالي

 آٍضز. هي  فطاّن  زض تطاظًاهِ  هطتَط  الالم

ِ   ًميس، لاتلييت   ٍرِ  ًمس زض تقطيف ٍرِ  هقازل  الالم  شوَل  فسم .  ز   رطياًْياي   همايتي

 زّس. هي  ضا افعاي   هرتلف  تزاضي  ٍاحسّاي  ًمسي

وقد يجًٌجزيانطًرتارائٍيوحًٌوقديجزياوُايبىديطبقٍ

  اغدلي   سطفػدلْاي   تحت  زٍضُ  طي  ًمسي  جطياًْاي  كٌٌسُ  بايس هٌؼكسًمس  ٍجَُ  جطياى  غَضت . 14

 ظيط باضس:

 ، ػولياتي  فؼالياْاي د

 ، هالي  تأهيي  بابت  گصاضيْا ٍ سَز پطزاذاي سطهايِ  باظزُ د

 س،زضآه بط  هاليات د

 ، ٍ گصاضي سطهايِ  فؼالياْاي د

 . هالي  تأهيي  فؼالياْاي د
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  ًمسي  جطياًْاي  جوغ  باال ٍ ًيع اضائدِ  ضطح  سطفػلْا بِ  تطتي   ، ضػايت ًمسي  جطياًْاي  زض اضائدِ

  هدالي   تدأهيي   فؼالياْاي  اظ سطفػل  لبل  ًمسي  جطياًْاي  كل  ٍ جوغ  زض ّط سطفػل  ضسُ  هٌؼكس

 زاضز.  ضطٍضت

ُ   تطبيدك   غدَضت   بايدس ضداهل    ّوچٌييًمس  ٍجَُ  جطياى  غَضت . 15   زٍضُ  ٍ پايداى   زٍضُ  اٍ   هاًدس

ِ   ّداي  اظ هاًسُ ًاضي  اضظي  تفاٍتْاي  هعبَض بايس ّطگًَِ  تطبيك  ًمس باضس. غَضت ٍجِ ًمدس   ٍجد

  ًمسي  اظ تسؼيط جطياًْاي يًاض  اضظي  تفاٍتْاي  هٌجولِ  است  هٌظَض ضسُ  سَز ٍ ظياى  بِ  كِ اضظي

ضا   هطبَ   ٍ سايط گطزضْاي  تطاظًاهِ  تاضيد  غيط اظ ًطخ  ْاييًطذ  بِ  ذاضجي  فطػي  تجاضي  ٍاحسّاي

 زّس .  ًطاى

ِ   زسيتياتي   تِ  ٍ ووه  هالي  اظ طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  زضن  هٌؾَض اضتماي تِ . 16   اّيساف   تي

  ًميسي   اظ رطياًْاي  ّطيه  است  هفيس، الظم  اعالفات  اضائيِ  عطيك ًمس اظ ٍرِ  گعاضشگطي

ِ   اطيلي   تيا فقاليتْياي    اضتثاط  هقوَالً لاتل  وِ  ّوگَى  عثمات  الةل زض   ٍريَز آٍضًيسُ    تي

  اضائيِ  وِ ياتس. اظ آًزا  ًمس اًقىاس ٍرَُ  رطياى  ، زض طَضت است  هطتَط  ًمسي  رطياًْاي

  ٍاحيسّاي   زض سغح  اعالفات  همايتِ  لاتليت  تِ  اطلي  فظلْايسط  لالة هعتَض زض  طَضت

ِ   هي  ووه  هرتلف  ضيتزا   ضا تحيت   ًميسي   رطياًْياي   تٌيسي  وٌس، استاًساضز حاضيط عثمي

 شواضز. هي  ضطٍضي 11زض تٌس   هٌسضد  اطلي  سطفظلْاي

  اسيت   فطفيي   ياظ سطفظلْا  ًمس هتشىل ٍرَُ  رطياى  طَضت  اطلي  اظ سطفظلْاي  ّطيه . 17

تاشيس.    تَاًس هتفاٍت ، هي هرتلف  تزاضي  زض ٍاحسّاي  ًمسي  رطياًْاي  تٌَؿ  تِ  تَرِ تا  وِ

 1تا  1  شواضُ  زض پيَستْاي  تىاض ضفتِ  فطفي  سطفظلْاي  شَز فٌاٍيي هي  تَطيِ  حال  ايي تا

ِ   هطتيَط   ًميسي   رطياًْياي   اّويت  استاًساضز، زض طَضت  ايي   رطيياى   طيَضت   زض اضائيي

  تزياضي   ٍاحيسّاي   اسيت   . تيسيْي لطاض گييطز   هَضز استفازُ  تزاضي  ًمس ٍاحسّاي ٍرَُ

ِ   زيگيطي   فطفي  ، سطفظلْاي هَطَف  فطفي  تط سطفظلْاي تَاًٌس فالٍُ هي   هتضيوي   ضا وي

ًميس   ٍريَُ   رطيياى   طَضت  ٍاحسّا تاشس، زض اضائيِ  آى  ذاص  شطايظ  تِ  هطتَط  اعالفات

 ىاض گيطًس.ت
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عملياتياسفعاليتُاي واشيوقديجزياوُايگشارش

  اييي   اضظيياتي   اطلي  اظ شاذظْاي  ، يىي فولياتي  يتْاياظ فقال ًاشي  ًمسي  رطياًْاي  هثلغ . 18

  رْيت   ًميس ويافي   ٍرِ  رطياًْاي  تِ  هيعاى  تا چِ  ٍاحس تزاضي  فوليات  وِ  است  هَضَؿ

 ُ هٌزط شيس   سَز سْام  ٍ پطزاذت  ٍاحس تزاضي  فولياتي  تَاى  ًگْساشتٍاهْا،   تاظپطزاذت

هيتط   اظ ٍاحس تزاضي  ذاضد  هالي  هٌاتـ  تِ  توته  رسيس ضا تسٍى  گصاضيْاي سطهايِ  ٍ اًزام

، زض وٌاض سايط  تاضيري  فولياتي  ًمسي  رطياًْاي  رعئيات  زضتاضُ  اعالفات  . اضائِ است  وطزُ

 هفيس ذَاّس تَز.  آتي  ًمسي  رطياًْاي  تيٌي پي   تطاي،  اعالفات

.  اسيت   ٍاحيس تزياضي    هَلس زضآهس فولياتي  اطلي  اظ فقاليتْاي  فثاضت  فولياتي  فقاليتْاي . 19

  ّا ٍ زضآهسّاي ٍ ّعيٌِ  است  ذسهات  واال ٍ اضائيِ  تَليس ٍ فطٍش  هعتَض هتضوي  فقاليتْاي

شيَز.   هٌؾيَض هيي    سيَز ٍ ظيياى    زضطيَضت   فولياتي  َز يا ظياىس  زض تقييي  تا آى  هطتثظ

  ٍ ذطٍري  ٍضٍزي  رطياًْاي  اساساً زضتطگيطًسُ  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًاشي  ًمسي  رطياًْاي

  اظ فقاليتْياي  ًاشيي   ًميسي   اظ رطياًْياي   . هخالْيايي  هعتَض است  تا فقاليتْاي  هطتثظ  ًمسي

 : ظيط است  شطح  تِ  فولياتي

 . ذسهات  واال ٍ اضائيِ  اظ فطٍش حاطل  ًمسي  زضيافتْاي .  الف

ِ  اهتياظ، حيك   اظ حك حاطل  ًمسي  زضيافتْاي . ب   ، وياضهعز ٍ سيايط زضآهيسّاي    العحوي

 . فولياتي

 . واال ٍ ذسهات  فطٍشٌسگاى  تِ  ًمسي  پطزاذتْاي . د

 آًْا.  ًةرا يا اظ  ٍاحس تزاضي  واضوٌاى  تِ  ًمسي  پطزاذتْاي . ز

، هتيتوطيْا   ّا، ذتاضات تيوِ  حك  تاتت  تيوِ  شطوت  يه  ًمسي  زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي . ّ

 . اي تيوِ  ٍ سايط پطزاذتْاي

 . ٍ فولياتي  تزاضي  تا اّساف  هٌقمس شسُ  تا لطاضزازّاي  هطتثظ  زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي . ٍ

 هزسز.  ساظهاًسّي  ٍ ّعيٌِ  واضوٌاى  تذسه  پاياى  هعاياي  تاتت  ًمسي  پطزاذتْاي . ظ
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  هشرظي  سطفظلْاي  ًمس تِ ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  ًمسي  رطياًْاي  يتٌس عثمِ  وِ اظ آًزا . 11

عَض  هاّيتاً تِ  ًمسي  رطياًْاي  تطذي  ٍرَز زاضز وِ  احتوال  ايي  ، ّوَاضُ است  هحسٍز شسُ

ِ   لحاػ ًثاشس. تسيي  اطلي  فظلْاياظ سط  يه  تا ّيچ  اضتثاط  لاتل  هتتمين   اييي   هَرية  ، تي

  ًمسي  رطياًْاي  فٌَاى تِ  هطتَط  ًمسي  ، رطياًْاي الالهي  ٍرَز چٌيي  تاستاًساضز زضطَض

تيا    هيطتثظ   ًمسي  ، رطياًْاي الالم  ايي  شَز. ًوًَِ هي  تٌسي عثمِ  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًاشي

  رٌثيي   اظ ذسهات ًاشي  ًمسي  ٍ رطياًْاي  تَليسي  تزاضي  زض ٍاحسّاي  اٍليِ هَاز  فطٍش

 . است  ضفتِ  فطٍش  واالي  هَضزي  حول  لثيل اظ  اطلي  ايفقاليتْ

  اظ ضٍضدْاي   يكدي   ضا با بكاضگيطي  ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًاضي  ًمسي  بايس جطياًْاي  تجاضي  ٍاحسّاي . 21

 كٌٌس:  ظيط گعاضش

  طبمدات   حسد   بط  ٍ پطزاذاي  ًمس زضيافاي ٍجَُ  ًاذالع  آى  هَج  بِ  كِ  هسامين  ضٍش .  الف

ُ   ػولياتي  ًمسي  هَضز جطياًْاي ضَز، هگط زض افطا هي  ػوسُ  36  زض بٌدسّاي   هَضز اضداض

 ضَز، يا هي  گعاضش  ذالع  بطهبٌاي  كِ 38 ٍ

ِ   تؼسيالت  اًجام با  ػولياتي  سَز يا ظياى  آى  هَج  بِ  كِ  غيطهسامين  ضٍش .     ذدالع   ظيط بد

 ضَز: هي  تبسيل  ػولياتي  فؼالياْاي اظ ًاضي  ًمسي  جطياًْاي

 ، ٍ است  ًمسي غيط  هاّيت  زاضاي  كِ  ٍ ضٍيسازّايي  اثط هؼاهالت د

  باضدس، لديكي    هٌظَض ضسُ  جاضي  زٍضُ  ػولياتي  سَز يا ظياى  زض هحاسبِ  كِ  اثط الالهي د

ُ   ضسُ  حازث  لبل  ّاي با آًْا زض زٍضُ  هطتبط  ًمسي  جطياًْاي ُ   ّداي  يدا زض زٍض   آيٌدس

 . ذَاّس ضس ٍ بالؼكس  حازث

،  هتيتمين   زض ضٍش  فوليياتي   اظ فقاليتْياي  ًميس ًاشيي   ٍريَُ   رطياى  ذالض  گعاضش تطاي . 11

  پطزاذتْياي  ، اظ هشتطياى  ًمسي  زضيافتْاي  لثيل )اظ  فولياتي  يًميس  زضيافتْيا ٍ پطزاذتْاي

  زٌّسُ  تشىيل  وِ ( واضوٌاى  راًة يا اظ  واضوٌاى  تِ  ًمسي  ٍ پطزاذتْاي  فطٍشٌسگاى  تِ  ًميسي

ِ    ، تِ است  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرَُ  رطياى  ذالض   طيَضت  زض  عيَض رساگاًي

زض   تقيسيالتي   اًزام ، تا هتتمين غيط  ضٍش  تِ  شَز. زض گعاضشگطي هي  ًمس اضائِ ٍرَُ  رطياى

ِ   ذيالض   ، رطياىهٌسضد زض طفحِ تقستا هَاضز   ضاتغِ زض  فولياتي  سَز يا ظياى ًميس   ٍري

 شَز: هي  هحاسثِ  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًاشي
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ِ   اسيتْالن   ّعيٌِ  لثيل اظ  غيطًمسي  تا هاّيت  الالم .  الف   ذيسهت   پايياى   هعايياي   ٍ ّعيٌي

 واضوٌاى.

  رطياًْاي  ، ليىي هٌؾَض شسُ  راضي  زٍضُ  فولياتي  سَز يا ظياى  زض هحاسثِ ِ و الالهي .  ب

  آيٌسُ  ّاي يا زض زٍضُ  است  شسُ  حازث  لثل  ّاي زض زٍضُ  تطتية  تِ  تا آى  هطتثظ  ًمسي

هَاز ٍ واال   هَرَزي  هاًسُ  يا واّ   افعاي   لثيل ، اظ ذَاّس شس ٍ تالقىس  حازث

ٍ ًييع    لثيل   زٍضُ  پايياى   هاًيسُ   تِ  ًتثت  فولياتي  ٍ پطزاذتٌي  يافتٌيزض  ٍ حتاتْاي

زضآهيس ٍ    زضيافيت  ٍ ذطيس واال ٍ پيي    ّعيٌِ  پطزاذت پي   هاًسُ  يا واّ   افعاي 

 . لثل  زٍضُ  پاياى  هاًسُ  تِ  واال ًتثت  فطٍش

  ، الالم فولياتي  فقاليتْاي اظ ًمس ًاشي ٍرِ  ذالض  رطياى  زض هحاسثِ  وِ  شوط است  تِ  الظم

 ًؾط لطاض گيطز.ٍرَز، ًيع تايس هس  ، زضطَضت11زض تٌس   هَضز اشاضُ

  ضا ًشياى   فوليياتي   ًميسي   زضيافتْا ٍ پطزاذتْياي   وِ  است  ايي  هتتمين  ضٍش  اطلي  هعيت . 11

ِ   ٍ هماطس هطتيَط   ًمسي  زضيافتْاي  هشرض  اظ هٌاتـ  زّس. اعالؿ هي   ًميسي   ايپطزاذتْي   تي

ـ   آتي  ًمسي  تَاًس زض تطاٍضز رطياًْاي هي  گصشتِ  ّاي زض زٍضُ  شسُ  اًزام شيَز،    هفيس ٍالي

ِ   اعالفات  اظ اضائيِ حاطل  هَاضز، هٌافـ  زض تطذي  است  هوىي  ليىي   وٌٌيسگاى  اسيتفازُ   تي

ِ   فعًٍيي   يٍاحس تزياض   تَسظ  اعالفات  ايي  ٍ اضائيِ  تْيِ  ّاي ّعيٌِ ، تط شيَُ  تسيي   ًساشيت

ِ  شطايغي زض  حال ايي زاًس. تا ًوي  ضا العاهي  هتتمين  استاًساضز واضتطز ضٍش  تاشس، لصا ايي   وي

ِ   فعًٍي  اعالفات  ايي  تْيِ  ّاي ّعيٌِ تط  هتتمين  زض ضٍش  شسُ  اضائِ  اعالفات  هعاياي   زاشيت

 شَز. هي  تَطيِ  هتتمين  اظ ضٍش  هفيس، استفازُ  اعالفات  هٌؾَض اضائيِ تاشس، تِ

ِ   ٍ رطياى  سَز فولياتي  تيي  تفاٍت  وِ  است  ايي  غيطهتتمين  ضٍش  اطلي  هعيت . 11 ًميس   ٍري

اظ   شييَز. تتييياضي هييي  زازُ  ًشيياى  اي تطرتييتِ  گًَييِ  تييِ  فولييياتي  اظ فقاليتْيياي ًاشييي

  اظ ويفييت   تظيَيطي   ائيِزض اض  طَضتي  چٌيي  هقتمسًس وِ  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ

ِ   . تطذيي  اسيت   اساسيي   ، حائع اّويت سَز ٍاحس تزاضي ،  ٍ تتيتاًىاضاى   گيصاضاى  سيطهاي

تيا    تيا اليالم    ضاتغِ زض  تقسيالتي  ٍ اًزام  سَز آتي  ترويي  عطيك ضا اظ  آتي  ًمسي  رطياًْاي
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وٌٌس ٍ اظ  تطاٍضز هي  ّعيٌِ زضآهس ٍ  وطزى  فول  تط تقْسي هثتٌي  ٍ ًيع الالم  غيطًمسي  هاّيت

ِ   ّياي  ٍضُهعتَض زض ز  تقسيالت  تِ  هطتَط  ضٍ، اعالفات  ايي ٍضز آتَاًيس زض تيط   هيي   گصشيت

 شَز.  هفيس ٍالـ  آتي  تقسيالت

 : است  ظيط ضطٍضي  اظ الگَّاي  ، تبؼيت ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًاضي  ًمسي  جطياًْاي  زض اضائدِ . 25

اظ  ًاضدي   ًمدسي   جطياًْاي  ذالع  زٌّسُ  تطكيل  ، اجعاي هسامين  ضبطز ضٍشكا  غَضت زض .  الف

  جطياًْاي  ذالع  تطبيك  ضَز ٍ غَضت  ًمس اضائِ ٍجَُ  جطياى  زض غَضت  ػولياتي  ْايفؼاليا

  تَضديحي   ياززاضداْاي   ططيدك  اظ  ػولياتي  با سَز يا ظياى  ياتيػول  اظ فؼالياْاي ًاضي  ًمسي

 ضَز.  اضائِ

زض   ػولياتي  ياظ فؼالياْا ًاضي  ًمسي  جطياًْاي  ، ذالع غيطهسامين  كاضبطز ضٍش  زض غَضت .  

  ططيك اظ  ػولياتي  با سَز يا ظياى  آى  تطبيك  يابس ٍ غَضت  ًمس ًوايص ٍجَُ  جطياى  غَضت

 ضَز.  اضائِ  تَضيحي  ياززاضاْاي

ِ   لاتلييت   وطزى  فطاّن هٌؾَض تِ . 16 ِ   هرتليف   تزياضي   ٍاحيسّاي   اسيت   ظم، ال همايتي   زض تْيي

  ذالض  است  ضطٍضي  ضاتغِ  وٌٌس. زض ايي  تثقيت  ٍاحسي  ًمس اظ شىل ٍرَُ  رطياى  طَضت

ِ   ًميس اًقىياس   ٍريَُ   رطياى  زض طَضت  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًاشي  ًمسي  رطياى ٍ   يافتي

افشيا شيَز.     تَضييحي   ض ياززاشيتْاي ز  زٍضُ  فوليياتي   تا سَز يا ظياى  آى  تغثيك  طَضت

،  طيَضت   ايي  وِ  است  زليل  ايي  تِ  ضيحيتَ  هعتَض زض ياززاشتْاي  تغثيك  طَضت  اًقىاس

ِ   اعالفات  شَز، چطا وِ ًوي  ًمس هحتَب ٍرَُ  رطياى  اظ طَضت  ترشي   زضآى  شيسُ   اضائي

  ٍ هظياضف   هَضز هٌاتـ زض  اعالفات  اضائيِ  اذيط يقٌي  طَضت  اطلي  ٍؽايف  زض چاضچَب

هٌؾيَض   اطَالً تِ  آى  اضائيِ  يطز، تلىِگ لطاض ًوي  ٍاحس تزاضي  ًمسيٌگي  ًمس ٍ تغييطات ٍرِ

زض   شيسُ   اضائِ  ًمس ٍ اعالفات ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  هٌسضد  اعالفات  تيي  ايزاز اضتثاط

  طيَضت  ، زض يياز شيسُ    غالية ه  تِ  گيطز. تاتَرِ هي  طَضت  اساسي  هالي  سايط طَضتْاي

زض   فولييياتي  ًمييسي  زضيافتْييا ٍ پطزاذتْيياي   زضد  ، ضييوي هتييتمين  ضٍش  تىيياضگيطي

ِ   تَضييحي   ًييع زض ياززاشيتْاي    يازشيسُ   تغثييك   ًمس، طَضت ٍرَُ  رطياى  طَضت   اضائي

 شَز. هي
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وقديسايزجزياوُايگشارش

  بدداظزُ ”  اظ سطفػددلْاي  بددا ّطيددك  هددطتبط  ًمددسي  ٍ ذطٍجددي  ٍضٍزي  ػوددسُ  جطياًْدداي  كليددِ . 27

  فؼالياْداي  ”،  “ زضآهدس  بدط   هاليدات  ”، “  هدالي   تدأهيي   بدت با  گدصاضيْا ٍ سدَز پطزاذادي    سطهايِ

ِ   ٍ بِ  ًاذالع  بايس بطهبٌاي “  هالي  تأهيي  فؼالياْاي ”ٍ  “  گصاضي سطهايِ   زض غدَضت   طَض جساگاًد

ِ  38ٍ  36  زض بٌدسّاي   هططٍحِ  ًمسي  هَضز جطياًْاي ، هگط زضيابس  ًمس اًؼكاس ٍجَُ  جطياى   كد

 ضَز . هي  گعاضش  ذالع  بطهبٌاي

ماليتأميهبابتگذاريُايسًدپزداختيسزمايٍباسدٌ

  ًثايس تحت  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًاشي  ًمسي  رطياى  ذالض  ، اضائيِاستاًساضز  ايي  هَرة تِ . 18

تيا سيَز ٍ     هطتثظ  پطزاذتْاي  تطتية  لطاض گيطز ٍ تسيي  ٍاحس تزاضي  سطهايِ تأحيط ساذتاض

ِ   شيَز ٍ ًييع ًحيَُ     زازُ  ًشياى   تايس رساگاًِ  هالي  هعز تأهييواض   رطيياى   طيَضت   اضائيي

  سَز ٍ ظيياى   طَضت  اظ رولِ  اساسي  هالي  تا سايط طَضتْاي  اهىاى حس ًمس تايس تا ٍرَُ

  زضيافتي  هثالغ  ، وليِ 11زض تٌس   هَضز هٌسضد  استخٌاي  ، تِ اساس  تاشس. تطايي  زاشتِ  ّواٌّگي

  هيالي   ٍ سيَز ٍ وياضهعز تيأهيي     گصاضي ، زضآهس سطهايِ تا سَز سْام  ضاتغِ زض  ٍ پطزاذتي

  تأهيي  تاتت  گصاضيْا ٍ سَز پطزاذتي سطهايِ  تاظزُ ”  تا فٌَاى  اي رساگاًِ  هقوَالً زض سطفظل

 شَز. هي  تٌسي عثمِ “ ليها

اظ  حاطيل   زضيافتْياي   زضتطگيطًيسُ   هالي  تأهيي  تاتت  گصاضيْا ٍ سَز پطزاذتي سطهايِ  تاظزُ . 19

ِ   ّياي  سپطزُ  اظ تاتت  ضيافتيگصاضيْا ٍ سَز ز سطهايِ  هالىيت ٍ   تلٌسهيست   گيصاضي  سيطهاي

تزع هَاضز   است  هالي  هٌاتـ  وٌٌسگاى  تأهيي  تِ  شسُ  اًزام  ٍ ًيع پطزاذتْاي  تاًىي  هست وَتاُ

، “فولياتي  فقاليتْاي ”  سطفظلْاي  تحت  اًساضز وِاست  ايي 15ٍ  11، 19  زض تٌسّاي  هٌسضد

ِ   الالهي  شَز. ًوًَِ هي  تٌسي عثمِ “هالي  تأهيي  فقاليتْاي ”ٍ  “ گصاضي سطهايِ  فقاليتْاي ”   وي

ِ  “ هيالي   تأهيي  تاتت  سَز پطزاذتيگصاضيْا ٍ  سطهايِ  تاظزُ”  سطفظل  تحت شيَز،   هيي   اضائي

 ظيط است:  شطح  تِ

 : ٍضٍزي  ًمسي  رطياًْاي . الف

 ، ٍ سَز ٍ واضهعز زضيافتي -
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ِ  اظ شيطوتْاي   زضييافتي   سَزسيْام   شاهل  زضيافتي  سْام سَز - ِ  پيصيطي  سيطهاي   وي

 . است  يافتِ  زض حتاتْا اًقىاس  ٍيژُ  اضظش  ضٍش  زض آًْا تِ  گصاضي سطهايِ

 : ذطٍري  ًمسي  رطياًْاي .  ب

  ّعيٌِ  يا تِ  شسُ  تحظيل  زاضايي  حتاب  تِ  يٌىِاظ ا )افن  سَز ٍ واضهعز پطزاذتي -
 تاشس(،  هٌؾَض شسُ  زٍضُ

 ، ٍ پطزاذتي  سَز سْام -

 شَز. هيهحتَب   هالي  تأهيي  ّعيٌِ  وِ  پطزاذتي  توليه  شطط  ِت  اراضُ  اظ التاط  اي حظِ -

ٍ   گصاضي سطهايِ  ، شطوتْاي هالي  اًىْا، هؤستاتت  لثيل اظ  تزاضي  ٍاحسّاي  هَضز تطذي زض . 11
  ، سَز پطزاذتي ٍ پطزاذتي  زضيافتي  ، سَز تتْيالت سَز سْام  لثيل اظ  الالهي  ّطگاُ  تيوِ  شطوتْاي

ِ   ٍ ًؾايط آىگصاضيْا  ، زضآهس سطهايِ گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  طاحثاى  تِ سيَز    زض هحاسيث
ِ    سَز ٍ ظياى  زض طَضت  ( فولياتي )ظياى   ٍ پطزاذتيي   زضييافتي   هثيالغ   هٌؾَض شيَز، وليي
زض   فوليياتي   اظ فقاليتْيياي  ًميس ًاشيي   ٍرَُ  رطيياى  فٌَاى هعتيَض تِ  تيا الالمضاتغِ  زض

 ياتس. هي  اًقىاس  تزاضي  ٍاحسّاي  ًمس ايي ٍرَُ  رطياى  طَضت

مددرآ بزالياتم

  هيالي   طيَضتْاي   وٌٌيسگاى  اسيتفازُ   اغلة  زضآهس تطاي تط  تا هاليات  هطتثظ  ًمسي  رطياًْاي . 11
  رطياًْاي  استاًساضز، هزوَؿ  ايي  هَرة ظيط تِ  زاليل  تِ  . تاتَرِ است  ٍيژُ  اّويتي  زاضاي
ًميس   ٍريَُ   رطيياى   زضطَضت  اي رساگاًِ  سطفظل  زضآهس تحت تط  تا هاليات  هطتثظ  ًمسي
 : ياتس هي  اًقىاس
  فقاليتْيياي  زضآهييس تطحتيية تييط  هاليييات  تييِ  هطتييَط  ًمييسي  رطياًْيياي  تفىيييه .  الف

  اذتياضي  تطهثٌايي  ( اغلة هالي  ٍ تأهيي  گصاضي سطهايِ،  )فولياتي  آى  آٍضًسُ ٍرَز  تِ
 وٌس. ًوي  اضائِ  سيهفي  اعالفات  ترظيض  ًحَُ  ايي  وِ  پصيط است اهىاى

ياتيس ٍ   هٌفطز تثليَض هيي    رطياى  زضآهس هقوَالً زض يه تط  تا هاليات  هطتثظ  رطياًْاي .  ب
آًْا   ترظيض  لحاػ  زّس. تسيي ًوي  تشىيل  اي رساگاًِ  ٍ ذطٍري  ٍضٍزي  رطياًْاي

ؾياض ضا  اًت هَضز  ًمس، لعٍهاً اعالفات ٍرَُ  رطياى  طَضت  اطلي  سايط سطفظلْاي  تِ

 آٍضز. ًوي  فطاّن  ٍاحس تزاضي  ٍالقي  ًمسي  هَضز رطياًْاي زض
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  پطزاذتي  الحتاتْاي پطزاذتْا يا فلي  تٌْا هٌحظط تِ 11زض تٌس   هَضز اشاضُ  ًمسي  رطياًْاي . 11

  تطگيطًيسُ  ٍ زض  اسيت   تاتيت   اظ ّويي  پطزاذتي  زضآهس ٍ يا استطزاز هثالغ تط  هاليات  اظ تاتت

  هالييات   رعء زضآهس هشوَل  زضآهس هطتَط  هالياتْا وِ  سايط اًَاؿ  تِ  هطتَط  ًمسي  ْايرطياً

(  تَليس يا فطٍش تط  شسُ  ٍضـ  هتتمين  ٍ هالياتْاي  تىليفي  هالياتْاي  لثيل شَز )اظ ًوي  تلمي

  طفظلْايسايط س  هَضز تحت  اذيطالصوط تطحتة  هالياتْاي  تِ  هطتَط  ًمسي  . رطياًْاي ًيتت

 شَز. هي  ًمس اضائِ ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  اطلي

گذاريسزمايٍفعاليتُاي

  تط رطياًْاي هشتول “ گصاضي سطهايِ  فقاليتْاي ”  سطفظل  تحت  هٌؾَض شسُ  ًمسي  رطياًْاي . 11

ِ  هيست  وَتاُ  گصاضيْاي سطهايِ  ٍ فطٍش  تا تحظيل  هطتثظ ٍ   تلٌسهيست   گيصاضيْاي  ، سيطهاي

ِ   افغايي  تتْيالت  ٍ ٍطَل  ًاهشَْز ٍ ًيع پطزاذت  هشَْز ٍ زاضاييْاي  حاتت  اييْايزاض   تي

ِ  هي  تزع واضوٌاى  اظ ٍاحس تزاضي  هتتمل  اشراص   ًميسي   اظ رطياًْياي   ّيايي  تاشس. ًوًَي

 ظيط است:  شطح  تِ  گصاضي سطهايِ  تا فقاليتْاي  هطتثظ

 :  ٍضٍزي  ًمسي  رطياًْاي .  الف

  هشياضوت   ييا اٍضاق   زض سيْام   گصاضي سطهايِ  اظ فطٍش حاطل  ًمسي  افتْايزضي -

 . تزاضي  حسّايسايط ٍا

 ًاهشَْز.  هشَْز ٍ زاضاييْاي  حاتت  زاضاييْاي  اظ فطٍش حاطل  ًمسي  زضيافتْاي -

 . تاًىي  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  تا اطل  هطتثظ  ًمسي  زضيافتْاي -

  شاهل  سايط اشراص  تِ  پطزاذتي  ٍاهْاي  اطل  اظ ٍطَل حاطل  ًمسي  زضيافتْاي -

 . پطزاذتي  الحتٌِ لطع  ٍطَل

 :  ذطٍري  ًمسي  رطياًْاي .  ب

سايط   هشاضوت  يا اٍضاق  زض سْام  گصاضي سطهايِ  تحظيل  رْت  ًمسي  پطزاذتْاي -

 . تزاضي  ٍاحسّاي
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ًاهشيَْز.    هشَْز ٍ زاضاييْياي   حاتت  ايزاضاييْ  تحظيل  رْت  ًمسي  پطزاذتْاي -

ٍ   زاضاييي   تِ  هٌؾَض شسُ  تَسقِ  تا هراضد  هطتثظ  پطزاذتْاي  پطزاذتْا شاهل  ايي

 . است  ٍاحس تزاضي  هشَْز تَسظ  حاتت  زاضايي  ًيع ساذت

 . هست تلٌس  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  لالة ًعز تاًىْا زض  گصاضي سپطزُ -

 . الحتٌِ لطع  شاهل  سايط اشراص  تِ  پطزاذتي  يًمس  ٍاهْاي -

اي . 11 ييا    تتيظ   رْيت   ٍ گياُ   ٍاحس تزاضي  فوليات  راضي  سغح  حفؼ  رْت  گُا  گصاضي سطهاِي  فقاليْت

زام  فوليات  حزن  وطزى هحسٍز اي ايي تط  شَز. فالٍُ هي  ًا   زاضاي  اسيت   هوىي  گصاضي سطهاِي  ، فقاليْت

اي طت  تثقي  احطات ًياظ ِت  عطيك هخالً اظ  فولياتي  فقاليْت   تاشس. افتماز تط اييتيشتط   زض گطزش  سطهاِي  ايزاز 

ؾَض تتظ ِت  وِ  هراضري  تشريض  هقياضّاي  وِ  است زيام   ٍاحس تزاضي  فوليات  حزن  ٌه اظ   شيسُ   ًا

  هرتليف   تزياضي   ٍاحيسّاي   ، زض سغح گطفِت  طَضت  فوليات  سغح  ًگْساشت  رْت  وِ  هراضري

اي   تحت  اتاعالف  اظ اضاِئ حاطل  همايتِ  اهط لاتليت  ٍايي  است  هتفاٍت   ضا وياّ    اطيلي   سطفظيْل

طِي هي ٍاحسّاي  زسِت  شَز، آى هي  زّس. َت ٌيي  وِ  تزاضي  اظ  يا ضا   ضا هفيس هي  توايعّايي  چ شواضًس، آًْ

قىاس  عطيك اظ اي  لالة زض  ًا ايٍ يا   اطلي  سطفظْل ضيحي  ياززاشْت  ساظًس.  فولي  َت

ماليتأميهفعاليتُاي

  وٌٌيسگاى   اظ تيأهيي   ًميسي   زضيافتْاي  شاهل  هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي ًاشي  ًمسي  رطياًْاي . 15

.  اسيت   آى  اطيل   ( ٍ تاظپطزاذت سطهايِ  طاحثاى  )شاهل  اظ ٍاحس تزاضي  ذاضد  هالي  هٌاتـ

هٌؾيَض   تِ  الظم  آتي  ًمسي  رطياًْاي  تيٌي پي   هعتَض رْت  ًمسي  ياًْايرط  رساگاًِ  افشاي

ِ  هفييس اسيت    ٍاحيس تزياضي    هالي  هٌاتـ  وٌٌسگاى  تأهيي  تِ  تقْسات  يايفا اظ   ّيايي  . ًوًَي

 : ظيط است  شطح  تِ  هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي ًاشي  ًمسي  رطياًْاي

 :  ٍضٍزي  ًمسي  رطياًْاي .  الف

 . اظ طيسٍض سْيام حاطل  ًميسي  زضيافتْياي -

  ، ٍاهْييا ٍ سيايط تتيْيالت    هشياضوت   ٍض اٍضاقاظ طيس حاطل  ًميسي  زضيافتْياي -

 . هست ٍ تلٌس  هست  وَتاُ
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 :  ذطٍري  ًمسي  رطياًْاي . ب

 . زضيافتي  ، ٍاهْا ٍ سايط تتْيالت هشاضوت  اٍضاق  اطل  تاظپطزاذت -

 . توليه  شطط  تِ  اراضُ  التاط  اطل  حظِ  پطزاذت -

ًَِ  پطزاذت - (  هيالي   تيأهيي   تاتت  ٍ واضهعز پطزاذتي  شسُ )تزع سَز تضويي  هراضد  ّطگ

ْيالت  ضاتغِ زض ضاق  ، طيسٍض سيْام   هيالي   تا اذص تت ْياي    هشياضوت   ٍ ٍا   ٍ سيايط ضّا

 . هالي  تأهيي

ِ   ٍاحيسّاي   اظ يا تِ  هالي  تأهيي  تا هاّيت  ًمسي  زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي ِ   پيصيطي  سيطهاي   وي

  عَض رساگاًِ  تِ  است  يافتِ  زض حتاتْا اًقىاس  ٍيژُ  اضظش  ضٍش  زض آًْا تِ  گصاضي سطهايِ

 ياتس. هي  ًواي   اطلي  سطفظل  ّويي  تحت

خالضبزمبىايوقديجزياوُايگشارش

  بطهبٌداي   تدَاى  ظيط ضا هي  هالي  ٍ تأهيي  گصاضي ، سطهايِ ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًاضي  ًمسي  جطياًْاي . 36

 : كطز  گعاضش  ذالع

ػودالً بيداًگط     ًمدسي   جطياًْداي   كِ  ، ٌّگاهي هطاطياى  جاً  اظ  ًمسي  زضيافاْا ٍ پطزاذاْاي .  الف

 .  ٍاحس تجاضي  باضس ٍ ًِ  هطاطي  فؼالياْاي

ِ  زض  ًمسي  زضيافاْا ٍ پطزاذاْاي .    ِ   بدا الالهدي    ضابطد ًْدا  آ  ، هبلدغ  آًْدا سدطيغ    گدطزش   كد

 .  باضس  هاُ  ْا حساكثط سِآً  ضسيس اٍليِ ٍ سط  هالحظِ  لابل

  هيالي   ٍ تيأهيي   گيصاضي  ، سطهايِ اظ فولياتي افن  ًمسي  رطياًْاي  هَاضز، گعاضش  زض تطذي . 17

  هيالي   طيَضتْاي   وٌٌيسگاى  تفازُزضاذتياض اس  هفيسي  اعالفات  است  هوىي  عَض ًاذالض  تِ

ِ  هي  گعاضش  ذالض  تطهثٌاي  ًمسي  هَاضز رطياًْاي  لطاض ًسّس. زض ايي اظ   ّيايي  شَز. ًوًَي

 :  ظيط است  شطح  تِ  ياز شسُ  ًمسي  رطياًْاي

 . شيطتظ  هطارـ  تِ  آى  ٍ پطزاذت  اظ هشتطياى  ٍ فَاضع  غيطهتتمين  هالياتْاي  ٍطَل -

ِ   آًىِ  شطط  تِ  گصاضي سطهايِ  اظ ذطيس ٍ فطٍش ًاشي  ٍ زضيافتْايپطزاذتْا  -   زفقيات  تي

سطضسييس    گصاضيْا زاضاي تاشس ٍ سطهايِ  هالحؾِ  لاتل  هطتَط  تاشس، هثالغ  گطفتِ  طَضت

 يا ووتط تاشس.  هاُ  سِ
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ِ سطضسيس آًْا ا  وِ  هستي  وَتاُ  استمطاضْاي  تِ  هطتَط  زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي -   هياُ   ظ سي
 تزاٍظ ًىٌس.

ظيدط ضا زض باًكْدا ٍ     ػولياتي  اظ فؼالياْاي ًاضي  ًمسي  ، جطياًْاي36ض زض بٌس بط هَاضز هصكَ  ػالٍُ . 38

 كطز:  گعاضش  ذالع  بطهبٌاي  تَاى هي  هالي  هؤسساتسايط 

  جاضي  ّاي ّا )سپطزُ سپطزُ  اًَاع  ٍ باظپطزاذت  با لبَ   هطتبط  ًمسي  زضيافاْا ٍ پطزاذاْاي .  الف

 . زاض( هست  ّاي اًساظ ٍ سپطزُ ، پس الحسٌِ لطؼ

 . هصكَض  ّاي اظ سپطزُ  ٍ بطزاضت  هالي  ًعز سايط باًكْا ٍ هؤسسات  گصاضي سپطزُ .   

 آًْا.   اغل  ٍ ٍغَ   هطاطياى  بِ  پطزاذاي  ٍ اػاباضات  تسْيالت .   

 لعٍهياً   هيالي   تاًىْا ٍ هؤستيات   تَسظ  عَض ًاذالض  تِ  فولياتي  ًمسي  رطياًْاي  گعاضش . 19
زّيس، ظييطا    آًْيا ليطاض ًويي     هيالي   طيَضتْاي   وٌٌسگاى زضاذتياض استفازُ  هفيسي  اعالفات
  اسيت   اساساً رطياًْيايي   تزاضي  ٍاحسّاي  گًَِ  زض ايي  فولياتي  ًاذالض  ًمسي  رطياًْاي

ٍ   اسيت   ايزياز شيسُ    يا اذيص ٍام   گصاضي ط سپطزُت هثٌي  حالج  اشراص  تظوين  زضًتيزِ  وِ
  اظ تظيوين   ًعز تاًىْا ذاضد  سپطزُ  اظ حتاتْاي  تا ٍاضيع يا تطزاشت  هطتثظ  ًمسي  اًْايرطي

  هالي  استاًساضز، تاًىْا ٍ سايط هؤستات  ايي  هَرة ، تِ لحاػ  تاشس. تسيي هي  تاًه  هسيطيت
ِ   ستا  ايي وٌٌس. افتماز تط  گعاضش  عَض ذالض  ضا تِ  فولياتي  ًمسي  تَاًٌس رطياًْاي هي   وي
اظ سيايط   ًاشيي   ًميسي   رطياًْاي  وٌاض گعاضش زض  فولياتي  ًمسي  رطياًْاي  اضائِ  ًحَُ  ايي

  طيَضتْاي   وٌٌيسگاى  اذتياض استفازُ زض  هفيسي  ، اعالفات هالي  تاًىْا ٍ هؤستات  فقاليتْاي
 زّس. لطاض هي  هالي

وقدتلفيقي يجًٌجزيان يطًرتييابستٍفزعيتجاريدرياحدَايگذاريسزمايٍ

ِ   فطفيي   تزاضي  زض ٍاحسّاي  گصاضي سطهايِ  زض حتاتساضي  ّطگاُ . 11   اضظش  اظ ضٍش  ٍ ٍاتتيت
  ًميس ٍاحيس تزياضي    ٍرَُ  رطياى  طَضت شَز، زض  استفازُ  شسُ  توام  تْاي  يا ضٍش  ٍيژُ
  پيصيط گيعاضش    سطهايِ  ضيٍ ٍاحس تزا  ٍاحس تزاضي  تيي  ًمسي  تٌْا رطياًْايگصاض  سطهايِ
 شَز. هي
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.  اسيت   اظ گيطٍُ   ذاضد  ًمسي  رطياًْاي  تطگيطًسُ زضتٌْا   ًمس تلفيمي ٍرَُ  رطياى  طَضت . 11

  ًميس تلفيميي   ٍرَُ  رطياى  طَضت  تايس زض تْيِ  گطٍُ  زاذل  ًمسي  ، رطياًْاي تطتية  تسيي

ِ   پطزاذتي  شَز. سَز سْام  حصف   تياظزُ  ”  اطيلي   سطفظيل   تحيت   تالليي   سيْاهساضاى   تي

ِ  “ هالي  تأهيي  تاتت  گصاضيْا ٍ سَز پطزاذتي سطهايِ ِ    تي ياتيس.   هيي   اًقىياس   عيَض رساگاًي

  هيالي   زض طيَضتْاي   فطفيي   تزاضي  ٍاحسّاي  گصاضي سطهايِ  اًقىاس  تطاي  وِ  زضهَاضزي

تٌْيا   ًميس تلفيميي   ٍَُري   رطيياى   شيَز، طيَضت   هي  استفازُ  ٍيژُ  اضظش  ٍشاظ ض  تلفيمي

 . پصيط است  سطهايِ  ٍ ٍاحس تزاضي  گطٍُ  تيي  ٍالقي  ًمسي  رطياًْاي  تطگيطًسُ زض

  ٍاحدسّاي   اظ فطٍش حاغل  ٍضٍزي  ًمسي  يا جطياًْاي  اظ تحػيل ًاضي  ذطٍجي  ًمسي  جطياًْاي  الغهب . 42

  جطيداى   زض غدَضت   گدصاضي  سطهايِ  فؼالياْاي  سطفػل  تحت  طَض جساگاًِ  بايس بِ  يفطػ  تجاضي

ِ   ضَز. هبالغ  گعاضش  ًمس تلفيمي ٍجَُ ُ    ٍ پدس   طدَض ذدالع    هعبَض بايس بد   ّداي  اظ كسدط هاًدس

 ضَز.  هحاسبِ  يا فطٍش  زض فطآيٌس تحػيل  ًمس اًامالي ٍجِ

هدَاضز ظيدط ضا زض     فطػدي   تجداضي   ٍاحسّاي  ٍ فطٍش  با تحػيل  بايس زضاضتبا   اغلي  ٍاحس تجاضي . 43

 افطا كٌس:  تَضيحي  ياززاضاْاي

  طبمدات   حس  بط  ضفاِ  يا فطٍش  ضسُ  تحػيل  فطػي  ٍاحس تجاضي  زاضاييْاي  اضظش  ذالع .  الف

 . ٍ بسّي  زاضايي  ػوسُ

 . ًمسي ٍ غيط  ًمسي  حػِ  تفكيك  بِ  يا زضيافاي  پطزاذاي  اظاي هابِ .  

  جطيداى   غدَضت   زض هاي  هٌسض   يا زضيافاي  ًمس پطزاذاي ٍجِ  هاًسُ  ذالع  هحاسبِ  ًحَُ .   

 ًمس. ٍجَُ

 زّس. هي  هَاضز تاال ضا ًشاى  افشاي  اظ ًحَُ  اي استاًساضز، ًوًَِ  ايي 1  شواضُ  پيَست

ريسا شيَز،     تپيًَيسز ييا اظ آى    طٍّيگ  تِ  فطفي  ٍاحس تزاضي  ، يه هالي  زٍضُ  عي  ّطگاُ . 11

  هطتيَط   فطفي  ٍاحس تزاضي  ًمسي  رطياًْاي  تطگيطًسُ زض  ًمس تلفيمي ٍَُر  رطياى  طَضت

ذَاّيس    اي زٍضُ  ّواى  يقٌي  فطفي  ٍاحس تزاضي  اظ فطٍش  يا لثل  تقس اظ توله  زٍضُ  تطاي

 ساظز. هي  ضا هٌقىس  فطفي  س تزاضيٍاح  فوليات  ًتايذ  تلفيمي  سَز ٍ ظياى  طَضت  تَز وِ



  www.irhesabdaran.ir سایت حسابداران ایزان

 2  شماره  استاندارد حسابداري
 نقد وجوه  جريان صورت

 53

ارسيوقديجزياوُاي

  )يا ًدطخ   ًمسي  تسَيِ  زض تاضيد  اضظ ضايج  ًطخ  بايس با اػوا   اضظي  اظ هؼاهالت ًاضي  ًمسي  جطياًْاي . 45

 ضَز.  ًمس اضائِ ٍجَُ  جطياى  ٍ زض غَضت  تسؼيط ضسُ  ضيا   ( بِ لطاضزازي

  تسؼيط ػولكطز هالي  بطاي  كِ  هبٌايي  بايس بط ّواى  ذاضجي  فطػي  تجاضي  حسّايٍا  ًمسي  جطياًْاي . 46

 ضَز.  اضائِ  ًمس تلفيمي ٍجَُ  جطياى  ٍ زض غَضت  تسؼيط ضسُ  ضيا   ضَز بِ هي  بكاض گطفاِ  آى

مىفزدتجاريدرياحدَايارسيوقديجزياوُاي

  تا اييي   اضتثاط زض  وِ  زّس، تا ظهاًي  اضظ اًزام  ضا تِ  هقاهالتي  ٍاحس تزاضي  وِ  زض هَاضزي . 17

  تطذيالض   تيأحيطي   هقياهالت   تاشس، ايي  ًشسُ  يا پطزاذت  زضيافت  اضظي ًمس ٍرِ  هقاهالت

،  هطتيَط   ٍ پطزاذتٌي  زضيافتٌي  الالم  ًمسي  تتَيِ  ظهاى . زض ًمس ًرَاّس زاشت ٍرَُ  رطياى

( زض  ليطاضزازي   ًطخ  )يا تِ  ًمسي  تتَيِ  زض تاضيد  ضايذ  ًطخ  تِ  ياضظ  زضيافتْا ٍ پطزاذتْاي

ًمس  ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  وِ  است  ، هثلغي حاطل  ضيالي  ياتس ٍ هثلغ هي  اًقىاس حتاتْا

ِ   شسُ  تتَيِ  اظ تتقيط هقاهالت ًاشي  سَز يا ظياى  ّطگاُ  . تٌاتطايي ذَاّس يافت  اًقىاس   تي

ِ   فوليياتي   هاّييت   سَز يا ظيياى   تاشس ٍ ايي  هٌؾَض شسُ  زٍضُ  سَز ٍ ظياى تاشيس،    زاشيت

ِ   رطيياى   ذيالض   هحاسثِ  تطاي  غيطهتتمين  واضتطز ضٍش  طَضت زض اظ  ًميس حاطيل   ٍري

ِ  ًرَاّيس زاشيت    ضطٍضت  زض سَز فولياتي  زيگطي  ، تقسيل فولياتي  فقاليتْاي  ِ يگًَي  . تي

  سيَز ٍ ظيياى    تِ  ًشسُ  تتَيِ  فولياتي  ّاي اظ تتقيط هاًسُ ًاشي  سَز يا ظياى  ، ّطگاُ هشاتِ

  زضيافتٌي  حتاتْاي  هخالً افعاي   ذَاّس تَز، چطا وِ  فَق  تطتية  تِ  فول ًحَُهٌؾَض شَز، 

ِ  افيعاي    شَز ٍ ايي هٌؾَض هي  سَز فولياتي  حتاتْا، زض تقسيالت  ايي  گطزش  لالة زض   وي

  تِ  هٌؾَض شسُ  ، هثالغ است  زضيافتٌي  حتاتْاي  اظ تتقيط هاًسُ ًاشي  ياىسَز يا ظ  زضتطگيطًسُ

  رْت  غيطهتتمين  واضتطز ضٍش  وٌس. زضطَضت هي  تتقيط ضا ذٌخي  ايي  اظ تاتت  َز ٍ ظياىس

هٌيسضد زض طيفحِ   ، زض هَاضز  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  رطياى  ذالض  هحاسثِ

ٍ   شيسُ   تتَيِ  اظ تتقيط هقاهالت ًاشي  سَز يا ظياًْاي  اظ تاتت  ولياتيسَز ف  تقسيل تقس،

 ياتس: هي  ضطٍضت  شسًُ  تتَيِ  ّاي هاًسُ
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ِ   فوليياتي   اظ تتيقيط هقياهالت   ًاشيي   اظ سَز يا ظياى  ترشي  ّطگاُ . الف ٍ   شيسُ   تتيَي

  تِ  آهطُ  يا لَاًيي  حتاتساضي  استاًساضزّاي  هَرة تِ  ًشسُ  تتَيِ  فولياتي  ّاي هاًسُ

 تاشس.  هٌؾَض ًشسُ  زٍضُ  سَز ٍ ظياى

  ّياي  ييا هاًيسُ    شسُ  تتَيِ  غيطفولياتي  اظ تتقيط هقاهالت ًاشي  سَز يا ظياى  ّطگاُ . ب

 تاشس.  هٌؾَض شسُ  زٍضُ  سَز فولياتي  زض هحاسثِ  ًشسُ  تتَيِ  غيطفولياتي

  زٍضُ  فوليياتي   سَز يا ظياى  ًمس زض هحاسثِ ِظ تتقيط ٍرا ًاشي  سَز يا ظياى  ّطگاُ .  د

 تاشس.   هٌؾَض شسُ

  ًميسي   رطياًْاي  زض هحاسثِ  شسُ  اًزام  ، تقسيالت  ٍ ب  زض هَاضز الف  وِ  شوط است  تِ  الظم

  شيسُ   اًزيام   ، تقيسيالت  تيا تٌيس د    شَز. زضاضتثاط هٌؾَض هي  هطتَط  اطلي  زض سطفظلْاي

 س زضًميي  ِيٍري   زٍضُ  اىيايي يٍ پ  زٍضُ  اٍل  سُياًيه  ييتي  تغثيك  فَاهلاظ   يىي  َاىيفٌ تِ

 شَز. هي  مس اضائًِ ٍرَُ  رطياى  طَضت

تجاريياحدَايدرگزيٌارسيوقديجزياوُاي

  اًزيام   پصيطذاضري سطهايِ  ٍاحس تزاضي  يه  تَسظ  ٍاحس تزاضي  اظ فقاليت  ترشي  ّطگاُ . 18

  آى  تتقيط فولىطز هيالي   تطاي  وِ  هثٌايي  تطّواى  ذاضري  ٍاحس تزاضي  ًمسي  شَز، رطياًْاي

ياتيس.   هيي   اًقىياس   ًمس تلفيمي ٍرَُ  رطياى  تتقيط ٍ زض طَضت  ضيال  ، تِ شسُ  تىاض گطفتِ

 ٍالقيي   ، ًيطخ  اضييس تزي يٍاح  ط فولىطز هالييتتقي  رْت  ازُاضظ هَضز استفي  ًطخ  ّطگاُ

زض   عيَض واهيل    ، تِ گطٍُ  تزاضي  ٍاحسّاي  تيي  ًمسي  ( تاشس، رطياًْاي هقاهلِ  تاضيد  )ًطخ

  رْيت   هَضز اسيتفازُ   ًطخ  وِ  شَز. زض هَاضزي هي  حصف  ًمس تلفيمي ٍرَُ  رطياى  طَضت

  واهيل   (، حيصف  زٍضُ  اضظ عيي   هياًگيي  تاشس )هخالً ًطخ  زاشتِ  تفاٍت  ٍالقي  تتقيط تا ًطخ

  رْيت   فولي  حل  پصيط ًرَاّس تَز. ضاُ اهىاى  گطٍُ  تزاضي  ٍاحسّاي  تيي  ًمسي  رطياًْاي

  يا پطزاذتٌيي   زضيافتٌي  حتاتْاي  گطزش  تا ذالض  ، تْاتط آى ايزاز شسُ  يطتتطذَضز تا هغا

  اظ فقاليتْياي  ًميس ًاشيي   ٍريَُ   رطيياى   تا ذالض  ( فولياتي سَز )ظياى  تغثيك  زضطَضت

 . است  فولياتي
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متزقبٍ يغيزاستثىاييوقديجزياوُاي

استثىاييوقديجزياوُاي

يابس ٍ   اًؼكاس  طَض جساگاًِ  ًمس بِ ٍجَُ  جطياى  بايس زض غَضت  ػولياتي  اساثٌايي  ًمسي  جطياًْاي . 49

 گيطز.  غَضت  تَضيحي  آًْا زض ياززاضاْاي  هَضز هاّيت زض  كافي  افطاي

شيَز   هي  ًمس اعالق ٍرِ  ٍ ذطٍري  ٍضٍزي  اظ رطياًْاي  زستِ  آى  تِ  استخٌايي  يًمس  رطياًْاي . 51

تيط   ضا زض  ٍ الالهيي   شسُ  ًاشي  ٍاحس تزاضي تساٍم حال زضفوليات ، اظ  تَزُ  اّويت  زاضاي  وِ

  ، افشياي  ٍاحيس تزياضي    هالي  پصيطي  اظ اًقغاف  هغلَب  تظَيطي  هٌؾَض اضائيِ تِ  گيطز وِ هي

  ًميسي   ياتيس. رطياًْياي   هيي   ضيطٍضت   يا ٍليَؿ   هاّيت  تَزى  استخٌايي  لحاػ  آًْا تِ  رساگاًِ

“  اسيتخٌايي   اليالم  ” ياتس تا هي  اًقىاس  عَض رساگاًِ  ًمس تِ ٍرَُ  رطياى  زضطَضت  وِ  استخٌايي

سَز   طَضت زض  ػولكطز هدالي   گعاضش  تا فٌَاى 6  شواضُ  استاًساضز حتاتساضي  هَرة تِ  وِ

ِ   شَز، لعٍهاً اضتثاعي افشا هي  عَض رساگاًِ  تِ  ٍ ظياى   هتيتمل   لضياٍت   ٍ هتيتلعم   ًساشيت

  گطزز، هوىي هي  تلمي  استخٌايي  فَق  تقطيف  عثك  وِ  فولياتي  ًمسي  رطياًْاي  . تطذي است

اظ   فوسُ  زضيافت پي   ًوًَِ  تاشس، تطاي  ًساشتِ  زٍضُ  فولياتي  زض سَز ٍ ظياى  تأحيطي  است

 . است  ًثَزُ  هقوَل  آى  زضيافت  وِ  زض هَاضزي  ذطيساضاى

  رطياًْياي   فٌَاى تِ  ًمسي  رطياًْاي  ٍ اًقىاس  ، تقييي 51زض تٌس   هٌسضد  هطاتة  تِ  تاتَرِ . 51
  استرطياًْ  ايي  زضتاضُ  هتتمل  لضاٍت  ًمس هتتلعم ٍرَُ  رطياى  طَضت زض  استخٌايي  ًمسي

تيأحيط    سَز ٍ ظيياى   رطياًْا زضطَضت  تا ايي  هطتثظ  تطذَضز تا الالم  ٍ لعٍهاً ًثايس اظ ًحَُ
  هالحؾيات   هتضيوي   ّوچٌييي   اسيتخٌايي   ًمسي  هَضز رطياًْاي زض  هتتمل  پصيطز. لضاٍت
  گييطي  تظيوين   رْيت   اعالفيات   ويفي  تط ذظَطيات تواهاً تايس هثتٌي  وِ  است  گًَاگًَي

  فٌيَاى  تحت  ًمسي  رطياًْاي  تطذي  تاشس. اًقىاس  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  لتظازيا
ِ   وٌٌيسُ  استفازُ  تَرِ  گيطز وِ هي  طَضت  زليل  اطَالً تسيي  استخٌايي  ًمسي  رطياًْاي   اييي   تي
ٍ لصا   است  سُايزاز ش  راضي  استخٌائاً، زض سال  هَضز اشاضُ  ًمسي  رطياى  شَز وِ  رلة  هغلة
لطاض   ًيع تايس هَضز هالحؾِ  رطياى  ٍرَز ايي  ، ٍرَز يا فسم آتي  ًمسي  رطياًْاي  تيٌي زض پي 

  ، تظيَيطي  آيٌيسُ   سيٌَات   تِ  راضي  سال  ًمسي  رطياًْاي  هقمَل غيط  گيطز تا احياًاً تا تتطي
  شيىل   هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  زض شّي  ٍاحس تزاضي  هالي  پصيطي اظ اًقغاف  ًازضست
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، ًؾيط   فطفيي   سطفظيلْاي   لالية  زض  ًميس اسيتخٌايي   ٍرِ  رطياًْاي  رساگاًِ  ًگيطز. اًقىاس
وٌيس ٍ ليصا    هي  هفيس تأهيي  اعالفات  تِ  زستطسي  ضا اظ لحاػ  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ
هيَضز   ، هگيط زض  ًيتت  اطلي  سطفظلْاي  تحت  الالم  ايي  تِ  استخٌايي  فٌَاى  اعالق  تِ  لعٍهي

ِ   آًْا، اًقىياس   اعالفاتي  اّويت  لحاػ  تِ  وِ  فولياتي  ًمس استخٌايي ٍرِ  رطياًْاي   رساگاًي
 ياتس. هي  ضطٍضت  استخٌايي  ًمسي  رطياًْاي  فٌَاى  رطياًْا تحت  ايي

غيزمتزقبٍوقديجزياوُاي

 حصف شسُ است. . 51 - 51

عملياتيبلىدمدتيبدَيُايبامطالباتمزتبطديوقجزياوُاي

  ييا وياّ     ، افيعاي   غيطهتيتمين   گطزيس، زض ضٍش  ( اشاضُ  ب ) 11زض تٌس   وِ  گًَِ  ّواى . 51

  تيطاي   سَز فوليياتي   وٌٌسُ تقسيل  الالم  زض ظهطُ  فولياتي  ٍ پطزاذتٌي  حتاتْا ٍ اسٌاز زضيافتٌي

ِ   وِ  هقٌاست  تساى  . ايي است  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  رطياى  ذالض  هحاسثِ   هتيأل

  ، فولياتي هست ٍ تلٌس  هست  اظ وَتاُ افن  ٍ پطزاذتٌي  زضيافتٌي  تطذَضز تا حتاتْاي زض  هحَضي

  تزياضي   هغالثيات   لثييل  اظ  فوليياتي   زض اليالم   تغييطات  اساس  ايي . تط است  آى  يا ًثَزى  تَزى

)هاًٌيس    هيست  تلٌيس   غيطتزياضي   ٍ تيسّيْاي   ، هغالثات هست تلٌس  تزاضي  ، تسّيْاي هست تلٌس

  رْت  سَز فولياتي  وٌٌسُ  تقسيل  الالم  فٌَاى (، تِ شسُ  تمتيظ  تىليفي  ٍ هالياتْاي  واضوٌاى  ٍام

وياضتطز    َضتزضطي   اسيت   شَز. تسيْي هٌؾَض هي فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  هحاسثِ

  ًميسي   ، رطياًْياي  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  رطياى  هحاسثِ  تطاي  هتتمين  ضٍش

 شيَز.  هيي   هعتَض هيٌقىس   زض طَضت  فولياتي  فقاليتْاي  زض سطفظل  فَق  تا حتاتْاي  هطتثظ

ِ   فولياتي  غيطتزاضي  تلٌسهست  اظ حتاتْاي يىي   تزياضي   ٍاحيسّاي   هيالي   زض طيَضتْاي   وي

  پاياى  هعاياي  ، شذيطُ است  زچاض اتْام  هطتَط  ًمسي  تطذَضز تا رطياًْاي  ٍ ًحَُ  زاشتِ  اًقىاس

  ، زض ضٍش است  فولياتي  هست تلٌس  تسّي  هعتَض يه  حتاب  وِ . اظ آًزا است  واضوٌاى  ذسهت

گيطز.  هسًؾط لطاض هي  ز فولياتيسَ  ، زض تقسيل زٍضُ  عي  حتاب  ايي  هاًسُ  ، تغييطات هتتمين غيط

  رطياًْياي   زض ظهيطُ   واضوٌاى  ذسهت  پاياى  هعاياي  اظ تاتت  پطزاذت  ، ّطگًَِ هتتمين  زض ضٍش

 شَز. هٌؾَض هي  فولياتي  ًمسي
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وقدي غيزمعامالت

يابدس.    ؼكاسًمس اً ٍجَُ  جطياى  ًبايس زض غَضت  ًمس ًيست اظ ٍجِ  اسافازُ  هسالعم  كِ  هؼاهالتي . 55

بايدس    بَزى  با اّويت  غَضت ، زض ػولياتي  فؼالياْاي  بِ  هطبَ   هؼاهالت  اساثٌاي  ، بِ هؼاهالت  ايي

 افطا ضَز.  هٌاس   ًحَي  بِ  تَضيحي  زض ياززاضاْاي

.  ٍ سايط ضٍيسازّا است  هقاهالت  ًمسي  احطات  وٌٌسُ  ًمس تٌْا هٌقىس ٍرَُ  رطياى  طَضت . 56

ٍ   هقاهالت  زض هزوَفِ  هَالـ  زض تطذي  وِ  ًمسي غيط  هقاهالت  شَز وِ هي  اهط هَرة  ايي

  هيالي   طيَضتْاي   وٌٌسُ ، اظ ًؾط استفازُ است  اّويت  زاضاي  ٍاحس تزاضي  سايط ضٍيسازّاي

ًمس  ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  هٌسضد  اعالفات  ويفيت  اضتماي  رْت  لحاػ  زٍض تواًس. تسيي

  اعالفيات   ، افشاي آتي  ًمسي  تْتط رطياًْاي  تيٌي پي   رْت  الظم  ّاي ظهيٌِ  آٍضزى  ّنٍ فطا

  وِ . اظ آًزا است  ضطٍضي  تَضيحي  زض ياززاشتْاي  اّويت تا  ًمسي غيط  هَضز هقاهالت زض

ًميس   ٍريَُ   رطياى  طَضت  تٌسيْاي  اظ عثمِ  زض ّطيه  است  هوىي  ًمسي غيط  احط هقاهالت

  طَضت  اطلي  سطفظلْاي  تفىيه  تقسز هَاضز تِ  زضطَضت  اعالفات  ايي  اض گيطز، اضائيِلط

ِ   تيَاى  هي  ًمسي غيط  هقاهالت  ّاي ياتس. اظ ًوًَِ  ضطٍضت  است  ًمس هوىي ٍرَُ  رطياى   تي

ِ  يا طسٍض سْام  هالي  تتْيالت  لثال هشَْز زض  حاتت  زاضاييْاي  تحظيل   هَريَزي   ، هثازلي

  اظ هحيل   سطهايِ  هشَْز، افعاي   حاتت  تا زاضايي  شسُ  ساذتِ  واالي  يا هَرَزي  اٍليِ ازهَ

زيگيط    هيست  تلٌس  تا ٍاهْاي  هست تلٌس  ٍاهْاي  ٍ رايگعيٌي  تتتاًىاضاى  شسُ حال  هغالثات

ِ   طاحثاى  حمَق  زض چاضچَب  وطز. تغييطات  اشاضُ ِ   سيطهاي ِ   هثييي   وي هزيسز    تٌيسي  عثمي

ِ   افيعاي    لثييل  اظ  است  سطهايِ  طاحثاى  حمَق  زٌّسُ  تشىيل  اتْايحت   اظ هحيل   سيطهاي

  هتيتلعم   ًمسي غيط  هقاهالت  ، زض ظهطُ سَز اًثاشتِ  اظ هحل  اًسٍذتِ  ّا ٍ ترظيض اًسٍذتِ

 شَز. ًوي  افشا تلمي

سىًاتيتعديالت

  سيٌَاتي   ، تقسيالت ػولكطز هالي  گعاضش  تا فٌَاى 6  شواضُ  استاًساضز حتاتساضي  هَرة تِ . 57

ِ   . لصا زض هَاضزي است  لثل  سٌَات  هزسز اضلام  اضائيِ  هتتلعم   هتضيوي   تقيسيالت   اييي   وي

  اًقىياس   رياضي   ًمس زٍضُ ٍرَُ  رطياى  ًثاشس، زضطَضت  راضي  ًمس زض زٍضُ ٍرِ  رطياى
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ِ   هَضز اضلام  حتة  ياتس، تلىِ ًوي   ًميس ٍ ياززاشيتْاي   ٍريَُ   رطيياى   طيَضت   اي همايتي

  هتضوي  وِ  سٌَاتي  اظ تقسيالت  تر   زيگط، آى  سَي شَز. اظ هي  اطالح  هطتَط  تَضيحي

  زضطيَضت   هطتَط  اطلي  زض سطفظلْاي  هاّيت  ، تطحتة است  زٍضُ  ًمس عي ٍرِ  رطياى

ِ شي  ( هٌؾَض هيي  سٌَاتي  تقسيالت  شوط فٌَاى  ًمس )تسٍى ٍرَُ  رطياى   تقيسيالت   َز. ًوًَي

اظ تغييط  ًاشي  آحاض اًثاشتِ  هشَْز، اطالح  حاتت  زاضاييْاي  استْالن  شذيطُ  ، تقسيل اٍل  ًَؿ

  زض سٌَات  ًمسي  فطٍشْاي  حثت  اظ فسم ًاشي  اشتثاّات  ٍ اطالح  حتاتساضي  ّاي زض ضٍيِ

  زض زٍضُ  لثل  سٌَات  ٍ هاليات  يفوليات  ّاي ّعيٌِ  ، پطزاذت زٍم  ًَؿ  تقسيالت  ًٍوًَِ  لثل

 . است  ًشسُ  ًؾط گطفتِ زض  لثل  هالي  زض زٍضُ  اي تا آًْا شذيطُ  زضاضتثاط  وِ  است  راضي

سايزمًاردافشا

ُ   تَسدط   اظ آى  اسافازُ  ًمس ضا كِ ٍجِ  با اّويت  بايس هبالغ  ٍاحس تجاضي . 58   تجداضي   ٍاحدسّاي   گدطٍ

زض   كدافي   تَضديحات   لعٍم  افطا ٍ زض غَضت  تَضيحي  زض ياززاضاْاي  است  با هحسٍزيت  هَاجِ

 كٌس .  هَضز اضائِ  ايي

  زاضاي  گيطٍُ   تَسيظ   فطفيي   ٍاحس تزاضي  ًمس يه ٍرِ  اّويت تا  اظ هثالغ  استفازُ  وِ  زض هَاضزي . 59
ط  تا شوط هثالغ  ، هَضَؿ است  هحسٍزيت   تَضييحي   زض ياززاشتْاي  الظم  تا تَضيحات  ّوطاُ  هطَت
ِ   شَز. يىي افشا هي  فطفي  ٍاحس تزاضي   اظ هثيالغ   زض اسيتفازُ   ٍريَز هحيسٍزيت    ّياي  اظ ًوًَي

تاشس اها   وشَض ذاضري  هتتمط زض يه  فطفي  ٍاحس تزاضي  زضاذتياض يه  وِ  است  ًمس، الالهي ٍرِ
ًي  يا همطضات  اضظي  سياستْاي  فلت  ِت ٍاحيس    اسيتفازُ   سايط وشيَضّا رْيت    ِت  الاًتم  ، لاتل لاًَ

 . ًيتت  گطٍُ  فطفي  تزاضي  يا سايط ٍاحسّاي  اطلي  تزاضي

ٍاحس تزاضي تايس ذالض رطياًْاي ًمسي فوليات هتَلف شسُ ضا تِ تفىيه فقاليتْياي   هىطض. -59

 هيالي، هالييات تيط زضآهيس،     تيأهيي گصاضيْا ٍ سَز پطزاذتي تاتت  فولياتي، تاظزُ سطهايِ

ٍرَُ ًمس ييا زض   رطياى طَضتهالي زض هتي  تأهييگصاضي ٍ فقاليتْاي  فقاليتْاي سطهايِ

ٍاحسّاي فطفي اذيطاً تحظيل شيسُ ويِ    ذظَص زضياززاشتْاي تَضيحي افشا ًوايس. 

وٌٌس  ًگْساضي شسُ تطاي فطٍش ضا زض ظهاى تحظيل احطاظ هي فٌَاى تِتٌسي  شطايظ عثمِ
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زاضاييْداي غيطجداضي ًگْدساضي ضدسُ      فٌَاى تا 11ضي شواضُ استاًساضز حتاتسا 11)تِ تٌس 

 هطارقِ شَز(، ايي افشا ضطٍضت ًساضز. بطاي فطٍش ٍ ػوليات هاَلف ضسُ

ٍ   هالي  اظ ٍضقيت  هالي  طَضتْاي  وٌٌسگاى استفازُ  زضن  رْت  وِ  اعالفات  تطذي  افشاي . 61
ِ   تَضيحي  اشتْايشَز، زض يازز هي  تلمي  ، هطتَط ٍاحس تزاضي  ًمسيٌگي  شيَز.  هيي   تَطيي
  فوليياتي   تَاًس زض فقاليتْياي  هي  وِ  هالي  تتْيالت  ًشسُ  استفازُ  هاًسُ  افشاي  ًوًَِ  تطاي
ِ     شَز ّوطاُ  تىاض گطفتِ  اي سطهايِ  تقْسات  يا تتَيِ  آتي زض   هحيسٍزيت   تيا شويط ّطگًَي

 وٌس. هي  فطاّن  هفيسي  ، اعالفات تتْيالت  اظ ايي  استفازُ

اجزاتاريخ

ٍ بؼدس   1/1/1380  آًْا اظ تاضيد  هالي  زٍضُ  كِ  هالي  غَضتْاي  هَضز كليِ اسااًساضز زض  ايي  العاهات . 61

 . االجطاست ضَز، الظم هي  ضطٍع  اظ آى

حسابداريالملليبيهبااستاوداردَايمطابقت

  حتياتساضي   الوللي استاًساضز، هفاز استاًساضز تيي  ايي  تالعاها  هَاضز ظيط، تا ارطاي  استخٌاي  تِ . 61
 شَز: هي  ًيع ضفايت ًمس ٍجَُ  جطياى  غَضت  تا فٌَاى 7  شواضُ

 “زضآهس تط  هاليات ”ٍ  “ هالي  تأهيي  تاتت  گصاضيْا ٍ سَز پطزاذتي سطهايِ  تاظزُ”  تفىيه . الف
 . هتتمل  اضائيِ  رْت  اطلي  اظ سايطسطفظلْاي

 ًمس. ٍرِ  ًمس زض تقطيف ٍرِ  هقازل  الالم  شوَل  فسم . ب
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 پيوستها

 نقد وجوه  جريان  صورت  هاي نمونه
 

ٍ   زض اسيتاًساضز حتياتساضي    هٌيسضد   العاهيات   ارطاي  تا ًحَُ  هٌؾَض آشٌايي پيَستْا تِ  ايي 

اظ   ٍ ترشي  است  شسُ  ًمس تْيِ ٍرَُ  رطياى  طَضت  اطلي  سطفظلْاي  تحت  فطفي  تٌسيْاي عثمِ

ٍاحس   ًَؿ  سِ  تِ  هطتَط  تشطيحي  ّاي ًوًَِ  هصوَض شاهل  . پيَستْاي ًيتت  استاًساضز حتاتساضي

 ظيط است:  شطح  تِ  تزاضي

  هَضز اسافازُ  ضٍش  احس تجاضي ٍ  ًَع  پيَست  ضواضُ

  غيطهتتمين هٌفيطز  ٍاحيس تزياضي 1

  هتتمين تزاضي  ٍاحسّاي  گطٍُ 1

  غيطهتتمين تاًه 1

 

  ييه   ًميس اظ شيواضُ   ٍرَُ  رطياى طَضت  تِ  هطتَط  تَضيحي  ، ياززاشتْاي شسُ  اضائِ  ّاي ًوًَِزض 

  طَضتْاي  تِ  هطتَط  تَضيحي  ياززاشت  آًْا تقس اظ آذطيي  گصاضي ، شواضُ زض فول  ، ليىي آغاظ شسُ

،  لي، اها زض فو شسُ  اضائِ  راضي  سال  ا الالميتٌْ ّاِ يًوًَ  اً زض ايييس تَز. ضوٌيذَاّ  فولىطز هالي

 . است  العاهي 1  شواضُ  استاًساضز حتاتساضي  عثك  اي همايتِ  الالم  اضائِ
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(خاص)سُاميالفشزكت

 11×9اسفىدما92ٌبٍمىتُيماليسالوقدبزاي يجًٌجزيانطًرت

 

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

 ميليًنريال ميليًنريال نريالميليً  

     عملياتيفعاليتُاي

  7ض111   1 فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

    ماليتأميهبابتگذاريُايسًدپزداختيسزمايٍباسدٌ

   111   هست وَتاُ  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  تاتت  سَز زضيافتي

   111    تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ  تاتت  تيسَز زضياف

   1ض111    زضيافتي  سْام سَز

   ( 151 )  هالي  تتْيالت  تاتت  سَز پطزاذتي

   (1ض511 )   پطزاذتي  سَز سْام

گصاضيْا ٍ سَز  سطهايِ  اظ تاظزُ ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى
  هالي  تأهيي  تاتت  پطزاذتي

   
 651 

 

    بزدرآمدماليات

  (1ض911 )   تطزضآهس(  هاليات  پطزاذت پي   )شاهل تط زضآهس پطزاذتي  هاليات

    گذاريسزمايٍفعاليتُاي

   111    هست وَتاُ  گصاضي سطهايِ  اظ فطٍش حاطل  ٍرَُ

   (611 )   تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  تحظيل  تاتت  پطزاذتي  ٍرَُ

   (111 )  ًاهشَْز  ذطيس زاضاييْاي  رْت  زاذتيپط  ٍرَُ

   (1ض111 )  هشَْز  حاتت  ذطيس زاضاييْاي  رْت  پطزاذتي  ٍرَُ

   151   هشَْز  حاتت  زاضاييْاي  اظ فطٍش حاطل  ٍرَُ

  (1ض551 )    گصاضي سطهايِ  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى

  1ض111     هالي  تأهيي  فقاليتْاي اظ  لثل مسً ٍرِ ٍضٍز  ذالض  رطياى

    ماليتأميهفعاليتُاي

   111    سطهايِ  اظ افعاي  حاطل  ٍرَُ

   111     هالي  تتْيالت  زضيافت

   (151 )   زضيافتي  هالي  تتْيالت  اطل  تاظپطزاذت

  151     هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

  1ض151    ًمس زض ٍرِ  افعاي   ذالض

  11ض111     ًمس زض آغاظ سال ٍرِ  هاًسُ

  11ض151     سال  ًمس زض پاياى ٍرِ  هاًسُ

.استماليطًرتُاي...تا...جشءاليىفكدرطفحات...تا...مىدرجتًضيحييادداشتُاي
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(خاص)سُاميالفشزكت

 تًضيحيطًرتُايمالييادداشتُاي
 

  فوليياتي   اظ فقاليتْياي  ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  تا رطياى  سَز فولياتي  تغثيك  طَضت - 1

 :  ظيط است  شطح  تِ

 9×11 1×11

 ريالميليًن ريالميليًن 

  5ض511   سَز فولياتي
  511   استْالن  ّعيٌِ

  111    واضوٌاى  سهتذ  پاياى  هعاياي  زض شذيطُ  افعاي   ذالض

  (111) هَاز ٍ واال  هَرَزي  افعاي 

  (111) پطزاذتْا ٍ پي   سفاضشات  افعاي 

  (111)  *فولياتي  زضيافتٌي  حتاتْاي  افعاي 

  511  * فولياتي  پطزاذتٌي  حتاتْاي  افعاي 

  111   فولياتي  زضيافتْاي پي   افعاي 

  611  **ّا سايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ  ذالض

  7ض111   فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

 :  لطاض ظيط است  تِ  هَضز گعاضش  هالي  زٍضُ  عي  غيطًمسي  هقاهالت - 1

 9×11 1×11

 ريالميليًن ريالميليًن 

  111   شطوت  هحظَالت  ٍاگصاضي  زض لثال  واهيَى  زستگاُ  زُ  تحظيل

  711   سطهايِ  افعاي   زض لثال  رسيس شطوت  ساذتواى  تحظيل

  811  

 

 تاشس. هست هي هست ٍ تلٌس حتاتْاي زضيافتٌي ٍ پطزاذتٌي فولياتي شاهل ّط زٍ گطٍُ حتاتْاي زضيافتٌي ٍ پطزاذتٌي وَتاُ *
ًمس  رطياى ٍرَُ ض ًشسُ ٍ زض سايط سطفظلْاي اطلي طَضتهٌؾَض ذالض الالهي است وِ زض تقييي سَز )ظياى( فولياتي هٌؾَ **

 استاًساضز حتاتساضي(. 11تٌسي ًثَزُ است )تٌس  ًيع لاتل عثمِ
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بگزيٌ

11×9اسفىدما92ٌبٍمىتُيماليسالبزايوقدتلفيقي يجًٌجزيانطًرت

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

 ميليًنريال ميليًنريال ميليًنريال  

     عملياتيفعاليتُاي
   75ض111    اظ هشتطياى  فتيزضيا ًمس ٍرَُ
   111ض111  5  استخٌايي  ًمسي  ي رطياى  اظ هشتطياى  زضيافت پي 
   (111ض111 )   فطٍشٌسگاى  تِ  ًمس پطزاذتي ٍرَُ
   (61ض111 )   واضوٌاى  راًة ٍ اظ  واضوٌاى  تِ  ًمس پطزاذتي ٍرَُ
   (811 )   واضوٌاى  تِ  پطزاذتي  ذسهت  پاياى  هعاياي

   (11ض111 )   ًمس پطزاذتي سايط ٍرَُ
   (1ض111 )  شسُ فهتَل  تا فوليات  ًمس زضاضتثياط ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى

  11ض111   1  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى
ُايسًدپزداختيسزماٍيباسدٌ      ماليتأميهبابتگذاري

   511    تيفايضز  شسُ  سَز تضويي
   (1ض111 )   پطزاذتي  شسُ  سَز تضويي

   (111 )  توليه  شطط  تِ  اراضُ  پطزاذتي  التاط  شسُ  سَز تضويي  حظِ
   11    ٍاتتتِ  اظ شطوتْاي  زضيافتي  سَز سْام
   (1ض711 )   پطزاذتي  سَز سْام

     ضيْا ٍ گصا سطهايِ  تاظزُ اظ  ًاشي ًمس ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى
  (1ض581 )    هالي  تأهيي  تاتت  سَز پطزاذتي

     بزدرآمدماليات
  (1ض911 )    تط زضآهس پطزاذتي  هاليات

    گذاريسزمايٍفعاليتُاي
   (1ض111 )  هشَْز  حاتت  ذطيس زاضايي
   (18ض111 ) 1 ( شسُ  ًمس تحظيل اظ وتط ٍرِ  )پس  فطفي  ذطيس شطوت

   51   هشَْز  حاتت  زاضايي  شفطٍ
   9ض111  1 ٍاحس تزاضي  اظ فوليات  ترشي  فطٍش
   1ض111    هست وَتاُ  گصاضي سطهايِ  فطٍش

   (1ض111 )   تاًىي  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  ايزاز سپطزُ

  (11ض951 )    گصاضي سطهايِ  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى

  (7ض111 )    هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي  ًمس لثل ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى
     فعاليتُايتأميهمالي

   5ض111   ٍرَُ زضيافتي تاتت افعاي  سطهايِ
   1ض611   زضيافت تتْيالت هالي

   1ض111   ( هاُ )سطضسيس ووتط اظ سِ  زضيافتي  هالي  تتْيالت  ذالض
   (911 )   هالي  تتْيالت  تاظپطزاذت
   (1ض111 )   توليه  شطط  تِ  اراضُ  پطزاذتي  التاط  اطل  حظِ

  11ض511     هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

  1ض171    ًمس زض ٍرِ  افعاي   ذالض
  111     ًمس زض آغاظ سال ٍرِ  هاًسُ

 (151 )   اضظ  ًطخ  تأحيط تغييطات
 

 
  1ض111     سال  ًمس زض پاياى ٍرِ  ًسُها

 .استماليطًرتُاي...تا...جشءاليىفكدرطفحات...تا...مىدرجتًضيحييادداشتُاي
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بگزيٌ

يادداشتُايتًضيحيطًرتُايمالي

اشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  تا رطياى  سَز فولياتي  تغثيك  طَضت . 1 اي ًمسً   :  ظيط است  شطح  ِت  تيفوليا  اظ فقاليْت

 9×11 1×11

 ريالميليًن ريالميليًن 

  11ض111   سَز فولياتي
  1ض111   استْالن  ّعيٌِ
  (51)  واضوٌاى  ذسهت  پاياى  هعاياي  زض شذيطُ  واّ   ذالض
  (11ض511) هَاز ٍ واال  زض هَرَزي  افعاي 
  (1ض111) * فولياتي  زضيافتٌي  زض حتاتْاي  افعاي 
  1ض651   *فولياتي  پطزاذتٌي  زض حتاتْاي  افعاي 
  (1ض111)  شسُ  هتَلف  فولياتتا   ًمس زضاضتثاط ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى
  111  **ّا سايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ  ذالض
  11ض111  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

 :  ظيط است  طحش  تِ  فطفي  ذطيس شطوت . 1

 9×11 1×11

 ريالميليًن ريالميليًن 

  11ض111  هشَْز  حاتت  زاضاييْاي
  111  گصاضيْا سطهايِ
  11ض111  هَاز ٍ واال  هَرَزي
  11ض111   زضيافتٌي  حتاتْاي
  1ض111   هاليات  پطزاذت پي 

  1ض511  ًمس  هَرَزي
  (11ض111 )  پطزاذتٌي  حتاتْاي

  (1ض911 )  توليه  شطط  تِ  اراضُ  ْا ٍ تتْيالتٍاه 
  (111 )  پطزاذتٌي  هاليات 
  (111 )  الليت  سْاهساضاى  حمَق 
  11ض811  
  17ض111   سطلفلي 
  18ض811  

  (9ض111 )  سْام  اٍضاق  ي ترظيض  غيطًمسي  اظاي شَز: هاتِ وتط هي
  19ض511   ًمسي  اظاي هاتِ  ًاذالض
  (1ض511 )  شسُ  ًمس تحظيل  شَز: هَرَزي يوتط ه
  18ض111   فطفي  ذطيس شطوت  ًمس تاتت ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى 

 

 .است هست تلٌس ٍ هست وَتاُ پطزاذتٌي ٍ زضيافتٌي حتاتْاي گطٍُ زٍ ّط شاهل فولياتي پطزاذتٌي ٍ زضيافتٌي حتاتْاي *
 ًمس ٍرَُ رطياى طَضت اطلي سطفظلْاي سايط زض ٍ ًشسُ هٌؾَض فولياتي( ظياى) َزس تقييي زض وِ است الالهي ذالض هٌؾَض **

 (.حتاتساضي استاًساضز 11 تٌس) است ًثَزُ تٌسي عثمِ لاتل ًيع
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يادداشتُايتًضيحيطًرتُايمالي

 :  ظيط است  شطح  تِ  ٍاحس تزاضي  اظ فوليات  ترشي  فطٍش . 1

9×111×11

ريالميليًنريالميليًن

  1ض811  هشَْز  حاتت  زاضاييْاي

  5ض111  هَاز ٍ واال  هَرَزي

  611    زضيافتٌي  حتاتْاي

  11ض111  

  (1ض111 )  اظ فطٍش حاطل  ظياى

  9ض111   ًمس زضيافتي ٍرِ

 :  ظيط است  شطح  تِ  سال  عي  غيطًمسي  فوسُ  هقاهالت . 1

 9×11 1×11

 ريالميليًن ريالميليًن 

  1ض911   توليه  شطط  ِت  لطاضزاز اراضُ  عطيك هشَْز اظ حاتت  زاضاييْاي ظيلتح . الف .4

  9ض111   فطفي  ذطيس شطوت  اظاي هاتِ اظ  ترشي  فٌَاى تِ  سْام  اٍضاق  ترظيض . ب .4

  11ض111  

  افيت زضي پي   تِ  ، ًتثت راضي  زض سال  گطٍُ  تَليسي  هحظَالت  فطٍش  پيطٍ تغييط سياستْاي . 5

ِ    السام  واال اظ هشتطياى  % اظ تْاي51   ضييال   هيلييَى  111ض111  هثليغ   تاتيت   اظ اييي   شيس وي

 . است  يافتِ  اًقىاس  استخٌايي  ًمسي  رطياى  يه  فٌَاى ًمس تِ ٍرَُ  رطياى  زضطَضت
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(عامسُامي)شزكتومًوٍباوك

11×9اسفىدما92ٌٍبمىتُيماليسالوقدبزاي يجًٌجزيانطًرت

 

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

ميليًنريالميليًنريالميليًنريال

    عملياتيفعاليتُاي

  1ض116ض911   1  فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

       مالي  تأمين  بابت  گذاریها و سود پزداختي سزمایه  باسده

   9ض911    زضيافتي  مسَز سْا

   (67ض811)   سْاهساضاى  تِ  پطزاذتي  سَز سْام

     گصاضيْاٍ سطهايِ  اظتاظزُ ًمسًاشي ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى

  (57ض911)    هالي تأهيي تاتت سَزپطزاذتي

     بز درآمد   ماليات

  (88ض111)    تط زضآهس پطزاذتي  هاليات

       يگذار سزمایه  فعاليتهاي

   (11ض611)   حمَلي  ٍ هشاضوتْاي  هتتمين  گصاضي سطهايِ  تاتت  پطزاذتي  ٍرَُ

   5ض711    حمَلي  ٍ هشاضوتْاي  گصاضي سطهايِ  فطٍش  تاتت  زضيافتي  ٍرَُ

   (189ض511)  هشَْز  حاتت  ذطيس زاضاييْاي  تاتت  پطزاذتي  ٍرَُ

   111ض111   هشَْز  حاتت  زاضاييْاي  فطٍش  تاتت  زضيافتي  ٍرَُ

  (87ض111)    گصاضي سطهايِ  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍرِ  ذطٍد  ذالض  رطياى

  871ض811     هالي  تأهيي  اظ فقاليتْاي  ًمس لثل ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

      مالي  تأمين  فعاليتهاي

  6ض111     ًمسي  سطهايِ  افعاي 

  879ض811    مسً ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى

  (111ض111)   ًمس تتقيط اضظ ٍرِ  ظياى

  717ض511   1 ًمس ٍرِ  افعاي   ذالض

  6ض111ض911     سال  ًمس زض اتتساي ٍرِ  هاًسُ

  7ض161ض111     سال  ًمس زض پاياى ٍرِ  هاًسُ
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يادداشتُايتًضيحيطًرتُايمالي

ِ   ذيالض   تطزضآهس تيا رطيياى    اظ وتط هاليات  سَز لثل  تغثيك  طَضت - 1 اظ  ًميس ًاشيي   ٍضٍز ٍري

 تاشس: ظيط هي  شطح تِ  فولياتي  فقاليتْاي

 9×11 1×11 

 ميليًنريال ريال ميليًن ريال ميليًن 

   111ض111  *تط زضآهس  اظ وتط هاليات  سَز لثل
   11ض111   استْالن  ّعيٌِ
   11ض811  *حمَلي  گصاضيْا ٍهشاضوتْاي سطهايِ  ظشاض  واّ   ّعيٌِ

   (19ض911) * حمَلي  گصاضيْا ٍ هشاضوتْاي سطهايِ  سَز سْام
   (118ض111) *حمَلي  گصاضيْا ٍ هشاضوتْاي سطهايِ  سَز فطٍش
   (198ض111) *هشَْز  حاتت  زاضاييْاي  سَز فطٍش
   111ض111  ًمس تتقيط اضظ ٍرِ  ظياى  ذالض
  111ض811   

     فولياتي  ( تسّيْاي )واّ   افعاي   ذالض
   111ض111   زيساضي  ّاي ٍ سپطزُ  اشراص  راضي
   896ض511   ٍ هشاتِ  هست وَتاُ  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ
   1ض111ض111   ٍ هشاتِ  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  ّاي سپطزُ

   19ض911   زٍلتي  حتاتْاي
   18ض611  سايط تسّيْا  فولياتي  حظِ
   (81ض111)  زض ضاُ  الالم
  1ض511ض111   

     فولياتي  زاضاييْاي  ( واّ  )افعاي   ذالض
   85ض111   لاًًَي  سپطزُ

   16ض911  ّا سايط سپطزُ
   (111ض111) ( )هشاضوت  لطضِ  اٍضاق
   168ض111  تاًىْا  ٍ افتثاض تِ  ٍام
   196ض111   ٍ سايط هغالثات  ٍ افتثاض افغايي  ٍام

   (1ض115ض811)  فمَز اسالهي  افغايي  تتْيالت
   (97ض111)  شسُ  توليه  ٍحايك
   (18ض711) سايط زاضاييْا  فولياتي  حظِ
  (1ض615ض111)  

  1ض116ض911    فولياتي  اظ فقاليتْاي ًمس ًاشي ٍضٍز ٍرِ  ذالض  رطياى
 

اضيط  شَز، لصا زض ًوًَيِ ح  َل ٍ افتثاض، سَز فولياتي هشرض ًويپتاتَرِ تِ ايٌىِ زض طَضت سَز ٍ ظياى ًوًَِ هظَب شَضاي  *
اظ فقاليتْاي فولياتي اًتراب شسُ است. تسيْي است زض اييي   تط هاليات رْت تغثيك تا ذالض رطياى ٍرِ ًمس ًاشيسَز لثل اظ و

تايس زض تثسيل سَز لثل اظ هاليات تِ رطياى ذيالض   شَز تٌسي هي عَض رساگاًِ زض سايط سطفظلْاي اطلي عثمِ حالت الالهي وِ تِ
 لطاض گيطز. ًؾط اظ فقاليتْاي فولياتي هس ٍرِ ًمس ًاشي
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(عامسُامي)شزكتومًوٍباوك

يادداشتُايتًضيحيطًرتُايمالي



 : ظيط است  شطح ًمس تِ ٍرَُ  رطياى  زض طَضت  شسُ  ًمس هٌقىس ٍرِ  افعاي   ذالض - 1

 تغييزاتطيسال 11×1 11×9 

 ميليًنريال ميليًنريال ميليًنريال 

 111ض611  111ض711  561ض111  تْازاض  ٍ فلعات  ٍ هتىَن  اسىٌاس

رَزي  175ض151  1ض596ض151  1ض171ض911  اظ پاياپاي  پس  زاذليي  ًيعز تًاىْياي  َه

 811ض151  1ض711ض151  1ض516ض111   ذاضري  ًيعز تاًىْياي  ٍ هَرَزي  ًمَز تيگًايِ

رَزي  (571ض611 ) (117ض611) (811ض111)  اظ پاياپاي  ًيعز ها پس  زاذلي  تاًىْاي  َه

رَزي  (91ض111 ) (111ض111) (111ض111)  اظ پاياپاي  ها پسًعز   ذاضري  تاًىْاي  َه

 717ض511  6ض111ض911  7ض161ض111  

 


