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 51  شماره  استاندارد حسابداري

 گذاريها سزمايه  يحسابدار
 

ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفتهبكار
 كاربزد  دامىٍ

 پطزاظز. مي  مطتًط  اعالػات  افطاي  گصاضيُا ي العامات سطمايٍ  حساتساضي  وحًٌ استاوساضز تٍ  ايه . 1

ضاًز.    استاوساضز اوجاا    ايه  العامات  تايس عثك  تجاضي  ياحسَاي  زض وليٍ  يگصاض سطمايٍ  حساتساضي . 2

ٍ   فطػي  تجاضي  زض ياحسَاي  گصاضي سطمايٍ  حساتساضي  استاوساضز وحًٌ  ايه   زض غاًضتُاي   ي ياتسات

ٌ   زضذػًظ  وىس ليىه ومي  ضا تؼييه  تلفيمي  مالي ٍ   حسااتساضي   وحاً ٍ   گاصاضيُاي  ساطماي  زض  پيطاففت

ٍ   واضتطز زاضز مفط زض مًاضزي  اغلي  ياحس تجاضي  مالي  غًضتُاي   حسااتساضي   زض اساتاوساضزَاي   وا

 تاضس.    تجًيع ضسٌ  زيفطي  ػمل  وحًٌ  ي ياتستٍ  فطػي  تجاضي  زض ياحسَاي  گصاضي سطمايٍ  تٍ  مطتًط

 گيشد: لشاس ًوي  استبًذاسد هَسد ثحث  هَاسد صيش دس ايي . 1

اص   ٍ غيوشُ   ، سوَد سوْبم   ضذُ  سَد تضويي  غَست ثِ  وِ  دسآهذّبيي  ضٌبخت  هجبًي . الف

  ػٌَاى ثب 1  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي  ضَد ثِ  ضَد )سخَع گزاسيْب ػبيذ هي سشهبيِ

 (. زضآمس ػملياتي

 . تلفيمي  هبلي  دس غَستْبي  ٍ ٍاثستِ  فشػي  تدبسي  دس ٍاحذّبي  گزاسي سشهبيِ . ة

 . پيچيذُ  هبلي  اثضاسّبي  اصخولِ  خبظ  گزاسيْبي هبيِسش .  ج

بيي سشهبِي . د سط  وِ  گزاسْي دبم  ثيوِ  ٍ هؤسسبت  ثبصًطستگي  هضايبي  طشحْبي  َت  ضَد. هي  ػوش ًا

 . دس اهالن  گزاسي سشهبيِ . ّ

 ٍاحوذ   ثوشاي   التػوبدي   هٌوبفغ  ايدوبد  گوزاسيْب،  سشهبيِ  وليِ  ٍيژگيْبي اص  يىي  ايٌىِ  ثِ ًظش . 4

ِ  ػولىوشد  اسوتبًذاسد   ايوي  دس  هٌوذسج   حسوبثذاسي   ًحَُ ، است گزاس سشهبيِ   گوزاسي  سوشهبي

 اسوتبًذاسد،   ايي لزا،. وٌذ هي  گيشي اًذاصُ ٍ  ضٌبسبيي  هٌبست ًحَ ثِ سا گزاس سشهبيِ ٍاحذ  يه

ٍ   گوزاسي  ، دسغذ سشهبيِ ًظش اص هبّيت گزاس، غشف سشهبيِ  تدبسي  ٍاحذّبي  هَسد وليِ دس

ِ   تخػػي  ضشوتْبي  آًْب، اصخولِ  گزاسي سشهبيِ  فؼبليت  حدن ووبسثشد داسد.    گوزاسي  سوشهبي
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  تدبسي  ٍاحذّبي  ٍ گشٍّْبي  غٌبيغ  ثشاي  ٍيژُ  سٌّوَدّبي  تذٍيي  اهش هبًغ  ، ايي حبل  ايي ثب

 . استبًذاسد ًيست  دس ايي  هٌذسج  ولي  اغَل  ثب سػبيت  خبظ

  تعاریف

 :  است  ظيط تىاض ضفتٍ  مطرع  استاوساضز تا مؼاوي  زض ايه  شيل  اغغالحات . 5

 ٍالتػاازي   مىاافغ   افاعايص   گاصاض تاطاي   ياحس سطمايٍ  وٍ  است  زاضايي  وًػي :  گصاضي سطماي  

يا سايط   اضظش  (، افعايص ي اجاضٌ  ضسٌ  ، سًز تضميه سًز سُا   ضىل  )تٍ  مىافغ  تًظيغ  عطيك اظ

 وىس. مي  ( وفُساضي تجاضي  اظ مىاسثات واضي  ا )ماوىس معايايمعاي

 ٍتٍ  ضًز وٍ مي  گصاضيُا گفتٍ اظ سطمايٍ  اي عثمٍ  تٍ تلىسمست :  گصاضي سطماي  ٌ   لػس اساتفاز

  زاضايي  ػىًان تٍ  َىفامي  گصاضي سطمايٍ  ضًز. يه  وفُساضي  ياحس تجاضي  مستمط زض فؼاليتُاي

  اثثاات   لاتل  يضًح تٍ  عًالوي  مست  تطاي  آن  لػس وفُساضي  ضًز وٍ مي  تىسي عثمٍ  غيطجاضي

 تاضس.  محسيزيتُايي  گصاض مطمًل سطمايٍ  تًسظ  آن  ياگصاضي  تاضس يا تًاوايي

 ٍتلىسمست  گصاضي سطمايٍ  ضًز وٍ مي  گصاضيُا گفتٍ اظ سطمايٍ  اي عثمٍ  تٍ :  جاضي  گصاضي سطماي  

 وثاضس.

 ٍوٍ  تاظاض فؼالي  آن  تطاي  وٍ  است  گصاضي سطمايٍ  وًػي زض تاظاض :  المؼاملٍ سطيغ  گصاضي سطماي  

  تاظاض يا ضاذػي  اضظش  تٍ  تتًان  آن  عطيك اظ  وٍ  عًضي يجًز زاضز تٍ  است  زستطس آظاز ي زض

 . يافت  پصيط ساظز، زست تاظاض ضا امىان  اضظش  محاسثٍ  اتىا وٍ  لاتل

 يه  سُا   غاحثان  تيه  سُم  ضىل  سًز تٍ  اظ تًظيغ  است  ػثاضت ( : جايعٌ  سُا )يا   سًز سُمي  

ٍ   تٍ  تا تًجٍ  َا وٍ يا اوسيذتٍ  وطسٌ  سًز تمسيم  اظ محل  ياحس تجاضي   تجااضت   لااوًن   اغاالحي

 . است  الؼازٌ فًق  ػمًمي  مجمغ  تػًية  تٍ  مًوًل

 ي اوتماال   ومال   لاتل  است  ، حمي تجاضت  لاوًن ٍ اغالحي 166  مازٌ  مًجة تٍ :  تمس   حك   ٍ زض   وا

ٍ   ياحس تجااضي   سُا   غاحثان  جسيس تًسظ  ذطيس سُا   ظمان ٍ   ساُامي   وساثت   تا مالىىاس    وا

 گيطز. مي  تؼلك  ايطان  تٍ

 ٍاست  يا ساذتماوي  زض ظميه  گصاضي اظ سطمايٍ  ػثاضت :  زض امالن  گصاضي سطماي   ٍ   ػملياات   وا

زاضز   گصاضي اظوظط سطمايٍ  وٍ  اي تالمًٌ  اضظش  جُت  ي تٍ  ضسيسٌ  اتما   تٍ  آن  ي تًسؼٍ  تساذ

ٌ   گصاض يا ضاطوتُاي  سطمايٍ  ياحس تجاضي  تًسظ  لػس استفازٌ تٍ  ي وٍ   ، وفُاساضي  آن  َمفاطي

 ضًز. مي
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 ٍگصاضي  مايٍاوتطاض گًاَي سط اظ حاغلگصاضي: وُاز مالي است وٍ مىاتغ مالي  غىسيق سطماي

 وىس. گصاضي مي ضا زض مًضًع فؼاليت مػًب ذًز سطمايٍ

  اًدوبم   آتي  التػبدي  هٌبفغ  ثب لػذ وست  وِ  است  ايي  گزاسي سشهبيِ  صيشثٌبيي  ٍيژگي  اگشچِ . 6

  سا دس تؼشيف  اهش هطىالتي  داسد. ايي  داساييْب هػذاق  هَسد وليِ دس  ٍيژگي  پزيشد، اهب ايي هي

استبًذاسد لػذ ًذاسد سبيش   وٌذ صيشا ايي استبًذاسد ايدبد هي  اص ًظش همبغذ ايي  گزاسي سشهبيِ

 هَاد ٍ وبال سا  هطَْد ٍ هَخَدي  ثبثت  داساييْبي  اص لجيل  ٍاحذ تدبسي  هَسد استفبدُ  داساييْبي

اييْب داسد، ثب ديگش داس  هطبثِ  خػَغيبتي  گزاسي سشهبيِ  وِ  دس هَاسدي  هطىل  دسثش گيشد. ايي

  ػووذُ   ثخوص   گوزاسي  سشهبيِ  خشيذ ٍ فشٍش  ػوليبت  وِ  ضَد. هثالً دس هَاسدي هي  هضبػف

  هَخَدي  گزاسيْب، هطبثِ سشهبيِ  دّذ، پشتفَي هي  سا تطىيل  ٍاحذ تدبسي  يه  سٍصهشُ  فؼبليت

 . است  تدبسي  هَاد ٍ وبال دس سبيش ٍاحذّبي

ٍيي ّش غَست  ِث . 7 ب، ايي سشهبِي  ثشاي  بًذاسد حسبثذاسياست  ، دس تذ َيحي  فشؼ  گزاسْي ٍخوَد داسد    تل

ذي طجمِ  داسايي  وِ َاى ِث  ضذُ  ٌث ٍتي   حسوبثذاسي   ًحوَُ   ، هسوتلضم  گوزاسي  سشهبِي  ػٌ اص سوبيش    هتفوب

بست َِث اهش ِث  . ايي داسايْي ّيت  وِ  است  اص ايي  خَد حبوي  ً  ٍخَد  خػَغيتي  گزاسي سشهبِي  دس هب

ب هتوبيض هي  آى  داسد وِ ٍيژگي سا اص سبيش داسايْي ٌٌذُ سبصد.  َاى ِث  گزاسي سشهبِي  هتوبيضو اص   اي طجمِ  ػٌ

ب، طشيمِ ِ   است  هوىي  التػبدي  هٌبفغ  . ايي است  آى  التػبدي  هٌبفغ  وست  خبظ  داسايْي اص   يىوي   ثو

ب حبغل  صيش يب ّش دٍي  اضىبل ل  ضَد. ضىل  آًْ صيغ ًبضي  ْبيدسيبفت  ٍا سوَد    ، اص لجيول  هٌوبفغ   اص َت

  هسبػذ تدبسي  ضشايط  دسثشگيشًذُ  ضىل  تش، ايي گستشدُ  . دس هفَْهي است  ٍ سَد سْبم  ضذُ  تضويي

ن  تدبسي  گزاسي سشهبِي  يه  طشيك اص  وِ  است ِ   است  اي سشهبِي  ، هٌفؼت دٍم  آيذ. ضىل هي  فشّا   وو

ٌٌذُ هٌؼىس سوط   آى  ًگْذاضت  دٍسُ  طي  گزاسي سشهبِي  يه  هجبدالتي  سصشدس ا  افضايص  و ٍاحوذ    َت

.  است  ضذُ  استبًذاسد ثىبس گشفِت  همبغذ ايي  ثشاي  گزاسي سشهبِي  دستؼشيف  ٍيژگي  ييا.  است  تدبسي

ب اص لجيل  اسصش  اگشچِ يبثوذ،    افضايص  صهبى  طي  است  ًيض هوىي  آالت ٍ هبضيي  سبختوبى  سبيش داسايْي

ب دس  الالم  ايي  ليىي َاسدي تٌْ َاى استبًذاسد ِث  ايي  طجك  ه   ايي  ثشاي  ضَد وِ هي  تلمي  گزاسي سشهبِي  ػٌ

 ثبضذ.  ضذُ  ، ًگْذاسي ٍاحذ تدبسي  دس ػوليبت  لػذ استفبدُ ِث  ًِ ٍ  ّذف
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  ػٌوَاى  ثِ  سْبم  ىگشا هؼبهلِ  تَسط  ضذُ  ًگْذاسي  گزاسي سشهبيِ  ادػب ضَد وِ  است  هوىي . 8

ِ   آًْوب غوَست    تدوبسي   فؼبليتْبي  ػبدي  سَد دسخشيبى  لػذ وست ثِ  وِ  هَخَدي   گشفتو

اػتمبد ٍخوَد    ايي  گيشد. ليىي استبًذاسد لشاس ًوي  ايي  طجك  گزاسي سشهبيِ  تؼشيف ، دس است

ِ   سا داساسوت   صيشثٌوبيي   خػَغيبت  هضثَس، ّوبى  ضيَُ  ثِ  هَسد هؼبهلِ  داسايي  داسد وِ   وو

ٍ   گش سوْبم  هؼبهلِ  يه  ثِ  آى  ديگش ٍ فشٍش  ٍاحذ تدبسي  يه  تَسط  ًگْذاضت  دسغَست

  ًگْوذاسي   گزاسيْبي سشهبيِ  حسبثذاسي  ًحَُ  ثَد. ثٌبثشايي داسا هي  ديگشي  يب خشيذاس ًْبيي

 . استبًذاسد است  ايي  ًيض هطبثك  سْبم  گشاى هؼبهلِ  تَسط  هٌظَس خشيذ ٍ فشٍش ثِ  ضذُ

ِ  هي  اضبفِ  حبل  . ثب ايي است  ػبم  استبًذاسد تؼشيفي  ايي  طجك  گزاسي سشهبيِ  تؼشيف . 9   ضَد وو

  تموذم   ، حك ضذُ  سَد تضويي  ثب حذالل  هطبسوت  ، اٍساق سْبم  اٍساق  هضثَس، ضبهل  تؼشيف

  خشيوبى  ، دس ٍ فوشٍش  يوب خشيوذ    لػذ هػوشف  ثِ  وِ  ، وبالّب )غيش اص آًْبيي خشيذ سْبم

  داس ثوبًىي  هذت  گزاسي سشهبيِ  ّبي ضَد( ٍ سپشدُ  ًگْذاسي  ٍاحذ تدبسي  ػبدي  فؼبليتْبي

 گيشد. هَاسد سا دسثش ًوي  هضثَس وليِ  ثبضذ. ضوٌبً الالم هي

   گذاری سزمایٍ  اوًاع

  ًگْذاسي  گًَبگًَي  داليل  گيشد ٍ ثِ  غَست  هختلفي  اضىبل  ثِ  است  هوىي  گزاسي سشهبيِ . 11

  داسًوذُ   ثِ  پَلي  ثيبًگش ثذّي  وِ  اسٌبدي  دس لبلت  است  گزاسيْب هوىي سشهبيِ  ضَد. ثشخي

  گوزاسيْب هوىوي   سشهبيِ  اص ايي  (. ثشخي هطبسوت  اٍساق  ، ظبّش ثطًَذ )ًظيش ثشخي آًْبست

  لبلت تَاًٌذ دس هي  ييگزاسيْب ّوچٌ ثبضٌذ. سشهبيِ  حذاللي  ضذُ  سَد تضويي  هتضوي  است

  هوبلي   گزاسيْب ثيبًگش حموَق  سشهبيِ  ديگش ظبّش ضًَذ. ايي  ٍاحذ تدبسي  يه  سْبم  هبلىيت

،  ٍ سوبختوبى   صهويي   هثل  ػيٌي  داساييْبي  ًگْذاسي  ضبهل  گزاسي سشهبيِ  . سبيش اضىبل است

اصًظوش    هختلوف   گوزاسيْبي  . سشهبيِ است  آثبس ٌّشي  گشاًجْب يب ديگش وبالّب اصخولِ  فلضات

  ثوبصاس هشثوَ     داد ٍ سوتذ ٍ هبّيوت    ًمذ يب سبيش داساييْوب، هيوضاى    ٍخِ  ثِ  تجذيل  سَْلت

 دٌّذ. اص خَد ثشٍص هي  هتفبٍتي  ٍيژگيْبي
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ِ  دس  آى  فؼبليوت   ٍ حدون   ٍاحذ تدوبسي   يه  گزاسي سشهبيِ  ٍ سطح  هبّيت . 11 خشيوذ،    صهيٌو

  ٍاحذّبي  ثشخي  وٌذ. ثشاي هي  فشق  هختلف  گزاسيْب دس ٍاحذّبي سشهبيِ  ٍ فشٍش  ًگْذاسي

  داسًوذ، فؼبليوت    فؼبليوت   هبلي  خذهبت  خبظ  دس ثخطْبي  وِ  خػَغبً ٍاحذّبيي  تدبسي

  صهيٌِ دس  دّذ ٍ ػولىشد آى هي  سا تطىيل  ٍاحذ تدبسي  ػوليبت  ػوذُ  ثخص  گزاسي سشهبيِ

  ٍاحذّبي  گزاسد. ثشخي تأثيش هي  آى  ػوليبت  ثشًتبيح  اي هالحظِ  لبثل  هيضاى  ثِ  گزاسي سشهبيِ

ِ    گزاسي سشهبيِ  تخػػي  ضشوتْبي  اصلجيل  تدبسي   ٍ هوذيشيت   ًگْوذاسي   غوشفبً دس صهيٌو

خَد دسآهذ يب   سشهبيِ  غبحجبى  وٌٌذ تب ثشاي هي  فؼبليت  دس ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  پشتفَي

ِ  تدوبسي   سبيش ٍاحوذّبي   . ثشايآٍسًذ  فشاّن  سضذ سشهبيِ   اسوت   هوىوي   گوزاسي  ، سوشهبي

سا   ًمذ آى  ٍخَُ  هذيشيت  اص فؼبليت  ضَد ٍ ثخطي  هبصاد ًگْذاسي  ٍخَُ  هٌجغ  يه  ػٌَاى ثِ

يوب    هالحظِ  ًفَر لبثل  هٌظَس اػوبل ثِ  است  هوىي  ٍاحذ تدبسي  يه  دّذ. ّوچٌيي  تطىيل

  گوزاسي  سشهبيِ  آى  ديگش، دس سْبم  ٍاحذ تدبسي  ٍ ػوليبتي  بليه  ثشسيبستْبي  وٌتشل  اػوبل

ِ   يب دسوتيبثي   تدبسي  ساثطِ  هٌظَس تحىين ثِ  است  هوىي  گزاسي سشهبيِ  وٌذ. ثؼالٍُ   يوه   ثو

 ضَد.  ًگْذاسي  تدبسي  هضيت

ثوبصاس    اسصش  ىتوَا  ، هي آى  ثشهجٌبي  ٍخَد داسد وِ  گزاسيْب، ثبصاس فؼبلي سشهبيِ  ثشخي  ثشاي . 11

  هٌػفبًِ  اسصش  ثبصاس ضبخع  گزاسيْب، اسصش سشهبيِ  ايي  وشد. ثشاي  سا تؼييي  گزاسي سشهبيِ

  تؼيويي   ٍخَد ًذاسد ٍ ثشاي  گزاسيْب، ثبصاس فؼبلي هَسد سبيش سشهبيِ . دس است  گزاسي سشهبيِ

 ضَد. هي  استفبدُ  ديگشي  اص طشق  هٌػفبًِ  اسصش

 گذاریُا سزمایٍ  بىذی طبقٍ

  ػىاًان  تاا  14  اضٌاضما   اساتاوساضز حسااتساضي    العاماات   عثك  وٍ  اضياتج  اظ ياحسَاي  طيٌاگ  آن . 13

  ماالي   ضا زض غاًضتُاي   ي غيطجاضي  جاضي  ، زاضاييُاي”جاضي  ي تسَيُاي  جاضي  زاضاييُاي  اضائٍ  وحًٌ ”

ٍ   جاضي  زاضايي  ػىًان ضا تٍ  جاضي  گصاضيُاي وىىس تايس سطمايٍ مي  ذًز تفىيه   گاصاضيُاي  ي ساطماي

 وىىس.  مىؼىس  غيطجاضي  زاضايي  ػىًان ضا تٍ  تلىسمست
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ٌ   ياا مفااز لاًاويه     ذااظ   حسااتساضي   استاوساضزَاي  عثك  وٍ  تجاضي  اظ ياحسَاي  گطيٌ  آن . 14   آماط

  زفتاطي   مثلا    ظاًض تؼيايه  مى وىىس تايس تٍ ومي  تفىيه  ضا زض تطاظوامٍ  ي غيطجاضي  جاضي  زاضاييُاي

 29  تا تىسَاي  گصاضيُا ضا مغاتك سطمايٍ  زفتطي  ضًوس ي مثل   آوُا تمايع لائل  گصاضيُا، تيه سطمايٍ

 وىىس.  تؼييه 38 تا

ِ 5 دس ثٌوذ   هٌذسج  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  تؼشيف  ثشاسبس . 15   صهوبًي   فموط   گوزاسي  ، سوشهبي

  ٍضوَ   ثِ  طَالًي  هذت  ثشاي  آى  لػذ ًگْذاسي  ضَد وِ هي  ثٌذي طجمِ  ثلٌذهذت  ػٌَاى ثِ

  ٍاحذ تدبسي  تَسط  آى  ٍاگزاسي  دس تَاًبيي  هحذٍديتْبيي  دس ػول  ثبضذ يب ايٌىِ  اثجبت  لبثل

ِ  هَسد ًظش سوشيغ   گزاسي سشهبيِ  ًظش اص ايٌىِ غشف  اغل  ثبضذ. ايي  ٍخَد داضتِ دس   الوؼبهلو

 : ثش هَاسد صيش است هطتول  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  داسد. ثٌبثشايي  هػذاقثبصاس ثبضذ يب ًجبضذ، 

 اػطبيي  ثلٌذهذت  يب تسْيالت  ٍ ٍاثستِ  فشػي  دس ٍاحذ تدبسي  گزاسي سشهبيِ . الف

 ٍاحذّب.  ايي  ثِ

  تدبسي  يب سٍاثط  فؼبليت  ٍ گستشش  ، تسْيل حفظ  اسبسبً خْت  وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . ة

  تدبسي  گزاسيْبي گزاسيْب اغطالحبً سشهبيِ سشهبيِ  )ايي  است  ضذُ  د اًدبمهَخَ

 (. است  گشفتِ   ًبم

ٍاحذ   ثشفؼبليتْبي  تأثيش ػوذُ  ٍاگزاس وشد، يب ثذٍى  تَاى ًوي  سا وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . ج

 .  ًيست  ٍاگزاسي  لبثل  تدبسي

  ّذف ضَد ٍ هي  ًگْذاسي  ٍاحذ تدبسي  ستوش تَسطه  ثب لػذ استفبدُ  وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . د

  ثوشاي   دسآهذ ٍ يب سضذ سشهبيِ  تأهيي  گزاسيْب خْت اص سشهبيِ  پشتفَيي  ًگْذاسي  آى

 . است  ٍاحذ تدبسي  سشهبيِ  غبحجبى

  ثلٌذهوذت   توَاى  سا هوي   گوزاسي  احشاص ضَد، سشهبيِ  پيطگفتِ  هؼيبسّبي  وِ  تٌْب دس ضشايطي . 16

  ضوذُ   ًگْوذاسي   ًسوجتبً طوَالًي    هذت  ثشاي  گزاسي سشهبيِ  يه  وِ  ٍالؼيت  وشد. ايي  تلمي

ِ  ًيست  گزاسي سشهبيِ  ثَدى  ثلٌذهذت  هؼٌبي ، لضٍهبً ثِ است   هؼيبسّوبي   . دس سبيش هَاسد وو

ِ      الوؼبهلِ اص سشيغ  )اػن  گزاسي هضثَس احشاص ًگشدد، سشهبيِ   ػٌوَاى  دس ثوبصاس يوب سوبيش( ثو

 ضَد. هي  ثٌذي طجمِ  خبسي  گزاسي بيِسشه
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  ٍخَد ثبصاسي  . اٍل است  اغلي  دٍ ضش   دس ثبصاس، دسثشگيشًذُ  الوؼبهلِ سشيغ  گزاسي سشهبيِ  تؼشيف . 17

ثبضوذ ٍ    هؼلَم  ثبصاسي  دسچٌيي  هؼبهالتي  ليوتْبي  ايٌىِ  ثبضذ ٍ دٍم  دستشس  آصاد ٍ لبثل  وِ  فؼبل

  ثتَاى  ثبضذ وِ  اتىب ثيبًگش ليوتي  لبثل  اي گًَِ  ثبيذ ثِ  ضذُ  اػالم  ليوت  ٍُضَد. ثؼال  اػالم  ػلٌي

ِ  ضشايط  ايي  تحمك  وشد. دسغَست  هؼبهلِ  آى  ثشاسبس ِ ”  يوه   گوزاسي  ، سوشهبي   گوزاسي  سوشهبي

  ثوشاي   است  هوىي“ دس ثبصاس  الوؼبهلِ سشيغ ”  ػجبست  هفَْم  . دس ػول است “دس ثبصاس  الوؼبهلِ سشيغ

بثشايي  يىسبى  هختلف  تدبسي  ٍاحذّبي ِ   دستشسوي   دس هيضاى  تفبٍت  دليل ِث  ًجبضذ. ٌث ثوبصاس ٍ    ثو

دى  دستشس دس ِ   گزاسي سشهبيِ  ، يه ضذُ  اػالم  ليوتْبي  َث   ثشخوي   تَسوط   ًگْوذاسي   ٌّگوبم   وو

ديگوش    ثوشاي   اسوت   ضوَد، هوىوي    دس ثبصاس تلمي  الوؼبهلِ ، سشيغ خبظ  هبلي  خذهبت  هؤسسبت

 ًجبضذ.  چٌيي ايي  تدبسي  ٍاحذّبي

  ثٌذي طجمِ  خبسي  گزاسي سشهبيِ  ػٌَاى ثِ  تَاى هي  دس ثبصاس سا، ّن  الوؼبهلِ سشيغ  گزاسي سشهبيِ . 18

 وشد.  تلمي  ثلٌذهذت  گزاسي سا سشهبيِ  آى 15 دس ثٌذ  دس هَاسد هٌذسج  وشد ٍ ّن

يب هفوبد    خبظ  حسبثذاسي  استبًذاسدّبي  هَخت ثِ  است  هوىي  تدبسي  اص ٍاحذّبي  ثشخي . 19

ٍ   خوبسي   داساييْوبي   ثيي  وِ  اي ضذُ  تؼييي  اصپيص  فشم  خَد سا هطبثك  ، تشاصًبهِ آهشُ  لَاًيي

، ًظيوش ثبًىْوب ٍ    تدوبسي   اص ٍاحذّبي  وٌٌذ. ثسيبسي  ضَد، تْيِ ًوي  لبئل  توبيضي  غيشخبسي

  لػذ ٍاگوزاسي   است  وٌٌذ، ّشچٌذ هوىي هي  فؼبليت  هبلي  ّبي دس سضتِ  وِ  ثيوِ  ضشوتْبي

ِ   خوبسي   ػوليبت  سا طي  داساييْبيطبى اص   هؼووَالً ثسويبسي    حوبل   ثبضوٌذ، ثوب ايوي     ًذاضوت

آًْب سا   تَاى ، هي لضٍم  دسغَست  وٌٌذ وِ هي  تلمي  هٌبثؼي  ػٌَاى خَد سا ثِ  گزاسيْبي سشهبيِ

  داساي  اسوت   هوىوي   تدبسي  ٍاحذّبي  ايي  حبل  ايي . ثب ثىبس گشفت  بسيخ  ػوليبت  خْت

  ضوَد. ثٌوبثشايي    تلموي   ثلٌذهوذت   گوزاسي  سشهبيِ  االغَل ػلي  ثبضٌذ وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ

  هجلوغ   خَد ٍ اًتسبة  گزاسيْبي سشهبيِ  ٍ تحليل  دس تدضيِ  تدبسي  ٍاحذّبي  اص ايي  ثسيبسي

ووبس    ، هجٌوبي  ثَدى  يب ثلٌذهذت  ًظش خبسي سا اص  گزاسي سشهبيِ  ، خػَغيبتآًْب  ثِ  دفتشي

 دٌّذ. لشاس هي
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 گذاریُا سزمایٍ  شذٌ  تمام  بُای

ّوب   الضحوِ وبسهضد وبسگضاس، حك  ، اصلجيل آى  تحػيل  ، هخبسج گزاسي سشهبيِ  يه  ضذُ  توبم  ثْبي . 11

ثب ايدوبد    ساثطِ دس  ضذُ تحول  هبلي  هخبسج  ضبهل  يگيشد ليى سا ًيض دسثش هي  ٍ هبليبت  ٍ ػَاسؼ

  توه  توه   گزاسيْب ثشهجٌوبي  سشهبيِ  پشتفَي  ضذُ  توبم  . ثْبي ًيست  گزاسي سشهبيِ  يه  تذسيدي

 ضَد. هي  تؼييي  آى  گزاسيْبي سشهبيِ

  آى  ضوذُ   تووبم   ضَد، ثْوبي   غيشًمذ تحػيل  اصاي هبثِ  والً يب خضئبً دسهمبثل  گزاسي اگش سشهبيِ . 11

  اصا ٍاگوزاس ضوذُ   هبثِ  ػٌَاى ثِ  خَاّذ ثَد وِ  ثْبداسي  يب اٍساق  داسايي  هٌػفبًِ  اسصش  هؼبدل

  تؼيويي   لبثل  ثيطتشي  ثب سَْلت  ضذُ  تحػيل  گزاسي سشهبيِ  هٌػفبًِ  اسصش  ّشگبُ  . ليىي است

 لشاس گيشد.  ػول  هالن  گزاسي سشهبيِ  ضذُ  توبم  ثْبي  دس تؼييي  است  اخيش هوىي  ثبضذ، هجلغ

  . ّوچٌويي  اسوت   ثب خشيذ سْبم  هطبثِ  ضذُ  خشيذاسي  تمذم  حك  ضذُ توبم  ثْبي  تؼييي  ًحَُ . 11

ضوَد    تموذم   حك  پزيش غبحت ٍاحذ سشهبيِ  سشهبيِ  افضايص  دس ًتيدِ  ٍاحذ تدبسي  چٌبًچِ

ِ   ثبثوت   اص ايوي   ًمذي  سَد سْبم  هطبلجبت  خذيذ يب ٍاگزاسي  سْبم  ثبثت  پشداختي  ٍخَُ   ثو

اص   اطويٌوبى   اص حػوَل   ضَد. دس هوَاسد ثوبال پوس    هي  اضبفِ  گزاسي سشهبيِ  ضذُ توبم  ثْبي

  گوزاسي  سشهبيِ  دفتشي  هجلغ  ، خوغ ّش سْن  دفتشي  هجلغ  هٌظَس تؼييي خذيذ ثِ  سْبم  دسيبفت

  گوزاسي  سشهبيِ  هَخَد اص ثبثت  سْبم  ول  ثِ  ضذُ  تحػيل  تمذم  حك  ضذُ توبم  ٍ ثْبي  لجلي

 ضَد. هي  تسْين  هشثَ 

  تؼلاك   يا سًز سُا   ضسٌ  سًز تضميه  حسالل  زضتطگيطوسٌ  ضسٌ  تحػيل  گصاضي سطمايٍ  چىاوچٍ . 23

 ذطيس تؼس اظ وساط   اظ تُاي  ػثاضت  گصاضي سطمايٍ  ضسٌ  تما   تاضس، تُاي  وطسٌ  ي زضيافت  گطفتٍ

 ذًاَس تًز.  وطسٌ  ي زضيافت  گطفتٍ  سًز تؼلك  َطگًوٍ

  گزاسي سشهبيِ  ، ثبصدُ گزاسي اص سشهبيِ  حبغل  اهتيبص ٍ سَد سْبم  ، حك ضذُ  سَد تضويي  هجبلغ . 14

سوَد    وِ  ، هثالً، دس هَاسدي ضشايط  دس ثشخي  حبل  ايي گشدد. ثب هي  ٍ ػوَهبً دسآهذ تلمي  است

  اص تحػويل   پيص  هػَة  ّب يب سَد اًجبضتِ اًذٍختِ  پزيش، اص هحل سشهبيِ  تضشو  ػبدي  سْبم
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  ضوذُ   تووبم   اص ثْوبي   ثخطوي   ثبصيبفت  هؼشف  هجبلغ  گًَِ  ضَد ايي هي  اػالم  گزاسي سشهبيِ

  گزاسي سشهبيِ  ضذُ  توبم  ديگش، ثْبي  ثيبى  ضَد. ثِ ًوي  ٍ دسآهذ هحسَة  است  گزاسي سشهبيِ

هضثوَس    سَد سوْبم   ضَد وِ هي  دادُ  وبّص  يب دسيبفتٌي  دسيبفتي  سَد سْبم  ثبثت  گبهيتٌْب ٌّ

  اص تحػويل   پزيش پوس  سشهبيِ  ضشوت  هػَة  گزاس اص سَدّبي سشهبيِ  ضشوت  هبصاد ثش سْن

 ثبضذ.  گزاسي سشهبيِ

 باسار  ارسش  بٍ  اوعكاس

ضَد  هي  دس ثبصاس ػوالً هَخت  الوؼبهلِ سشيغ  يگزاس هَسد سشهبيِ ثبصاس دس  اص اسصش  استفبدُ . 15

ضوَد    ضٌبسوبيي   ػولىشد هوبلي   دس غَستْبي  گزاسي ثبصاس سشهبيِ  دس اسصش  تغييشات  وليِ

  هجٌوبي   ثبضوذ. ووبسثشد ايوي     يب ًشسويذُ   سسيذُ  فشٍش  ثِ  گزاسي سشهبيِ  ًظش اص ايٌىِ غشف

ِ    الوؼبهلِ سشيغ  گزاسيْبي اص سشهبيِ ُ گشٍ  آى  دفتشي  هجلغ  دس تؼييي  گيشي اًذاصُ   دس ثوبصاس وو

 : است  صيش هٌبست  داليل  ضًَذ ثِ هي  ثٌذي طجمِ  خبسي  داساييْبي  ػٌَاى ثِ

  افضايص  ّشگًَِ  ضَد چَى هي  هٌؼىس  تشي ثٌحَ هطلَة  ٍاحذ تدبسي  ػوليبت  ًتيدِ الف.

ًمذ ٍ يب اًتظوبس    ٍخِ  دسيبفت  ثِ  ىهستٌذ ثَد  سجت  ، ثِ گزاسي ثبصاس سشهبيِ  اسصش دس

ِ   سوَد تحموك    ًمذ، هؼشف  ٍخِ  دسيبفت  ثِ  يميي  ثِ  لشيت . هضوبفبً   اسوت   دٍسُ  يبفتو

 وٌذ. هي  فشاّن  اص ػولىشد هذيشيت  ثْتشي  هجٌب اسصيبثي  ايي

  گيوشي  اًوذاصُ   اثضاس ثوشاي   تشيي ، ػيٌي ػول  ٍ يىٌَاختي  التػبدي  ًظش ٍالؼيت اص ًمطِ . ة

.  اسوت   دٍسُ  طوي   سوْبم   ٍ ًگْذاسي  خشيذ، فشٍش  ثِ  هشثَ   تػويوبت  تأثيش هبلي

  ٍالؼيوت   ثبضذ، ليىي  هتجلَس ًطذُ  تشاصًبهِ  دس تبسيخ  است  هوىي  سَد يب صيبى  اگشچِ

تجلَس آًْب سا   ، تَاًبيي گزاسي سشهبيِ  فشٍش  طشيك اص  هذيشيت  وِ  است  ايي  التػبدي

 . است  ًخَاستِ  ػوذ چٌيي ثِ  ليىي  داضتِ

  فشٍش  صهبى  اًتخبة  طشيك اص  ٍاحذ تدبسي  هذيشيت  تَسط  ػوليبت  ًتيدِ  دستىبسي .  ج

 ضَد. هي  ًبهوىي  گزاسي سشهبيِ
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ِ   است  اص داسايي  اي ثبصاس خبغِ  اسصش . د ٍ سوبيش    ٍاحوذ تدوبسي    هوذيشيت   ثوشاي   وو

اص   ، اسوتفبدُ  ثش ايوي   سا داسد. افضٍى  اّويت  ثيطتشيي  ليهب  غَستْبي  وٌٌذگبى استفبدُ

  لحوب   تٌْب ثِ  سا وِ  هتفبٍت  ثب ليوتْبي  هطبثِ  الالم  گيشي دس اًذاصُ  اضىبل  سٍش  ايي

 ثشد. هي  ، اص ثيي است  ايدبد ضذُ  هختلف  خشيذ دس صهبًْبي

  المعاملٍ سزیع  باسار ايراق  ارسش  تعييه

ِ   الوؼبهلِ سشيغ  اٍساق  اسصيبثي  ثشاي  ، دٍ ليوت صهبًي  ّش همطغ دس ، دس ػول . 16 ثوبصاس    اسصش  ثو

  ليوت  آى  ثِ  گزاسي سٍد سشهبيِ اًتظبس هي  وِ  است “پيطٌْبد خشيذ ”  : ليوت ٍخَد داسد. اٍل

  گزاس ثشاي سشهبيِ  سٍد يه اًتظبس هي  وِ  است “ پيطٌْبد فشٍش ”  : ليوت ٍاگزاس ضَد ٍ دٍم

ِ   همبغذ اسصيبثي  تَاًذ ثشاي هي  وِ  سَهي  ثپشداصد. ليوت  گزاسي سشهبيِ  تحػيل   ثىبس گشفتو

 “  پيطوٌْبد فوشٍش   ”ٍ  “ پيطٌْبد خشيوذ  ”  ليوت  هيبًگيي  ثبصاس، يؼٌي  هيبًگيي  ضَد، ليوت

ِ  سشيغ  گزاسي سشهبيِ  هَسد يه ضثَس دسه  دٍ ليوت  ثيي  ، تفبٍت . دس ػول است دس   الوؼبهلو

  ضوَد. ٍاحوذّبي   تدَيض ًوي  خبغي  استبًذاسد ليوت  دس ايي  . دسًتيدِ است  ثبصاس ًسجتبً ون

  ثيطوتش ٍاحوذّبي    وٌٌذ. ثوشاي  هي  خَد سا اًتخبة  خبظ  ثب ضشايط  هتٌبست  ، ليوت تدبسي

 ًيض  هيبًگيي  ليوت  دس ػول  ليىي  طٌْبد خشيذ استپي  ، ليوت تئَسي دس  غحيح  ، ليوت تدبسي

خَاّذ ضوذ.    اػوبل  طَس يىٌَاخت ضَد ثِ  اًتخبة  وِ  ّشهجٌبيي  ّشحبل . ثِ است  لجَل  لبثل

  اٍساق  ثَسس  طشيك ٍ يب اص  وبسگضاس سسوي  يه  طشيك اص  تَاى سا هي  تشاصًبهِ  تبسيخ  ليوتْبي

ِ   توه   ته  ثشاسبس  گزاسي سشهبيِ  س پشتفَيثبصا  ًوَد. اسصش  ثْبداس وست گوزاسيْب   سوشهبي

 ضَد. هي  هحبسجِ

  ثوش حدون   هجتٌوي   ٍ اغلت  است  هيبًگيي  ثبصاس ليوتي  ضذُ  اػالم  ليوت  وِ  داضت  ثبيذ تَخِ . 17

  تَسوط   اسوتفبدُ   ثشاي  اتىبيي  لبثل  ساٌّوبي  است  هوىي  ايي . ثٌبثش است  اص هؼبهالت  هؼيٌي

ِ   هػوذاق   ٌّگوبهي   اهوش ثوَيژُ    ًجبضوذ. ايوي    آى  خوبظ   ضشايط دس  احذ تدبسيٍ   داسد وو

  چٌيي ثبضذ. دس  اختيبس داضتِ سا دس  گزاسي سشهبيِ  اص يه  هؼوَل  اص اًذاصُ  گزاس، ثيص سشهبيِ

  ٍ ثٌوبثشايي   پوزيش ًيسوت   اهىوبى   تغييش دس ليوت  ثذٍى  گزاسي سشهبيِ  ول  ٍاگزاسي  ضشايطي
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  ًحَي ثِ  تشاصًبهِ  دس تبسيخ  ضٌبسبيي  دسآهذ لبثل  ضَد وِ  تؼذيل  هضثَس ثبيذ دسحذي  وتلي

ِ    گيشي اًذاصُ  اتىبپزيش لبثل   ٍاحوذ تدوبسي    تَسوط   ٍاگوزاسي   هؼووَل   ًحوَُ   ثبضوذ. الجتو

 ضَد.  ًظش گشفتِ دس  آى  ػبدي  فؼبليت  سٍال ( ثبيذ دس ثخص  يىدب يب ثخص  غَست )ثِ

ووتش   اي هالحظِ  ثٌحَ لبثل  است  هؤثش هوىي  ثبضذ، ليوت  اخجبسي  ٍاگزاسي  وِ  ضشايطيدس  . 18

  ًيض ػبهل  هؼبهلِ  هَخَد دس ثبصاس ثشاي  سْبم  حدن  ثبصاس ثبضذ. ّوچٌيي  ضذُ  اػالم  اص ليوت

ثوبصاس    ليووت   دس تؼيويي   فَق  ثبيذ هشاتت  ضشايط  . دسايي ثبصاس است  ليوت  دس تؼييي  هْوي

 لشاس گيشد.  خبظ  هَسد تَخِ

 گذاریُا سزمایٍ  دفتزی  مبلغ

گصاضي ي ياحسَاي تجاضي  گصاضيُاي وفُساضي ضسٌ تًسظ غىسيلُاي سطمايٍ استثىاي سطمايٍ تٍ . 29

ٍ  ساطيغ   گاصاضي  سطمايٍمطاتٍ وٍ تايس تٍ اضظش تاظاض گعاضش گطزز،  ٌ    المؼاملا   زض تااظاض َطگاا

 ضًز:  ظيط مىؼىس  اظ زي ضيش  يىي  تٍ  تطاظوامٍ ضًز تايس زض  وفُساضي  جاضي  زاضايي  ػىًان تٍ

 تاظاض، يا  اضظش .   الف

 . فطيش  اضظش  ي ذالع  ضسٌ تما   تُاي  الل .    ب

 

 تأثيط تاا   تاظاض، تسين  تًسظ  آن  جصب  تاضس وٍ  اي گًوٍ تٍ  گصاضي سطمايٍ  ي ميعان  ماَيت  چىاوچٍ . 30

ٍ    تؼاسيل   تااظاض تاياس عاًضي     جااضي   وثاضاس، ليمات    ، ممىاه  تاظاض آن  زض وطخ  اَميت   ضاًز وا

  ضا زضغاًضت   آن  ، اوتظاض وساة  تيىاوٍ  عًض يالغ تٍ  ياحس تجاضي  تاضس وٍ  ػًايسي  وىىسٌ مىؼىس

 تاضس.  زاضتٍ  تجاضي  فؼاليت  ػازي  زض ضيال  گصاضي سطمايٍ  ياگصاضي

ٍ   مي  تىسي عثمٍ  جاضي  زاضايي  ػىًان  تحت  وٍ  گصاضيُايي سايط سطمايٍ . 31 ٍ   ضًز، تاياس زض تطاظواما   تا

 ضًز:  ظيط مىؼىس  اظ زي ضيش  يىي

 ، يا فطيش  اضظش  ي ذالع  ضسٌ  تما   تُاي  الل . الف

 . فطيش  اضظش  ذالع . ب

  ٍ ّضيٌِ  هٌفؼت  ٍ هالحظبت  اتىبپزيشي  ثب خػَغيبت  وِ  تب هيضاًي  خبسي  اص اسصضْبي  استفبدُ . 11

،  وٌٌوذگبى  اسوتفبدُ   ثشاي  هبلي  دس غَستْبي  ضذُ  اسائِ  گشدد اطالػبت هي  سبصگبس ثبضذ، هَخت
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ٍ   لحوب   ضَد. ثوذيي   هفيذ ٍالغ  ٍاحذ تدبسي  ٍ ػولىشد هبلي  هبلي  ٍضؼيت  اسصيبثي  ساستبي دس

ِ    ؼبهلِالو سشيغ  گزاسي ، سشهبي15ِدس ثٌذ   روش ضذُ  داليل  ثِ  ثبتَخِ ِ   دس ثوبصاس سا وو   ػٌوَاى  ثو

ِ   هٌؼىس  دس تشاصًبهِ  ثبصاس آى  اسصش  ثِ  تَاى ضَد هي هي  ًگْذاسي  خبسي  داسايي   وشد ٍ ّشگًَو

دس   ٍاحذ تدوبسي   ػوليبت  اص ًتبيح  ثخطي  ػٌَاى سا ثِ  دٍسُ  طي  آى  دس اسصش  يب وبّص  افضايص

  الول   هضثَس ثِ  گزاسيْبي سشهبيِ  هدبص ديگش، اًؼىبس  ضَد. سٍيِ  ضٌبسبيي  سَد ٍ صيبى  غَست

 . است  دس تشاصًبهِ  فشٍش  اسصش  ٍ خبلع  ضذُ توبم  ثْبي

ِ   ضذُ  توبم  ثْبي  الل  دس ثبصاس( ثِ  الوؼبهلِ )غيش اص سشيغ  خبسي  گزاسيْبي سبيش سشهبيِ . 11   اٍليو

ِ   سشهبيِ  ضَد. ايي هي  هٌؼىس دس تشاصًبهِ  فشٍش  اسصش  ٍخبلع   ثْوبي   گزاسيْب، هؼووَالً ثو

  تطخيع  لبثل  گزاسي سشهبيِ  دس اسصش  وبّص  وِ  هَاسدي يبثذ هگش دس هي  اًؼىبس  ضذُ  توبم

  اي گًَِ ثِ  آى  هجلغ  وِ  ٌّگبهي  است  فشٍش  اسصش  اص خبلع  هدبص ديگش، استفبدُ  ثبضذ. سٍيِ

  هجلغ  ٍ وبّص  افضايص  ضَد، ّشگًَِ  اخيش اًتخبة  ثبضذ. اگش سٍيِ  گيشي اًذاصُ  اتىبپزيش لبثل

  ػوبدي   فؼبليتْوبي   گوزاسيْب دس صهوشُ   سشهبيِ  دسآهذ يب ّضيٌِ  ػٌَاى ثِ  گزاسي سشهبيِ  دفتشي

 ضَد. هي  ضٌبسبيي  سَد ٍ صيبى  غَست دس

ٍ ضاًز تاياس ز   ماي   تىسي عثمٍ  غيطجاضي  زاضايي  ػىًان  تحت  وٍ  گصاضيُايي سطمايٍ . 34 ٍ   ض تطاظواما   تا

 ضًز:  ظيط مىؼىس  اظ ضيضُاي  يىي

 .اوثاضتٍ  اضظش  واَص  اظ وسط َطگًوٍ  پس  ضسٌ  تما   تُاي  .الف

 .  مجاظ جايفعيه  ػمل  وحًٌ  يه  ػىًان تٍ  تجسيس اضظياتي  مثل   . ب

ٌ   اساتاوساضز حسااتساضي    ، مغااتك  تجسيس اضظياتي  مثل   تٍ  اوؼىاس  زضغًضت   ػىاًان  تاا  11  ضاماض

  ساال   ياه   تجسيس اضظيااتي   تىايب  زيضٌ  وٍ  تفايت  ضًز تا ايه مي  ػمل “مطًُز  ثاتت  زاضاييُاي ”

 ذًاَس تًز.

ثوبصاس    ضًَذ، اسصش هي  ًگْذاسي  طَالًي  هذت  ثشاي  ثلٌذهذت  گزاسيْبي سشهبيِ  اص آًدب وِ . 15

ِ    چٌذاًي  ، اّويت دٍسُ  صيبىسَد ٍ   گيشي اًذاصُ  ثِ  ثَدى  آًْب اص ًظش هشثَ    ًذاسد صيوشا وو

آًْوب    فوشٍش   طشيك سا اص  اسصش  ايي  سا ًذاسد وِ  آى  لػذ ٍ يب تَاى  ٍاحذ تدبسي  هذيشيت
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  اص وسوش   ، پوس  ضوذُ   تووبم   ثْبي  ثِ  ثلٌذهذت  گزاسيْبي ، سشهبيِ دليل  ايي  هتجلَس سبصد. ثِ

،  هدوبص خوبيگضيي    ػوول   يبثذ. دس ًحَُ هي  اًؼىبس دس تشاصًبهِ ، ْبآً  اًجبضتِ اسصش  وبّص

  ًووَد. اگوش ايوي     آًْب هٌؼىس  تدذيذ اسصيبثي  هجلغ  ثشاسبس  تَاى گزاسيْب سا هي سشهبيِ  ايي

ِ   دسآهذ تحمك  ػٌَاى ثِ  دس اسصش  افضايص  گًَِ ّش  ضَد، احتسبة  اًتخبة  سٍيِ   دٍسُ  يبفتو

ضَد  هي  تلمي  هبصاد تدذيذ اسصيبثي  ػٌَاى ثِ  افضايص ِ ّشگًَ  ، هجلغ . دسػَؼ ًيست  هٌبست

تدذيوذ    هجلوغ   ثِ  اًؼىبس  يبثذ. دسغَست هي  اًؼىبس  سْبم  غبحجبى  حمَق  ٍ دس سشفػل

ضَد  هي  ػول مطًُز ثاتت  زاضاييُاي  ػٌَاى ثب 11  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي  ، طجك اسصيبثي

 گيشد. لشاس هي  ػول  هالن 14هفبد ثٌذ   تدذيذ اسصيبثي  ٍةهَسد تٌب دس  وِ  تفبٍت  ثب ايي

ِ   ثلٌذهوذت   گزاسيْبي ، سشهبيِ ٍاحذ تدبسي  هذيشيت  چٌبًچِ . 16   تدذيوذ اسصيوبثي    هجلوغ   سا ثو

هدبص   تدبسي  ٍاحذّبي  وِ  هؼٌي ضَد. ثذيي  اًدبم  سبلِ  ثبيذ ّوِ  اسصيبثي  وٌذ، ايي  هٌؼىس

  ثْوبي   هؼشف  ٍ ًِ  خبسي  اسصش  هؼشف  ًِ  وِ  هجلغي  سا ثِ  ثلٌذهذت  گزاسيْبي ًيستٌذ سشهبيِ

ِ   وِ  است  ًظشيِ  ايي  وٌٌذُ اهش هٌؼىس  وٌٌذ. ايي  ، هٌؼىس است  ضذُ  توبم   غيوش اص ثْوبي    ثو

  ، اسصش هبلي  غَستْبي  وٌٌذگبى استفبدُ  داس ثشاي ٍ هؼٌي  هشثَ   ، تٌْب اسصش اٍليِ  ضذُ  توبم

 . است  خبسي

  ًگْوذاسي   غيشخبسي  داسايي  ػٌَاى ثِ “دس ثبصاس  الوؼبهلِ  سشيغ  گزاسي سشهبيِ ”  يه  چٌبًچِ . 17

ًوذاسد    آى  ٍاگزاسي  ثِ  داسد يب توبيلي  هحذٍديت  آى  دس ٍاگزاسي  ٍاحذ تدبسي  ضَد، چَى

ِ   هتجلَس ضَد، تلموي   دس ػول  آى  دس اسصش  تب افضايص   ثوبصاس آى   س اسصشد  افوضايص   ّشگًَو

سوَد ٍ    سا دس غوَست   تغييوشات   ًجبيذ ايي  ٍ دسًتيدِ  ًيست  ، هٌبست يبفتِ  تحمك  ػٌَاى ثِ

 وشد.  هٌؼىس  صيبى

ضاًز تاياس    ماي   وفُاساضي   جااضي   زاضاياي   ػىًان تٍ  وٍ  المؼاملٍ سطيغ  گصاضيُاي سطمايٍ  ول  مثل  . 38

ٍ   وال   ضًز. مثلا    معتًض تؼييه  ضيُايگصا ( سطمايٍ )پطتفًي  مجمًػٍ  مثىاي تط   گاصاضيُاي  ساطماي

  گاصاضيُاي  سطمايٍ  ته  ته  زفتطي  مثل   اظجمغ  ، ػثاضت جاضي  گصاضيُاي ي سايط سطمايٍ  تلىسمست

 ضًز. مي  تؼييه  جساگاوٍ  وٍ  است  مطتًط
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 گذاریُا سزمایٍ  دفتزی  تغييز مبلغ

ٌ   وفُاساضي   جااضي   زاضاياي   ػىاًان  تٍ  وٍ  اي املٍالمؼ سطيغ  گصاضيُاي سطمايٍ  َطگاٌ . 39 ،  اسات   ضاس

ٍ   زفتطي  زض مثل   يا واَص  افعايص  گًوٍ ضًز، َط  تاظاض مىؼىس  اضظش  تٍ تاياس    گاصاضي  ساطماي

 ضًز.  ضىاسايي  زضآمس يا َعيىٍ  ػىًان تٍ

  فطيش  اضظش  ذالع  ض تاظاض( تٍز  المؼاملٍ غيط اظ سطيغ  )يؼىي  جاضي  گصاضيُاي سايط سطمايٍ  َطگاٌ . 40

ٍ   گصاضي سطمايٍ  زفتطي  مثل   ي واَص  افعايص  ضًز، َطگًوٍ  مىؼىس زضآماس ياا     ػىاًان  تايس تا

 ضًز.  ضىاسايي  َعيىٍ

ٌ    ثثت  تجسيس اضظياتي  مثل   تٍ  تلىسمست  گصاضي سطمايٍ  َطگاٌ . 41 تاياس    آن  حسااتساضي   ضاًز، وحاً

  مثلا    تاضاس. افاعايص  “ مطاًُز   ثاتات   زاضاييُاي”  ػىًان تا 11  ضماضٌ  ياستاوساضز حساتساض  عثك

  مااظاز تجسياس اضظيااتي     ػىًان تايس تٍ  تجسيس اضظياتي  زضوتيجٍ  تلىسمست  گصاضي سطمايٍ  زفتطي

معتًض   افعايص  ضًز. َطگاٌ  مىؼىس  سطمايٍ  غاحثان  اظ حمًق  ترطي  ػىًان تٍ  ي زض تطاظوامٍ  ثثت

ٌ   ضىاسايي  َعيىٍ  ػىًان تٍ  تاضس وٍ  اظ تجسيس اضظياتي واضي  لثلي  واَص  يه  ػىس ،  اسات   ضاس

ٍ   زاضاياي   تاا َماان    زض ضاتغٍ  ضسٌ  ضىاسايي  َعيىٍ  تايس تا ميعان  افعايص  ايه زضآماس    ػىاًان  تا

  يس اضظيااتي تجس  وتيجٍ زض  تلىسمست  گصاضي سطمايٍ  للم  يه  زفتطي  مثل   ضًز. واَص  ضىاسايي

اظ  واضاي   لثلاي   افاعايص   ياه   معتًض ػىاس   واَص  ضًز. چىاوچٍ  ضىاسايي  َعيىٍ  ػىًان تايس تٍ

  اياه   غاًضت  ، زضايه است  مىظًض ضسٌ  ماظاز تجسيس اضظياتي  حساب  تٍ  تاضس وٍ  تجسيس اضظياتي

ٍ   َمان  تٍ  مطتًط  ماظاز تجسيس اضظياتي  تايس تا ميعان  واَص ٍ   اضيگاص  ساطماي مااظاز    حسااب   تا

 ضًز.  ضىاسايي  َعيىٍ  ػىًان تٍ  تسَىاض گطزز ي تاليماوسٌ  تجسيس اضظياتي

ٍ   ايىىٍ  تٍ  اظ العا   است  ػثاضت  وٍ  تحمك  مفًُ   تٍ  تاتًجٍ . 42 ٍ   زضيافات   زضآمس مستىس تا وماس    يجا

تاضس ي ياا    ومس يجًز زاضز( ضسٌ ٍ يج  تٍ  آن  اوتظاض تثسيل  مؼمًل  تا لغؼيت  وٍ  زيفطي  زاضايي )يا

  ويافتٍ  ، زضآمس تحمك41مصوًض زض تىس   مستىس ضًز، ماظاز تجسيس اضظياتي  يميه  تٍ  تا اوتظاض لطية

ي تىُاا    ماظاز معتًض مجاظويسات   اظ محل  عًض مستميم تٍ  سطمايٍ  افعايص  گطزز. تىاتطايه مي  تلمي

 ضًز. مي  مىتمل  اوثاضتٍ  سًز ي ظيان  بحسا  تٍ 45تىس   ، عثك تحمك  زض ظمان

  ضًز تلىٍ ومي  گصاضي سطمايٍ  زفتطي  تغييط زض مثل   ( مًجة جايعٌ  )يا سُا   سًز سُمي  زضيافت . 43

ٍ    گاصاضي  سطمايٍ  زفتطي  ، مثل  َط سُم  زفتطي  مثل   مىظًض تؼييه تٍ   ساُا    تؼاساز وال    تاياس تا

 ضًز.  تمسيم  سًز سُمي  مًجًز تؼس اظ زضيافت
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ِ    ًمذ يب داساييْبي  ٍسٍد ٍخِ  هٌدش ثِ  خبيضُ  يب سْبم  سَد سْوي  دسيبفت . 44 ٍاحوذ    ديگوش ثو

سوَد    گوزاس ثوب دسيبفوت    سشهبيِ  ديگش ٍاحذ تدبسي  ثيبى  ضَد. ثِ گزاس ًوي سشهبيِ  تدبسي

سَد   دسيبفت  ىدس صهب  دليل  ّويي وٌذ. ثِ ًوي  ، تحػيل است  داضتِ  خض آًچِ  چيضي  سْوي

سا   گزاسي سشهبيِ  ضذُ توبم  وشد ٍ يب ثْبي  سا ضٌبسبيي  گزاسي دسآهذ سشهبيِ  تَاى ًوي  سْوي

ٍ   هشثَ   گزاسي دس سشهبيِ  تؼذاد سْبم  افضايص  تٌْب ثبػث  سَد سْوي  داد. دسيبفت  افضايص

  ضوىل   سَد ثِ  ، تمسينديگش  ضَد. اص سَي هَخَد هي  ّش سْن  دفتشي  هجلغ  وبّص  دس ًتيدِ

  ػووَهي   هدووغ   ثوب تػوَيت    سوْبهذاساى   هطبلجوبت   اص هحل  سشهبيِ  افضايص  ًمذ ٍ سپس

  هَخت ثِ  ايٌىِ  گيشد، ضوي استبًذاسد لشاس ًوي  ايي  طجك  سَد سْوي  دس تؼشيف  الؼبدُ فَق

سا داسد ٍ تٌْوب    ًموذي   سوَد سوْبم    هطبلجِ  گزاس حك ، ٍاحذ سشهبيِ تدبست  لبًَى  اغالحيِ

ِ   خذيذ ٍاگزاس هوي   سْبم  وست  لجبل سا دس  حك  ، ايي توبيل  غَست دس اهوش    ايوي   وٌوذ وو

  تشتيوت   . ثوذيي  خذيذ است  سْبم  دس لجبل  هدذد آى  ٍ پشداخت  سَد سْبم  دسيبفت  هٌضلِ ثِ

 1  بسُوضو  ذاسياستبًذاسد ٍ استبًذاسد حسبث  ايي  الضاهبت  هضثَس ثب سػبيت  ذيوًم  سَد سْبم

 ضَد. هي  ضٌبسبيي  زضآمس ػملياتي  ػٌَاى ثب

 گذاریُا سزمایٍ  ياگذاری

تاياس    زفتاطي   ي مثلا    اظ ياگاصاضي   ػًايس حاغال   ياگصاض ضًز، تفايت  گصاضي سطمايٍ  يه  َطگاٌ . 45

ٍ   وٍ  جاضي  گصاضيُاي مًضز سطمايٍ ضًز. زض  ضىاسايي  زضآمس يا َعيىٍ  ػىًان تٍ   اضظش  لعذاا   تا

ٍ   تلىسماستي   گصاضيُاي ي سطمايٍ  ضسٌ  تاظاض ثثت  يا اضظش  فطيش ٍ   وا   تجسياس اضظيااتي    مثلا    تا

ٍ   تاياس وساثت    ياگصاضي  ، سًز يا ظيان است  يافتٍ  اوؼىاس ماًضز   ي زض  زفتاطي   مثلا    آذاطيه   تا

  ضسٌ تما   تُاي  الل  تٍ  يگصاض سطمايٍ  پطتفًي  تطاساس  وٍ  المؼاملٍ سطيغ  جاضي  گصاضيُاي سطمايٍ

ٌ  تما   تُاي  تٍ  تايس وسثت  ياگصاضي  ضًز، سًز يا ظيان مي  زازٌ  وطان  فطيش  اضظش  ي ذالع   ضاس

  ، تفاايت  اسات   ضسٌ  وفُساضي  جاضي  زاضايي  ػىًان تٍ  وٍ  گصاضيُايي مًضز سطمايٍ ضًز. زض  تؼييه

ٍ   ي زض  گصاضي سطمايٍ  عيىٍزضآمس يا َ  ػىًان تايس تٍ  اظ ياگصاضي واضي   گاصاضيُاي  ماًضز ساطماي

ٍ  ضًز. َاط   ضىاسايي  ياگصاضي  سًز يا ظيان  ػىًان مصوًض تايس تٍ  ، تفايت تلىسمست   ذاالع   گًوا

مىظًض   ماظاز تجسيس اضظياتي  لثالً زض حساب  وٍ  گصاضي سطمايٍ  يه  اظ تجسيس اضظياتي ماظاز واضي

تساتاوىاض    ، تٍ سطمايٍ  غاحثان  حمًق  تغييط زض اجعاي  ػىًان ، تايس تٍ است  ضسٌ  وفُساضي  ي زض آن

 مىظًض ضًز.  اوثاضتٍ  سًز ي ظيان  حساب



 51  شماره  استاندارد حسابداري

 گذاريها سزمايه  حسابداري

 320 

  مىؼىس  ضسٌ  تما   تُاي  تٍ  وٍ  ياحس تجاضي  ذاظ  گصاضي سطمايٍ  يه  اظ مجمًع  تىُا ترطي  َطگاٌ . 46

ٍ   مجمًع  ضسٌ  تما   تُاي  فيهمياو  تطمثىاي  زفتطي  ، ياگصاض ضًز، مثل  است  ضسٌ   گاصاضي  ساطماي

 ذًاَس ضس.  محاسثٍ

سسوذ   هوي   فشٍش  گزاس ثِ سشهبيِ  ٍاحذ تدبسي  تَسط  خشيذ سْبم  تمذم  حك  وِ  دس هَاسدي . 47

  تؼذاد ثيي  ًسجت  هَخَد ثِ  سْبم  اسوي  اص وسش هجلغ  پس  هشثَ   گزاسي سشهبيِ  دفتشي  هجلغ

 ضَد. هي  هَخَد تسْين  ٍ سْبم  تمذم  حك

دس   هٌوذسج   ًطوذُ   ٍ دسيبفوت   گشفتِ  هوتبص تؼلك  ٍ يب سَد سْبم  ضذُ  سَد تضويي  ّشگًَِ . 48

 خَاّذ ضذ.  گشفتِ  حسبة  ثِ  طَس خذاگبًِ ثِ  اص فشٍش  ػَايذ حبغل

 گذاریُا سزمایٍ  بىذی تغييز طبقٍ

 گيطز:  ظيط غًضت  اظ زي مثىاي  يىي  تايس تطاساس  جاضي ٍ ت  تلىسمست  گصاضيُاي سطمايٍ  تىسي تغييط عثمٍ . 49

  تُااي   الال   ضيش  تٍ  جاضي  گصاضيُاي سطمايٍ  ، چىاوچٍ زفتطي  ي مثل   ضسٌ تما   تُاي  الل  تٍ .  الف

ٍ   مي  مىؼىس  فطيش  اضظش  ي ذالع  ضسٌ تما  معتاًض لاثالً     گاصاضيُاي  ضًز. اگاط ساطماي

  تاياس َىفاا     مطتاًط   ماظاز تجسيس اضظياتي  تاليماوسٌ  گًوٍ َط  است  ضسٌ  تجسيس اضظياتي

 ضًز، يا  زازٌ  تطگطت  گصاضي سطمايٍ  اظ حساب  تىسي تغييط عثمٍ

  فاطيش   اضظش  تااظاض ياا ذاالع     اضظش  تٍ  جاضي  گصاضيُاي سطمايٍ  ، چىاوچٍ زفتطي  مثل   تٍ .  ب

ساًز    تٍ  جاضي  گصاضيُاي تاظاض سطمايٍ  اضظشزض   تغييطات  وٍ  ضًز. زض مًاضزي مي  مىؼىس

  حسااب   ضا تٍ  مطتًط  ماظاز تجسيس اضظياتي  تاليماوسٌ  گًوٍ ضًز تايس َط مىظًض مي  ي ظيان

 وطز.  مىتمل  اوثاضتٍ  سًز ي ظيان

ٍ   تلىسمست  تٍ  جاضي  گصاضيُاي سطمايٍ  تىسي تغييط عثمٍ . 50 ٌ  تماا    تُااي   الال   تايس تا   اضظش  عي ذاال   ضاس

 ياتس.  اوتمال  اضظش  ايه  تٍ  است  ضسٌ  ( ثثت فطيش  اضظش  تاظاض )يا ذالع  اضظش  لثالً تٍ  ، يا چىاوچٍ فطيش

ِ   است  ، هوىي15دس ثٌذ   روش ضذُ  هؼيبسّبي  ثِ  ، ثبتَخِ خبظ  دس ضشايط . 51   ثٌوذي  تغييش طجمو

 ، ثبضوذ. ثوشػىس    ، هٌبست ضذُ  تحػيل  يخبس  داسايي  ػٌَاى اثتذا ثِ  وِ  گزاسي سشهبيِ  يه

ثَخوَد آيوذ.     ثٌوذي  تغييش طجمِ  ثشٍد ٍ ًيبص ثِ  اصثيي 15دس ثٌذ   هٌذسج  ضشايط  است  هوىي

 . است 51ٍ  49  ثٌذّبي  طجك  ثٌذي تغييش طجمِ  حسبثذاسي  ًحَُ  غَست  ايي دس
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طوَس   ، ثبيذ ثِ ٍ ثلٌذهذت  خبسي  طجمبت  ييث  گزاسي سشهبيِ  يه  اًتمبل  ثِ  هَاسد، تػوين  دس وليِ . 51

سا   هؤثش اًتموبل   ثبيذ تبسيخ  هستٌذسبصي  هستٌذ ضَد. ايي  ٍاحذ تدبسي  داخلي  دس سَاثك  سسوي

 وٌذ.  هطخع

  سًد ي سیان  صًرت

 مىظًض ضًز:   سًز ي ظيان  ظيط تايس تٍ  تاال، الال   زض تىسَاي  تط مًاضز شوط ضسٌ  ػاليٌ . 53

ٌ   گصاضيُاي سطمايٍ  فطيش  اضظش  ذالع  اظ واَص واضي  َعيىٍ  َطگًوٍ .  الف ٍ   ماستي  وًتاا   وا

 ضًز، مي  اضظياتي  فطيش  اضظش  ي ذالع  ضسٌ  تما   تُاي  الل  تٍ

ٌ   تماا    تُاي  ضيش  تٍ  وٍ  تلىسمستي  گصاضيُاي سطمايٍ  واَص اضظش  َعيىٍ  َطگًوٍ . ب   ضاس

 ضًز، ي مي  اضظياتي

 . تغييط زض ضطايظ  تٍ  تًجٍ تا “  ب ”ي  “  الف ”مًاضز   لثلي  واَطُاي  تطگطت  َطگًوٍ  .  ج

 

  ًگْوذاسي   خوبسي   داسايي  ػٌَاى ثِ  دس ثبصاس وِ  الوؼبهلِ سشيغ  اٍساق  ثِ  هشثَ   سَد ًگْذاسي . 54

  دٍسُ  ثبصاس طي  دس اسصش  افضايص  وٌٌذُ ضَد، هٌؼىس هي  ثبصاس اسصيبثي  اسصش  سٍش  ٍ ثِ  ضذُ

ِ   دسآهذ هضثَس دس سَد ٍ صيبى  ثبضذ. ثٌبثشايي هي  يبفتِ  ٍ دسآهذ تحمك  است دسآهوذ    ػٌوَاى  ثو

  دٍسُ  ثبصاس طوي   دس اسصش  وبّص  ضَد. ّشگًَِ هٌظَس هي  دٍسُ  طي  گزاسي اص سشهبيِ  حبغل

 ضَد. هي  ضٌبسبيي  ّضيٌِ  ػٌَاى ًيض ثِ

ٌ   تماا    ومتاط اظ تُااي    فطيش  اضظش  ذالع  ، َطگاٌ جاضي  صاضيُايگ مًضز سايط سطمايٍ زض . 55  ضاس

ٌ  مطتًط  ظيان  تطاي ،گطزز ٍ   ايجااز ماي    ، شذياط ٍ   ضاًز. تا ٍ   اي گًوا   وااَص اضظش   تاطاي   مطاات

ٍ   وٍ گطزز. شذايط معتًض زضغًضتي ايجاز مي  ، شذيطٌ تلىسمست  گصاضيُاي سطمايٍ تغيياط    زليال  تا

 ضًز. مي  وثاضس، تطگطت مًضز وياظ  ضطايظ زض

  دس اسصش  وبّص  ثبضذ ّشگًَِ  ضذُ  ثجت  تدذيذ اسصيبثي  هجلغ  ثِ  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  ّشگبُ . 56

  طجوك   هجوبلغ   ايوي   گوشفتي   حسوبة   ثِ  ضَد. ًحَُ هي  گيشي اًذاصُ  تدذيذ اسصيبثي  هجلغ  ثِ  ًسجت

 خَاّذ ثَد. مطًُز  ثاتت  اييُايزاض  ػٌَاى ثب 11  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي
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  گذاری سزمایٍ  تخصصي  مؤسسات

ٍ   اظ ياگاصاضي   سًز حاغال   اظ تًظيغ  وٍ  گصاضي سطمايٍ  ترػػي  مؤسسات . 57   مىاغ   گاصاضي  ساطماي

گصاضيُا  سطمايٍ  اضظش  ي ويع تغييطات  گصاضي سطمايٍ  اظ ياگصاضي  حاغل  اوس، تايس سًز يا ظيان ضسٌ

  سًز ي ظيان  زضغًضت  ضًز، ورست مىظًض مي  سًز ي ظيان  استاوساضز تٍ  ايه  العامات  عثك  ضا وٍ

 وىىس.  مىتمل  تمسيم  غيطلاتل  َاي اوسيذتٍ  حساب  سًز تٍ  ترػيع  عطيك اظ  ي سپس  مىؼىس

 افشـا

 افطا ضًز:  مالي  ظيط تايس زض غًضتُاي  اعالػات . 58

ٌ    گصاضيُا مطاتمل  سطمايٍ  تطاي  ستفازٌمًضز ا  حساتساضي  َاي ضييٍ .  الف   حسااتساضي   تاط وحاً

 ، زفتطي  مثل   تغييطات

ٌ   وفُاساضي   جااضي   زاضايي  ػىًان تٍ  تاظاض وٍ زض  المؼاملٍ سطيغ  گصاضيُاي سطمايٍ  مثل  . ب   ضاس

 ، است

  جااضي   زاضايي  ػىًان تٍ  زض تاظاض وٍ  المؼاملٍ سطيغ  گصاضيُاي اظ سطمايٍ  زضآمس حاغل  مثل  . ج

اظ تغيياط زض    زضآماس حاغال    ، ضاامل  اسات   ضسٌ  تاظاض اضظياتي  اضظش  ضيش  ي تٍ  وفُساضي

ٍ   اظ اوتماال  واضي  سًز ي ظيان  جساگاوٍ  تاظاض ي تفىيه  اضظش ي   جااضي   تايه   گاصاضي  ساطماي

 ، تلىسمست

  وفُاساضي   جااضي   زاضايي  ػىًان تٍ  زض تاظاض وٍ  المؼاملٍ سطيغ  گصاضيُاي تاظاض سطمايٍ  اضظش . ز

 ، است  ضسٌ  اضظياتي  فطيش  اضظش  ي ذالع  ضسٌ تما   تُاي  الل  ضيش  ي تٍ  ضسٌ

ٍ    المؼاملٍ سطيغ  گصاضيُاي تاظاض سطمايٍ  اضظش . َ ٍ   زض تااظاض وا   غيطجااضي   زاضاياي   ػىاًان  تا

 ، است  ضسٌ  وفُساضي

 ، تلىسمست  گصاضيُاي سطمايٍ  اگصاضياظ ي واضي  سًز يا ظيان  گًوٍ َط  مثل  . ي

 ، تلىسمست  گصاضيُاي سطمايٍ اوثاضتٍ  اضظش واَص مثل  . ظ

زضآماس    ومس يا يغًل  گصاضيُا تٍ سطمايٍ  تثسيل  تا امىان  زض ضاتغٍ  تًجٍ  لاتل  محسيزيتُاي . ح

 آوُا، ي  ي ػًايس ياگصاضي

  ، غاًضت  تُازاض است  زض ايضاق  گصاضي ايٍآوُا سطم  ػمسٌ  فؼاليت  وٍ  مًضز مؤسساتي زض .  ط

 . گصاضي سطمايٍ  پطتفًي  تحليلي
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ضوَد   افطب هوي   گزاسي سشهبيِ  ثشاي  هَسد استفبدُ  حسبثذاسي  ّبي ، سٍيِ هبلي  دس غَستْبي . 59

  ٍضوَ   ، ثِ ضذُ  ّب اػوبل اص سٍيِ  ّشيه  دس آى  وِ  ٍ ضشايطي  اسصيبثي  هجبًي  وِ  اي گًَِ  ثِ

  هجلغ  تغييشات  حسبثذاسي  ًحَُ ثِ  هشثَ   ّبي سٍيِ  هضثَس ضبهل  ثبضذ. افطبي  ضذُ  خعهط

 ثبضذ. گزاسيْب ًيض هي سشهبيِ  دفتشي

توأثيش ػولىوشد     هيوضاى   ، افطوبي  سوَد ٍ صيوبى    غَست  ، ثَيژُ هبلي  غَستْبي  دسن  ثشاي . 61

اهوش،    . ايي ثشخَسداس است  اص اّويت  دٍسُ  طي  ٍاحذ تدبسي  ػوليبت  ثشًتبيح  گزاسي سشهبيِ

  ، دسغَست اسبس  وٌذ. ثشايي هي  ديگش سا تسْيل  تدبسي  ٍ ٍاحذّبي  لجل  ثب سبلْبي  همبيسِ

  ًگْوذاسي   خوبسي   داسايوي   ػٌَاى ثِ  دس ثبصاس وِ  الوؼبهلِ سشيغ  گزاسي سشهبيِ  ، هجلغ اّويت

َ   ثب دسآهذ حبغل  ، ّوشاُ ضذُ ثوبصاس دسآهوذ     اسصش  اص سٍش  اسوتفبدُ   ستاص آًْب ٍ دس غو

 ضَد. افطب هي  آًْب، خذاگبًِ ثبصاس  دس اسصش  اص تغييشات ًبضي

 اجزا  تاریخ

ٍ   ماالي   غًضتُاي  مًضز وليٍ استاوساضز زض  ايه  العامات . 61 ي  1/1/1380  آوُاا اظ تااضيد    ماالي   زيضٌ  وا

 . االجطاست ضًز، الظ  مي  ضطيع  اظ آن تؼس

  حسابذاری  المللي بيه  با استاوذاردَای  قتمطاب

  ػٌوَاى  ثب 15  ضوبسُ  حسبثذاسي  الوللي استبًذاسد، هفبد استبًذاسد ثيي  ايي  الضاهبت  ثب اخشاي . 61

 ضَد. هي  ًيض سػبيت گصاضيُا سطمايٍ  حساتساضي



 

 


