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 پیشگفتار

 

تَسطظ   22/9/1391وِ زض تاضید  تغییط زض ًطخ اضظ آثاضػٌَاى  تا 16استاًساضز حساتساضی ضواضُ  (1)

هجوغ ػوَهی ساظهاى حساتطسی تػَیة ضسُ است، جایگعیي استاًساضز حسطاتساضی ضطواضُ   

ضُ هالی آًْطا  ٍ العاهات آى زض هَضز غَضتْای هالی وِ زٍ ضَز هی تؿؼیط اضظػٌَاى  لثلی تا 16

 االجطاست. ، الظمضَز هیاظ آى ضطٍع  ٍ تؼس 1/1/1391 اظ تاضید

 دالیل تجذیذ نظز در استانذارد

ٍ تْثطَز   گعاضضطگطی هطالی  الوللی  تیطتط تا استاًساضزّای تیي ٌگیّواّایي تجسیسًظط تا ّسف  (2)

 استاًساضز لثلی، اًجام ضسُ است.

 تغییزات اصلی

 دامنه کاربزد

 اظ زاهٌِ واضتطز ایي استاًساضز ذاضج ضسُ است. عَض واهل تِ ساظی ػولیات هػَى حساتساضی (3)

زض استاًساضز لثلی، اضائِ غَضتْای هالی ٍاحس تجاضی تِ ٍاحس پَل گعاضضگطی غیطط اظ ٍاحطس    (4)

 پَل ػولیاتی هغطح ًطسُ تَز. ایي استاًساضز، تطای اضائِ غَضتْای هالی تِ اضظ ًیع واضتطز زاضز.

 تعاریف

زض استاًساضز لثلی تٌْا ٍاحس پَل گعاضضگطی تؼطیف ضسُ تَز.  زض ایي اسطتاًساضز، ػطالٍُ تطط     (5)

 ٍاحس پَل گعاضضگطی، ٍاحس پَل ػولیاتی ًیع تؼطیف ضسُ است.

 تسعیز در بهاي تمام شذه دارایی تفاوتاحتساب 

ل هالحظِ زض اضظش ضسوی ظیاى تسؼیط ًاضی اظ واّص ضسیس یا افت لات احتسابزض استاًساضز لثلی،  (6)

ای توام ضسُ زاضایی، ِت ز. ضیال زض ْت َاى ًحَُ ػول جایگعیي، هجاظ َت ًحَُ ػوطل جطایگعیي زض    ػٌ

ای اضظی    تط ایي، ػالٍُ ضسُ است. هحسٍز یِت ضطایظ ذاغایي استاًساضز  ّْی ای تسطؼیط تطس ٍْت تفا
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تطِ   هاای   ج تامهیي هرااض ػٌطَاى   تطا  13اسطتاًساضز حسطاتساضی ضطواضُ    ضطط ضػایت العاهات  ِت

ای  ضَز. ضسُ هٌظَض هی توام ْت

 تغییز در واحذ پول عملیاتی

تٌسی ػولیطات ذطاضجی ضا تطا العاهطات      ایي استاًساضز، العاهات پیطیي هطتَط تِ تغییط زض عثمِ (7)

 هطتَط تِ تغییط زض ٍاحس پَل ػولیاتی جایگعیي وطزُ است. 

 تسعیز به واحذ پول گشارشگزي 

ػولیطات ذطاضجی   ”اظ  “ٍاحطس هسطتمل ذطاضجی   ”لثلی تطای تؼییي ضٍش تسؼیط،  زض استاًساضز (8)

تفىیه ضسُ تَز. ایي تفىیه زض استاًساضز جسیطس   “الیٌفه اظ ػولیات ٍاحس تجاضی گعاضضگط

ٍجَز ًساضز اها هؼیاضّایی وِ زض استاًساضز لثلی تطای تطریع یه ػولیات ذاضجی تِ ػٌطَاى  

تَز زض ایي استاًساضز تطای تطریع ٍاحس پطَل ػولیطاتی    استفازُ ضسُ “ٍاحس هستمل ذاضجی”

 تىاض گطفتِ ضسُ است.  

 سزقفلی و تعذیالت ارسش منصفانه

زض ایي استاًساضز، تؼسیالت اضظش هٌػفاًِ زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیطات ذطاضجی ٍ سططلفلی     (9)

َب ًاضی اظ تحػیل ػولیات ذاضجی، ترطی اظ زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیطات ذطاضجی هحسط   

ضَز ٍ تسؼیط آًْا تایس تا ًطخ اضظ زض تاضید تطاظًاهِ اًجام گیطز. زض اسطتاًساضز لثلطی ضٍیطِ     هی

 زیگطی ًیع هجاظ تَز وِ زض استاًساضز جسیس حصف ضسُ است.

 افشا

تط اساس ایي استاًساضز، ٍاحس تجاضی تایس ّطگًَِ تغییط زض ٍاحس پَل ػولیطاتی ٍ زلیطل آى ضا    (10)

 هجطاظ  تٌسی ػولیطات ذطاضجی ٍ ًحطَُ ػوطل     افطای هطتَط تِ تغییط زض عثمِافطا وٌس. هَاضز 

 جایگعیي زض هَضز تفاٍتْای تسؼیط، زض ایي استاًساضز حصف ضسُ است. 
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ومطالعه“حسابذاريبراستانذاردهايايمقذمه ”بهاستانذاردبايذباتوجهاين

شود.گرفتهبكار

 هذف

تِ اضظ اًجام زّس یا زاضای ػولیات ذاضجی تاضس.  هؼاهالتیت تجاضی هوىي اس یه ٍاحس .1

ِ  اضظتطِ  هوىي است غَضتْای هالی ذطَز ضا   تجاضی تط ایي، یه ٍاحس ػالٍُ وٌطس.   اضائط

ػولیطات ذطاضجی   ٍ هؼطاهالت اضظی  چگطًَگی اًؼىطاس    تجطَیع ّسف ایي اسطتاًساضز،  

 پطَل  ٍاحسهالی تِ غَضتْای  ًحَُ تسؼیط ّوچٌیي تجاضی ٍ غَضتْای هالی یه ٍاحس زض

 .استگعاضضگطی 

 آثطاض اسطتفازُ ضطَز ٍ    تسؼیط تطای چِ ًطذیایي است وِ اظ  استاًساضز اغلی اتهَضَػ .2

 غَضتْای هالی گعاضش ضَز. زض ، چگًَِاضظًطخ  زض تغییط

 دامنه کاربزد

 هَاضز ظیط تکاض گطفتِ قَز5 زضتایس  ایعاهات ایي اؾتاًساضز .3

 اضظی،ی هاًسُ حؿاتْاٍ حؿاتساضی هؼاهالت  ایف.

ططیق تلفیق، ضٍـ اضظـ ٍیػُ  ٍ ٍضؼیت های  ػولیات ذاضخ  کِ اظطز کػولتؿؼیط ًتایح  . ب

 قَز، ٍ ه تداضی هٌظَض  نَضتْای های  ٍاحس زض ًاذایم یا ضٍـ اضظـ ٍیػُ

 .گعاضقگطی پَل ٍاحستداضی تِ  ٍ ٍضؼیت های  ٍاحسطز کػولتؿؼیط ًتایح  . ج

 

سطاظی   هػطَى  ضطاهل ) الطالم اضظی  هػَى ساظیػولیات طای حساتساضی ایي استاًساضز ت .4

( وِ تا ّسف واّص یا جثطاى ضیسطه ًاضطی اظ   یػولیات ذاضج زض گصاضی ذالع سطهایِ

 .واضتطز ًساضز ،گیطز تغییط ًطخ اضظ اًجام هی
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ِ   غَضتْای هالی یه ٍاحطس  اضائِایي استاًساضز تطای  .5 وطاضتطز زاضز ٍ   ًیطع  اضظ تجطاضی تط

ضا تؼیطیي   حسطاتساضی اسطتاًساضزّای   تطا غَضتْای هطالی   تطای اًغثاق ایي هات هطتَطالعا

 ًوایس. هی

  اتیط ػول  یًمطس   یاًْطا یجط طیٍ تسطؼ   یاضظ  اظ هؼاهالت یًاض  یًمس  یاًْایجط  اضائِ  ًحَُ .6

ِ   یًوط   استاًساضز هغططح   يیزض ا ًمس  ٍجَُ  اىیجط  غَضت زض  یذاضج اسطتاًساضز    ضطَز )تط

 ضَز(.  هطاجؼِ ًقس  ٍخَُ  اىیخط  نَضت  ػٌَاى تا 2ضواضُ   یضحساتسا

 تعاریف

 ایي اؾتاًساضز تا هؼاً  هكرم ظیط تکاض ضفتِ اؾت5 انطالحات شیل زض .2

 تداضی. پَل ػولیات  ٍاحس پَی ، تِ غیط اظ ٍاحس ٍاحس اظ ّط ػثاضت اؾت اضظ5

تَاًٌاس   ای هطلغ ٍ هایال ها    ٌسُهثلغ  اؾت کِ ذطیساضی هطلغ ٍ هایل ٍ فطٍق اضظـ هٌهفا5ًِ

اظای هثلغ هعتَض تا یکسیگط هثازیِ یا یک  قطایط ػازی، یک زاضای  ضا زض ای حقیق  ٍ زض هؼاهلِ زض

 تسّ  ضا تؿَیِ ًوایٌس.

هثلغ ثاتات یاا قاتال     ًقس ٍ زاضاییْا ٍ تسّیْای  کِ قطاض اؾت تِ اظ ٍخِ ػثاضت اؾت اقالم پَی 5

 ا پطزاذت قَز.ًقس زضیافت ی تؼییٌ  اظ ٍخِ

تاط اضظ، تطحؿاة ٍاحاس پاَل      ، اطالػاات هاای  هثتٌا    آىططیاق   فطآیٌسی اؾت کاِ اظ  تؿؼیط5

گعاضقگطی تیاى قَز. ٍاغُ تؿؼیط، گعاضـ هؼاهالت هٌفطز اضظی تط حؿة ٍاحس پَل گعاضقگطی 

های  تْیِ قسُ تاط حؿاة اضظ تاِ ٍاحاس پاَل       ٍ ّوچٌیي تطگطزاى یک هدوَػِ کاهل نَضتْای

 گیطز. ضا زض تطه  گعاضقگطی

پاَل   پَل تِ ٍاحس اظ تؿؼیط هیعاى هؼیٌ  اظ یک ٍاحس اظ تفاٍت ًاق  ػثاضت اؾت تفاٍت تؿؼیط5

 زیگط تا ًطذْای هتفاٍت.

تدااضی گعاضقاگط    اظ ؾاْن ٍاحاس   ػثااضت اؾات   یک ػولیات ذاضخ 5 گصاضی زض ذایم ؾطهایِ

 ذایم زاضاییْای ػولیات ذاضخ . زض

تداضی ٍاتؿتِ، هكاضکت ذال یا قؼثِ  تداضی فطػ ، ٍاحس اظ یک ٍاحس ػثاضت اؾت ػولیات ذاضخ 5

تدااضی گعاضقاگط یاا     ذاضج اظ کكَض هحل فؼاییات ٍاحاس   تداضی گعاضقگط کِ فؼاییتْای آى زض ٍاحس

 قَز. تداضی گعاضقگط اًدام ه  تطحؿة ٍاحس پَی  غیط اظ ٍاحس پَل ٍاحس
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 تداضی فطػ  آى. ّایٍاحس کلیِتداضی انل  ٍ  ٍاحس ػثاضت اؾت اظ گط5ٍُ

تدااضی زض آى   پَل هحایط اقتهاازی انال  کاِ ٍاحاس      اظ ٍاحس ػثاضت اؾت پَل ػولیات 5 ٍاحس

 کٌس. فؼاییت ه 

 اضائِ نَضتْای های . اؾتفازُ زض پَل هَضز اظ ٍاحس ػثاضت اؾت پَل گعاضقگطی5 ٍاحس

 تشزیح تعاریف

 عملیاتی پول واحذ

ترطص  هحیغی است وِ تِ عَض هؼوَل ، تجاضیٍاحس فؼالیت  هحلهحیظ التػازی اغلی  .8

 پطَل  ٍاحطس تؼیطیي   تططای . ضطَز  ایجاز ٍ هػطف هطی آى  زض تجاضی ٍاحس ػوسُ ٍجِ ًمس

 زّس: ًظط لطاض هی هستجاضی ػَاهل ظیط ضا  ٍاحس ،ػولیاتی

 ضَز ٍ تؼییي ٍ تسَیِ هیتا آى  ػوستاً ذسهات وِ لیوت فطٍش واالّا ٍ پَلی ٍاحس الف.

لیوت فطٍش واال ٍ ذطسهات ضا تؼیطیي    ،هحل فؼالیت زض َجَزههمطضات ضلاتت ٍ 

 وٌس. هی

واالّطا ٍ ذطسهات    تأهیي هراضج سایطٍ  ،توعزس، زهَاز ترص ػوسُوِ  پَلی ٍاحس . ب

 .زضَ هیآى تؼییي ٍ تسَیِ  تا
 

فططاّن  تجاضی  ػولیاتی ٍاحس پَل ٍاحستَاًس ضَاّسی تطای تؼییي  ّوچٌیي ػَاهل ظیط هی .9

 :وٌس

تططای هاطال، افطعایص    اظ فؼالیتْای تطأهیي هطالی )   حاغل ًمس ٍجَُوِ  پَلی حسٍا الف.

 ضَز. هی تحػیلآى  ا( تسطهایِ یا استمطاؼ

 زضیافطت آى  تطاساساظ فؼالیتْای ػولیاتی  حاغل ًمس ٍجَُوِ هؼوَالً  لیٍاحس پَ . ب

 ضَز. هی

 پَل ٍاحس تاٍاحس پَلی ایي ػولیات ذاضجی ٍ ایٌىِ آیا  یهػولیاتی  پَل ٍاحستؼییي  تطای .10

گیططز )زض ایطي    ًظط لطاض هی هس ، ػَاهل ظیط ًیعیا ذیط ػولیاتی ٍاحس گعاضضگط یىساى است
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غَضت  تجاضی است وِ زاضای ػولیات ذاضجی تِ تجاضی گعاضضگط، ٍاحس ٍاحس استاًساضز،

 تاضس(: هیتجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ  تجاضی فطػی، ضؼثِ، ٍاحس ٍاحس

تجاضی گعاضضگط  ػٌَاى تَسؼِ فؼالیت ٍاحس فؼالیتْای ػولیات ذاضجی تِ یاآ ایٌىِ الف.

 تجطاضی  . ًوًَِ تَسؼِ فؼالیت ٍاحطس هیعاى ظیازی هستمل است تِ یاز، ضَ اًجام هی

تجطاضی  ّای ٍاضزاتی اظ ٍاحس ظهاًی است وِ ػولیات ذاضجی غطفاً واالگعاضضگط 

گطزاًس. ًوًَطِ   تطهی گعاضضگطی تجاضفطٍضس ٍ ػَایس آى ضا تِ ٍاحس  ضا هی گعاضضگط

 زضیافطت ظهاًی است وِ ػولیات ذطاضجی  فؼالیتْای ػولیات ذاضجی  هستمل تَزى

اذطص تسطْیالت هطالی ضا    ٍ ّعیٌِ، ایجاز زضآهس  اًجام، ًمس ٍ زیگط الالم پَلی ٍجِ

 .زّس هیتا ٍاحس پَل هحلی اًجام ػوستاً 

اظ فؼالیتْطای   ای ػوطسُ یا  جعئی تجاضی گعاضضگط، ترص هؼاهالت تا ٍاحسآیا ایٌىِ  . ب

 زّس. ضا تطىیل هی ػولیات ذاضجی

ِ   جطیاًْای ًمسی ٍاحسآیا ایٌىِ  . ج  تطأثیط  عطَض هسطتمین تحطت    تجاضی گعاضضطگط تط

پطصیط   تِ سَْلت اهىطاى  ٍجَُ ًمس گیطز ٍ اًتمال فؼالیتْای ػولیات ذاضجی لطاض هی

 .یا ذیط است

لیتْطای ػولیطات ذطاضجی تططای پطزاذطت      اظ فؼا حاغلًمسی  جطیاًْایآیا  ایٌىِ . ز

عطیطك   وافی است ٍ تِ تأهیي ًمطسیٌگی اظ آى اًتظاض  تؼْسات فؼلی ٍ تؼْسات هَضز

 .یا ذیط زاضز ًیاظتجاضی گعاضضگط  ٍاحس

ِ  پَل ٍاحسٍ  زاضزٍجَز  ّوعهاىّای فَق  ًطاًِتؼسازی اظ ظهاًی وِ  .11 ٍضطَح   ػولیاتی تط

ػولیاتی وِ اثططات التػطازی ضططایظ،     پَل ٍاحس ًیست، هسیطیت تطای تؼییي تؼییي لاتل

، اظ لضطاٍت ذطَز اسطتفازُ    ًوایطس  اضائطِ  عَض غازلاًِ تِ ضٍیسازّا ٍ هؼاهالت اغلی ضا 

ِ  ػٌَاى ترطی اظ ایي ضٍیىطز، هسیطیت  . تِوٌس هی ِ   لثطل اظ تَجط  ّطای هٌطسضج   تطِ ًططاً
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ػولیطاتی   پطَل  ٍاحطس تؼیطیي   تططای ضطَاّس اضطافی    تطِ ػٌطَاى  وِ  ،10ٍ  9 ّایتٌس زض

 .زّس هی اٍلَیت 8هٌسضج زض تٌس اغلی ّای  است، تِ ًطاًِ ضسُ تططیحتجاضی  ٍاحس

وٌٌطسُ ضططایظ، ضٍیطسازّا ٍ هؼطاهالت اغطلی       تجاضی هٌؼىس ػولیاتی ٍاحس پَل ٍاحس .12

تٌْا ظهاًی تغییطط   ضسُ تؼییيپَل ػولیاتی  ٍاحس، تٌاتطایي تاضس. تجاضی هی تِ ٍاحس هطتَط

 تجاضی تغییط وٌس. تِ ٍاحس ضٍیسازّا ٍ هؼاهالت اغلی هطتَط ضطایظ، وِوٌس  هی

تاضطس،   حطاز تطا تطَضم    التػطاز  یطه  ، ٍاحطس پطَل  تجاضی ٍاحس ػولیاتی پَل ٍاحساگط  .13

تجسیس  “تا تَضم حاز یزض التػازّا یهال یگعاضضگط” العاهاتاساس  تط هالی آى غَضتْای

هغطایط تطا العاهطات ایطي      پَلی ٍاحس تَاًس تا اًتراب یه تجاضی ًوی ضَز. ٍاحس اضائِ هی

تجطاضی   پطَل ػولیطاتی ٍاحطس    )هاًٌس ٍاحطس  ػولیاتی ذَز پَل ٍاحسػٌَاى  استاًساضز تِ

 اجتٌاب ًوایس. َضواغَل هص، اظ اضائِ هجسز غَضتْای هالی عثك اغلی(

 عملیات خارجی در گذاري خالص سزمایه

اظ ػولیطات ذطاضجی یطا     تجاضی هوىي اسطت زاضای الطالم پطَلی لاتطل زضیافطت      ٍاحس .14

 ضیعی ًططسُ ٍ احتوطال تسطَیِ آى    پطزاذت تِ آى تاضس. یه للن وِ تسَیِ آى تطًاهِ لاتل

ػولیات ذطاضجی   زض گصاضی ترطی اظ ذالع سطهایِ ٍالغ زض آیٌسُ ًعزیه تؼیس است، زض

پطَلی هوىطي اسطت ضطاهل     الطالم   گًَِ يیاضَز.  حساب گطفتِ هی تِ 32است ٍ عثك تٌس 

حسطاتْای زضیطافتٌی ٍ پطزاذتٌطی     اهطا  هست تاضس ی تلٌسٌزضیافت یالت هالیتسْا یحساتْا 

 .طزیگ یضا زضتط ًوتجاضی 

زضیافطت اظ ػولیطات ذطاضجی یطا      زاضای الالم پطَلی لاتطل   14تٌس  عثكتجاضی وِ  ٍاحس  .15

فطػی گطٍُ تاضطس. تططای هاطال، یطه      تجاضی ٍاحستاضس هوىي است آى  پطزاذت تِ لاتل

یه ػولیات  بفطػی تجاضی  ٍاحس زاضز.تجاضی فطػی الف ٍ ب  ٍاحس تجاضی زٍ ٍاحس

تجطاضی فطػطی ب اػغطا     ضا تطِ ٍاحطس   یالتیتسْتجاضی فطػی الف  ذاضجی است. ٍاحس

 ضیعی ًطسُ تاضس ٍ احتوال پطزاذطت آى  تطًاهِ التیتسْوِ تسَیِ ایي  غَضتی زض .وٌس هی
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تجطاضی   جاضی فطػی الف اظ ٍاحطس ت زضیافتٌی ٍاحس التیتسْتؼیس تاضس، آیٌسُ ًعزیه  زض

تجاضی فطػطی ب   ٍاحس زض تجاضی اغلی گصاضی ٍاحس فطػی ب، ترطی اظ ذالع سطهایِ

ي یط ا ّوچٌاىتجاضی فطػی الف ًیع ػولیات ذاضجی تاضس،  وِ ٍاحس غَضتی زض تاضس. هی

 .زاضزهػساق هَضَع 

 اقالم پولی

هثلغ ثاتت یطا لاتطل تؼییٌطی اظ     زضیافت )یا تؼْس پطزاذت( حك ،ٍیژگی اغلی الالم پَلی .16

ی، ٌط ی تجطاضی ٍ سطَز سطْام پطزاذت   ٌط ی ٍ پطزاذتٌزضیطافت  یحسطاتْا تاضس.  ًمس هی ٍجِ

غطَضت غیطًمطسی ٍ تطهثٌطای     یی وِ تِیْاهغالثات ٍ تسّ ّایی اظ الالم پَلی است. ًوًَِ

فططٍش   تاتطت  زضیافطت  )هاًٌس پیص ضَز هی اضظش هٌػفاًِ واال ٍ ذسهات زضآیٌسُ تسَیِ

ًیع جعء الطالم پطَلی هحسطَب     ضَز( الّایی وِ لیوت آى زض ظهاى تحَیل هطرع هیوا

زضیافت )یا تؼْس پطزاذت( هثلغ  حك ًثَزپَلی،  تطػىس، ٍیژگی اغلی الالم غیطگطزز.  هی

تِ لیوت ثاتت واال ٍ ذسهات  ذطیسپطزاذت  پیص .تاضس ًمس هی ثاتت یا لاتل تؼییٌی اظ ٍجِ

، ی هطَاز ٍ وطاال  ، سططلفلی، زاضاییْطای ًاهططَْز، هَجَزیْطا    پطزاذت اجاضُ( پیص هاًٌس)

َ  هطی پَلی تسَیِ  عطیك تحَیل زاضایی غیط وِ اظ تسّیْاییٍ  ثاتت هطَْز یْاییزاضا  ،زضط

 .ّایی اظ الالم غیط پَلی است ًوًَِ

 نظز این استانذارد خالصه رویکزد مورد

تجاضی زاضای  ٍاحس ،هٌفطز اضیتج اػن اظ ٍاحس ،تجاضی ٍاحس ّطزض تْیِ غَضتْای هالی،  .17

تجطاضی   تجاضی اغلی( یا یه ػولیات ذاضجی )هاًٌس ٍاحس ػولیات ذاضجی )هاًٌس ٍاحس

وٌطس.   تؼیطیي هطی   13 تطا  8تٌطسّای  پطَل ػولیطاتی ذطَز ضا عثطك      ٍاحس ،فطػی یا ضؼثِ(

ا ػولیاتی ذَز تسؼیط ٍ اثطات تسؼیط ض پَل ٍاحساستفازُ اظ  الالم اضظی ضا تا ،تجاضی ٍاحس

 وٌس. گعاضش هی 38 تا 20عثك تٌسّای 
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)تطای  اًس ل ضسُىیتط هٌفطزتجاضی  تؼسازی ٍاحس اظگعاضضگط  تجاضی ٍاحسّایاظ  یاضیتس .18

(. اسطت تجاضی فطػطی   تجاضی اغلی ٍ یه یا چٌس ٍاحس یه گطٍُ ضاهل یه ٍاحس ،هاال

ي است زاضای غیط اظ آى، هوى ایگطٍُ  یه ی، اػن اظ اػضاتجاضی ٍاحسّایاًَاع هرتلف 

تاضطٌس.  ع یًّایی  ضؼثِ ایهطاضوتْای ذاظ ، ٍاتستِ تجاضی ٍاحسّای زض یگصاضیْای سطهایِ

 یهطال  یغطَضتْا  زض هٌفططز  تجطاضی  ٍ ٍضطؼیت هطالی ٍاحطس   طز ىط ػولظهاًی وِ ًتایج 

هطالی  طز ٍ ٍضؼیت ىًتایج ػولضَز، ضطٍضی است وِ  تجاضی گعاضضگط هٌؼىس هی ٍاحس

تجاضی گعاضضگط تسؼیط ضَز. ایي استاًساضز  ٍاحس پَل ٍاحساظ  استفازُ تاتجاضی  آى ٍاحس

ػٌطَاى   ( ضا تِپَلی ٍاحسّای)یا  پَلی ٍاحس ّط ،گعاضضگط تجاضی زّس وِ ٍاحس اجاظُ هی

 هٌفطز تجاضی ٍاحس ٍ ٍضؼیت هالی ّططز ىػولگعاضضگطی اًتراب ًوایس. ًتایج  پَل ٍاحس

اس زض ىط اًؼ یهتفطاٍت اسطت تططا    یآى تا ٍاحس پطَل گعاضضطگط   یاتیِ ٍاحس پَل ػولو

 ضَز. تسؼیط هی 55 تا 39گعاضضگط، عثك تٌسّای  یتجاضٍاحس  یهال یغَضتْا

ا یط وٌطس ٍ   وطِ غطَضتْای هطالی تْیطِ هطی      هٌفطزتجاضی  ایي استاًساضز ّوچٌیي تِ ٍاحس .19

ناَضتْای هاای  تلفیقا  ٍ    ا ػٌطَاى  ت 18وِ عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ  تجاضی ٍاحس

 20، اسطتاًساضز حسطاتساضی ضطواضُ    فطػا   تدااضی  ٍاحاسّای  زض گصاضی ضی ؾطهایِحؿاتسا

ِ  ؾطهایِػٌَاى  تا  23یطا اسطتاًساضز حسطاتساضی ضطواضُ      گصاضی زض ٍاحسّای تداضی ٍاتؿات

زّطس   س، اجاظُ هطی وٌ هیغَضتْای هالی جساگاًِ تْیِ  حؿاتساضی هكاضکتْای ذالػٌَاى  تا

وطِ   غَضتی زض ( اضائِ ًوایس.پَلی ٍاحسّای)یا  لیپَ ٍاحس ّط غَضتْای هالی ذَز ضا تِ

طز ىػولػولیاتی آى تاضس، ًتایج  پَل ٍاحستجاضی هتفاٍت اظ  گعاضضگطی ٍاحس پَل ٍاحس

 ضَز. تسؼیط هی یتِ ٍاحس پَل گعاضضگط 55 تا 39عثك تٌسّای آى ٍ ٍضؼیت هالی 

 عملیاتی پول واحذ هگشارش معامالت ارسي ب

 شناخت اولیه

ضطَز یطا هسطتلعم تسطَیِ      هی يییتؼ اضظ تط حسةآى  یاای است وِ تْ اضظی هؼاهلِ هؼاهلِ .20

 است: هٌسضج زض غفحِ تؼسضطح  ّایی اظ هؼاهالت اضظی تِ اضظ است. ًوًَِ تِ
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  ،ضَز یي هییتؼ اضظآى تط حسة  یتْافطٍش واالّا ٍ ذسهاتی وِ  یاذطیس  الف.

 ای، یاضظ پطزاذت تسْیالت یا افتیزض . ب

 تحػیل یا فطٍش زاضاییْا. تِ هطتَطهالت هؼا . ج
 

تااضید   زض اضظ ًاطخ اؾااؼ   ػولیات  ٍ تاط  پَل ٍاحس تِظهاى قٌاذت اٍییِ تایس  زض هؼاهلِ اضظی .12

 هؼاهلِ ثثت قَز.

زض تطاض   هؼاهلِ تطای اٍلطیي  ،عثك استاًساضزّای حساتساضی تاضیری است وِ ،تاضید هؼاهلِ .22

اظ ًطذی اسطتفازُ   ، اغلةهالحظات ػولیتِ  . تٌاٌسو یه ضا احطاظ ذتضطایظ ضٌا دیآى تاض

تاضید اًجام هؼاهلِ تاضس. تطای هاال، ولیِ هؼاهالتی وِ  زض ضَز وِ تمطیثی اظ ًطخ ٍالؼی هی

ضَز تطاساس ًطخ هیطاًگیي ّفتگطی یطا هاّاًطِ تسطؼیط       هاُ اًجام هی عی یه ّفتِ یا یه

تَجِ تاضس، استفازُ اظ ًطخ هیاًگیي تططای   لاتل اضظ ًطخًَساًات  اگط ي حال،یتا ا ضَز. هی

 هٌاسة ًیست. ،یه زٍضُ

 اس شناخت اولیه پس گشارشگزي

 زض پایاى ّط زٍضُ گعاضقگطی5 .13

 تؿؼیط قَز، تاضید تطاظًاهِ زض اضظ ًطخ ِتاقالم پَی  اضظی تایس  ایف.

ُ  گیطی اًساظُ یاضظ قسُ توامتْای  پَی  کِ تِ غیطاقالم  . ب  اضظ ًاطخ  ِتا  سیا تااؾات   قاس

 تاضید هؼاهلِ تؿؼیط قَز، ٍ زض

ُ  گیاطی  اًساظُ تط حؿة اضظهٌهفاًِ  اضظـ تِپَی  کِ  اقالم غیط . ج  ِتا اؾات تایاس    قاس

 تاضید تؼییي اضظـ هٌهفاًِ تؿؼیط قَز. زض اضظ ًطخ

 ،ضَز. تطای هاال استاًساضزّای حساتساضی هطتَط تؼییي هی للن تا تَجِ تِ یه هثلغ زفتطی .24

زاضاییْای ػٌَاى  تا 11عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ  زاضاییْای ثاتت هطَْز هوىي است

گیطی ضَز. هثلغ زفتطی الطالم   اًساظُ یاتیس اضظیهثلغ تجس ضسُ یا تْای توام تِ ثاتت هكَْز

، یاتیط س اضظیهثلغ تجس هثٌای ضسُ تؼییي ضسُ تاضس ٍ چِ تط اساس تْای توام اضظی، چِ تط

 ضَز. تسؼیط هی یاتیٍاحس پَل ػول ِعثك ایي استاًساضز ت
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ضَز. تطای هاال، هثلطغ زفتططی    هثلغ زفتطی تطذی الالم تا همایسِ زٍ یا چٌس هثلغ تؼییي هی .25

 الل ،حؿاتساضی هَخَزی هَاز ٍ کاالػٌَاى  تا 8هَجَزیْا، عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ 

تاًساضز حساتساضی ضواضُ تاضس. ّوچٌیي عثك اس هی اضظش فطٍشذالع ٍ ضسُ  تْای توام

ًططاًِ وطاّص اضظش    ،زاضایی وِ تططای آى ، هثلغ زفتطی کاّف اضظـ زاضاییْاػٌَاى  تا 32

ٍ هثلغ  (ًظط گطفتي ظیاًْای واّص اضظش احتوالی زض اظ لثل)هثلغ زفتطی  الل ٍجَز زاضز،

ضطَز، هثلطغ    گیطی  اضظ اًساظُ تِ ٍ تاضسپَلی  زاضایی غیط يیا تاظیافتٌی آى است. ظهاًی وِ

 :ضَز زفتطی آى تا همایسِ هَاضز ظیط تؼییي هی

آى هثلطغ  ي یید تؼیتاض زض ًطخ اضظ تِِ و، حسة هَضز، یا هثلغ زفتطی ضسُ توامتْای  الف.

 ضطسُ  توامتْای  تِ ِو یللو تاضید هؼاهلِ تطای زض اضظ )یؼٌی ًطخ تسؼیط ضسُ است

 ضَز(، ٍ گیطی هی اًساظُ

ي ییتؼتاضید  زض اضظ ًطخ ِتِ و ، حسة هَضز،تاظیافتٌیغ هثل یافطٍش اضظش ذالع  . ب

 (.تاضید تطاظًاهِ زض اضظ ًطخ ،ضسُ است )تطای هاال طیتسؼ هثلغآى 

ػولیطاتی   پَل ٍاحسحسة  اثط ایي همایسِ هوىي است ایي تاضس وِ ظیاى واّص اضظش تط

 ػىس. حسة اضظ ضٌاسایی ًطَز یا تط ضٌاسایی ضَز ٍلی تط

وطِ   ضَز یهاستفازُ  تطای تسؼیط یًطذاظ ، ًطذْای هتؼسز تطای یه اضظز زض غَضت ٍجَ  .26

 .ضطَز  تسَیِ هیتط حسة آى  ،هطتَطهؼاهلِ یا هاًسُ حساب  اظ ًاضیًمسی آتی  جطیاًْای

 ًطخ استفازُ، ًثاضس، ًطخ هَضزي ىتِ غَضت هَلت هوتِ یىسیگط  پَل ٍاحستثسیل زٍ  اگط

 .ضَز یط هیاى پصىهاتثسیل  ،آى زض است وِ یریتاضاٍلیي 

 شناخت تفاوتهاي تسعیز

   پاَی   ط اقاالم یا تؿاؼ یا  ِ یاظ تؿَ  ًاق  یتفاٍتْا، 31ٍ  33، 14اؾتثٌای هَاضز هٌسضج زض تٌسّای  تِ .12

ا زض یا   اقاالم   يیا ا ِ یا اٍی قٌاذتزض  هَضز اؾتفازُ یتا ًطذْا  هتفاٍت  ی ًطذْا  تِ  یٍاحس تداض  یاضظ

  ی قٌاؾاا   عٍقَ  زٍضُ  ٌِیا ّعیزضآهس   ػٌَاى س تِی، تا قثل  زٍضُ   های  یتْانَض زض  اقالم  يیط ایتؿؼ

 قَز.  
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تطِ   ٍ تاضید تسَیِ الالم پَلی هطتطَط اضظی فاغلِ تاضید اًجام هؼاهلِ  زضاضظ  ًطخچٌاًچِ  .28

ّواى زٍضُ ٍلَع تسَیِ ضطَز   زض هؼاهلِ آیس. اگط ٍجَز هی وٌس، تفاٍت تسؼیط تِ تغییط آى

یىی اظ  زض ِ هؼاهلِو یاها زضغَضت ضَز، هی ّواى زٍضُ ضٌاسایی زض اٍتْای تسؼیطولیِ تف

ّای هالی تا زٍضُ تسَیِ،  یه اظ زٍضُ ّط زض ّای هالی تؼس تسَیِ ضَز، تفاٍت تسؼیط زٍضُ

 ضَز. ّا تؼییي ٍ ضٌاسایی هی ًطذْای تسؼیط عی آى زٍضُ زض تِ تغییط تَجِ تا

ِ  ،قطایط تِ زاضاییْای ٍاخس ی اضظی هطتَطْای تؿؼیط تسّیْاتفاٍت .ایف-14  هؼیاضّاای قاطط ضػایات    تا

 23قسُ زاضاییْا طثق اؾتاًساضز حؿااتساضی قاواضُ    توام تِ احتؿاب هراضج های  زض تْای هطتَط

 قَز. هٌظَضقسُ آى زاضای   توام ، تایس تِ تْای“های  تمهیيهراضج ”ػٌَاى  تا

اظ کاّف قاسیس اضظـ   تِ تحهیل ٍ ؾاذت زاضاییْا، ًاق  ب. تفاٍتْای تؿؼیط تسّیْای اضظی هطتَط-14

قاسُ زاضایا     تواام  نَضت احطاظ توام قطایط ظیط، تا ؾقف هثلغ قاتل تاظیافت، تِ تْاای  ضیال، زض

 قَز5 هطتَط اضافِ ه 

 زضنس تاقس. 13، حساقل اضظـ کاّفتاضید قطٍع  تِ ًؿثتضیال  اضظـ کاّف ایف.

 ساقتِ تاقس.تسّ  حفاظ  ٍخَز ً هقاتل زض . ب

اظ تؿؼیط  زضنس(، ؾَز ًاق  13اضظـ ضیال )حساقل  نَضت تطگكت قسیس کاّف ّوچٌیي زض

قسُ زاضای  هٌظَض قاسُ اؾات    توام تسّیْای هعتَض تا ؾقف ظیاًْای تؿؼیطی کِ قثالً تِ تْای

 قَز. قسُ زاضای  کؿط ه  توام هفیس تاقیواًسُ اظ تْای هتٌاؾة تا ػوط

ُ   یس زض اخطایتا   زٍیت  یتْاکقط  یاضظ  یْایْا ٍ تسّییزاضاط یتؿؼ  یتفاٍتْا .33   قااًَى  231  هفاز هااز

  یْایْا ٍ تسّییط زاضایتؿؼ  اًسٍذتِ  حؿاب  ، ت2311ِ  َض هاُیقْط  كَض ههَبک   ػوَه  هحاؾثات

 ِ یؾاطها   نااحثاى   حقاَ    ؾطفهال  زض ،ناَضت تؿاتاًکاض تاَزى هاًاسُ آى     زضهٌظَض ٍ   یاضظ

ّ   اًسٍذتِ  حؿاب  ، هاًسُ  های  زٍضُ  اىیزض پا  قَز. چٌاًچِ  یتٌس طثقِ   يیا اض تاقاس، ا کهعتَض تاس

  ةیتطت  تِ ِ ک  یطیتؿؼ  یتفاٍتْا  ذایم  يیقَز. ّوچٌ   هٌظَض ه  زٍضُ  ّواى  اىیؾَز ٍ ظ  تِ  هثلغ

قٌاؾای  قسُ اظ کؿط هثلغ  پؽ تایس ، اؾت  سُیگطز  زٍضُ   ط طیتؿؼ  ط اًسٍذتِییتغ  هَخة  فَ 

 قَز.  ؽکهٌؼ  زٍضُ  خاهغ  اىیؾَز ٍ ظ  نَضت زض خاضی، زٍضُزض ؾَز ٍ ظیاى 
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 زاضز: یهمطض ه 1366  َض هاُیضْط  طَض هػَبو  یػوَه  هحاسثات  لاًَى 136  هازُ .31

ِ یا ّعیط ، زضآهطس   یزٍلت  یتْاوضط  یاضظ  یْایْا ٍ تسّییط زاضایاظ تسؼ  حاغل  اىیسَز ٍ ظ”   ٌط

  س زض حسطاب یط َض تاوهطص   یْایْا ٍ تسّییط زاضایاظ تسؼ  حاغل  التفاٍت گطزز. هاتِ  یوً  یتلم

  ، هاًسُ یهال  سال  اىیزض پا ِ و  یغَضت هٌظَض ضَز. زض  یاضظ  یْایْا ٍ تسّییط زاضایتسؼ  طُیشذ

 .هٌظَض ذَاّس ضس  سال  ّواى  اىیسَز ٍ ظ  حساب  تِ  هثلغ  يیاض تاضس، اىتسّ  طُیشذ  حساب

  سطال   اىیزض پا  یاضظ  یْایْا ٍ تسّییط زاضایتسؼ  طُیشذ  حساب  هاًسُ ِ و  یغَضت زض 5 تثهطُ

ًَ   هطاحل  یاظ ع  هاظاز پس  س، هثلغیتجاٍظ ًوا  توضط  ضسُ  ثثت ِ یسطها  اظ هثلغ  یهال   یلطاً

 “تاضس. یه  توضط ِ یسطها  حساب  تِ  اًتمال  لاتل

ِ  یزٍلتط   یتْاوضطط   تَسطظ   فطَق   هفاز هازُ  تیضػا  ضطٍضت  تِ  تا تَجِ   يیط ا  هَجطة   ، تط
ّ  ییط زاضایاظ تسؼ  حاغل  یاظ تفاٍتْا  لسوت  استاًساضز، آى   یتْاوضطط   یاضظ  یْایْطا ٍ تطس

ِ   واً زض حسطاب یهستم  فَق  هازُ  اظ تثػطُ  تا استٌثاط ِ و  یزٍلت   ط اضظ تحطت یتسطؼ   اًسٍذتط
اسطتاًساضز    تطا العاهطات    اًغثاق  گطزز، زض جْت یَض ههٌظ ِ یسطها  غاحثاى  حمَق  سطفػل
  زٍضُ  جطاهغ   اىیط سطَز ٍ ظ   غَضت زض ،  طز هایکػول  گعاضـ  ػٌَاى تا 6  ضواضُ  یحساتساض

 ضَز.  یه  سىهٌؼ

تدااضی   ٍاحاس  گاصاضی  ترك  اظ ذایم ؾطهایِ هاّیتاً تفاٍتْای تؿؼیط آى گطٍُ اظ اقالم پَی  کِ .31

نَضت ؾاَز ٍ   زض هطاخؼِ قَز( تایس 21زّس )تِ تٌس  ذاضخ  ضا تكکیل ه ػولیات  گعاضقگط زض

حقَ  ناحثاى ؾاطهایِ زض   تحت ؾطفهلگصاضی  ظیاى خاهغ قٌاؾای  ٍ تا ظهاى ٍاگصاضی ؾطهایِ

تِ ؾَز  03طثق تٌس  ،گصاضی ٍاگصاضی ؾطهایِ ایي تفاٍتْا تایس زض ظهاى .تٌسی قَز تطاظًاهِ طثقِ

 َز.هٌتقل ق)ظیاى( اًثاقتِ 

 قاَز،  خاهغ قٌاؾای   ظیاى ٍ ؾَزنَضت  زض پَی  غیط اقالم تِ هطتَط ّعیٌِیا  زضآهس چٌاًچِ  .33

خاهغ قٌاؾای   ظیاى ٍ ؾَزنَضت  زض تایس ًیع اقالم اظ تؿؼیط آى ًاق  ّعیٌِیا  زضآهس ّطگًَِ

 یااى ظ ٍ ؾاَز ناَضت   زض پَی  غیط اقالم تِ هطتَط ّعیٌِیا  زضآهسکِ  ػکؽ، ظهاً  تط. گطزز

ناَضت   زض تایاس  اقالم ًیعاظ تؿؼیط آى  ًاق  ّعیٌِیا  زضآهس ّطگًَِ قَز، زٍضُ قٌاؾای  ه 

 زٍضُ قٌاؾای  قَز. ظیاى ٍ ؾَز
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 ظیطاى  ٍ سطَز غطَضت   زض ّطا  ّعیٌِ ٍ زضآهسّاعثك سایط استاًساضزّای حساتساضی تطذی  .34

زاضاییْای ػٌَاى  تا 11عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ  ،ضَز. تطای هاال جاهغ ضٌاسایی هی

غطَضت   زض ثاتت هططَْز  یْاییزاضا اضظیاتی اظ تجسیس ًاضی زضآهس یا ّعیٌِ، ثاتت هكَْز

حسطة اضظ   تطط  وطِ چٌطیي زاضاییْطایی    غطَضتی  زض .گطزز جاهغ ضٌاسایی هی ظیاى ٍ سَز

استفازُ  ضسُ تا اضظیاتی ایي استاًساضز، هثلغ تجسیس 23تٌس لسوت ج گیطی ضَز، عثك  اًساظُ

غطَضت   زض ًیطع  تسطؼیط ٍ تفطاٍت تسطؼیط حاغطل     ،اضظیاتی تاضید تجسیس زض اضظ ًطخظ ا

 ضَز. جاهغ ضٌاسایی هی ظیاى ٍ سَز

 پطَل  ٍاحطس غیطط اظ   پطَلی  ٍاحطس  تجاضی زفاتط ٍ ثثتْای ذَز ضا تِ ٍاحس وِ غَضتی زض .35

غطَضتْای هطالی، توطام هثطالغ عثطك تٌطسّای        ِیٌّگام تْػولیاتی ذَز ًگْساضی ًوایس، 

 یتِ هثطالغ جِ یزض ًتٍ ضَز  هیتجاضی تسؼیط  ػولیاتی ٍاحس پَل ٍاحس تط حسة 26 تا 20

. ضطس  یجاز هی، اضسُ تَز ػولیاتی ثثت پَل ٍاحسضَز وِ اگط ایي الالم اظ اتتسا تِ  هی هٌجط

پطَلی وطِ    اهطِ ٍ الطالم غیطط   تطاضید تطاظً  اضظ زض استفازُ اظ ًطخ تطای هاال، الالم پَلی تا

ِ   زض اضظ ًطخاستفازُ اظ  ضَز، تا گیطی هی ضسُ اًساظُ هثٌای تْای توام تط تطِ   ، تطاضید هؼاهلط

 ضَز. تسؼیط هی یاتیٍاحس پَل ػول

 عملیاتی پول واحذ در تغییز

 ػولیات  خسیس پَل ٍاحس تِ تؿؼیط ضَاتطتداضی تایس  ػولیات  ، ٍاحس پَل ٍاحس طییتغ نَضت زض .31

 تکاض گیطز.ط ییتغ ضا اظ تاضید

وٌٌسُ ضطایظ، ضٍیسازّا ٍ هؼاهالت  تجاضی هٌؼىس ػولیاتی ٍاحس پَل ٍاحس ،12تٌس عثك   .37

 غطَضت  زض فمظ ػولیاتی پَل ٍاحس ي اساس،یتط ا تاضس. تجاضی هی تِ ٍاحس اغلی هطتَط

غییط وٌس. تططای  ت تَاًس هیتجاضی  تِ ٍاحس ضطایظ، ضٍیسازّا ٍ هؼاهالت اغلی هطتَط تغییط

تِ عطَض لاتطل هالحظطِ    لیوتْای فطٍش واالّا ٍ ذسهات ضا  وِ پَلی ٍاحس زض هاال، تغییط

 گطزز. هٌجطتجاضی  ػولیاتی ٍاحس پَل ٍاحس زض تِ تغییط لطاض زّس هوىي است تأثیط تحت
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 ،ػثطاضت زیگطط   ضَز. تِ حساب گطفتِ هی ػولیاتی اظ تاضید تغییط تِ پَل ٍاحس زض اثط تغییط .38

ػولیطاتی   پطَل  ٍاحطس توام الالم ضا تِ  ،تاضید تغییط زض اضظ ًطخاستفازُ اظ  تجاضی تا ٍاحس

ضسُ آًْطا   تْای توام تِ ػٌَاىپَلی  تطای الالم غیط ًوایس. هثالغ تسؼیط ضسُ جسیس تسؼیط هی

اظ تسؼیط ػولیطات ذطاضجی وطِ لطثالً عثطك       . تفاٍتْای تسؼیط ًاضیضَز یزض ًظط گطفتِ ه

تطا ظهطاى    ضطسُ اسطت  جاهغ ضٌاسایی  ظیاى ٍ سَزغَضت  زض 40 ج تٌس سوتلٍ  32 تٌس

 ضَز. ًویهٌتمل  ( اًثاضتِظیاى) سَزتِ  ،ٍاگصاضی ػولیات ذاضجی

 عملیاتی پول واحذ متفاوت باگشارشگزي  پول واحذاستفاده اس 

 گشارشگزي پول واحذتسعیز به 

( اضائِ پَلی ٍاحسّای)یا  پَلی حسٍا ّط تَاًس غَضتْای هالی ذَز ضا تِ تجاضی هی ٍاحس  .39

ػولیطاتی   پَل ٍاحسهتفاٍت اظ تجاضی  ٍاحسگعاضضگطی  پَل ٍاحسوِ  غَضتی زض ًوایس.

. ضَز هیگعاضضگطی تسؼیط  پَل ٍاحستِ  آى ٍاحسٍ ٍضؼیت هالی  طزىػولتاضس، ًتایج  آى

ی ػولیطات  پطَل  ٍاحطسّای تا  تجاضی ٍاحسّایوِ یه گطٍُ ضاهل  غَضتی زض تطای هاال،

ٍ ٍضطؼیت هطالی   طز ىط ػولًتطایج  ، یمط یتلف یهال یِ غَضتْایتِ هٌظَض تْهتفاٍت تاضس، 

 ضَز. اضائِ هی نهطتط پَل ٍاحستِ  یتجاض یاظ ٍاحسّا یه ّط

اقتهاز تا تَضم  پَل یک پَل ػولیات  آى، ٍاحس تداضی کِ ٍاحس ٍاحسٍ ٍضؼیت های   طزکػول ًتایح .13

 ز5قَپَل گعاضقگطی هتفاٍت تؿؼیط  ٍاحس یک ای ظیط تِاؾتفازُ اظ ضٍقْ تایس تا ًیؿت، حاز

تطاظًاهاِ   تاضیداضظ زض اظ ًطخ  اؾتفازُ تاای( تایس  هقایؿِ اضقام خولِ اظزاضاییْا ٍ تسّیْا ) ایف.

 ،زقَتؿؼیط 

ُ  تاا ای( تایاس   هقایؿِ اضقام خولِ اظ)ّا  ّعیٌِزضآهسّا ٍ  . ب تااضید   زض اضظ ًاطخ اظ  اؾاتفاز

 ، ٍزقَهؼاهالت تؿؼیط 

 ظیاى خاهغ قٌاؾای  قَز. ٍ ؾَز نَضت زض توام تفاٍتْای تؿؼیط حانل تایس . ج

اغلة تطای تسؼیط الالم زضآهس ٍ ّعیٌطِ اظ ًطذطی وطِ تمطیثطی اظ      ،تِ هالحظات ػولی تٌا .41

هیطاًگیي تططای زٍضُ، اسطتفازُ     تاضس، تطای هاال ًططخ  تهؼاهال یْاتاضیر زض اضظ یْاًطذ
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تَجِ تاضس، استفازُ اظ ًططخ هیطاًگیي    لاتل اضظ ًطخٌاًچِ ًَساًات چ ي حال،یتا ا ضَز. هی

 تطای یه زٍضُ هٌاسة ًیست.

 تاضس: اظ هَاضز ظیط هی ًاضی 40تٌس لسوت ج هَضز اضاضُ زض  طیتسؼتفاٍتْای  .42

ٍ زاضاییْطا ٍ   تتاضید هؼاهال زض اضظ یْااظ ًطذ استفازُ تاّا  تسؼیط زضآهسّا ٍ ّعیٌِ الف.

 تاضید تطاظًاهِ. زضاضظ  اظ ًطخ ستفازُا تاتسّیْا 

تطاضید تطاظًاهطِ وطِ     زضاضظ  اظ ًططخ  اسطتفازُ  تاتسؼیط ذالع زاضاییْای اٍل زٍضُ  . ب

 تاضس.تاضید تطاظًاهِ زٍضُ لثل  زضاضظ  هتفاٍت اظ ًطخ

 اظ  یًاض  یٍ آت  یفؼل  یًمس  یاًْایجطتط   یویهستم تأثیطاضظ   یًطذْا زض  طاتییتغ ِ واظ آًجا 

  ٌِیا ّعیزضآهس   ػٌَاى ط هعتَض تِیتسؼ  ی، تفاٍتْا ع استیًاچ  آى تأثیط ِ ىٌیا ایًساضز   اتیػول

 هثلغ اًثاضتِ تفاٍتْای تسؼیط تا ظهاى ٍاگصاضی ػولیات ذطاضجی  ضَز.  یًو  ییضٌاسا  زٍضُ

 ػولیطات  ِ و  یهَاضز زضضَز.  اضائِ هی طهایِاى سثحمَق غاح سطفػل زض غَضت هجعا تِ

تطا    آى  یهطال   یغطَضتْا   يیىلط  ًثاضطس گعاضضگط   یٍاحس تجاض واهل  هتول  تحت  یضجذا

ِ   ضَز، هثلغ  كیگعاضضگط تلف  یٍاحس تجاض  یهال  یغَضتْا   ط الطالم یتسطؼ   یتفاٍتْطا   اًثاضطت

  ػٌَاى تِ  یمیتلف  اتس ٍ زض تطاظًاهِی  یه  عیترػ  تیالل  سْن  ، تِ  تیالل  تِ  اًتساب  لاتل  یاضظ

 ضَز. یه  گعاضش تیالل  سْناظ  یترط

 اقتهااز تاا   پاَل  ٍاحاس  ،آى  اتیػول پَل ٍاحستداضی کِ  ٍاحس های  یک ٍضؼیتٍ طز کػولًتایح  .13

 پَل گعاضقگطی هتفاٍت تؿؼیط قَز5 اؾتفازُ اظ ضٍقْای ظیط تِ یک ٍاحس اؾت، تایس تاحاز تَضم 

 خولِ اظّا،  ّعیٌِ ٍ ، زضآهسّاؾطهایِقَ  ناحثاى هثایغ )یؼٌ  زاضاییْا، تسّیْا، اقالم ح ِیلک ایف.

   .تطاظًاهِ تؿؼیط قَزي یآذطتاضید  زض اضظ اظ ًطخ اؾتفازُ تاای( تایس  هقایؿِ اضقام

ای تایس  هقایؿِاضقام قَز،  تؿؼیط ه  حازتَضم  تسٍىاقتهاز  پَل ٍاحسکِ هثایغ تِ   ظهاً . ب

)یؼٌا    اؾتقسُ هثایغ خاضی اضائِ ػٌَاى تِ نَضتْای های  ؾال قثل زض تاقس کِ   اضقاه

 (.قَزتؼسیل  اضظ یا ًطخ ْاؾطح قیوت زض تطای تغییطات تؼسیس یًثا
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تاقاس،   حااز پَل یک اقتهااز تاا تاَضم     تداضی، ٍاحس ٍاحسپَل ػولیات  یک  کِ ٍاحس نَضت  زض .11

ناَضتْای هاای     تایسکاض گیطز، تضا  13تٌس  زض اظ ایٌکِ ضٍـ تؿؼیط تؼییي قسُ قثلتداضی  ٍاحس

تدسیاس اضائاِ ًوایاس،    تاا تاَضم حااز     یزض اقتهاازّا   های یگعاضقگط ایعاهاتتط اؾاؼ ذَز ضا 

 تسٍى تَضم حازیک اقتهاز  پَل ٍاحس تِ 13طثق قؿوت ب تٌس  ای کِ هثایغ هقایؿِ اؾتثٌای تِ)

َ  تدااضی  قَز ٍ ٍاحاس  ذاضج  حاز حایت تَضم کِ اقتهاز اظ نَضت  زض (.قَز تؿؼیط ه  ضتْای نا

، ٌاس کًتدسیس اضائاِ   تا تَضم حاز یزض اقتهازّا  های یگعاضقگط ایعاهاتطثق گط یزهای  ذَز ضا 

تایس تطای تؿؼیط نَضتْای های  تِ ٍاحس پَل گعاضقگطی اظ هثایغ تدسیس اضائِ قاسُ   تداضی  ٍاحس

تْاای   تاِ ػٌاَاى  قیوتْا زض تاضید تَقف تدسیاس اضائاِ ناَضتْای هاای        ػوَهتط حؿة ؾطح 

 اؾتفازُ ًوایس.قسُ  توام

حاز، تؼیطیي ًططسُ    ضمزض استاًساضزّای حساتساضی ًطخ هغلمی تطای تطریع التػاز تا تَ .45

العاهات حاون تط گعاضضگطی هالی ”هالی عثك  است ٍ تطریع لعٍم اضائِ هجسز غَضتْای

 حطال، تطذطی ٍیژگیْطای    ایي هستلعم اػوال لضاٍت است. تا“ زض التػازّای تا تَضم حاز

 ضطح ظیط است: حاز تِ ضمیه التػاز تا تَ

زاضاییْای غیطپَلی یا اضظ ًسثتاً  غَضت تِزٌّس ثطٍت ذَز ضا  ػوَم هطزم تطجیح هی الف.

تط پَل ضایج، تططای حفطؼ لطسضت     اًساظّای ٍجَُ هثتٌی تا ثثات ًگْساضی وٌٌس. پس

 ضًَس، گصاضی هی ذطیس تالفاغلِ سطهایِ

جای ٍاحس پَل هحلی تط حسطة اضظ ًسطثتاً تطا ثثطات      تِػوَم هطزم هثالغ پَلی ضا  . ب

 وٌٌس. لیوتْا ًیع هوىي است تط حسة اضظ ًسثتاً تا ثثات تؼییي ضَز، هحاسثِ هی

ضطَز وطِ وطاّص هطَضز اًتظطاض       ذطیسّا ٍ فطٍضْای اػتثاضی تِ لیوتْایی اًجام هی . ج

 اُ تاضس،لسضت ذطیس عی زٍضُ اػتثاض ضا جثطاى ًوایس حتی اگط زٍضُ هعتَض وَت

، زستوعزّا ٍ لیوتْا تِ ضاذع لیوت ٍاتستِ تسْیالت هالی سَز ٍ واضهعزًطذْای  . ز

 تاضٌس، ٍ

اظ  زضغس یطا تیططتط   100تمطیثاً تطاتط تا  اذیط ًطخ اًثاضتِ )هطوة( تَضم عی سِ سال . ّ

 آى تاضس.
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 تسعیز عملیات خارجی

پطَل گعاضضطگطی،    ی تِ ٍاحطس طز ٍ ٍضؼیت هالی ػولیات ذاضجىٌّگام تسؼیط ًتایج ػول .46

ِ  تىاض گطفتِ هی 43تا  39تط تٌسّای  ػالٍُ 49تا  47تٌسّای  ِ  ضَز، تط ای وطِ تتطَاى،    گًَط

استفازُ اظ تلفیك، ضٍش اضظش ٍیژُ ًاذالع یطا ضٍش اضظش ٍیطژُ    ػولیات ذاضجی ضا تا

 .هٌظَض وطزگعاضضگط تجاضی غَضتْای هالی ٍاحس  زض

غطَضتْای هطالی    ٍضطؼیت هطالی ػولیطات ذطاضجی زض    طز ٍ ىط ًتطایج ػول  وطزى هٌظَض .47

ّا ٍ هؼاهالت  لثیل حصف هاًسُ تجاضی گعاضضگط تطاساس ضٍضْای هؼوَل تلفیك، اظ ٍاحس

حال، یه زاضایی )تسّی( پَلی زضٍى گطٍّی، اػطن اظ   ّط تِ ضَز. اًجام هیزضٍى گطٍّی 

غطَضتْای   پطَل زض  اس ًتایج ًَساًات ٍاحسىتَاًس تسٍى اًؼ هست یا تلٌسهست، ًوی وَتاُ

هماتل یه تسّی )زاضایی( زضٍى گطٍّی هتماتل حصف گطزز. زلیل ایي اهط  هالی تلفیمی، زض

پطَلی زیگطط    پَلی تِ ٍاحطس  اًگط تؼْسی تطای تثسیل یه ٍاحسیآى است وِ الالم پَلی ت

زّطس.   لطاض هطی  ًطخ اضظاظ ًَساًات  هؼطؼ سَز یا ظیاى ًاضی تجاضی ضا زض است ٍ ٍاحس

تجاضی گعاضضطگط، ایطي تفاٍتْطای تسطؼیط اضظ      غَضتْای هالی تلفیمی ٍاحس ِ، زضًتیج زض

 32تٌطس   ضطسُ زض  اظ ضطایظ تططیح ضَز یا، اگط ًاضی ظیاى ضٌاسایی هی ٍ غَضت سَز زض

ضَز ٍ تا ظهاى ٍاگصاضی ػولیات ذاضجی  ظیاى جاهغ ضٌاسایی هی ٍ غَضت سَز تاضس، زض

 ضَز. اًثاضتِ هی هایِسطحمَق غاحثاى  زض یا ترص جساگاًِ زض

تجاضی گعاضضگط  ٍاحس پایاى زٍضُ هالی هالی ػولیات ذاضجی هتفاٍت اظ پایاى زٍضُچٌاًچِ  .48

هطالی   پایطاى زٍضُ تاضس، ػولیات ذاضجی اغلة یه هجوَػِ غطَضتْای هطالی تطِ تطاضید      

 ،غَضتْای هالی تْیطِ ًططَز   چٌیي وِ غَضتی ًوایس. زض تجاضی گعاضضگط ًیع تْیِ هی ٍاحس

استفازُ اظ تاضیرْای هتفاٍت تطای گعاضضطگطی هطالی    هطتَطحساتساضی  ّایاستاًساضز عثك

اظ پایاى  اظ سِ هاُ لثل تیطتطهالی ػولیات ذاضجی  زٍضُپایاى ایٌىِ  تط هططٍط تاضس هیهجاظ 

تجاضی گعاضضگط ًثاضس ٍ تؼسیالت الظم تطای اًؼىاس اثطات توام هؼاهالت  هالی ٍاحس زٍضُ

چٌیي  ػول آیس. زض تاضید اتفاق افتازُ است تِ فاغلِ زٍ اّویت وِ زض یسازّای تاٍ سایط ضٍ
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 هطالی پایطاى زٍضُ   اضظ زض اسطتفازُ اظ ًططخ   هَاضزی زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیات ذاضجی تطا 

نَضتْای های  تا ػٌَاى  18ضَز. عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ  ػولیات ذاضجی تسؼیط هی

تططای تغییططات تااّویطت     گاصاضی زض ٍاحاسّای تدااضی فطػا      هایِتلفیق  ٍ حؿااتساضی ؾاط  

گیطز. ّویي  تجاضی گعاضضگط تؼسیالت الظم غَضت هی ٍاحس هالیاضظ تا پایاى زٍضُ  ًطخ زض

تجطاضی ٍاتسطتِ عثطك اسطتاًساضز      ضٍیىطز زض تىاضگیطی ضٍش اضظش ٍیژُ تطای ٍاحطسّای 

ِ گصاضی زض ٍاحس  ؾطهایِتا ػٌَاى  20حساتساضی ضواضُ  ٍ تىطاضگیطی ضٍش   ّای تداضی ٍاتؿات

تا ػٌطَاى   23اضظش ٍیژُ ًاذالع تطای هطاضوتْای ذاظ عثك استاًساضز حساتساضی ضواضُ 

 ضَز. استفازُ هیحؿاتساضی هكاضکتْای ذال 

اظ کااضتطز اضظـ   اظ تحهیل ػولیات ذااضخ  ٍ ّاط گًَاِ تؼاسیالت ًاقا       ّط گًَِ ؾطقفل  ًاق  .14

ًتیدِ تحهیل ػولیات ذاضخ  حانل قسُ اؾات،   زاضاییْا ٍ تسّیْا کِ زض هٌهفاًِ تطای هثایغ زفتطی

تایاس تاِ ٍاحاس پاَل ػولیاات        ایي اقالمػٌَاى زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیات ذاضخ  تلق  گطزز.  تایس تِ

 تاضید تطاظًاهِ تؿؼیط قَز. اضظ زض اؾتفازُ اظ ًطخ تا 13ٍ  13ػولیات ذاضخ  اضائِ ٍ طثق تٌسّای 

 مام یا بخشی اس عملیات خارجیواگذاري ت

تِ آى ػولیات ذاضخ  کِ  تؿؼیط هطتَط یزض ظهاى ٍاگصاضی ػولیات ذاضخ ، هثلغ اًثاقتِ تفاٍتْا .03

 هٌؼکؽ طهایِحقَ  ناحثاى ؾ زض یا ترف خساگاًِ ٍ زض ظیاى خاهغ قٌاؾای  ٍ نَضت ؾَز زض

 ظیاى( اًثاقتِ هٌتقل گطزز.) قسُ اؾت، تایس تِ ؾَز

ع، حتطی اگطط   یط ػولیات ذاضجی، هطَاضز ظیطط ً   تجاضی زض تط ٍاگصاضی توام هٌافغ ٍاحس ػالٍُ .51

 یتجاضی ٍاتستِ، یا ٍاحس تجاض تجاضی فطػی، ٍاحس ٍاحس تجاضی ّوچٌاى هٌافؼی ضا زض ٍاحس

 ضَز:  یًظط گطفتِ ه ػٌَاى ٍاگصاضی زض ساتك ًگْساضی ًوایس، تِ نٌتطل هطتطوتحت 

 ػولیات ذاضجی است، یتجاضی فطػی وِ زاضا احسزازى وٌتطل تط ٍ زست اظ الف.

ِ   تط ٍاحطس  هالحظِ لاتلزازى ًفَش  زست اظ . ب ػولیطات   یای وطِ زاضا  تجطاضی ٍاتسطت

 ذاضجی است، ٍ
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ِ   وتحطت   یزازى وٌتطل هطتطن تط ٍاحس تجطاض  زست اظ . ج  یزاضا ٌتططل هططتطوی وط

 ػولیات ذاضجی است.

ػولیات ذطاضجی، هثلطغ اًثاضطتِ تفاٍتْطای      یتجاضی فطػی زاضا زض ظهاى ٍاگصاضی ٍاحس .52

اللیت ترػیع زازُ ضسُ اسطت، حطصف   تِ آى ػولیات ذاضجی وِ تِ سْن  تسؼیط هطتَط

 .ضَز هٌؼىس ًوی)ظیاى( اًثاضتِ  سَز گطزز لیىي زض هی

تداضی تایس هتٌاؾة تاا   تداضی فطػ  زاضای ػولیات ذاضخ ، ٍاحس زض ظهاى ٍاگصاضی ترك  اظ ٍاحس .03

ظیااى   ٍ نَضت ؾَز قسُ زض اض قسُ، ترك  اظ هثلغ اًثاقتِ تفاٍتْای تؿؼیط قٌاؾای زضنس ٍاگص

اظ ػولیاات   ؾایط هَاضزی کاِ تركا    آى ػولیات ذاضخ  هٌتقل کٌس. زض خاهغ ضا تِ ؾْن اقلیت زض

تداضی تایس فقط ؾاْن هتٌاؾاث  اظ هثلاغ اًثاقاتِ تفاٍتْاای تؿاؼیط        قَز، ٍاحس ذاضخ  ٍاگصاض ه 

 )ظیاى( اًثاقتِ هٌتقل ًوایس. ظیاى خاهغ ضا تِ ؾَز ٍ نَضت ؾَز ضقسُ ز قٌاؾای 

اظ ّطگًَِ واّص  است تجاضی زض ػولیات ذاضجی ػثاضت ٍاگصاضی ترطی اظ هٌافغ ٍاحس .54

ِ    اًِ ٍاحسىهٌافغ هال زض ّطای هٌطسضج    اسطتاٌای وطاّص   تجاضی زض ػولیطات ذطاضجی، تط

 ضًَس. ًظط گطفتِ هی ػٌَاى ٍاگصاضی زض وِ تِ 51 تٌس زض

ػولیطات   توام یا ترططی اظ هٌطافغ ذطَز زض    یتِ ٍاگصاضًسثت تجاضی هوىي است  ٍاحس .55

السام ًوایطس.   ػولیاتفطٍش، اًحالل یا تَلف توام یا ترطی اظ آى  لی هاًٌسعط ذاضجی اظ

زلیل ظیاًْای ػولیات ذاضجی تاضطس یطا تطِ     اّص هثلغ زفتطی ػولیات ذاضجی، ذَاُ تِو

گصاض، ٍاگصاضی ترططی اظ ػولیطات    ضسُ تَسظ ٍاحس سطهایِ اییل واّص اضظش ضٌاسیزل

ا یط  ، ّیچ ترطی اظ سَزیاّص هثلغ زفتطوظهاى  ًتیجِ، زض گطزز. زض یذاضجی هحسَب ًو

ظیاى اًثاضتِ هٌتمطل   ٍ ظیاى جاهغ تِ سَز ٍ غَضت سَز ضسُ زض ظیاى تسؼیط اضظ ضٌاسایی

 ضَز. ًوی
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 افشا

  اتیا پاَل ػول  هاَضز گاطٍُ، ٍاحاس    زض  اتیا پاَل ػول  ٍاحاس ظ ا هٌظاَض  12ٍ  13 ،03زض تٌسّای  .01

 .تداضی انل  اؾت ٍاحس

 تداضی تایس هَاضز ظیط ضا افكا ًوایس5 ٍاحس .02

 .ظیاى زٍضُ ٍ ؾَز نَضت قسُ زض هثلغ تفاٍتْای تؿؼیط قٌاؾای  ایف.

ِ نَضت ؾَز ٍ ظیاى خاهغ ٍ  قٌاؾای  قسُ زضط یتؿؼ  یتفاٍتْا  ذایم . ب ُ   یتٌاس  طثقا   قاس

  آى  هاًسُ  قیتطث  ٍ نَضت ِ یؾطها  ناحثاى حقَ   زض ؾطفهل  خساگاًِ  قلن  یک  ػٌَاى تِ

 . زٍضُ  اىیٍ پا اتتسازض 

ایاي هَضاَع    تایاس  پاَل ػولیاات  تاقاس    هتفاٍت اظ ٍاحس ،پَل گعاضقگطی کِ ٍاحس نَضت  زض .03

 اى گطزز.یضقگطی هتفاٍت تپَل گعا پَل ػولیات  ٍ زییل اؾتفازُ اظ ٍاحس ٍاحس یّوطاُ افكا تِ

 ٌاس کط ییا ت تغیا تداضی گعاضقگط یا ػولیات ذاضخ  تااّو پَل ػولیات  ٍاحس کِ ٍاحس نَضت  زض .04

 پَل ػولیات  افكا قَز. ایي هَضَع ٍ زییل تغییط ٍاحس تایس

پاَل   پاَی  هتفااٍت تاا ٍاحاس     حؿة ٍاحس تداضی نَضتْای های  ذَز ضا تط کِ ٍاحس نَضت  زض .13

ناَضت  هدااظ اؾات اػاالم ًوایاس ناَضتْای هاای  طثاق          ذَز اضائِ زّاس، فقاط زض  ػولیات  

خولاِ ضٍـ   ِ قسُ اؾت کِ توام ایعاهاات ایاي اؾاتاًساضزّا، اظ   یتْ یاؾتاًساضزّای حؿاتساض

 ضػایت قسُ تاقس. ایي اؾتاًساضز ،13ٍ  13تٌسّای  قسُ زض تؿؼیط تكطیح

ت یط اعالػات هالی ذَز ضا تطسٍى ضػا  طیغَضتْای هالی یا سا ،تجاضی ٍاحس هوىي است .61

ٌس. تططای  و پَل ػولیاتی ذَز اضائِ  پَلی هتفاٍت تا ٍاحس حسة ٍاحس ، تط60العاهات تٌس 

اظ غطَضتْای هطالی ذطَز ضا تطِ یطه       یتجاضی هوىي است فمظ الالم ذاغ هاال، ٍاحس

َ  پطَل ػولیطاتی آى، ٍاحطس    تجاضی وِ ٍاحس پَلی زیگط تثسیل ًوایس. یا ٍاحس ٍاحس ل پط

 اضظ اسطتفازُ اظ ًططخ   ست هوىي است تا تسطؼیط توطام الطالم تطا    یتا تَضم حاز ً یالتػاز

َلی زیگطی تثسیل ًوایس. ایطي  پ تاضید آذطیي تطاظًاهِ، غَضتْای هالی ذَز ضا تِ ٍاحس زض

 حساتساضی ًیست. یّا عثك استاًساضزّا تثسیل
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 گذار و دوره تاریخ اجزا

 1/1/1391ولیِ غَضتْای هالی وِ زٍضُ هالی آًْا اظ تاضید  هَضز العاهات ایي استاًساضز زض .62

االجططا   ضطَز، الظم  ٍ تؼس اظ آى ضطٍع هطی  (1/6/1391ب وِ اظ تاضید  -29)تِ استاٌاء تٌس 

 است.

ضا تطای ولیِ ػولیات ذاضجی تحػیل ضطسُ تؼطس اظ اتتطسای     49ٍاحس تجاضی تایس هفاز تٌس  .63

ضَز، تا تسططی   استاًساضز تطای اٍلیي تاض تىاضگطفتِ هیآى ایي  زٍضُ هالی گعاضضگطی، وِ زض

تطای ػولیات ذاضجی وِ لثالً تحػیل ضسُ، هجطاظ   49تِ آیٌسُ ضػایت ًوایس. تىاضگیطی تٌس 

تا تسطی تِ آیٌسُ تىاض گطفتِ ضسُ، ٍلطی   49است. زض هَضز تحػیل ػولیات ذاضجی وِ تٌس 

اض اًجام پصیطفتِ است، ٍاحس تجاضی هثطالغ  اظ اجطای ایي استاًساضز تطای اٍلیي ت تحػیل لثل

ًتیجِ هوىي است تا سطلفلی ٍ  وٌس ٍ زض ای هطتَط تِ سالْای لثل ضا تجسیس اضائِ ًوی همایسِ

جای  ػٌَاى زاضاییْا ٍ تسّیْای ٍاحس تجاضی تِ تؼسیالت اضظش هٌػفاًِ ًاضی اظ تحػیل تِ

ایي، سططلفلی ٍ تؼطسیالت اضظش   زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیات ذاضجی تطذَضز ًوایطس. تٌطاتط  

ضَز یطا الطالم    هٌػفاًِ هصوَض تاوٌَى یا تط حسة ٍاحس پَل ػولیاتی ٍاحس تجاضی اضائِ هی

 ضَز. استفازُ اظ ًطخ اضظ زض تاضید تحػیل گعاضش هی اضظی غیطپَلی است وِ تا

ثطك العاهطات   تایس ع ،الف -29تِ استاٌاء تٌس  ،ط تغییطات ًاضی اظ واضتطز ایي استاًساضزیسا .64

 حساب گطفتِ ضَز. تِ  طز هایکگعاضـ ػولتا ػٌَاى  6 ضواضُ یاستاًساضز حساتساض

 المللی حسابذاري مطابقت با استانذاردهاي بین

تا اجطای العاهات ایي اسطتاًساضز،   53ٍ  50، 32تا  29استاٌای هَاضز هٌسضج زض تٌسّای  تِ .65

ًیطع ضػایطت    تغییط زض ًطخ اضظ آثاضػٌَاى  تا 21الوللی حساتساضی ضواضُ  هفاز استاًساضز تیي

 ضَز. هی
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 پیوست 

 گیري مبانی نتیجه

دهذ.راتشكیلنمی61 ازالساماتاستانذاردحسابذاريشماره گیريبخشیاينمبانینتیجه

 واحذ پول عملیاتی

زض  ٍاحس پَل هَضز استفازُ”تِ ػٌَاى  “ٍاحس پَل گعاضضگطی”زض استاًساضز لثلی اغغالح  . 1

گیططی ضا ًیطع    تؼطیف ضسُ تَز. ایي تؼطیف هفَْم ٍاحس پَل اًطساظُ  “اضائِ غَضتْای هالی

گیطی الطالم غطَضتْای هطالی اسطت.      گطفت وِ ٍاحس پَل هَضز استفازُ زض اًساظُ زضتطهی

گیططی،   ٍاحس پَل اًطساظُ  وِ آًجا اظضٍیىطز استاًساضز جسیس، تفىیه ایي زٍ هفَْم است. 

وٌس ٍ  آى فؼالیت هی تجاضی زض احس پَل هحیظ التػازی اغلی وِ ٍاحستیص اظ تاویس تط ٍ

گیططی هؼطاهالت    وٌٌسُ لیوت هؼاهالت است، تط ٍاحس پَل هَضز استفازُ تطای اًساظُ تؼییي

وٌس، زض ایي استاًساضز اغغالح ٍاحس پَل ػولیاتی تؼطیف ٍ تِ جای ٍاحس پطَل   تاویس هی

 گیطی تىاضگطفتِ ضس. اًساظُ

ػولیات ذطاضجی  ”اظ  “ٍاحس هستمل ذاضجی”تاًساضز لثلی تطای تؼییي ضٍش تسؼیط، زض اس . 2

ِ  تاتفىیه ضسُ تَز.  “الیٌفه اظ ػولیات ٍاحس تجاضی گعاضضگط ِ  تَجط ایٌىطِ فؼالیطت    تط

ػولیات ذاضجی الیٌفه، ذاضج اظ هحیظ التػازی وِ ٍاحس تجاضی گعاضضطگط زض آى   یه

الیٌفه ساظگاض ًیسطت، ٍاحطس پطَل ػولیطاتی     وٌس تا تؼطیف ػولیات ذاضجی  فؼالیت هی

ػولیات ذاضجی الیٌفه ٍ ٍاحس تجاضی گعاضضگط ّوَاضُ یىساى ذَاّس تَز ٍ تسؼیط تٌْا 

زض هَضز غَضتْای هالی ٍاحس هستمل ذاضجی وطاضتطز ذَاّطس زاضطت. هؼیاضّطایی وطِ      

استاًساضز لثلی تطای تطریع ٍاحس هسطتمل ذطاضجی اظ ػولیطات ذطاضجی الیٌفطه،       زض

تفازُ ضسُ تَز زض ایي استاًساضز تطای تطریع ٍاحس پَل ػولیاتی هطَضز اسطتفازُ لططاض    اس

گطفتِ است ٍ زیگط ًیاظی تِ تفىیه ػولیات ذاضجی الیٌفه اظ ٍاحطس هسطتمل ذطاضجی    

 ًیست.
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 واحذ پول گشارشگزي

ّای تعضي وِ زض وططَضّای هرتلطف فؼالیطت     ضسى ٍ ایجاز گطٍُ تا تَجِ تِ ضًٍس جْاًی . 3

اظ یه ٍاحس پطَل ػولیطاتی تاضطس. ّوچٌطیي،      وٌٌس، هوىي است یه گطٍُ زاضای تیص هی

هسیطیت هوىي است ًتَاًس تطای وٌتطل ٍ ًظاضت تط ػولیات گططٍُ اظ یطه ٍاحطس پطَلی     

استفازُ وٌس. تٌاتطایي، ٍاحسّای تجاضی تایس هجاظ تاضطٌس وطِ غطَضتْای هطالی ذطَز ضا      

تجاضی  ایي، ٍاحسّای تط ف اضائِ وٌٌس. ػالٍٍُاحس پَلی یا ٍاحسّای پَلی هرتلحسة  تط

تِ اضائِ غَضتْای هالی تِ ٍاحس پَل هحلی ّستٌس، حتطی اگطط آى    زض تطذی وطَضّا هلعم

ٍاحس پَلی، هتفاٍت اظ ٍاحس پَل ػولیاتی آًْا تاضس. زض ایي غَضت، ٍاحطسّای تجطاضی   

ٍ زیگططی   ًاچاضًس وِ زٍ هجوَػِ غَضتْای هالی، یىی تطحسطة ٍاحطس پطَل ػولیطاتی    

ٍاحس پَل هحلی، اضائِ وٌٌس. ایي استاًساضز اضائِ غَضتْای هالی تطحسة ٍاحطس  حسة  تط

 وٌٌسگاى، هٌغ ًىطزُ است. پَلی غیط اظ ٍاحس پَل ػولیاتی ضا، تا ّسف ووه تِ استفازُ

 در بهاي تمام شذه دارایی بذهیهاي ارسي تسعیز تفاوتهاياحتساب 

ِ    تسؼیط تسّیْای اضظی تفاٍتْای . 4 یطا   تططزاضی  هطحلطِ تْططُ   تطای ضساًسى یطه زاضایطی تط

 تفاٍتْطا اسطت. اظ سطَی زیگطط، ضٌاسطایی ایطي       ًاپطصیط  ساظی تطای فطٍش اجتٌاب آهازُ

اظ ضطٍع زضآهسظایی یه زاضایطی هَجطة تحطیطف ػولىططز      غَضت سَز ٍ ظیاى لثل زض

گًَطِ   ْا، ایطي تِ تحػیل ٍ ساذت زاضایی گیطیْای هطتَط تػوین ضَز. افعٍى تط ایي، زض هی

ضطَز. لطصا اواطیطت اػضطای وویتطِ       ًظطط گطفتطِ هطی    عَض غطیح یا ضوٌی زض تِ تفاٍتْا

ِ ضططایظ   ضطسُ زاضاییْطای ٍاجطس    توام زض تْای تفاٍتْااحتساب ایي  تا ضططط ضػایطت    تط

ضسُ زاضایی عثك اسطتاًساضز   توام تْای هالی زض تِ احتساب هراضج تأهیي هؼیاضّای هطتَط

ّوچٌیي، هٌظطَض ًوطَزى    هَافمت وطزًس. های  تمهیيهراضج ػٌَاى  تا 13حساتساضی ضواضُ 

ضطسُ   توطام  تِ تحػیل ٍ سطاذت زاضاییْطا زض تْطای    تفاٍت تسؼیط تسّیْای اضظی هطتَط

 اظ احطاظ ضططایظ هٌطسضج زض اسطتاًساضز،    ضسیس اضظش ضیال ٍ پس افتزاضایی، زض ضطایظ 
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هی افطت ضطسیس اضظش ضیطال تطط     ، آثطاض تطَض  ایي تػوین. زلیل لطاض گطفتهَافمت  هَضز

تا تسّیْای اضظی است وطِ ًازیطسُ گططفتي آى هَجطة هرطسٍش ضطسى        زاضاییْای هطتثظ

 گطزز. هالی هی غَضتْای

 گذاري در یك عملیات خارجی خالص سزمایه

استاًساضز جسیس، تفاٍت تسؼیط هطتَط تِ الالم پَلی تلٌسهست وطِ هاّیتطاً    32تطاساس تٌس  . 5

گصاضی ٍاحس تجاضی گعاضضگط زض ػولیطات ذطاضجی ضا تططىیل     یِترطی اظ ذالع سطها

ِ  غطاحثاى حمَق  فػلسط زّس، تِ ػٌَاى ترطی جساگاًِ زض هی غطَضتْای هطالی    سططهای

ضطَز. هاّیطت ایطي الطالم پطَلی هططاتِ        تلفیمی ٍاحس تجطاضی گعاضضطگط ضٌاسطایی هطی    

ؼٌا وِ تسَیِ یه ػولیات ذاضجی است تِ ایي ه سطهایِ غاحثاىگصاضی زض حمَق  سطهایِ

ضٍز وِ زض آیٌسُ ًعزیه تسَیِ ضَز.  ضیعی ًطسُ است ٍ احتوال ًوی ایي الالم پَلی تطًاهِ

ضَز. ایي الطعام   گصاضی زض ػولیات ذاضجی تطذَضز هی تٌاتطایي تا آى هطاتِ ذالع سطهایِ

تسٍى تَجِ تِ ٍاحس پَلی ٍ ایٌىِ للن پَلی ًاضی اظ هؼاهلِ تا ٍاحس تجاضی گعاضضطگط یطا   

 ضَز. ط یه اظ ػولیات ذاضجی آى است، تىاض گطفتِ هیّ

 سزقفلی و تعذیالت ارسش منصفانه

تطاساس استاًساضز لثلی، تسؼیط سطلفلی ٍ تؼسیالت اضظش هٌػطفاًِ زاضاییْطا ٍ تطسّیْای     . 6

ًاضی اظ تحػیل ػولیات ذاضجی، تِ ًطخ اضظ زض تاضید تطاظًاهطِ یطا ًططخ اضظ زض تطاضید     

لحاػ ًظطی، ًحَُ ػول هٌاسة تستگی تِ ایطي زاضز وطِ سططلفلی ٍ     هؼاهلِ هجاظ تَز. اظ

اغطلی یطا ػولیطات     تجطاضی  ٍاحستؼسیالت اضظش هٌػفاًِ ترطی اظ زاضاییْا ٍ تسّیْای 

ذاضجی تلمی ضَز. زض غَضتی وِ سطلفلی ٍ تؼسیالت اضظش هٌػفاًِ ترطی اظ زاضاییْا ٍ 

د هؼاهلِ ٍ اگط هتؼلك تطِ ػولیطات   اغلی تاضس، اظ ًطخ اضظ زض تاضی تجاضی ٍاحستسّیْای 

 ضَز.  ذاضجی تاضس، ًطخ اضظ زض تاضید تطاظًاهِ استفازُ هی
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وِ تؼسیالت اضظش هٌػفاًِ هطتَط تِ زاضاییْا ٍ تسّیْای ػولیات ذاضجی اسطت،   آًجا اظ .7

تسؼیط آى تایس تِ ًطخ اضظ زض تاضید تطاظًاهِ اًجطام ضطَز. سططلفلی ترططی اظ زاضاییْطای       

ضجی است )وِ تِ زلیل لاتل تطریع ًثطَزى، زض غطَضتْای هطالی ػولیطات     ػولیات ذا

ای هتفاٍت اظ سایط زاضاییْای ػولیات ذاضجی  ضَز( ٍ ًثایس تِ ضیَُ ذاضجی ضٌاسایی ًوی

تا آى تطذَضز ضَز. تٌاتطایي، تِ هٌظَض تسطؼیط سططلفلی، اظ ًططخ اضظ زض تطاضید تطاظًاهطِ      

 ضَز. استفازُ هی

 ی اس عملیات خارجیواگذاري تمام یا بخش

عثك ایي استاًساضز، تا اظ زست زازى وٌتطل، ًفَش لاتطل هالحظطِ، یطا وٌتططل هططتطن زض       .8

ضَز. تطای هاال، حتی اگطط   ػولیات ذاضجی، ّواًٌس ٍاگصاضی ػولیات ذاضجی تطذَضز هی

هالحظِ ذَز ضا حفؼ وٌس،  اغلی ّوچٌاى ًفَش لاتل تجاضی ٍاحستا اظ زست زازى وٌتطل، 

گطصاضی   گطزز ظیطا تغییط زض هاّیت سطهایِ ٍاگصاضی ػولیات ذاضجی تلمی هی ،ضٍیساز ایي

 یه ضٍیساز التػازی تااّویت است.

زض ػولیطات ذطاضجی    تجطاضی گعاضضطگط   ٍاحطس  وِ ٍاگصاضی ترطی اظ هٌافغ غَضتی زض .9

ه هَجة اظ زست زازى وٌتطل، ًفَش لاتل هالحظِ، یا وٌتطل هطتطن ًطَز، تا آى ّواًٌس ی

ضَز اها زض غَضت اظ زست زازى وٌتطل، ًفَش لاتل هالحظِ، یطا   هثازلِ هالىاًِ تطذَضز هی

حمَق غاحثاى سطهایِ ضٌاسایی  سطفػلوٌتطل هطتطن، سَز ٍ ظیاى تسؼیطی وِ پیطتط زض 

 ضَز. َز )ظیاى( اًثاضتِ هٌتمل هیضسُ تَز تِ س


