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ومطالعه “حسابداريبراستانداردهايايمقدمه”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.رفتهبكار

كاربزدٍـدامى

تىااس    دٍلتا    ووىْااي   ٍ سايش اضىال  دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي  حساتذاسي  يذ تشاياستاًذاسد تا  ايي . 1

 ضَد.   گشفتِ

  ومىُاي  حسابذاري  ػمل  الگًي  بُتزيه  ػىًان تًاوذ بٍ مي  استاوذارد، َمچىيه  ايه  الشامات . 2

 ر گيزد.لزا  مًرد استفادٌ  غيز ديلتي  اس مىابغ  دريافتي  ومه  ي سايز اضىال  بالػًؼ

تعاريف

 : است  صيش تىاس سفتِ  هطخع  استاًذاسد تا هؼاً   دس ايي  ريل  اغغالحات . 3

 ضاشوتْاي   دٍلتا    دٍلت ، ًْادّا ٍ اسگاًْاي  ّا، هؤسسات اص ٍصاستخاًِ  است  هتطىل :   دٍلت ،  

ِ   وِ  ٍ سايش هؤسسات   است  دٍلت  تِ  آًْا هتؼلك  % سشهاي00ِاص  تيص  وِ   لاَاًيي   ةهَجا  تا

 ضَد. ه   ضٌاختِ  ، دٍلت  هَضَػِ

  تاا    ، تجاض هاَاسد هاشتثظ    سشهايِ  غاحثاى  دس حمَق  اص افضايص  است  ػثاست : دسآهذ ػوليات

 تاضذ.  ضذُ  ًاض   ٍ هستوش ٍاحذ تجاسي  اغل   اص فؼاليتْاي  ، وِ سشهايِ  غاحثاى  آٍسدُ

 دٍلت  َسظت  وِ  است  اص ػوليات   ػثاست :   دٍلت  ووه   ِ   هضيتْااي   واشدى   هٌظاَس فاشاّن   تا

ٍ   لاَاًيي   چاسچَب دس  تجاسي  اص ٍاحذّاي  هطخع  يا گشٍّ   ٍاحذ تجاسي  يه  تشاي  التػادي

ِ   اساتاًذاسد، هضيتْااي     هماغذ اياي   ضَد. اص لحاػ ه   اًجام  هؼيي  همشسات ِ    وا عاَس    تٌْاا تا

ضاَد، هاًٌاذ    ها    فشاّن  تجاسي  ػوَه   ش تش ضشايظهؤث  ػوليات  اًجام  ٍ اص عشيك  غيشهستمين

ا، اتش سلث  اسياتج  هحذٍديتْاي  لايا تحوي ِ اتَسؼ  دس حال  دس هٌاعك  صيشتٌاي   اهىاًات  تذاسن

 گشدد. ًو   هحسَب  دٍلت  جضء ووىْاي

 ٍاحذ تجاسي  تِ  داساي   اًتمال  ضىل  تِ  دٍلت  اص ووىْاي  است  ػثاست :   دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي  

ِ  ضشايظ  تشخ   سػايت  لثال دس  اص ٍاحذ تجاسي  آى  اص خشٍج  يا جلَگيشي ُ    ، دسگزضات ،  ياا آيٌاذ

ِ    اسصش  تؼيايي   وِ  دٍلت  اص ووىْاي  گشٍُ  . آى ٍاحذ تجاسي  فؼاليتْاي  تِ  هشتَط ًحاَ   آًْاا تا

ٍ   ٍاحاذ تجااسي    هؼاهالت  ٍ ّوچٌيي  پزيش ًيست اهىاى  هؼمَل  ِ   لات تاا د ا سا اآًْا   ًتاَاى   وا

 ضَد. ًو   هحسَب  دٍلت  تالػَؼ  ٍاحذ تويض داد، جضء ووىْاي  ػادي  فؼاليتْاي اص
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 تَاًٌذ  ه   ٍ هايل  هغلغ  اي ٍ فشٍضٌذُ  ٍ هايل  هغلغ  خشيذاسي  وِ  است  هثلغ  :   هٌػفاًِ  اسصش

ِ   هضتَس تا  هثلغ  اياص سا دس  داساي   ، يه ػادي  ٍ دس ضشايظ  حميم   اي دس هؼاهلِ   يىاذيرش هثادلا

 وٌٌذ.

  . در ايده  اسدت   ضدذٌ   تؼزيف  اي گستزدٌ  غًرت  بٍ  ديلت  استاوذارد ياصٌ  ايه  اَذاف  بزاي . 4

متحدذ ي    ملدل   سداسمان   لبيدل  اس  المللي بيه  وُادَاي  بالػًؼ  ومىُاي  استاوذارد َمچىيه

 ضًد. مي  تلمي  ديلت  ػًؼبال  َماوىذ ومىُاي  آن  بٍ  يابستٍ  مؤسسات

ديلتبالعًضكمكُايماَيت

ٍ   يدا ومده    ياحذ تداري  تزغيب  بٍ  مؼكًف  ديلت  بالػًؼ  ومىُاي . 5   اوددا    خُدت   آن  بد

  بالػدًؼ   دارد. ومىُداي   ؾدزيرت   يا التػادي  اختماػي  مػالح  لحال  بٍ  وٍ  است  فؼاليتي

  ي يدا يؾدغ    ديلدت   تغييز در سياسدتُاي   ػلت  گيزد ي بٍ را دربز مي  اي گستزدٌ  قيف  ديلت

  ضدزايف   داراي  ديلدت   بالػدًؼ   ومىُداي   يابدذ. اػكداي   خذيذ تغييز مي  ي ممزرات  لًاويه

  تطدزيفات   ، اوددا   مػدً    ، يخًد بًدخٍ مزبًـ  ي ممزرات  لًاويه  رػايت  خملٍ اس  متؼذدي

ٍ   ي وحًٌ  دريافتي  ومىُاي  اس محل  ضذٌ  ودا ا  مخارج بز  ، وظارت دريافت  خُت  الس    تسدًي

 ضًد. مي  حاغل  اقميىان  آن  يغًل  ي چگًوگي  ومه  ، اس دريافت اساس  بز ايه  وٍ  است  آن

ػمدذتا     وٍ  است  متفايتي  اضىال  داراي  ي اَذاف  ماَيت  اس لحال  ديلت  بالػًؼ  ومىُاي . 6

 :باضذ سيز مي  ضزح  بٍ

  يدا خبدزان    اؾدكزاري   در ضدزايف   ياحذ تدداري   مالي  حمايت  خُت  وٍ  ومىُايي . الف

ـ   ضزقي  پيص  َزگًوٍ  بذين  آن  لبلي  ضذٌ تحمل  مخارج   آتدي   بدا ػمليدات    درارتبدا

اس   تًان ، مي مثال  ضًد. بزاي بيطتز، اػكا مي  مخارج  اودا   بٍ  آن  يا الشا   ياحذ تداري

يا   ي خىگ  قبيؼي  اس حًادث  واضي  خسارات  خبزان  خُت  يلتد  بالػًؼ  ومىُاي

 بزد.  وا   تداري  ياحذَاي  اس تؼكيل  خلًگيزي

  يا خبدزان   مطخع  مذتي  قي  ياحذ تداري  فؼاليتُاي  مالي  تأميه  خُت  وٍ  َايي ومه .  

ضدًد.   مدي  اػكدا   لبلدي   بيىدي  ي با پديص   درآمذ ياحذ تداري  َا يا واَص ، َشيىٍ سيان
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  را تطدىيل   درآمذ ياحدذ تدداري    ػمذٌ  مىبغ  بالػًؼ  ومىُاي  مًارد، ايه  بزخي در

خزيدذ مدًاد يدا      با بُداي   رابكٍ در  پزداختي  َاي اس ياراوٍ  تًان مي  ومًوٍ  بزاي دَذ. مي

 بزد.  وا   ػمًمي  خذمات  وىىذٌ ارائٍ  ديلتي  ضزوتُاي  سيان  ي يا خبزان  محػًل  فزيش

،  ومده   وىىدذٌ  دريافدت   ياحدذ تدداري    الشا   آن  اػكاي  اساسي  ضزـ  وٍ  ومىُايي . ج

ٍ   آن  يا تحػيل  غيزخاري  داراييُاي  خزيذ يا ساخت  بٍ .  ديگدز اسدت    َدز ضدىل    بد

ٍ    دروظز گزفتٍ  است  ويش ممىه  ديگزي  فزػي  ومىُا ضزايف  با ايه  رابكٍ در   ضدًد ود

ٍ   َايي مشبًر يا ديرٌ  اس داراييُاي  استفادٌ  يا محل  وًع داراييُدا بايدذ     آن  قدي   را ود

  دريافدت   ػدذ    مًارد، درغًرت  ضًد محذيد ساسد. در بزخي  يا وگُذاري  تحػيل

  خملٍ . اس خًد ويست  فؼاليت  يا ادامٍ  ضزيع  اساسا  لادر بٍ  ومىُا، ياحذ تداري  ايه

ي   ػمزاودي   قزحُداي   ايدداد ضدذٌ    داراييُداي   اس محل  ومه  بٍ  تًان ومىُا مي  ايه

 وزد.  مطًُد اضارٌ  ثابت  اَذاي داراييُاي

  بخطدًدگي   لبيل )اس  اس ياحذ تداري  ديلت  مكالبات  بخطص  لالب در  وٍ  ومىُايي . د

خمؼا    وٍ  گزدد ي ويش ومىُايي ( اػكا مي دريافتي  تسُيالت  ضذٌ  ي سًد تؿميه  اغل

  درآمذ ديلدت   ػىًان بٍ  قزف  اس يه  ضًد )يؼىي مىظًر مي  ديلت  خٍبًد ي خزخا  در

ٍ   ػىًان ديگز بٍ  ي اس قزف ٍ   ديلدت   َشيىد   لبيدل  ضدًد( اس  مدي   ضىاسدايي   در بًدخد

  ياحدذٌ   مدادٌ   مًؾدًع   تابؼٍ  ويزي ي ضزوتُاي  يسارت  بٍ  اػكايي  گمزوي  مؼافيتُاي

ٍ   التفدايت  ماٍب  غيز مستميم  يا تأميه ي  اسالمي  ضًراي  مدلس 15/4/1365  مػً    اساي مابد

ن  قبك  تداري  ياحذَاي  ٍب  ارس تخػيػي  ريالي دخدٍ  لاًو ـ  َاي ي مًافمتىامٍ  ًب  . مزًب

  خاظ  مشيتُاي  اػكاي  لالب در  بالػًؼ  غيز اس ومىُاي  اضىالي  تًاوذ بٍ مي  ديلت  ومه . 7

  مىابغ  خزيج  خزيان  يا واَص  ياحذ تداري  بٍ  مىابغيريد   خزيان  متؿمه  گيزد وٍ  غًرت

در   تزخيحدي   ضدزايف   ، اػكداي  اي مطدايرٌ   اس ومىُداي   تًان مي  ومًوٍ  وباضذ، بزاي  اس آن

  ي اػمدال   ي گمزودي   ماليداتي   ، مؼافيتُداي  ياحذ تداري  بذَي  ، تؿميه پزداختي  تسُيالت

 بزد.  وا   چىذ وزخي  ارسي  ارس در سيستمُاي  ليمت  ارسان  وزخُاي
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ديلتبالعًضكمكُايشىاخت

 ضَد: ه   صيش ضٌاساي   احشاص ضشايظ  دسغَست  دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي . 8

  جشياى  يا واّص  ٍاحذ تجاسي  دسٍى  تِ  تالػَؼ  تا ووه  هشتثظ  آت   التػادي  هٌافغ  جشياى .  الف

 تاضذ،  هحتول  تجاسياص ٍاحذ   آت   التػادي  هٌافغ  خشٍج 

 تاضذ،  گيشي اًذاصُ  اتىا پزيش لاتل  اي گًَِ تِ  تالػَؼ  ووه  هثلغ .  ب

 تاضذ، ٍ  گيشي اًذاصُ  اتىا پزيش لاتل  اي گًَِ تِ  دسيافت   تالػَؼ  تا ووه  هشتثظ  هخاسج .  ج

ِ   الػَؼت  ووه  هػشف  تِ  هشتَط  ضشايظ  تا اجشاي  ساتغِ دس  هؼمَل   اعويٌاى .  د   ٍجَد داضات

 تاضذ.

تاضذ، تايذ   ضذُ  تيٌ  پيص  آهشُ  دس لَاًيي  دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي  حساتذاسي  ػول  ًحَُ  ّشگاُ . 9

ُ 8دس تٌذ   هٌذسج  ضٌاخت  هؼياسّاي  سػايت  ضوي   دس هاتي   هٌاذسج   حسااتذاسي   ػوال   ، اص ًحاَ

 وشد.  تثؼيت  هشتَط  لَاًيي

گدزدد.   اػكدا مدي    مػً   ي ممزرات  لًاويه  چارچً  اساسا  در  يلتد  بالػًؼ  ومىُاي . 10

،  اسدت   غيزخداري   بدا داراييُداي    مدزتبف   ومىُداي   بٍ  ػمذتا  مؼكًف  مًارد وٍ  بزخي در

ضدًد.   مدي   بيىدي  پديص   آمدزٌ   ، در لدًاويه  ديلت  بالػًؼ  ومىُاي  حسابذاري  ػمل  وحًٌ

  در لدًاويه   مىدذرج   ديلت  بالػًؼ  با ومىُاي  مزتبف  حسابذاري  ػمل  اس وحًٌ  َايي ومًوٍ

 . است  ضذٌ  استاوذارد ارائٍ  ايه  در پيًست

  محتمدل   سمداوي   آتدي   التػادي  مىافغ  يريدي  ، خزيان ديلت  بالػًؼ  با ومىُاي  رابكٍ در . 11

ٍ   ي وسدبت   ضدذٌ   رػايت  ومه  دريافت  ضزايف  گزدد وٍ مي  تلمي   اقميىدان   آن  دريافدت   بد

  رػايدت   ، مؼمًال  متؿمه بالػًؼ  ومه  دريافت  باضذ. احزاس ضزايف  يخًد داضتٍ  مؼمًلي

  وٍ  ديگز، تا سماوي  ػبارت باضذ. بٍ مي  مػً   ي يخًد بًدخٍ  مزبًـ  ي ممزرات  لًاويه  دليك

  ومده  با  مزتبف  آتي  التػادي  مىافغ  وىىذ وٍ  حاغل  ، اقميىان قًر مؼمًل  بٍ  ياحذ تداري

 گيزد. ومي  غًرت  مالي  در غًرتُاي  ، ضىاختي خًاَذ يافت  خزيان  ياحذ تداري  درين  بٍ

ٍ    احتمدالي   داراييُداي   لالب در  مًارد، مًؾًع  در ايه  بلىٍ اسدتاوذارد    ي قبدك   لدزار گزفتد

 ضًد. رفتدار مي  با آن  رخايش، تذّيْاي احتوال  ٍ داساييْاي احتواال   ػىًان با 4  ضمارٌ  حسابذاري
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ٍ   ضزيع  ضزـ  با پيص  ديلتي  مزاخغ  سًي اس  سميىي  ، َزگاٌ مثال  بزاي   سداختمان   احدذاث   بد

،  مالي  مشبًر در غًرتُاي  ومه  ياگذار گزدد، ضىاخت  ياحذ تداري  ممزر، بٍ  مُلت  ظزف

 خًاَذ بًد.  احذاث  ػمليات  ضزيع  بٍ  مًوًل

  وىىدذٌ  لشيما  مىؼىس  ديلت  بالػًؼ  با ومىُاي  مزتبف  آتي  التػادي  مىافغ  يريدي  خزيان . 12

  غًرت  بٍ  بالػًؼ  ومىُاي  وٍ  مًاردي  دربزگيزوذٌ  بلىٍ  ويست  مىافغ  ايه  فيشيىي  خزيان

  ومىُداي   ومىُا در يالغ  باضذ. ايه ضًد ويش مي مىظًر مي  ديلت  خمؼا  ي خزخا  در بًدخٍ

ٍ   مزتبف  التػادي  مىافغ  وٍ  است  ياحذ تداري ٍ ب  بالػًؼ ٍ   قدًر غيزمسدتميم    با آوُا بد   بد

اس  بخطدي   وزد وٍ  اضارٌ  مًردي  بٍ  تًان مي  ومًوٍ  يابذ. بزاي مي  خزيان  ياحذ تداري  درين

يابدذ،   مدي   تخػديع   ياحذ تدداري   بٍ  لاوًوي  ممزرات  قبك  وٍ  ارسي  مبلغ  ريالي  اساي مابٍ

  پزداخدت   ديلدت   تًسف  قًر مستميم  بٍ  مزبًـ  َاي يا مًافمتىامٍ  ػمًمي  بًدخٍ  مًخب ٍب

 گزدد.

  هطاشٍط   دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي  ، اًَاع آهشُ  دس لَاًيي  حساتذاسي  ًحَُ  تػشيح  ػذم  دسغَست . 13

  ضٌاسااي    صيااى ساَد ٍ    صيش دسغاَست   ضشح  تِ 8دس تٌذ   هٌذسج  ضٌاخت  هؼياسّاي  سػايت  تِ

 گشدد: ه 

دسآهاذ ٍاحاذ     ّا ياا وااّص   ، ّضيٌِ صياى  هٌظَس جثشاى تِ  تالػَؼ  ووه  وِ  هَاسدي دس . الف

  ٍ جثاشاى   اضاغشاسي   دس ضشايظ  ٍاحذ تجاسي  هال   حوايت  يا تشاي  لثل   تيٌ  تا پيص  تجاسي

  ساَد ٍ صيااى    دس غاَست  ووىْاا سا تاياذ    ضَد، اياي  اػغا ه   آى  لثل   ضذُ تحول  هخاسج

 وشد.  گشدد، ضٌاساي  ه   ٍغَل  لاتل  دٍسُ  دس آى  وِ  اي دٍسُ

  دٍسُ  ياه   عا    ٍاحاذ تجااسي    ػواَه    فؼاليتْااي   هاال    تأهيي  جْت  وِ  تالػَض   ووه .  ب

اػغاا    ٍاحاذ تجااسي    ٍ يا آتا    دسآهذ جاسي  واّص  هٌظَس جثشاى يا تِ  هطخع  تلٌذهذت

گاشدد   ه   دسيافت  دٍسُ  تا آى  دساستثاط  وِ  اي دٍسُ  سَد ٍ صياى  ايذ دس غَستضَد، ت ه 

  لاتل  دس آى  وِ  اي دٍسُ  سَد ٍ صياى  غَست ، دس هشتَط  دٍسُ  ًثَدى  هطخع  غَست ٍ دس

 گشدد.  ضَد، ضٌاساي  ه   ٍغَل

اػغاا    غيشجااسي   داساييْاي  ايجاد يا تحػيل  هخاسج  هٌظَس تأهيي تِ  تالػَؼ  ، ووه ّشگاُ .  ج

ِ   تالػاَؼ   هستتش دس وواه   تؼْذات  ايفاي  هَاصات  ووىْا سا تايذ تِ  گشدد، ايي  ػوَهاا    وا

  ضٌاسااي    سَد ٍ صياى  ، دس غَست است  هشتَط  داساييْاي  هفيذ التػادي تا ػوش  هتٌاسة
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  ٍاحذ تجااسي   تِ  ثاتت  اييْايداس  تِ  لثل   ٍاسدُ  خساسات  جثشاى  ػٌَاى تِ  وِ  وشد. ووىْاي 

ِ    آًْا ايفا ضذُ  تِ  هشتَط  تؼْذات  وِ  گشدد ٍ ًيض ووىْاي  اػغا ه    يا ديرش ٍجاَد ًذاضات

 گيشد. ( لشاس ه  دس تٌذ )الف  هٌذسج  حساتذاسي  ػول  ًحَُ  چاسچَب تاضذ، دس

يدا    خداري   بدا مخدارج    رابكٍ در  اس ايىىٍ  )اػم  بالػًؼ  ومه  ضىاسايي  بزاي  ولي  لاػذٌ . 14

بدا    مزتبف  تؼُذات  وٍ  است  ، ايه يا بذَي  درآمذ ديرٌ  ػىًان باضذ( بٍ  اػكا ضذٌ  اي سزمايٍ

ايفا گزدد.   بؼذي  سىًات  قي  تذريح باضذ يا بٍ  مًرد وظز ايفا ضذٌ  ديرٌ  ومىُا تا پايان  ايه

  ، لدبال  تحمدل   يافتٍ  اختػاظ  آن  خبزان  خُت  ومه  وٍ  خاري  َاي مًارد، َشيىٍ  بزخي در

  ضدىاخت   مؼيارَداي   رػايت  بايذ در غًرت  بالػًؼ  ، ومه حالت  در ايه  وٍ  است  ضذٌ

  ، َزگاٌ حال ايه ضًد. با  ضىاسايي  سًد ي سيان  در غًرت  ، بالفاغلٍ فًق 8 در بىذ  مىذرج

باضدذ،    وطذٌ  ضًد، تحمل  اودا   ًؼبالػ  ومه  اس محل  لزار است  وٍ  خاري  مخارج  وليٍ

 وزد.  تلمي  بذَي  ػىًان بٍ  مخارج  ايه  تحمل  را تا سمان  اس ومه بخطي  است  الس 

ٍ   ضزايكي  متؿمه  بالػًؼ  ومه  است  مًارد ممىه  در بزخي . 15   ػدذ    درغدًرت   باضذ ود

،  لحدال   گدزدد. بدذيه    تيدريداف   اسدتزداد ومده    بٍ  ملش   ومه  وىىذٌ آوُا، دريافت  رػايت

  ومه  بٍ  مزبًـ  ضزايف  وٍ  ويست  بزايه  لكؼي  خًد دليل  خًدي  بٍ  بالػًؼ  ومه  دريافت

ٍ دوىى  حاغل  انداقميى  ياحذ تداري ٍ دو  تا سماوي  خًاَذ ضذ بلىٍ  رػايت  بالػًؼ   ذ ود

ٍ   بالػدًؼ   ومده   خًاَذ وزد، ضىاخت  را رػايت  مزبًـ  ضزايف ٍ   بدذَي   ػىدًان  بد   ادامد

ـ   خػًغديت   ، اػمدال  ياحذ تداري  فؼاليت  تذاي   ، درغًرت حال ايه يابذ. با مي   احتيدا

ٍ    سًد ي سيدان   درغًرت  بالػًؼ  ومه  ضىاخت  تؼًيك  مؼمًال  مستلش  خداقز    غدزفا  بد

  يده وگدزدد ي ا   رػايت  ومه  بٍ  مزبًـ  ضزايف  است  ممىه  در آيىذٌ  وٍ  احتمال  يخًد ايه

  ػىًان بٍ  ديلت  بالػًؼ  ومه  ايىىٍ  محؽ  باضذ. بٍ ضًد، ومي  استزداد ومه  امز مىدز بٍ

ـ   ي رييذاد احتمدالي   بذَي  گزدد، با َزگًوٍ  درآمذ ضىاسايي ٍ   مزبدً   الشامدات   قبدك   آن  بد

يْااي  رخاايش، تاذّيْاي احتواال  ٍ داساي    ”  ، با ػىداييه 5ي  4  ضمارٌ  حسابذاري  استاوذاردَاي

 ضًد. ، رفتار مي“ تشاصًاهِ  تؼذ اص تاسيخ  سٍيذادّاي ” ي “ احتوال 
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  مخدارج   بدا خبدزان    مطخػا  درارتباـ  ومه  وٍ  مًاردي در  بالػًؼ  ومه  ضىاخت  وحًٌ . 16

دي باضذ(،   اس ايه  يا تزويبي  ، خاري اي ، سزمايٍ مخارج  ايه  اس ايىىٍ  )اػم  اػكا ضذٌ  خاغي

ـ   ، مخدارج  ومده   ضزايف  آيذ وٍ مي  پيص  سماوي  . مطىل است  وار آساوي را دليمدا     مزبدً

ٍ   ومه ”  لبيل اس  واربزد ػباراتي  بٍ  وىىذ، بلىٍ  مطخع ٍ   تزغيدب  ”، “ پدزيصٌ   بد ايدداد    بد

ـ   پزداخت  مىدز بٍ  را وٍ  ، بايذ ضزايكي حاالتي  چىيه وىذ. در  بسىذٌ  ي غيزٌ“  اضتغال   السدا

 لزار داد.  مًرد مالحظٍ  است  ضذٌ  اػكاوىىذٌ  اس قزف  ومه

  بدا ايفداي    واپذيز متىاسب استُالن  غيزخاري  داراييُاي  بٍ  مزبًـ  بالػًؼ  ومه  ضىاسايي . 17

يدا    اَدذا ضدذٌ    دارايدي   ػمز مفيذ التػدادي   بًدن  وامطخع  ػلت  بٍ  ، گاٌ مزبًـ  تؼُذات

ٍ   ومه  ضىاسايي  حالت  در ايه  وٍ  است  تؼُذ واممىه  ايفاي  سمان  مذت درآمدذ    ػىدًان  بد

مفيذ  ػمز  )مثل  ومه  تخػيع  خُت  مبىايي  بتًان  خًاَذ بًد. مؼُذا، َزگاٌ  بالماوغ  ديرٌ

ومدًد،    تؼيديه   مختلدف   َاي درآمذ ديرٌ  ػىًان ( بٍ اَذايي  سميه  ريي بز  بىا ضذٌ  ساختمان

 لزار گيزد.  ادٌبايذ مًرد استف  مًغًف  مبىاي

ِ    ، لاتال  آى  اص ضشايظ  اي پاسُ  سػايت  ػذم  ػلت  تِ  وِ  دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي . 18  اػغاا   اساتشداد تا

تغييش  ،” ػولىشد هال   گضاسش ”  ػٌَاى تا 6  ضواسُ  استاًذاسد حساتذاسي  ضَد، تايذ عثك ه   وٌٌذُ

ِ    دسياافت    ػاَؼ تال  ضَد. استشداد وواه   هحسَب  دس تشاٍسد حساتذاسي صياش    ضاشح   تاياذ تا

 ضَد:   ضٌاساي 

ِ   عثك  وِ  غيشجاسي  داساييْاي  تحػيل  جْت  دسيافت   ووىْاي  دسخػَظ . الف دس   هٌاذسج   سٍيا

ُ   ًياض تااتغ    آى  ، تاصپشداخت است  يافتِ  اًؼىاس  سْام  غاحثاى  دس حمَق  آهشُ  لَاًيي   ًحاَ

 خَاّذ تَد.  آهشُ  همشس دس لَاًيي  حساتذاسي  ػول

ِ     دسيافت   تالػَؼ  استشداد ووه  حساتذاسي  ػول  ًحَُ .   ب  صياش   ضاشح   دس ساايش هاَاسد تا

 خَاّذ تَد: 

ِ   اػغاوٌٌذُ  تَسظ  تالػَؼ  تا ووه  هشتثظ  غيشجاسي  داساي   ػيي  ّشگاُ .  ب . 1   هغالثا

ِ    تذّا   تا هياضاى  ووه  ًرشدد، تاصپشداخت ِ   يعتخػا   هَجاَد )حػاا   ًيافتاا

  پشداخت  هااصاد لاتال  گشدد. ّشگًَاِ ه   تذّ   حزف  ( هَجة تالػَؼ  وواه

هطاَْد،    ثاتات   داساييْاي  ضٌاخت  تا هؼياسّاي  اًغثاق  ، دسغَست ساتغِ  ايي دس
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  خَاّاذ ضاذ ٍ دس غياش اياي      هشتاَط   داساي   ضذُ  ثثت  دس هثلغ  افضايص  هَجة

ِ   ضَد. اساتْالن  ه   ضٌاساي   يٌِّض  ػٌَاى فَسا  تِ  غَست ِ   اضااف    اًثاضات   وا

ِ   ضذُ  ضذ، تؼييي ه   هحاسثِ  تاسيخ  تا آى  ًثَد ووه  دسغَست   ػٌاَاى  ٍ فَسا  تا

 گشدد. ه   ضٌاساي   ّضيٌِ

  هاشتثظ   غيشجااسي   داساي   ػيي  تشگطت  هتضوي  تالػَؼ  استشداد ووه  چٌاًچِ .  ب . 2

  هشتاَط   ٍ تاذّ    تلٌذهاذت   داسايا    دفتشي  اسصش  حزف  تاضذ، ضوي  ووه تا

  هَجاَد تايي    تفااٍت   ( اص حساتْا، ّشگًَِ تالػَؼ  ووه  ًيافتِ  تخػيع  )هاًذُ

ُ   هَسد هغالثِ  احتوال   اضاف   هضتَس ٍ ًيض هثالغ  حساتْاي   دس غاَست   اػغاوٌٌاذ

 گشدد. ه   ضٌاساي   سَد ٍ صياى

غيزپًليبالعًضكمكُاي

ضشوتْا(   ٍ سْام  ، ساختواى )هاًٌذ صهيي  غيش پَل   داساييْاي  ضىل  تِ  دٍلت  تالػَؼ  ووه  چٌاًچِ . 19

ضاَد.    ثثات   دسياافت    داسايا    هٌػفاًِ  اسصش  تايذ تِ  تالػَؼ  اػغا ضَد، ووه  ٍاحذ تجاسي  تِ

  هطخع  هشتَط  آهشُ  لَاًيي  دس هتي  دسيافت   غيشپَل   داساييْاي  اسصضيات   هثٌاي  وِ  هَاسدي دس

ِ   اّاذاي    داساييْااي   اًؼىااس   هَجاة   آًىِ  ضشط  تِ  هثاً   تاضذ، واستشد ايي  ضذُ   اسصضاْاي   تا

 خَاّذ تَد.  پزيشش  ًرشدد، لاتل  اًتمال  دس صهاى  هٌػفاًِ  اص اسصش تيص

درتزاسوامٍديلتبالعًضكمكُاياوعكاسوحًٌ

  هطاَْد دس لاَاًيي    ثاتات   داساييْااي   تِ  هشتَط  تالػَؼ  ووىْاي  اًؼىاس  ًحَُ ِ و  تجض هَاسدي . 20

  ضاٌاخت   اساتاًذاسد هساتلضم    ايي  الضاهات  اػوال  ، دس سايش هَاسد وِ است  ضذُ  تيٌ  پيص  آهشُ

  هاشتثظ   تؼْذات  هاًذُ ”  ػٌَاى  تايذ تحت  تذّ   ايي  ، هاًذُ است  تذّ   ػٌَاى تِ  تالػَؼ  ووه

 ياتذ.  اًؼىاس  هال   دس غَستْاي “ تال ػَؼ  تا ووه

  بىيادي  غًرت  ػمًما  بٍ  وٍ  غيزخاري  داراييُاي  تحػيل  خُت  دريافتي  بالػًؼ  ومىُاي . 21

  مدًارد قبدك    باضذ در اغلدب  مؤثز مي  ياحذ تداري  ي فؼاليت  التػادي  تًسؼٍ  بز ػمليات

  غداحبان   حمدًق   مسدتميما  در بخدص    آمدزٌ   ي ممزرات  لًاويهدر   مىذرج  حسابذاري  رييٍ

ٍ  ” يدا  “ ديلدت   سزمايٍ  افشايص ”  لبيل اس  ػىاييىي  تحت  سزمايٍ   مدىؼىس  “ اَدذايي   سدزماي

 ضًد. مي
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سًديسياندرصًرتديلتبالعًضكمكُاياوعكاسوحًٌ

  ضىاسايي  استاوذارد مستلش   ايه  ممزرات  مًخب بٍ  وٍ  ديلت  بالػًؼ  اس ومىُاي  گزيٌ  آن . 22

  بدا فؼاليدت    آن  ارتباـ  يا ػذ   ي ارتباـ  ومه  َذف  بٍ  ، باتًخٍ است  درآمذ ديرٌ  ػىًان بٍ

  اَميت  ي درغًرت  يا غيز ػملياتي  درآمذ ػملياتي  ػىًان مًرد، بٍ  حسب  ياحذ تداري  اغلي

مشبًر،   ومىُاي  ماَيت  تىًع  ػلت  ضًد. بٍ مي  ارائٍ  سًد ي سيان  در غًرت  قًر خذاگاوٍ بٍ

امز   وىذ، سيزا ايه ومي  را مطخع  دريافتي  ومىُاي  تفػيلي  بىذي قبمٍ  استاوذارد وحًٌ  ايه

  حدال  ايده  . بدا  اسدت   دريدافتي   ومده   ي وًع  در مًرد ضزايف  ي لؿايت  بزرسي  مستلش 

  تمدا    اس بُداي  بخطي  خبزان  خُت  ياراوٍ  لالب در  دريافتي  بالػًؼ  ومه  وٍ  مًاردي در

 گزدد،  پزداخت  مؼيه  ليمتُاي بٍ  محػًل  اس فزيش  واضي  الىفغ ػذ   ي يا خبزان  محػًل  ضذٌ

اي  غًرت  ٍب  تزتيب  ومىُا ٍب  ايه   فدزيش   مبلغ  ي افشايص  ضذٌ تًليذ  واالي  ضذٌ  تما   وسز اس ُب

 ضًد. مي  مىؼىس  تًؾيحي  ا در يادداضتُايي  سًد ي سيان  در غًرت

سايزمًاردافشا

 : افطا ضَد  هال   تايذ دس غَستْاي  دٍلت  تالػَؼ  تا ووىْاي  هَاسد صيش دساستثاط . 23

 . آى  اسائاِ  ًحَُ  ضاهل  تالػَؼ  ووه  تِ  هشتَط  حساتذاسي  سٍيِ . الف

 . ٍاحذ تجاسي  هال   ٍ ٍضؼيت  آت   ّاي ٍ دٍسُ  جاسي  دٍسُ  تشًتايج  تالػَؼ  اثش ووىْاي .  ب

تاش    اّويتا   تا  ٍ اثشات  تَدُ  تالػَؼ  غيش اص ووىْاي  ضىل   تِ  دٍلت  ووه  وِ  هَاسدي دس . ج

ُ   لاتليات   ٍ دسغَست  تاضذ، هاّيت  داضتِ  دٍسُ  ًتايج   اص اثاشات   ، تاشاٍسدي  گياشي  اًاذاص

 ووىْا.  گًَِ ايي

 استشداد.  لاتل  تالػَؼ  ووىْاي  تِ  هشتَط  وال احت  تذّيْاي .  د

گيدزد يدا    لدزار مدي    بالػًؼ  تأثيز ومه  تحت  اَميت با  اي گًوٍ بٍ  ديرٌ  وتايح  وٍ  مًاردي در . 24

ٍ  بٍ  لبلي  بالػًؼ  ومىُاي  تذريدي  ضىاخت  اس بابت  آتي  َاي ديرٌ  ريد وتايح اوتظار مي   اي گًود

ومىُدا بدز     ايده   اثدزات   ، افطداي  مالي  غًرتُاي  درن  ز لزار گيزد، بزايتأثي  تحت  اَميت با

 . است  اس آوُا ؾزيري  َزيه  ي ميشان  ي ماَيت  ياحذ تداري  مالي  ي يؾؼيت  ػملىزد مالي
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ضدًد   مىظدًر مدي    سًد ي سيدان   در غًرت  بالػًؼ  ومه  آن  قي  وٍ  َايي يا ديرٌ  ديرٌ . 25

  اسدت   ( الس  دريدافتي   ومىُاي  وظز تؼذد ي تىًع  اس ومكٍ  مًؾًع  بًدن  ػملي  بٍ  تًخٍ )با

 ، لبلدي   ذٌدض  دريافت  ايدومىُ  در آن ٍ دو  َايي ديرٌ  بٍ  ولي  ارٌدا گزدد. مؼمًال ، اضدافط

 وىذ. مي  مىظًر خًاَذ ضذ، وفايت  سًد ي سيان  بٍ

  آمدزٌ   ي ممدزرات   لدًاويه   قبك  آن  ارسضيابي  مباوي  وٍ  غيزپًلي  بالػًؼ  در مًرد ومىُاي . 26

ٍ    واربزد مباوي  ، َزگاٌ است  گزديذٌ  تؼييه   اَدذايي   داراييُداي   ارسضديابي   مذوًر مىددز بد

ي   تًؾديحي   بايدذ در يادداضدتُاي    ضدًد، مًؾدًع    آن  مىػفاوٍ  ومتز اس ارسش  ارسضي  بٍ

 گزدد. افطا  آن  مالي  با اثزات  َمزاٌ  امىان  غًرت در

اجزاتاريخ

 ٍ تؼاذ اص  1/1/1380  آًْا اص تااسيخ   هال   دٍسُ  وِ  هال   غَستْاي  استاًذاسد دس هَسد وليِ  ايي  الضاهات . 22

 . االجشاست ضَد، الصم ه   ضشٍع  آى

حسابداريالملليبيهبااستاوداردَايمطابقت

ذارد داستاو  هداي  اتدالشام  زايد، با اخ20ي  19، 9  ايددر بىذَ  ذرجدمًارد مى  ايداستثى  بٍ . 28

ٍ   دٍلت  تالػَؼ  ووىْاي  حساتذاسي  ػىًان با 20  ضمارٌ  حسابذاري  المللي مفاد استاوذارد بيه

 ضًد. مي  ويش رػايت دٍلت  ووىْاي  افطاي



 01  شماره  استاندارد حسابداري

  دولت  بالعوض  كمكهاي  حسابداري

  

 پيوست

  آن  حسابداري  و نحوه  دولت  بالعوض  كمكهاي  فهرست

ٍ   اسدت   ديلدت   بالػًؼ  ومىُاي  بٍ  مزبًـ  حسابذاري  َاي رييٍ  بزخي  وىىذٌ ضًد ي تىُا مىؼىس ومي  محسً   ستاوذارد حسابذارياس ا بخطي  پيًست  ايه    در مدته   ود

 دَذ. ومي  را تطىيل  خامؼي  ، ليست ضذٌ  ارائٍ  َاي . ومًوٍ است  گزديذٌ  تؼييه  لًاويه

 قاوًويمادٌرٌشما بزكمكحاكمقًاويه كمـكوـًع رديف

درقًاويهمىدرجحسابداريرييـٍ

 كمكگذاريارسشوحًٌ حسابداريبزاستاوداردَايمىطبق

ٍ   مىمددًل   امددًال   بالػدًؼ   اوتمدال . 1 َدا ي   يسارتخاود
ٍ   ضزوتُايي  بٍ  ديلتي  مؤسسات آوُدا    % سدُا  100  ود

 . ريال ميليًن  اس يه بيص  با ارسش  است  ديلت  بٍ  متؼلك

ٍ   افشايص  حسا  108  ػمًمدي  محاسبدات  لاودًن در   ديلدت   سدزماي
  سُا   غاحبان  حمًق  بخص

  مىتخب  وارضىاس  ارسيابي

ٍ   غيزمىمدًل   امًال  بالػًؼ  اوتمال . 2 َدا ي   يسارتخاود
آوُا   % سُا 100  وٍ  ضزوتُايي  بٍ  ديلتي  مؤسسات

 . است  ديلت  بٍ  متؼلك

ٍ   افشايص  حسا  117  ػمًمدي  بداتمحاس  لاودًن در   ديلدت   سدزماي
  سُا   غاحبان  حمًق  بخص

  مىتخددب   وارضىدداس   ارسيدابدي
 ( دفتزي  )يا ارسش

  ػمزاوي  قزحُاي  يخًٌ  اس بابت  دريافتي  ومىُاي . 3
 . اوتفاػي  در مًرد قزحُاي

 ػمًمدي  محاسبدات  لاودًن
دخدٍ  بزوامدٍ  لاودًن    ي ًب
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ٍ   افشايص  حسا  در   ديلدت   سدزماي
  سُا   غاحبان  حمًق  بخص

ٍ   يا َشيىٍ  وارضىاسي  ارسش   اوباضدت
اي   ػمزاوي  قزحُاي  مستمل  حساُب

اي . 4 سف ٍب  اوتمالي  بالػًؼ  سميُى ن  ضُزي  سميه  ساسمان  /ًت ٍ   حسا    ضُزي  سميه  ساسمان  لاًو دذايي   سدزماي   در بخدص   َا
  سُا   انغاحب  حمًق

  مىػفاٍو  ارسش

ي   وطدايرسي   يسارت  اس قزيدك   اَدذايي   سميىُاي . 5
  يابستٍ  ضزوتُاي

ن زٌ  حفاظت  لاًو   بدزداري  ي ُب
 اس خىگلُدا

ٍ   حسا  37 دذايي   سدزماي   در بخدص   َا
  سُا   غاحبان  حمًق

  مىػفاٍو  ارسش

 


