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۱۴۰۰/۰۱/۱۴

دارد

۵۴ / ۲۹۵۶

ذیحسابی و اداره کل امور مالی

اداره کل امور مالی

ذیحسابی

امور مالی 

سالم علیکم

   در اجرای ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور، بهپیوست "دستورالعمل حسابداری تهیه صورت های مالی تلفیقی" موضوع 
تبصره (۵) ماده (۴) آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران که طی نامه شماره ۴۰۳۰۰/۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ به تایید دیوان محاسبات کشور رسیده است، برای 

اجرا ابالغ می شود.

رونوشت: 

 - دبیرخانه کارگروه ماده (١٢٨) قانون محاسبات عمومی کشور دیوان محاسبات کشور بازگشت به نامه صدرالذکر برای آگاهی.

- جناب آقای پاکباز مدیر کل محترم نظارت بر ذیحسابیها برای آگاهی.

- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ... برای آگاهی و ابالغ به ذیحسابی دستگاه های اجرایی مستقر در استان و سایر واحدهای اجرایی ذیربط.

- اداره کل گزارشگری مالی و حسابداری بخش عمومی به همراه سابقه.

سید رحمت ا... اکرمی
خزانـه دار کـل کشـور
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 هوذهِ -1

تػادی، ل( لاًَى تشًاهِ پٌجسالِ ضطن تَسؼِ ا8ًاهِ اجشایی تٌذّای )الف(، )ب( ٍ )ج( هادُ ) آییي اساس تش   

خَد  حساتشسی ضذُ ّای هالی تلفیمی ّای گضاسضگش هىلفٌذ غَست اجتواػی ٍ فشٌّگی جوَْسی اسالهی ایشاى، گشٍُ

تا پایاى اهَس التػادی ٍ داسایی ّای اتالؿی ٍصاست  سا تش اساس استاًذاسدّای حساتذاسی تخص ػوَهی ٍ دستَسالؼول

( دستَسالؼول اجشایی ًحَُ 10هغاتك هادُ )ًوایٌذ. افضٍى تش ایي،  هشدادهاُ تِ ٍصاست اهَس التػادی ٍ داسایی اسسال

هَسخ  223738/54ص ػوَهی هَضَع تخطٌاهِ ضواسُ ّای هالی ٍاحذّای گضاسضگش تخ حساتشسی غَست

ّای هالی تلفیمی حذاوثش تا پایاى تیشهاُ تِ حساتشس هٌتخة  گشٍُ ّای گضاسضگش هىلف تِ اسائِ غَست 14/11/1398

 ّستٌذ.

ّا  ّای گضاسضگش ٍ ٍاحذّای تطىیل دٌّذُ آى یادضذُ، فْشست گشٍُآییي ًاهِ  (4) ( هاد5ُهغاتك تثػشُ )ّوچٌیي، 

( لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَس تَسظ ٍصاست 128ٍ ًحَُ الذام تش اساس دستَسالؼولی خَاّذ تَد وِ دس اجشای هادُ )

 ضَد.  اهَس التػادی ٍ داسایی اتالؽ هی

 تؼاسیق -2

 ٍ ّا ّضیٌِ دسآهذّا، اسصش خالع، ّا، تذّی ّا، داسایی آى دس گشٍُ وِ هالی ّای غَست: تللیوی هالی ّای غَست

یه  تِ هتؼلك گَیی وِ ضَد هی اسائِ ای گًَِ تِ آى وٌتشل تحت ٍاحذّای ٍ وٌٌذُ وٌتشل ٍاحذ ًمذی ّای جشیاى

 .ٍاحذ است  ضخػیت

 .وٌتشل آى تحت ٍاحذّای ٍ وٌٌذُ وٌتشل ٍاحذ: گشٍُ

 وٌذ. ٍاحذ دیگش سا وٌتشل هیوِ یه یا چٌذ  ٍاحذی: وٌٌذُ وٌتشل ٍاحذ

 .ضَد هی وٌتشل وٌٌذُ وٌتشل ٍاحذ تَسظ وِ ٍاحذ دیگشی: ًٌتشل تحت ٍاحذ

 ّای هالی تللیوی تْیِ غَست سٍیِ اجشایی -3

وٌٌذُ تایستی  ّای گضاسضگش، ٍاحذ وٌتشل تش اساس استاًذاسدّای حساتذاسی تخص ػوَهی ٍ فْشست گشٍُ   

وٌٌذُ ٍ  ّای هالی یه گشٍُ )ٍاحذ وٌتشل ّای هالی تلفیمی، غَست ّای هالی تلفیمی تْیِ ًوایذ. غَست غَست

وٌٌذُ ٍ ٍاحذّای تحت وٌتشل  ذ وٌتشلضًَذ. ٍاح ( است وِ تِ ػٌَاى یه ٍاحذ ضٌاختِ هی ٍاحذّای تحت وٌتشل آى

ّا ًیض هجضا اص ّن است. ّوچٌیي ّش وذام  ای داسًذ ٍ دفاتش ٍ هذاسن حساتذاسی آى ّش وذام ضخػیت لاًًَی جذاگاًِ

 وٌٌذ. ّای هالی جذاگاًِ تْیِ هی ّای لاًًَی ًیض غَست اص ضخػیت

ّای  ٍ جشیاى ّا دسآهذّا ٍ ّضیٌِاسصش خالع، ّا،  ذّیّا، ت داسایی الالم هطاتِ ّای هالی تلفیمی تشای تْیِ غَست   

ضًَذ تا ٍضؼیت هالی،  گشٍّی تا ّن جوغ هی ّای دسٍى گشٍُ، پس اص اًجام تؼذیالت ٍ حزف اثش هؼاهالت ٍ هاًذُ ًمذی

ّای هالی تلفیمی دس دفاتش  ّای هشتَط تِ تْیِ غَست گشٍُ سا ًطاى دّذ. ثثت ّای ًمذی جشیاىػولىشد هالی ٍ 
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ّای خاغی غَست  ضَد تلىِ خاسج اص آى ٍ هؼوَال دس لالة واستشي اتذاسی ٍاحذّای ػضَ گشٍُ اًجام ًویحس

 گیشد. هی

ضًَذ. تِ ایي دلیل تشای تْیِ  ّای هالی تلفیمی، اػضای گشٍُ تِ ػٌَاى یه ضخػیت ٍاحذ تلمی هی دس تْیِ غَست   

تْیِ ضَد. دس ایي  هٌظَس اًجام تشخی تؼذیالت تِ ّای هالی تلفیمی ّای هالی تلفیمی تایذ واستشي غَست غَست

الی جذاگاًِ ٍاحذ وٌتشل وٌٌذُ ٍ ٍاحذ)ّای( تحت ّای ه واستشي اتتذا ضشح الالم ٍ سپس هثلؾ الالم عثك غَست

ّا الالم  یاتذ. دس ایي ستَى ضَد. دس واستشي تلفیمی دٍ ستَى تِ تؼذیالت تلفیمی اختػاظ هی وٌتشل دسج هی

)جوغ الالم تا  آى ًْایی ٍ ًتیجِ ضًَذ ّای هالی ٍاحذ وٌتشل وٌٌذُ ٍ ٍاحذ)ّای( تحت وٌتشل تؼذیل هی غَست

ّای  ، ثثتگشدد تاویذ هیضَد.  ّای آخش واستشي وِ الالم تلفیمی است هٌتمل هی تِ ستَى یالت(دسًظش گشفتي تؼذ

گشٍّی دس دفاتش ّیچ یه اص ٍاحذّای وٌتشل وٌٌذُ ٍ تحت وٌتشل ٍاسد  ّای دسٍى تؼذیلی هشتَط تِ حزف هاًذُ

 ّای هالی تلفیمی است. ّا تٌْا تخطی اص واستشي تْیِ غَست ضَد ٍ ایي ثثت ًوی

 شٍُ ...گ

 ّای هالی تللیوی ًاستشٍ غَست

 29/12/113xتشای سال هالی هٌتْی تِ 

 ّا ػٌَاى حساب

 تؼذیالت تللیوی ّای هالی غَست
ّای  غَست

 هالی تللیوی
ٍاحذ 

 ًٌٌذُ ًٌتشل

ٍاحذ تحت 

 1 ًٌتشل

ٍاحذ تحت 

 2ًٌتشل

 تستاًٌاس تذٌّاس ...

        

        

        

        

        

        

 

 ّای هالی گشٍُ:اهذاهات ضشٍسی تشای تللین غَست

وٌٌذُ تا ٍاحذّای تحت  ّای ًمذی ٍاحذ وٌتشل الالم هطاتِ داسایی، تذّی، اسصش خالع، دسآهذ، ّضیٌِ ٍ جشیاى -الف

 ضَد. وٌتشل، تشویة هی

وٌٌدذُ اص   سْن ٍاحذ وٌتشلوٌٌذُ دس ّش یه اص ٍاحذّای تحت وٌتشل تا  گزاسی ٍاحذ وٌتشل هثلؾ دفتشی سشهایِ -ب

 د.ضَ اسصش خالع ّش یه اص ٍاحذّای تحت وٌتشل، تْاتش )حزف( هی

گشٍّدی هدشتثظ تدا هؼداهالت تدیي       ّای ًمدذی دسٍى  ّا ٍ جشیاى ّا، اسصش خالع، دسآهذّا، ّضیٌِ ّا، تذّی داسایی -ج

گشٍّی وِ  ی ًاضی اص هؼاهالت دسٍى(ّا )وسشی ّا یا صیاى)هاصادّا( ضَد. سَدّا  عَس واهل حزف هی ٍاحذّای گشٍُ، تِ
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ِ   ّای ثاتت ضٌاسایی ضذُ ّا ٍ داسایی ّایی هاًٌذ هَجَدی دس داسایی ّدای   ضدَد. صیداى   عدَس واهدل حدزف هدی     است، تد

  ّای هالی تلفیمی است. دٌّذُ واّص اسصضی تاضذ وِ هستلضم ضٌاسایی دس غَست گشٍّی هوىي است ًطاى دسٍى

 
 :اهذام هَضَع تٌذ )ب(ّای ًاستشٍ تللین تشای ثثت

 ضذُ تؼذیل ّای هالی تلفیمی تِ سٍش اسصش ٍیژُ ّای تحت وٌتشل دس غَست تا تَجِ تِ ایٌىِ دس دٍسُ گزاس، ضشوت

ّای هالی ٍاحذ  ثثت ضذُ دس غَستگزاسی  ضَد، اتتذا تؼذیالت الصم تشای حزف آثاس سشهایِ اػوال حساب هی

(( دس غَستی اػوال 3( الی )1ّای ضواسُ ) ت، ایي تؼذیالت حزفی )ثثتپزیشد. ضایاى روش اس غَست هیوٌٌذُ  وٌتشل

ّا تِ  گزاسی ّا تِ ضٌاسایی سشهایِ گزاسی دس ضشوت  وٌٌذُ تا استفادُ اص دستَسالؼول سشهایِ ضَد وِ ٍاحذ وٌتشل هی

 ّای تْای توام ضذُ یا تجذیذ اسصیاتی الذام وشدُ تاضذ. یىی اص سٍش

  ای ّای تشاصًاهِ حسابحزف (: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اتتذای سال اسصش خالع اًثاضتِ

 ** ّاگزاسی دس ضشوتسشهایِ  

  ّای دسآهذ ٍ ّضیٌِ حزف حساب(: 2ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

 ** ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی حساب  

 ** /اختػاغیٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 ّای لثل گزاسی دس دٍسُسشهایِ حزف هاًذُ هغالثات هشتَط تِ دسآهذ(: 3ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اتتذای سال خالع اًثاضتِاسصش 

 ** حساب ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی  

تایذ تِ غَست صیش گزاسی تِ سٍش اسصش ٍیژُ تؼذیل ضذُ ّای فَق دس واستشي تلفیك، سشهایِپس اص اًجام ثثت

 ضٌاسایی ضَد: 

 

 

دس اتتذای  پزیش تحت وٌتشل سشهایِ ٍاحذ یّا ییداسا خالعسْن ٍاحذ گضاسضگش اص  ضاىیه تِ یگزاسِ یسشها ییضٌاسا(: 4ثثت ضواسُ )

 سال
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 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ّاگزاسی دسضشوتسشهایِ

 ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال  

 . ًیستهٌلی تاضذ، ًیاصی تِ اػوال ثثت كَم  اتتذای سالدس  تحت ًٌتشل شیپزِ یسشها ٍاحذ ّای هیضاى خالع داسایی دس غَستی ًِ *

 شیپزِ یسشها ٍاحذ( سَد) هاصاد اص گضاسضگش ٍاحذ سْن ییضٌاسا(: 5ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ّاگزاسی دسضشوتسشهایِ

 ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا  

 شیپزِ یسشها ٍاحذ( اىیص) یوسش اص گضاسضگش ٍاحذ سْن ییضٌاسا(: 6ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** تٌذی التػادی دٍلت ّا تِ تفىیه عثمِ ّضیٌِ

 
 

 ** ّا گزاسی دس ضشوت سشهایِ

تا ، تحػیل تاسیخ دس آًْا هٌػلاًِ اسصش تشهثٌای داساییْا سایش ٍ سشهللی اسصش ًاّص صیاى یا استْالىضایاى رًش است، تؼذیالت الصم تاتت    

 دس “دستی پاییي تا” ٍ “تاالدستی تا” هؼاهالت اص ًاضی ّایصیاى ٍ ّوچٌیي، دس سٍش اسصش ٍیژُ سَدّاضَد.  ّای كَم اػوال هی استلادُ اص ثثت

 ٍاتستِ ضٌاسایی ٍاحذ دس ؿیشٍاتستِ گزاساىسشهایِ هٌاكغ هیضاى تا كوظ ،(آى تللیوی كشػی تجاسی ٍاحذّای ضاهل)گضاسضگش  ٍاحذ هالی ّایغَست

ایي اهذام حسة هَسد تا اًجام تؼذیل . ضَد هی حزف است، هؼاهالت ایي اص ًاضی ًِ ٍاتستِ ٍاحذ ّایصیاى یا سَدّا ٍاحذ گضاسضگش اص سْن. ضَد هی

ّا ٍ  گزاسی دس ضشًت ضَد. حزف سَد یا صیاى تحون ًیاكتِ هَجة تؼذیل هاًذُ حساب سشهایِ اًجام هی(( 6( یا )5ضواسُ ) ّای دس دٍ ثثت اخیش )ثثت

 خالع دس ًاّص اص ضَاّذی دستی، پاییي تا هؼاهالت ّشگاُ ضَد. ضایاى رًش است پزیش هی ّوچٌیي سْن ٍاحذ گضاسضگش اص سَد یا صیاى ٍاحذسشهایِ

 ًاهل ٍاحذ گضاسضگش تغَس تَسظ تایذ ّاصیاى ایي ًٌذ، اسائِ ّاداسایی آى اسصش دس ًاّص یا ضَد گزاسٍا تایذ ًِ ّاییداسایی تاصیاكتٌی اسصش

-داسایی آى اسصش ًاّص صیاى یا خشیذاسی هاتل ّایداسایی تاصیاكتٌی اسصش خالع دس ًاّص اص ضَاّذی تاالدستی، تا هؼاهالت ّشگاُ. ضَد ضٌاسایی

 .ًٌذ ضٌاسایی سا ّاصیاى آى اص خَد سْن ٍاحذ گضاسضگش تایذ ًٌذ، اسائِ ّا

 .است ًطذُ ییضٌاسا آى هاصاد دس وِ شیپزِ یسشها ٍاحذ دس گضاسضگش ٍاحذ هٌافغ دس صیافضا ییضٌاسا(: 7ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ّا گزاسی دس ضشوت سشهایِ

 ** اسصیداتدی تدجدذیدذ هداصاد  

 ** اسصی ّایتذّی ٍ ّاداسایی تسؼیش تفاٍت  

 ** خاسجی ػولیات اسص تسؼیش تفاٍت  

 .است ًطذُ ییضٌاسا آى هاصاد دس وِ شیپزِ یسشها ٍاحذ دس گضاسضگش ٍاحذ هٌافغ دس واّص ییضٌاسا(: 8ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي
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   ** اسصیداتدی تدجدذیدذ هداصاد

   ** اسصی ّایتذّی ٍ ّاداسایی تسؼیش تفاٍت

   ** خاسجی ػولیات اسص تسؼیش تفاٍت

 ** ّا گزاسی دس ضشوت سشهایِ  

  شیپزِ یسشها ٍاحذ تَسظ سْام سَد ةیتػَ ییضٌاسا(: 9ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ّا ٍ اسٌاد دسیافتٌی   حساب

 ** ّا گزاسی دس ضشوت سشهایِ  

 شیپزِ یسشها ٍاحذاص  سْام سَد افتیدس ییضٌاسا(: 10ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی/اختػاغی

 ** ّا ضشوتگزاسی دس  سشهایِ  

 

 :ٍ تللین تشای اهذام هَضَع تٌذ )ج(ّای ًاستش ثثت

 گشددعَس واهل حزف  هاتیي ٍاحذّای گشٍُ تایذ تِ فشؼ ضَد، ولیِ سٍاتظ فی ٍاحذچٌاًچِ ول گشٍُ یه ضخػیت 

دسٍى گشٍّی ضاهل  عَسی وِ دس گضاسضگشی گشٍُ تٌْا هؼاهالت تا اضخاظ خاسج اص گشٍُ گضاسش ضَد. تؼذیالت تِ

، ّضیٌِ ٍ سَد ٍ صیاى تحمك ًیافتِ ًاضی اص هؼاهالت دسٍى دسآهذّای هشتَط تِ اًتماالت دسٍى گشٍّی،  حسابحزف 

 ّای دسیافتٌی ٍ پشداختٌی هشتَط ٍ ... است.  گشٍّی ٍ حساب

 

 تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ّا ٍ ّذایای غَست گشكتِ ( تؼذیالت هشتَط تِ ًوي1-ج

  دسآهذ ٍ ّضیٌِّای هتماتل  حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اًتماالت -دسآهذّا شیسا

 ** اًتماالت - ّاٌِیّض شیسا  

 هٌاتغ شیسا ٍجَُ اتالؽ ( ٍكػل چْاسم ًظام (4-29( ٍ )3-29) ثثت ضواسُهَضَع )گشٍُ  ػضَ یٍاحذّا يیت گشكتِ غَست یایّذا ٍ ّا ًوي

اص سشكػل  تشاساس ًظام حساتذاسی تخص ػوَهی ضوٌا چٌاًچِ هػذام داسد.( كػَل دٍم ٍ چْاسم ًظام (14) ثثت ضواسُ ریلتَضیحات هَضَع )

ّای یاد ضذُ دس هواتل ّن ٍ ّضیٌِ ًوي ّای تالػَؼ دس اًتواالت تیي اػضای گشٍُ استلادُ ضذُ تاضذ، تایستی سشكػل ّاّذایا ٍ ًويحساب 

 حزف ضَد. 

ّای  تا ّن تشاتش ًثاضذ، حساب گشٍُ ػضَ یٍاحذّا يیت گشكتِ غَست یایّذا ٍ ّا ًويّای هَضَع  ضایاى رًش است چٌاًچِ اسصش هٌػلاًِ داسایی

ثثت هَسد استلادُ هشاس گیشد. اص عشكی، ًحَُ  ػٌَاى ػاهل هَاصًِ داسایی هضتَس تِدكتشی ثثت كَم تا ّن تشاتش ًثَدُ ٍ تایستی تلاٍت اسصش هٌػلاًِ ٍ 

@ACCPress
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( اًجام خَاّذ 7-( ٍ )ج6-(، )ج4-ّای )ج التلاٍت اسصش هٌػلاًِ ٍ اسصش دكتشی داسایی یادضذُ حسة هَسد هطاتِ تخص تؼذیالت  تؼذی تا هاتِ

 ضذ.

  

 ّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ( تؼذیالت هشتَط تِ اًتوال داسایی2-ج

 مالیتٍ اً یفتدسیا یّا ییداساّای هتماتل  حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دسیددافدتدی یّدا یدیداسا

 ** یاًتمدالد یّدا یدیداسا  

 ػضَ گشٍُ ٍاحذّای سایش تِ هتؼلن ػوَهی هٌاتغسٍیذادّای هشتثظ تا تحون ( تؼذیالت هشتَط تِ 3-ج

  ای ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ٍاحذّا شیسا تِ یتذّ

 ** ٍاحدذّدا سدایدش اص هغالثات  

 تیي اػضای گشٍُ ّا ٍ كشٍش هَجَدی تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ( 4-ج

 ضَد:  هٌظَس خٌثی ضذى تواهی آثاس هؼاهالت تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ، دٍ ًَع حزف اًجام هی تِ   

 "دٍلت اهتػادی تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا ٌِیّض") دسآهذ ٍ ّضیٌِّای هتواتل  گشٍّی ضاهل هاًذُ ّای هتواتل دس هؼاهالت دسٍى حزف حساب .1

( ٍ "... هحل اص خضاًِ اص دسیاكتی"دس تشاتش  "یاختػاغ/یػوَه هٌاتغ تاتت یاسسال ٍجَُ" ٍ "هشتَط تٌذی عثوِ تلٌیي تِ دسآهذّا" دس تشاتش

 دس تشاتش "دسآهـذ اكتیدس صیپ"ٍ  "پشداخـتٌی اسـٌاد ٍ ّا حساب" دس تشاتش "یاكتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب"ای ) ّای هتواتل تشاصًاهِ هاًذُ

 ("... تاتت پــشداخــت پـیــص"

ّا تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ ًِ هاصاد یا  گشٍّی )ایي ػول تا صهاى كشٍش هَجَدی حزف سَد یا صیاى )هاصاد یا ًسشی( حاغل اص هؼاهالت دسٍى .2

 یاتذ اداهِ خَاّذ یاكت.(  ًسشی تحون هی

ّا ٍ  ضذُ است. تذیْی است تجضیِ ٍ تحلیل گشٍّی اسائِ ّا تا كشؼ تش ٍجَد سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًاضی اص هثادالت دسٍى ضایاى رًش است، ثثت

 ّای تیاى ضذُ دس هَسد صیاى تحون ًیاكتِ ًیض هػذام داسد. ثثت

 ای  ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** پشداخدتٌی اسدٌاد ٍ ّا حساب

   ** دسآهدذ افتیدس صیپ

 ** یافتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب  

 ** ٍ واال  پیص پشداخت هَاد  

 ** ... تاتت پددشداخددت پدیددص  

 گشٍّی( )خشیذ ٍ فشٍش دسٍى دسآهذ ٍ ّضیٌِّای هتماتل  حزف حساب(: 2ثثت ضواسُ )
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 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

 تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیافتی

 اختػاغی دسآهذّای/ یافتِ
**  

 

 **  دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  

 ** /اختػاغیٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 تحمك ًیافتِ هَجَدی پایاى دٍسُ سَد )هاصاد(حزف (: 3ثثت ضواسُ )   

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا هَجَدی  
هاتل اًتساب تِ تْای توام ضذُ ّایی ًظیش حول، تیوِ ٍ ... ًِ  ّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ّضیٌِ ضایاى رًش است، چٌاًچِ تاتت اًتوال هَجَدی

تذیْی  ضَد ٍ تأثیشی تش سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًذاسد. ّای هالی تللیوی ًیض لحاػ هی تاضذ، دس تْای توام ضذُ هَجَدیْا دس غَست هَجَدی هی

هٌظَس حزف صیاى )ًسشی( تحون ًیاكتِ  ، تِّا سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ هَجَدیاست، 

 ّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.  ّای تؼذیلی دٍسُ ضَد ٍ ثثت ثثت كَم هؼٌَس اػوال هی

ّا دس  هَجَدییا هػشف تِ دلیل فشٍش  حزف ضٌاسایی سَد هؼَق ضذُ سال)ّای( لثل دس هَجَدی اٍل دٍسُ(: 4ثثت ضواسُ )

 دٍسُ)ّای( تؼذ

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

 ** دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  
تشای كشٍش گضاسش ضذُ )هاصاد( ضَد، سَد  ٍختِ هیشكخاسج اص گشٍُ تِ اضخاظ گشٍّی  ٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍىّای اٍل د ٌّگاهی ًِ هَجَدی      

گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ )هاصاد( تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است، دس حالی ًِ سَد 

ًِ هَجَدی سا دس گشٍّی  دسٍىهثتٌی تش تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تاضذ ًِ ػثاست است تْای توام ضذُ تحول ضذُ تَسظ ٍاحذ كشٍضٌذُ 

تِ  گشٍّی دسٍى اتتذا اص اضخاظ خاسج اص گشٍُ خشیذاسی ًوَدُ است. تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی، سَد )هاصاد( ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاس

استذالل دس خػَظ ایي )ّای( هثل حزف )هؼَم( ضذُ تَد، تؼذیل گشدد.  اضخاظ خاسج اص گشٍُ تایذ هؼادل سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ

گشٍّی تَسظ ٍاحذ  ّای اٍل دٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍى ٌّگاهی ًِ هَجَدیگشٍّی ًیض هػذام داسد.  ّا تَسظ ٍاحذ خشیذاس دسٍى هػشف هَجَدی

ضَد، ّضیٌِ ضٌاسایی ضذُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس است، دس حالی ًِ ّضیٌِ گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ  ف هیشهػ خشیذاس

هثتٌی تش تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تاضذ ًِ ػثاست است تْای توام ضذُ تحول ضذُ تَسظ ٍاحذ كشٍضٌذُ ًِ هَجَدی سا دس اتتذا اص 

ًٌذ  ّا ضٌاسایی هی ای ًِ ٍاحذ خشیذاس دس ًتیجِ هػشف هَجَدی ُ خشیذاسی ًوَدُ است. تٌاتشایي، اص دیذگاُ تللیوی، ّضیٌِاضخاظ خاسج اص گشٍ

هٌظَس ضٌاسایی سَد  تش ایي اساس، ثثت كَم تِ)ّای( هثل حزف )هؼَم( ضذُ تَد، تؼذیل گشدد.  تایذ هؼادل سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ

 ضَد. تِ هَجَدی اٍل دٍسُ اًجام هیهؼَم تحون ًیاك

 ّای لثل گشٍّی دٍسُ حزف هاصاد یا وسشی تحمك ًیافتِ هَجَدی پایاى دٍسُ ًاضی اص هؼاهالت دسٍى(: 5ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي
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   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا هَجَدی  
گًَِ  یيدس تشخی هَاسد هوٌي است هَجَدی هثادلِ ضذُ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ تشای دٍ یا چٌذ دٍسُ هالی دس اًثاس ٍاحذ خشیذاس ًگْذاسی ضَد. دس ا

ّای  ، ٌّگام تْیِ غَستگشٍّی تِ هػشف ًشسیذُ تاضذ دسٍىیا تَسظ ٍاحذ خشیذاس هَاسد، تا صهاًی ًِ هَجَدی تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ًطذُ 

 .هالی تللیوی، جْت تؼییي تْای توام ضذُ هَجَدی تشای گشٍُ تایذ سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ آى حزف ضَد
 

 ( تؼذیالت هشتَط تِ اسائِ ٍ دسیاكت خذهات5-ج

 تاضذ. هی ّا یهَجَد كشٍش ٍ ذیخش تِتؼذیالت هشتَط تِ اسائِ ٍ دسیاكت خذهات تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت    

  ای ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** پشداخدتٌی اسدٌاد ٍ ّا حساب

   ** دسآهدذ افتیدس صیپ

 ** یافتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب  

 ** ... تاتت پددشداخددت پدیددص  

 دسآهذ ٍ ّضیٌِّای هتماتل  حزف حساب(: 2ثثت ضواسُ ) 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

 تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیافتی

 اختػاغی دسآهذّای/ یافتِ
**  

 

 **  دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  

 ** /اختػاغیٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 

 تیي اػضای گشٍُ ّای ًاهطَْد هطَْد ٍ داسایی ّای ثاتت داسایییا هؼاٍضِ ( تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش 6-ج

ّای ثاتت، تٌْا تِ هَاصات استلادُ اص آى تَسظ ٍاحذ خشیذاس ػضَ گشٍُ  ایٌٌِ سَد )هاصاد( یا صیاى )ًسشی( تحون ًیاكتِ دس هَسد داساییتا تَجِ تِ    

تِ ایي یاتذ، تؼذیالت هشتَط  خاظ خاسج اص گشٍُ تحون هیٌاسی یا كشٍش داسایی هشتَط تِ اضپزیش( ٍ یا دس صهاى تشً ّای استْالى )تٌْا دس هَسد داسایی

 تخص تستگی تِ استْالى پزیش تَدى یا ًثَدى آى داسایی داسد. 

 ّای استْالى ًاپزیش تیي اػضای گشٍُ تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش داسایی( 1-6-ج

 ای  ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب(: 1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** پشداخدتٌی اسدٌاد ٍ ّا حساب
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 ** یافتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب  

 دس سال سخذاد هؼاهلٍِ تؼذیل اسصش داسایی تحمك ًیافتِ  )هاصاد( سَدحزف (: 2ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی  

سُ گشٍّی، دس ّواى سال تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ضَد، داسایی هضتَس دس پایاى دٍ دس هَاسدی ًِ داسایی ًاضی اص هثادالت دسٍىضایاى رًش است 

گشٍُ گضاسش ًخَاّذ ضذ ٍ ًیاصی تِ اػوال ثثت كَم ًیست. اص عشكی، اص آًجا ًِ هاصاد )ًسشی( كشٍش داسایی تش  ّای هالی ٍاحذّای ػضَ دس غَست

هؼاهلِ تشٍى گشٍّی تؼذی  ٍ گشٍّی تا سَد )صیاى( ضَد، دس تشخی حاالت خاظ )صهاًی ًِ هؼاهلِ دسٍى هثٌای تْای توام ضذُ تشای گشٍُ دسًظش گشكتِ هی

 ًیاص تِ تؼذیل داضتِ تاضٌذ. ای(  )دسآهذ ٍ ّضیٌِصیاًی  ّای سَد ٍ هوٌي است حسابتا صیاى )سَد( تاضذ( 

ًاپزیش سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ، تایذ  ّای استْالى ّوچٌیي، الصم تِ رًش است دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ داسایی

 ًاهِ ضیَُ تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا داسایی" دس تشاتش "دٍلت اهتػادی تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا ٌِیّض"تا استلادُ اص حساب صیاى )ًسشی( تحون ًیاكتِ 

 ّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ. ّای تؼذیلی دٍسُ ٍ ثثت ضَدهؼَم  "ّا داسایی

 ّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ حزف حساب(: 3ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** *یافتِ تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیافتی

 ** *ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 * تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ

 ّای پس اص اًجام هثادلِ دس سالّای هشتَط تِ داسایی  ٍ تؼذیل حسابتحمك ًیافتِ  (هاصادسَد )حزف  (:4ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی  

 ضذُ سال)ّای( لثل دس تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص گشٍُ دس دٍسُ)ّای( تؼذ حزف ضٌاسایی سَد )هاصاد( هؼَق (:5ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

 ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا  
تشای كشٍش  گضاسش ضذُ)هاصاد(  ضَد، سَد ٍختِ هیخاسج اص گشٍُ كشتِ اضخاظ گشٍّی  ًاضی اص هؼاهالت دسٍىًاپزیش  ّای استْالى ٌّگاهی ًِ داسایی

گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ )هاصاد( تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است، دس حالی ًِ سَد 

تِ اضخاظ خاسج  گشٍّی دسٍى تاضذ. تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی، سَد )هاصاد( ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاسهثتٌی تش تْای توام ضذُ تشای گشٍُ 

هٌظَس ضٌاسایی  )ّای( هثل حزف )هؼَم( ضذُ تَد، تؼذیل گشدد. تش ایي اساس، ثثت كَم تِ اص گشٍُ تایذ هؼادل سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًِ دس دٍسُ

 ضَد. اًجام هی هثل( یّا)سال ضذُ هؼَم ٍتحون ًیاكتِ (هاصاد)سَد 
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 ّای استْالى ًاپزیش تیي اػضای گشٍُ تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داسایی( 2-6-ج

تاضذ. چٌاًچِ هؼاٍضِ كاهذ  ّا هی آى كشٍش ٍ ذیخش تِتیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت  شیًاپز استْالى یّا ییداسا هؼاٍضِتؼذیالت هشتَط تِ 

ّای یادضذُ هالى ثثت هشاس گشكتِ  ّای هؼاٍضِ ضذُ، اسصش دكتشی داسایی تاضذ یا تِ دلیل ًاهطخع تَدى اسصش هٌػلاًِ داسایی هحتَای تجاسی

اها چٌاًچِ هؼاٍضِ هحتَای تجاسی داضتِ ٍ اسصش  ؛تاضذ، سَد )هاصد( یا صیاى )ًسشی( ضٌاسایی ًطذُ ٍ دس ًتیجِ تؼذیالتی اص ایي تاتت ًیاص ًیست

ّای هَسد هؼاٍضِ هالى اػوال حساب ایي سٍیذاد هشاس گشكتِ تاضذ، هاػذتا یٌی اص ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس ًتیجِ هؼاٍضِ تا سَد  ساییهٌػلاًِ دا

. تا  ضَد. ( اًجام هی1-6-ّا ٍ تَضیحات هسوت )ج )هاصاد( ٍ یٌی تا صیاى )ًسشی( هَاجِ ضذُ است. تؼذیالت الصم تشای ایي سٍیذاد تا استلادُ اص ثثت

 گشدد. دس تشاتش ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی اػوال ًوی یاكتِ تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیاكتیهشتَط تِ حزف   یي تلاٍت ًِ ثثتا

 تیي اػضای گشٍُپزیش  استْالىّای  تؼذیالت هشتَط تِ خشیذ ٍ كشٍش داسایی( 3-6-ج

 ای  ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** پشداخدتٌی اسدٌاد ٍ ّا حساب

 ** یافتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب  

 دس سال سخذاد هؼاهلِّای هشتَط تِ داسایی  ٍ تؼذیل حسابحزف سَد )هاصاد( تحمك ًیافتِ  (:2ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

   ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی

 ** ... اًثاضتِ استْالن  

سایی تِ تیطتش اص هثلؾ دكتشی ٍلی ًوتش اص تْای توام ضذُ اٍلیِ آى كشٍختِ ضذُ است. تذیْی است چٌاًچِ، دا یثثت كَم تا كشؼ ایٌٌِ داسایی تِ هثلـ

 ضَد. ًیض تستاًٌاس هی "ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا داسایی"م ضذُ اٍلیِ آى كشٍختِ ضَد، دس ثثت كَم حساب  هثلـی تیطتش اص تْای توا

سُ گشٍّی، دس ّواى سال تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ كشٍختِ ضَد، داسایی هضتَس دس پایاى دٍ هَاسدی ًِ داسایی ًاضی اص هثادالت دسٍىضایاى رًش است دس 

گشٍُ گضاسش ًخَاّذ ضذ ٍ ًیاصی تِ اػوال ثثت كَم ًیست. اص عشكی، اص آًجا ًِ هاصاد )ًسشی( كشٍش داسایی تش  ّای هالی ٍاحذّای ػضَ دس غَست

هؼاهلِ تشٍى گشٍّی تؼذی  ٍ گشٍّی تا سَد )صیاى( ضَد، دس تشخی حاالت خاظ )صهاًی ًِ هؼاهلِ دسٍى ی توام ضذُ تشای گشٍُ دسًظش گشكتِ هیهثٌای تْا

 ًیاص تِ تؼذیل داضتِ تاضٌذ. ای(  )دسآهذ ٍ ّضیٌِصیاًی  ّای سَد ٍ تا صیاى )سَد( تاضذ( هوٌي است حساب

ًاپزیش سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ، تایذ  ّای استْالى ّوچٌیي، الصم تِ رًش است دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ داسایی

 ًاهِ ضیَُ تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا داسایی" ،"دٍلت اهتػادی تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا ٌِیّض"ّای  تا استلادُ اص حسابصیاى )ًسشی( تحون ًیاكتِ 

 ّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ. ّای تؼذیلی دٍسُ هؼَم ضَد ٍ ثثت" ... اًثاضتِ استْالى" ٍ "ّا داسایی

 ّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ حزف حساب(: 3ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** *یافتِ تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیافتی

 ** *ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 * تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ
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هتفاٍت تَدى لیوت اًتمالی )هَسد هثادلِ(  ًاضی اص ثثت ضذُ دس دفاتش ٍاحذ خشیذاس حزف ّشگًَِ تفاٍت استْالن (:4ثثت ضواسُ )

   تشای گشٍُ ًسثت تِ هثلؾ دفتشی

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ...استْالن اًثاضتِ 

 ** دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  
 ضَد. ًاستشٍ تللیوی اًجام هیپزیش دس  ثثت كَم تا پایاى ػوش هلیذ داسایی استْالى

 ّای پس اص اًجام هثادلِ دس سالّای هشتَط تِ داسایی  ٍ تؼذیل حسابحزف سَد )هاصاد( تحمك ًیافتِ  (:5ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی

   ** خالع اًثاضتِ اتتذای سالاسصش 

 ** ...استْالن اًثاضتِ   
ػالٍُ تش ثثت حزكی تؼذیل استْالى تاتت تحون  پزیش تِ خاسج اص گشٍُ هٌتول ًطَد، صهاًی ًِ داسایی استْالىتا ّای تؼذ اص سخذاد هؼاهلِ  دس سال

 اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سالگشٍّی، جْت حزف سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًاضی اص هؼاهلِ دس ًِ هثلؾ  تخطی اص سَد )هاصاد( ًاضی اص هؼاهلِ دسٍى

 .ضَد ثثت كَم دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هی تشای گشٍُ آى شیهثلؾ دكتّای هشتَط تِ داسایی تِ  ٍاحذ خشیذاس هشاس داسد ٍ ّوچٌیي اًؼٌاس هاًذُ حساب

 حزف ضٌاسایی سَد )هاصاد( هؼَق ضذُ سال)ّای( لثل تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص گشٍُ دس دٍسُ)ّای( تؼذ (:6ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** سالاسصش خالع اًثاضتِ اتتذای 

 ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا  
گضاسش ضذُ تشای كشٍش )هاصاد( ضَد، سَد  خاسج اص گشٍُ كشٍختِ هیگشٍّی تِ اضخاظ  پزیش ًاضی اص هؼاهالت دسٍى ّای استْالى داساییٌّگاهی ًِ 

گضاسش ضذُ تَسظ گشٍُ تایذ هثتٌی )هاصاد( تشای ٍاحذ خشیذاس دسٍى گشٍّی است، دس حالی ًِ سَد  هثلؾ دكتشیتِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ هثتٌی تش 

تِ اضخاظ خاسج اص گشٍُ  گشٍّی دسٍى تشای گشٍُ تاضذ. تٌاتشایي اص دیذگاُ تللیوی، سَد )هاصاد( ضٌاسایی ضذُ تَسظ ٍاحذ خشیذاسهثلؾ دكتشی تش 

هٌظَس ضٌاسایی  )ّای( هثل حزف )هؼَم( ضذُ تَد، تؼذیل گشدد. تش ایي اساس، ثثت كَم تِ كتِ ًِ دس دٍسُسَد )هاصاد( تحون ًیاهاًذُ تایذ هؼادل 

  ضَد. اًجام هی هثل( یّا)سال ضذُ هؼَمتحون ًیاكتِ ٍ ( هاصاد)سَد 

 پزیش تیي اػضای گشٍُ ّای استْالى تؼذیالت هشتَط تِ هؼاٍضِ داسایی( 4-6-ج

تاضذ. چٌاًچِ هؼاٍضِ كاهذ  ّا هی آى كشٍش ٍ ذیخش تِتیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ هطاتِ تؼذیالت  شیپز استْالى یّا ییداسا هؼاٍضِتؼذیالت هشتَط تِ 

ّای یادضذُ هالى ثثت هشاس گشكتِ  ّای هؼاٍضِ ضذُ، اسصش دكتشی داسایی هحتَای تجاسی تاضذ یا تِ دلیل ًاهطخع تَدى اسصش هٌػلاًِ داسایی

ضَد. اها چٌاًچِ هؼاٍضِ  ط تِ استْالى اًثاضتِ هثل اص هؼاضِ اػوال هیتَ)ًسشی( ضٌاسایی ًطذُ ٍ تٌْا تؼذیالت هشتاضذ، سَد )هاصد( یا صیاى 

ّای هَسد هؼاٍضِ هالى اػوال حساب ایي سٍیذاد هشاس گشكتِ تاضذ، هاػذتا یٌی اص ٍاحذّای ػضَ  هحتَای تجاسی داضتِ ٍ اسصش هٌػلاًِ داسایی

ّا ٍ تَضیحات  سَد )هاصاد( ٍ یٌی تا صیاى )ًسشی( هَاجِ ضذُ است. تؼذیالت الصم تشای ایي سٍیذاد تا استلادُ اص ثثتگشٍُ دس ًتیجِ هؼاٍضِ تا 

دس تشاتش ٍجَُ اسسالی تاتت  یاكتِ تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیاكتیهشتَط تِ حزف   تا ایي تلاٍت ًِ ثثت ضَد. ( اًجام هی3-6-هسوت )ج

 گشدد. هٌاتغ ػوَهی اػوال ًوی
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 ػٌَاى داسایی ثاتت دس ٍاحذ خشیذاس ( تؼذیالت هشتَط تِ استلادُ اص هَجَدی هثادلِ ضذُ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ت7ِ-ج

ػٌَاى داسایی ثاتت هَسد استلادُ  ػٌَاى هَجَدی ٍ دس ٍاحذ خشیذاس تِ دس هَاسدی ًِ داسایی هَسد هؼاهلِ تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ، دس ٍاحذ كشٍضٌذُ تِ   

 هشاس گیشد، اص ًظش گشٍُ داسایی ثاتت خَاّذ تَد. 

 ای  ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ حساب هؼیيػٌَاى 

   ** پشداخدتٌی اسدٌاد ٍ ّا حساب

 ** یافتٌیدس اسٌاد ٍ ّا حساب  

 ّای هشتَط تِ داسایی دس سال سخذاد هؼاهلِ حزف سَد )هاصاد( تحمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حساب (:2ثثت ضواسُ ) 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا

 ** دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی  

ّایی ًظیش حول، تیوِ ٍ ... ًِ هاتل اًتساب تِ تْای توام ضذُ  ّا تیي ٍاحذّای ػضَ گشٍُ ّضیٌِ ضایاى رًش است، چٌاًچِ تاتت اًتوال هَجَدی

اسد. ضَد ٍ تأثیشی تش سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًذ ّای هالی تللیوی ًیض لحاػ هی تاضذ، دس تْای توام ضذُ داسایی دس غَست هَجَدی )داسایی( هی

هٌظَس حزف صیاى )ًسشی( تحون  ّا سا تِ هثلـی ًوتش اص تْای توام ضذُ تِ ٍاحذ خشیذاس تلشٍضذ، تِ دس هَاسدی ًِ ٍاحذ كشٍضٌذُ هَجَدیتذیْی است، 

ّای تؼذیلی هشتَط تِ استْالى ٍ ّوچٌیي  ضَد ٍ ثثت دس ثثت كَم تذٌّاس هی "ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثوِ تلٌیي تِ ّا داسایی" ًیاكتِ حساب

 ّای تؼذ ًیض تا تَجِ تِ آى اػوال خَاّذ ضذ.  ّای تؼذیلی دٍسُ ثثت

 ّای هتماتل دسآهذ ٍ ّضیٌِ حزف حساب(: 3ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** *یافتِ تخػیع اػتثاسات هحل اص خضاًِ اص دسیافتی

 ** *ٍجَُ اسسالی تاتت هٌاتغ ػوَهی  

 * تِ هیضاى هثلؾ هَسد هؼاهلِ ٍ تاییذُ دسیاكتی اص خضاًِ

حزف ّشگًَِ تفاٍت استْالن ثثت ضذُ دس دفاتش ٍاحذ خشیذاس ًاضی اص هتفاٍت تَدى لیوت اًتمالی )هَسد هثادلِ( (: 4ثثت ضواسُ )

 تشای گشٍُ   تْای توام ضذًُسثت تِ 

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ...استْالن اًثاضتِ 

 ** دٍلت التػادی تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا ٌِیّض  
 ضَد. پزیش دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هی ثثت كَم تا پایاى ػوش هلیذ داسایی استْالى

 ّای پس اص اًجام هثادلِ ّای هشتَط تِ داسایی دس سال حمك ًیافتِ ٍ تؼذیل حسابتحزف سَد )هاصاد(  (:5ثثت ضواسُ )
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 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

   ** ...استْالن اًثاضتِ 

 ** ّا داسایی ًاهِ ضیَُ تٌذی عثمِ تفىیه تِ ّا داسایی  
پزیش تِ خاسج اص گشٍُ هٌتول ًطَد، ػالٍُ تش ثثت حزكی تؼذیل استْالى تاتت تحون  ّای تؼذ اص سخذاد هؼاهلِ تا صهاًی ًِ داسایی استْالى دس سال

 خالع اًثاضتِ اتتذای سال اسصشهثلؾ دس گشٍّی، جْت حزف سَد )هاصاد( تحون ًیاكتِ ًاضی اص هؼاهلِ ًِ  تخطی اص سَد )هاصاد( ًاضی اص هؼاهلِ دسٍى

 .ضَد ثثت كَم دس ًاستشٍ تللیوی اًجام هی ،تشای گشٍُآى  هثلؾ دكتشیّای هشتَط تِ داسایی تِ  داسد ٍ ّوچٌیي اًؼٌاس هاًذُ حساب ٍجَدٍاحذ خشیذاس 

 گشٍُ دس دٍسُ)ّای( تؼذسال)ّای( لثل تِ دلیل فشٍش داسایی تِ خاسج اص دس (: حزف ضٌاسایی سَد )هاصاد( هؼَق ضذُ 6ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** اسصش خالع اًثاضتِ اتتذای سال

 ** هشتَط تٌذی عثمِ تفىیه تِ دسآهذّا  

 

 ػضَ گشٍُ ٍاحذّای گشداى پشداخت هَجَد تیي تؼذیالت هشتَط تِ تٌخَاُ( 8-ج

 ای  ّای هتماتل تشاصًاهِ حزف حساب (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** حساب ّا ٍ اسٌاد پشداختٌی

 ** ... تاتت پدشداخدت گشداى تٌخَاُ  

 ای  ّای تشاصًاهِ تؼذیل حساب (:2ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ هؼیيػٌَاى حساب  هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** ... پددشداخدت تداًده

 ** تاًه ٍجدددَُ سایش هٌاتددددددغ              

گشداى پشداخت اص  ضَد. اها چٌاًچِ تٌخَاُ گشداى پشداخت اص هحل هٌاتغ ػوَهی یا اختػاغی اًجام ضَد، ثثت فَق اًجام هی چٌاًچِ تٌخَاُ

 ًیست.هحل سایش هٌاتغ پشداخت ضَد اػوال ثثت تاال الصم 

 

 اٍسام تسَیِ خضاًِ غادس ضذُ تَسظ ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس هثال یي ضخع ٍاحذ( تؼذیالت هشتَط تِ 9-ج

 ّای هتماتل اسصش خالع   حزف حساب (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** خضاًِ تسَیِ اٍساق – ّا تذّی تسدَیدِ
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 ** خضاًِ تسَیِ اٍساق –هغالثات تسدَیدِ  

، تِ هیضاى اٍساق غادس ضذُ ثثت فَق تاضذدس ٍاحذّای ػضَ گشٍُ دس لثال یه ضخع ٍاحذ غادس ضذُ چٌاًچِ اسٌاد )اٍساق( تسَیِ خضاًِ

 ضَد. اػوال هی

 

 دٍلتیّای  ای ضشًت ّای سشهایِ ّای ثثت ضذُ دس عشح تولي داسایی گزاسی ( تؼذیالت تاتت سشهای10ِ-ج

ػٌَاى افضایص سشهایِ دٍلت  ّا اًتمال یافتِ ٍ تِ ّای ٍاحذّای گضاسضگش )عشح( تِ ضشوت چٌاًچِ تش اساس لَاًیي ٍ همشسات هشٍتظ، داسایی

وٌذ. اص عشفی  ّا اػوال حساب هی گزاسی دس ضشوتِ ػٌَاى سشهای ّای اًتمالی هضتَس سا تِ هٌظَس گشدد، آى ٍاحذ گضاسضگش، داسایی

هٌظَس جلَگیشی اص هحاسثِ هضاػف آى دس  ّای دٍلتی ًیض ٍجَد داسد. تش ایي اساس، تِ ّای ضشوت ّای یادضذُ دس خالع داسایی داسایی

 ّای ػضَ گشٍُ ضشوتسی دس گزا حساب سشهایِ هاًذُ اٍل دٍسُّای هالی تلفیمی گشٍُ گضاسضگش، الصم است ثثت صیش تِ هیضاى  غَست

اػوال ضَد.  

 ّای هتماتل اسصش خالع   حزف حساب (:1ثثت ضواسُ )

 تستاًٌاس تذٌّاس

 هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي هثلؾ ػٌَاى حساب هؼیي

   ** سال یاتتذا اًثاضتِ خالع اسصش

 ** ّا گزاسی دس ضشوت سشهایِ  
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