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ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفتهبكار

  مقدمــه

ّااياخاارُتازايهٌاساةٍافطاايحسااتساريّااياًسارز،تدَيشرٍيِاستاييّسف.1

.استمٌٌسٍُاخارُزٌّسُاخارُتَسظٍعولياتيايسزهايِ

زستاسزاراييْاراتِذزيسيااستفازُحقآىعزيق اسٍاحستداريمِاستاتشارياخارُ.2

عولصَرت زراستهَظفزٌّسُ،اخارُتوليلضزطتِاخارُآٍرز.زرقزارزازّايهي

هاسترازرپاياىهَرزاخارُزاراييقاًًَي،هالنيتمٌٌسُاخارُقزارزازتَسظضزايظ تِ

قزارزازّااياستاًسارززرهَرزحسااتسارياييالشاهاتزّس.تٌاتزايياًتقالٍيتِاخارُ

ًيشمارتزززارز.ليلتوضزط تِاخارُ

 كاربرد   دامنه

 ضَز :  هَاضز ظيط تكاض گطفتِ  استثٌاي ّا تِ اخاضُ  كليِ  حساتساضي  استاًساضز تايس تطاي  ايي  العاهات . 3

،  ، گداظ، خٌلد    هاًٌدس ًتد     عثيؼي  اظ هٌاتغ  تطزاضي يا تْطُ  اكتطاف  تطاي  اخاضُ  قطاضزازّاي الف.

 ، ٍ هؼازى  تِ  هطتَط  ٍ سايط حقَق  فلعات

ُ   هدَظ زضذػدَظ   اػغاي  قطاضزازّاي .  ب ٍ   سديٌوايي   ًظيدط فيلوْداي    اظ هدَاضزي   اسدتتاز

 . اي ضاياًِ  افعاضّاي ٍ ًطم  تأليف  ، حق اذتطاع  ، حق ، ًوايطٌاهِ ٍيسيَيي



زّاس،هيرااًتقالاسزارايياستفازُحقمارتزززارزمِقزارزازّايياستاًسارز،تزايايي.4

ضَز.ارائِزٌّسُاخارُتَسظزاراييتعويزًٍگْسارياسذسهاتايعوسُاگزترصحتي

ِذاسهاتيقزارزازّااياستاًسارزتزايزيگز،ايياسسَي رااسزاراياياساتفازُحاقما

.مٌس،مارتززًسارزًويزيگزهٌتقلعزفقزارزازتِعزف يل اس
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   تعاریف

 : اس   ظيط تكاض ضفتِ  هطرع  استاًساضز تا هؼاًي  زض ايي  شي   اغغالحات . 5

  : ُيدا هثدال     هثلد    زضيافد    زض قثدا    زٌّسُ ، اخاضُ آى  هَخة  تِ  كِ  اس   اي هَافقتٌاهِاخاض  

 كٌس. صاض هيٍاگ  كٌٌسُ اخاضُ  تِ  هَضز تَافق  هست  ضا تطاي  اظ زاضايي  استتازُ  حق  هطرػي

 ُهعايداي   هرداعطات   تقطيثاً توام  آى  هَخة  تِ  كِ  اي اظ اخاضُ  اس   ػثاضتاي :  سطهايِ  اخاض ٍ  

ًْايتداً    اسد    هوكدي   زاضايدي   ضَز. هالكي  هي  هٌتق   كٌٌسُ اخاضُ  تِ  زاضايي  اظ هالكي  ًاضي

 ًياتس.  ياتس يا اًتقا   اًتقا 

 ُضَز. هي  اعالق  اي سطهايِ  غيط اظ اخاضُ  اي اخاضُ  تِ ػولياتي :  اخاض
 ُاس   فسد  تٌْا زض هَاضز ظيط قات   كِ  اس   اخاضُ  ًَػي فسد :  غيط قات   اخاض :

 تؼيس،  احتوالي  پيطاهسّاي  تطذي  ٍقَع .  الف

 ، زٌّسُ تا هدَظ اخاضُ .  ب

ٍ   كٌٌسُ اخاضُ  ّواى  ، تيي هطاتِ  يييا زاضا  زاضايي  ّواى  تطاي  اًؼقاز قطاضزاز خسيس اخاضُ  .  ج

 ، يا  زٌّسُ اخاضُ

ُ    كِ  اي گًَِ ، تِ كٌٌسُ اخاضُ  تَسظ  اضافي  هثل   پطزاذ  .  ز ِ  زض  زض آغداظ اخداض تدا    ضاتغد

 تاضس.  ٍخَز زاضتِ  هؼقَ   اعويٌاًي  استوطاض اخاضُ



 : ُگدطفتي   يا آغداظ تؼلدق    زاضايي  زض اذتياض گطفتي  اظ تاضيد  اس   ػثاضت آغاظ اخاض   ُ تْدا،   اخداض

. اس   هقسم  كسام ّط
 ُهَضز ًظط ضا تدطاي   ، زاضايي كٌٌسُ اخاضُ  كِ  اس   فسري  غيطقات   اظ زٍضُ  ػثاضت : اخاضُ  زٍض  

  اذتياض زاضز اخاضُ  كٌٌسُ اخاضُ  كِ  زيلطي  ظهاى  هست ّط  اضافِ تِ  اس   كطزُ  اخاضُ  زٍضُ  آى

  اعويٌداى   زّس ٍ زض آغاظ اخاضُ  ازاهِ  اضافدي  هثل   پطزاذ   يا تدسٍى  ضا تا پطزاذ   زاضايي  آى

ذَاّس كطز.  اذتياض استتازُ  اظ ايي  كٌٌسُ اخاضُ  تاضس كِ  ٍخَز زاضتِ  هؼقَلي
  تپدطزاظز    اخاضُ  زٍضُ  تايس زض عَ   كٌٌسُ اخاضُ  كِ  اظ هثالغي  اس   ػثاضت اخاضُ :  هثال   حساق

ِ   پطزاذ   ضٍز كِ اًتظاض هي  يا اظ ٍي  ٍ  زاضايدي   ، ًلْدساضي  هاليدات   هرداضج   اسدتثٌاي  كٌس )تد

:  اضافِ ( تِ اس   زٌّسُ اخاضُ  ػْسُ تِ  كِ  ذسهات
  تضدويي   ٍي  تِ  ٍاتستِ  ضرع يا ّط  ٍي  تَسظ  كِ  هثلغي ، ّط كٌٌسُ تا اخاضُ  اضتثاط زض .  الف

 ، يا اس   ضسُ

ُ    تثاطاض زض .  ب ُ  تدا اخداض ِ  ، ّدط  زٌّدس ُ   اضظش  گًَد ِ   تاقيواًدس   تَسدظ   آى  پطزاذد    كد

 تاضس.  ضسُ  تضويي  زٌّسُ اخاضُ  تِ  ثالثي  يا ضرع  كٌٌسُ اخاضُ
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كٌدس    ذطيساضي  قيوتي  ضا تِ  هَضز اخاضُ  تاضس زاضايي  اذتياض زاضتِ  كٌٌسُ اخاضُ  ، چٌاًچِ حا  ايي تا

اذتيداض ذطيدس     تدَزى   استتازُ  قات   زض ظهاى  آى  هٌػتاًِ  كوتط اظ اضظش  اتةهط  اًتظاض ضٍز تِ  كِ

ِ    اظ ايي  استتازُ  زضتاضُ  هؼقَلي  تاضس ٍ زض آغاظ قطاضزاز ًيع اعويٌاى تاضدس،    اذتياض ٍخدَز زاضدت

  هثلد    اضافِ تِ  اخاضُ  زٍضُ  زض عَ   پطزاذ   قات   تْاي  اخاضُ  اظ حساق   ػثاضت  اخاضُ  هثل   حساق 

 . اظ اذتياض ذطيس هعتَض اس   استتازُ  هَضز ًياظ تطاي


 تَاًٌس  هي  ٍ هاي   هغلغ  اي ٍ فطٍضٌسُ  ٍ هاي   هغلغ  ذطيساضي  كِ  اس   هثلغي هٌػتاًِ :  اضظش

ِ   هعتَض تا  هثل   ضا زض اظاي  زاضايي  ، يك ػازي  ضطايظ ٍ زض  حقيقي  اي زض هؼاهلِ   يكدسيلط هثازلد

س.كٌٌ
 اظ :  اس   ػثاضت :  ػوط اقتػازي

يا چٌدس كداضتط     يك  تَسظ  اقتػازي  لحاػ اظ  زاضايي  ضٍز يك اًتظاض هي  كِ  ظهاًي  هست . الف

 تاضس، يا  استتازُ  قات 

  تَسظ  اظ زاضايي  ضٍز زض فطايٌس استتازُ اًتظاض هي  كِ  هطاتْي  تؼساز تَليس يا ٍاحسّاي .  ب

 ضَز.  كسة  كٌٌسُُ يا چٌس استتاز  يك

 : هَضز اخاضُ  زاضايي  اقتػازي  ضٍز هٌافغ اًتظاض هي  كِ  ظهاًي  اظ هست  اس   ػثاضت ػوط هتيس  

ضدَز ٍ هتدأثط اظ    هدي   ضطٍع  اخاضُ  زٍضُ  اظ اتتساي  زٍضُ  ضَز. ايي  هػطف  ٍاحس تداضي  تَسظ

. ًيس   زض قطاضزاز اخاضُ  هٌسضج  ظهاًي  هحسٍزيتْاي
 اظ:  اس   ػثاضت ضسُ :  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش

ُ   تَسظ  كِ  زاضايي  تاقيواًسُ  اظ اضظش  ترص  ، آى كٌٌسُ زض هَضز اخاضُ الف. ُ  اخداض يدا    كٌٌدس

  اسد    حساكثط هثلغدي   ضسُ  تضويي  )هثل   اس   گطزيسُ  تضويي  ٍي  تِ  ٍاتستِ  ضرع

 (، ٍتاضس  پطزاذ   قات   ضطايغي ّط  تَاًس تح  هي  كِ

ُ  اخاضُ  تَسظ  كِ  زاضايي  تاقيواًسُ  اظ اضظش  ترص  ، آى زٌّسُ زض هَضز اخاضُ .  ب يدا    كٌٌدس

 . اس   ضسُ  تضويي  ثالثي  ضرع

 اظ اضظش  تردص   اظ آى  اس   ػثاضت ًطسُ :  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش   ُ ِ   زاضايدي   تاقيواًدس   كد

ِ   ضدرع   ًدساضز يدا تٌْدا تَسدظ      فيكا  اعويٌاى  آى  تحقق  تِ  ًسث   زٌّسُ اخاضُ ِ   ٍاتسدت   تد

 . اس   ضسُ  تضويي  زٌّسُ اخاضُ

 ِهطتدَط   اخاضُ  هثال   حساق   اظ هدوَع  اس   ػثاضت : زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي سطهاي   ِ ُ   تد   اخداض

  لدق تؼ  ٍي  تِ  كِ  اي ًطسُ  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش  گًَِ ٍ ّط  زٌّسُ اظ زيس اخاضُ  اي سطهايِ

 گيطز. هي
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 تيي  اظ تتاٍت  اس   ػثاضت :  ًطسُ  كسة  زضآهس هالي :
ُ   اي سطهايِ  قطاضزاز اخاضُ  تِ  هطتَط  اخاضُ  هثال   حساق   هدوَع . الف ُ  اظ زيس اخداض ٍ   زٌّدس

 گيطز، ٍ هي  تؼلق  ٍي  تِ  كِ  اي ًطسُ  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش  گًَِ ّط

 . اخاضُ  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  تا ًطخ “ الف “زض تٌس   ضسُ ياز  هثل   فؼلي  اضظش .  ب


 ِاظ كسط   پس  زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي اظ سطهايِ  اس   ػثاضت زض اخاضُ :  ذالع  گصاضي سطهاي

 . ًطسُ  كسة  زضآهس هالي

 كِ  تٌعيلي  اظ ًطخ  اس   ػثاضت اخاضُ :  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  ًطخ    ُ   ة، سدث  زض آغداظ اخداض

ُ   هثدال    حدساق    فؼلي  اضظش  ضَز هدوَع ُ   ٍ اضظش  اخداض ُ   تضدويي   تاقيواًدس   زاضايدي   ًطدس

تطاتط ضَز.  هَضز اخاضُ  زاضايي  هٌػتاًِ  اضظش تا
 اسد    اي ضسُ  سَز تضويي  ًطخ :  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  استقطاؼ  فطضي  ًطخ   ِ ُ   كد ُ  اخداض   كٌٌدس

  ، ًطذي آى  تؼييي  اهكاى  ػسم  كٌس يا زض غَضت  پطزاذ   طاتِه  اخاضُ  يك  تَز تطاي گعيط هي ًا

ٍ   تاظپطزاذد    تدا ضدطايظ    ٍاهدي   زضياف   تطاي  تَز زض آغاظ اخاضُ گعيط هي ًا  كٌٌسُ اخاضُ  كِ

 ضَز.  هَضز ًظط هتحو   ذطيس زاضايي  هَضز ًياظ تطاي  استقطاؼ  خْ   هطاتِ  تضويي

 ها  اجاره  بندی طبقه

اسهالنيات ًاضايٍهشايايهراعزاتتزهيشاى ّاهثتٌياخارُتٌسياستاًسارزعثقِاييزر.6

ٍقاَ اهناىضاهلگيزز.هراعزاتهيتعلقمٌٌسُيااخارُزٌّسُاخارُتِمِاستزارايي

زليال تِاييزارزرتاسزٍُماّصفٌاٍريضسىياهٌسَختالاستفازُاسظزفيت ًاضيسياى

عوزسَزآٍرزرعَلاًتظارعولياتقثيل اسهَارزي.ّوچٌيياستاقتصازيتغييزضزايظ

تاقيواًسُارسشياتحققزاراييارسشاسافشايصسَزحاصلگًَِ ٍّززارايياقتصازي

هشاياتاضس.تَاًسهعزفهي

ِهيتٌسيعثقِياسزهايِاخارُعٌَاى تِاياخارُ.7 ِضاَزما تقزيثاا توااهيآىهَخاةتا

هراعزاتتقزيثا تواممِايضَز.اخارُهٌتقلزارايياسهالنيت ًاضيٍهشايايهراعزات

ضَز.هيتٌسيعثقِعولياتياخارُعٌَاى ًنٌستِراهٌتقلزارايياسهالنيت ًاضيٍهشاياي
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زارز.قزارزازتستگيضنلًٍِهعاهلِهحتَاي(تِياعولياتيايسزهايِ)يعٌياخارًَُ .8

ِايسزهايِاخارُعٌَاى هعوَال تِاخارُ،يلزرآىمِاسضزايغيّاييًوًَِ تٌاسيعثقا

:سيزاستضزح ضَز،تِهي

ضاَزهٌتقالمٌٌسُاخارُتِاخارٍُرُززرپاياىزارايي،هالنيتقزارزازاخارُعثق.الف

(،توليلضزط تِ)اخارُ

اذتيااراعواالرازرتااريدهَرزاخاارُزاراييتاضسمِاذتيارزاضتِمٌٌسُاخارُ.ب

ِموتازاسارسشهزاتةرٍزتِاًتظارهيمِقيوتيذزيستِ زرآىزارايايهٌصافاً

ِ،اًتظارهعقَليمٌسٍزرآغاساخارُتاضسذزيساريتاريد ٍِخَززاضات تاضاسما

ذَاّسمزز،اذتياراستفازُاساييمٌٌسُاخارُ

اگزهالنيترازرتزگيزز،حتيزاراييزرصسعوزاقتصازي75حساقلاخارُزٍرُ.ج

ًطَز.ًْايتا هٌتقلزارايي

زرصاسارسش91تزاتازتااحساقلزرآغاساخارُُاخارهثالغحساقلفعليارسش.ز

تاضس،ٍهَرزاخارُزاراييهٌصفاًِ

تتَاًاسمٌٌسُتٌْااخارُمِايگًَِ تاضستِذاصيهاّيتزارايهَرزاخارُزارايي.ّ

مٌس.استفازُ،اسآىهالحظِقاتلتغييزاتاًدامتسٍى


ٍزٌّاسُاخاارُسهااًي گيازز.اگاززرّازهيصَرتّازرآغاساخارُاخارُتٌسيعثقِ.9

ِآى،ضزايظتدسيسقزارزازاخارُخايتِمٌٌسمِتَافقمٌٌسُاخارُ ِ راتا تغييازايگًَا

ًِسثتهتفاٍتيتٌسيعثقِهٌدزت8ِتا6تٌسّايهعيارّايتِتاتَخِزٌّسمِ اخاارُتا

ضاَز.تغيياززرهايقزارزازخسيستلقاييلعٌَاى تِضَز،قزارزازتدسيسًظزضسُقثلي

(يااهاَرزاخاارُزاراييتاقيواًسُياارسشتزاٍرزّا)ًظيزتغييززرتزاٍرزعوزاقتصازي

ِ(ًويمٌٌسُاخارُتَسظاخارُپززاذت،عسمعَرهثال )تِتغييزضزايظ عٌاَاى تَاًاستا

تناررٍز.هقاصسحساتساريتزاياخارُتٌسيتدسيسعثقِخْتليليز
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ِّواًٌساخاارٍُساذتواىسهيياخارُ.11 ِاخاارُساايززاراييْااتا ٍعوليااتيايسازهاي
ًاهحسٍزهعوَال عوزاقتصازيمِاستاييسهيياسٍيژگيْايضَز.اهاينيهيتٌسيعثقِ

ضاَز،هٌتقالمٌٌاسُاخاارُتِاخارُزٍرُزرپاياىآىاًتظارًزٍزهالنيتاًچِزارزٍچٌ
ضاَز)هاًٌاسًوايهٌتقلمٌٌسُاخارُتِاسهالنيت ًاضيٍهشايايهراعزاتتقزيثا تواهي

ِ ٍّزتلقيعولياتيّا،اخارُاخارًَُ (.اييٍقفيسهيٌْاياخارُ ِپززاذاتگًَا اٍليا
تزهثٌااياخاارُزٍرٍُزرعاَلهحساَباخارُپززاذتپيصعٌَاى تاآًْاتِراتغِ زر

زرسزفصاليازضاسُپززاذاتضاَز.پايصهيهَرزاًتظارهستْللهٌافعمسةالگَي

ضَز.هيهٌعنس“استيداريسهيٌْايپززاذتپيص ”عٌَاىهطَْزتحتثاتتزاراييْاي

  كننده اجاره  ها توسط اجاره  بداریحسا

   ای سرمایه  های اجاره

ِ   اضظش  هؼاز   هثلغي ٍ تِ  ٍ تسّي  زاضايي  ػٌَاى  تايس تح   اي سطهايِ  ّاي اخاضُ . 11   زاضايدي   هٌػدتاً

  اهِ، زض تطاظً كوتط اس   كسام ، ّط اخاضُ  هثال   حساق   فؼلي  اضظش  يا تِ  زض آغاظ اخاضُ  هَضز اخاضُ

ُ   هثدال    حساق   فؼلي  اضظش  هحاسثِ  ضَز. تطاي  هٌؼكس  كٌٌسُ اخاضُ سدَز    ضدوٌي   ، اظ ًدطخ  اخداض

پصيط ًثاضدس   اهكاى  اخاضُ  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  ًطخ  تؼييي  كِ  غَضتي ٍ زض  اخاضُ  ضسُ تضويي

 ضَز. هي  استتازُ  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  استقطاؼ  فطضي  اظ ًطخ

آًْااقاًًَيصزفا ضنلًٍِاقتصازيهحتَاٍٍاقعيتْايٍسايزرٍيسازّاعثقتهعاهال.12
ايگًَِ تِاخارُقاًًَيضنلاستهونيايسزهايِّايضَز.زرهَرزاخارُهيضٌاسايي
قعيتْاايًياٍرز،اهاهحتَاٍٍازست راتِهَرزاخارُزاراييهالنيتمٌٌسُاخارُتاضسمِ
تقزيثا تزاتازهثلغيتاتعْسپززاذتمٌٌسُاخارُمِاستآىهثيياخارُتِهزتَطاقتصازي
استناارگيزيحاصالاقتصازي،هٌافعهزتَطهاليّشيٌِاضافِ تِزاراييهٌصفاًِارسش
مٌس.هيتحصيلآىعوزاقتصازيعوسُترصراتزايهَرزاخارُزارايي

ٍاحسٍتعْساتاقتصازيًطَز،هٌاتعهٌعنسمٌٌسُاخارُّازرتزاسًاهِاخارُاييچٌاًچِ.13

ضاَز.تٌااتزاييهيًيشهرسٍشآىهاليًسثتْايتزتيةٍتسييارائِموتزاسٍاقعتداري

تعْاسعٌَاى زيگزتٍِاسسَيزاراييعٌَاى سَتِ،اسيلايسزهايِّاياخارُاًعناس

.استهٌاسة،زرتزاسًاهِتْازرآيٌسُاخارُهثالغپززاذت



 12  رهشما  استاندارد حسابداري

 ها اجاره  حسابداري 

 

 987 

زرهزتَطزاراييْايماٌّسُهثلغضنلتِايسزهايِّاياخارُتِهزتَطتسّيْاياًعناس.14

ضاَز،تفنيالغيزخااريٍخااري،تسّيْاتِتزاسًاهِ.اگززرهتيهداسًيستتزاسًاهِ

تزذَرزذَاّسضس.ضنلّويي ًيشتِاخارُتِهزتَطتسّيْاي تا

ِقثيل اسايسزهايِّاياساخارُيل تاّزهزتثظاٍليِهستقينهرارج.15 ٍثثتايّاايّشيٌا

ياتس.هيعناساًضسُضٌاساييزارايياسهثلغترطيعٌَاى تِهزتَطتضويٌْايتأهيي

ُ   ٍ كاّص  هالي  ّاي ّعيٌِ  تايس تيي  اخاضُ  هثال  . 16 ِ    تسدْين   تدسّي   هاًدس تايدس    هدالي   ضدَز. ّعيٌد

ُ   سدَز تضدويي    ًطخ  يك  ضَز كِ  تسْين  اخاضُ  زٍضُ  زض عَ   هالي  ّاي زٍضُ  تِ  اي گًَِ تِ   ضدس

ِ   سدَْل    تدطاي   ايداز كٌس. زض ػو   زٍضُ ّط  تطاي  تسّي  هاًسُ  تِ  ًسث   ثات   ازٍاضي   هحاسدث

 كطز.  هٌظَض استتازُ  ايي  تطاي  تقطيثي  اظ ًطخ  تَاى هي

ِ   ، سثة اي سطهايِ  اخاضُ  هالي  زٍضُ زض ّط . 17 ِ   زاضايدي   اسدتْال    ايداز ّعيٌد   هدالي   ّداي  ٍ ّعيٌد

ُ    زاضايدي   استْال   ضَز. ضٍيِ هي ِ     هدَضز اخداض ُ هدَضز ا   تايدس تدا ضٍيد   زاضاييْداي   تدطاي   سدتتاز

ِ    يكساى  ٍاحس تداضي  تولك  پصيط تح  استْال  اسدتاًساضز    تايدس عثدق    اسدتْال    تاضدس. ّعيٌد

ِ   ًسث  ضَز. اگط  ٍ ضٌاسايي  هحاسثِ “هطَْز  ثات   زاضاييْاي ”  ػٌَاى تا 11  ضواضُ  حساتساضي   تد

  ٍخدَز ًدساضز، زاضايدي     هؼقدَلي   ، اعويٌداى  سُكٌٌ اخاضُ  تَسظ  اخاضُ  زٍضُ  زض پاياى  زاضايي  تولك

 ضَز.  ، هستْلك تط اس  كَتاُ  كسام ّط  يا ػوط هتيس آى  اخاضُ  زٍضُ  تايس زض عَ   ضسُ اخاضُ

اسهاَرزاخاارُاساتفازُتزايمٌٌسُاخارُحقهعزفمِايسزهايِاساخارُ ًاضيزارايي.18

ِهستْللّاييتايسزرزٍرُزٍتٌاتزاييزار،غالثا عوزهحسٍزياست آىهٌاافعگزززما

ٍهٌظنرٍضي،تزاساسضسُاخارُپذيززارايياستْالكضَز.هثلغهيعايسٍاحستداري

زٍرُ،زرعاَلمٌٌسُاخارُتوللتحتهطاتِسايززاراييْاياستْالكتارٍيِينٌَاذت

ٍخَزهعقَلاعويٌاًيضَز.چٌاًچِهي،هستْللضسُاخارُهَرزاًتظاراسزارايياستفازُ

ضاَز،زٍرُهايهٌتقلمٌٌسُاخارُتِزارايي،هالنيتاخارُزٍرُزرپاياىتاضسمِزاضتِ

زٍرُعاي،زاراياي.زرغيزايٌصاَرتاستعوزهفيسزاراييهَرزاًتظارهعازلستفازُا

ضَز.هي،هستْللتزاستمَتاُمسام ،ّزياعوزهفيسآىاخارُ
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زٍرُآىتازاياخاارُتاهثالغًسرت تِزٍرُهاليٍّشيٌِزارايياستْالكّشيٌِهدوَ .19

رٍ، ايي .اسًيستصحيحزٍرُّشيٌِعٌَاى تِاخارُهثالغ،ضٌاساييٍتٌاتزاييتتزاتزاس

.تعيساستاهزياخارُتِهزتَطٍتسّيزاراييهثلغ،تزاتزتَزىاسآغاساخارُپس

تًِسثتزفتزيهثلغزيگزفشًٍيعثارتٍتِهَرزاخارُزاراييارسشماّصتعيييتزاي.21

عٌاَاى تاا32ضاوارُ،اساساتاًسارزحسااتساريهَرزاًتظارزاراييآتياقتصازيهٌافع

ضَز.هياستفازُاضظش زاضاييْا كاّص

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  اي سطهايِ  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  كٌٌسُ اخاضُ . 21

 ، اي سطهايِ  ّاي اخاضُ  ضٌاسايي  خْ   هَضز استتازُ  حساتساضي  ضٍيِ .  الف

هدَضز    اسدتْال    ٍ ػودط هتيدس يدا ًطذْداي      اسدتْال    هحاسثِ  خْ   هَضز استتازُ  ضٍضْاي .  ب

   ، استتازُ

ِ   ٍ اسدتْال    زاضايي اًثاضتِ  اضظش  ، كاّص زفتطي  هثل   ًاذالع  تغثيق  غَضت .  ج زض   اًثاضدت

  زاضاييْداي   گدطزش   ٍ سايط اقدالم   زٍضُ  ، استْال  ، كاّص اضافات  كِ  زٍضُ  اتتسا ٍ اًتْاي

 زّس،  ضا ًطاى  هَضز اخاضُ

  ترػديع   خداضي   زٍضُ  تِ  اي سطهايِ  اخاضُ  قطاضزازّاي  تات   كِ  هالي  ّاي ّعيٌِ  هدوَع . ز

 ، اس   يافتِ

  ترػديع   هالي  ّاي يٌِاظ كسط ّع  پس  اي سطهايِ  اخاضُ  اظ قطاضزازّاي ًاضي  تؼْسات  هثال  . ّ

 . ٍ غيطخاضي  خاضي  زٍ عثقِ  تِ  هطتَط  تسّيْاي  ذالع  ٍ تتكيك  آتي  ّاي زٍضُ  تِ  يافتِ

،  ساالًِ  اخاضُ  ، هثل  هست  اظ خولِ  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  قطاضزاز اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ٍ 

ُ   تيٌدي  پيص  يتدسيس قطاضزاز، اذتياض ذطيس ٍ هحسٍزيتْا  ضطايظ ُ    ضدس   زض قدطاضزاز اخداض

 خسيس.  اخاضُ  خسيس يا قطاضزازّاي  سَز، استقطاضْاي  زض تقسين  هحسٍزي   ضاه 



  عملياتي  های اجاره

ُ   زٍضُ  عي  هستقين  ذظ  تايس تطهثٌاي  اخاضُ  ، هثال  ػولياتي  ّاي زض اخاضُ . 22 ِ   اخداض ِ   ػٌدَاى  تد   ّعيٌد

  هٌدافغ   كسدة   ظهداًي   تيداًلط اللدَي    زيلدطي   سيستواتيك  هثٌاي  ط ايٌكِضَز هل  ضٌاسايي  زٍضُ

 تاضس.  كٌٌسُ استتازُ  تَسظ  اقتػازي
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(ًٍگْاساريًظيزتيوِذسهاتيهرارجاستثٌاي )تِاخارُ،هثالغعولياتيّاياخارُتزاي.23

سيساتواتيلهثٌايضَز،هگزايٌنِهيضٌاساييزٍرُّشيٌِعٌَاى تِهستقينذظتزهثٌاي

تاضس،حتايمٌٌسُاستفازُتَسظزارايياقتصازيهٌافعمسةسهاًيالگَيهعزفزيگزي

هثٌاًثاضس.آى تزاخارُتِهزتَطاگزپززاذتْاي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  ػولياتي  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  كٌٌسُ اخاضُ . 24

  تِ  هطتَط  تا اعالػات  ّوطاُ  فسد  غيطقات   ػولياتي  ّاي اخاضُ  تطاي  آتي  اخاضُ  هثال   حساق  .الف

 ، سالياًِ  اخاضُ  ٍ هثل   هست

 ، ٍ اس   ضسُ  ضٌاسايي  زٍضُ  ّعيٌِ  ػٌَاى تِ  كِ  اخاضُ  هثال  .  ب

  ضسُ  تيٌي پيص  هحسٍزيتْاي  خولِاظ   كٌٌسُ زض هَضز اخاضُ  اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج

خسيدس ٍ اًؼقداز     سدَز، استقطاضدْاي    زض تقسدين   هحدسٍزي    ، ضداه   زض قطاضزاز اخاضُ

 خسيس.  اخاضُ  قطاضزازّاي

   دهنده اجاره  ها توسط اجاره  حسابداری

   ای سرمایه  های اجاره

ٍ   زضيدافتٌي   ضقن  يك  ػٌَاى تِ  زض تطاظًاهِ ضا  اي سطهايِ  تا اخاضُ  هطتثظ  تايس زاضايي  زٌّسُ اخاضُ . 25

 كٌس.  هٌؼكس  زض اخاضُ  ذالع  گصاضي سطهايِ  هؼاز   هثلغي تِ

زارايياسهالنيت ًاضيٍهشايايهراعزات توامتقزيثازٌّسُ،اخارُايسزهايِّايزراخارُ.26

ٍاصلتاسيافتصَرت تِزريافتٌياخارُهثالغتامٌسٍتٌاتزاييهي،هٌتقلمٌٌسُاخارُراتِ

ضَز.تزذَرزهيگذاريسزهايِزرآهسهالي

ِ   ًسث   ضَز كِ  ضٌاسايي  اللَيي  تايس تطاساس  زضآهس هالي . 27 ُ   تد ِ   هاًدس   ذدالع   گدصاضي  سدطهاي

 يداز كٌس.ا  ثاتتي  ازٍاضي  تاظزُ  ، ًطخ اي سطهايِ  تا اخاضُ  ضاتغِ زض  زٌّسُ اخاضُ

اسيال ّازتٍِسيستواتيلهٌغقيايگًَِ هعوَال تِ،زرآهسهاليايسزهايِّايزراخارُ.28

ًِحَيياتستِهيترصيصهاليّايزٍرُ ًِساثتما ِهاًاسُتا ذاالصگاذاريسازهاي

ضَز.حاصلثاتتيازٍارياسزُت،ًزخهاليزٍرُ ّزايسزهايِتااخارُراتغِ زرزٌّسُاخارُ
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ًاذاالصگذاري(اسسزهايِذسهاتهرارجاستثٌاي )تِهاليزٍرُ ّزتِهزتَطاخارُهثالغ

ياتس.ماّصًطسُمسةٍزرآهسهاليگذاريسزهايِضَزتااصلهيزازُتزگطتزراخارُ

زٌّاسُاخارًُاذالصگذاريسزهايِزرهحاسثِمِتزآٍرزيًطسُتضوييتاقيواًسُارسش.29

ًطاسُ تضاوييتاقيواًسُارسشضَز.چٌاًچِهيتزرسيزٍرُ ّزضَززرپاياىهيهلحَػ

ِتدسيسًظزهياخارُزٍرُزرآهسزرعَلياتس،ترصيصماّصتزآٍرزي ضَزٍّزگًَا

مسةٍزرآهسهاليًطسُتضوييتاقيواًسُارسشيسزفصلْاقثال تِمِزرهثالغيماّص

ضَز.هيضٌاساييزرًگ،تياستهٌظَرضسًُطسُ

عٌاَاى تاا31ايمِعثقاستاًسارزحساتساريضاوارُتايلزاراييهَرزاخارُسزهايِ .هنزر -29

هساتقليااعاَر ،تِزاضاييْاي غيطخاضي ًلْساضي ضسُ تطاي فطٍش ٍ ػوليات هتَقف ضسُ

تٌسيضسُاساتعٌَاىًگْساريضسُتزايفزٍشعثقِ قالةيلهدوَعٍِاحس،تِ زر

تايسعثقاستاًسارزيازضسُتزذَرزضَز.

اًداامزرهزاحلعَرهعوَل تِالعولٍحقحقَقيهرارجقثيل ،اساٍليِهستقينهرارج.31

ِهساتقينهرارج،اييايسزهايِّاياخارُضَز.زرهيٍاًعقازقزارزازٍاقعهذامزُ اٍليا

ضاَزٍهايضٌاسااييّشيٌِعٌَاى تٍِقَ ٍزرزٍرُتحولزرآهسهاليهٌظَرمسة تِ

گززز.هيهٌتقلزرآهسزٍرُتًِطسُمسةاسزرآهسهالي،ترطيآىهعازل

هَضز   ضا ّواًٌس ضٍيِ  فطٍش  ، تايس سَز يا ظياى اس   ٌسُيا فطٍض  تَليسكٌٌسُ  كِ  اي زٌّسُ  اخاضُ . 31

سدَز    ػوساً اظ ًدطخ   كٌس. چٌاًچِ  ضٌاسايي  سَز ٍ ظياى  غَضت زض  قغؼي  فطٍضْاي  تطاي  استتازُ

ُ  سدَز تضدويي    ًطخ  تايس تا اػوا   اظ فطٍش  ضَز، سَز حاغ   استتازُ  كوتطي  ضسُ تضويي   ضدس

ِ   هسدتقين   ، هرداضج  تدطايي   َز. افعٍىض  ضٌاسايي  ضايح  تداضي ُ   زٍضُ  تايدس زض ضدطٍع    اٍليد   اخداض

 ضَز.  ضٌاسايي  سَز ٍ ظياى  غَضت زض  ّعيٌِ  ػٌَاى تِ
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زّاس.هاياًترابحقذزيسيااخارُذَزتزايهطتزياىتِاغلةيافزٍضٌسُتَليسمٌٌسُ.32

زرآهاسايدااززًٍاَ ساثةيافزٍضٌسٌُسُتَليسمٌتَسظزارايييلايسزهايِاخارُ

ضَز:سيزهيضزح تِ

ِهَرزاخارُزاراييقغعياسفزٍش ًاضيسَزٍسياىهعازلسَزياسياًيالف. قيوتْاايتا

،ٍاستفزٍضيياعوسُتداريترفيفاتگًَِ ّزمٌٌسُهٌعنسمِفزٍشهعوَل

.اخارُزٍرُلزرعَزرآهسهالي.ب


ِاخاارُزٍرُرازرضازٍ ،زرآهاسفازٍشزٌّسُاخارُيافزٍضٌسُتَليسمٌٌسُ.33 ايسازهاي

ًازختااعواالمِاخارُهثالغحساقلفعليياارسشزاراييهٌصفاًِارسشاقلتزاساس

ِفزٍشضسُتوامٌس.تْايمهي،ثثتاستضسُهحاسثِرايحتداريضسُسَزتضويي ما

صاَرت ،ياازرضاسُتوااماستْاايضاَزعثاارتهايضٌاسايياخارُزٍرُزرضزٍ 

تاقيواًاسُارسشفعلاياسمسازارسشپسهَرزاخارُزاراييزفتزي،هثلغتَزى هتفاٍت

اسات،سَزفزٍشفزٍشضسُتوامٍتْايزرآهسفزٍشتيي.تفاٍتاستًطسُتضويي

ضَز.هيضٌاساييقغعيفزٍضْايتزايٍاحستداريهعوَلرٍيِتزاساسمِ

عَرصَري تِهطتزيهٌظَرخذب هَارزتِزرتعضيزٌّسُاخارُيافزٍضٌسُتَليسمٌٌسُ.34

ضاَزهايساثةزذايًاسچٌييمٌس.استفازُهيرااعالمتزيپايييضسُسَزتضوييًزخ

عَرصَري تِضَز.چٌاًچِضٌاساييفزٍش،زرسهاىزرآهسهعاهلِاسملايعوسُترص

ِاسفازٍشضَز،سَزحاصالاعالمتزيپايييضسُسَزتضوييًزخ هحاسٍزهثلغاي تا

ضس.هيهحاسثِرايحتداريضسُسَزتضوييًزخاعوالصَرت زرضَزمِهي

ضَز،سيزا،هيضٌاساييّشيٌِعٌَاى ،تِاخارُزٍرُهعوَال زرضزٍ اٍليِهستقينهرارج.35

.استاسفزٍشسَزحاصلتامسةاساسا هزتثظهرارجگًَِ ايي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس :  اي سطهايِ  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  زٌّسُ اخاضُ . 36
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زض   ذدالع   گصاضي ٍ سطهايِ  ًطسُ  كسة  ّا، زضآهس هالي زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي سطهايِ الف.

ِ   هطتدَط   هغالثدات   ذدالع   تتكيك  ٍ ّوچٌيي  تطاظًاهِ  ّا زض تاضيد اخاضُ   گدصاضي  )سدطهاي

 ، ٍ غيطخاضي  خاضي  زٍ عثقِ  ( تِ زض اخاضُ  ذالع

 ، ٍ ٍغَ   طقات غي  اخاضُ  هثال   حساق   تطاي  اًثاضتِ  شذيطُ . ب

 .  زٌّسُ زض هَضز اخاضُ  تلٌسهست  قطاضزاز اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج



  عملياتي  های اجاره

  زاضاييْداي   سطفػد    تح   هاّي   ضا تطاساس  ػولياتي  اخاضُ  هَضَع  تايس زاضاييْاي  زٌّسُ اخاضُ . 37

 كٌس .  اضائِ  ًاهطَْز زض تطاظًاهِ  هطَْز يا زاضاييْاي  ثات 

مٌٌاسُاخاارُتِزارايياسهالنيت ًاضيعوسٍُهشاياي،هراعزاتعولياتيّايزراخارُ.38

ِزٌّاسُاخاارُتَساظهَرزاخارُزاراييضَز.تٌاتزاييًويهٌتقل ٍهاٌعنسزرتزاسًاها

ضَز.هيزرآهسضٌاساييعٌَاى تِاخارُزٍرُتْازرعَلاخارُ

ُ   زٍضُ  زض عدَ    هستقين  ذظ  ضٍش  تايس تِ  ػولياتي  اظ اخاضُ ًاضي  زضآهس اخاضُ . 39   ضٌاسدايي   اخداض

ِ   اظ زاضايدي  ًاضدي   هٌدافغ   كسدة   ظهداًي   ، اللَي زيلطي  هٌظن  هثٌاي  ضَز، هلط ايٌكِ ِ  ضا تد   گًَد

 زّس .  ًطاى  هٌاسثتطي

ِهيتحولزرآهساخارُمسةتزايمِاستْالكقثيل اسهرارخي.41 ِعٌاَاى ضاَزتا ّشيٌا

ِذاسهاتيتاتاتزريافتيهثالغاستثٌاي )تِگززز.زرآهساخارُهيضٌاسايي ٍهاًٌاستيوا

ِهيضٌاسايياخارُزٍرُزرعَلهستقينذظرٍش(هعوَال تًِگْساري ضَز،هگزايٌنا

تاضاس.هَرزاخاارُزاراييهٌافعمسةسهاًياسالگَيتْتزيهعزفزيگزيهٌظنهثٌاي

تاضس.هتفاٍتاخارُزريافتزرآهستاهثٌايضٌاساييالگَياستهونيزٍحالت ّز زر

ٍاقععولياتياخارُزرآهساسهحلتامسةارتثاط هطرصا زرمِاياٍليِهستقينهرارج.41

ضَزياازرهٌظَرهيسَزٍسياىتِتازرآهساخارُهتٌاسةاخارُزٍرُضَز،زرعَلهي

گززز.هيضٌاساييزٍرُّشيٌِعٌَاى تٍِقَ زٍرُ
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ُ   هؼوَ   تا ضٍيِ  تايس هٌغثق  ضسُ  زازُ  اخاضُ  زاضاييْاي  استْال  . 42 ُ  اخداض   زاضاييْداي   تدطاي   زٌّدس

ُ   استاًساضز حساتساضي  تايس عثق  استْال   تاضس ٍ ّعيٌِ  هطاتِ   زاضاييْداي  ”  ػٌدَاى  تدا  11  ضدواض

 ضَز .  ٍ ضٌاسايي  هحاسثِ “ هطَْز  ثات 

ضٌاساييفزٍشتاتتسَزيعولياتيتااخارُراتغِ زرزٌّسُاخارُيافزٍضٌسُتَليسمٌٌسُ.43

.ًيستفزٍشهعازلعولياتيمٌس،سيزااخارًُوي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  ػولياتي  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  زٌّسُ خاضُا . 44

ِ   ، اسدتْال   زفتدطي   هثل   ًاذالع  تغثيق  غَضت الف. ِ  كداّص  ٍ   اًثاضدت   تدطاي   اضظش اًثاضدت

ُ    اظ زاضاييْداي   اغدلي   گطٍُ ّط ِ   زٍضُ  زض اتتدسا ٍ اًتْداي    هدَضز اخداض هدَضز    حسدة   كد

 ظيط تاضس: هَاضز  زٌّسُ ًطاى

 ، زٍضُ  استْال   ّعيٌِ د

ُ   ضٌاسدايي   اضظش  كداّص   ظياى د ٍ    غدَضت  زض  ضدس عثدق اسدتاًساضز    سدَز ٍ ظيداى 

 ،“كاّص اضظش زاضاييْا” ػٌَاى تا 32حساتساضي ضواضُ 

عثق استاًساضز حسداتساضي ضدواضُ     زٍضُ  زاضاييْا عي  اضظش  كاّص  ظياًْاي  تطگط  د

 ،“زاضاييْاكاّص اضظش ” ػٌَاى تا 32


ُ   فسدد   غيطقات   ػولياتي  ّاي اخاضُ  تِ  هطتَط  آتي  اخاضُ  هثال   حساق  .  ب   تدا اعالػدات    ّودطا

 ، ٍ  سالياًِ  اخاضُ  ٍ هثل   هست  تِ  هطتَط

 . زٌّسُ ّا زض هَضز اخاضُ اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج

 مجدد  و اجاره  فروش  معامالت

.اساتفزٍضاٌسُّواىتَسظآىٍاخارُزاراييفزٍشهدسزهتضويٍاخارٍُشفزهعاهالت.45

عَريندااهاَرز زٍِت زارًسسيزاّزٍاتستگيّنهعوَال ِتزاراييفزٍشٍقيوتاخارُهثالغ

زارز.تستگياخارًَُ هدسزِتٍاخارُفزٍشهعاهالتحساتساريگيزًس.ًحَُقزارهيهذامزُ

  ًسدث    تاضدس هداظاز ػَايدس فدطٍش      اي سطهايِ  اخاضُ  هدسز اظ ًَع  ٍ اخاضُ  فطٍش  هؼاهلِ  چٌاًچِ . 46

ُ  )اخاضُ  فطٍضٌسُ  هالي  زضآهس زض غَضتْاي  ػٌَاى تِ  زضًگ ًثايس تي  زاضايي  زفتطي  هثل  تِ (  كٌٌدس

 ضَز .  زضآهس ضٌاسايي  ػٌَاى تِ  اخاضُ  زٍضُ  هاظاز تايس زض عَ   ضَز. ايي  هٌؼكس
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ِاستايهدسزٍسيلِاخارُتاضس،هعاهلِايسزهايِاخارُهدسز،اسًَ اخارُچٌاًچِ.47 ما

مٌاس.هايراتاأهييمٌٌاسُهَرزًياساخاارُهالي،هٌاتعزاراييگزفتيتاٍثيقِزٌّسُاخارُ

زرآهاس،عٌاَاى تِزاراييزفتزيهثلغ تًِسثتسفزٍشاهاسازحاصلتلقيزليلّويي تِ

ضَز.هيزرآهسضٌاساييعٌَاى تِاخارُزٍرُزرعَلتلنًِيستهٌاسة

ِ    تاضس ٍ هطدرع   ػولياتي  اخاضُ  هدسز اظ ًَع  ٍ اخاضُ  فطٍش  هؼاهلِ  چٌاًچِ . 48 ِ   گدطزز كد   هؼاهلد

  غَضتي ضَز. زض  ضٌاسايي  زضًگ تايس تي  ، سَز يا ظياى اس  ُ ضس  اًدام  هٌػتاًِ  اضظش  تطهثٌاي

ضدَز،    ضٌاسدايي   زضًدگ  تايدس تدي    تاضس، ظياى  زاضايي  هٌػتاًِ  كوتط اظ اضظش  فطٍش  قيو   كِ

،  حالد    ايدي  ضدَز. زض   خثطاى  تاظاض، زض آيٌسُ  كوتط اظ ًطخ  اي اخاضُ  ، تا هثال  حاغ   ظياى  ايٌكِ هلط

ًظدط   هدَضز   ضٍز اظ زاضايدي  اًتظاض هدي   كِ  اي زٍضُ  عي  اخاضُ  تا هثال   تايس هتٌاسة  زضسُيا  ظياى

هداظاز    تاضس، هثلد    هٌػتاًِ  اظ اضظش  تيص  فطٍش  قيو   گطزز. چٌاًچِ  ضَز، هستْلك  استتازُ

 گطزز.  ضَز، هستْلك  استتازُ  هَضز اخاضُ  ضٍز اظ زاضايي اًتظاض هي  كِ  اي زٍضُ  تايس عي

تاز هثتٌايفزٍشٍقيوتاخارُتاضسٍهثالغعولياتياخارُهدسز،اسًَ اخارُچٌاًچِ.49

ِ ٍّازاستگزفتِصَرتعازيفزٍشيلتاضس،زرعولهٌصفاًِارسش ساَزٍگًَا

گززز.هيضٌاساييزرًگتياسآى ًاضيسياى

  هدسز كوتط اظ هثل   ٍ اخاضُ  فطٍش  زض ظهاى  زاضايي  هٌػتاًِ  اضظش  ٌاًچِ، چ ػولياتي  ّاي زض اخاضُ . 50

ِ   ٍ اضظش  زفتطي  هثل   تتاٍت  هؼاز   ظياًي  زضًگ تاضس تايس تي  زاضايي  زفتطي   ضٌاسدايي   هٌػدتاً

 ضَز .

اسهثلاغهدسزموتازٍاخارُفزٍشزرتاريدهٌصفاًِ،اگزارسشعولياتيّايزراخارُ.51

هَرزًياستعسيليچٌييايسزهايِّايضَز.زرهَرزاخارُهيضٌاساييتاضس،سياىزفتزي

اساتاًسارزتزاساسصَرتزراييتاضسمِزاضتِارسشماّصزارايي،هگزايٌنًِيست

قاتالهثلاغ ِتازارايايزفتازي،هثلغكاّص اضظش زاضاييْاعٌَاى تا32ضوارُحساتساري

ضَز.هيزازُماّصتاسيافت
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 اجرا  تاریخ

  اظ آى ٍ تؼس 1/1/1380  آًْا اظ تاضيد  هالي  زٍضُ  كِ  هالي  غَضتْاي  كليِ  استاًساضز تطاي  ايي  العاهات . 52

 .  االخطاس  ضَز، الظم هي  ضطٍع

   حسابداری  المللي بين  با استانداردهای  مطابقت

عٌاَاى تا17ضوارُحساتساريالوللياستاًسارز،هفازاستاًسارزتيياييالشاهاتتااخزاي.53

ضَز.هيًيشرعايتّا اخاضُ  حساتساضي




