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 حسابداری تعهدیکامل اجرای نقشه راه 

 َافعالیت  3198سال  3199سال  3044سال  3043سال  3041سال  3041سال 

حذاکثش تا پایاى سال تایستی  اطالعات الصم دستاسُ آى ٍ افطای  ضٌاسایی ایي حساب 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9911

 اسصیاتی غحت ٍ کاهل تَدى اطالعات ثثت ضذُ، ٍالف( 

 ّایی کِ قثال ضٌاسایی ًطذُ است. ضٌاسایی ٍ افطای تذّیب( 

 ي اسىاد َا حساب( 3

 پسداختىی

تکویل ضَد. ّوچٌیي ضٌاسایی  9911حذاکثش تا پایاى سال تایستی ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى   ضٌاسایی ایي حساب 

تایستی تکویل ضَد.  9011حذاکثش تا پایاى سال  ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى،الَغَل  رخیشُ هطالثات هطکَک

 تاضذ، عثاستٌذ اص: اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی

 ایداد تَاًذ ای هی هثادلِ هطالثات ًاضی اص عولیات ّا آى کِ دسّایی  هٌظَس ضٌاخت صهیٌِ تِحسة هَسد تحلیل ضشایط الف( 

 گشدد،

 ّایی کِ هطالثات هشتَط تِ آى ضٌاسایی ًطذُ است، هطخع کشدى صهیٌِب( 

 تعییي هیضاى هطالثات ضٌاسایی ًطذُ، ج( 

 ّا، ضٌاسایی ٍ افطاء طثق استاًذاسدّا ٍ دستَسالعولت( 

 ، ٍلیلت ٍغَل هطالثات ثثت ضذُگشدآٍسی اطالعات تشای اسصیاتی قاتث( 

 الَغَل الصم. ضٌاسایی ٍ افطای رخیشُ هطالثات هطکَکج( 

 ي اسىاد َا حساب (1

حاصل اش )دزیافتىی 

 ای( عملیات مبادلٍ

تایستی حذاکثش تا پایاى سال  اطالعات الصم دستاسُ آى ٍ افطای  ضٌاسایی ایي حساب 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: هتػَس هیاقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ  تکویل ضَد. 9911

 اسصیاتی غحت ٍ کاهل تَدى اطالعات ثثت ضذُ،الف( 

ّا )اص خولِ  ّایی کِ تذّی ضٌاخت صهیٌِتِ هٌظَس  حسة هَسدضشایط  تحلیلب( 

 تَاًذ ایداد گشدد، ّا ٍ رخایش( هی دسیافت پیص

 ّای هشتَط تِ آى ضٌاسایی ًطذُ، ٍ ّایی کِ تذّی هطخع کشدى صهیٌِج( 

 ّای ضٌاسایی ًطذُ. ضٌاسایی ٍ افطای تذّیت( 

 َا بدَیسایس  (1

َا ي  دزیافت )اش جملٍ پیش

 ذخایس(

تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي  9011تایستی حذاکثش تا پایاى سال ّای احتوالی  ٍ افطای اطالعات دس خػَظ تذّی اسایِ 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: خػَظ هتػَس هی

 تَاًذ ایداد گشدد،ّایی کِ تذّی احتوالی هی ضٌاخت صهیٌِتِ هٌظَس  حسة هَسدتحلیل ضشایط الف( 

 ّای هَخَد،  تشسسی کیفیت ٍ اطویٌاى حاغل ًوَدى اص کاهل تَدى دادُب( 

 ٍّای احتوالی،  ّا ٍ سایش تذّی ّای هشتَط تِ ضواًت اسصیاتی احتوال پشداختج( 

 ّای احتوالی ٍ ضٌاسایی رخیشُ دس هَاسد الصم(. ذّیسعایت الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی هشتَط )افطای تت( 
 

 َای احتمالی ( بدَی0
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 َافعالیت  3198سال  3199سال  3044سال  3043سال  3041سال  3041سال 

اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ  تکویل ضَد. 9011ّا ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى تایستی حذاکثش تا پایاى سال  ضشکت دس  گزاسی ضٌاسایی سشهایِ 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: هتػَس هی

 ّا، ٍ ّا ٍ هستٌذ کشدى آى دس ضشکت  گزاسی سشهایِتْیِ فْشستی اص الف( 

 ّا. دس ضشکت  گزاسی گزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای سشهایِ اسصشب( 

دز   گرازی ( سسمای5ٍ

 َا شسکت

اقذاهاتی کِ دس ایي  تکویل ضَد. 9911ضٌاسایی ایي طثقِ ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى تایستی حذاکثش تا پایاى سال  

 تاضذ، عثاستٌذ اص: هیخػَظ هتػَس 

 ّای هالی ایداد گشدد، هوکي است سایش داسایی ّا ّایی کِ دس آى صهیٌِ ضٌاخت تِ هٌظَسحسة هَسد  الف( تحلیل ضشایط

 ّای هَخَد، ب( تشسسی کیفیت ٍ کاهل تَدى دادُ

 هالی ضٌاسایی ًطذُ، ٍ ّای ج( هطخع کشدى داسایی

 ّا( ثثت ًطذُ. گزاسی ّای هالی )ضاهل سایش سشهایِ داساییگزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای سایش  اسصشت( 

َای مالی  ( سایس دازایی6

)شامل سایس 

 َا( گرازی سسمایٍ

 َای ثابت مشًُد ( دازایی7 

تکویل ضَد. اص طشفی، الصم است  9911تایستی حذاکثش تا پایاى سال  ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى ضٌاسایی ایي طثقِ 

تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش( دس خػَظ ایي طثقِ حذاکثش تا پایاى 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011سال 

 ّا، ّا ٍ هستٌذ کشدى آى ص صهیيتْیِ فْشستی االف( 

 ّای ضٌاسایی ًطذُ،  هطخع کشدى صهیيب( 

 ّای ثثت ًطذُ، ٍ گزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای صهیي اسصشج( 

 سعایت تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش(.ت( 

 ( شمیه3-7

تکویل ضَد. اص طشفی، الصم است  9911تایستی حذاکثش تا پایاى سال  ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى ضٌاسایی ایي طثقِ 

تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش( دس خػَظ ایي طثقِ حذاکثش تا پایاى 

 عثاستٌذ اص: تاضذ، تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011سال 

 ّا، ّا ٍ هستٌذ کشدى آى تْیِ فْشستی اص توام ساختواىالف( 

 ّای ضٌاسایی ًطذُ، هطخع کشدى ساختواىب( 

 ّای ضٌاسایی ًطذُ،  گزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای ساختواى اسصشج( 

اطویٌاى اص ثثت ّوِ ل ّا تشای حػَ ّا ٍ تطثیق آى تا حساب اًدام سسیذگی فیضیکی )ضاهل تحلیل ضشایط( داساییت( 

 ّا، ساختواى

 ّای ثثت ضذُ، ٍ هحاسثِ، ضٌاسایی ٍ افطای استْالک ساختواىث( 

 سعایت تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش(.ج( 

 ( ساختمان1-7
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 َافعالیت  3198سال  3199سال  3044سال  3043سال  3041سال  3041سال 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی تکویل ضَد. 9011ضٌاسایی ایي طثقِ ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى تایستی حذاکثش تا پایاى سال  

 شتٌایی اص ًظش غحت ٍ کاهل تَدى، ّای صی ّا ٍ آهاسّای هَخَد اص داسایی تشسسی دادُالف( 

 ّا، شتٌایی ٍ هستٌذ کشدى آىّای صی تْیِ فْشستی اص داساییب( 

 ٍ ّا، ّای صیشتٌایی تا تَخِ تِ اّویت آى گزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای داسایی اسصشج( 

 ّای ضٌاسایی ضذُ. هحاسثِ، ضٌاسایی ٍ افطای استْالک داساییت( 

، تًول،  ، پل ( جاد1-7ٌ

اسکلٍ، سد، ي سایس 

 َای شیسبىایی دازایی

تکویل ضَد. اص طشفی، الصم است  9911تایستی حذاکثش تا پایاى سال  ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى ضٌاسایی ایي طثقِ 

تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش( دس خػَظ ایي طثقِ حذاکثش تا پایاى 

 عثاستٌذ اص: تاضذ، تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011سال 

 ّا، ّای ثاتت ٍ هستٌذ کشدى آى تْیِ فْشستی اص سایش داساییالف( 

 ّای ضٌاسایی ًطذُ، هطخع کشدى داساییب( 

 ّای هالی، ّای ضٌاسایی ًطذُ دس غَست تٌذی داسایی طثقِج( 

 ّای ثثت ًطذُ، گزاسی ٍ ضٌاسایی داسایی اسصشت( 

 ّای ثثت ضذُ،  یی استْالک داساییهحاسثِ ٍ ضٌاساث( 

ّا تشای حػَل اطویٌاى اص ضٌاسایی ّوِ  ّا ٍ تطثیق آى تا حساب اًدام سسیذگی فیضیکی )ضاهل تحلیل ضشایط( داساییج( 

 ٍ ّا، تٌذی غحیح آى ّا ٍ طثقِ داسایی

 سعایت تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش(.ذ( 

َای  ( سایس دازایی0-7

 ثابت مشًُد

تکویل ضَد. اص طشفی، الصم است تواهی الضاهات  9011ضٌاسایی ایي طثقِ ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى تایستی حذاکثش تا پایاى سال  

تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ  9019استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش( دس خػَظ ایي طثقِ حذاکثش تا پایاى سال 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: دس ایي خػَظ هتػَس هی

 ّا، ٍ هستٌذ کشدى آى ّای ًاهطَْد تْیِ فْشستی اص توام داساییالف( 

 ّای ًاهطَْد ضٌاسایی ًطذُ، هطخع کشدى داساییب( 

 ّای ًاهطَْد ضٌاسایی ًطذُ، تٌذی داسایی طثقِت( 

 ًاهطَْد ضٌاسایی ًطذُ،ّای  گزاسی ٍ ضٌاسایی داسایی اسصشث( 

 ّا، ٍّای ًاهطَْد ٍ دس غَست لضٍم تعییي عوش هفیذ آى اسصیاتی هعیي یا ًاهعیي تَدى عوش هفیذ داساییج( 

 هحاسثِ، ضٌاسایی ٍ افطای استْالک.ذ( 

 َای وامشًُد ( دازایی8
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 َافعالیت  3198سال  3199سال  3044سال  3043سال  3041سال  3041سال 

تکویل ضَد. اص طشفی، الصم است  9911ضٌاسایی ایي طثقِ ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى تایستی حذاکثش تا پایاى سال   

تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش( دس خػَظ ایي طثقِ حذاکثش تا پایاى 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011سال 

 ّا، تْیِ فْشستی اص توام هَخَدیالف( 

 ّای هالی، ّای ضٌاسایی ًطذُ دس غَست دى هَخَدیهطخع کشب( 

 ّای ثثت ًطذُ، ٍ گزاسی، ضٌاسایی ٍ افطای هَخَدی اسصشج( 

 سعایت تواهی الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی تخص عوَهی )اص خولِ آصهَى کاّص اسصش(.ت( 

 َا ( مًجًدی9

تکویل ضَد. ّوچٌیي، ضٌاسایی رخیشُ هطالثات  9011تایستی حذاکثش تا پایاى سال  اطالعات الصم دستاسُ آى ٍ افطای  ضٌاسایی ایي حساب 

تاضذ،  تایستی تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9019الَغَل ٍ افطای اطالعات الصم دستاسُ آى حذاکثش تا پایاى سال  هطکَک

 عثاستٌذ اص:

 گشدد، ایداد تَاًذ هی هطالثات ّا آى ّایی کِ دس هیٌِص ٌاختضهٌظَس  تِحسة هَسد تحلیل ضشایط ( الف

 ّا ضٌاسایی ًطذُ است، ّایی کِ هطالثات دس آى هطخع کشدى صهیٌِ( ب

 ّا، تٌذی ضٌاسایی آى تعییي سطح اّویت هطالثات ثثت ًطذُ ٍ اٍلَیت( ج

 هطالثات،ّای هَسد ًیاص تشای ضٌاسایی  ّای الصم تشای دستیاتی تِ دادُ تکویل صیشساختت( 

 ّای تعییي ضذُ(، ا تَخِ تِ اٍلَیتّا )ت ضٌاسایی ٍ افطای هطالثات ضٌاسایی ًطذُ طثق استاًذاسدّا ٍ دستَسالعولث( 

 گشدآٍسی اطالعات تشای اسصیاتی قاتلیلت ٍغَل هطالثات ضٌاسایی ضذُ، ٍج( 

 الَغَل الصم. ضٌاسایی ٍ افطای رخیشُ هطالثات هطکَکذ( 

 ي اسىاد َا حساب( 34

حاصل اش )دزیافتىی 

  (ای غیسمبادلٍعملیات 

 َا ( اجاز33ٌ 

ٍ  9911تایستی تِ تشتیة حذاکثش تا پایاى سال  ّا افطای اطالعات الصم دستاسُ آىای ٍ  ّای عولیاتی ٍ سشهایِ ضٌاسایی اخاسُ 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011

  اص قشاسدادّای اخاسُ، تْیِ فْشستیالف( 

 ای ٍ عولیاتی،  ّا تِ سشهایِ تٌذی اخاسُ طثقِب( 

 ّا(، دسیافت ّای هالی )اص خولِ هطالثات ٍ پیص ّای عولیاتی دس غَست ضٌاسایی ٍ افطای اثشات اخاسُج( 

 ای، ٍ ّای سشهایِ تٌذی اخاسُ طثقِت( 

 ّای هالی )اص خولِ هطالثات(. غَستای دس  ّای سشهایِ ضٌاسایی ٍ افطای اثشات اخاسُث( 

َای عملیاتی ي  ( اجاز3-33ٌ

ای )دز مًازدی کٍ  سسمایٍ

 است( دَىدٌ اجازٌديلت 
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ٍ  9911تایستی تِ تشتیة حذاکثش تا پایاى سال  ّا افطای اطالعات الصم دستاسُ آىای ٍ  ّای عولیاتی ٍ سشهایِ ضٌاسایی اخاسُ 

 تاضذ، عثاستٌذ اص: تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011

 ، تْیِ فْشستی اص قشاسدادّای اخاسُالف( 

 ای ٍ عولیاتی، ٍ ّا تِ سشهایِ تٌذی اخاسُ طثقِب( 

ّای  ّا ٍ ّضیٌِ ّا، تذّی پشداخت هالی )اص خولِ پیصّای  ّای عولیاتی دس غَست ضٌاسایی ٍ افطای اثشات اخاسُج( 

 هشتَط(،

 ای، ّای سشهایِ تٌذی اخاسُ طثقِت( 

 ای ٍ تعْذات هشتَط(، ٍ ّای اخاسُ ّای هالی )اص خولِ داسایی ای دس غَست ّای سشهایِ ضٌاسایی ٍ افطای اثشات اخاسُث( 

 ای. ّای اخاسُ هحاسثِ، ضٌاسایی ٍ افطای استْالک داساییج( 

َای عملیاتی ي  ( اجاز1-33ٌ

ای )دز مًازدی کٍ  سسمایٍ

 ( است کىىدٌ اجازٌديلت 

تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس  9011تایستی حذاکثش تا پایاى سال  ّا افطای اطالعات الصم دستاسُ آىضٌاسایی ایي طثقِ ٍ  

 تاضذ، عثاستٌذ اص: هی

 ّا، تٌذی آى خػَغی ٍ طثقِ -ّای عوَهی هطاسکت تْیِ فْشستی اص قشاسدادّایالف( 

 خػَغی، ٍ -ّای عوَهی ّای هشتَط تِ قشاسدادّای هطاسکت ّا ٍ تذّی ضٌاسایی ٍ افطای داساییب( 

 ّای ضٌاسایی ضذُ. هحاسثِ استْالک داساییج( 

-َای عمًمی ( مشازکت31

 خصًصی

تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس  9011تایستی حذاکثش تا پایاى سال  هلی هیشاث ّای داساییٍ افطای اطالعات دس خػَظ  اسایِ  

 تاضذ، عثاستٌذ اص: ایي خػَظ هتػَس هی

 ّا، هیشاث هلی ٍ هستٌذساصی آى ّای تْیِ فْشستی اص داساییالف( 

 ّای هیشاث هلی داسای هٌافع یا خذهات، هطخع کشدى داساییب( 

 اسای هٌافع اقتػادی آتی یا خذهات تالقَُ، ٍّای هیشاث هلی د گزاسی ٍ ضٌاسایی داسایی اسصشج( 

 ّای هیشاث هلی )اعن اص ضٌاسایی ضذُ ٍ ضٌاسایی ًطذُ(. افطای اطالعات دس خػَظ ّوِ داساییت( 

 ملی َای میساث ( دازایی31

 تاضذ، عثاستٌذ اص:  تکویل ضَد. اقذاهاتی کِ دس ایي خػَظ هتػَس هی 9011ّای هالی تلفیقی تایستی حذاکثش تا پایاى سال  تْیِ ٍ اسائِ غَست

 ّای گضاسضگش،  هطاسکت دس تعییي گشٍُالف( 

 ،ّا ٍ هعاهالت دسٍى گشٍّی( حساب  اًذُّای الصم تشای حزف ه ّا ٍ فشایٌذّا تشای کسة دادُ ّا )اص خولِ سیستن فشاّن کشدى صیشساختب( 

 ای گضاسضگش تخص عوَهی تحت کٌتشل(،غَست آصهایطی )ضاهل ٍاحذّ ّای هالی تدویعی  تِ تْیِ غَستج( 

 ضاهل تواهی ٍاحذّای تحت کٌتشل(،غَست آصهایطی ) ّای هالی تلفیقی تِ تْیِ غَستت( 

 ،اسصیاتی فشایٌذّا ٍ ًتایح تلفیقث( 

 ،هالی تلفیقی هقذهاتیّای  تْیِ غَستج( 

 هاتیي(، ٍ ّای فی حساب  تواهی هاًذُّای هالی تلفیقی )حزف  تْثَد کیفیت غَستذ( 

 ّای هالی تلفیقی )حزف تواهی هعاهالت دسٍى گشٍّی(. تْثَد کیفیت غَستح( 
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 حسابداری تعهدیتصویر کلی از نقشه راه اجرای کامل 

 3041سال   3041سال  3043سال  3044سال  3199سال  3198سال  َافعالیت مساحل اجسایی

 حسابدازی تعُدی مقدماتی
 ي پسداختىی ي اسىاد َا حساب

 ای( حاصل اش عملیات مبادلٍ)دزیافتىی  ي اسىاد َا حساب
  

 حسابدازی تعُدی پیشسفتٍ

 ؛َا ي ذخایس( دزیافت پیش)اش جملٍ  َا بدَیسایس 

 ؛َای احتمالی بدَی

 ي َا دز شسکت  گرازی سسمایٍ

 َا( گرازی )شامل سایس سسمایٍ َای مالی دازاییسایس 

  

 حسابدازی تعُدی کامل

 ؛َای ثابت مشًُد دازایی

 ؛َای وامشًُد دازایی

 ؛َا مًجًدی

 ؛(ای غیسمبادلٍحاصل اش عملیات )دزیافتىی  ي اسىاد َا حساب

 ؛َا اجازٌ

 ي خصًصی-َای عمًمی مشازکت

 ملی َای میساث دازایی

  

  َای گصازشگس َای مالی تلفیقی دز سطح گسيٌ صًزت َای مالی تلفیقیصًزت
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