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 مقدمه

اططالح   شَد.  ، تعشیف هیهجٌبی تعْذی ثش شذُ تْیِ هبلی طَستْبیعٌبطش  ،ایي ثیبًیِدس  .1

سا تشطىی    هبلی طَستْبیشَد وِ اجضای اطلی  عٌبطش ثِ طجمبت ولی اص الحم اطحق هی

 گضاسشطرش  ٍاحطذ ثیشگزاس ثش أعٌبطش، دس ًتیجِ هعبهحت یب سبیش سٍیذادّبی ت ایيدّذ.  هی

 هَجطَدی هبًٌطذ   ،دٌّذُ عٌبططش  تعشیف اجضای تشىی  جبی ثِایي ثیبًیِ  .آیذ ٍجَد هی ثِ

 ًوبیذ. هی ویذأآًْب ت ٍیژگیٍ  ولیثش طجمبت  ،اسٌبد پشداختٌی ٍ گزاسیْب ًمذ، سشهبیِ

 رويكرد مورد استفاده جهت تعريف عناصر

 ثطذّی اسطت.   -سٍیىشد داسایطی سٍیىشد هَسد استفبدُ دس ایي ثیبًیِ جْت تعشیف عٌبطش،  .2

شطَد ٍ سط      ایي سٍیىشد اثتذا داسایی ٍ ثذّی ثشاسبس ٍیژگی راتی آًْب تعشیف هطی  دس

 گشدد. تعشیف هی  هجٌب دسآهذ ٍ ّضیٌِ ایي ثش

 شناخت

 تعريف شناخت

 گضاسشطرش  ٍاحطذ هبلی یطه   اطالح  شٌبخت ثِ فشایٌذ اًعىبس یه عٌظش دس طَستْبی .3

وشدى عٌَاى ٍ هجلغ پَلی یطه عٌظطش ٍ احتبطبة     وي هشخضاشبسُ داسد. شٌبخت، هتض

 هجلغ دس جوع الحم طَستْبی هبلی است. آى

 شناخت اصلیمعيارهاي 

ثبشطذ تطب    داساللطن ثبیطذ    ّطش شَد وطِ   اطحق هی ٍیژگیْبیی شٌبخت، ثِ اطلیهعیبسّبی  .4

شٌبخت  طلیا هعیبسّبی عٌَاى ثِایي ثیبًیِ، دٍ هعیبس سا  هٌعى  گشدد. هبلی طَستْبی دس

ٍ  هطبلی  ططَستْبی طش بعٌ اص یىیتعشیف  ثب هٌالجكللن ثبیذ  یه (1وٌذ.  هعشفی هی  ثبشطذ 

 عٌظش یه هعٌبی تعییي هجلغ پَلی گیشی، ثِ گیشی ثبشذ. اطالح  لبث  اًذاصُ لبث  اًذاصُ (2

 اطویٌبى هعمَل است. ثب
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الصم ثطشای   ٍیژگیْبی، گشدیذ عٌَاى 4شٌبخت وِ دس ثٌذ  اطلیّش دٍ هعیبس  احشاصّشچٌذ  .5

هطذًرش   هَاسد دیرشی ًیطض ثبیطذ  دس هَسد شٌبخت،  گیشی تظوین اص لج  اهب ،ّبتٌذشٌبخت 

 تحلیط  گیشی یه خبطِ هٌبست، اسصیطبثی اّویطت ٍ    تَاى ثِ اًذاصُ هی جولِ اص. لشاس گیشد

هعیبسّبی  داسای است هوىيثٌبثشایي یه للن  هٌفعت شٌبسبیی یه للن اشبسُ ًوَد. -ّضیٌِ

 ، شٌبسبیی ًشَد.یبد شذُشٌبخت ثبشذ اهب ثِ دلی  هححربت  طلیا

شٌبسطبیی   ًیطض  هطبلی  طَستْبی حتی اگش دسشذ، ثب هٌالجك تعشیف یه عٌظش للن وِ ثب ّش .6

گیشی ًجبشطذ، یطب    لبث  اًذاصُآى للن  است هوىيثشای هثبل گشدد.  ًشَد یه عٌظش تلمی هی

 ًجبشذ. اّویت ثبهجلغ آى 

 دارايی

 ايیتعريف دار

یب هٌطبفع   ٍ خذهبت ثبلمَُ داسای گضاسشرش ٍاحذوِ ثشای  استوٌتشلی  داسایی، هٌجع تحت .7

 التظبدی آتی ثبشذ.

ِ  هطَسد تعشیف داسایی تٌْب ٍجَد یب عذم ٍجَد یطه داسایطی سا    .8 دّطذ ٍ   لطشاس هطی   تَجط

 دّذ.  هذًرش لشاس ًوی سا آىشٌبسبیی  صهبى گیشی ٍ اًذاصُ ًحَُ

  يیويژگيهاي ذاتی دارا

 .اسطت ّطب   داسایی دس رات ٍیژگیْبشَد. ایي  راتی آى ًبشی هی یٍیژگیْبتعشیف داسایی اص  .9

شطَد.   هحبَة هی گضاسشرش ٍاحذثبشذ، داسایی  ٍیژگیوِ داسای دٍ  یطَست دسیه هٌجع 

ثبشطذ وطِ ثتَاًطذ دس آیٌطذُ هطَسد       التظبدی هٌبفعیب  ٍ اٍل ایٌىِ، آى هٌجع داسای خذهبت

حبط  اص آى هٌجطع، دس تطبسی     التظبدی هٌبفعیب  ٍ شد. دٍم ایٌىِ، خذهبتاستفبدُ لشاس گی

تَاًبیی دستیبثی  گضاسشرش ٍاحذ، ًتیجِ دسثبشذ ٍ  گضاسشرش ٍاحذگضاسشرشی تحت وٌتشل 

 دیرشاى اص دستیبثی ثِ آًْب سا داشتِ ثبشذ. هٌعٍ  التظبدی هٌبفعیب  ٍ ثِ آى خذهبت
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ِ  اصّذاف خَد، اص هٌبثع هختلطف   ثشای دستیبثی ثِ ا گضاسشرش ٍاحذ .12 ؛ هٌطبثع هطبلی،   جولط

سًٍطذ   گیشد. ثب ایي ٍجَد، ایي هٌبثع داسایی ثِ شطوبس ًوطی   التظبدی، اًببًی ٍ ...( ثْشُ هی

 ثبشٌذ.راتی داسایی ثشخَسداس  ٍیژگیْبیاص  ایٌىِ هرش

دیرطشی   بیٍیژگیْط هٌبثع داسای  اص ثبیبسی، 9راتی عٌَاى شذُ دس ثٌذ  ٍیژگیدٍ  ثش عحٍُ .11

یطب   ٍ وٌذ. دستیبثی ثِ خذهبت داسایی ووه هی عٌَاى ثِجْت شٌبسبیی آًْب  وِ دس ّبتٌذ

ایطي ٍیژگطی    آیطذ، اهطب   اغلت اص طشیك هبلىیت لبًًَی ثِ دست هی داسایی التظبدی هٌبفع

یطب   ٍ حمطَق لطبًًَی هشثطَه ثطِ خطذهبت      ْطب هظطذاق ًطذاسد صیطشا    یّوِ داسای هَسد دس

تطَاى   آیذ. ثشای هثبل هطی  دست ثِلبًًَی ًیض  هبلىیت وبت ذ ثذٍىتَاً هی التظبدی هٌبفع

 .اشبسُ وشد تولیه ششه ثِ ُطشیك لشاسدادّبی اجبس اص شذُ وبتداساییْبی  ثِ

هطبًع اص   ٍیژگطی ، اهب ًجطَد ایطي   ّبتٌذ، اغلت هشَْد ٍ لبث  هجبدلِ گضاسشرش ٍاحذهٌبثع  .12

 گضاسشرش ٍاحذهثبل دس طَستی وِ  ٌَاىع ثِد. شَ داسایی ًوی عٌَاى ثِاحتببة یه هٌجع 

هٌذ شَد ٍ دستیبثی سبیش ٍاحطذّب   ثْشُ  هبًٌذ عحئن تجبسی( ثتَاًذ اص هٌبفع هٌبثع ًبهشَْد

 سٍد. ثطِ شطوبس هطی    گضاسشطرش  ٍاحطذ آى هٌبفع سا هٌع یب وٌتشل ًوبیذ، آى هٌبثع، داسایی  ثِ

ًتَاًطذ   گضاسشطرش  ٍاحطذ گش ثبشذ، حتی ا التظبدی هٌبفعتَاًذ داسای  یه هٌجع هی ّوچٌیي

تَاًذ خذهبت  هثبل، هبشیٌی وِ ٌَّص هی عٌَاى ثِهٌجع سا هجبدلِ وٌذ یب ثِ فشٍش سسبًذ.  آى

ًیبص سا اسائِ دّذ حتی اگش ثبصاسی ثطشای فطشٍش آى ٍجطَد ًذاشطتِ ثبشطذ، داسایطی        هَسد

 شَد. هحبَة هی

 اقتصادي منافع وخدمات 

اسطت.   التظطبدی  هٌطبفع تَاًطبیی اسائطِ خطذهبت یطب     ّطب،   داسایطی راتطی   ٍیژگیْبییىی اص  .13

 وِ حبلی دس، شَد گضاسشرش ٍاحذجشیبى ٍسٍد ٍجَُ ًمذ ثِ  ثِ هٌجشتَاًذ  هی التظبدی هٌبفع

سسطبًی ثطِ    ًریش خطذهت ّبی دیرشی  تَاًذ ثِ شیَُ یه داسایی هی لبث  اسائِ تَسطخذهبت 

، ٍ گبلشیْطبی  بّط  عوطَهی، هطَصُ  ْبیی هث  پبسوْبی هثبل، داسایی عٌَاى ثِ عوَم هحمك شَد.

 ،یتحمیمبت ْبیفشطت ای ون یب ثب هشبسوت اختیبسی الضحوِ یب ثب حك سایربى طَست ثِ ،ٌّشی

 وٌذ. ثشای عوَم فشاّن هی آهَصشی ٍ تفشیحی
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اص  ثبلث اشخبصٍ  گضاسشرش ٍاحذتَسط  است هوىيیه هٌجع  التظبدی هٌبفعخذهبت یب  .14

ِ شتشن هطَسد اسطتفبدُ لطشاس گیطشد.     ه طَس ثِطشیك لشاسدادّبی خبص،  هثطبل،   عٌطَاى  ثط

تَاًٌذ دس یه هشبسوت خبص ثب یىذیرش ششیه شًَذ  هی سبیش اشخبصٍ  گضاسشرش ٍاحذ

یه  ایي ٍضعیت، ّش ٍ ثش ایي اسبس دس هٌبفع هَجَد دس هشبسوت خبص سْین گشدًذ. دس

 تِ ثبشٌذ.داش سا ثِ خَد ثب حمَق هتعلك ستْبیی هتٌبیتَاًٌذ داسای اص طشفیي هی

 کنترل

اسطت. وٌتطشل، ثطِ تَاًطبیی      ثطَدى آى  وٌتطشل  تحطت  ،راتی یطه داسایطی   ٍیژگیدٍهیي  .15

 ٍ هَجطَد دس یطه هٌجطع    التظطبدی  هٌطبفع یطب   ٍ دس دستیبثی ثِ خطذهبت  گضاسشرش ٍاحذ

دس هطَاسدی  شطَد.   ( اططحق هطی  التظطبدی  هٌبفعیب  ٍ دستیبثی دیرشاى  ثِ آى خذهبت هٌع

ٍجطَد،   ایطي  خَد سا اعوطبل ًٌوبیطذ. ثطب    وٌتشلفعبل،  طَس ثِ گضاسشرش ٍاحذ است هوىي

ِ  هٌجطع سا داسد، آى  هٌجعتَاًبیی اعوبل وٌتشل ثش یه  گضاسشرش ٍاحذوِ  صهبًی تب  عٌطَاى  ثط

ثِ هبّیطت   ثبتِ ،وٌتشلدس اعوبل  گضاسشرش ٍاحذسٍد.  ثِ شوبس هی گضاسشرش ٍاحذداسایی 

 وطبال یطب   ثشای تَلیذسا ًرْذاسی یب هجبدلِ وٌذ، اص آى  تَاًذ هٌجع هشثَطِ هی ،هٌجع هَسدًرش

 ثشای تبَیِ ثذّیْب هَسد استفبدُ لشاس دّذ. سا آىخذهبت استفبدُ وٌذ، یب  اسائِ

 آى لبدس ثِ اعوبل وٌتشل ثطش  سغن استفبدُ اص یه هٌجع، علی گضاسشرش ٍاحذدس ثشخی هَاسد،  .16

جع سا هحذٍد یب هٌع ًوبیطذ. ایٌرًَطِ هٌطبثع،    ثِ آى هٌ اىتَاًذ دستیبثی دیرش ًیبت صیشا ًوی

وِ اص آًْب  ثشای اشخبطی بّْ ثضسگشا ثشای هثبل، شًَذ. هحبَة ًوی گضاسشرش ٍاحذداسایی 

ِ  حطبلی  دسًوبیذ  فشاّن هی التظبدی هٌبفعوٌٌذ،  استفبدُ هی ، ایطي الطحم، تٌْطب داسایطی     وط

 داساست. سا آىوٌتشل  تَاىشَد وِ  هحبَة هی شخظی

دس دسطتیبثی ثطِ    گضاسشطرش  ٍاحطذ وِ تَاًبیی  ثیبًرش ایي استراتی یه داسایی  گیْبیٍیژ .17

یه هٌجع، ًبشی اص ٍلَع سٍیذادی دس گزشطتِ اسطت. لظطذ یطب      التظبدی هٌبفعخذهبت یب 

شَد. ثطشای   ایجبد یه داسایی ًوی ثِ هٌجشتَاًبیی دٍلت ثشای تحظی  یه هٌجع دس آیٌذُ، 

ثطِ   لجط  دسطتیبثی   ثبیطذ اص  گضاسشرش ٍاحذداسایی ّبتٌذ، هٌبثعی وِ هالبثك ثب تعشیف یه 
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آى  هٌجع سا وبت وشدُ ثبشذ ٍ دستیبثی ٍاحذّبی دیرش ثِ یه التظبدی هٌبفعیب  ٍ خذهبت

 هٌجع یب خذهبت التظبدی سا هحذٍد ًوَدُ ثبشذ.

 بدهی

 تعريف بدهی

ص خططشٍم هٌططبثع ا ایفططبی آى هبططتلضماسططت وططِ  گضاسشططرش ٍاحططذثططذّی، تعْططذ فعلططی  .18

 خَاّذ شذ. گضاسشرش ٍاحذ

  دّطذ ٍ ًحطَُ   لطشاس هطی   تَجِ هَسدتعشیف ثذّی تٌْب ٍجَد یب عذم ٍجَد یه ثذّی سا  .19

 دّذ.  هذًرش لشاس ًوی سا آى شٌبسبیی صهبى گیشی ٍ اًذاصُ

  ويژگيهاي ذاتی بدهی

 یٍیژگداسای دٍ  گضاسشرش ٍاحذثذّی  شَد. راتی آى ًبشی هی ٍیژگیْبیتعشیف ثذّی اص  .22

ایفطبی تعْطذ   ثبشذ. دٍم ایٌىِ،  هی گضاسشرش ٍاحذراتی است. اٍل ایٌىِ، ثذّی تعْذ فعلی 

 است. گضاسشرش ٍاحذخشٍم هٌبثع اص  هبتلضم

 تعهد فعلی

ای هشطخض   اًجبم ٍظیفِ یب ایفبی هبئَلیت ثِ شطیَُ  ثِ الضام دس ایي ثیبًیِ، تعْذ، ثِ هعٌبی .21

هعبهحت یطب سطبیش سٍیطذادّبی     ًتیجِ دسعْذ است. داشتي تعْذ فعلی ثذیي هعٌبست وِ ت

لزا لظذ اًجطبم یطه وطبس دس آیٌطذُ حتطی       ًرشدیذُ است. ایفبگزشتِ ایجبد شذُ ٍ ٌَّص 

 شطَد  ایجبد هطی تعْذ فعلی، صهبًی  شَد. تأهیي اعتجبس، تعْذ فعلی هحبَة ًوی طَست دس

اًتمبل  ثِ مهلضثِ ٍاسالِ اًجبم عولی خبص یب ٍلَع سٍیذادی هشخض،  گضاسشرش ٍاحذوِ 

 هٌبثع ثِ دیرشاى شذُ ثبشذ.

 آى ثطش  ّب ٍ الضاهبت حطبون لشاسداد لَاًیي ٍ ششایط اص گضاسشرش ٍاحذثبیبسی اص تعْذات  .22

ِ  وِ داسای پشتَاًِ لبًًَی است.شَد  ًبشی هی ثبثطت   گضاسشطرش  ٍاحطذ هثطبل؛   عٌطَاى  ثط

ِ  هلطضم بى، ٍ ... ٍام، خشیذ ًبیِ داساییْب، اسطتفبدُ اص داًطو ٍ هْطبست وبسوٌط     دسیبفت  ثط



 مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي

 عناصر صورتهاي مالي

03 

شطشه الصم ثطشای ٍجطَد یطه ثطذّی       ،تعْذ لبًًَی ،حبل ایي ثب .ثبشذ تعْذات هی ایفبی

 تَاًذ ثیبًرش ٍجَد ثذّی ثبشٌذ. شَد ثلىِ سبیش تعْذات ًیض هی هحبَة ًوی

 تعهد ايفاي

، ّطی  ساّطی ثطشای    گضاسشطرش  ٍاحطذ تَاًذ ثذّی تلمی شَد وِ  یه تعْذ دس طَستی هی .23

هجلغ ٍ صهطبى ایفطبی    هَسد دسٍجَد  ایي خشٍم هٌبثع ثشای ایفبی آى ًذاسد. ثب جلَگیشی اص

گیشی ثذّی هطذًرش لطشاس    اثْبم ٍجَد داشتِ ثبشذ. ایي اثْبهبت دس اًذاصُ است هوىيتعْذ 

ثطیي  تعْذ، طجك لبًَى یطب لطشاسداد     ایفبیششایط یب سٍیذادّبی تعییي وٌٌذُ صهبى گیشد.  هی

تعْطذ   ایفطبی صهطبى   ،شَد. دس اغلت لشاسدادّطب  رش هشخض هیٍ ٍاحذ دی گضاسشرش ٍاحذ

تعْذ ثب ٍلَع سٍیطذادی   ایفبیوٌٌذ وِ  هشخض است اهب دس ثشخی هَاسد، طشفیي تَافك هی

 حبلطت  ایي دسخبص یب ثٌب ثِ دسخَاست دسیبفت وٌٌذُ داسایی یب خذهبت اًجبم شَد، وِ 

ٍ ٍاحطذ دیرطش،    گضاسشطرش  ٍاحذصهبى تبَیِ هشخض ًیبت. اگش دس تبسی  گضاسشرشی، 

گیطشی   دس تظوین گضاسشرش ٍاحذثب تبَیِ تعْذ ًذاشتِ ثبشٌذ ٍ  ساثالِ دستَافك یب تفبّوی 

تعشیطف   شطشایط  ٍاجطذ عو  داشتِ ثبشذ، ایي تعْذ  پیشاهَى چرًَری تبَیِ تعْذ آصادی

 ثذّی ًیبت.

ِ  دسپیشاهَى صهبى تبَیِ تعْطذ،   اطویٌبى عذم ثش عحٍُ .24  اص ثبطیبسی َیِ ثطب هجلطغ تبط    ساثالط

هثبل، هجلغ هَسدًیطبص ثطشای تبطَیِ تعْطذ،      عٌَاى ثٍِجَد داسد.  اطویٌبى عذمتعْذات ًیض 

وبّو دس لیوتْبی ثطبصاس(،   ًٌذهبثِ ٍلَع یب عذم ٍلَع یه سٍیذاد آتی   تَجِ ثبتَاًذ  هی

ثشاسطبس تحلیط  ّشگًَطِ عَاهط  احتوطبلی       گضاسشرش ٍاحذهحتو  ثبشذ. ثب ایي ٍجَد، 

 ثب استجبه دس اطویٌبى عذم. استس ثش صهبى ٍ هجلغ تبَیِ، هتعْذ ثِ ایفبی تعْذ خَد تأثیشگزا

 گیشد. لشاس هی تَجِ هَسدگیشی ثذّی  هجلغ یب صهبى تبَیِ تعْذ، دس اًذاصُ

بل آى هتعْذ است، دس صهبى شطٌبخت ثطذّی   جدس ل گضاسشرش ٍاحذوِ  غبلجبً َّیت شخظی .25

تلمطی  راتطی یطه ثطذّی     ٍیژگطی  ،شخض ریٌفطع  ثبشذ، اهب آگبّی اص َّیت هشخض هی

 افتطبدگی  وطبس  اصدٍلطت یطه لطشاسداد ثلٌذهطذت      اسطت  هوىيهثبل،  عٌَاى ثِ. شَد ًوی

 اص آًْب ثبخجش ثبشذ. یه ّشوبسوٌبى خَد داشتِ ثبشذ ثذٍى ایٌىِ اص َّیت  ثب
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 ها درآمدها و هسينه ،خالصارزش 

ِ  هشثَهتعبسیف  اهب شَد، بشی هیراتی آًْب ً ٍیژگیْبیتعشیف داسایی ٍ ثذّی اص  .26  اسصش ثط

ایطي سٍ، دس اسصیطبثی    اص  ست.ا اص تعشیف داسایی ٍ ثذّی ثشگشفتِ،  دسآهذ ٍ ّضیٌِ ،خبلض

دسآهذ ٍ ّضیٌِ ّبتٌذ، ثبیذ ثطِ تعشیطف    ،خبلض اسصش وِ چِ الحهی هالبثك ثب تعشیف  ایي

 د.وشداسایی ٍ ثذّی هشاجعِ 

 ارزش خالص تعريف

 گضاسشطرش  ٍاحطذ بست اص اسصش و  داساییْب هٌْبی اسصش و  ثذّیْبی عج خبلض،اسصش  .27

 است.

 تعريف درآمد 

افضایو دس داساییْب، وبّو دس ثطذّیْب، یطب تشویجطی اص ّطش دٍ وطِ      اص  است دسآهذ عجبست .28

 .شَد خبلض طی دٍسُ هی اسصش افضایو ثِ هٌجش

 ًحطَُ دّطذ ٍ   لطشاس هطی   تَجِ هَسدایي عٌظش سا  یب عذم ٍجَد تعشیف دسآهذ، تٌْب ٍجَد . 29

 دّذ. هذًرش لشاس ًوی سا آى شٌبسبیی صهبى ٍ گیشی اًذاصُ

 تعريف هسينه 

وبّو دس داساییْب، افضایو دس ثطذّیْب، یطب تشویجطی اص ّطش دٍ وطِ      ّضیٌِ عجبست است اص  .32

 شَد. خبلض طی دٍسُ هی اسصش وبّو ثِ هٌجش

دّذ ٍ چرطًَری   لشاس هی تَجِ هَسدظش سا ایي عٌ یب عذم ٍجَدتعشیف ّضیٌِ، تٌْب ٍجَد  . 31

 دّذ. هذًرش لشاس ًوی سا آى شٌبسبیی صهبىگیشی ٍ  اًذاصُ



 

 

 


