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اثعاضّبی هبلی؛ -9ّبی هَجَز زض استبًساضز ثیي الوللی گعاضضگطی هبلی  پیچیسگی 

 9استبًساضز ثیي الوللی گعاضضگطی هبلی حجین ثَزى. 

 

ِهجعا تسٍیي استبًساضزی : ًتیج$IFRS 7 # العاهبت هطثَـ ثِ افطبی اثعاضّبی هبلیثطای. 

 

غطفبً ثطای هؤسسبت هبلی کبضثطز زاضز؟ 7گعاضضگطی هبلی ثیي الوللی آیب استبًساضز : پطسص 

کبضثطز زاضز؛ حتی هی کٌٌس کلیِ ٍاحسّبی تجبضی کِ اظ اثعاضّبی هبلی استفبزُ ذیط؛ العاهبت ایي استبًساضز زضذػَظ : پبسد
 .ثبضستجبضی پطزاذتٌی ّبی تجبضی ٍ زضیبفتٌی ّبی غطفبً زاضای زضغَضتی کِ ٍاحس تجبضی 



 تاریرچٍ

 هٌتطط ضس ٍ جبیگعیي استبًساضز لسیوی  هیالزی 2005ًرستیي ثبض زض سبل استبًساضز ثطای ایيIAS 30  هَاضز افطب زض »ثب ػٌَاى
غطفبً زضهَضز ثبًکْب ٍ هؤسسبت هبلی کبضثطز زاضت،    IAS 30زضحبلی کِ . گطزیس« غَضت ّبی هبلی ثبًکْب ٍ هؤسسبت هبلی هطبثِ

ثِ ػٌَاى هثبل، حتی زضغَضتی کِ ٍاحس تجبضی یک ضطکت $کبضثطز زاضز کلیِ ٍاحسّبی تجبضی زضثبضُ  IFRS 7العاهبت 
ثطای کبضکٌبى آى    IFRS 7ثبظضگبًی ثبضس کِ اظ حجن اًجَّی اظ زضیبفتٌی ّبی تجبضی ثطذَضزاض است، ثبظ ّن آضٌبیی ثب العاهبت

 #.العاهی است تب ثساًٌس کِ چِ هَاضزی ضا ثبیس زض یبززاضتْب افطب ًوبیٌس

 اثعاضّبی هستثٌی اظ زاهٌِ ثکبضگیطیIFRS 7  : 

قجك $ ٍاحسّبی تجبضی فطػیIFRS 10  قجك $هطبضکتْبی ذبظ ٍ ضطکتْبی ٍاثستِ ، #هبلی تلفیمیغَضتْبیIAS 28  ِسطهبی
 ؛#ذبظهطبضکتْبی ٍاثستِ ٍ ضطکتْبی زض گصاضی 

ِ؛لطاضزازّبی ثیو 

قجك $ قطحْبی هعایبی کبضکٌبىIAS 19  ؛#هعایبی کبضکٌبى 

 قجك $پطزاذتْبی هجتٌی ثط سْبمIFRS 2  ٍ؛ #هجتٌی ثط سْبمپطزاذتْبی 

 العاهبت اثعاضّبی هبلکبًِ هٌكجك ثبIAS 32 $ ایٌجب، هٌظَض اثعاضّبی هبلکبًِ هٌتططضسُ تَسف ٍاحس تجبضی است کِ هستثٌی اظ زض
ثِ هٌعلِ کِ ٍاحس تجبضی زض سبیط ٍاحسّبی تجبضی زاضز، ظیطا ایي اثعاضّب هبلکبًِ ای ٍ ًِ اثعاضّبی هی ثبضٌس   IFRS 7العاهبت 

 #.هبلی ٍاحس تجبضی ّستٌسزاضاییْبی 

 

 



  IFRS 7طبك افطاَاي الشامی 

 قجكIFRS 7   اًجبم ضَزحَظُ اغلی زٍ ثبیس  زض افطبّب: 

 ؛ ٍ هیعاى اّویت ٍ جبیگبُ اثعاضّبی هبلی .1

 .هسیطیت آًْبًحَُ ّبی ًبضی اظ اثعاضّبی هبلی ٍ ¬هبّیت ٍ هیعاى ضیسک .2

 

 

 -7الوللی گعاضضگطی هبلی استبًساضز ثیي
 افطب  : اثعاضّبی هبلی

 تجَیع افطبّبی هطثَـ ثِ: ّسف

 هیعاى اّویت اثعاضّبی هبلی
هسیطیت  + ّب هبّیت ضیسک

 ضیسک



 اَمیت ي جایگاٌ ابشارَاي مالیمیشان  -1

 

 هی کٌٌسٍاحس تجبضی ایفب ػولکطز هبلی ٍ  ٍؾؼیتاظ ًمص ٍ جبیگبّی کِ اثعاضّبی هبلی زض هی تَاى استٌبز ثِ ایي افطبّب ثب ،
 :ًوَزگطٍُ ّبی ظیط تمسین ثٌسی ایي افطبّب ضا زض لبلت هی تَاى . آگبّی یبفت

 :هطثَـ ثِ غَضت ٍؾؼیت هبلیافطبّبی  -1

 زض زستِ ثٌسیْبی هرتلف؛هجبلغ زفتطی اثعاضّبی هبلی 

 اًساظُ گیطی ضسُ ثِ اضظش هٌػفبًِ اظ قطیك سَز یب ظیبى  ثسّیْبی هبلییب زاضاییْبی هبلی$FVTPL# ؛ 

ًِتؼییي ضسُ ثِ اضظش هٌػفبًِ اظ قطیك سبیط الالم سَز ٍ ظیبى جبهغ  سطهبیِ گصاضیْبی اًجبم ضسُ زض اثعاضّبی هبلکب$FVOCI#؛ 

 ؛تجسیس قجمِ ثٌسیهَاضز 

 زاضاییْبی هبلی ٍ ثسّیْبی هبلی؛ تْبتطهَاضز 

؛تؿویي ّب 

 ؛ظیبًْبی اػتجبضیثبثت  شذیطُحسبة 

 حبٍی هطتمِ ّبی ؾوٌی چٌسگبًِ؛اثعاضّبی هبلی تطکیجی 

 ًبتَاًی ٍ لػَض زض ثبظپطزاذت ثسّیهَاضز  . 

 

 



 ازامٍ -مالیاَمیت ي جایگاٌ ابشارَاي میشان  -1

 

 :غَضت سَز ٍ ظیبى جبهغهطثَـ ثِ افطبّبی  -2

 هرتلف اثعاضّبی هبلی؛زستِ ثٌسیْبی هطثَـ ثِ ّط یک اظ ظیبى ذبلع یب سَز ذبلع 

 ؛ّعیٌِ ثْطٍُ جوغ کل زضآهس ثْطُ جوغ کل 

 ٍ ؛کبضهعزّعیٌِ زضآهس 

 ؛توبم ضسُ هستْلک ضسُهبلی ثِ ثْبی زاضاییْبی لكغ ضٌبذت اظ زض غَضت سَز ٍ ظیبى جبهغ ًبضی اظ تجعیِ ٍ تحلیل سَز ٍ ظیبى 

 

 :هَاضز افطبسبیط  -3

ضٍیِ ّبی حسبثساضی؛ 

 ِ؛...#ضاّجطزّبی هسیطیت ضیسک، آثبض ًبضی اظ هػَى سبظی ٍ $سبظی حسبثساضی هػَى افطبّبی هطثَـ ث 

 ًًِحَُ تؼییي اضظش هٌػفبًِ، اضظش هٌػفبًِ زاضاییْبی هبلی ٍ ثسّیْبی هبلی، اضائِ تَؾیحبت ثطای هَاضزی کِ ًوی تَاى اضظش $اضظش هٌػفب
 #.هٌػفبًِ ضا ثِ قَض لبثل اتکب تؼییي ًوَز

 

 ضَزاضائِ هرتلف اثعاضّبی هبلی زستِ ثٌسیْبی ٍ ثطای تفکیک ضسُ ثِ غَضت فَق ثبیس فْطست ضسُ اغلت اقالػبت . 

 
  

 

 

 



 واضی اس ابشارَاي مالیریسکُاي ي میشان ماَیت  -2

 

 ضیسک ثبظاض اًجبم ضَز، اًجبم ایي ثرص اظ افطبّبی اثعاضّبی ثِ ٍیژُ ٍ ضیسکْب ثب تَجِ ثِ ایٌکِ زض ایي ثرص ثبیس تجعیِ ٍ تحلیل ثیطتطی زضذػَظ
 .هبلی، ًیبظهٌس غطف تالش ٍ کَضص ثسیبض است

 زضذػَظ سِ ضیسک اػتجبضی، ًمسیٌگی ٍ ثبظاض، اًجبم افطبّبی کیفی ٍ کوی العاهی است7گعاضضگطی هبلی ثیي الوللی قجك العاهبت استبًساضز ،  . 

 

 

 

 

 

 

   IFRS 7هَاضز افطبی هطثَـ ثِ ضیسک قجك 

 ضیسک ثبظاض ضیسک اػتجبضی   ضیسک ًمسیٌگی

 ضیسک ٍاحس پَلی 

 ُضیسک ًطخ ثْط 

 ّبی هطتجف ثب لیوتسبیط ضیسک 



 ازامٍ -مالیواضی اس ابشارَاي ریسکُاي ي میشان ماَیت  -2

 

 ضَز افطبزضذػَظ ّطیک اظ اًَاع ضیسکْبی شکطضسُ، ایي هَاضز ثبیس: 

 کیفیافطبّبی: 

 تَسف ٍاحس ًحَُ هسیطیت ضیسکْب ٍ ًحَُ ضکل گیطی ضیسکْب ، چگًَگی زضهؼطؼ ضیسک لطاض گطفتي ٍاحس تجبضیزض ایي ثرص هؼوَالً ضطحی اظ
 .هی ضَزتجبضی اضائِ 

 کویافطبّبی : 

ثبیس  IFRS 7قجك العاهبت . اضائِ ضَز کِ ٍاحس تجبضی زض هؼطؼ آًْب لطاض زاضزضیسکْبیی هطثَـ ثِ # اضلبم$کوی زازُ ّبی اظ ذالغِ ای زض ایي ثرص ثبیس 
 .  ًیع اضائِ ضَزضیسکْب اقالػبتی زضهَضز کبًَى توطکع ٍ تجوغ ّوچٌیي ثبیس . ، اقالػبت کوی زلیمی افطب ضَزضیسکْبثطای ّط یک اظ اًَاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سایز مًارز افطا
   

   هَاضز افطبسبیط: 

 العاهبتػالٍُ ثط ایي زٍ گطٍُ هْن اظ افطبّبیی کِ ثبیس قجكIFRS 7  ُاّویت ٍ هبّیت ضیسک $اثعاضّبی هبلی اًجبم ضَز زضثبض
 :هَاضز ًیع ؾطٍضی استاقالػبت الظم زضثبضُ ایي اضائِ ، #اثعاضّبی هبلی

؛ ٍهَاضز ًمل ٍ اًتمبل زاضاییْبی هبلی 

 ِاقالػبت ؾطٍضی زضثبضُ ثکبضگیطی اٍلیIFRS 9  تَسف ٍاحس تجبضی  . 

 

 

 

 

 

 



 افطا زر یاززاضتُا

 هسیطیت سطهبیِ -40.1

، لبزض  سبظی تؼبزل ثسّی ٍ سطهبیِحساکثط ًوَزى ثبظزُ شیٌفؼبى اظ قطیك ثْیٌِکٌس تب اقویٌبى یبثس ٍاحسّبی تجبضی گطٍُ زض حیي گطٍُ سطهبیِ ذَز ضا هسیطیت هی
-ّب ثِ ضطح یبززاضتاستمطاؼ$سطهبیِ گطٍُ اظ ذبلع ثسّی سبذتبض . ثسٍى تغییط ثبلی هبًسُ است 1395استطاتژی کلی گطٍُ اظ سبل . ثِ تساٍم فؼبلیت ذَاٌّس ثَز

ّب، سَز اًجبضتِ ٍ هٌبفغ فبلس حك کٌتطل ثِ ضطح  ضبهل سْبم سطهبیِ هٌتططضسُ، اًسٍذتِ$سطهبیِ گطٍُ ٍ # ّبی ًمس ٍ ثبًک تْبتط ضسُ استکِ ثب هبًسُ 34ٍ  33، 32ّبی 
هسیطیت ضیسک گطٍُ سبذتبض  کویتِ . ثبضسضسُ اظ ذبضج اظ گطٍُ ًویگًَِ العاهبت سطهبیِ تحویلزض هؼطؼ ّیچگطٍُ . ضَزتطکیل هی# 31الی  28ّبی یبززاضت

-ّبی هطتجف ثب ّط قجمِ اظ سطهبیِ ضا هس ًظط لطاض هیػٌَاى ثرطی اظ ایي ثطضسی، کویتِ ّعیٌِ سطهبیِ ٍ ضیسکثِ. کٌسهیثبض ثطضسی گطٍُ ضا ّط ضص هبُ یکسطهبیِ 

ثب ًطخ  1396اسفٌس  29ًسجت اّطهی زض . زاضز کِ ثِ ػٌَاى ًسجت ذبلع ثسّی ثِ سطهبیِ تؼییي ضسُ است" 25 -" 20ًسجت اّطهی ّسف ثِ هیعاى گطٍُ یک . زّس
 .  استپس اظ پبیبى زٍضُ گعاضضگطی ثبظگطتِ " 23تط ظیط هحسٍزُ ّسف ثَزُ است ٍ ثِ یک سكح هؼوَل# ثِ ضطح شیل" 21/15$

 ًسجت اّطهی -40.1.1

 :ًسجت اّطهی زض پبیبى زٍضُ گعاضضگطی ثِ ضطح ظیط است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1396/12/29 1395/12/29 

 َشار ریال َشار ریال  

 51ر486 50ر881 (1)تدَی 

َای ومد ي تاوک در مجمًعٍ ياحد شامل ماودٌ)َای ومد ي تاوک ماودٌ
 (  شدٌ تزای فزيشوگُداری

  

 (24ر271)
  

 (20ر278)
 31ر208 26ر610 خالض تدَی 

 168ر334 174ر976 (2)حمًق مالکاوٍ 

 %18/54 %15/21 وسثت خالض تدَی تٍ حمًق مالکاوٍ



 ازامٍ -افطا زر یاززاضتُا

 ّبی اثعاضّبی هبلی  قجمِ -40.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1396/12/29 1395/12/29 

 َشار ریال َشار ریال  

     َای مالی  دارایی

 20ر278 24ر271 (شدٌ تزای فزيشَای ومد ي تاوک در مجمًعٍ ياحد وگُداریشامل ماودٌ)َای ومد ي تاوک ماودٌ

 17ر737 24ر254 (َاَای تجاری ي سایز دریافتىیشامل ماودٌ دریافتىی)َا َا ي دریافتىیيام

     شدٌ تٍ ارسش مىصفاوٍ اس طزیك سًد یا سیانَای مالی شىاساییارایید

 1ر639 1ر539 گذاری در سُام تا َدف تجاری سزمایٍ
 539 528 ساسییافتٍ تٍ حساتداری مصًناتشارَای مشتمٍ اختصاص

 شدٌ تٍ ارسش مىصفاوٍ اس طزیك سًد یا سیان جامعَای مالی شىاساییدارایی

 

 4ر015 5ر905 گذاری در سُام تا َدف غیزتجاریسزمایٍ

     َای مالیتدَی

 71ر908 54ر919 پزداختىیَای َای پزداختىی تجاری ي سایز حسابحساب

     ارسش مىصفاوٍ اس طزیك سًد ي سیان ديرٌ 

 - 92 ساسییافتٍ تٍ حساتداری مصًناتشارَای مشتمٍ اختصاص
 18 24 تدَی اجارٌ تأمیه مالی

 - 75 ماتٍ اسای احتمالی تزای تزکیة تجاری



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 ومًوٍ یاززاضت ریسک اعتباري
 اػتجبضیضیسک 

هبلی یکی اظ قطفیي ثِ زلیل ػسم ایفبی تؼْس تَسف قطف زیگط، هتحول ظیبى زض یک اثعاض هبلی، ًَػی ضیسک است کِ ثِ هَجت آى 
 .هی گطزز

ِ ّبی ظیط تَسف گطُ ثطلطاض گطزیسُ استثِ   :هٌظَض کبّص سكح ضیسک اػتجبضی، سیبست ّب ٍ ضٍی

ضیسک اػتجبضی گطٍُ کِ ثِ هَجت آى ًحَُ اضظیبثی ٍ تؼییي اجعای تطکیل زٌّسُ ضیسک زضذػَظ یک ذف هطی هطرع  تسٍیي
 .هی ضَزاػتجبضی زض گطٍُ هطرع 

ُ ّبی هرتلف قطف لطاضزاز زضذػَظهحسٍزیت ّبی ضیسکی تجییي  ٍ لسوت ّبی جغطافیبیی ، ّط یک اظ قطفیي لطاضزاز یب گطٍ
 .ثرص ّبی هرتلف غٌؼت ثِ غَضت ذبلع

حجن زض لطاضزازّبیی کِ ثِ هَجت آًْب  اًؼمبز تَافمبت تْبتط جبهغ ثب قطف همبثلاظ قطیك هحسٍز ًوَزى سكح ضیسک اػتجبضی 
 .هؼبهالت لبثل هالحظِ است

 .زستَض الؼول ّبی هَجَزثب تَجِ ثِ تؿویي ّب هٌبست ثطای اذص ٍثبیك ٍ ظهبى هطرع ًوَزى 

... 

 

 

 

 



 ازامٍ -اعتباريومًوٍ یاززاضت ریسک 
ضیسک اػتجبضی: 

تجعیِ ٍ تحلیل سٌی زاضاییْبی هبلی 

 

 8x13اسفىس  29

 یک سالکمتز اس 

 میلیًن ریال

 تا زي سال یک

 ریال میلیًن

 الپىج س زي تا

 ریال میلیًن

 بیص اس پىج سال

 ریال  میلیًن

 1ر888 771 735 6ر137 يام َا

 516 ــ 121 395 مطالبات تجاری يغیز تجاری

 815 425 278 525 اجارٌ َای دریافتىی

 3219 1196 1134 7057 جمع کل

  7x13اسفىس  29
 یک سالکمتز اس 

 میلیًن ریال

 تا زي سال یک

 ریال میلیًن

 الپىج س زي تا

 ریال میلیًن

 بیص اس پىج سال

 ریال  میلیًن

 147 ــ ــ 147 يام َا

 428 ــ 85 343 مطالبات تجاری يغیز تجاری

 644 9 218 417 اجارٌ َای دریافتىی

 1ر219 9 303 907 جمع کل



 ازامٍ -ومًوٍ یاززاضت ریسک اعتباري
ضیسک اػتجبضی: 

 سطضسیس گصضتِ اهب کبّص اضظش ًیبفتِتجعیِ ٍ تحلیل سٌی زاضاییْبی هبلی 

 

 

 

 7x13اسفىس  29

 ريس 30کمتز اس 

 میلیًن ریال

 ريس 60تا  31

 ریال میلیًن

 ريس 90تا  61

 ریال میلیًن

 جمع کل سزرسیس گذضتٍ اما کاَص ارسش ویافتٍ

 ریال  میلیًن

 2925 1125 1050 750 يام َا

 211 25 101 85 مطالبات تجاری يغیزتجاری

 505 205 175 125 اجارٌ َای دریافتىی

 3641 1355 1326 960 جمع کل



 ازامٍ -ومًوٍ یاززاضت ریسک اعتباري
 زضیبفتٌیْبی تجبضیاظ افطبّبی کوی هطثَـ ثِ ضیسک اػتجبضی حسبة ًوًَِ ای 

 

 

 



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 ریسک ومسیىگی
 

 ثِ . لطاض زاضزًمكِ همبثل ضیسک اػتجبضی زض اضتجبـ است ٍ ثِ ًحَی زض  هیعاى ثسّیْبی هبلی ٍاحس تجبضیضیسک ًمسیٌگی ثب
زیگط ٍاحس تجبضی  ًوی تَاًس تؼْسات هطتجف ثب ثسّیْبی هبلی ذَز اظ هحل جطیبًْبی ًمسی یب زاضایی هبلی هَجت ایي ضیسک، 

 :ًوبیس افطبٍاحس تجبضی ثبیس زضذػَظ ضیسک ًمسیٌگی ایي هَاضز ضا . ایفب ًوبیسضا 

 ثِ غَضت جساگبًِ ثطای اثعاضّبی هبلی $سطضسیسّبی ثبلیوبًسُ قجك لطاضزاز ّوطاُ ثب سطضسیس ثسّیْبی هبلی تجعیِ ٍ تحلیل
 ؛#هطتمِ ٍ غیطهطتمِ

ًحَُ هسیطیت ضیسک ًمسیٌگی. 

 

 

 

 

 

 



 ومسیىگیومًوٍ یاززاضت ریسک 
 هسیطیت ضیسک ًمسیٌگی -40.10

ّیئت هسیطُ یک چبضچَة ضیسک ًمسیٌگی هٌبست ثطای . استهطثَـ ثِ ضیسک ًمسیٌگی ثط ػْسُ ّیئت هسیطُ هسئَلیت ًْبیی 
ضیسک ًمسیٌگی ضا گطٍُ . کٌسهست ٍ ثلٌسهست تأهیي ٍجَُ ٍ العاهبت هسیطیت ًمسیٌگی تؼییي هیهست، هیبىهسیطیت ضیسک کَتبُ

-ّبی ًمسی پیصط ثط جطیبىاظ قطیك ًگْساضی اًسٍذتِ کبفی، تسْیالت ثبًکی ٍ اًسٍذتِ تسْیالت استمطاؼ اظ قطیك ًظبضت هستو

جعئیبت هطثَـ ثِ تسْیالت . کٌسّبی هبلی هسیطیت هیّب ٍ ثسّیضسُ ٍ ٍالؼی ٍ اظ قطیك تكجیك همبقغ سطضسیس زاضاییثیٌی
شکط   40.10.2کٌس زض یبززاضت ای ثطای کبّص ثیطتط ضیسک ًمسیٌگی استفبزُ هیػٌَاى ٍسیلًِطسُ اؾبفی کِ گطٍُ اظ آى ثِاستفبزُ

 .ضسُ است

 جسٍل ضیسک ًمسیٌگی ٍ ضیسک ًطخ ثْطُ -40.10.1

-ّبی پطزاذت تَافكهبلی غیطهطتمِ ثب زٍضُّبی جعئیبت سطضسیس لطاضزازی ثبلیوبًسُ گطٍُ هطثَـ ثِ ثسّیزض جسٍل ثؼس ضطحی اظ 

تطیي تبضیری کِ ّبی هبلی ٍ ثب زضًظط گطفتي ًعزیکًطسُ ثسّیّبی ًمسی تٌعیلایي جسٍل ثط اسبس جطیبى. ضسُ اضائِ ضسُ است
هجلغ . ثبضسجسٍل هعثَض زضثطگیطًسُ ّط زٍ جطیبى ًمسی ثْطُ ٍ اغل هی. گطٍُ زض آى تبضید هلعم ثِ پطزاذت است تْیِ ضسُ است

.  ضَزّبی ًطخ ثْطُ زض پبیبى زٍضُ گعاضضگطی اذص هیّبی ضٌبٍض است، اظ هٌحٌیّبی ثْطُ ًطخًطسُ تب آًجب کِ جطیبىتٌعیل
 .تطیي تبضیری است کِ گطٍُ زض آى تبضید هلعم ثِ پطزاذت استسطضسیس لطاضزازی هجتٌی ثط ًعزیک

 

 

 

 

 



 ازامٍ -ومسیىگیومًوٍ یاززاضت ریسک 

 1398 اسفىس 29زر  
 اس کمتز

 سٍ ماٌ
 ماٌ تا 3بیه 
 سال 1

  تا1بیه 
 سال 2

  تا2بیه 
 سال 5

اس  بیص
 سال 5

 48ر050 71ر457 35ر002 11ر384 4ر112 اس اجارٌ( تسُی   مالی )غیز

 2ر063 5ر719 2ر573 3ر110 739 تدَی اجارٌ تأمیه مالی

 - - - 3ر125 22ر543 حساتُای پزداختىی تجاری ي سایز حساتُای پزداختىی

 - - - - 51 لزاردادَای ت میه مالی

                      

 38ر103 58ر679 11ر575 12ر197 4ر061 اس اجارٌ( تسُی   مالی )غیز

 2ر891 5ر370 1ر790 2ر506 697 تدَی اجارٌ تأمیه مالی

 - - - 2ر304 9ر214 حساتُای پزداختىی تجاری ي سایز حساتُای پزداختىی

 



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه

 



 ریسک باسار
   

 ثِ  هبلی ٍاحس تجبضیثسّیْبی هبلی یب زاضاییْبی ًمس آتی حبغل اظ جطیبًْبی اضظش هٌػفبًِ یب است کِ ثِ هَجت آى ضیسکی
ثستِ ثِ ایٌکِ چِ ػبهلی هٌجط ثِ تغییط زض اضظش هٌػفبًِ یب . هی ضَزحبکن ثط ثبظاض زچبض ًَسبى لیوتْبی زض ضخ زازُ تغییطّبی زلیل 

 :هی ضَزثِ ضطح ظیط تطکیل اجعای هتفبٍتی ًمس آتی ضَز، ضیسک ثبظاض اظ جطیبًْبی 

اضظشیب زض جطیبًْبی ًمسی  ًَسبًبتیهٌجط ثِ ایجبز اضظ تغییطات زض ًطخ تسؼیط ضیسکی کِ ثِ هَجت آى : ضیسک ٍاحس پَلی  
 ضَز؛ هٌػفبًِ

ُهی ضَز؛ ًَسبًبتهٌجط ثِ ایجبز ًطذْبی ثْطُ زض ضخ زازُ  تغییطات: ضیسک ًطخ ثْط 

ًَسبًبتهبًٌس لیوت کبال، لیوت سْبم ٍ غیطُ، هٌجط ثِ ایجبز لیوتْبی حبکن ثط ثبظاض  سبیطزض ضخ زازُ  تغییطات: ضیسک سبیط لیوتْب  
   .هی ضَز

  ِضا اًجبم زازتجعیِ ٍ تحلیلْبی حسبسیت هٌبست هطرع ًوَز، ثبیس ثتَاى ثِ ًحَ هطتجف ثب ثبظاض ضا ضیسکْبی ثطای آًکِ ثتَاى ! ًکت  .
 .  هستلعم غطف تالش ٍ کَضص فطاٍاى استضیسکْب اظ ایي ضٍ، اضائِ ایي ًَع 

 

 

 

 

 

 

 



 تحلیل حساسیت -باسارریسک 
   

  ِثِ اذتیبض ٍ ثب تَجِ ثِ ضطایف ٍاحس تجبضییکی اظ آى زٍ ضا هی تَاى کِ زٍ ًَع تحلیل حسبسیت ٍجَز زاضز قَض کلی، ث 
 :اًتربة ًوَز

 :تجعیِ ٍ تحلیل حسبسیت پبیِ ای -1

 اًجبم هی...# هبًٌس ًطخ ثْطُ، ًطخ تسؼیط اضظ ٍ $ضجیِ سبظی تغییطات ضخ زازُ زض ثطذی هتغیطّبی هطرع ایي ًَع تحلیل ثط اسبس-
 .سَز، ظیبى ٍ سطهبیِ چگًَِ هوکي است تحت تأثیط لطاض گیطًسکِ هی زّس ضَز ٍ ًطبى 

 :ضیسکتجعیِ ٍ تحلیل اضظش زض هؼطؼ  -2

 تسؼیط ًطذْبی ثْطُ ٍ ًطذْبی اضتجبقبتی کِ هیبى ؛ هبًٌس هی ضَزاًجبم هَجَز هیبى هتغیطّب ٍاثستگی ّبی ایي ًَع تحلیل ثط اسبس
 .اضظ ٍجَز زاضز

 

 

 

 

 

 



 ومًوٍ یاززاضت ریسک باسار

 

 اضظش هٌػفبًِ جطیبى ّبی ًمسی حبغل اظ اثعاض هبلی، ثِ زلیل تغییطات ضخ زازُ ضیسک است کِ ثِ هَجت آى ضیسک ثبظاض ًَػی
، #ضیسک  ٍاحس پَلی$ًطخ ّی تجسیل اضظ : تطکیل هی ضَزسِ ًَع ضیسک ضیسک ثبظاض اظ . زض لیوت ّبی ثبظاض، زچبض ًَسبى هی ضَز

 #.  ضیسک لیوت$ٍ لیوت ّبی ثبظاض # ضیسک ًطخ ثْطُ$ًطخ ّبی ثْطُ ثبظاض 

ًٍُحَُ . هطرع هی ضَز ذف هطی ضیسک ثبظاض گطٍُ، ثب تَجِ ثِ ًحَُ اضظیبثی ٍ تؼییي اجعای تطکیل زٌّسُ ضیسک ثبظاض گط
ًمؽ لَاًیي ٍ ٍ هَاجِْ ثب ضیسک ثبظاض لطاض هی گیطز ٍ کلیِ هَاضز  ًظبضتتؼییي ضسُ زض ایي ذف هطی هَضز ضػبیت العاهبت 

آگبّی اظ هیعاى اثطثرطی ٍ ثب ّسف غَضت هٌظن هَضز ًظط ثِ  ذف هطی. کویتِ ضیسک گطٍُ گعاضش هی ضَزهطثَقِ ثِ همطضات 
 .هی گیطزهَضز ثطضسی لطاض تغییطات زض هحیف ضیسک ٍ  آى

ثب ّسف کست اقویٌبى اظ زستَض الؼول ّبی الظم زض ذػَظ ًحَُ ترػیع زاضایی ٍ سبذتبض هحسٍزیت ّبی حبکن ثط پطتفَی ،
ِ گصاضاى قجك  ِ گصاضاى ٍ ًگْساضی زاضایی ّب جْت اًتمبل زضآهس ٍ سَز ثِ ثیو ٍجَز زاضایی ّبی پطتَاًِ ثسّی ّبی هطرع ثیو

 .اًتظبضات آًْب، تسٍیي هی ضَز

 

 



 ازامٍ -باسارومًوٍ یاززاضت ریسک 

 ازاهِ$ضیسک ثبظاض:# 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ٌّگبم کبّص ًطخ ّبی ثْطُ، گطٍُ زض ضبذع ّبی تٌَع تَسف گطٍُ ٍ ثطاسبس ًَع اثعاض ٍ هٌكمِ جغطافیبیی ،
 .هی ضَزهؼطؼ جَایع تؿویي ضسُ، اذتیبضّبی ًمسی ٍ همطضی سبالًِ لطاض هی گیطز، هطرع 

 ّبی هبلکبًِ تٌْب هی تَاًٌس ثِ هٌظَض تسْیل ًحَُ $کٌتطل ّبی سرت گیطاًِ ثط فؼبلیت ّبی هػَى سبظی ِ ثِ ػٌَاى هثبل، هطتم
ِ گصاضی ًگْساضی هی ضًَس  .اػوبل هی ضَز# هسیطیت ثط پطتفَی یب زض ضاستبی کبّص ضیسک سطهبی

 

 



 ریسک ياحس پًلی -باسارومًوٍ یاززاضت ریسک 

 ضیسک است کِ ثِ هَجت آى اضظش هٌػفبًِ یب جطیبى ّبی ًمسی آتی حبغل اظ یک اثعاض هبلی ثِ زلیل تغییطات پَلی ًَػی ضیسک ٍاحس
 .زض ًطخ ّبی تجسیل اضظ، زچبض ًَسبى هی ضَز

  هؼبهالت اغلی گطٍُ ثِ ٍاحس پَلی ضیبل اًجبم هی ضَز ٍ هیعاى هَاجِْ آى ثب ضیسک تجسیالت اضظی، ػوستبً هطثَـ ثِ ٍاحسّبی پَلی پًَس
 .ثطیتبًیب ٍ زالض آهطیکب است

 
 1396اسفىس  29 1395اسفىس  29   وًع ارس

  
 پًلیياحس 

 زر متغییزَاتغییز 

 َشار ریال

 بز سًز لبل اس مالیاتتأثیز 

 َشار ریال

 بز حمًق مالکاوٍتأثیز 

 َشار ریال

 بز سًز لبل اس مالیاتتأثیز 

 َشار ریال

 تأثیز بز حمًق مالکاوٍ

 َشار ریال

 278 364 295 378 % +10 پًوس بزیتاویا

 188 247 204 264 % +10 زالر آمزیکا

 (278) (364) (295) (378) -% 10 پًوس بزیتاویا
 (188) (247) (204) (264) -% 10 زالر آمزیکا



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه

 



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه

 



 ریسک وزخ بُزٌ -ومًوٍ یاززاضت ریسک باسار

 

 اضظش هٌػفبًِ یب جطیبى ّبی ًمسی آتی حبغل اظ یک اثعاض هبلی، ثِ زلیل ضیسک است کِ ثِ هَجت آى، ضیسک ًطخ ثْطُ ًَػی
 .  هی ضَزتغییطات زض ًطخ ّبی ثْطُ ثبظاض، ثب ًَسبى هَاجِ 

 ضسُ است کِ ثِ هَجت آى اثط هتغیطّب اضایِ اظ تغییطات هٌكمی ٍ هوکي زض هتغیطّبی کلیسی، ثب فطؼ ثبثت ثَزى سبیط زض جسٍل ظیط تحلیلی
هیعاى ّوجستگی هیبى هتغیطّب، ًمطی لبثل هالحظِ زض هطرع ًوَزى اثط . ًبضی اظ تغییطات ثط سَز لجل اظ هبلیبت ٍ حمَق هبلکبًِ اضایِ ضسُ است

ِ العاهی گبًًْبیی ًبضی اظ ضیسک ًطخ ثْطُ زاضز، اهب ثطای ًطبى زازى اثط ًبضی اظ تغییطات غَضت پصیطفتِ زض هتغیطّب، تغییط هتغیطّب ثط هجٌبیی جسا
 .ًکتِ لبثل تَجِ آًکِ تغییطات اًجبم ضسُ زض ایي هتغیطّب، اظ ًَع تغییطات غیطذكی است. است

 

 

 

 

 

 

 4x13 اسفند 5x13 29اسفند  29    

 
 نوع وام 

 تغییر در متغیرها

 میلیون ریال

 تأثیر بر سود قبل از مالیات

 ریال میلیون

 تأثیر بر حقوق مالکانه

 ریال میلیون

 تأثیر بر سود قبل از مالیات

 ریال میلیون

 تأثیر بر حقوق مالکانه

 ریال میلیون

 (265) (189) (283) (211) - يام با بُزٌ پابت

 يام با یُزٌ متغیز

 یًري

 (245) (163) (248) (197) معیار ياحذ   %+1

 211 155 248 197 معیار ياحذ  -1%

 يام با یُزٌ متغیز
 دالر

 (201) (147) (181) (125) معیار ياحذ%+   1

 معیار ياحذ   -1%
 

125 181 147 201 

 

 



 ریسک لیمت ابشار مالکاوٍ

 

 اضظش هٌػفبًِ یب جطیبى ّبی ًمسی آتی یک اثعاض هبلی ثِ زلیل تغییطات زض لیوت اثعاض هبلکبًِ ضیسک است کِ ثِ هَجت آى ًَػی
   .هی ضَزًَسبى زچبض ، #ثِ جع تغییطاتی کِ ًبضی اظ ضیسک ًطخ ثْطُ یب ضیسک ٍاحس پَلی است$

تغییطات زض لیوت اثعاض هبلکبًِ هی تَاًس ًبضی اظ ایي ػَاهل ثبضس: 

 هبلی؛ یبهرتع ثِ اثعاض هبلی هجعا یب ًبضط اثعاض ػَاهل 

 هی ضَزتأثیطگصاض ثط کلیِ اثعاضّبی هبلی هطبثِ کِ زض ثبظاض هؼبهلِ ػَاهل. 

 

 

 

 

 



 لیمت ابشار مالکاوٍومًوٍ یاززاضت ریسک 

 ،ٍُثِ زاضایی ّبی هبلی ٍ ثسّی ّبی هبلی هطثَـ هی ضَز کِ اضظش آًْب، ثِ زلیل تغییطات زض ضیسک لیوت اثعاض هبلکبًِ گط
ِ گصاضی ًگْساضی ًطسُ است$لیوت ّبی ثبظاض  ِ گصاضی کِ ثبثت کست ٍ کبض هطتجف ثب ٍاحس سطهبی #  ػوستبً هطثَـ ثِ اٍضاق سطهبی

 .زچبض ًَسبى هی ضَز

ًٍُحَُ هسیطیت ضیسک لیوت قجك ذف هطی تؼییي ضسُ ثطای گط: 

 گصاضی ّبهطرع ضسُ زضذػَظ  هحسٍزیت ّبیٍ  اّسافتؼییي ٍ ًظبضت ثط ِ  ؛ سطهبی

گصاضی زض کطَضّب، ثرص ّب ٍ ثبظاضّبی  ًظبضت ثط ِ  ٍ؛ هرتلفقطح ّبی هتٌَع سبظی، هحسٍزیت ّبی سطهبی

 ضیعی ضسُ اظ ِ  .هطتمِاثعاضّبی هبلی استفبزُ زلیك ٍ ثطًبه

 اضایِ ضسُ است کِ ثِ ثب فطؼ ثبثت ثَزى سبیط هتغیطّب ، تحلیلی اظ تغییطات هٌكمی ٍ هوکي زض ضبذع ّبی ثبظاضثؼس، زض جسٍل
ًبضی اظ تغییطات زض اضظش هٌػفبًِ آى زستِ اظ زاضایی ّب ٍ ثسّی ّبی هبلی $هَجت آى، اثط ًبضی اظ تغییطات ثط سَز لجل اظ هبلیبت 

کِ هٌؼکس کٌٌسُ تغییطات زض اضظش هٌػفبًِ $ٍ حمَق هبلکبًِ # کِ اضظش هٌػفبًِ آًْب زض غَضت سَز ٍ ظیبى زضج ضسُ است
 .  اضایِ ضسُ است# زاضایی ّبی هبلی آهبزُ ثطای فطٍش است

 

 



 ازامٍ -مالکاوٍومًوٍ یاززاضت ریسک لیمت ابشار 

 

 

 1394اسفىس  29 1395اسفىس  29    

 متغیزَاتغییز زر  ضاذع َاي باسار

 تأثیز بز سًز لبل اس مالیات

 ریال-م

 تأثیز بز حمًق مالکاٍو

 ریال-م
 تأثیز بز سًز لبل اس مالیات

 ریال-م
ق مالکاٍو  تأثیز بز حًم

 ریال-م

Euronext 100 5+" 374 285 351 268 

 257 339 272 352 "+20 ثَضس  تْطاى

Euronext 100 4"- $319# $242# $297# $229# 

 #213$ #276$ #220$ #288$ -"15 ثَضس تْطاى

 

 



 سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه



 ازامٍ -ومًوٍ یاززاضت سزمایٍ گذاري کًتاٌ مستسازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونه

 



 ازامٍ -بلىس مستیاززاضت سزمایٍ گذاري مًوٍ سازمان بورس و اوراق بهادار-صورتهاي مالي نمونهن



 ازامٍ -زرذػًظ ارسش زر معزؼ ریسکمالی اذتیاري غًرتُاي  یاززاضت 

 



 زر غًرتُاي مالی  IFRS 7وحًٌ ومایص افطاَاي الشامی طبك 

 

 ِالعاهبت ثب تَجِ ثIFRS 7  ثِ هٌظَض . اًجَّی اظ اقالػبت هطثَـ ثِ اثعاضّبی هبلی ثبیس تَسف ٍاحس تجبضی افطب ضَزحجن
 :  ، ضػبیت ایي ًکبت ٌّگبم اضائِ اقالػبت العاهی استاستفبزُ کٌٌسگبىهفیسثَزى اقالػبت افطبضسُ ثطای 

 هبًٌس افطبّبی هطثَـ ثِ $اثعاضّبی هبلی قجمِ ثٌسی ّبی : هرتلف اثعاضّبی هبلیقجمِ ثٌسی ّبی اقالػبت ثب تَجِ ثِ افطبی
زض ایٌجب ٍاحس تجبضی ثبیس . اثعاضّبی هبلی تفبٍت زاضززستِ ثٌسی ّبی ثب # ضیسک اػتجبضی یب افطبّبی هطثَـ ثِ ضیسک ًمسیٌگی

ثتَاًس ثِ قجمِ ثٌسی کٌس کِ ایي قجمِ ثٌسی هطرع گطٍُ ّبی زض ثِ گًَِ ای اثعاضّبی هبلی ضا ثب تَجِ ثِ ًَع لؿبٍت ذَز 
 .زض کست ضٌبذت اظ ٍاحس تجبضی کوک کٌساستفبزُ کٌٌسُ ثْتطیي ًحَ ثِ 

 تب اقالػبت افطبضسُ ضا زض لبلت یک هجوَػِ هٌسجن اضائِ زّسهی تَاًس ٍاحس تجبضی : اقالػبت زض یک هجوَػِ هٌسجنافطبی ،
 .اظ ایي قطیك ثتَاى ثب استٌبز ثِ یک هَضز افطب ثِ هَاضز هتؼسزی پبسد زاز

 ٍاحس تجبضی ثبیس اظ زضج کلیِ اقالػبت ثباّویت اقویٌبى : تَاظى هٌبست هیبى هیعاى جعئیبت افطبضسُ ٍ اّویت هَؾَعایجبز
 .ًوبیسکِ اّویت آًْب ثِ هیعاى اقالػبت افطبضسُ ًیست افطب زضثبضُ الالهی یبثس، اهب ًجبیس اقالػبت اؾبفی ٍ ثیص اظ حسی 

 

 

 

 

 



 ازامٍ -مالیزر غًرتُاي  IFRS 7وحًٌ ومایص افطاَاي الشامی طبك 

40.11- ُّبی اضظش هٌػفبًِگیطیاًساظ 

 ٍُّبی هبلی هبلی ٍ ثسّی ّبیّبی هٌػفبًِ زاضاییچگًَِ اضظشزض ایي یبززاضت اقالػبتی زضثبضُ ایٌکِ گط
 .ضَزکٌس اضائِ هیهرتلف ذَز ضا تؼییي هی

40.11.1- اًساظُقَض هتٌبٍة ثِ اضظش هٌػفبًِ ثِّبی هبلی گطٍُ کِ ّبی هبلی ٍ ثسّیاضظش هٌػفبًِ زاضایی-

 ضًَسگیطی هی

گیطی  ّبی هبلی گطٍُ زض پبیبى ّط زٍضُ گعاضضگطی ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُّبی هبلی ٍ ثسّیثطذی اظ زاضایی
ّبی هبلی ّبی هبلی ٍ ثسّیزض جسٍل ظیط اقالػبتی زضثبضُ چگًَگی تؼییي اضظش هٌػفبًِ ایي زاضایی. ضًَسهی

 .ضَزاضائِ هی# ّبی هَضز استفبزُگصاضی ٍ ٍضٍزیّبی اضظشقَض ذبظ، تکٌیکثِ$



 ازامٍ -مالیزر غًرتُاي  IFRS 7وحًٌ ومایص افطاَاي الشامی طبك 

َاي بسَی/ َاي مالیزارایی
 مالی

  

 ارسش مىػفاوٍ زر تارید

سلسلٍ مزاتب ارسش 
 مىػفاوٍ

 َاي يريزي کلیسيگذاري ي زازٌَاي ارسشتکىیک

  1396/12/29 1395/12/29     

َای مالی غیزمطتقٍ  دارایی(1
ضذٌ بزای مبادلٍ  وگُذاری

 (23یادداضت )

 :ضذٌ در بًرس مىطقٍ کايراق بُادار مالکاوٍ پذیزفتٍ
ریال؛ ي 911ر000 -صىعت امالک ي مستغالت 

ریال   628ر000 -صىعت وفت ي گاس 

ضذٌ در بًرس مىطقٍ  ايراق بُادار مالکاوٍ پذیزفتٍ
 :ک
ریال؛ ي 911ر000 -صىعت امالک ي مستغالت 

ریال 728ر000 -صىعت وفت ي گاس 

 َای پیطىُادی خزیذ اعالم ضذٌ در باسار فعالقیمت 1سطح 

َا در حقًق  گذاریسزمایٍ( 2
یادداضت )مالکاوٍ غیزبًرسی 

22) 

20 ٍگذاری در حقًق مالکاوٍ  درصذ سزمای
فعال در سمیىٍ پاالیص ي تًسیع ... ضزکت 

 5ر359ر000 -محصًالت سًختی در مىطقٍ الف
 ریال؛ ي

10 ٍگذاری در حقًق مالکاوٍ  درصذ سزمای
فعال در سمیىٍ تًلیذ کفص در مىطقٍ  ... ضزکت 

 ریال 360ر000 -الف

  

... گذاری در حقًق مالکاوٍ ضزکت درصذ سزمایٍ 20
فعال در سمیىٍ پاالیص ي تًسیع محصًالت سًختی 

 ریال 5ر285ر000 -در مىطقٍ الف

در ایه ريیکزد ريش جزیان وقذی   -ريیکزد درآمذی 3سطح 
ضذٌ با َذف دستیابی بٍ ارسش فعلی مىافع  تىشیل

اقتصادی آتی مًرد اوتظار کٍ واضی اس مالکیت ایه  
پذیز است مًرد استفادٌ قزار  ياحذَای تجاری سزمایٍ

 .   گیزدمی

اسىاد تجاری قابل باسخزیذ ( 3
 ضذٌ در بًرسپذیزفتٍ

  -ضذٌ در بًرس مىطقٍ کايراق بُادار بذَی پذیزفتٍ
 ریال 2ر200ر000 -صىعت اوزصی

ضذٌ در بًرس مىطقٍ  ايراق بُادار بذَی پذیزفتٍ
 ریال 2ر180ر000 -صىعت اوزصی -ک

 ضذٌ در باسار فعالَای پیطىُادی خزیذ اعالمقیمت 1سطح 



 ازامٍ -زر غًرتُاي مالی IFRS 7وحًٌ ومایص افطاَاي الشامی طبك 

-بسَی/ َاي مالیزارایی

 َاي مالی

  

 ارسش مىػفاوٍ زر تارید

سلسلٍ مزاتب ارسش 
 مىػفاوٍ

َاي يريزي گذاري ي زازٌَاي ارسشتکىیک
 کلیسي

  1396/12/29 1395/12/29     

ضًوذٌ سُام ممتاس جمع( 4
 (32یادداضت )قابل باسخزیذ 

کىىذٌ  ضذٌ با وزخی کٍ مىعکسجزیان وقذی تىشیل 2سطح  - ریال 14ر975ر000 -َابذَی
وزخ استقزاض جاری واضز در پایان ديرٌ گشارضگزی  

 . است

َای وزخ بُزٌ  سًآپ( 5
 (34ي  22َای یادداضت)

 ریال؛ 284ر000 -َادارایی

 5ر000 -(ساسییافتٍ بزای مصًناختصاظ)َا بذَی
 ریال؛ ي

 51ر000 -(ساسیویافتٍ بزای مصًناختصاظ)َا بذَی
 ریال

َای وقذی آتی  جزیان. ضذٌجزیان وقذی تىشیل 2سطح  ریال 177ر000 -َادارایی
-اس مىحىی)َای بُزٌ آتی بزآيردضذٌ بز مبىای وزخ

ي  ( َای باسدٌ قابل مطاَذٌ در پایان ديرٌ گشارضگزی
-ضذٌ با وزخی کٍ مىعکسَای بُزٌ قزاداد تىشیلوزخ

َای مختلف قزارداد  کىىذٌ ریسک اعتباری طزف
 . است

قزاردادَای آتی ارسی  (6
 (34ي  22َای یادداضت)

 ریال؛ ي 324ر000 -َادارایی

 ریال 87ر000 -َابذَی

 .ضذٌجزیان وقذی تىشیل 2سطح  ریال 320ر000 -َادارایی
َای  َای وقذی آتی بزآيردضذٌ بزمبىای وزخجزیان

َای تسعیز آتی قابل مطاَذٌ در اس وزخ)تسعیز آتی 
َای قزارداد آتی  ي وزخ( پایان ديرٌ گشارضگزی

کىىذٌ ریسک ضذٌ با وزخی کٍ مىعکستىشیل
 . َای مختلف قزارداد استاعتباری طزف


