
 
 

 

انجمن ملی و حسابداری  یتخصصی مال نام کارگروه:

 لیزینگ ایران

 لیزینگ ایرانسالن اجتماعات انجمن ملی محل برگزاری: 

 

 2جلسه: 
 

 08/10/95تاریخ : 

 

 حاضرین:

نیدا علییا   کیارفررین میدیر میالی لیزینیگ  سیتار  اسیدیمیدیر میالی لیزینیگ واسیار ا   تقیی وی ر   ننازنیخانم ها: 
  کارشیینام مییالی لیزینییگ ایرانیییان  مدصیی مه هییا ی ویی ر  رویییت امیی ر مییالی و اعتدییارات لیزینییگ خیی  رو  ییدیر 

 رویت حسابداری لیزینگ شید سدید  حاج فقاسی  
علیرضییا   ارزش فرییرین  لرنییگ مییدیر عامیی  لیزینییگ  ابییراهیم ابراهیمییی  فقایییان: میی قدی   بیییر کیی  انجمیین

ت سیده و  میدیر صیددر احمدی   رویی   میدیر میالی لیزینیگ ایرانییانمهیدی   فتییه ال نیدزینیگ  مدیر لی  لستانی
امییر عدیا ی  میدیر امی ر میالی لیزینیگ اییران  عدیام بنیی مهد میدیر میالی   تامین منابع مالی لیزینگ رایان سایپا

میدیر میالی واسیپاری ورز  روییت خزانیه  اری لیزینیگ وارسییان  م می   رضیا سیتالیزینگ ملی  ناصیر اسیماعیلی  
ملت  سید شهاب و ر عدیام  میدیر سیرمایه  ی اری و اقتصیا ی لیزینیگ امیید  مجیید عداسیی   روییت حسیابداری 

سییید ی سییر و رهییا ی رویت حسییابداری لیزینییگ  لیزینییگ شییهر  عدییام سییدیدی  مییدیر مییالی ح(مییت ایرانیییان 
 ت سده صندت و تجارت ت م 

 تاریخ اقدام کننده تصمیماتمذاکرات و شرح  ردیف

آقاای ابارامیا ابرامیماا را بات رامس ر ای  و  ،کارگروه 1

 آقای صفدر احمدی را بت رمس دبیر انتخاب نمود.

صاادر مقرر شد احکام ر ای  ، دبیار و اایاای کاارگروه 

 شود.

 انجام شد دبیر کل انجمن

مقرر شد  گزارشاا ا  گواونوا و اواقاا  ارا ات صاورت  2

و مطابقاس آ  باا صاورت ماای  iFRSمای مالا بر مبناای 

مااالا تهیاات شااده باار مبنااای ارااتانداردمای مو ااود 

 حسابداری در ایرا  و در  لست بعد ارا ت گردد.

در اولین  لست پیش  آقای رتاور 

 روی کارگروه

برناماات ریاازی  هااس تمااکیل راامینار تااو یها باارای  3

مدیرا  ماالا، روراای حساابداری و کارشناراا  ماالا و 

حسااابداری شاارکس مااای ایااو انجماان ملااا لیزیناا  

و ارااتاندارد رااا ی صااورت مااای  iFRS هااس تمااری  

مالا شرکس ماای لیزینا   و بررراا تهیات دراتورالعمل 

حسااابداری و حسابررااا شاارکتهای لیزیناا  و تعیااین 

 ررفصل مای آ  

 اوارط ارفند ماه ر ی  کارگروه

مقاارر شااد برناماات ریاازی ب م ابااس برگاازاری  لسااات  4

تفکیکااا کااارگروه مااای فراااا تااامین و تجهیااز مناااب  

 مالا و حسابداری و حسابررا معمول گردد 

  کارگروه دبیر



 
 

 


