
عباس بنی مهد)لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی( علی مجیدی )شرکت لیزینگ ایران خودرو( سیمیندوخت کبیری)واسپاری آتی نگر( حاضرین: 

 لیزینگ ملت( مجتبیکارآفرین( اعظم روزی )واسپاری توسعه تعاون( محمدرضا وفائی)لیزینگ صنعت و معدن( مهدی مهدوی) ستاره اسدی)لیزینگ

 (آرین فر)لیزینگ ایران وشرق( محسن مهدوی)لیزینگ رایان سایپا( میترا فخری)لیزینگ رایان سایپا( وحیدوزیری)لیزینگ ماشین آالت پاسارگاد

رسیان( سعیده حاج آقاسی)واسپاری فرازاندیشان صنعت و توسعه( عباس سعیدی)لیزینگ حکمت ایرانیان( مصطفی زواره شهروز علی پور)لیزینگ پا

 رضاوثاقتی شریف)لیزینگ بانک ملت( )لیزینگ ایران و شرق(

 

 22/30/79تاریخ : 

 03:03ساعت : 

 

 اولجلسه 
 

 حسابداری و حسابرسی نام کارگروه:

 

 علی رضا نوروزی: کارگروهدبیر   هادی امینی هراتییس کارگروه: ئر

 دستور جلسه : 

تشکیل کمیته تخصصی جهت استانداردسازی و تدوین رویه ثبت معامالت و روش های حسابداری مربوط به اجاره به  -0

 شرط تملیک و فروش اقساطی 

 سایر موارد  -2
 شرح مذاکرات:

ضرورت یکسان سازی رویه های ثبت حسابداری در شرکتهای در خصوص دبیرکل انجمن، برگزار گردید. ابتدا  انجمن لیزینگدر محل  روهجلسه کارگ
گروه اراعضای کتوضیحاتی ارائه نمودند سپس مالیاتی و غیره  سائلاز جمله م موجودلیزینگ به منظور ایجاد وحدت رویه جهت مدیریت ریسک های 

 شرط تملیک و فروش اقساطی به بحث و تبادل نظربه تفکیک عقود اجاره به زیر مجموعه کارگروه ، در خصوص نحوه تشکیل کمیته های تخصصی 
همچنین نگرانی های اعضای کارگروه در خصوص مشمول مرور زمان شدن انجام این مهم و ضرورت پیگیری جدی جهت ارائه رویه های  پرداختند

 تخاذ گردید:بر این اساس تصمیمات ذیل ا،  گردیدثبت اسناد توسط شرکتهای لیزینگ جهت طرح در کمیته مربوطه بیان 

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز 03 تخصصی اعضای کمیته   

خصصی صنعت لیزینگ کمیته تدر به منظور پیگیری مستمر تدوین رویه های حسابداری یکسان 
عالیت فنسبت به شروع نفر از اعضای کارگروه تشکیل و مقرر گردید ظرف مدت یکماه  8شامل 

اس میترا فخری ، عبمحسن مهدوی ،  از است سامی اعضای کمیته تخصصی عبارتا اقدام نمایند.
سعیدی ، رضا وثاقتی شریف ، علی مجیدی ، سعیده حاج آقاسی ، محمدرضا وفائی ، علی رضا 

 نوروزی .

 

روز 03  دبیر و رئیس کارگروه 
مقرر گردید نتایج فعالیت کمیته در جلسه کارگروه حسابداری و حسابرسی و در صورت ضرورت 

  سایر کمیته های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

روز 23  انجمن لیزینگ  
 هبشرکتهای لیزینگ محترم کلیه مدیران عامل  خطاب بهمقرر گردید نامه ای از طرف انجمن 

ته تخصصی مینتایج در ک تاو ارسال گردد  ، تنظیم منظور ارائه نمونه اسناد حسابداری مورد استفاده
 .مورد بررسی قرار گیرد

 


