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 چکیده

های مالی و ورتبندی در صموضوع طبقهمنبعث شده از فرض تداوم فعالیت در حسابداری،  موضوعاتیکی از 

ی شرحی از عملیات ها، ارائهبخصوص در ترازنامه است. طبقه بندی در ترازنامه در نشان دادن توان بازپرداخت بدهی

ی مدیریت در ی اندیشههای تعیین ارزش اقالم و نهایتا شرحی از شیوهی تصویری روشن از روششرکت، ارائه

( ASCحد تجاری کمک کند. تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری )تواند به واها میها و بدهیخصوص دارایی

ی برخورد با مسائل خاصی که در این ی اجرای این طبقه بندی و نحوهرهنمودهایی را در خصوص نحوه 2012در سال 

است. مفاهیمی  ترین این رهنمودها پرداخته شده. در این مقاله به بیان برخی از مهمآید ارائه داده اندزمینه پیش می

های جاری از چگونگی تفکیک بدهیبندی شده، طبقهی ی یک ترازنامهمفاهیم زیربنایی مربوط به ارائهمانند 

شاء در فموارد مربوط به او نهایتا  ها در ترازنامهها و بدهیضوابط مربوط به تهاتر داراییمدت در شرایط خاص، بلند

 ه مواردی است که در این مقاله به بررسی آنها پرداخته شده است.بندی در ترازنامه از جملی طبقهزمینه

 

 GAAPبندی، جاری و غیرجاری، تهاتر، طبقه کلید واژه ها:
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 مقدمه

ها به منظور کمک بسیاری از شرکت اطالعات مربوط به نقدینگی واحد تجاری برای ذینفعان حائز اهمیت است.

ها را به جاری و غیر جاری ها و بدهیکنند که داراییی ترازنامه ای میه ارائهبه تجزیه و تحلیل نقدینگی، اقدام ب

 ی طبقه بندی شده(.تفکیک کرده است )ترازنامه

بندی رهنمودهایی در خصوص چگونگی)و نه زمان( طبقه 3(GAAPی حسابداری)اصول عمومی پذیرفته شده

های در برخی از صنایع)مثال صنایع مالی( معموال ترازنامهها به عنوان مثال شرکتدر ترازنامه ارائه داده است. 

دهند نیز باید بندی نشده ارائه میهای طبقههایی که ترازنامهدرهر حال حتی شرکت دهند.بندی نشده ارائه میطبقه

ای های خاصی را برای مقاصد مربوط به افشا از هم تفکیک نمایند)به عنوان مثال زمان افشها و بدهیدارایی

ها به بندی داراییی طبقهرهنمودهایی عمومی را در زمینه 4FASBتیم تدوین استانداردهای  ها(.سررسید بدهی

ها و صنایع خاص در عناوین متنوع ها، بدهیرهنمودهای مربوط به دارایی 5جاری و غیرجاری ارائه داده است.

ها به توضیح ین،یکی از آنواز بین آن عنا بیان شده است. 6)بخش سایر موضوعات ارائه( 45دیگری در بخش 

 . 7شودها مربوط میبندی بدهیی طبقهنحوه

بندی در کند، موضوع طبقهطور خالص میی یک دارایی و بدهی مرتبط به هم بهزمانی که شرکتی اقدام به ارائه

ت عنوان تهاتر)یا خالص رهنمودهای مربوط به این موضوع تحگیرد. ترازنامه به طور کلی تحت تأثیر قرار می

عالوه بر رهنمودهای عمومی که در بخش مذکور  .9ها در بخش خاصی ارائه شده استها و بدهیدارایی 8سازی(

-ی برخی صنایع خاص ارائه میالزاماتی را در خصوص طبقه بندی و تهاتر در ترازنامه GAAPارائه شده است، 

ضوعات مربوط به صنایع خاص توسط تیم تدوین استانداردهای ذیل مو در این رهنمودها در عناوین فرعیدهد. 

FASB :ارائه شده است و شامل موارد زیر است 

 912  10دولت فدرال -پیمانکاران 

 915 11نهادهای بخش توسعه 

 942  12سپرده گذاری و وام –خدمات مالی 

 946  13گذاریموسسات سرمایه –خدمات مالی 

                                                           
3 . Generally Accepted Accounting Principles 

4 . The FASB Accounting Standards Codification 

5 . Topic 210, Balance Sheet, Section 210-10-45 

6 . Other Presentation Matters Sections 

7 . Topic 470, Debt, Section 470-10-45 

8 . Setting off (or Netting) 

9 . Topic 210, Balance Sheet, Section 210-20-45 

10 . 912 Contractors—Federal Government 
11 . 915 Development Stage Entities 

12 . 942 Financial Services—Depository and Lending 

13 . 946 Financial Services—Investment Companies 
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 954 14نهادهای بهداشتی درمانی 

 958 15ات غیرانتفاعیمؤسس 

 

 ی عملیاتی در واحد تجاریچرخه

های جاری دارایی در قالبهای یک واحد تجاری، چرخش مستمری از سرمایه ی عادی از فعالیتدر یک دوره

معموال به زمان متوسط بین خرید مواد اولیه)یا خدمات( و تبدیل شدن نهایی آن به وجه نقد،  16وجود دارد.

ی عملیاتی در زمانی که بیش از یک چرخه (.ASC18ی نامهشود)واژهگفته می 17یاتیی عملچرخه یک اصطالحاً

کند که واحد های جاری، بیان میبه عنوان مبنایی برای تشخیص دارایی GAAPطول یک سال اتفاق می افتد، 

ی های عملیاتی روشن و مشخصواحدهای تجاری که چرخهرا مالک قرار دهد.  هیک سال مدتی تجاری باید

ی عملیاتی در های جاری خود را بر مبنای یک سال، تشخیص دهند. اگر چرخهندارند نیز ملزم هستند که دارایی

های جاری خود را برمبنای مدت کشد، واحد تجاری باید دارایییک واحد تجاری بیش از یک سال طول می

  .19ی عملیاتی تشخیص دهدواقعیِ چرخه

 

  به جاری و غیرجاری هاتفکیک بدهیموضوعات خاص در 

GAAP های خود به جاری و غیرجاری ها در هنگام تفکیک بدهیچندین مورد را مشخص کرده است تا شرکت

 در نظر بگیرند:آنها را 

 .ود به بلندمدت تغییر  ماهیت دهندرتعهدات کوتاه مدتی که انتظار میالف( 

 20تعهدات قابل بازخریدب( 

 21های زودتر از موعد بشرایط معقول برای تسویه حساج( 

                                                           
14 . 954 Health Care Entities 

15 . 958 Not-for-Profit Entities 

های سربار کارخانه خرج می کند و به عنوان مثال یک تولید کننده، وجوه نقد را برای مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی و هزینه.  16

های دریافتنی )مطالبات( درآمده ها پس از فروش به شکل حساباین مخارج بصورت موجودی کاال درخواهند آمد. غالبا این موجودی

 شوند. وصول شدن، دوباره تبدیل به وجه نقد می و پس از
17 . Operating Cycle 

18 . Accounting Standards Codification (ASC) Glossary 

19 . Topic 210, Balance Sheet, paragraph 210-10-45-3 

20 . Callable Obligations 

21 . Subjective Acceleration Clauses 

است که به اعتبار دهنده اجازه می دهد که در صورت وقوع شرایطی خاص، پرداخت زودتر از موعد شروطی در قراردادهای بدهی 

 وام را قبل از سررسید تقاضا کند.
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 22متغیر در اعتبارات طبقه بندید( 

 

 رود به بلندمدت تغییر  ماهیت دهندتعهدات کوتاه مدتی که انتظار میالف( 

های جاری ی آنها را در بلندمدت دارد از شمول بدهیواحد تجاری قصد و توان تسویههایی که ی بدهیکلیه

تغییر ماهیت بلندمدت  بهراه می تواند یک بدهی کوتاه مدت را  یک واحد تجاری از چند 23خارج می شوند.

های بلند مدت و یا با اوراق سهام، تعویض نماید. های جاری خود را با بدهی. مثال شرکت می تواند بدهیدهد

بعالوه شرکت می تواند سررسید بدهی های کوتاه مدت فعلی را به تاریخی تغییر دهد که بیش از یکسال )یا یک 

توانایی یک واحد تجاری در تغییر ماهیت یک بدهی از کوتاه  24ی عملیاتی( از تاریخ ترازنامه قرار دارد.ورهد

 مدت به بلند مدت باید ارزیابی شده و از طریق یکی از دو روش زیر نشان داده شود:

  :مالی منتشر  هایدر این حالت پس از تاریخ ترازنامه )اما قبل از اینکه صورتتغییر واقعی در ماهیت

واحد تجاری اقدام به تغییر ماهیت بدهی ها از جاری به بلندمدت و یا ی انتشار شوند( شده و یا آماده

این حالت باید فقط در یک مرحله صورت پذیرد. یعنی واحد  25تبدیل آنها به اوراق سهام می کند.

جاری های سپس آن دارایی های جاری تسویه کرده وتجاری نمی تواند بدهی های جاری را با دارایی

 27نماید. 26مدت و یا صدور اوراق سهام، جبرانرا از طریق ایجاد بدهی بلند

 های مالی منتشر در این حالت پس از تاریخ ترازنامه )اما قبل از اینکه صورتی مالی: انعقاد توافق نامه

ه به موجب آن می تواند ای می شود کی انتشار شوند( واحد تجاری وارد توافق نامهشده و یا آماده

ماهیت یک بدهی را از کوتاه مدت به بلندمدت تغییر دهد. این توافق نامه باید شامل اجزاء بسیار 

 خاصی باشد:

 ی عملیاتی( از تاریخ ترازنامه فسخ شود.توافق نامه نباید در مدت یکسال )یا یک چرخه 

 دهی را مطالبه نماید. مگر اینکه واحد طرف توافق نامه نباید بتواند قرارداد را فسخ کرده و یا ب

تجاری، خود از شرایط توافق نامه منحرف شده و این عدم تعهد به شرایط قرارداد، عمدی و 

 هدفمند تشخیص داده شود.

                                                           
22 . Revolving Credit Arrangements 

23 . ASC 470-10-45-14 

24 . ASC 470-10-45-12B 

25 . ASC 470-10-45-14(a) 

26 . Replenishing 

27 . ASC 470-10-45-15 
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 ی انتشار شوند( های مالی منتشر شده و یا آمادهپس از تاریخ ترازنامه )اما قبل از اینکه صورت

رار داد منحرف شده یا اطالعاتی مبنی بر چنین انحرافی بدست واحد تجاری نباید از شرایط ق

 بیاید که منجر به فسخ توافق نامه شود.

  باید انتظار رود که طرف های توافق نامه از نظر مالی صالحیت عمل به شرایط قرارداد را

 28دارند.

 اب واحد تجاری باید مایل باشد که حقوق خود را تحت توافق نامه اعمال نماید )در غی

 29.ابزارهای بلندمدت دیگر برای تامین مالی(

  توافق نامه نباید شامل شرایطی باشد که برای واحد تجاری، غیرمعقول به نظر برسد )یا به

 30ی ایجاد چنین شرایطی را بدهد(.های قرار داد اجازهطرف

اری خارج می شوند نباید های جی بدهی، مبلغ تعهدات کوتاه مدتی که از طبقه"تغییر واقعی در ماهیت"در یک 

، "ی مالیانعقاد توافق نامه"در یک  های بلند مدت و یا اوراق سهام بیشتر شود.یاز عایدات حاصل از انتشار بده

 31این مبلغ از عایدات ناشی از توافق نامه هم نباید بیشتر شود.

 

 تعهدات قابل بازخریدب( 

GAAP دهد که توسط ت جاری و غیرجاری ارائه میی طبقه بندی تعهدارهنمودهایی در خصوص نحوه

-ی طبقه بندی شده ارائه دهد، رهنمود زیر میاعتباردهندگان قابل بازخرید هستند. اگر یک واحد تجاری ترازنامه

تواند برای تشخیص طبقه بندی تعهدات به جاری و غیرجاری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین صرف نظر از 

تواند برای تعیین تاریخ سررسید ی طبقه بندی شده ارائه دهد یا خیر، رهنمود زیر میامهاینکه واحد تجاری ترازن

 های مالی افشا شده اند مورد استفاده قرار گیرد. های توضیحی صورتتعهداتی که در یادداشت

ی که باید ممکن است یک تعهد بلند مدت شامل شروطی باشد که اعتباردهنده باید با آن موافق باشد. مثال شروط

در طول سه ماه یا شش ماه برآورده شوند. همچنین یک تعهد بلند مدت ممکن است مهلتی را فراهم کند که در 

 پس از تاریخقرارداد صورت داده است.  این مهلت معموال  از شرایطاقدام به جبران تخلفاتی کند که بدهکار  ،آن

 شود.صورت گرفتن تخلف آغاز می

پاراگراف بعدی بحث خواهد شد یک واحد تجاری بعنوان اعتبارگیرنده باید تعهدات بلند  بجز در مواردی که در

 ی تعهدات جاری قرار دهد:مدتی را هم که یکی از دو شرط زیر را دارا باشند در طبقه

                                                           
28 . ASC 470-10-45-14(a) 

29 . ASC 470-10-45-20 

30 . ASC 470-10-45-20 

31 . ASC 470-10-45-16 and ASC 470-10-45-17 
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 از طرفاعتبارگیرنده در تاریخ ترازنامه،  توسط احراز شدن تخلفی آن تعهد بلندمدت در صورت 

 ل بازخرید باشد.اعتباردهنده قاب

  احراز شود که تخلف اعتبارگیرنده در تاریخ ترازنامه در طول مدتی که در نظر گرفته شده است قابل

 .نیستجبران 

رهنمود باال در صورتی که یکی از شرایط زیر در تایخ ترازنامه وجود داشته باشد قابل اجرا برای یک تعهد 

 بلندمدت نخواهد بود: 

 ی عملیاتی( پس از تاریخ ود مبنی بر بازخرید تعهدات تا یکسال )یا یک چرخهاعتبار دهنده از حق خ

 چشم پوشی کرده باشد. ترازنامه 

 باشد.  32جبران تخلفات صورت گرفته توسط واحد تجاری در طول مهلتی که تعیین شده است محتمل
33 

 های زودتر از موعدشرایط معقول برای تسویه حسابج( 

دهد که سررسید به اعتباردهنده این امکان را می "های زودتر از موعدتسویه حسابشرایط معقول برای  "یک 

اعتبار اعطا شده را تحت شرایطی تسریع بخشدکه لزوما به طور عینی قابل تعیین نیست. مثال در صورتی که 

بعنوان  35نشود ویا تغییر نامطلوبی در مواد اولیه ایجاد شود. 34اعتبارگیرنده موفق به حفظ عملیات رضایت بخش

ی اگر اعتباردهنده احساس کند که اعتبار گیرنده در حال تجربه "مثال ممکن است در شرایط قرارداد ذکر شود که 

اعطا  های مکرر و یا مشکالت مربوط به نقدینگی است، می تواند به صالح دید خود تمام یا قسمتی از اعتبارزیان

 "شده را مطالبه کند ...

که دارای تسریع بخشد ی تعهداتی را اعتباردهنده تسویه را در نظر بگیرد کهاحتمال  این یک واحد تجاری باید

 37باشد 36هستند. فقط در صورتی که این احتمال بعید های زودتر از موعدشرایط معقول برای تسویه حساب

 38های جاری وجود نخواهد داشت.ر قالب بدهیالزامی برای گزارش کردن این تعهدات د

                                                           
32 . Probable 

33 . ASC 470-10-45-11 

34 . Satisfactory Operations 

35 . ASC Master Glossary entry “Subjective Acceleration Clause” 

36 . Remote 

شرایطی که واحد تجاری از نظر مالی در وضعیت مساعدی قرار داشته و اعتبارگیرنده در گذشته برای تسریع . مثال در  37

 های زودتر از موعد هستند اقدامی نکرده باشد.ی تعهدات مشابهی که  دارای شرایط معقول برای تسویه حسابدر تسویه
38 . ASC 470-10-45-2 
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های مکرر و یا مشکالت مربوط به نقدینگی ی زیاناز سوی دیگر در صورتی که واحد تجاری در حال تجربه

های زودتر از موعد هستند در های بلند مدتی را که دارای شرایط معقول برای تسویه حسابباشد باید بدهی

ندی کند. سایر شرایط ممکن است تنها نیازمند افشاء شرایط معقول برای تسویه های جاری طبقه بی بدهیدسته

 39های بلندمدت باشند.های زودتر از موعد برای بدهیحساب

 

 در اعتبارات تغییرپذیر د( طبقه بندی

آیا  در اعتبارات بین جاری و غیر جاری در یک واحد تجاری بستگی به این موضوع دارد کهطبقه بندی تغییرپذیر 

 40طبقه بندی انعطاف ناپذیرهای زودتر از موعد و یا شامل بندی شامل شرایط معقول برای تسویه حساببقهآن ط

 یا خیر؟ هردو هست و یا شامل

به معنای هرنوع طبقه بندی است که درآن اعتبارگیرنده حق ندارد از سرمایه در گردش  طبقه بندی انعطاف ناپذیر

کند که ه اعتباردهنده استفاده نکند. زیرا شرایط قرارداد به نحو مؤثری ایجاب میبرای پرداخت تعهدات خود ب

طبقه عایدات نقدی اعتبارگیرنده برای پرداخت تعهداتش به اعتباردهنده مورد استفاده قرار بگیرد. نمونه ای از 

ملزم بدهی دارند یرنده اعتبارگ ی که به در اعتبارات، طبقه بندی است که در آن مشتریان بندی انعطاف ناپذیر

 خواهند بود که بدهی خود را مستقیما به اعتباردهنده پرداخت نمایند.

، یک تعهد تحت طبقه بندی انعطاف ناپذیرهای زودتر از موعد و یا در غیاب شرایط معقول برای تسویه حساب

ی بلند مدت از ایان یک دورهشود که در پدر صورتی بعنوان بلندمدت طبقه بندی میطبقه بندی تغییرپذیر شرایط 

 41قبل تعیین شده، قابل تسویه باشد.

های زودتر از موعد باشد اما شامل طبقه اگر یک طبقه بندی تغییرپذیر شامل شرایط معقول برای تسویه حساب

بندی انعطاف ناپذیر نباشد واحد تجاری با آن مانند سایر تعهداتش برخورد کرده و راجع به جاری یا غیرجاری 

 گیرد.بودن آن تصمیم می

های زودتر از موعد و هم شامل طبقه اگر یک طبقه بندی تغییرپذیر هم شامل شرایط معقول برای تسویه حساب

ی جاری قرار دهد مگر اینکه دارای شرایطی مبنی بر بندی انعطاف ناپذیر باشد، واحد تجاری باید آن را در طبقه

 42تسویه در بلندمدت باشد.

 

 43رازنامهتهاتر در ت

                                                           
39 . ASC 470-10-45-2 

40 . Lock-Box Arrangement 

41 . ASC 470-10-45-4 

42 . ASC 470-10-45-5 

43 . Balance sheet Offsetting 
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بصورت یک مبلغ دهد که یک دارایی و یک بدهی مرتبط به هم را تهاتر به یک واحد تجاری این امکان را می

تهاتر یک موضوع مربوط به طبقه بندی است و نباید با یک موضوع مربوط به  در ترازنامه ارائه کند. 44خالص

اقالم و تهاتر اقالم، هیچ کدام  47شناسایی بی اثر اقالم، 46اشتباه گرفته شود. شناسایی نکردن 45شناسایی )شناخت(

  48تاثیری بر کل دارایی ها یا بدهی ها در ترازنامه ندارند.

وجود داشته  49"حق تهاتر"است که یک واحد تجاری بجز در مواردی که  GAAPاین یک اصل عمومی در 

به معنای این  "حق تهاتر"شده کند. باشد نباید اقدام به تهاتر یک دارایی شناسایی شده با یک بدهی شناسایی 

دارای این حق قانونی باشد که بتواند تمام یا است که یک اعتباردهنده )به موجب قرار داد یا به هر دلیل دیگر( 

 50بخشی از بدهی مربوط به یک شخص دیگر را با بخشی از بدهی که آن شخص به اعتباردهنده دارد کم و وجه

 51نماید.

یک حق تهاتر تنها در صورتی به وجود خواهد آمد که هر چهار شرط زیر وجود داشته  GAAPبرمبنای اهداف 

 52باشد:

 .53هریک از طرفین به میزان قابل تعیینی به طرف دیگر مدیون باشد 

 .طرف گزارشگر دارای حق تهاتر بدهی خود با طلبش از طرف دیگر باشد 

 .طرف گزارشگر مایل به تهاتر باشد 

 ن قابل اجرا باشد. حق تهاتر به موجب قانو 

 تشریح تهاتر در ترازنامه
کند. مبالغ خالص کامال با مبالغ های مالی اهمیت باالیی پیدا میی صورتها در هنگام ارائهها و بدهیتهاتر دارایی

 ناخالص تفاوت دارند. مثال زیر را در نظر بگیرید:

 

                                                           
44 . As a Net Amount 

عنوان یک دارایی، بدهی یا سرمایه در ب. موضوعات مربوط به شناخت در مورد ثبت شدن یا نشدن یک معامله  45

 ترازنامه بحث می کند.
46 . Nonrecognition 

47 . Derecognition 

 تاثیر سود و زیانی است. داشتن ظور شناسایی بدونمن
48 . ASC 210-20-15-2 

49 . Right of Setoff 

50 . Discharge 

51 . ASC Master Glossary entry “Right of Setoff ” 

52 . ASC 210-20-45-1 

53 . Owe 
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 ایی با بدهیتهاتر دار –( 2حالت ) عدم تهاتر دارایی با بدهی –( 1حالت )

  دارایی های جاری:
بدهی های 

 جاری:
  دارایی های جاری: 

های  بدهی

 جاری:
 

مطالبات از شرکت 

 الف
100 

بدهی به شرکت 

 الف
75 

خالص مطالبات از 

 (100-75شرکت الف )
25   

سایر دارایی های 

 جاری
400 

سایر بدهی های 

 جاری
 400 سایر دارایی های جاری 175

سایر بدهی های 

 یجار
175 

جمع دارایی های 

 جاری
500 

جمع بدهی های 

 جاری
 425 جمع دارایی های جاری 250

جمع بدهی های 

 جاری
175 

 175/425=  4/2نسبت جاری:  250/500=  2نسبت جاری: 

 

 25ها با یکدیگر خنثی شده و مبلغ خالص ها و بدهیگیرد مبالغ مشخصی از داراییزمانی که تهاتر صورت می

کند. ها بطور قابل توجهی تغییر میها و بدهیشود. متعاقبا نسبت جاری با تهاتر داراییرازنامه ارائه میریال در ت

ی افشاء یک رویداد در ی تاثیر و اهمیت تهاتر و اهمیت نحوهاین یک مثال ساده است اما به روشنی نشان دهنده

 های مالی است. صورت

  موارد مربوط به افشاء تهاتر

در دسامبر  54(ASUی حسابداری )ها در استانداردهای به روز شدهها و بدهیربوط به تهاتر داراییسر فصل م

های مربوط به آنها ها و طبقه بندیها و بدهیمنتشر شد تا افشاء اطالعاتی را در خصوص تهاتر دارایی 2011

ه بندی های مذکور را بر وضعیت مالی ضروری سازد و  به این وسیله استفاده کنندگان را قادر سازد تا تاثیر طبق

ها واحد تجاری درک نمایند. هر واحد تجاری الزم است که جدولی شامل اطالعات کمی زیر در خصوص دارایی

 55ها( در بخش افشاء تهیه نماید:)و بخصوص بدهی

 اند. شناسایی شده ی کههایها و بدهیمبالغ خالص مربوط به دارایی (1

                                                           
54 . Accounting Standards Update 

55 . ASC 210-20-50-3 
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ه مبلغ خالص نشان داده شده در ترازنامه با یکدیگر تهاتر شده اند)طبق مبالغی که برای رسیدن ب (2

GAAP). 

 مبالغ خالصی که پس از تهاتر در ترازنامه ارائه شده اند.  (3

 گیرند:قرار نمی 2هردو مبلغ زیر که مربوط به تهاتر هستند اما در بند  (4

 ری رویه ای را برای مبالغ مربوط به شناسایی ابزارها و مشتقات مالی که اوال واحد تجا

را برای تهاتر احراز نکرده  GAAPتهاتر نکردن آنها برگزیده است و ثانیا معیارهای مهم 

 اند.

 مالی)شامل وثایق نقدی( 56مبالغ مربوط به وثایق 

 بدست آمده اند.  3از ارقام بند  4مبالغ خالصی که پس از کسر کردن ارقام بند  (5

که از برای دوره هاییموظف هستند که این مقررات مربوط به افشاء را کلیه واحدهای تجاری فعال در آمریکا 

 آغاز خواهد شد رعایت نمایند.  2013ابتدای ژانویه 
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56 . Collateral 
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