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 91 شمارهی حسابدار استاندارد

 یتجاری بهایترک

 (4831 ضذُ ًظز تجذيذ)

 پیشگفتار

تَسف هجوفى   1385وِ زض تيطهبُ  تطکيثْاي تجاضيثب يٌَاى  19استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  (1)

 19ضوفبضُ يوَهی سبظهبى حسبثطسی تػَیت ضسُ است، جبیگعیي استبًساضز حسبثساضي 

 1/1/1385ضَز ٍ العاهبت آى زض هَضز غَضتْبي هبلی وِ زٍضُ هبلی آًْب اظ تفبضید   لجلی هی

 االجطاست.  َز الظمض اظ آى ضطٍو هیٍ ثًس 

 داليل تجذيذًظز در استاًذارد

وللفی حسفبثساضي ٍ ثْجفَز    ال ایي تجسیسًهط ثب ّسف ّوبٌّگی ثيطتط ثب استبًساضزّبي ثفيي  (2)

 استبًساضز لجلی، اًجبم ضسُ است.

 تغييزات اصلي

ٍ قجك استبًساضز لجلی ٍاحسّبي تجبضي ثطاي اًجبم تطويجْبي تجبضي هجبظ  (3)  ضٍش ثِ اسفتفبزُ اظ ز

 ذطیس ٍ اتحبز هٌبفى ثَزًس. زض استبًساضز جسیس ضٍش اتحبز هٌبفى حصف ضسُ است.

زض استبًساضز تجسیسًهط ضسُ، سْن الليت ثطاسفبس اضظش هٌػففبًِ ذفبلع زاضایيْفبي      (4)

َز. زض استبًساضز لجلی، سْن الليت ثطاسفبس  ض لبثل تطريع ٍاحس تجبضي فطيی هحبسجِ هی

 .ضس طي هحبسجِ هیهجلغ زفت

وٌٌسُ اظ ذبلع اضظش هٌػفبًِ زاضایيْب ٍ ثسّيْبي لبثل تطريع  هبظاز سْن ٍاحس تحػيل (5)

 ًسجت لبثل تطريع ثِ َلیپغيط ثيي زاضایيْبي ،ٍاحس تحػيل ضسُ ًسجت ثِ ثْبي توبم ضسُ

ثفسیي تطتيفت    گفطزز.  ضَز ٍ ثِ يٌَاى زضآهس ضٌبسبیی ًوفی  اضظش هٌػفبًِ آًْب تسْين هی

 طلفلی هٌفی ٍ ًحَُ حسبثساضي آى زض ایي استبًساضز حصف ضسُ است.س
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 مطالعه و“ ای بر استانذاردهای حسابذاری مقذمه ”این استانذارد بایذ باتوجه به 

 بکار گرفته شود.
 

  ّذف

ّسف ایي استبًساضز، تًييي العاهبت هطثَـ ثِ گعاضضگطي هبلی تطويجْفبي تجفبضي اسفت.     . 1

حسفبة گطفتفِ     ثِ اظ ضٍش ذطیسثب استفبزُ وليِ تطويجْبي تجبضي ثبیس قجك ایي استبًساضز 

ٍاحس تحػيل ضسُ ضا  لبثل تطريعي زاضایيْب ٍ ثسّيْب ،وٌٌسُ ٍاحس تحػيلثٌبثطایي ضَز. 

، سفطلفلی ًيفع   وٌس. اففعٍى ثفط ایفي    هٌػفبًِ آًْب زض تبضید تحػيل ضٌبسبیی هی اضظش  ثِ

 گيطز. آى آظهَى وبّص اضظش ًيع غَضت هیهَضز  گطزز ٍ زض ضٌبسبیی ٍ هستْله هی

 داهٌِ ماربزد
 ،3 ایي اشتاًساضز تایس تطاي حصاتساضي تطکيثْااي تجااضي تجاع هاَاضز هشاط  ظاسُ زض تٌاس        . 2

 گطفتِ ظَز. تکاض

 : ایي استبًساضز زض هَاضز ظیط وبضثطز ًساضز . 3

ثفطاي ایجفبز یفه     ٍاحسّب یب فًبليتْبي تجبضي جساگبًِ ىتطويجْبي تجبضي وِ زض آ . الف

 هطبضوت ذبظ جوى ضًَس، ٍ

 تطويجْبي تجبضي ٍاحسّب یب فًبليتْبي تجبضي تحت وٌتطل هطتطن. . ة
 

لبلفت یفه ضرػفيت     تطويت تجبضي، اجتوبو ٍاحسّب یب فًبليتْبي تجفبضي جساگبًفِ زض   . 4

 وٌٌفسُ، وٌتفطل   يٌَاى تحػيل زض توبم تطويجْب یه ٍاحس تجبضي ثِ گعاضضگطي است. تمطیجبً

آٍضز. اگط ٍاحس تجبضي، وٌتطل یه یفب   ضسُ ضا ثسست هی یب چٌس ٍاحس تجبضي تحػيل یه

تطويت  چٌس ٍاحس زیگط ضا ثسست آٍضز وِ فًبليت تجبضي ًجبضس، اجتوبو آى ٍاحسّب، یه

ظهبًی وِ ٍاحس تجبضي، گطٍّی اظ زاضایيْب یب ذبلع زاضایيْبیی ضا  ضَز. تجبضي تلمی ًوی
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، ثْبي توبم ضفسُ آى ثبیفس ثفيي    زٌّس ليت تجبضي ضا تطىيل ًویتحػيل ًوبیس وِ یه فًب

زاضایيْب ٍ ثسّيْبي جساگبًِ لبثل تطريع زض گطٍُ، ثطهجٌبي اضظضفْبي هٌػففبًِ آًْفب زض    

 تبضید تحػيل، تسْين ضَز.

  گًَبگًَی  ّبي ضيَُ  ، ثِسبیط زالیلیب   ، هبليبتی لبًًَی  زالیل  ثِ  است  هوىي  تجبضي   تطويت . 5

ِ  یب سْن  )سْبم  هبلىبًِحمَق ذطیس   غَضت  تَاًس ثِ هی  پصیطز. تطويت  غَضت ( یفب   الطفطو

غفسٍض    اظاي ٍاحس زیگفط، زض   تَسف  ٍاحس تجبضي  یه  زاضایيْبي  ذبلع اظ ثرطیول یب 

  غفَضت  تَاًس ثِ هی  ضَز. تطويت  سبیط زاضایيْب اًجبم  ًمس یب ٍاگصاضي  ٍجِ  ، پطزاذت سْبم

  ٍ سفْبهساضاى   ٍاحفس تجفبضي    یه  یب ثيي  ضًَسُ تطويت  ٍاحسّبي  سْبهساضاى  ثيي  اي هًبهلِ

  ٍاحس جسیس ثطاي  ایجبز یه  هتؿوي  است  هوىي  تجبضي   زیگط ثبضس. تطويت  ٍاحس تجبضي

  ثِ  ضًَسُ یب چٌس ٍاحس تطويت  یه  زاضایيْبي  ذبلع  ، اًتمبل ضًَسُ تطويت  ٍاحسّبي  وٌتطل

  هحتَاي  وِ  ثبضس. زض هَاضزي  ضًَسُ یب چٌس ٍاحس تطويت  یه  زیگط یب اًحالل  بضيٍاحس تج

ٍ   حسفبثساضي   ثبضفس، العاهفبت    اسفتبًساضز هٌكجفك    زض ایي  تجبضي   تطويت  ثب تًطیف  هًبهلِ

 ضَز. هی  ضيبیت  تطويت  ًحَُ  ثِ  تَجِ  استبًساضز ثسٍى  زض ایي  هٌسضج  اقاليبت  افطبي

،  وٌٌفسُ  ، تحػفيل  زض آى  هٌجط ضَز وِ  ٍ فطيی  اغلی  ضاثكِ  ثِ  است  هوىي  تجبضي  يتتطو . 6

  ضفَز. زض ایفي   هفی   ًبهيفسُ  “فطيی  ٍاحس تجبضي ”،   ضسُ ٍ تحػيل “اغلی  ٍاحس تجبضي ”

ذفَز    تلفيمفی   هبلی  استبًساضز ضا زض غَضتْبي  ایي  ثبیس العاهبت  وٌٌسُ هَاضز، ٍاحس تحػيل

ِ   هفبلی   ضا زض غفَضتْبي   گصاضي ز ٍ سطهبیِثىبض گيط اسفتبًساضز    ذفَز، ثطاسفبس    جساگبًف

  زض ٍاحسّاي  گصاضي شطهایِ  ٍ حصاتساضي  تلفيقي  هالي  صَضتْاي  يٌَاى ثب 18  ضوبضُ  حسبثساضي

 وٌس.  هًٌىس  فطعي  تجاضي

  سطلفلی  س زیگط، ضبهلٍاح  زاضایيْبي  ذطیس ذبلع  زض ًتيجِ  تجبضي   تطويت  وِ  زض هَاضزي . 7

ٍجَز  ٍ فطيی ثِ  اغلی  پصیطز، ضاثكِ  زیگط( غَضت  ٍاحس تجبضي  ذطیس سْبم  قطیك اظ )ًِ
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ِ   اسفتبًساضز ضا ثفطاي    ایفي   ، العاهفبت  وٌٌفسُ  ، ٍاحس تحػفيل  غَضت  آیس. زض ایي ًوی   تْيف

 گيطز. ثىبض هیگصاض  ٍاحس سطهبیِ هبلی  غَضتْبي

  گفصاض  سطهبیٍِاحس    هبلی  غَضتْبي  ، ث7ِزض ثٌس   ضسُ تَغيف  ضطایف استبًساضز جع زض  ایي . 8

 ضَز. ًوی  هطثَـ

  تعاريف
 اشت :  ظیط تکاض ضفتِ  هعرص  اشتاًساضز تا هعاًي  زض ایي  شیل  اصشالحات . 9

 اشت  هثلغي هٌصفاًِ :  اضظض   ِ ُ  ٍ  هایال  ٍ  هشلا    ذطیاساضي   کا   هایال  ٍ  هشلا    اي فطٍظاٌس

 هعتاَض،   هثلا    اظاي زض ضا  زاضایاي   یا   عاازي،   ظاطای   زض ٍ  حقيقاي   اي هعاهلِ زض ستَاًٌ هي

 . کٌٌس  هثازلِ یکسیگط تا

 تِ  ظسُ تحصيل ٍاحس  عوليات ٍ زاضایيْا  ذالص  کٌتطل آى، زض  کِ  اشت  تاضیري :  تحصيل  تاضید  

 .یاتس هي  اًتقال  کٌٌسُ تحصيل ٍاحس  تِ هؤثط طَض

 اقتصاازي  ظرصيت ی  قالة زض جساگاًِ تجاضي فعاليتْاي یا تجوي  ٍاحسّا :  تجاضي  تطکية 

 .آیس هي پسیس زیگط ٍاحس عوليات ٍ زاضایيْا ذالص کٌتطل کصة تطاثط اشت کِ

 ًقاس   ٍجِ اظ  تعييٌي  قاتل یا  ثاتت  هثل   تِ  اشت قطاض  کِ  زاضایيْایي ٍ ًقس  ٍجِ :  پَلي  زاضایيْاي 

 . ظَز  زضیافت

 فطعااي،   تجاااضي ٍاحااس  یاا   زاضایيْاااي  ذااالص اظ شااَز ٍ ظیاااى ٍ   ترااط  آى :  اقلياات  شااْن

ِ   کِ  اشت  شْاهي  تِ  اًتصاب  قاتل  کِ  گطفتي تعسیالت تلفيقي، ًظط زض تا  یاا   هصاتقين  طاَض   تا

 . ًساضز  تعلق  اصلي  تجاضي ٍاحس  تِ زیگط،  فطعي  تجاضي  ٍاحسّاي  ططیق اظ  غيطهصتقين

 اّساف تِ زشتياتي تطاي کِ زاضایيْایي اشت ٍ فعاليتْا اظ یکپاضچِ اي هجوَعِ : تجاضي فعاليت 

 :ظًَس هي ازاضُ ظیط

 یا گصاضاى، شطهایِ تطاي تاظزّي کصة . الف

 ٍ هصاتقين  تصاَضت  ضاّْاا  شاایط  یا ّا ّعیٌِ کاّط ططیق اظ اقتصازي هٌاف  کصة . ب

 .آى ظطکاي تطاي تٌاشة تِ

 تجااضي  فعاليات  یاا  ٍاحس  ی   عولياتي ٍ  هالي  شياشتْاي  اّثطيض  تَاًایي  :  کٌتطل   ِ  هٌظاَض   تا

 .  آى اظ  اقتصازي  هٌاف   کصة
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 اشت  فطعي  تجاضي ٍاحس چٌس یا  ی   زاضاي  کِ  ٍاحستجاضي  ی  :  اصلي  تجاضي ٍاحس . 

 تجااضي  سٍاحا )  زیگاطي   تجااضي  ٍاحاس   کٌتطل  تحت  کِ  تجاضي ٍاحس  ی  :  فطعي  تجاضي ٍاحس  

 .  اشت(  اصلي
 

   رٍش حسابذاری
 ظَز.  ذطیس، اًجام  اظ ضٍض  تایس تا اشتفازُ  تجاضي  يثْاتطکي  حصاتساضي . 10

  ّوبًٌس تحػفيل   تجبضيیب فًبليت ٍاحس   یه  ضَز تحػيل هی  ذطیس سجت  اظ ضٍش  استفبزُ . 11

ِ   اسفت   هٌبست  زليل  ایي  هعثَض ثِ  حسبثساضي  ضَز. ضٍش  گطفتِ  حسبة  ثِ  زاضایی  یه   وف

ٍاحفس    یفه   زاضایيْفب ٍ يوليفبت    ذفبلع   ، وٌتطل آى  اظ قطیك  وِ  است  اي هًبهلِ  تحػيل

س. فآی هی  زست  ، ثِ بمفسٍض سْفیب غ  ثسّی  لفب، تمجفزاضایيْ  بلفاًتم  اظاي زیگط زض  بضيفتج

  ًيفع ثطاسفبس    ضسُ  توبم  ٍ ثْبي  است  ضسُ  توبم  ذطیس، ثْبي  زض ضٍش  تحػيل  ثجت  هجٌبي

 ضَز. هی  ، تًييي تحػيل  ثٌبي ظیط  هًبهلِ

 ماربزد رٍش خزيذ

 مٌٌذُ تطخيص ٍاحذ تحصيل

کٌٌسُ، ٍاحس تجااضي   تحصيل کٌٌسُ هعرص ظَز. ٍاحس زض کليِ تطکيثْاي تجاضي تایس ٍاحس تحصيل . 12

 آٍضز. زشت هي زضحال تطکية ضا تِ زضحال تطکيثي اشت کِ کٌتطل شایط ٍاحسّا یا فعاليتْاي تجاضي

، ففطؼ  وٌفس  ًگبُ هیوٌٌسُ  اظ آًجب وِ ضٍش ذطیس ثِ تطويت تجبضي اظ زیس ٍاحس تحػيل . 13

 وٌٌسُ هطرع وطز. يٌَاى ٍاحس تحػيل قطف هًبهلِ ضا ثِ  تَاى یه ثطایي است وِ هی

ب یفه فًبليفت   وٌتطل يجبضت اظ تَاًبیی ضاّجطي سيبستْبي هبلی ٍ يوليبتی یه ٍاحفس یف   . 14

تجبضي ثطاي وست هٌبفى اظ هحل آى است. فطؼ ثطایي است وِ اگط یه ٍاحفس تجفبضي   

اظ ًػف سْبم ثب حك ضأي ٍاحس زیگط ضا تحػيل وٌس، وٌتطل  زضحبل تطويت، هبلىيت ثيص

ضٍضٌی هطفرع ضفَز چٌفيي     هَاضز استثٌبیی وِ ثِ ، هگط زضآٍضز آى ٍاحس ضا ثسست هی

 اظ ثيص هبلىيت  ٍاحسّبي زضحبل تطويت اظ یىیآٍضز. ّطگبُ  ز ًویٍجَ وٌتطل ضا ثِهبلىيتی، 
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اظ  ٍاحس زیگط ضا تحػيل ًىطزُ ثبضس، زض غفَضت ٍجفَز یىفی    ًيوی اظ سْبم ثب حك ضأي

 : ضَز هحسَة هیوٌٌسُ  يٌَاى ٍاحس تحػيل  ضطایف ظیط، ثِ

 ،ى سْبمقطیك تَافك ثب سبیط غبحجب اظ ًػف حك ضأي ٍاحس زیگط اظ تسلف ثط ثيص . الف

 یب ،قطیك لبًَى یب تَافك تَاًبیی ضاّجطي سيبستْبي هبلی ٍ يوليبتی ٍاحس زیگط اظ . ة

وٌٌفسُ هطفبثِ   ُ هسیطُ یب سبیط اضوبى ازاض تَاًبیی ًػت ٍ يعل اوثطیت ايؿبي ّيئت . ج

 ٍاحس زیگط، زض هَاضزي وِ وٌتطل ٍاحس تجبضي زضاذتيبض اضوبى هعثَض است.

 

 ّبیی اظ آى، ًطبًِ زضفَاض است، اهب هًوَالً بُفگ ،سُفوٌٌ س تحػيلاگطچفِ تطريع ٍاحف . 15

 : هبًٌس هَاضز ظیط، ٍجَز زاضز

اظ اضظش هٌػففبًِ ٍاحفس    ثفيص  هطاتت ثِحبل تطويت  اضظش هٌػفبًِ یه ٍاحس زض . الف

 وٌٌسُ است. ٍاحس تحػيل ،ٍاحس تجبضي ثعضگتط احتوبالًزیگط است. زض ایي هَاضز 

سفبیط  اظاي ٍجِ ًمفس یفب    قطیك تحػيل سْبم زاضاي حك ضأي زض اظ ،تطويت ٍاحسّب . ة

ًمفس یفب    ٍجِ وٌٌسُ طزاذتپٍاحس تجبضي  احتوبالًغَضت  ایي صیطز. زضپغَضت زاضایيْب 

 وٌٌسُ است. ٍاحس تحػيل سبیط زاضایيْب،

تطويت ٍاحسّب سجت ضَز وِ هسیطیت یه ٍاحس تجفبضي ثتَاًفس ايؿفبي هفسیطیت      . ج

 وٌٌفسُ  ٍاحس تحػيل ،ٍاحس هسلف احتوبالًًتربة وٌس. زض ایي هَاضز ٍاحس تطويجی ضا ا

 .است

ظهبًی وِ ٍاحس تجبضي جسیسي ایجبز ضَز تب ثب اًتطبض سْبم، تطويت تجبضي ضا اجطا وٌس،  . 16

اظ ٍاحسّبي تجبضي زضحبل تطويت وِ لجل اظ تطويت ٍجفَز زاضفتِ اسفت ثطهجٌفبي      یىی

 ضَز. هیٌٌسُ هطرع و يٌَاى ٍاحس تحػيل ضَاّس هَجَز ثِ
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اظ  اظ زٍ ٍاحس تجبضي زضحبل تطويت ضا زضثط گيطز، یىی وِ تطويت تجبضي ثيص غَضتی زض . 17

يٌفَاى  ایي ٍاحسّب وِ لجل اظ تطويت ٍجفَز زاضتفِ است، ثطهجٌبي ضَاّس هَجَز ثبیس ثِ

 ،وٌٌفسُ  چٌيي هَاضزي ثطاي تًيفيي ٍاحفس تحػفيل    زضگطزز. ضٌبسبیی وٌٌسُ  ٍاحس تحػيل

یه   وِ وسام تطويت ضا آغبظ وطزُ است ٍ یب زاضایيْب یب زضآهسّبي وسام هالحهبتی ًهيط ایي

 ضَز. اّويتی ثيطتط اظ سبیطیي است، زضًهط گطفتِ هی ثب هيعاى ثِاظ ایي ٍاحسّب 

 بْای توام ضذُ تزميب تجاری

 ظَز.  هٌعکس  ظسُ توام  تْاي  تایس تِطکية تجاضي ت . 18

ِ   ًمس ٍ هًفبزل   اظ ٍجِ  است  يجبضت  تطويت تجبضي  سُض  توبم  ثْبي . 19 ٍ   ًمفس پطزاذتفی    ٍجف

ٍاحفس    تَسفف   تحػفيل   زض تفبضید   ذطیفس ٍاگصاضضفسُ    اظاّفبي  سبیط هبثِ  هٌػفبًِ  اضظش

  تطويت تجفبضي   وِ  . زضهَاضزي طويتت  هستمين  تجًی  هربضج  ّط گًَِ  اؾبفِ ثِ  وٌٌسُ تحػيل

  ضفسُ  توبم  ثْبي  جوى  هًبزل  تطويت تجبضي  ضسُ توبم  ، ثْبي است  هلِهًب  اظ یه  ثيص  ضبهل

، توفبیع   تطويت تجبضي ًتيجِ ثيص اظ یه هًبهلفِ اسفت    وِ  هَاضزي زض.  است  هًبهالت  وليِ

  اظ تفبضید   تطويفت تجفبضي    حسفبثساضي   . گطچِ است  ، هْن هًبهالت  اظ تبضید  تحػيل  تبضید

  اظ هًبهالت  ّط یه  زض تبضید  هٌػفبًِ  ٍ اضظش  ضسُ  توبم  اهب اظ ثْبيضَز،  هی  ضطٍو  تحػيل

 ضَز. هی  استفبزُ

ِ اظاي تحػيل زض  ضسُ تمجل  ٍ ثسّيْبي  ٍاگصاضضسُ  پَلی  زاضایيْبي . 20 ِ   اضظش  ، ثف زض   هٌػففبً

افتس،  هی  تًَیك  ذطیس ثِ  اظاي هبثِ  تسَیِ  وِ  ضَز. زض هَاضزي هی  گيطي ، اًساظُ هًبهلِ  تبضید

 . است  آى  اسوی  اضظش  ٍ ًِ  ثسّی  فًلی  ثطاثط اضظش  تطويت  ضسُ  توبم  ثْبي

زض   آى  ليوفت   ، هًبزل وٌٌسُ تحػيل  ٍاحس تجبضي  تَسف  اٍضاق ثْبزاض غبزضُ  هٌػفبًِ  اضظش . 21

  سیس یب هحفسٍزیتْبي ض  ًَسبًبت  وِ  ثط ایي  هططٍـ  است  هًبهلِ  ثْبزاض زض تبضید اٍضاق ثبظاض

ِ    غيطلبثل  ثبظاض، ضبذػی  ليوت  ًطَز وِ  ثبظاض ثبيث ثفبظاض زض    ليوفت   ايتوبز ضفَز. چٌبًهف

  زٍضُ  یفه   ثفبظاض قفی    ليوفت   ًجبضس، تغييطات  ايتوبزي  لبثل  ، ضبذع ثرػَظ  تبضید  یه



 91 شمارهی حسابدار استاندارد

 یتجاری بهایترک

 (4831 ضذُ تجذيذًظز)

 344 

ثبظاض،   وِ  زض هَاضزي لطاض گيطز.  ثبیس هالن  تحػيل  ضطایف  ايالم  اظ تبضید  ٍ پس  پيص  هًمَل

  اٍضاق ثْبزاض هعثَض اظقطیك  هٌػفبًِ  ٍجَز ًساضز، اضظش  اي ههٌِ  یب ّيچ  ايتوبز است  غيطلبثل

یب ٍاحس   وٌٌسُ ٍاحس تحػيل  هٌػفبًِ  اٍضاق اظ اضظش  ایي  ثِ  هتًلك  حمَق ًسجی  سْن  هحبسجِ

  تًيفيي   ضفَز. ثفطاي   ، ثطآٍضز هفی  است  گيطي اًساظُ  آضىبضتط لبثل  وِ  ، ّط وسام ضسُ  تحػيل

 وطز.  ًيع استفبزُ  هستمل  وبضضٌبس  اظ اضظیبثی  تَاى هی  اٍضاق ثْبزاض غبزضُ  هٌػفبًِ  اضظش

ِ    هرفبضجی   ذطیفس، هتحوفل    اظاي ثط هبثِ  يالٍُ  است  هوىي  وٌٌسُ ٍاحس تحػيل . 22   ضفَز وف

ٍ اًتطفبض اٍضاق ثْفبزاض ٍ     ثجفت   هربضج  هلضب  هربضج  ثبضس. ایي  هطثَـ  تطويت هستميوبً ثِ

( ٍ  )هسفتمل   ، اضظیبثفبى  حمفَلی   ، هطبٍضیي اي حطفِ  حسبثساضاى  ثِ  پطزاذتی  ّبي العحوِ حك

  زایفطُ   هرفبضج   ضفبهل   ٍ يوفَهی   ازاضي  . هربضج است  تطويتثب   اضتجبـ زض  سبیط هطبٍضاى

  زاز، جفع  ثْفبي    هفَضز ًهفط ضثفف     تحػيل  هستميوبً ثِ  ًتَاى  وِ  سبیط هربضجی ٍ  تحػيل

هربضج اذفص   ضَز.  ضٌبسبیی  ّعیٌِ  يٌَاى  ثِ  ٍلَو  هحؽ  ٍ ثبیس ثِ  ًيست  تطويت  ضسُ توبم

تسْيالت هبلی ٍ اًتطبض اٍضاق هطبضوت یب سْبم جعئی اظ ضٍیساز تأهيي هفبلی اسفت ٍ زض   

 ضَز. ثْبي توبم ضسُ تطويت تجبضي هٌهَض ًوی

 ام ضذُ تزميب بزاساس رٍيذادّای آتيتعذيل بْای تو

چٌاًچاِ طثق هَافقتٌاهِ تطکية تجاضي، تعسیل تْااي توام ظاسُ تطکية هعاطٍ  تاِ ٍقااَ      . 23

کٌٌسُ تایس هثل  تعسیل ضا زض تاضید تحصايل زض تْااي تواام     ضٍیسازّاي آتي تاظس، ٍاحس تحصيل

ِ ظسُ تطکية هٌظَض کٌس، تِ ظططي کِ ٍقَ  ضٍیساز آتي هحتول  ِ  ٍ اثطآى تا اي اتکاپاصیط   گًَا

 گيطي تاظس. قاتل اًساظُ

ّبي تطويت تجبضي، اهىبى تًسیل ثْبي توبم ضسُ تطويت زض غفَضت   زض ثطذی هَافمتٌبهِ . 24

ضَز. ایي تًسیل هوىي است هٌَـ ثِ حفم یفب   ثيٌی هی ٍلَو یه یب چٌس ضٍیساز آتی، پيص

یب حفم ليوت سفْبم هٌتطفط ضفسُ    ّبي آتی  زستيبثی ثِ سكح هطرػی اظ زضآهس زض زٍضُ

ثبضس. زض حسبثساضي اٍليِ تطويت، هًوَالً هجلغ ّطگًَِ تًفسیل ضا حتفی ثفب ٍجفَز يفسم      
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ثط لبثليت اتىبي اقاليبت ثطآٍضز وطز. چٌبًهِ ضٍیساز آتفی    تَاى ثسٍى ذسضِ اقويٌبى هی

جبضي ًهط زض ثطآٍضزّب ؾطٍضت یبثس، ثْبي توبم ضسُ تطويت ت هطثَـ ضخ ًسّس یب تجسیس

ِ      تًسیل هی ِ  ضَز. چٌبًهِ ٍلَو ضٍیساز آتی هحتول ًجبضفس ٍ یفب ایٌىفِ اثفط آى ثف اي  گًَف

گًَِ تًسیالت زض ثْبي توفبم ضفسُ تطويفت هٌهفَض      گيطي ًجبضس، ایي اتىبپصیط لبثل اًساظُ

 ضَز. ًوی

 تخصيص بْای توام ضذُ تزميب تجاری

ظاسُ تطکياة تجااضي ضا تطاشااز اضظض     کٌٌسُ تایس زض تاضید تحصيل، تْاي توام  ٍاحس تحصيل . 25

ي کاِ طثاق   زاضایيْاای هاَضز   هٌصفاًِ زاضایيْا ٍ تسّيْاي قاتل تعريص ٍاحس تحصيل ظسُ )زض

زاضایيْاي غيطجااضي ًگْاساضي ظاسُ تاطاي فاطٍض ٍ      ”عٌَاى  تا 31اشتاًساضز حصاتساضي ظواضُ 

ًگْساضي ظاسُ   َاىعٌ ، تِقالة ی  هجوَعِ ٍاحس طَض هصتقل یا زض ، تِ“ عوليات هتَقف ظسُ

فطٍض( کِ هعياضّاي ظٌاذت هشط   تٌسي ظسُ اشت تطاشاز ذالص اضظض طثقِ تطاي فطٍض

تايي تْااي تواام ظاسُ      التفااٍت  ، ترصيص زّس. ّطگًَِ هاتِکٌٌس هي احطاظ ضا 26 ظسُ زض تٌس

ِ   تطکية تجاضي ٍ شْن ٍاحس تحصيل اضظض فاطٍض زض   )ذاالص  کٌٌسُ اظ ذاالص اضظض هٌصافاً

زاضایيْا ٍ تسّيْاي قاتال  عٌَاى ًگْساضي ظسُ تطاي فطٍض(  تٌسي ظسُ تِ يْاي طثقِهَضز زاضای

 گطفتِ ظَز.حصاب  تِ 51ٍ  50، 37تا  35تعريص، تایس هشاتق تٌسّاي 

صَضت احاطاظ   ضا زضظسُ  تایس زاضایيْا ٍ تسّيْاي قاتل تعريص ٍاحس تحصيلکٌٌسُ  ٍاحس تحصيل . 26

 : جساگاًِ ظٌاشایي کٌس صَضت هعياضّاي ظیط زض تاضید تحصيل تِ

، کٌٌسُ زاضایيْا ، ٍضٍز هٌاف  اقتصازي آتي هطتث  تا زاضایي تِ زضٍى ٍاحس تحصيل هَضز زض الف .

 يطي کطز.گ پصیط اًساظُ اتکا اي گًَِ هحتول تاظس ٍ اضظض هٌصفاًِ آى ضا تتَاى تِ

اظ ٍاحس تجاضي هحتوال   ،تسّيْا، ذطٍج هٌاف  اقتصازي الظم تطاي تصَیِ تعْسات هَضز زض . ب

 يطي کطز.گ پصیط اًساظُ اتکا اي گًَِ تِ تاظس ٍ اضظض هٌصفاًِ آى ضا تتَاى

 ضفسُ  وٌٌسُ، زضثطگيطًسُ سَزّب ٍ ظیبًْبي ٍاحس تحػيل غَضت سَز ٍ ظیبى ٍاحس تحػيل . 27

ثطهجٌفبي ثْفبي   ّبي ٍاحس تحػيل ضسُ  ثط زضآهسّب ٍ ّعیٌِ  پس اظ تبضید تحػيل، هطتول

ظیفبى   ٍ سَز وٌٌسُ ذَاّس ثَز. ثطاي هثبل زض غَضت ُ تطويت ثطاي ٍاحس تحػيلتوبم ضس
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اظ  ضفسُ پفس   پصیط ٍاحس تحػفيل  ّعیٌِ استْالن زاضایيْبي استْالن ،وٌٌسُ ٍاحس تحػيل

تبضید تحػيل، ثطهجٌبي اضظش هٌػفبًِ آى زاضایيْب زض تبضید تحػيل، یًٌی ثْبي توبم ضسُ 

 ضَز. هیگيطي  ساظُوٌٌسُ اً آًْب ثطاي ٍاحس تحػيل

ى، وٌتفطل  وٌٌسُ زض آ وبضثطز ضٍش ذطیس اظ تبضید تحػيل )یًٌی تبضیری وِ ٍاحس تحػيل . 28

ضَز. اظ آًجبیی وِ وٌتطل،  آٍضز( ضطٍو هی اي هؤثط ثسست هی گًَِ ثِضسُ ضا  ٍاحس تحػيل

ٌبفى اظ هٌهَض وست ه تَاًبیی ضاّجطي سيبستْبي هبلی ٍ يوليبتی ٍاحس یب فًبليت تجبضي ثِ

، هًبهلفِ  وٌٌفسُ  آى است، ؾطٍضتی ًساضز وِ لجل اظ وست وٌتطل تَسفف ٍاحفس تحػفيل   

وٌٌفسُ   لحبل لبًًَی لكًيت یبفتِ یب ًْبیی ضسُ ثبضس. زض اضظیبثی ایٌىِ ٍاحفس تحػفيل   اظ

آٍضزُ است وليِ حمبیك ٍ ضَاّس پيطاهفَى تطويفت تجفبضي،    زست  ظهبًی، وٌتطل ضا ثِ چِ

 .هسًهط لطاض ذَاّس گطفت

وٌٌسُ، زاضایيْب ٍ ثسّيْبي لبثل تطريع ٍاحس تحػفيل ضفسُ ضا    اظ آًجب وِ ٍاحس تحػيل . 29

ِ اسفت( زض تفبضید تحػفيل     26حبئع هًيبضّبي هكطح ضسُ زض ثٌس  )وِ هٌػففبًِ   اضظش ثف

، سْن الليت زض ٍاحس تحػيل ضسُ ثطاسبس ذفبلع اضظش هٌػففبًِ آى   ٌسو ضٌبسبیی هی

 ضَز. گيطي هی الالم اًساظُ

 ضذُ ليتحص ٍاحذ صيتطخ قابلی ْايبذّ ٍ ْايياراد

 ت،يف تطو ضفسُ  توبمي ثْب عيترػ اظ یثرط يٌَاى ثِ وٌٌسُ ليتحػ ٍاحس ،25 ثٌس قجك . 30

 ليتحػف  دیتبض زض وِ ضا ضسُ ليتحػ ٍاحس عيتطر لبثلي ْبيثسّ ٍ ْبیيزاضا اظ ّطیه

یی ضٌبسفب  26 ثٌس زض ضفسُ هكفطح ضٌبذتي بضّفبيهً احطاظ ضطـ ثِ ثبضس یه هَجَز

 .وٌس یه

 : يیثٌبثطا

ّ  سیثب ت،يتطو ضسُ توبمي ثْب عيترػ اظ یثرط يٌَاى ثِ وٌٌسُ ليتحػ ٍاحس .الف  ي ْبيثفس

 سیف ًوبیی ضٌبسبی ظهبً تٌْب ضا ضسُ ليتحػ ٍاحسي تْبيفًبل وبّص بی تَلف ثِ هطثَـ
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َ  ثب 4 ضوبضُي حسبثساض استبًساضز قجك ليتحػ دیتبض زض ضسُ ليتحػ ٍاحس وِ  اىيٌف

ّ  سبذتبض سیتجسي ثطا ٍ زاضایيْاي احتوالي ياحتوالي ْايتسّ ط،یشذا  وفطزُ  ییضٌبسفب ی ثفس

 ٍ ثبضس،

ـ ي ْبيثسّ سیًجب ت،يتطو ضسُ توبمي ثْب عيترػ زض وٌٌسُ ليتحػ ٍاحس . ة ِ  هطثفَ  ثف

ِ يزضًت ضٍز یهف  اًتهبض وِ وٌسیی ضٌبسب ضای هربضج طیسب بی یآتي بًْبیظ  تيف تطو جف

 .ضَز ٍالىي تجبض
 

ِ  ذسفبضت  پطزاذت هبًٌس ضسُ ليتحػ ٍاحسي لطاضزاز تًْسات اظ یثًؿ . 31  بیف  وبضوٌفبى  ثف

 ظهفبى  زض ي،یثٌفبثطا . ثبضفس  تيتطو اًجبم ثِ هططٍـ است هوىي ِياٍل هَاز وٌٌسگبى يطؾِ

ِ  يیا وٌٌسُ ليتحػ ٍاحس ،يتجبض تيتطو هًيبضّفبي   احفطاظ  غفَضت  زض ضا تًْفسات  گًَف

 .وٌس یهیی ضٌبسب تيتطو ضسُ توبمي يع ثْبترػ اظ یثرط يٌَاى ثِی ثسّ ضٌبذت

 ثبضففس، ي تجبض تيتطو اًجبم ِث هططٍـ ضسُ، ليتحػ ٍاحس سبذتبض سیتجس قطح وِ يهَاضز زض . 32

 ي،یثٌفبثطا . سفت يً ضسُ ليتحػ ٍاحسي ثطا هَجَز تًْس هي یتجبض تيتطو اظ لجل قطح، يیا

 ت،يتطو ضسُ توبمي ثْب عيترػ اظ یثرط يٌَاى ثِ گًَِ قطحْب، وٌٌسُ ثبثت ایي ليتحػ ٍاحس

 .ٌسو ًوی ییضٌبسبی ثسّ

 ْبیيزاضا است هوىي ضَز،ی هیی ضٌبسب 25 ثٌس قجك وِی ػيتطر لبثلي ْبيثسّ ٍ ْبیيزاضا . 33

ی هبلي غَضتْب زض ضٌبذتي بضّبيهً احطاظ يسم ليزل ثِ لجالً وِ ضَز ضبهل ضایی ْبيثسّ ٍ

 .است ًطسُیی ضٌبسب ضسُ، ليتحػ ٍاحس

   تطخيص  قابل  داراييْا ٍ بذّيْای  هٌصفاًِ  ارسش  تعييي

  ضفسُ  تحػيل  تطريع  لبثل  زاضایيْب ٍ ثسّيْبي  هٌػفبًِ  اضظش  تًييي  ثطاي  ولی  ضٌّوَزّبي . 34

 : ظیط است  ضطح  ثِ

 ثبظاض.  اضظش  ثِ  الوًبهلِ اٍضاق ثْبزاض سطیى . الف 
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بزاض ِث . ة س ًسجت  ٍیژگيْبیی  ِث  ، ثب تَجِ ثطآٍضزي  اضظضْبي  سبیط اٍضاق ْث   يبیسي  ِث  ليوت  هبًٌ

بزاض ٍاحسّبي  ًٍطخ  ًمسي  ، ثبظزُ ّط سْن  . هطبِث  تجبضي  ضضس هَضز اًتهبض اٍضاق ْث

ِ  زضیبفت  لبثل  هجبلغ  فًلی  اضظش  ثِ  هكبلجبت .  ج ِ   ، ثب تَجف  تٌعیفل هٌبسفت    ًطذْفبي   ثف

اظ وسفط    پفس ٌس اٍضاق هطبضوت زٍلتفی(  ضیسه هبً گصاضي ون )ًطخ ثبظزُ سطهبیِ

ِ    ضفسى   الٍغَل  احتوبل  ثبثت  الظم  شذيطُ .  هكبلجفبت   ٍغفَل   ّفبي  آًْفب ٍ ّعیٌف

  تففبٍت   آى  اسفوی   ثفب هجفبلغ    هفست   وَتفبُ   هكبلجبت  فًلی  اضظش  وِ  هَاضزي زض

 . ًيست  ؾطٍضي  فًلی  اظ اضظش  ًساضز، استفبزُ  اّويتی ثب

 از ٍ وبال:هَ  هَجَزیْبي . ز

اظ   پفس  ففطٍش   ليوفت   ِث  فطٍش  ثطاي  ضسُ  ذطیساضي  ٍ وبالي  ضسُ  سبذتِ  وبالي . 1

ب ٍ ّوهٌيي  فطٍش  ثطاي  الظم  وسط هربضج   سفَز ففطٍش    ثطاسبس  هًمَل  سَزي  آًْ

ب.  ثب فطٍش  زض اضتجبـ  وٌٌسُ ٍاحس تحػيل  هسبيی  ججطاى  ثبثت  هطبِث  وبالّبي  آًْ

  اظ وسط هربضج  پس  ضسُ سبذتِ  وبالي  فطٍش  ليوت  ثِ  سبذت  زض جطیبى  وبالي . 2

سفَز    ثطاسفبس   هًمفَل   سَزي  آًْب ٍ ّوهٌيي  فطٍش  ثطاي  الظم  ، هربضج تىويل

ِ   ضسُ سبذتِ  وبالي  فطٍش   وٌٌفسُ  هسفبيی ٍاحفس تحػفيل     ججفطاى   ثبثفت   هطفبث

 .آًْب   ٍ فطٍش  تىويلثب اضتجبـ  زض

 . جبیگعیٌی  ثْبي  ثِ  ليِهَاز اٍ . 3

 ثبظاض.  اضظش  ثطاسبس  ٍ سبذتوبى  ظهيي . ّ

ضفَز.   هی  تًييي  اضظیبثی  هًوَالً اظ قطیك  ثبظاض وِ  اضظش  ثِ  ٍ تجْيعات  آالت هبضيي . ٍ

ِ    ٍ ًيع ایي  ٍ تجْيعات  آالت هبضيي  ترػػی  هبّيت  زليل  ثِ  چٌبًهِ   الفالم   اهفط وف

ِ   غَضت  ثِ  ٍ ًِ  فًبل  ٍاحس تجبضي  اظ یه  ثرطی  ضتغَ  هصوَض يوستبً ثِ   جساگبًف

  الالم  ثبضس آى  ثبظاض آًْب ٍجَز ًساضتِ  اضظش  زضذػَظ  ضَز، ضَاّسي هی  فطٍذتِ

 ضَز. هی  اضظیبثی  ضسُ هستْله  جبیگعیٌی  ثْبي  ثِ
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 : وِ  هٌػفبًِ  اضظش  ًبهطَْز ثِ  زاضایيْبي . ظ

 ضَز، یب هی  تًييي  ثبظاض فًبل  ليوتْبي  ثطهجٌبي . 1

  هبیل  قطفيي  ثيي  حميمی  ليوتْب زض هًبهالت  ، ثطهجٌبي ًجَز ثبظاض فًبل  زض غَضت . 2

 ضَز. هی  تًييي زستطس تطیي اقاليبت زض ثطهجٌبي هٌبست  ٍ آگبُ
 

سفَز    ًطخاظ   ثب استفبزُ  وِ  پطزاذتٌی  هجبلغ  فًلی  اضظش  ثِ  حسبثْب ٍ اسٌبز پطزاذتٌی .  ح

،  ضیسه هبًٌفس اٍضاق هطفبضوت زٍلتفی(    صاضي ونگ تٌعیل هٌبست )ًطخ ثبظزُ سطهبیِ

  ثفب هجفبلغ    هفست   وَتبُ  ثسّيْبي  فًلی  اضظش  وِ  . اهب زض هَاضزي است  ضسُ  هحبسجِ

 . ًيست  ؾطٍضي  فًلی  اظ اضظش  ًساضز، استفبزُ  ثب اّويتی  تفبٍت  آى  اسوی

  اضظش  آٍض(، ثِ ظیبى  اظ لطاضزازّبي  ًبضی  ثسّی  )ضبهل  تطريع  للبث  سبیط ثسّيْبي . ـ

 . است  ضسُ  ، هحبسجِ هٌبسجی  ضسُ سَز تؿويي  ثب ًطخ  وِ  پطزاذتٌی  هجبلغ  فًلی
 

 سزقفلي

 ضٌاسايي

ِ   ًصاثت  تطکية تجاضي  ظسُ توام  تْاي هاظاز  گًَِ ّط . 35 ُ  تحصايل  ٍاحاس   شاْن   تا   اضظض اظ  کٌٌاس

  ًاام  تا  زاضایي  ی   عٌَاى  تِ تایس  هعاهلِ  اًجام  تاضید زض  تعريص  قاتل  تسّيْاي ٍ زاضایيْا  هٌصفاًِ

 .ظَز  ظٌاشایي  شطقفلي

 ، آیٌفسُ  زض  التػبزي  هٌبفى  وست ثطاي ، وٌٌسُ تحػيل ٍاحس  وِ  است  هجلغی  هًطف  سطلفلی . 36

  تطفريع   لبثفل   زاضایيْفبي   افعایفی  ّفن  ظا تَاًفس  هی  آتی  التػبزي  هٌبفى. وٌس هی  پطزاذت

  هفبلی   غفَضتْبي  زض  ضٌبسبیی  لبثل ، تٌْبیی  ثِ  وِ ضَز  ًبضی  زاضایيْبیی اظ یب  ضسُ تحػيل

  تحػفيل  همبغفس   ثفطاي   آى  ثبثفت   هجلغی  پطزاذت  ثِ  هبیل ، وٌٌسُ تحػيل ٍاحس اهب)  ًيست

 ضَز. ویثب سْن الليت، سطلفلی ضٌبسبیی ًضاثكِ  زض (. است

ِ   اشاتْال   کصاط  اظ  پاس   ظسُ توام   تْاي  تِ تایس  پس اظ ظٌاذت اٍليِ، شطقفلي . 37   ظیااى  ٍ  اًثاظات

 .ظَز  هٌعکس  اًثاظتِ  اضظض  کاّط
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  استْالك

 تياًگط تایس  اشتْال   زٍضُ. ظَز  هصتْل   آى هفيس عوط  طي  شيصتواتي   تطهثٌایي تایس  شطقفلي . 38

  فاط    ایاي  .تاظاس   تجاضي ٍاحس  تَش   آتي  اقتصازي  هٌاف   کصة  ظهاًي  زٍضُ اظ تطآٍضز  تْتطیي

 . اشت  شال  تيصت حساکثط  اٍليِ  ظٌاشایي  تاضید اظ  شطقفلي هفيس عوط  کِ زاضز ٍجَز ضز  قاتل

  تاطاي . تاظاس   شاطقفلي   آتاي   اقتصاازي   هٌااف    هصطف  الگَي  زٌّسُ ًعاى تایس  اشتْال   ضٍض . 39

ُ   هصاتقين   ذا    ضٍض اظ تایاس   شاطقفلي   کاطزى   هصتْل  ِ   ایاي  هگاط  ظاَز   اشاتفاز  ظاَاّس   کا

 .تاظس  زاظتِ ٍجَز زیگط  ضٍض  تَزى  هٌاشة تط  زال  اي هتقاعسکٌٌسُ

 .ظَز  زٍضُ ظٌاشایي  ّعیٌِ  عٌَاى  تِ شطقفلي تایس  اشتْال  . 40

  اضظش اظ ٍ زّس هی  زست اظ  آتی  زضآهسّبي  وست زض ضا ذَز  ًمص ، ظهبى  گصضت ثب  سطلفلی . 41
 زض ٍ  سيسفتوبتيه   ثطهجٌفبیی   آى  وطزى هٌهَض  ّعیٌِ  ثِ ٍ  هستْله  ثٌبثطایي ضَز، هی  وبستِ  آى

 . است  هٌبست ، آى هفيس يوط  قَل

 :ضَز هی  گطفتِ ًهط زض ظیط هَاضز  ضبهل  هتًسزي  يَاهل ، سطلفلی هفيس يوط ثطآٍضز  ثطاي . 42

 ، ضسُ تحػيل ٍاحس  ثيٌی پيص  لبثل يوط ٍ  هبّيت   فال

 ، است  هطثَـ  آى  ثِ  سطلفلی  وِ  غًٌتی  ثيٌی پيص  لبثل يوط ٍ  ثجبت .  ة

ِ   ٍاحفسّبي  یفب   غٌبیى زض  سطلفلی  ٍیژگيْبي  زضثبضُ  يوَهی  اقاليبت . ج   زٍضُ ٍ  هطفبث

 ، هطبثِ  ٍاحسّبي  هًوَلی يوط

 ٍاحفس  ثط هؤثط  التػبزي  يَاهل سبیط ٍ تمبؾب زض تغييط ، هحػَالت  ضسى  ًبثبة آثبض . ز

 ، ضسُ تحػيل

  هفسیطاى  آیب  ایٌىِ ٍ  وبضوٌبى اظ  گطٍّی یب  وليسي  وبضوٌبى اًتهبض هَضز  ذسهت  زٍضُ . ّ

 ذيط، یب وٌٌس  ازاضُ هؤثط قَض  ثِ ضا  ضسُ تحػيل ٍاحس تَاًٌس هی  زیگطي

 ٍاحس ثب  هطتجف  آتی  التػبزي  هٌبفى  وست  ثطاي  الظم  هٌبثى یب  ًگْساضي  هربضج  هيعاى . ٍ

 ، آى  تبهيي  ثطاي  وٌٌسُ تحػيل ٍاحس  تَاى ٍ  توبیل ٍ  ضسُ تحػيل
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 ٍ ، ثبلمَُ  ضلجبي یب ضلجب اًتهبض هَضز  الساهبت . ظ

 .هفيس يوط ثط هؤثط  لطاضزازي یب  همطضاتی ، لبًًَی هَاضز .  ح

 

 یب زاضایيْب  هجوَيِ  افعایی  ّن اظ  ًبضی  آتی  التػبزي  هٌبفى  هًطف  سطلفلی  وِ آًجب اظ . 43

  آى هفيفس  يوفط  ثفطآٍضز  ثبضس، ًوی  ضٌبسبیی  لبثل  جساگبًِ قَض  ثِ  وِ  است  زاضایيْبیی

. یبثفس  هفی   وفبّص   آى ثفطآٍضز   اتىبي  لبثليت هفيس، يوط  ضسى  قَالًی ثب.  است زضَاض

  ضٌبسفبیی   تبضید اظ  سطلفلی هفيس يوط حساوثط  وِ  است  ایي بًساضزاست  ایي  فطؼ  پيص

 . است  سبل  ثيست هًوَالً  اٍليِ

 اظ ثفيص   سفطلفلی  هفيس يوط زّس  ًطبى  اي هتمبيسوٌٌسُ ضَاّس  است  هوىي ًبزض  هَاضزي زض . 44

  سفطلفلی   اسفت   هوىفي  اهفب   است  هطىل هَضز  ایي  ثطاي  ًوًَِ شوط  اگطچِ.  است  سبل 20

 ثبضس  تطريع  لبثل  زاضایيْبي اظ  گطٍّی یب  تطريع  لبثل  زاضایی  یه  ثِ  ٍاثستِ  ضٍضٌی  ثِ

 ٍاحفس   تَسفف   آى  هٌبفى  یبزضسُ  زاضایيْبي  گطٍُ یب  زاضایی هفيس يوط  قَل زض ضٍز اًتهبض ٍ

 ضَز هی ضز  لسب  ثيست هفيس يوط حساوثط  فطؼ  هَاضزي  زضچٌيي. ضَز  وست  وٌٌسُ تحػيل

 : تجبضي ٍاحس ٍ

 وٌس، هی  هستْله هفيس يوط اظ ثطآٍضز  ثْتطیي  قی ضا  سطلفلی  .الف

  وفبّص   ظیفبى   ضٌبسفبیی   ثطاي  سبالًِ قَض  ثِ  حسالل ضا  سطلفلی  ثبظیبفت  لبثل  هجلغ .  ة

 ٍ ،(ضَز  هطاجًِ 49 ثٌس  ثِ) وٌس هی ثطآٍضز  اضظش

 .وٌس هی افطب ضا  سطلفلی هفيس يوط  تًييي زض هؤثط  اغلی  اهليَ ٍ هصوَض  فطؼ ضز  زالیل . ج

 هفيس يوط ثطآٍضز زض  احتيبـ  ضيبیت ، اقويٌبى  يسم.  است هحسٍز  ّويطِ  سطلفلی هفيس يوط . 45

 . ًيست هفيس يوط  ًبهًمَل  وبّص  ثطاي  وٌٌسُ لبًى  زليلی اهب وٌس هی  تَجيِ ضا

  اسفتْالن   ضٍش اظ  استفبزُ زّس  ًطبى  اي هتمبيسوٌٌسُ ضَاّس  است  هوىي ًبزض  هَاضزي زض . 46

ِ   اسفتْالن  اگفط   ٍیژُ  ثِ ، است  هٌبست  سطلفلی  ثطاي  هستمين  ذف اظ غيط  ثِ  زیگطي   اًجبضفت
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  اسفتْالن   ضٍش. ثبضفس   هسفتمين   ذفف   ضٍش  قجك  اًجبضتِ  استْالن اظ ووتط  ضٍش  آى  قجك

  التػفبزي   هٌفبفى   الگَي  وِ  ایي هگط ضَز هی  ايوبل  هرتلف  بيّ زٍضُ زض یىٌَاذت  قَض ثِ

 .وٌس تغييط  سطلفلی اًتهبض هَضز

  جطیفبى   هًطف  سطلفلی،  است  هوىي  ضطایكی زض ، تحػيل  حسبثساضي  يوليبت  اًجبم  ٌّگبم . 47

ِ   تَاى هی  ًوًَِ  ثطاي. ًجبضس  وٌٌسُ تحػيل ٍاحس  ثِ  آتی  التػبزي  هٌبفى   جطیفبى   وفبّص   ثف

  هفصاوطُ   ظهبى  ثِ  ًسجت  ضسُ تحػيل  تطريع  لبثل  زاضایيْبي اظ اًتهبض هَضز  آتی ًمس  ٍجَُ

  ثبظیبففت   لبثفل   هجلفغ  حفس  تفب   سطلفلی هَاضز،  ایي زض. وطز  اضبضُ  تحػيل  اظاي هبثِ  زضثبضُ

 .ضَز هی  ضٌبسبیی  زٍضُ  ّعیٌِ  يٌَاى  ثِ  التفبٍت هبثِ ٍ  ضٌبسبیی

 تطآٍضز اگط. ظاَز  تطضشي  هالي  شال ّط  پایاى زض  حساقل تایس  اشتْال   ضٍض ٍ  اشتْال   زٍضُ . 48

ِ   قاتال   تفااٍت  قثلي  تطآٍضزّاي تا  شطقفلي هفياس عوط جسیاس ِ   اي هالحظاا  تاظااس،   زاظتاا

  جطیااى   الگاَي  زض  يا هالحظِ  قاتل تغييط  چٌاًچِ. کٌس تغييط  آى تا  هتٌاشة تایس  اشتْال   زٍضُ

  الگاَي   اًعکاز  تطاي تایس  اشتْال   ضٍض تاظس،  زازُ  ضخ  شطقفلي اًتظاض هَضز  اقتصازي  هٌاف 

 عولکاطز   گعاضض ”  عٌَاى تا 6  ظواضُ  حصاتساضي اشتاًساضز  طثق  تغييطات  ایي. کٌس تغييط جسیس

 .ظَز هي  تلقي  حصاتساضي تطآٍضز زض تغييط ،“ هالي

 ارسش  ماّص  سياًْای ـ  دفتزی  هبلغ  باسيافت  قابليت

ِ   طَض شاالًِ یا ّط شطقفلي ضا تِ   کٌٌسُ تایس ٍاحس تحصيل .49 اي اظ احتواال   ظهاى زیگطي کاِ ًعااً

کاّط اضظض ”تا عٌَاى  32تاظس، طثق اشتاًساضز حصاتساضي ظواضُ    کاّط اضظض ٍجَز زاظتِ

  زّس.کاّط اضظض قطاض    هَضز آظهَى“ زاضایيْا

 اس خالص ارسش هٌصفاًِ داراييْا ٍ مٌٌذُ هاساد سْن ٍاحذ تحصيل

 ضذُ ًسبت بِ بْای توام ضذُ بذّيْای قابل تطخيص ٍاحذ تحصيل

کٌٌسُ اظ ذالص اضظض هٌصفاًِ زاضایيْا ٍ تسّيْاي قاتل تعريص  کِ شْن ٍاحس تحصيل زضصَضتي . 50

 : تيعتط اظ تْاي توام ظسُ تطکية تاظس، ذطیساض تایس

ظاسُ ٍ ًياع    ٍ تاسّيْاي قاتال تعاريص ٍاحاس تحصايل      گيطي زاضایيْا تعريص ٍ اًساظُ . الف

 ٍ زّس، گيطي تْاي توام ظسُ تطکية ضا هَضز اضظیاتي هجسز قطاض اًساظُ
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پس اظ اضظیاتي هجسز ضا تشَض هتٌاشة اظ اضظض هٌصفاًِ تعيايي    ّطگًَِ هاظاز تاقيواًسُ . ب

 اتل تعريص کصط کٌس.َلي قپظسُ تطاي زاضایيْاي غيط

 : ظیط ثبضس  تَاًس ضبهل یه یب چٌس جع هی 50هبظاز ایجبز ضسُ ثططح ثٌس  . 51

ٍ ثفسّيْبي   گيطي ثْبي توبم ضسُ تطويت یب اضظش هٌػفبًِ زاضایيْفب  اضتجبُ زض اًساظُ . الف

ضسُ  ضسُ. هربضج احتوبلی آتی هطثَـ ثِ ٍاحس تحػيل لبثل تطريع ٍاحس تحػيل

ضفسُ   ٍ ثسّيْبي لبثل تطريع ٍاحس تحػيل ظش هٌػفبًِ زاضایيْبوِ زض ذبلع اض

 اظ زالیل ثبلمَُ چٌيي اضتجبّبتی است. یىی زضستی هًٌىس ًطسُ است، ثِ

 .ظًی زض ذطیس لسضت چبًِ . ة

  سْام  ای هزحلِ خزيذ

ِ  هفَاضز،   ایفي  زض. گيطز  غَضت  هطحلِ چٌس زض  است  هوىي   تطويت تجبضي . 52  هٌهفَض  ثف

  تًيفيي  ٍ  ضفسُ   تحػيل  تطريع ٍاحس  لبثل  ثسّيْبي ٍ زاضایيْب  هٌػفبًِ  اضظش  تًييي

  اظقطیك وبض  ایي. ضَز هی  گطفتِ ًهط زض  جساگبًِ قَض  ثِ  يوسُ  هًبهلِ ّط ،   سطلفلی  هجلغ

ِ   اضظش اظ  وٌٌفسُ  تحػيل ٍاحس  سْن ثب  گصاضي سطهبیِ  توبم ضسُ  ثْبي  همبیسِ   هٌػففبً

  اًجبم ، هًبهلِ يوسُ ضسُ زض تبضید ّط تحػيل ٍاحس  تطريع  لبثل  ثسّيْبي ٍ زاضایيْب

 یبثس. گصاضي ثًس اظ وست وٌتطل ًيع ازاهِ هی تحػيل سطهبیِ هَضز زضایي ضٍیِ  .گيطز هی

ِ  وٌفس   تحػيل ضا  ٍاحسي ، تجبضي ٍاحس  است  هوىي هَاضز  ثًؿی زض . 53 ِ  لفجالً   وف   يٌفَاى   ثف

  حسبثساضي استبًساضز  قجك  آى  حسبثساضي ٍ  هحسَة  ٍاثستِ  تجبضي احسٍ زض  گصاضي سطهبیِ

ِ  ٍاتصاتِ،   تجااضي   ٍاحسّاي زض  گصاضي شطهایِ  حصاتساضي  يٌَاى ثب 20  ضوبضُ   اضظش  ضٍش  ثف

اضظش هٌػفبًِ ذبلع زاضایيْفبي لبثفل تطفريع     ، غَضت ایي زض.  است  ضسُ  اًجبم ٍیژُ 

ّطهًبهلِ يوسُ لجالً ثطاي ثىبضگيطي اضظش ٍیفژُ تًيفيي ضفسُ    صیط زض تبضید پ ٍاحس سطهبیِ

 است.
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 افطا
کٌٌسگاى صَضتْاي هاالي   افعا ًوایس کِ تطهثٌاي آى اشتفازُ کٌٌسُ تایس اطالعاتي ضا ٍاحس تحصيل . 54

طي زٍضُ ٍ یا تعس اظ تااضید تطاظًاهاِ اهاا     تتَاًٌس هاّيت ٍ اثط هالي تطکيثْاي تجاضي اًجام ظسُ

 یيس صَضتْاي هالي ضا اضظیاتي کٌٌس.اظ تأ قثل

 : وٌٌسُ ثبیس اقاليبت ظیط ضا افطب وٌس ، ٍاحس تحػيل54ثطاي اجطاي العاهبت ثٌس  . 55

 ،ًبم ٍ هطرػبت ٍاحسّب یب فًبليتْبي تجبضي تطويت ضسُ . الف

 ،تبضید تحػيل . ة

 ،زضغس سْبم زاضاي حك ضأي تحػيل ضسُ . ج

ضبهل ّطگًَِ هربضجی  ى،اجعاي آ هَضز زضرتػطي ثْبي توبم ضسُ تطويت ٍ ضطح ه . ز

اظاي تطويفت   اظ هبثِ وِ هستميوبً ثِ تطويت لبثل اًتسبة است. زض هَاضزي وِ ثرطی

 : اقاليبت ظیط ثبیس افطب ضَز ضَز، غسٍض سْبم تأهيي هی قطیك اظ

 ٍ ،تًساز سْبم هٌتطط ضسُ یب لبثل اًتطبض . 1

ليوفت   ،. اگط ثطاي سْبم زضتبضید هًبهلِىآ اضظش هٌػفبًِ سْبم ٍ هجٌبي تًييي . 2

اّويت زض تًييي اضظش هٌػفبًِ آى ثبیس  هفطٍؾبت ثب ،تِ ثبضسٍجَز ًساضثبظاض 

ٍجفَز  ليوت ثبظاض  ،افطب ضَز. چٌبًهِ ثطاي سْبم هٌتطط ضسُ زض تبضید هًبهلِ

هجٌبیی ثطاي تًييي ثْبي توبم ضسُ تطويت هَضز استفبزُ يٌَاى  ثِ اهب تِ ثبضسزاض

ایي ٍالًيت ثبیس افطب ضَز. ّوهٌيي زالیل يسم اسفتفبزُ اظ ليوفت    ،لطاض ًگيطز

هجلغ ول  ٍ اّويت ثىبض ضفتِ زض تًييي اضظش سْبم ضٍش ٍ هفطٍؾبت ثب ،ثبظاض

 ًيع ثبیس افطب ضَز. ،اضظش ٍ ليوت ثبظاض سْبم تفبٍت ثيي آى

ـ ِث يوليبتی وِ ٍاحس تجبضي زضًتيجِ تطويت . ّ  زاضز. ىين ِث ٍاگصاضي آتػو ،جعئيبت هطَث
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هجبلغ ضٌبسبیی ضسُ ثطاي ّطقجمِ اظ زاضایيْب ٍ ثسّيْبي ٍاحفس تحػفيل ضفسُ زض تفبضید      . ٍ

قجمبت ثطاسبس استبًساضزّبي حسبثساضي زض تفبضید   ىتحػيل ٍ هجبلغ زفتطي ّطوسام اظ آ

 ثبیس افطب ضَز. ى،زالیل آ ّوطاُ ِثایي ٍالًيت  ،تحػيل. اگط افطب غيطيولی ثبضس

هجلغ هبظاز وسط ضسُ اظ اضظش هٌػفبًِ تًييي ضسُ ثطاي زاضایيْفبي لبثفل تطفريع     . ظ

 ة. 50 قجك ثٌس

تَغيف يَاهلی وِ هٌجط ثِ ایجبز سطلفلی ضسُ است یفب تَغفيف هبّيفت هفبظاز      . ح

 ة. 50تططیح ضسُ زض ثٌس 

هجلغ سَز یب ظیبى ٍاحس تحػيل ضسُ اظ تبضید تحػيل وفِ زض سفَز ٍ ظیفبى زٍضُ     . ـ

وٌٌسُ هٌهَض ضسُ است. زضغَضتی وفِ ایفي افطفب غيطيولفی ثبضفس       حس تحػيلٍا

 هَؾَو ّوطاُ ثب زالیل آى ثبیس افطب ضَز.

 ًجبضفس، اّويت  تٌْبیی ثب وِ ّطیه اظ تطويجْبي تجبضي اًجبم ضسُ زض قی زٍضُ ثِ زضغَضتی . 56

 غَضت هجوَو افطب ضَز. ، ثبیس ث55ِ اقاليبت ثٌس

ثبیس اقاليبت ظیط ضا ثطاي تطويجْبي تجفبضي اًجفبم    وٌٌسُ احس تحػيل، 54ٍزض اجطاي ثٌس  . 57

 : پصیط ًجبضس ضسُ قی زٍضُ افطب وٌس، هگط آًىِ افطبي ایي اقاليبت اهىبى

 ضآهس يوليبتی ٍاحسّب ٍ یب فًبليتْبي تجبضي تطويت ضسُ اظ اثتساي زٍضُ هبلی جبضي.ز . الف

 تجبضي تطويت ضسُ اظ اثتساي زٍضُ هبلی جبضي. سَز یب ظیبى ذبلع ٍاحسّب ٍ یب فًبليتْبي . ة

 ایي هَؾَو ّوطاُ ثب زالیل آى ثبیس افطب ضَز. ،اگط افطبي ایي اقاليبت غيطيولی ثبضس 

ضا ثفطاي   55وٌٌسُ ثبیس اقاليبت العاهفی ضفسُ قجفك ثٌفس      ، ٍاحس تحػيل54زض اجطاي ثٌس . 58

غفَضتْبي  تأیيفس  ًبهِ اهب لجل اظ ّطوسام اظ تطويجْبي تجبضي اًجبم ضسُ ثًس اظ تبضید تطاظ

زالیفل   پصیط ًجبضس، ایي هَؾَو ّوطاُ ثب هبلی افطب ًوبیس. اگط افطبي چٌيي اقاليبتی اهىبى

 ضَز. آى افطب هی
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کٌٌاسگاى صاَضتْاي هاالي     کٌٌسُ تایس اطالعاتي ضا افعا کٌس کِ تطهثٌاي آى اشتفازُ ٍاحس تحصيل . 59

 ضا اضظیاتي کٌٌس. طي زٍضُتغييطات هثال  زفتطي شطقفلي تتَاًٌس 

 وٌٌسُ ثبیس هَاضز ظیط ضا افطب وٌس: ، ٍاحس تحػيل59زض اجطاي ثٌس  . 60

اي وِ هَاضز ظیفط   گًَِ غَضت تكجيك هجبلغ زفتطي سطلفلی زض اثتسا ٍ اًتْبي زٍضُ ثِ . الف

 زّس: تفىيه ًطبى   ضا ثِ

 ،ي زٍضُن اًجبضتِ ٍ وبّص اضظش اًجبضتِ زض اثتسااستْال ،هجلغ ًبذبلع . 1

استثٌبي سطلفلی هطثَـ ثفِ یفه هجوَيفِ     ثِ سطلفلی ضٌبسبیی ضسُ قی زٍضُ . 2

يٌَاى ًگْساضي ضسُ ثفطاي   ثٌسي ثِ ٍاحس وِ زض تبضید تحػيل، هًيبضّبي قجمِ

زاضایيْااي غيطجااضي    يٌفَاى  ثفب  31فطٍش ضا قجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ 

 وبیس،احطاظ ً ظسُ ًگْساضي ظسُ تطاي فطٍض ٍ عوليات هتَقف

 31 سطلفلی هطثَـ ثِ یه هجوَيِ ٍاحس وِ قجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ . 3

قی  زاضایيْاي غيطجاضي ًگْساضي ظسُ تطاي فطٍض ٍ عوليات هتَقف ظسُ يٌَاى ثب

ثٌسي ضسُ یب سفطلفلی ٍاگفصاض    يٌَاى ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش قجمِ ثِ زٍضُ

   ِ ِ  ثٌفس  ضسُ قی زٍضُ وِ لجال زض یه هجوَيفِ ٍاحفس قجمف يٌفَاى   ي ضفسُ ثف

 ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش لطاض ًگطفتِ ثبضس،

 ،استْالن ٍ ظیبًْبي وبّص اضظش ضٌبسبیی ضسُ قی زٍضُ . 4

 16اظ تسًيط اضظ قی زٍضُ قجفك اسفتبًساضز حسفبثساضي ضفوبضُ      تفبٍت ًبضی . 5

  ،آثاض تغييط زض ًطخ اضظيٌَاى  ثب

 ٍ ،سبیط تغييطات هجبلغ زفتطي قی زٍضُ . 6

بیبى زٍضُ. پن اًجبضتِ ٍ ظیبًْبي وبّص اضظش اًجبضتِ زض استْال ،هجلغ ًبذبلع . 7

 اي زض ایي هَاضز ؾطٍضي ًيست. افطبي اقاليبت همبیسِ

 

 ،زٍضُ استْالن . ة
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سبل ثطاي سطلفلی )زضغَضتی وِ هفَضز زاضفتِ    20زليل اًتربة يوط هفيس ثيص اظ  . ج

هفيس سطلفلی  ثبضس(. زض تَغيف ایي زليل ثبیس يَاهلی وِ ًمص يوسُ زض تًييي يوط

 زاضز هطرع ضَز، ٍ

ل اًتربة آى زض هَاضزي وِ اظ ضٍش ذفف هسفتمين اسفتفبزُ    یضٍش استْالن ٍ زال . ز

 ضَز. ًوی

 

 تاريخ اجزا

ٍ  1/1/1385 هَضز کليِ صَضتْاي هالي کِ زٍضُ هاالي آًْاا اظ تااضید    العاهات ایي اشتاًساضز زض . 61

 ى ظطٍ  هي ظَز، الظم االجطاشت.تعس اظ آ

 الوللي حسابذاری ابقت با استاًذاردّای بييهط

سْن ( ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب هبظاز 38استثٌبي العاهبت هطثَـ ثِ استْالن سطلفلی )ثٌس  ثِ . 62

وٌٌسُ اظذبلع اضظش هٌػفبًِ زاضایيْب ٍ ثسّيْبي لبثفل تطفريع ٍاحفس     ٍاحس تحػيل

 ت ایفي اسفتبًساضز،  ة(، ثب اجطاي العاهفب  50تحػيل ضسُ ًسجت ثِ ثْبي توبم ضسُ )ثٌس 

 تطکيثْااي تجااضي  يٌفَاى   ثفب  3الوللی گعاضضفگطي هفبلی ضفوبضُ     هفبز استبًساضز ثيي

 ضَز. ًيع ضيبیت هی( 2004)ٍیطایص هبضس
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 پیوست

 ریگی مباني نتیجه

 نيست. 91این پيوست بخشي از استانذارد حسابذاری شماره 
 

 حذف رٍش اتحاد هٌافع

ثسّيْبي ٍاحسّبي تطويجفی ثفِ هجلفغ زفتفطي زض تفبضید       زض ضٍش اتحبز هٌبفى، زاضایيْب ٍ . 1

ٌٌسگبى غَضتْبي هبلی و ز. اضائِ اقاليبت ثِ هجلغ زفتطي ثطاي استفبزُضَ تطويت گعاضش هی

ثيٌی هجلغ، ظهبى ٍ هيفعاى اقويٌفبى اظ تحمفك     ٍاحسّبي تطويجی هجٌبي هٌبسجی ضا ثطاي پيص

 آٍضز. جطیبًْبي ًمسي آتی فطاّن ًوی

ساف غَضتْبي هبلی، فطاّن آٍضزى اقاليفبتی ثفطاي اضظیفبثی ٍنيففِ هجبضفطت      یىی اظ اّ . 2

گيطًس. اضائِ اقاليبت ثفِ هجلفغ زفتفطي     هسیطاًی است وِ هٌبثى ٍاحس تجبضي ضا ثِ وبض هی

ٍاحسّبي  ثطاي اضظیبثی ٍنيفِ هجبضطت هسیطاى زض  هٌبفى هجٌبي هٌبسجی   ثطاسبس ضٍش اتحبز

 ثبضس. ًوی تطويجی 

یبثس، اهب ًفَو هٌفبفى آًْففب    اظ تطويت تجفبضي تساٍم هی ِ هبلىيت سْبهساضاى پسچف اگط . 3

تغييط وطزُ است، ظیطا آًْب پس اظ تطويت، هبلىبى ٍاحس تطويجی ّستٌس. ضٍش اتحبز هٌفبفى  

 ّس ٍ ثٌبثطایي فبلس ٍیژگی هطثَـ ثَزى است.ز ایي ٍالًيت ضا ًطبى ًوی

زض ًتيجفِ اًترفبة ضٍش حسفبثساضي آى، ثسفيبض     زض ثًؿی هَاضز تطريع ًَو تطويت ٍ  . 4

لؿبٍتی ذَاّس ثَز ٍ ثبتَجِ ثِ تفبٍت لبثل هالحهفِ زٍ ضٍش ذطیفس ٍ اتحفبز هٌفبفى،     

 ضَز. ض هیزا لبثليت همبیسِ غَضتْبي هبلی ذسضِ

الوللفی حسفبثساضي    ثبتَجِ ثِ زالیل فَق ٍ ثِ هٌهَض ّوبٌّگی ثيطتط ثب استبًساضزّبي ثيي . 5

ى حصف گطزیس ٍ ثٌبثطایي توبم تطويجْبي تجبضي ثب ضٍش ذطیس ضٌبسفبیی  ضٍش اتحبز هٌبف

 ضَز. هی
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 هحاسبِ سزقفلي بزای اقليت

ايتمفبز زاضًفس وفِ هحبسفجِ      “تئَضي ٍاحفس تجفبضي   ”ثطذی ايؿبي وويتِ ثطاسبس  . 6

يطفٌْبز ضا  پثفِ زالیفل ظیفط ایفي     ضس. وويتِ  سطلفلی ثطاي الليت ًيع ثبیس العاهی هی

 صیطفت:پً

ثب اضظش هٌػفبًِ ذبلع زاضایيْفبي   گصاضي سطهبیِتفبٍت ثْبي توبم ضفسُ سطلفلی  .الف 

 سْن الليت، ثْبي توبم ضسُ ٍالًی ٍجَز ًساضز. هَضز زضلبثل تطريع است ٍ 

گيطي وفطز،   صیط اًساظُپاتىب اي گًَِ ثِ تَاى ًویسطلفلی لبثل اًتسبة ثِ الليت ضا  . ة

يل ضَز ثْبي توبم ضسُ آى هوىفي  زضغس سْبم یه ضطوت تحػ 100چَى اگط 

 زضغس سْبم هتفبٍت ثبضس. 100است ًسجت ثِ تحػيل ووتط اظ 
 

 هستْلل مزدى سزقفلي

ضفَز ٍ ثبیفس زض ّفط زٍضُ     الوللی هستْله ًوی اگطچِ سطلفلی ثطاسبس استبًساضزّبي ثيي . 7

تَجِ ثفِ ایفي وفِ آظهفَى وفبّص اضظش       هبلی اظ ًهط وبّص اضظش ثطضسی گطزز، اهب ثب

هَضز سطلفلی ثسيبض هطىل است ٍ ًيبظهٌس ثطضسفی هىفطض اضظش هٌػففبًِ زاضایيْفب ٍ      ضز

ثسّيْبي لبثل تطريع ٍاحسّبي تجبضي فطيی است، وويتِ تػوين گطفت سطلفلی ّوبًٌس 

 سبثك هستْله ضَز.

 مٌٌذُ اس خالص ارسش هٌصفاًِ داراييْا ٍ هاساد سْن ٍاحذ تحصيل

 ُ ًسبت بِ بْای توام ضذُبذّيْای قابل تطخيص ٍاحذ تحصيل ضذ

لبثفل  وٌٌفسُ اظ ذفبلع اضظش هٌػففبًِ زاضایيْفب ٍ ثفسّيْبي       چٌبًهِ سْن ٍاحس تحػيل . 8

گيفطي زاضایيْفب ٍ    تطريع ثيطتط اظ ثْبي توبم ضسُ تطويفت ثبضفس زض هطحلفِ اٍل اًفساظُ    

ضَز. ّطگًَفِ هفبظازي    ثسّيْبي لبثل تطريع ٍ ثْبي توبم ضسُ تطويت هجسزاً اضظیبثی هی

لبثفل تطفريع تسفْين      َلیپف ي غيطهبًس ثِ ًسجت اضظش هٌػفبًِ ثيي زاضایيْب ِ ثبلی هیو

الوللفی گعاضضفگطي    زض استبًساضز ثفيي گطزز. اگطچِ  يٌَاى زضآهس ضٌبسبیی ًوی ضَز ٍ ثِ هی
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ضٌبسبیی زضآهس زض ایي گًَِ هفَاضز هجفبظ اسفت     تطکيثْاي تجااضي، ثب يٌَاى  3هبلی ضوبضُ 

 یط، ایي ضٍش ضا ًپصیطفت:اهب وويتِ ثِ زالیل ظ

زض ذطیسّبي هًوَل اگط ثْبي توبم ضفسُ ووتفط اظ اضظش هٌػففبًِ ثبضفس، زضآهفس       الف.

 ،ضَز ضَز ثلىِ زاضایی ثِ ثْبي توبم ضسُ ضٌبسبیی هی ضٌبسبیی ًوی

اضظضْبي هٌػفبًِ ثسيبضي اظ زاضایيْب هجتٌی ثط لؿبٍت ٍ ثطآٍضز اسفت ٍ زلفت آى    . ة

 پبیيي است، ٍ

زضآهس زض ظهبى تحػيل یه ٍاحس فطيی هوىي است فطغت زسفتىبضي زض   ضٌبذت . ج

 سَز ضا فطاّن سبظز.

 


