ساسمان حسابزسى

استاندارد حسابداري 93
صورتهاي مالی تلفیقی (مصوب )8931

1

استاندارد حسابداري 93
صورتهاي مالی تلفیقی

مىذرجات 

فُزست

بىذ

ّ سف

1

 -زستیبثی ثِ ّسف

2-3

 زاهٌِ وبضثطز

4-6

 وٌتطل

7-22

 -تسلف

12-16

 -ثبظزُ

17-18

 -اضتجبـ ثیي تسلف ٍ ثبظزُ

19-22

 العاهبت حسبثساضی

21-28

 -هٌبفى فبلس حك وٌتطل

24-26

 -اظ زست زازى وٌتطل

27-28

 تطریع ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی

29-32

ٍ احسّبی تجبضی سطهبیِگصاضی :استخٌبی تلفیك

33-35

 وٌبضگصاضی استبًساضز حسبثساضی )1384( 18

36

 تبضید اجطا

37

 هكبثمت ثب استبًساضزّبی ثیيالوللی گعاضضگطی هبلی

38

 پیَستْب
پیَست الف :اغكالحبت تًطیفضسُ
پیَست ة:

ضٌّوَز ثىبضگیطی

2

استاندارد حسابداري 93
صورتهاي مالی تلفیقی

َذف 

.1

ّسف ایي استبًساضز ،تًییي اغَل اضائِ ٍ تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی زض ظهابًی اسات واِ ٍاحاس
تجبضی ،یه یب چٌس ٍاحس تجبضی زیگط ضا وٌتطل هیوٌس.
دستیابیبٍَذف 

.2

ثطای زستیبثی ثِ ّسف ثٌس  ،1ایي استبًساضز:
الفٍ .احس تجبضی (ٍاحد تجازی اصلی) وِ ثط یه یب چٌس ٍاحس تجبضی زیگط (ٍاحدّای تجازی فسعی)
وٌتطل زاضز ضا هلعم ثِ اضائِ غَضتْبی هبلی تلفیمی هیوٌس؛
ة.

اغل کٌتسل ضا تًطیف هیوٌس ٍ وٌتطل ضا هجٌبی تلفیك لطاض هیزّس؛

ح.

ًحَُ ثىبضگیطی اغل وٌتطل ضا ثطای تطریع وٌتطل سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط ٍ زض ًتیجِ
العام تلفیك سطهبیِپصیط ،هطرع هیوٌس؛

ت.

العاهبت حسبثساضی تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ضا تًییي هیوٌس؛ ٍ

ث.

ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا تًطیف هیوٌس ٍ هستخٌی ضسى ثطذی ٍاحسّبی تجبضی فطيی
ٍاحس تجبضی سطهبیِ گصاضی اظ تلفیك ضا تًییي هیًوبیس.

.3

ایي استبًساضز ،العاهبت حسبثساضی تطویجْبی تجبضی ٍ تأحیط آًْب ثط تلفیك ،ضبهل ساطلفلی ًبضای اظ
تطویجْبی تجبضی ضا زضثطًویگیطز (ثِ اساتبًساضز حسابثساضی  38تسکیبْاای تجاازی (هػاَة )1398
هطاجًِ ضَز).

دامىٍکاربزد 

.4

یه ٍاحس تجبضی وِ ٍاحس تجبضی اغلی است ثبیس غَضتْبی هبلی تلفیمی اضائِ وٌسٍ .احس تجبضی
اغلی ،زض غَضت احطاظ توبم ضطایف ظیط ،هلعم ثِ اضائِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ًیست:
الفٍ .احس تجبضی هعثَضٍ ،احس تجبضی فطيی توبهبً هتًلك ثِ ٍاحس تجبضی زیگط ثبضس یب ٍاحس
تجبضی فطيی ثبضس وِ ووتط اظ  122زضغس هبلىیت آى هتًلك ثِ ٍاحس تجبضی زیگط است ٍ
سبیط هبلىبى آى ،ضبهل هبلىبى فبلس حك ضأی ،اظ يسم اضائِ غَضتْبی هبلی تلفیمی تَسف
ٍاحس تجبضی اغلی هكلى ضسُاًس ٍ ثب آى هربلفت ًویوٌٌس؛
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ة.

اثعاضّبی ثسّی یب هبلىبًِ ٍاحس تجبضی زض ثبظاض زض زستطس يوَم (ثَضس اٍضاق ثْبزاض
زاذلی یب ذبضجی یب ثبظاض فطاثَضس ،ضبهل ثبظاضّبی هحلی ٍ هٌكمِای) هًبهلِ ًویضَز؛

ح.

ٍاحس تجبضی ،ثطای اًتطبض ّط قجمِ اظ اثعاضّبی هبلی ذَز زض ثبظاض زض زستطس يوَم،
غَضتْبی هبلی ذَز ضا ثِ سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض یب ًْبز ًهبضتی زیگط ،اضائِ ًىطزُ
ثبضس ٍ زض فطایٌس اضائِ آى ًیع ًجبضس؛ ٍ

ت.

ٍاحس تجبضی اغلی ًْبیی یب یىی اظ ٍاحسّبی تجبضی اغلی هیبًی ،غَضتْبی هبلی لبثل
استفبزُ ثطای يوَم ضا قجك استبًساضزّبی حسبثساضی تْیِ هیوٌس وِ زض غَضتْبی هعثَض،
ٍاحسّبی تجبضی فطيی ،قجك ایي استبًساضز تلفیك یب ثِ اضظش هٌػفبًِ ّوطاُ ثب اًًىبس
تغییطات اضظش هٌػفبًِ زض سَز یب ظیبى زٍضُ ،اًساظُگیطی ضسُاًس.

.5

ایي استبًساضز ،ثطای قطحْبی هعایبی پس اظ ثبظًطستگی وبضوٌابى واِ اساتبًساضز حسابثساضی 33
هصایای باشًشستگی کازکٌاى زض هَضز آًْب وبضثطز زاضز ،ثىبض گطفتِ ًویضَز.

.6

اگط ٍاحس تجبضی اغلیٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبضس ،زض غَضتی ًجبیس غَضتْبی هبلی تلفیمی
اضائِ وٌس وِ قجك ثٌس  33ایي استبًساضز ،هلعم ثبضس توبم ٍاحسّبی تجبضی فطيی ذَز ضا ثاِ اضظش
هٌػفبًِ اًساظُگیطی وٌس ٍ تغییطات اضظش هٌػفبًِ ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زّس.

کىتزل 
.7

سزمایٍگذار ،صزفوظز اس ماَیت ارتثاط تا یک ياحذ تجاری (سزمایٍپذیز) ،تایذ اس طزیق ارسیاتی يجًد
کىتزل تز سزمایٍپذیز ،تعییه کىذ کٍ ياحذ تجاری اصلی است یا خیز.

.8

سزمایٍ گذار سماوی تز سزمایٍ پذیز کىترزل دارد کرٍ در معرز

تراسدٌ متییرز واضری اس ارتثراط ترا

سزمایٍ پذیز قزار گزفتٍ تاضذ یا وسثت تٍ آن تاسدٌ اس حق تزخرًردار تاضرذ ي اس طزیرق تسرل

ترز

سزمایٍپذیز ،تًاوایی اثزگذاری تز آن تاسدٌ را داضتٍ تاضذ.
.9

تىاتزایه ،تىُا در صًرت يجًد تمام مًارد سیز ،سزمایٍ گذار تز سزمایٍپذیز کىتزل دارد:
الف .تسل
ب.

تز سزمایٍپذیز (تٍ تىذَای  12تا  11مزاجعٍ ضًد)؛

آسیةپذیزی اس تاسدٌ متییز واضی اس ارتثاط تا سزمایٍپذیز یا تزخًرداری اس حرق وسرثت ترٍ آن
تاسدٌ (تٍ تىذَای  17ي  18مزاجعٍ ضًد)؛ ي

ج.

تًاوایی استفادٌ اس تسل

تز سزمایٍپذیز تزای تحت تأثیز قزار دادن میشان تاسدٌ سرزمایٍگرذار

(تٍ تىذَای  19ي  20مزاجعٍ ضًد).
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 .12سطهبیِگصاض ٌّگبم اضظیبثی ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ،ثبیس توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف هَجَز ضا هَضز
تَجِ لطاض زّس .اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف ،حبوی اظ تغییط یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِگبًاِ وٌتاطل
هٌسضد زض ثٌس  9ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ضا هجاسزاً اضظیابثی وٌاس( .ثاِ
ثٌسّبی ة 82تب ة 85هطاجًِ ضَز).
 .11زٍ یب چٌس سطهبیِگصاض ،زض غَضتی ثكَض جوًی ثط سطهبیِپصیط وٌتطل ذَاٌّس زاضت وِ هلعم ثبضٌس
ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ،ثب یىسیگط ّوىبضی وٌٌس .زض ایي هَاضز ،اظ آًجاب واِ ّای یاه اظ
سطهبیِگصاضاى ًویتَاًٌس ثسٍى ّوىبضی زیگطاى ،فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّاسایت وٌٌاسّ ،ای یاه اظ
سطهبیِگصاضاى ثِ تٌْبیی ثط سطهبیِپصیط وٌتطل ًساضًسّ .ط سطهبیِگصاض ،هٌبفى ذَز زض سطهبیِپاصیط ضا
قجك استبًساضزّبی حسبثساضی هطثَـ ،اظ جولِ استبًساضز حسبثساضی  42هشاازکتْا (هػَة ،)1398
استبًساضز حسبثساضی 22

ساسهایِگارازی رز ٍاحادّای تجاازی ٍابساتِ ٍ هشاازکتْای اا

(تجسیسًهطضاسُ

 )1398یب استبًساضز حسبثساضی  15حسابدازی سسهایِگرازیْا ثِ حسبة هٌهَض هیوٌس.
تسلط 

 .12سطهبیِگصاض زض غَضتی ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضز وِ زاضای حك ثبلفًلی ثبضس واِ ثاِ اٍ تَاًابیی
فًلی ثطای ّسایت فعالیتْای هسبَط ،یًٌی فًبلیتْبی زاضای احط لبثل هالحهِ ثط ثبظزُ ساطهبیِپاصیط ضا
ثسّس.
 .13تسلف اظ حك ًطأت هی گیطز .ثطذی هَالى اضظیبثی تسلف سبزُ است ،هبًٌس ظهابًی واِ تسالف ثاط
سطهبیِپصیط ثكَض هستمین ٍ تٌْب اظ قطیك حك ضأی ًبضی اظ اثعاضّبی هبلىبًِ هبًٌس سْبم ثاِ زسات
هیآیس ٍ ثب زض ًهط گطفتي حك ضأی سْبهساضی لبثل اضظیبثی است .زض هَاضز زیگط ،ثطای هخبل ظهبًی
وِ لسضت اظ یه یب چٌس تَافك لطاضزازی ًبضی هیضَز ،ایي اضظیبثی پیچیسُتط ذَاّس ثَز ٍ هستلعم
تَجِ ثِ ثیص اظ یه يبهل است.
 .14یه سطهبیِگصاض وِ اظ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْابی هطثاَـ ثطذاَضزاض اسات ،حتای زض
غَضتی وِ ٌَّظ اظ حك ذَز ثطای ّسایت استفبزُ ًىطزُ ثبضس ،زاضای تسلف اسات .ضاَاّسی واِ
ًطبى زّس سطهبیِگصاض فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت وطزُ است ،هیتَاًاس زض تًیایي ایٌىاِ اٍ زاضای
تسلف است یب ذیط ،ووهوٌس؛ اهب ایي ضَاّس ثِ ذَزی ذَز ،ثطای تًییي ایٌىاِ ساطهبیِگاصاض ثاط
سطهبیِپصیط تسلف زاضز یب ذیط ،وفبیت ًویوٌس.
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 .15چٌبًچِ زٍ یب چٌس سطهبیِگصاضّ ،ط وسام زاضای حك ثبلفًلی ثبضٌس وِ ثِ آًْب تَاًبیی یهجبًجِ ثطای
ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ هتفبٍت ضا ثسّس ،آى سطهبیِگصاضی ثاط ساطهبیِپاصیط تسالف زاضز واِ اظ
تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی زاضای ثیطتطیي احط ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط ،ثطذَضزاض ثبضس.
 .16سطهبیِگصاض ،حتی زض غَضتی وِ سبیط ٍاحسّبی تجبضی زاضای حك ثبلفًلی ثبضٌس وِ ثط اسبس آى
اظ تَاًبیی فًلی ثطای هطبضوت زض ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ثطذَضزاض ضًَس ،ثطای هخبل ظهابًی واِ
ٍاحس تجبضی زیگط اظ ًفَذ قابل هالحظِ ثطذَضزاض است ،هیتَاًس ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضتِ ثبضس .ثب
ٍجَز ایي ،سطهبیِگصاضی وِ فمف زاضای حك حوبیتی است ثط سطهبیِپصیط تسلف ًساضز (ثِ ثٌاسّبی
ة 26تب ة 28هطاجًِ ضَز) ٍ ثٌبثطایي ،ثط سطهبیِپصیط وٌتطل ًساضز.
باسدٌ 

 .17چٌبًچِ ثبظزُ سطهبیِگصاض وِ اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط ًبضی هیضَز ،زض ًتیجِ يولىطز سطهبیِپاصیط
اهىبى تغییط زاضتِ ثبضس ،سطهبیِگصاض زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثاب ساطهبیِپاصیط لاطاض
هیگیطز یب ًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ حك ثطذَضزاض هیضَز .ثبظزُ سطهبیِگصاض هیتَاًس فمف هخجت ،فماف
هٌفی یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفی ثبضس.
 .18اگطچِ تٌْب یه سطهبیِگصاض هیتَاًس ثط سطهبیِپصیط وٌتاطل زاضاتِ ثبضاس ،اهاب اضاربظ هتًاسزی
هیتَاًٌس زض ثبظزُ سطهبیِپصیط سْین ثبضٌس .ثطای هخبل ،زاضًسگبى هٌبفى فبلس حك وٌتطل هیتَاًٌس زض
سَز یب سبیط هٌبثى تَظیىضسُ سطهبیِپصیط ،سْین ثبضٌس.
ارتباطبیهتسلطيباسدٌ 

 .19سطهبیِگصاض ظهبًی ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز وِ يالٍُ ثط تسلف ثط سطهبیِپصیط ٍ آسایتپاصیطی اظ
ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ ،ثتَاًس ثب استفبزُ
اظ تسلف ذَز ،ثط ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط تأحیط ثگصاضز.
 .22ثٌبثطایي ،سطهبیِگصاض زاضای حك تػوینگیطی ،ثبیس تًییي وٌس وِ اغایل اسات یاب ًوبیٌاسُ .یاه
سطهبیِگصاض وِ قجك ثٌسّبی ة 58تب ةً ،72وبیٌسُ هحسَة هی ضاَز ،زض غاَضت ايوابل حاك
تػوینگیطی تفَیؽضسُ ثِ آى ،ثط سطهبیِپصیط وٌتطل ًساضز.
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الشاماتحسابذاری 
.21

ياحذ تجاری اصلی تایذ صًرتُای مالی تلفیقی را تا اسرتفادٌ اس ريیرٍَرای حسراتذاری یوىًاخرت ترزای
معامالت ي سایز ريیذادَای َمسان در ضزای

مطاتٍ تُیٍ کىذ.

 .22تلفیك سطهبیِپصیط ثبیس اظ تبضیری وِ سطهبیِگصاض وٌتطل سطهبیِپصیط ضا ثِ زست هیآٍضز ،آغبظ ضَز
ٍ ظهبًی وِ سطهبیِگصاض وٌتطل سطهبیِپصیط ضا اظ زست هیزّس ،هتَلف گطزز.
 .23زض ثٌسّبی ة 128تب ة ،114ضٌّوَزّبیی زضثبضُ تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی اضائِ ضسُ است.
مىافعفالذحكکىتزل 

ٍ .24احس تجبضی اغلی ثبیس هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضا زض غَضت ٍؾًیت هبلی تلفیمی ،زض ثرص حمَق
هبلىبًِ ،جسا اظ حمَق هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی اضائِ وٌس.
 .25تغییط زض هٌبفى هبلىیت ٍاحس تجبضی اغلی زض ٍاحس تجبضی فطيی ،واِ هٌجاط ثاِ اظ زسات زازى
وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ًویضَز ،جعء هًبهالت هبلىبًِ هحسَة هیگطزز (یًٌای هًابهالت ثاب
هبلىبى زض ًمص هبله).
 .26زض ثٌسّبی ة 115تب ة ،116ضٌّوَزّبیی زضثبضُ حسبثساضی هٌبفى فبلس حك وٌتاطل زض غاَضتْبی
هبلی تلفیمی اضائِ ضسُ است.
اسدستدادنکىتزل 

 .27اگط ٍاحس تجبضی اغلی ،وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ضا اظ زست ثسّسٍ ،احس تجبضی اغلی:
الف .زاضاییْب ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ضا اظ غَضت ٍؾًیت هبلی تلفیمی لكى
ضٌبذت هیوٌس.
ة.

ّطگًَِ سطهبیِگصاضی ثبلیوبًسُ زض ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ زض ظهبى
اظ زست زازى وٌتطل ،ضٌبسبیی هیوٌس ٍ حسبثساضی ثًسی سطهبیِگصاضی ٍ ّطگًَِ هجبلغ
پطزاذتٌی ثِ ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي یب زضیبفتٌی اظ آى ضا قجك استبًساضزّبی حسبثساضی
هطثَـ اًجبم هیزّس .اضظش هٌػفبًِ هعثَض ،ثبیس ثِ يٌَاى اضظش هٌػفبًِ زض ظهبى ضٌبذت
اٍلیِ زاضایی هبلی زض ًهط گطفتِ ضَز یب زض غَضت تجسیل ثِ سطهبیِگصاضی زض ٍاحس تجبضی
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ٍاثستِ یب هطبضوت ذبظ ،ثِ يٌَاى ثْبی توبمضسُ زض ظهبى ضٌبذت اٍلیِ آى ،زض ًهط گطفتِ
ضَز.
ح.

سَز یب ظیبى هطتجف ثب اظ زست زازى وٌتطل ضا وِ لبثل اًتسبة ثِ هٌبفى زاضای حك وٌتطل
پیطیي است ،ضٌبسبیی هیوٌس.

 .28زض ثٌسّبی ة 117تب ة ،119ضٌّوَزّبی حسبثساضی اظ زست زازى وٌتطل اضائِ ضسُ است.
ياحذتجاریسزمایٍگذاری 

تطخیع
.29

ياحذ تجاری اصلی تایذ مطخص کىذ کٍ آیا یک ياحذ تجاری سزمایٍ گذاری است یا خیز .ياحرذ تجراری
سزمایٍگذاری ،ياحذ تجاری است کٍ:
الف .تٍ مىظًر ارائٍ خذمات مذیزیت سزمایٍگذاری تٍ یک یا چىذ سزمایٍگرذار ،يجرًَی را اس آوُرا
دریافت میکىذ؛
ب.

در تزاتز سزمایٍگذار (سرزمایٍگرذاران) متعُرذ مریضرًد کرٍ َرذف فعالیتُرای تجراری آن،
سزمایٍ گذاری يجًٌ مشتًر تىُا تزای کسة تاسدٌ اس محل افشایص ارسش سزمایٍگذاری ،درآمذ
سزمایٍگذاری یا َز دي تاضذ؛ ي

ج.

اساساً عملوزد تمام سزمایٍ گذاریُای خًد را تز مثىای ارسش مىصفاوٍ ،اورذاسٌ گیرزی ي ارسیراتی
میکىذ.

در تىذَای ب 81تا ب ،97رَىمًدَای توارگیزی مزتًط ارائٍ ضذٌ است.

 .32زض اضظیبثی ایٌىِ ٍاحس تجبضی ،تًطیف هٌسضد زض ثٌس  29ضا احطاظ هیوٌس یب ذیاطٍ ،احاس تجابضی
ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب اظ ٍیژگیْبی هًوَل ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثِ ضاط ظیاط ثطذاَضزاض
است یب ذیط:
الف .زاضای ثیص اظ یه سطهبیِگصاضی است (ثِ ثٌسّبی ة 99تب ة 122هطاجًِ ضَز)؛
ة.

زاضای ثیص اظ یه سطهبیِگصاض است (ثِ ثٌسّبی ة 121تب ة 123هطاجًِ ضَز)؛

ح.

سطهبیِگصاضاًی زاضز وِ اظ اضربظ ٍاثستِ ٍاحس تجبضی ًیستٌس (ثِ ثٌسّبی ة 124تب ة125
هطاجًِ ضَز)؛ ٍ

ت.

هٌبفى هبلىیت زض لبلت حمَق هبلىبًِ یب هٌبفى هطبثِ زاضز (ثِ ثٌسّبی ة 126تب ة127
هطاجًِ ضَز).
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فمساى ّط یه اظ ایي ٍیژگیْبی هًوَل ،لعٍهبً هَجت ًویضَز وِ ٍاحس تجبضی ضطایف قجمِثٌاسی
ثِ يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا احطاظ ًىٌس .یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی وِ توبم ایاي
ٍیژگیْبی هًوَل ضا ًساضتِ ثبضس ،ثبیس قجك استبًساضز حسبثساضی 41

افشای هٌااف رز ٍاحادّای تجاازی

ریگس (هػَة  ،)1398افطبی ثیطتطی اًجبم زّس.
 .31اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف ًطبى زّس وِ زض یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِگبًِ تطىیلزٌّاسُ تًطیاف
ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی قجك ثٌس  ،29یب ٍیژگیْبی هًوَل ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی قجك ثٌاس
 ،32تغییطاتی ایجبز ضسُ استٍ ،احس تجبضی اغلی ثبیس زٍثبضُ اضظیبثی وٌاس واِ آیاب یاه ٍاحاس
تجبضی سطهبیِگصاضی است یب ذیط.
ٍ .32احس تجبضی اغلی زض غَضتی وِ ضطایف ٍاحس تجبضی ساطهبیِگاصاضی ضا اظ زسات ثسّاس یاب زض
غَضتی وِ ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی تجسیل ضَز ،ثبیس تغییط زض ٍؾًیت ذَز ضا اظ تبضید ٍلاَو
تغییط ٍؾًیت ،ثب تسطی ثِ آیٌسُ ثِ حسبة هٌهَض وٌس (ثِ ثٌسّبی ة 122تب ة 121هطاجًِ ضَز).
ياحذَایتجاریسزمایٍگذاری:استثىایتلفیك 


 .33ثِ استخٌبی هَضز هٌسضد زض ثٌس  ،34ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگاصاضی ،وٌتاطل ٍاحاس تجابضی
زیگطی ضا ثِ زست هی آٍضزً ،جبیس ٍاحاسّبی تجابضی فطيای ذاَز ضا تلفیاك وٌاس یاب اساتبًساضز
حسبثساضی ( 38هػَة  )1398ضا ثىبض گیطز؛ ثلىِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثبیس سطهبیِگصاضی
زض ٍاحس تجبضی فطيی ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُگیطی وٌس ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ
ًطبى زّس.
 .34ثب ٍجَز العام ثٌس  ،33ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی زاضای ٍاحس تجبضی فطيای ثبضاس واِ
یه ٍاحس تجبضی سطهبیِ گصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فًبلیتْبی اغالی آى اضائاِ ذاسهبت هاطتجف ثاب
فًبلیتْبی سطهبیِگصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی است (ثِ ثٌسّبی ة 88تب ة 92هطاجًِ ضَز)،
ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبیس ٍاحس تجبضی فطيی هعثَض ضا قجك ثٌسّبی  21تب  28ایي استبًساضز،
زض تلفیك هٌهَض وٌس ٍ العاهبت استبًساضز حسابثساضی ( 38هػاَة  )1398زض ضاثكاِ ثاب تحػایل
ایيگًَِ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا ثىبض گیطز.
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ٍ .35احس تجبضی اغلی یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثبیس توبم ٍاحسّبی تجبضی تحت وٌتطل ذَز،
ضبهل ٍاحسّبی تجبضی تحت وٌتطل اظ قطیك ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی فطيی ضا زض تلفیك هٌهَض
وٌس ،هگط آًىِ ٍاحس تجبضی اغلی ،ذَز یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبضس.
کىارگذاریاستاوذاردحسابذاری )8811(81

 .36ایي استبًساضزّ ،وعهبى ثب استبًساضز حسابثساضی  18صاَزتْای هاالی اداگاًاِ (تجسیسًهطضاسُ )1398
هٌتطط ضسُ است .ایي زٍ استبًساضزّ ،وطاُ ثب یىسیگط جبیگعیي اساتبًساضز حسابثساضی 18

صاَزتْای

هالی تلفیقی ٍ حسابدازی سسهایِگرازی رز ٍاحدّای تجازی فسعی (تجسیسًهطضسُ  )1384هیضًَس.
تاریخاجزا 

. 37

الشامات ایه استاوذارد در مًرد کلیٍ صًرتُای مالی کٍ ديرٌ مالی آوُرا اس تراری  1000/1/1ي تعرذ اس آن
ضزيع میضًد ،السماالجزاست.

ااستاوذاردَایبیهالمللیگشارضگزیمالی

مطابمتب

 .38ثب اجطای العاهبت ایي استبًساضز ،هفبز استبًساضز ثیي الوللی گعاضضگطی هبلی 12
(ٍیطایص ً )2218یع ضيبیت هیضَز.
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پیوست الف
اصطالحات تعزیفشده
ایي پیَست ،بخش اداًشدًی ایي استاًدازر حسابدازی است.
صَزتْای هالی تلفیقی

غَضتْبی هبلی گطٍُ است وِ زض آى زاضاییْب ،ثسّیْب ،حماَق هبلىبًاِ ،زضآهاسّب،
ّعیٌِّب ٍ جطیبًْبی ًمسی ٍاحد تجازی اصلی ٍ ٍاحدّای تجازی فسعی آى ثِگًَِای اضائاِ
هیضَز وِ گَیی هتًلك ثِ ضرػیت التػبزی ٍاحسی است.

کٌتسل سسهایِپریس

سطهبیِگصاض ظهبًی ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز وِ زض هًطؼ ثبظزُ هتغیاط ًبضای اظ
اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط لطاض گطفتِ ثبضس یب ًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ حك ثطذَضزاض ثبضاس
ٍ اظ قطیك تسلف ثط سطهبیِپصیط ،تَاًبیی احطگصاضی ثط آى ثبظزُ ضا زاضتِ ثبضس.

تصوینگیسًدُ

ٍاحس تجبضی زاضای حك تػوینگیطی وِ یب اغیل است یب ًوبیٌسُ سبیط گطٍّْب.

گسٍُ

ٍاحد تجازی اصلی ٍ ٍاحدّای تجازی فسعی آى.

ٍاحد تجازی سسهایِگرازی

ٍاحس تجبضی وِ:
الف.

ثِ هٌهَض اضائِ ذسهبت هسیطیت سطهبیِگصاضی ثِ یه یب چٌس سطهبیِگصاض،
ٍجَّی ضا اظ آًْب زضیبفت هیوٌس؛

ة.

زض ثطاثط سطهبیِگصاض (سطهبیِگصاضاى) هتًْس هیضَز وِ ّاسف فًبلیتْابی
تجبضی آى ،سطهبیِگصاضی ٍجَُ هعثَض تٌْب ثاطای وسات ثابظزُ اظ هحال
افعایص اضظش سطهبیِگصاضی ،زضآهس سطهبیِگصاضی یب ّط زٍ ثبضس؛ ٍ

ح.

اسبسبً يولىطز توبم سطهبیِگصاضیْبی ذَز ضا ثاط هجٌابی اضظش هٌػافبًِ،
اًساظُگیطی ٍ اضظیبثی هیوٌس.

هٌاف فاقد حق کٌتسل

حمَق هبلىبًِ زض ٍاحد تجازی فسعای وِ ثكَض هستمین یب غیطهستمین ،لبثل اًتسابة ثاِ
ٍاحد تجازی اصلی ًیست.

ٍاحد تجازی اصلی

ٍاحس تجبضی وِ یه یب چٌس ٍاحس تجبضی ضا کٌتسل هیوٌس.

تسلط

حك ثبلفًلی وِ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فعالیتْای هسبَط ضا هیزّس.
00
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حق حوایتی

حمی وِ ثطای حوبیت اظ هٌبفى ضرع زاضًسُ آى حك ،ثسٍى ایجبز تسلف ضارع
یبزضسُ ثط ٍاحس تجبضی وِ ایي حك هطتجف ثب آى است ،ثطلطاض هیضَز.

فعالیتْای هسبَط

زض ایي استبًساضز ،فًبلیتْبی هطثَـ ،فًبلیتْبی ساطهبیِپاصیط اسات واِ احاط لبثال
هالحهِای ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط زاضز.

حق بسکٌازی
ٍاحد تجازی فسعی

حك يعل تػوینگیطًسُ اظ اذتیبض تػوینگیطی ذَز.
ٍاحس تجبضی وِ تَسف ٍاحس تجبضی زیگط وٌتطل هیضَز.

اغكالحبت ظیط زض استبًساضز حسبثساضی ( 42هػَة  ،)1398استبًساضز حسبثساضی ( 41هػاَة ،)1398
استبًساضز حسبثساضی ( 22تجسیسًهطضسُ  )1398یب استبًساضز حسبثساضی 12

افشای اطالعات اشاخا

ٍابساتِ

تًطیف ضسُ است ٍ زض ایي استبًساضز ثب هًبًی هطرعضسُ زض استبًساضزّبی هعثَض ،ثىبض گطفتِ هیضَز:
ٍاحس تجبضی ٍاثستِ
هٌبفى زض ٍاحس تجبضی زیگط
هطبضوت ذبظ
هسیطاى اغلی
ضرع ٍاثستِ
ًفَش لبثل هالحهِ
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پیوست ب
رهنمود بکارگیزي
ایي پیَست ،بخش اداًشدًی ایي استاًدازر حسابدازی است .رز ایي پیَست کازبسر بٌادّای  1تاا  35تشاسی هایشاَر ٍ ّواًٌاد
سایس بخشْای ایي استاًدازر ،الشماالاسا است.

ة .1زض هخبلْبی ایي پیَستٍ ،ؾًیتْبی فطؾی تَغیف هیضَز .اگطچِ ثطذی جٌجِّبی هخبلْبی شوطضاسُ
هوىي است زض الگَّبی ٍالًی ٍجَز زاضتِ ثبضس ،اهب زض ظهبى ثىبضگیطی اساتبًساضز حسابثساضی 39
(هػَة  ،)1398اضظیبثی توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف یه الگَی ٍالًی ذبظ ،ؾطٍضت زاضز.
ارسیابیکىتزل 

ة .2ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز یب ذیط ،سطهبیِگصاض ثبیس اضظیبثی وٌاس واِ
آیب اظ توبم هَاضز ظیط ثطذَضزاض است یب ذیط:
الف .تسلف ثط سطهبیِپصیط؛
ة.

آسیتپصیطی اظ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ
آى ثبظزُ؛ ٍ

ح.

تَاًبیی استفبزُ اظ تسلف ثط سطهبیِپصیط ثطای تحت تأحیط لطاض زازى هیعاى ثبظزُ سطهبیِگصاض.

ة .3ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز یب ذیط ،تَجِ ثاِ يَاهال ظیاط هایتَاًاس
ووهوٌٌسُ ثبضس:
الفّ .سف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط (ثِ ثٌسّبی ة 5تب ة 8هطاجًِ ضَز)؛
ة.

فًبلیتْبی هطثَـ ٍ ًحَُ تػوینگیطی زض ذػَظ آًْب (ثِ ثٌسّبی ة 11تب ة 13هطاجًِ
ضَز)؛

ح .ایٌىِ حمَق سطهبیِگصاض ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هیزّس یب ذیط
(ثِ ثٌسّبی ة 14تب ة 54هطاجًِ ضَز)؛
ت .ایٌىِ سطهبیِگصاض زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط لطاض هیگیطز یب ًسجت
ثِ آى ثبظزُ اظ حك ثطذَضزاض است یب ذیط (ثِ ثٌسّبی ة 55تب ة 57هطاجًِ ضَز)؛ ٍ
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ث .ایٌىِ سطهبیِگصاض تَاًبیی استفبزُ اظ تسلف ثط سطهبیِپصیط ضا ثطای تحت تأحیط لطاض زازى هیعاى
ثبظزُ ذَز زاضز یب ذیط (ثِ ثٌسّبی ة 58تب ة 72هطاجًِ ضَز).
ة .4سطهبیِگصاضٌّ ،گبم اضظیبثی وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ،ثبیس هبّیت ضاثكِ ذَز ثب اضربظ زیگط ضا هسًهط
لطاض زّس (ثِ ثٌسّبی ة 73تب ة 75هطاجًِ ضَز).
َذفيساسماوذَیسزمایٍپذیز 

ة .5سطهبیِگصاض ٌّگبم اضظیبثی وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ،ثبیس ّسف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ضا ثِ هٌهاَض
تطریع فًبلیتْبی هطثَـً ،حَُ تػوینگیطی زض ذػَظ فًبلیتْبی هطثَـ ،ضرػی واِ تَاًابیی
فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضز ٍ ضرع زضیبفتوٌٌسُ ثبظزُ حبغل اظ ایاي فًبلیتْاب،
هَضز ثطضسی لطاض زّس.
ةٌّ .6گبم ثطضسی ّسف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ،هوىي است هطرع ضاَز واِ ساطهبیِپاصیط اظ
قطیك اثعاضّبی هبلىبًِ ،هبًٌس سْبم يبزی سطهبیِپصیط وِ ثِ زاضًسُ حك ضأی هتٌبسات ثاب ساْبم
هیزّس وٌتطل هیضَز .زض ایي هَضز ،زض ًجَز ّطگًَِ تَافك زیگطی واِ تػاوینگیاطی ضا تغییاط
هیزّس ،زض اضظیبثی وٌتطل تأویس ثط ضرػی است وِ تَاًبیی ايوبل حك ضأی ثِ هیعاى وبفی ثطای
تًییي سیبستْبی يولیبتی ٍ هبلی سطهبیِپصیط ضا زاضز (ثِ ثٌسّبی ة 34تب ة 52هطاجًِ ضَز) .زض
سبزُتطیي حبلت ،سطهبیِگصاضی وِ اوخطیت حك ضأی ضا زض اذتیبض زاضز ،زض ًجَز سبیط يَاهل ،ثاط
سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز.
ة .7زض هَاضز پیچیسُتط ،ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز یب ذیط ،ثطضسی ثطذای
یب توبم يَاهل زیگط هٌسضد زض ثٌس ة ،3هوىي است ؾطٍضت یبثس.
ة .8سبظهبًسّی سطهبیِپصیط هوىي است ثِگًَِای ثبضس وِ حك ضأی ،يبهل تًیایيوٌٌاسُ زض تطاریع
وٌتطلوٌٌسُ سطهبیِپصیط ًجبضس؛ هبًٌس ظهبًی وِ حك ضأی غطفبً ثاب ٍنابیف ازاضی هاطتجف اسات ٍ
فًبلیتْبی هطثَـ اظ قطیك تَافمْبی لطاضزازی ّسایت هیضاَز .زض ایاي هاَاضز ،ثطضسای ّاسف ٍ
سبظهبًسّی سطهبیِپصیط تَسف سطهبیِگصاض ،ثبیس ضبهل ثطضسی ضیساىْبیی واِ هماطض ضاسُ اسات
سطهبیِپصیط زض هًطؼ آًْب لطاض ثگیطز ،ضیسىْبیی وِ همطض ضسُ است سطهبیِپصیط ثِ زیگط اضربظ
زض اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط اًتمبل زّس ٍ ایٌىِ سطهبیِگصاض زض هًطؼ توبم یب ثطذی اظ ایاي ضیساىْب
لطاض هیگیطز یب ذیط ًیع ثبضس .ثطضسی ضیسىْب ًِ تٌْب ضبهل جٌجِّبی ًبهكلَة ،ثلىِ ضبهل جٌجِّبی
ثبلمَُ هكلَة ًیع هیضَز.
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تسلط 

ة .9سطهبیِگصاض ثطای زاضتي تسلف ثط سطهبیِپصیط ،ثبیس زاضای حك ثبلفًلی ثبضس وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلای
ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس .ثطای اضظیبثی تسلف ،فمف حك هبَّی ٍ حك غیطحوبیتی ثبیس
هَضز تَجِ لطاض گیطز (ثِ ثٌسّبی ة 22تب ة 28هطاجًِ ضَز).
ة .12تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض تسلف زاضز یب ذیط ،ثِ فًبلیتْبی هطثَـً ،حَُ تػوینگیطی زضثبضُ فًبلیتْبی
هطثَـ ٍ حمَق سطهبیِگصاض ٍ زیگط اضربظ زض اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط ،ثستگی زاضز.
فعالیتُایمزبًطيَذایتفعالیتُایمزبًط 

ة .11زض ثسیبضی اظ ٍاحسّبی سطهبیِپصیط ،زاهٌاِای اظ فًبلیتْابی يولیابتی ٍ تاأهیي هابلی ،احاط لبثال
هالحهِای ثط ثبظزُ آًْب زاضزً .وًَِ فًبلیتْبیی وِ ثب تَجِ ثِ ضطایف ،هایتاَاى آًْاب ضا ثاِ يٌاَاى
فًبلیتْبی هطثَـ زض ًهط گطفت ضبهل هَاضز ظیط هیثبضس ،اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًیست:
الف .فطٍش ٍ ذطیس وبال یب ذسهبت؛
ة.

هسیطیت زاضاییْبی هبلی زض قَل يوط آًْب (اظ جولِ زض ظهبى ًىَل آًْب)؛

ح.

اًتربة ،تحػیل یب ٍاگصاضی زاضاییْب؛

ت.

تحمیك ٍ تَسًِ هحػَالت یب فطایٌسّبی جسیس؛ ٍ

ث .تًییي سبذتبض تأهیي هٌبثى هبلی یب ًحَُ زستیبثی ثِ هٌبثى هبلی.
ةً .12وًَِ ّبیی اظ تػویوبت زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ ،ضبهل هَاضز ظیط است ،اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز
ًیست:
الف .اتربش تػویوبت يولیبتی ٍ سطهبیِای سطهبیِپصیط ،اظ جولِ ثَزجِّب؛ ٍ
ة.

اًتػبة ٍ ججطاى ذسهبت هسیطاى اغلی یب اضائِزٌّسگبى ذسهبت ٍ ذبتوِ زازى ثِ اضتغبل یب
ذسهبت آًْب.

ة .13زض ثطذی هَاضز ،فًبلیتْبی لجل ٍ ثًس اظ ایجبز هجوَيِ ذبغی اظ ضطایف یب ٍلَو ضٍیسازی ذبظ،
هوىي است فًبلیتْبی هطثَـ ثبضٌس .ظهبًی وِ زٍ یب چٌس سطهبیِگصاض اظ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت
فًبلیتْبی هطثَـ ثطذَضزاض ثبضٌس ٍ ایي فًبلیتْب زض ظهبًْبی هرتلف ٍالى ضًَس ،سطهبیِگصاضاى ثبیس
تًییي وٌٌس وِ وسام سطهبیِگصاض ،هكبثك ثب ضٍیِ حك تػاوینگیاطی ّوعهابى ،اظ تَاًابیی ّاسایت
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فًبلیتْبی زاضای ثیطتطیي احط ثط آى ثبظزُ ثطذَضزاض است (ثِ ثٌس  15هطاجًِ ضَز) .اگط ٍالًیتْاب یاب
ضطایف هطثَـ تغییط وٌس ،سطهبیِگصاضاى ثبیس ثب گصضت ظهبى ،هجسزاً ایي اضظیبثی ضا ثطضسی وٌٌس.
مثالهای کاربردی
هثال 1

زٍ سطهبیِگصاض ،ثِ هٌهَض قطاحی ٍ يطؾِ یه هحػَل پعضىی ،یه ٍاحس سطهبیِپصیط تأسیس هیوٌٌس.
یىی اظ سطهبیِگصاضاى ،هسئَلیت قطاحی ٍ وست هجَظ لبًًَی هحػَل پعضىی ضا ثِ يْاسُ زاضز -ایاي
هسئَلیت ثِ هٌعلِ تَاًبیی یهجبًجِ ثطای اتربش توبم تػویوبت هطثَـ ثِ قطاحی هحػَل ٍ وست هجَظ
لبًًَی است .پس اظ آًىِ هحػَل پعضىی ثِ تػَیت هطجى لبًًَی ضسیس ،سطهبیِگصاض زیگط آى ضا تَلیس
ٍ ثِ ثبظاض يطؾِ ذَاّس وطز -ایي سطهبیِگصاض ،تَاًبیی یهجبًجِ ثطای اتربش توبم تػویوبت هطثَـ ثاِ
تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل ضا زاضز .اگط توبم فًبلیتْب -ضبهل فًبلیتْبی قطاحی ٍ وست هجاَظ لابًًَی ٍ
ًیع فًبلیتْبی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل پعضىی -فًبلیتْابی هطثاَـ ثبضاٌس ،ؾاطٍضی اسات واِ ّاط
سطهبیِگصاض تًییي وٌس آیب تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی زاضای ثیطتطیي احط ثط ثبظزُ ساطهبیِپاصیط ضا زاضز یاب
ذیط .ثِ ایي تطتیتّ ،ط سطهبیِگصاض ثبیس ثطضسی وٌس وِ وسام یه اظ فًبلیتْبی قطاحی ٍ وسات هجاَظ
لبًًَی یب فًبلیتْبی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحػَل پعضىی ،فًابلیتی اسات واِ ثیطاتطیي احاط ضا ثاط ثابظزُ
سطهبیِپصیط زاضز ٍ ایٌىِ آى سطهبیِگصاض ،تَاًبیی ّسایت فًبلیت هعثَض ضا زاضز یب ذیط .ثطای تًییي ایٌىاِ
وسام سطهبیِگصاض زاضای تسلف است ،سطهبیِگصاضاى هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض هیزٌّس:
الفّ .سف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط؛
ة .يَاهلی وِ حبضیِ سَز ،زضآهس ٍ اضظش سطهبیِپصیط ٍ ًیع اضظش هحػَل پعضىی ضا تًییي هیوٌٌس؛
ح .تأحیط اذتیبض تػوینگیطی ّط سطهبیِگاصاض زض اضتجابـ ثاب يَاهال هٌاسضد زض لساوت (ة) ثاط ثابظزُ
سطهبیِپصیط؛ ٍ
ت.

آسیتپصیطی سطهبیِگصاضاى اظ ًَسبى ثبظزُ.

زض ایي هخبل ذبظ ،سطهبیِگصاضاى هَاضز ظیط ضا ًیع هَضز تَجِ لطاض هیزٌّس:
ث.

يسم اقویٌبى زض ذػَظ وست هجَظ لبًًَی ٍ السام الظم ثطای آى (ثب تَجِ ثِ سَاثك هطثاَـ
ثِ هَفمیت سطهبیِگصاض زض قطاحی ٍ وست هجَظ لبًًَی هحػَل پعضىی)؛ ٍ

د.

پس اظ هَفمیت زض هطحلِ قطاحی ،وسام سطهبیِگصاض هحػَل پعضىی ضا وٌتطل هیوٌس.
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مثالهای کاربردی
هثال 2

یه ٍاحس سطهبیِگصاضی (سطهبیِپصیط) ،ایجبز ٍ اظ قطیك اثعاض ثسّی ًگْاساضیضاسُ تَساف یىای اظ
سطهبیِگصاضاى (سطهبیِگصاض زض اثاعاض ثاسّی) ٍ اثعاضّابی هبلىبًاِ ًگْاساضیضاسُ تَساف تًاسازی
سطهبیِگصاض زیگط ،تأهیي هبلی ضسُ است .ثرص حمَق هبلىبًِ ثطای جصة ًرستیي ظیبًْاب ٍ زضیبفات
ّطگًَِ ثبظزُ ثبلیوبًسُ اظ سطهبیِپصیط ،سبظهبًسّی ضسُ است .یىی اظ سطهبیِگاصاضاى واِ  32زضغاس
حمَق هبلىبًِ ضا زض اذتیبض زاضز ،هسیط زاضاییْب ًیع هیثبضس .سطهبیِپصیط ،هٌابثى ذاَز ضا ثاطای ذطیاس
پطتفَیی اظ زاضاییْبی هبلی هَضز استفبزُ لطاض هیزّس ٍ زض هًطؼ ضیساه ايتجابضی ًبضای اظ ًىاَل
احتوبلی پطزاذتْبی اغل ٍ سَز زاضاییْب لطاض هیگیطز .ثِ زلیل هبّیت ایي زاضاییْب ٍ ًیع ثِ ایاي زلیال
وِ ثرص حمَق هبلىبًِ ثطای جصة ًرستیي ظیبًْبی سطهبیِپصیط سبظهبًسّی ضسُ است ،ایاي هًبهلاِ
ثطای سطهبیِگصاضی وِ زض اثعاض ثسّی سطهبیِگصاضی وطزُ است ،ثِ يٌَاى سطهبیِگاصاضی ثاب حاسالل
هیعاى ضیسه ايتجبضی هطثَـ ثِ ًىَل احتوبلی زاضاییْبی پطتفَی هحسَة هیضَز .ثبظزُ سطهبیِپاصیط،
ثكَض لبثل هالحهِای تحت تأحیط هسیطیت پطتفَی زاضاییْبی سطهبیِپصیط لطاض زاضز وِ ضبهل تػویوبت
هطثَـ ثِ اًتربة ،تحػیل ٍ ٍاگصاضی زاضاییْب زض چبضچَة ضٌّوَزّبی پطتفاَی ٍ هاسیطیت ًىاَل
زاضاییْبی پطتفَی هیثبضس.
توبم ایي فًبلیتْب تب ظهبًی وِ ًىَل ،ثِ ًسجت هطرػی اظ اضظش پطتفَی ثطسس (یًٌی ظهبًی وِ اضظش
پطتفَی ثِ گًَِای ضَز وِ ثرص حمَق هبلىبًِ سطهبیِپصیط ثِ اتوبم ثطساس) ،تَساف هاسیط زاضایای،
هسیطیت هیضَز .پس اظ آى ،ضرع حبلج اهیٌی زاضاییْب ضا قجك زستَضالًولْبی سطهبیِگصاض زض اثاعاض
ثسّی ،هسیطیت هیوٌس .هسیطیت پطتفَی زاضاییْبی سطهبیِپصیط ،فًبلیت هطثَـ سطهبیِپاصیط هحساَة
هیضَز .تب ظهبًی وِ زاضاییْبی ًىَلضسُ ثِ ًسجت هطرػی اظ اضظش پطتفاَی ًطسایسُ ثبضاس ،هاسیط
زاضایی تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضز ٍ ظهبًی واِ اضظش زاضاییْابی ًىاَلضاسُ اظ ًساجت
تًییيضسُ ثیطتط ضَز ،سطهبیِگصاض زض اثعاض ثسّی تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ذَاّاس زاضات.
هسیط زاضایی ٍ سطهبیِگصاض زض ثسّیّ ،ط یه ثبیس تًییي وٌٌس وِ آیب هیتَاًٌس فًبلیتْبی زاضای ثیطتطیي
احط ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط ضا ّسایت وٌٌس یب ذیط .ثطای ایي هٌهَضّ ،سف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ٍ ًیع
آسیتپصیطی ّط یه اظ اضربظ اظ ًَسبى ثبظزُ هَضز تَجِ لطاض هیگیطز.
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پذیزمیضًد 


گذاربزسزمایٍ

کٍمًجبتسلطسزمایٍ
حمی

ة .14تسلف اظ حك ًطأت هیگیطز .سطهبیِگصاض ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط ثبیس زاضای حك ثابلفًلی ثبضاس
وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس .حمی وِ هَجت تسلف ساطهبیِگاصاض
هیضَز ،هوىي است زض هَضز سطهبیِپصیطّبی هرتلف ،هتفبٍت ثبضس.
ةً .15وًَِ حمَلی وِ ثِ تٌْبیی یب ثِ غَضت تطویجی ،هیتَاًٌس هَجت تسلف سطهبیِگصاض ضًَس ،ضابهل
هَاضز ظیط است ،اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًویضَز:
الف .حك زض لبلت حك ضأی (یب حك ضأی ثبلمَُ) زض سطهبیِپصیط (ثِ ثٌسّبی ة 34تب ة 52هطاجًِ
ضَز)؛
ة.

حك اًتػبة ،جبثِجبیی یب ثطوٌبضی هسیطاى اغلی سطهبیِپصیط وِ تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی
هطثَـ ضا زاضًس؛

ح.

حك تًییي یب ثطوٌبضی ٍاحس تجبضی زیگطی وِ فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت هیوٌس؛

ت.

حك ّسایت سطهبیِپصیط ثطای ٍضٍز ثِ هًبهالت یب حك ٍتَی تغییط زض هًبهالت ،ثِ ًفى
سطهبیِگصاض؛ ٍ

ث.

سبیط حمَق (هبًٌس حك تػوینگیطی هٌسضد زض لطاضزاز هسیطیتی) وِ ثِ زاضًسُ آى ،تَاًبیی
ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هیزّس.

ة .16هًوَالً ظهبًی وِ زاهٌِ فًبلیتْبی يولیبتی ٍ تأهیي هبلی سطهبیِپصیط ،تأحیط لبثل هالحهِای ثط ثابظزُ
سطهبیِپصیط زاضتِ ثبضس ٍ ظهبًی وِ تػوینگیطیْبی هبَّی زض اضتجبـ ثب ایي فًبلیتْب ثكاَض هساتوط
ؾطٍضت هییبثس ،حك ضأی یب حمَق هطبثِ ،ثِ تٌْبیی یب زض تطویت ثب سبیط تَافمْب ،هَجات تسالف
سطهبیِگصاض هیضَز.
ة .17ظهبًی وِ حك ضأی تأحیط لبثل هالحهِای ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط ًساضتِ ثبضس ،هبًٌس ظهبًی وِ حك ضأی
غطفبً ثب ٍنبیف ازاضی هطتجف است ٍ تَافمْبی لطاضزازی تًییيوٌٌسُ ًحَُ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ
هیثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس ایي تَافمْبی لطاضزازی ضا اضظیبثی وٌس تب هطرع ضَز واِ آیاب اظ حاك
وبفی ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط ثطذَضزاض است یب ذیط .سطهبیِگصاض ثطای تًییي ایٌىِ اظ حك وبفی
ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط ثطذَضزاض است یب ذیط ،ثبیس ّسف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط (ثِ ثٌاسّبی
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ة 5تب ة 8هطاجًِ ضَز) ٍ العاهبت ثٌسّبی ة 51تب ة 54ضا ّوطاُ ثب ثٌسّبی ة 18تب ة 22هَضز
تَجِ لطاض زّس.
ة .18زض ثطذی ضطایف ،هوىي است تًییي ایٌىِ حك سطهبیِگصاض ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط وبفی اسات،
زضَاض ثبضس .زض ایي هَاضز ،سطهبیِگصاض ثبیس ثطای اضظیبثی تسلف ،ضَاّسی ضا هَضز هالحهاِ لاطاض
زّس وِ ًطبى هیزّس آیب تَاًبیی يولی ثطای ّسایت یهجبًجِ فًبلیتْابی هطثاَـ ضا زاضز یاب ذیاط.
ّطگبُ هالحهبت ظیط ّوطاُ ثب حمَق ٍ ًطبًِّبی هٌسضد زض ثٌاسّبی ة ٍ 19ة 22هاَضز ثطضسای
لطاض گیطز ،هوىي است ضَاّسی فطاّن ضَز وِ ًطبى هیزّس حك ساطهبیِگاصاض ثاطای تسالف ثاط
سطهبیِپصیط وبفی است ،اهب ایي هالحهبت ،هحسٍز ثِ هَاضز ظیط ًیست:
الف .سطهبیِگصاض ،ثسٍى زاضتي حك لطاضزازی ،هیتَاًس هسیطاى اغلی سطهبیِپصیط ضا وِ تَاًبیی
ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضًس ،هٌػَة یب تأییس وٌس.
ة.

سطهبیِگصاض ،ثسٍى زاضتي حك لطاضزازی ،هیتَاًس سطهبیِپصیط ضا ثطای ٍضٍز ثِ هًبهالت
ثباّویت یب ٍتَی ّطگًَِ تغییط زض ایي هًبهالت ،ثِ ًفى سطهبیِگصاض ّسایت وٌس.

ح.

سطهبیِگصاض هیتَاًس ثط فطایٌس ًبهعزی جْت اًتربة ايؿبی اضوبى ازاضُوٌٌسُ یب ثِ زست
آٍضزى ًوبیٌسگی اظ سبیط زاضًسگبى حك ضأی ،غلجِ زاضتِ ثبضس.

ت.

هسیطاى اغلی سطهبیِپصیط ،اظ اضربظ ٍاثستِ سطهبیِگصاض ّستٌس (ثطای هخبل ،هسیطيبهل
سطهبیِپصیط ٍ ضئیس ّیئتهسیطُ سطهبیِگصاض ،یه ضرع ثبضس).

ث .اوخطیت ايؿبی اضوبى ازاضُوٌٌسُ سطهبیِپصیط ،اظ اضربظ ٍاثستِ سطهبیِگصاض ثبضٌس.
ة .19ثطذی هَالىً ،طبًِّبیی اظ اضتجبـ ذبظ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط ٍجاَز زاضز واِ حابوی اظ آى
است وِ سطهبیِگصاض ،حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِپصیط زاضزٍ .جَز ّط یه اظ ًطبًِّاب یاب
تطویت ذبغی اظ ًطبًِّب ،لعٍهبً ثِ ایي هًٌب ًیست وِ هًیبض تسلف ،احطاظ ضسُ است .ثب ٍجَز ایاي،
زاضتي حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِپصیط ،هوىي است ًطبىزٌّسُ آى ثبضس وِ ساطهبیِگاصاض
زاضای حمَق هطتجف زیگطی است وِ ثطای تسلف وبفی است یب هوىاي اسات ضاَاّسی اظ ٍجاَز
تسلف ثط سطهبیِپصیط فطاّن وٌس .ثطای هخبل ،زض هَاضز ظیط ضَاّسی ٍجَز زاضز وِ ًطابى هایزّاس
سطهبیِگصاض ،اظ حمی فطاتط اظ حك هٌفًل زض سطهبیِپصیط ثطذاَضزاض اسات ٍ زض تطویات ثاب سابیط
حمَق ،هیتَاًس ًطبىزٌّسُ تسلف ثبضس:
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الف .هسیطاى اغلی سطهبیِپصیط وِ تَاًبیی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضًس ،جعء وبضوٌبى فًلی
یب لجلی سطهبیِگصاض هیثبضٌس.
ة .يولیبت سطهبیِپصیط ثِ سطهبیِگصاض ٍاثستِ است .هبًٌس ضطایف ظیط:
.1

سطهبیِ پصیط ثطای تأهیي هبلی ثرص لبثل هالحهِ ای اظ يولیبت ذَز ،ثِ سطهبیِگصاض
ٍاثستِ است.

.2

سطهبیِگصاض ثرص لبثل هالحهِای اظ تًْسات سطهبیِپصیط ضا تؿویي هیوٌس.

.3

سطهبیِپصیط ثطای تأهیي ذسهبت ،فٌبٍضی ،هاَاز اٍلیاِ یاب هلعٍهابت ؾاطٍضی ،ثاِ
سطهبیِگصاض ٍاثستِ است.

.4

سطهبیِگصاض زاضاییْبیی هبًٌس هجَظّب یب يالئن تجبضی وِ ثطای يولیبت سطهبیِپاصیط
ؾطٍضی است ضا تحت وٌتطل زاضز.

.5

سطهبیِپصیط ثطای تأهیي هسیطاى اغلی ثِ سطهبیِگصاض ٍاثستِ است؛ هبًٌس ظهابًی واِ
وبضوٌبى سطهبیِگصاض اظ زاًص ترػػی زض يولیبت سطهبیِپصیط ثطذَضزاض ّستٌس.

ح.

ثرص لبثل هالحهِای اظ فًبلیتْبی سطهبیِپصیط ،ثب هطبضوت سطهبیِگصاض یب اظ قطف
سطهبیِگصاض اًجبم هیضَز.

ت.

آسیتپصیطی سطهبیِگصاض اظ ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك
ًسجت ثِ آى ثبظزُ ،ثِ هطاتت ثیطتط اظ حك ضأی یب سبیط حمَق هطبثِ سطهبیِگصاض است.
ثطای هخبل ،تحت ضطایكی هوىي است سطهبیِگصاض حك زضیبفت ثیص اظ ًیوی اظ ثبظزُ
سطهبیِپصیط ضا زاضتِ ثبضس یب زض هًطؼ ایي ثبظزُ لطاض گیطز ،اهب حك ضأی اٍ زض
سطهبیِپصیط ،ووتط اظ ًػف ثبضس.

ةّ .22طچِ سطهبیِگصاض ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط لطاض گیطز یب اظ حاك
ثیطتطی ًسجت ثِ آى ثبظزُ ثطذَضزاض ثبضس ،ثطای ثِ زست آٍضزى حك وبفی ثِ هٌهَض زاضتي تسالف،
اظ اًگیعُ ثیطتطی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز .ثٌبثطایي ،آسیتپصیطی ظیبز اظ ًَسبى ثبظزُ هیتَاًس ًطبًِای
اظ تسلف سطهبیِگصاض ثبضس .ثب ٍجَز ایي ،هیعاى آسیتپصیطی سطهبیِگصاض اظ ًَسبى ثبظزُ ،ثِ ذَزی
ذَزً ،طبًِ تسلف سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط ًیست.
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ةّ .21طگبُ يَاهل هًیي زض ثٌس ةً ٍ 18طبًِّبی هٌسضد زض ثٌاسّبی ة ٍ 19ةّ ،22واطاُ ثاب حماَق
سطهبیِگصاض هَضز ثطضسی لطاض گیطزٍ ،ظى ثیطتط ثبیس ثِ ًطبًِّابی تسالف ،هٌاسضد زض ثٌاس ة،18
اذتػبظ یبثس.
حكماًَی 

ة .22سطهبیِگصاض ،زض اضظیبثی ایٌىِ تسلف زاضز یب ذیط ،تٌْب حك هبَّی هطتجف ثاب ساطهبیِپاصیط (واِ زض
اذتیبض سطهبیِگصاض یب اضربظ زیگط است) ضا زض ًهط هیگیطز .ثطای آًىِ حك ،هبَّی ثبضس ،زاضًسُ
آى ثبیس زض يول ،تَاًبیی ايوبل آى حك ضا زاضتِ ثبضس.
ة .23تًییي هبَّی ثَزى حك ،هستلعم لؿبٍتی است وِ توبم ٍالًیتْب ٍ ضطایف ضا زض ًهط گطفتِ ثبضس .يَاهال
لبثل ثطضسی ثطای تًییي هبَّی ثَزى حك ،ضبهل هَاضز ظیط است ،اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًویضَز:
الف .آیب هَاًًی (التػبزی یب غیطالتػبزی) وِ زاضًسُ (یب زاضًسگبى) ضا اظ ايوبل حك ثبظ هیزاضز،
ٍجَز زاضز یب ذیطً .وًَِّبیی اظ چٌیي هَاًًی ضبهل هَاضز ظیط است ،اهب ثِ ایي هَاضز
هحسٍز ًویضَز:
.1

جطیوِّب ٍ هطَلْبی هبلی وِ زاضًسُ ضا اظ ايوبل حك ذَز هٌى (یب هٌػطف) هیوٌس.

.2

لیوت ايوبل یب تجسیل وِ ثب ایجبز هَاًى هبلی ،زاضًسُ ضا اظ ايوبل حك ذَز هٌى (یاب
هٌػطف) هیوٌس.

.3

ضطایكی وِ ايوبل حك ضا غیطهحتول هی وٌس .ثطای هخبل ،ضاطایكی واِ هحاسٍزیت
ظهبًی ضسیسی ثطای ايوبل حك ایجبز هیوٌس.

.4

ًجَز سبظ ٍ وبض غطیح ٍ هًمَل زض اسبسٌبهِ سطهبیِپصیط یب لَاًیي یب همطضاتی وِ ثِ
زاضًسُ اهىبى زّس حك ذَز ضا ايوبل وٌس.

.5

ًبتَاًی زاضًسُ حك ثطای وست اقاليبت ؾطٍضی ثِ هٌهَض ايوبل حك ذَز.

.6

هَاًى یب اًگیعُ ّبی يولیبتی وِ زاضًسُ ضا اظ ايوبل حاك ذاَز هٌاى (یاب هٌػاطف)
هیوٌس (ثطای هخبلً ،جَز هسیطاى زیگطی وِ توبیل یاب تَاًوٌاسی زض اضائاِ ذاسهبت
ترػػی زاضتِ ثبضٌس یب ذسهبت ضا اضائِ وٌٌس ٍ سبیط هسئَلیتْبی زض اذتیابض هاسیط
فًلی ضا تمجل ًوبیٌس).
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.7

العاهبت لبًًَی یب همطضاتی وِ هبًى ايوبل حك تَسف زاضًسُ آى هیضَز (ثطای هخبل،
ظهبًی وِ سطهبیِگصاض ذبضجی اظ ايوبل حك ذَز هٌى ضسُ ثبضس).

ة.

ٌّگبهی وِ ايوبل حك ،هستلعم هَافمت ثیص اظ یه ضرع ،یب ٌّگبهی وِ حك زض اذتیبض
ثیص اظ یه ضرع ثبضس ،آیب سبظٍوبضی ٍجَز زاضز وِ ثطای آى اضربظ ،زض غَضت
توبیل آًْب ،تَاًبیی يولی ثطای استفبزُ اظ حك آًْب ثِ غَضت جوًی ضا فطاّن آٍضز یب ذیط.
فمساى چٌیي سبظٍوبضی زاللت ثط ایي زاضز وِ هوىي است حك ،هبَّی ًجبضسّ .ط چِ
تًساز اضربغی وِ ثبیس ثب ايوبل حك هَافمت وٌٌس ثیطتط ثبضس ،احتوبل هبَّی ثَزى ایي
حك وبّص هییبثس .ثب ٍجَز ایي ،یه ّیئت هسیطُ وِ ايؿبی آى هستمل اظ
تػوینگیطًسگبى ّستٌس ،هیتَاًس ثِ يٌَاى سبظٍوبضی اظ قطف سطهبیِگصاضاى هتًسز ثطای
السام جوًی زض ايوبل حك آًْب ثبضس .ثٌبثطایي ،احتوبل هبَّی ثَزى حك ثطوٌبضی لبثل
ايوبل تَسف ّیئت هسیطُ هستمل زض همبیسِ ثب حك هطبثْی وِ ثِ غَضت اًفطازی تَسف
تًساز ظیبزی اظ سطهبیِگصاضاى لبثل ايوبل است ،ثیطتط است.

ح .آیب ضرع یب اضربظ زاضًسُ حك ،اظ ايوبل آى حك هٌتفى هیضًَس یب ذیط .ثطای هخبل،
زاضًسُ حك ضأی ثبلمَُ زض سطهبیِپصیط (ثِ ثٌسّبی ة 47تب ة 52هطاجًِ ضَز) ثبیس لیوت
ايوبل یب تجسیل اثعاض هبلی ضا هَضز تَجِ لطاض زّس .ظهبًی وِ اثعاض هبلی زاضای اضظش ايوبل
ثبضس یب سطهبیِگصاض ثِ زالیل زیگط (ثطای هخبل ،تحمك ّنافعایی ثیي سطهبیِگصاض ٍ
سطهبیِپصیط) اظ ايوبل یب تجسیل اثعاض هبلی هٌتفى ضَز ،احتوبل ایٌىِ ضطایف حك ضأی ،هبَّی
ثبضس ،ثیطتط است.
ةّ .24وچٌیي ،ثطای ایٌىِ حك ،هبَّی ثبضس ،ثبیس ٌّگبم تػوینگیطی زضثبضُ ّسایت فًبلیتْابی هطثاَـ،
لبثل ايوبل ثبضس .ثكَض هًوَل ،ثطای ایٌىِ حك ،هبَّی ثبضس ،ثبیس زض ظهابى حبؾاط لبثال ايوابل
ثبضس .ثب ٍجَز ایي ،حتی اگط حك زض ظهبى حبؾط لبثل ايوبل ًجبضس ،گبّی هیتاَاى آى ضا هابَّی
تلمی وطز.
مثالهای کاربردی
هثال 3

سطهبیِپصیط ،تػویوبت هطتجف ثب ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زض هجوى يواَهی سابالًِ غابحجبى
سْبم اتربش هیوٌس .تبضید ثطگعاضی هجوى يوَهی يبزی ثًسی  8هبُ زیگط است .ثب ٍجاَز ایاي،
سْبهساضاًی وِ ثِ غَضت اًفطازی یب جوًی ،حسالل  22زضغاس حاك ضأی ضا زض اذتیابض زاضاتِ
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مثالهای کاربردی

ثبضٌس ،هیتَاًٌس زضذَاست وٌٌس ثطای تغییط سیبستْبی فًلی هطتجف ثب فًبلیتْابی هطثاَـ ،هجواى
يوَهی ثطگعاض ضَز؛ اهب ثِ زلیل العام ثِ اقالوضسبًی ثِ سْبهساضاى زیگط ،ایي هجوى حسالل تب 32
ضٍظ لبثل ثطگعاضی ًیست .سیبستْبی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ ،تٌْب زض جلسبت هجواى يواَهی
لبثل تغییط است .تػویوبت ایي هجوى ضبهل تػَیت فطٍش ثباّویت زاضاییْب ٍ ّوچٌایي اًجابم
سطهبیِگصاضیْبی ثباّویت یب ٍاگصاضی آًْب است.
اقاليبت ثبال ،زض هخبلْبی 3الف تب 3ت ظیط استفبزُ هیضَزّ .ط هخبل ،جساگبًِ ثطضسی هیگطزز.
هثال 3الف

سطهبیِگصاض ،اوخطیت حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضز .زض ایي حبلت ،حك ضأی سطهبیِگاصاض
هبَّی هحسَة هیضَز ،ظیطا سطهبیِگصاض زض غَضت لعٍم ،هیتَاًس زضثبضُ ّسایت فًبلیتْبی هطثاَـ
تػوینگیطی وٌس .ایٌىِ  32ضٍظ قَل هیوطس تب سطهبیِگصاض ثتَاًس حك ضأی ذَز ضا ايوبل وٌس ،هابًى
تَاًبیی فًلی سطهبیِگصاض ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ اظ ظهبى تحػیل سْبم ًویضَز.
هثال 3ب

یه سطهبیِگصاض ،یه قطف پیوبى آتی ثطای تحػیل اوخطیت سْبم سطهبیِپصیط است .تبضید تسَیِ
پیوبى آتی  25ضٍظ زیگط است .سْبهساضاى ثبلفًل لبزض ثِ تغییط سیبساتْبی هَجاَز زض اضتجابـ ثاب
فًبلیتْبی هطثَـ ًیستٌس ،ظیطا هجوى يوَهی ضا حسالل  32ضٍظ ثًس هیتَاى ثطگعاض وطز واِ زض آى
ظهبى ،پیوبى آتی تسَیِ ضسُ است .ثٌبثطایي ،سطهبیِگصاض زاضای حمی است وِ زض ٍالى ،هًبزل حك
سْبهساض اوخطیت زض هخبل 3الف است (یًٌی سطهبیِگصاض زاضًاسُ پیوابى آتای ،زض غاَضت لاعٍم
هیتَاًس زضثبضُ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ تػوینگیطی وٌس) .پیوبى آتی سطهبیِگصاض ،حاك هابَّی
است وِ حتی لجل اظ تسَیِ پیوبى آتی ،ثِ سطهبیِگصاض تَاًابیی فًلای ثاطای ّاسایت فًبلیتْابی
هطثَـ ضا هیزّس.
هثال 3پ

یه سطهبیِگصاض ،اذتیبض هبَّی ثطای ذطیس اوخطیت سْبم ٍاحس سطهبیِپصیط زاضز واِ پاس اظ 25
ضٍظ لبثل ايوبل ٍ يویمبً زاضای اضظش ايوبل استً .تیجِگیطی زض ایاي هخابلّ ،وبًٌاس هخابل 3ة
ذَاّس ثَز.
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مثالهای کاربردی
هثال 3ت

یه سطهبیِگصاض ،یه قطف پیوبى آتی ثطای تحػیل اوخطیت سْبم سطهبیِپصیط است ،ثسٍى ایٌىاِ
ّطگًَِ حك زیگطی ًسجت ثِ سطهبیِپصیط زاضتِ ثبضس .تبضید تسَیِ پیوبى آتی ،ضاص هابُ زیگاط
است .ثطذالف هخبل لجل ،ایي سطهبیِگصاض تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثاَـ ضا ًاساضز.
سْبهساضاى ثبلفًل ،اظ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ثطذاَضزاض ّساتٌس؛ ظیاطا آًْاب
هیتَاًٌس سیبستْبی فًلی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ ضا لجل اظ تسَیِ پیوبى آتی ،تغییط زٌّس.
ة .25حك هبَّی لبثل ايوبل تَساف زیگاط اضاربظ ،هوىاي اسات یاه ساطهبیِگاصاض ضا اظ وٌتاطل
سطهبیِپصیطی وِ ایي حك ثِ آى هطثَـ هیضَز ،ثبظزاضز .چٌیي حك هبَّی ،هستلعم ایي ًیست واِ
زاضًسگبى آى ،تَاًبیی تػوینگیطی زاضتِ ثبضٌس .هبزاهی وِ ایي حك غطفبً حوبیتی ًجبضس (ثِ ثٌسّبی
ة 26تب ة 28هطاجًِ ضَز) ،حك هبَّی زض اذتیبض زیگاط اضاربظ هوىاي اسات هابًى وٌتاطل
سطهبیِپصیط تَسف سطهبیِگصاض ضَز ،حتی اگط ایي حك ثِ زاضًسگبى آى ،تٌْب تَاًابیی فًلای ثاطای
تػَیت یب تَلف تػویوْبی هطتجف ثب فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس.
حكحمایتی 

ة .26زض اضظیبثی ایٌىِ حك سطهبیِگصاض هَجت تسلف اٍ ثط سطهبیِپصیط هیضَز یب ذیط ،سطهبیِگصاض ثبیاس
ثطضسی وٌس وِ آیب حك اٍ ٍ حك زیگطاى ،حك حوبیتی است یب ذیاط .حاك حوابیتی ثاِ تغییاطات
اسبسی زض فًبلیتْبی سطهبیِپصیط هطثَـ هیضَز یب زض ضطایف استخٌبیی ايوبل هیگاطزز .ثاب ٍجاَز
ایي ،توبم حمَلی وِ زض ضطایف استخٌبیی ايوبل هیضًَس یب هططٍـ ثِ ٍلاَو ضٍیاسازّبی ذبغای
ّستٌس ،لعٍهبً حك حوبیتی هحسَة ًویضًَس (ثِ ثٌسّبی ة ٍ 13ة 53هطاجًِ ضَز).
ة .27اظ آًجب وِ حك حوبیتی ثطای حوبیت اظ هٌبفى زاضًسگبى آى ثسٍى ایجبز تسلف ثط سطهبیِپصیطی واِ
حك هعثَض ثِ اٍ هطثَـ است ،سبظهبًسّی ضسُ است ،یه سطهبیِگصاض وِ تٌْب حاك حوابیتی ضا زض
اذتیبض زاضزً ،ویتَاًس ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضتِ ثبضس یب هبًى تسلف ضرع زیگط ثط ساطهبیِپاصیط
ضَز (ثِ ثٌس  16هطاجًِ ضَز).
ة .28هخبلْبیی اظ حك حوبیتی ضبهل هَاضز ظیط است ،اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًویضَز:
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الف .حك ٍامزٌّسُ ثطای هحسٍز وطزى ٍامگیطًسُ اظ اًجبم الساهبتی وِ هیتَاًس ثكَض لبثل
هالحهِای ضیسه ايتجبضی ٍامگیطًسُ ضا ثِ ؾطض ٍامزٌّسُ تغییط زّس.
ة.

حك ضرع زاضًسُ هٌبفى فبلس حك وٌتطل زض سطهبیِپصیط ثطای تػَیت هربضد سطهبیِای
ثیطتط اظ هجبلغ ؾطٍضی زض ضٍال يبزی فًبلیتْبی تجبضی یب تػَیت اًتطبض اثعاضّبی هبلىبًِ یب
ثسّی.

ح.

حك ٍامزٌّسُ ثطای تَلیف زاضاییْبی ٍامگیطًسُ ،زض غَضتی وِ ٍامگیطًسُ زض ایفبی ضطایف
ثبظپطزاذت ٍام لػَض وٌس.

فزاوطیشَا 

ة .29هَافمتًبهِ فطاًطیعی وِ زض آى سطهبیِپصیط ،اهتیبظگیطًسُ است ،اغلت ثِ اهتیبظزٌّاسُ حمای ثاطای
حوبیت اظ ًبم تجبضی هطثَـ ثِ فطاًطیع ،ايكب هیوٌس .هًوَالً هَافماتًبهاِّابی فطاًطایع ،ثطذای
حمَق تػوینگیطی زض اضتجبـ ثب يولیبت اهتیبظگیطًسُ ضا ثِ اهتیبظزٌّسُ ايكب هیوٌٌس.
ة .32ثكَض هًوَل ،حك اهتیبظزٌّسگبى ،تَاًبیی اضربغی غیط اظ اهتیبظزٌّسُ ضا ثطای اتربش تػاویوبتی
وِ تأحیط لبثل هالحهِای ثط ثابظزُ اهتیبظگیطًاسُ زاضز ،هحاسٍز ًوایوٌاس .حاك اهتیبظزٌّاسُ زض
هَافمت ًبهِ فطاًطیع ،لعٍهبً ثِ اهتیبظزٌّسُ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی زاضای تاأحیط لبثال
هالحهِ ثط ثبظزُ اهتیبظگیطًسُ ضا ًویزّس.
ة .31توبیع ثیي تَاًبیی فًلی ثطای اتربش تػویوبت زاضای تأحیط لبثل هالحهاِ ثاط ثابظزُ اهتیبظگیطًاسُ ٍ
تَاًبیی اتربش تػویوبتی وِ اظ ًبم تجبضی فطاًطیع حوبیت هیوٌٌس ،ؾطٍضت زاضز .اگاط اضاربظ
زیگط ،زاضای حك ثبلفًلی ثبضٌس وِ ثِ آًْب تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ اهتیبظگیطًاسُ
ضا ثسّس ،اهتیبظزٌّسُ تسلكی ثط اهتیبظگیطًسُ ًساضز.
ة .32ثب اًًمبز هَافمتًبهِ فطاًطیع ،اهتیبظگیطًسُ تػویوی یهجبًجِ ثطای ازاضُ فًبلیتْبی تجبضی ذَز قجك
ضطایف هَافمتًبهِ فطاًطیع ،اهب ثِ حسبة ذَز ،اتربش وطزُ است.
ة .33وٌتطل ثط تػویوبت ثٌیبزی اظ لجیل ضىل حمَلی اهتیبظگیطًسُ ٍ سبذتبض تأهیي هابلی آى ،هایتَاًاس
تَسف اضربغی غیط اظ اهتیبظزٌّسُ تًییي ضَز ٍ هوىي اسات تاأحیط لبثال هالحهاِای ثاط ثابظزُ
اهتیبظگیطًسُ زاضتِ ثبضسّ .طچِ سكح حوبیت هبلی تأهیيضسُ تَسف اهتیبظزٌّسُ پابییيتاط ثبضاس ٍ
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اهتیبظزٌّسُ ووتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ اضتجبـ ثب اهتیبظگیطًسُ لطاض گیاطز ،احتوابل ایٌىاِ
اهتیبظزٌّسُ تٌْب زاضای حك حوبیتی ثبضس ،ثیطتط است.
ی
حكرأ 

ة .34سطهبیِ گصاض ،اغلت اظ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ اظ قطیاك حاك ضأی یاب حماَق
هطبثِ ثطذَضزاض است .اگط فًبلیتْبی هطثاَـ ساطهبیِپاصیط ،ثاب زاضاتي حاك ضأی ّاسایت ضاَز،
سطهبیِگصاض العاهبت ایي ثرص (ثٌسّبی ة 35تب ة )52ضا هَضز تَجِ لطاض هیزّس.
اکثزیتحكرأی 

تسلطباداضته

ة .35اگط سطهبیِگصاض ثیص اظ ًػف حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضاس ،زض ضاطایف ظیاط
زاضای تسلف است ،هگط آًىِ هطوَل ثٌس ة 36یب ثٌس ة 37ضَز:
الف .فًبلیتْبی هطثَـ ،اظ قطیك ضأی زاضًسُ اوخطیت حك ضأی ّسایت ضَز ،یب
ة.

ثیطتط ايؿبی اضوبى ازاضُوٌٌسُ وِ فًبلیتْبی هطثَـ ضا ّسایت هیوٌٌس ،اظ قطیك ضأی زاضًسُ
اوخطیت حك ضأی هٌػَة ضًَس.


حكرأیبذينداضتهتسلط
اکثزیت 

ة .36ثطای ایٌىِ یه سطهبیِگصاض ثب ثیص اظ ًػف حك ضأی زض سطهبیِپصیط ،ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضتِ
ثبضس ،حك ضأی سطهبیِگصاض ثبیاس قجاك ثٌاسّبی ة 22تاب ة ،25هابَّی ثبضاس ٍ ثبیاس ثاطای
سطهبیِگصاض تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ایجبز وٌس واِ اغلات اظ قطیاك تًیایي
سیبستْبی يولیبتی ٍ هبلی اًجبم هی ضَز .اگط ٍاحس تجبضی زیگطی حاك ثبلفًال ثاطای ّاسایت
فًبلیتْبی هطثَـ زاضتِ ثبضس ٍ آى ٍاحس تجبضیً ،وبیٌسُ سطهبیِگاصاض ًجبضاس ،ساطهبیِگاصاض ثاط
سطهبیِپصیط تسلف ًساضز.
ة .37اگط حك ضأی سطهبیِگصاض هبَّی ًجبضس ،سطهبیِگصاض ثاط ساطهبیِپاصیط تسالف ًاساضز ،حتای اگاط
سطهبیِگصاض اوخطیت حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس .ثطای هخابل ،اگاط فًبلیتْابی
هطثَـ اظ قطیك زٍلت ،زازگبُ ،ازاضُوٌٌسُ ،هسیط تػفیِ یب همطضاتگصاض ّسایت ضَز ،ساطهبیِگاصاض
زاضًسُ ثیص اظ ًػف حك ضأی زض سطهبیِپصیطً ،ویتَاًس ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضتِ ثبضس.
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ی
تسلطبذينداضتهاکثزیتحكرأ 

ة .38سطهبیِگصاض حتی اگط ووتط اظ اوخطیت حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضتِ ثبضس ،هایتَاًاس
زاضای تسلف ثبضس .ثطای هخبل ،سطهبیِگصاض هوىي است اظ قطیك هَاضز ظیط ،يلیطغن ًساضتي اوخطیت
حك ضأی زض سطهبیِپصیط ،زاضای تسلف ثبضس:
الف .تَافك لطاضزازی ثیي سطهبیِگصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حك ضأی (ثِ ثٌس ة 39هطاجًِ ضَز)؛
ة.

حمَق ًبضی اظ سبیط تَافمْبی لطاضزازی (ثِ ثٌس ة 42هطاجًِ ضَز)؛

ح.

حك ضأی سطهبیِگصاض (ثِ ثٌسّبی ة 41تب ة 45هطاجًِ ضَز)؛

ت.

حك ضأی ثبلمَُ (ثِ ثٌسّبی ة 47تب ة 52هطاجًِ ضَز)؛ یب

ث .تطویجی اظ لسوتْبی (الف) تب (ت).
تًافكلزاردادیباسایزداروذگانحكرأی 

ة .39تَافك لطاضزازی ثیي سطهبیِ گصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حك ضأی هیتَاًس ثاطای ساطهبیِگاصاض ،حاك
ايوبل حك ضأی وبفی ضا ثطای زاضتي تسلف فطاّن وٌس ،حتی اگط سطهبیِ گاصاض ثاسٍى آى تَافاك
لطاضزازی ،اظ حك ضأی وبفی ثطای زاضتي تسلف ثطذَضزاض ًجبضس .ثب ٍجَز ایي ،تَافاك لاطاضزازی
اقویٌبى هیزّس وِ سطهبیِگصاض لبزض است سبیط زاضًسگبى حك ضأی ضا ثِ اًساظُ وبفی ّسایت وٌس
تب ثِگًَِای ضأی زٌّس وِ اٍ ثتَاًس زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ تػوینگیطی وٌس.
حمًقواضیاسسایزتًافمُایلزاردادی 

ة .42سبیط حمَق تػوینگیطی ،زض تطویت ثب حك ضأی ،هیتَاًس ثطای سطهبیِگصاض تَاًابیی فًلای ثاطای
ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ایجبز وٌس .ثطای هخبل ،حك تًییي ضسُ زض تَافك لطاضزازی زض تطویت ثاب
حك ضأی ،هیتَاًس ثطای سطهبیِگصاض تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فطایٌسّبی تَلیسی یب سبیط فًبلیتْبی
يولیبتی ٍ تأهیي هبلی سطهبیِپصیط وِ احط لبثل هالحهِای ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط زاضز ضا فطاّن وٌس .ثب
ٍجَز ایي ،زض ًجَز سبیط حمَقٍ ،اثستگی التػبزی سطهبیِپصیط ثِ سطهبیِگصاض (هبًٌس ضٍاثاف ثایي
تأهیيوٌٌسُ وبال ثب هطتطی اغلی) هٌجط ثِ تسلف سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط ًویضَز.
حكرأیسزمایٍگذار 

ة .41ظهبًی وِ سطهبیِگصاض ،يلیطغن ًساضتي اوخطیت حك ضأی زض سطهبیِپصیط ،ثكَض یهجبًجِ تَاًابیی يولای
ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا زاضتِ ثبضس ،اظ حك وبفی ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط ثطذَضزاض است.
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ة .42ثطای اضظیبثی ایٌىِ حك ضأی سطهبیِگصاض ثطای زاضتي تسلف وبفی است یب ذیط ،سطهبیِگاصاض توابم
ٍالًیتْب ٍ ضطایف ،ضبهل هَاضز ظیط ضا زض ًهط هیگیطز:
الف .هیعاى حك ضأی سطهبیِگصاض زض همبیسِ ثب هیعاى ٍ پطاوٌسگی حك ضأی سبیط زاضًسگبى حك
ضأی ،ثب تَجِ ثِ ایٌىِ:
.1

ّطچِ سطهبیِ گصاض حك ضأی ثیطتطی زاضتِ ثبضس ،احتوبل ثطذَضزاضی سطهبیِ گصاض اظ حاك
ثبلفًلی وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس ،ثیطتط هیضَز؛

.2

ّطچِ سطهبیِگصاض حك ضأی ثیطتطی زض همبیسِ ثب سبیط زاضًسگبى حك ضأی زاضتِ ثبضس،
احتوبل ثطذَضزاضی سطهبیِگصاض اظ حك ثبلفًلی وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثاطای ّاسایت
فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس ،ثیطتط هیضَز؛

.3

ّط چِ تًساز اضربغی وِ ثطای ضىست زازى سطهبیِگصاض زض ضأیگیطی ،الظم است ثب
یىسیگط ّوىبضی وٌٌس ثیطتط ثبضس ،احتوبل ثطذَضزاضی سطهبیِگصاض اظ حك ثبلفًلی وِ
ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس ،ثیطتط هیضَز؛

ة .حك ضأی ثبلمَُ سطهبیِگصاض ،سبیط زاضًسگبى حك ضأی یب اضربظ زیگط (ثِ ثٌسّبی ة 47تب
ة 52هطاجًِ ضَز)؛
ح .حمَق ًبضی اظ سبیط تَافمْبی لطاضزازی (ثِ ثٌس ة 42هطاجًِ ضَز)؛ ٍ
تّ .طگًَِ ٍالًیت یب ضطایف زیگطی وِ ًطبى زّس سطهبیِگصاض ،تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت
فًبلیتْبی هطثَـ ضا زض ظهبى اتربش تػویوبت زاضز یب ًساضز ،ضبهل الگَّبی ضأیگیطی زض
هجبهى يوَهی غبحجبى سْبم زض گصضتِ.
ةٌّ .43گبهی وِ ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ،اظ قطیك ضأی اوخطیت تًییي هی ضَز ٍ سطهبیِگصاض ثكاَض
لبثل هالحهِ ای حك ضأی ثیطتطی ًسجت ثِ سبیط زاضًسگبى حك ضأی یب گطٍُ سبظهبىیبفتاِای اظ
زاضًسگبى حك ضأی زاضز ٍ سبیط سْبهساضاى ثسیبض پطاوٌسُ ّستٌس  ،تٌْب پاس اظ ثطضسای يَاهال
هٌسضد زض ثٌس ة(42الف) تب (ح) ،هوىي است تسلف سطهبیِ گصاض ثط ساطهبیِ پاصیط هطارع
ضَز.

28

استاندارد حسابداري 93
صورتهاي مالی تلفیقی

مثالهای کاربردی
هثال 4

یه سطهبیِگصاض 48 ،زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا تحػیل هیوٌس .هابثمی حاك ضأی ،زض
اذتیبض ّعاضاى سْبهساضی است وِ ّی وسام اظ آًْاب ،ثایص اظ  1زضغاس حاك ضأی ضا زض اذتیابض
ًساضًسّ .ی وسام اظ سْبهساضاى ،تَافمی ثطای ضایعًی ثب زیگطاى یب اتربش تػویوبت جوًی ًساضًاس.
سطهبیِگصاض ٌّگبم اضظیبثی ًسجت حك ضأیی وِ ثب تَجِ ثِ اًاساظُ ًساجی سابیط ساْبهساضاى ثبیاس
تحػیل ضَز ،ثِ ایي ًتیجِ هیضسس وِ  48زضغس حك ضأی ثطای زاضتي وٌتطل وبفی است .زض ایي
هَضز ،ثط هجٌبی هیعاى هبلىیت هكلاك ساطهبیِگاصاض ٍ هیاعاى هبلىیات ًساجی سابیط ساْبهساضاى،
سطهبیِگصاض ًتیجِ هیگیطز وِ ثِ هیعاى وبفی حك ضأی غبلت ثطای احطاظ هًیبض تسلف ضا ثسٍى ًیابظ
ثِ زض ًهط گطفتي سبیط ًطبًِّبی تسلف زض اذتیبض زاضز.
هثال 5

سطهبیِ گصاض الف 42 ،زضغس ٍ زٍاظزُ سطهبیِگصاض زیگاطّ ،اط واسام  5زضغاس اظ حاك ضأی زض
سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضًس .ثط هجٌبی هَافمتًبهِ سْبهساضاى ،ثِ سْبهساض الاف حاك اًتػابة،
ثطوٌبضی ٍ تًییي حمَق ٍ هعایبی هسیطاًی وِ هسئَلیت ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثِ يْسُ زاضًس،
ايكب هیضَز .ثطای تغییط هَافمتًبهِ هعثَض ،زٍ سَم اوخطیت آضای سْبهساضاى الظم است .زض ایاي
هَضز ،سطهبیِگصاض الف ثِ ایي ًتیجِ هیضسس وِ هیعاى هبلىیت هكلك اٍ ٍ هیاعاى هبلىیات ًساجی
سبیط سْبهساضاى ،ثِ تٌْبیی ثطای تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض الف اظ حك وابفی ثاطای ايوابل تسالف
ثطذَضزاض است یب ذیط ،وفبیت ًویوٌس .ثب ٍجَز ایي ،سطهبیِگصاض الف تطریع هیزّس وِ حاك
لطاضزازی اٍ ثطای اًتػبة ،ثطوٌبضی ٍ تًییي حمَق ٍ هعایبی هسیطاى ،ثاطای ًتیجاِگیاطی زضثابضُ
ٍجَز تسلف ثط سطهبیِپصیط وبفی است .ایي هَؾَو وِ سطهبیِگصاض الف هوىي است ایي حاك ضا
ايوبل ًىٌس یب احتوبل ایٌىِ سطهبیِ گصاض الف حك ذَز ثطای اًتربة ،اًتػبة یب ثطوٌبضی هسیطیت
ضا ايوبل وٌسً ،جبیس زض ظهبى اضظیبثی ایٌىِ سطهبیِ گصاض الف اظ تسلف ثطذاَضزاض اسات یاب ذیاط،
هَضز تَجِ لطاض گیطز.
ة .44زض سبیط ضطایف ،ثب زض ًهط گطفتي يَاهل هٌسضد زض ثٌس ة(42الف) تب (ح) هوىي است ثِ ضٍضاٌی
هطرع ضَز وِ سطهبیِگصاض زاضای تسلف ًیست.
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مثالهای کاربردی
هثال 6

سطهبیِگصاض الف 45 ،زضغس ٍ زٍ سطهبیِگصاض زیگط ّط وسام  26زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپاصیط
ضا زض اذتیبض زاضًس .هبثمی حك ضأی ،زض اذتیبض سِ سْبهساض زیگط است وِ ّط وسام یه زضغس حاك
ضأی زاضًس .تَافك زیگطی ٍجَز ًساضز وِ ثط تػوینگیطی تأحیط ثگصاضز .زض ایاي هاَضز ،هیاعاى حاك
ضأی سطهبیِگصاض الف ٍ هیعاى آى زض همبیسِ ثب سبیط سْبهساضاى ،ثطای ضسایسى ثاِ ایاي ًتیجاِ واِ
سطهبیِگصاض الف تسلف ًساضز ،وبفی است .زض ایي ضطایف ،تٌْاب ّوىابضی زٍ ساطهبیِگاصاض زیگاط
هیتَاًس هبًى ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ سطهبیِپصیط تَسف سطهبیِگصاض الف ضَز.
ة .45ثب ٍجَز ایي ،يَاهل هٌسضد زض ثٌس ة(42الف) تب (ح) ،هوىي است ثِ تٌْبیی وفبیت ًىٌس .چٌبًچاِ
سطهبیِگصاض پس اظ ثطضسی يَاهل هعثَض ،زضثبضُ تسلف ذَز اثْبم زاضتِ ثبضس ،ثبیس ٍالًیتْب ٍ ضاطایف
زیگط ضا ثطضسی وٌس ،هبًٌس ایٌىِ سبیط سْبهساضاى ثاط هجٌابی الگاَی ضأیگیاطی زض هجابهى يواَهی
غبحجبى سْبم زض گصضتِ ،يوالً هٌفًل ثَزُاًس یب ذیط .ایي ثطضسی ضبهل اضظیبثی يَاهل هٌسضد زض ثٌس
ةً ٍ 18طبًِّبی هٌسضد زض ثٌسّبی ة ٍ 19ة 22استّ .طچِ حك ضأی سطهبیِگصاض ووتط ثبضاس ٍ
ّطچِ ّوىبضی اضربظ ووتطی ثطای ضىست زازى سطهبیِ گصاض زض ضأیگیطی هَضز ًیبظ ثبضس ،ثاطای
اضظیبثی ایٌىِ حمَق سطهبیِ گصاض ثطای ايوبل تسلف وبفی است یب ذیط ،ثِ ٍالًیتْاب ٍ ضاطایف زیگاط،
ثیطتط اتىب هیضَز .ظهبًی وِ ٍالًیتْب ٍ ضطایف هٌسضد زض ثٌسّبی ة 18تاب ةّ 22واطاُ ثاب حماَق
سطهبیِگصاض هَضز هالحهِ لطاض هیگیطز ،ثبیس ثِ ضَاّس تسلف هٌاسضد زض ثٌاس ة ،18زض همبیساِ ثاب
ًطبًِّبی تسلف هٌسضد زض ثٌسّبی ة ٍ 19ة ،22اّویت ثیطتطی زازُ ضَز.
مثالهای کاربردی
هثال 7

یه سطهبیِگصاض 45 ،زضغس ٍ یبظزُ سْبهساض زیگطّ ،ط وسام  5زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط
ضا زض اذتیبض زاضًسّ .ی یه اظ سْبهساضاى تَافك لطاضزازی ثطای ضایعًی ثاب ساْبهساضاى زیگاط یاب
اتربش تػویوبت جوًی ًساضًس .زض ایي هَضز ،هیعاى حك ضأی هكلك سطهبیِگصاض ٍ هیعاى حك ضأی
ًسجی سْبهساضاى زیگط ،ثِ تٌْبیی زض تًییي ایٌىِ سطهبیِگصاض ثطای تسلف ثط ساطهبیِپاصیط اظ حاك
ضأی وبفی ثطذَضاض است یب ذیط ،وفبیت ًویوٌسٍ .الًیتْب ٍ ضاطایف زیگاطی واِ هوىاي اسات
ضَاّسی اظ تسلف یب يسم تسلف سطهبیِگصاض فطاّن وٌس ،ثبیس هَضز ثطضسی لطاض گیطز.
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مثالهای کاربردی
هثال 8

یه سطهبیِگصاض 35 ،زضغس ٍ سِ سْبهساض زیگطّ ،ط وسام  5زضغس اظ حك ضأی زض ساطهبیِپاصیط ضا
زض اذتیبض زاضًس .هبثمی حك ضأی ،زض اذتیبض تًساز ظیبزی سْبهساض است وِ ّی وسام ثِ تٌْبیی ثیص
اظ یه زضغس اظ حك ضأی ضا زض اذتیبض ًساضًسّ .ی یه اظ ساْبهساضاى ،تاَافمی ثاطای ضایعًای ثاب
سْبهساضاى زیگط ٍ اتربش تػویوبت جوًی ًساضًس .تػویوبت زضثبضُ فًبلیتْبی هطثَـ سطهبیِپاصیط،
هستلعم تػَیت اوخطیت آضای اذصضسُ زض هجوى يوَهی غبحجبى سْبم هطثاَـ اسات -زض هجواى
يوَهی اذیط ،زاضًسگبى  75زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط ،زض ضأیگیطی ضاطوت واطزُاًاس .زض
ایي هَضز ،هطبضوت فًبل سبیط ساْبهساضاى زض هجواى يواَهی اذیاط ،حابوی اظ ایاي اسات واِ
سطهبیِگصاض ،غطفًهط اظ ایٌىِ ثِ زلیل تًساز وبفی آضای هَافك سْبهساضاى زیگط ،فًبلیتْبی هطثاَـ
ضا ّسایت وطزُ ثبضس ،تَاًبیی يولی ثطای ّسایت یهجبًجِ فًبلیتْبی هطثَـ ضا ًساضز.
ة .46چٌبًچِ ثب تَجِ ثِ يَاهل هٌسضد زض ثٌس ة(42الف) تب (ت) ،تسلف سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط ثاِ
ضٍضٌی هطرع ًجبضس ،سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط وٌتطل ًساضز.
حكرأیبالمًٌ 

ة .47سطهبیِگصاضٌّ ،گبم اضظیبثی وٌتطل ،حك ضأی ثبلمَُ ذَز ٍ ّوچٌیي حك ضأی ثبلمَُ اضربظ زیگاط
ضا هَضز تَجِ لطاض هیزّس تب هطرع ضَز وِ آیب تسلف زاضز یب ذیط .حاك ضأی ثابلمَُ ،حاك ثاِ
زست آٍضزى حك ضأی زض سطهبیِپصیط ،هبًٌس حك ًبضی اظ اثعاضّبی هبلی لبثل تجسیل یب اذتیبضّابی
هًبهلِ سْبم ،ضبهل پیوبًْبی آتی ،است .چٌیي حك ضأی ثبلمَُای ،تٌْب زض غَضتی وِ حك ،هابَّی
ثبضس ،هَضز تَجِ لطاض هیگیطز (ثِ ثٌسّبی ة 22تب ة 25هطاجًِ ضَز).
ة .48سطهبیِگصاضٌّ ،گبم ثطضسی حك ضأی ثبلمَُ ،ثبیاس ّاسف ٍ سابذتبض اثاعاض هابلی ٍ ًیاع ّاسف ٍ
سبظهبًسّی سبیط ضٍاثكی وِ ثب سطهبیِپصیط زاضز ضا هَضز تَجاِ لاطاض زّاس .ایاي ثطضسای ،ضابهل
اضظیبثی ضطایف هرتلف اثعاض هبلی ٍ ًیع اًتهبضات ،اًگیعُّب ٍ زالیل آضىبض هَافمت سطهبیِگصاض ثاب
ایي ضطایف است.
ة .49اگط سطهبیِگصاض حك ضأی یب سبیط حمَق تػوینگیطی هطتجف ثب فًبلیتْبی سطهبیِپصیط ضا ًیع زض اذتیابض
زاضتِ ثبضس ،سطهبیِگصاض اضظیبثی هیوٌس وِ آیب ایي حمَق ،زض تطویت ثب حك ضأی ثابلمَُ ،هٌجاط ثاِ
تسلف سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط هیضَز یب ذیط.
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ة .52حك ضأی ثبلمَُ هبَّی ،ثِ تٌْبیی یب زض تطویت ثب سبیط حمَق ،هیتَاًس ثِ سطهبیِگصاض تَاًبیی فًلی
ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا ثسّس .ثطای هخبل ،ایي هَضز ظهبًی هحتول است واِ ساطهبیِگاصاض
42زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضز ٍ قجك ثٌس ة ،23اظ حك هابَّی ًبضای اظ
اذتیبض تحػیل 22زضغس حك ضأی ثیطتط ًیع ثطذَضزاض است.
مثالهای کاربردی
هثال 9

سطهبیِگصاض الف 72 ،زضغس اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط ٍ سطهبیِگصاض ة 32 ،زضغاس اظ حاك ضأی
زض سطهبیِپصیط ٍ ًیع اذتیبض تحػیل ًیوی اظ حك ضأی سطهبیِگصاض الاف ضا زض اذتیابض زاضز .اذتیابض
تحػیل قی زٍ سبل آیٌسُ ثِ لیوت حبثتی وِ يویمبً فبلس اضظش ايوبل است (ٍ اًتهبض هایضٍز ایاي
ٍؾًیت ،قی زٍ سبل آتی ازاهِ زاضتِ ثبضس) ،لبثل ايوبل است .سطهبیِگصاض الف حك ضأی ذاَز ضا
ايوبل وطزُ است ٍ ثكَض فًبل ،فًبلیتْبی هطثَـ سطهبیِپصیط ضا ّاسایت هایوٌاس .زض ایاي هاَضز،
سطهبیِگصاض الف احتوبالً هًیبض تسلف ضا احطاظ هیوٌس ،ظیطا ثِ ًهط هیضسس اظ تَاًابیی فًلای ثاطای
ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ثطذَضزاض است .اگطچِ سطهبیِگصاض ة زض ظهابى حبؾاط اظ اذتیابض لبثال
ايوبل ثطای تحػیل حك ضأی ثیطتط ثطذَضزاض است (وِ زض غَضت ايوابل ،اوخطیات حاك ضأی زض
سطهبیِپصیط ضا ذَاّس زاضت) ،اهب ضطایف هطتجف ثب اذتیبضّبی هًبهلِ سْبم ثِگًَِای است واِ ایاي
اذتیبضّب ،هبَّی هحسَة ًویضًَس.
هثال 11

سطهبیِگصاض الف ٍ زٍ سطهبیِگصاض زیگطّ ،ط وسام یه سَم اظ حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض
زاضًس .فًبلیت تجبضی سطهبیِپصیط ،اضتجبـ تٌگبتٌگی ثب سطهبیِگصاض الف زاضز .سطهبیِگصاض الف،
افعٍى ثط اثعاضّبی هبلىبًِ ،اثعاضّبی ثسّی لبثل تجسیل ثِ سْبم يبزی سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضز
وِ زض ّط ظهبًی ثِ لیوت حبثتی وِ فبلس اضظش ايوبل است (اهب لیوت ايوبل آى يویمبً فبلس اضظش
ايوبل ًیست) ،لبثل تجسیل است .زض غَضت تجسیل ثسّی ،سطهبیِگصاض الف  62زضغس اظ حك ضأی
زض سطهبیِپصیط ضا ذَاّس زاضت .اگط اثعاض ثسّی ثِ سْبم يبزی تجسیل ضَز ،سطهبیِگصاض الف اظ
ّنافعایی حبغل هٌتفى ذَاّس ضس .اظ آًجب وِ سطهبیِگصاض الف حك ضأی زض سطهبیِپصیط ضا ّوطاُ ثب
حك ضأی ثبلمَُ هبَّی زض اذتیبض زاضز وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا
هیزّس ،سطهبیِگصاض الف ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضز.
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ایبزباسدٌسزمایٍپذیزوذارد 


لابلمالحظٍ
تسلطدرسماویکٍحكرأییاحمًقمطابٍ،اثز

ة .51ثطای اضظیبثی ّسف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط (ثِ ثٌسّبی ة 5تب ة 8هطاجًِ ضَز) ،ساطهبیِگاصاض
ثبیس اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط ٍ تػویوبت اتربشضسُ زض ظهبى تأسیس سطهبیِپصیط ضا ثِ يٌَاى ثرطی اظ
سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ثطضسی وٌس ٍ اضظیبثی ًوبیس وِ آیب ضطایف هًبهلِ ٍ ٍیژگیْبی اضتجابـ ،ثاِ
سطهبیِگصاض حك وبفی ثطای تسلف ثط سطهبیِپصیط هیزّس یاب ذیاطً .ماص زاضاتي زض سابظهبًسّی
سطهبیِپصیط ،ثِ تٌْبیی ثطای ايوبل وٌتطل سطهبیِگصاض وبفی ًیست .ثب ٍجَز ایايً ،ماص زاضاتي زض
سبظهبًسّی هیتَاًس ًطبى زّس وِ سطهبیِگصاض فطغت وست حمی ضا زاضتِ است وِ ثطای تسلف اٍ
ثط سطهبیِپصیط وبفی است.
ة .52افعٍى ثط ایي ،سطهبیِگصاض ثبیس تَافمْبی لطاضزازی هبًٌس حك ذطیس ،حاك فاطٍش ٍ حاك اًحاالل
هطرعضسُ زض ظهبى تأسیس ٍاحس سطهبیِپصیط ضا هَضز تَجِ لاطاض زّاس .زض غاَضتی واِ ایاي
تَافمْبی لطاضزازی ضبهل فًبلیتْبیی ثبضس وِ اضتجبـ تٌگبتٌگی ثب سطهبیِپصیط زاضز ،ایاي فًبلیتْاب اظ
ًهط هبّیت ،ثرص جساًطسًی فًبلیتْبی ولی سطهبیِپصیط هحسَة هیضَز ،اگط چاِ هوىاي اسات
ذبضد اظ هحسٍزُ حمَلی سطهبیِپصیط ٍالى ضَز .ثٌبثطایي ،زض ظهبى تًییي تسالف ثاط ساطهبیِپاصیط،
ؾطٍضی است حك تػوینگیطی غطیح یب ؾوٌی هٌسضد زض تَافمْبی لطاضزازی وِ اضتجبـ تٌگبتٌگی
ثب سطهبیِپصیط زاضز ،ثِ يٌَاى فًبلیتْبی هطثَـ هَضز ثطضسی لطاض گیطز.
ة .53زض ثطذی سطهبیِپصیطاى ،فًبلیتْبی هطثَـ تٌْب ظهبًی ضخ هیزّس وِ ضطایف ذبغی ثِ ٍجَز آیاس یاب
ضٍیسازّبیی ذبغی ٍالى ضَز .سبظهبًسّی سطهبیِپصیط هوىي اسات ثاِگًَاِای ثبضاس واِ ّاسایت
فًبلیتْبی آى ٍ ثبظزُ آى اظ لجل تًییي ضسُ ثبضس ،هگط ایٌىِ آى ضطایف ذبظ ایجبز ضَز یب ضٍیاسازّب
ٍالى گطزز .زض ایي هَضز ،تٌْب تػوینگیطی زضثبضُ فًبلیتْبی سطهبیِپصیط زض ٌّگبم ٍلَو آى ضاطایف ٍ
ضٍیسازّب هیتَاًس احط لبثل هالحهِای ثط ثبظزُ سطهبیِپصیط زاضتِ ثبضس ٍ ثٌابثطایي فًبلیتْابی هطثاَـ
هحسَة هیضَز .ثطای زاضتي تسلف ،لعٍهی ًساضز وِ آى ضطایف ٍ ضٍیسازّب ثطای سطهبیِگصاضی واِ
تَاًبیی اتربش چٌیي تػویوبتی ضا زاضز ٍالى ضَز .ایي هَؾَو وِ حك تػوینگیطی ،هططٍـ ثِ ایجبز
ضطایف یب ٍلَو یه ضٍیساز است ،ثِ ذَزی ذَز هَجت ًویضَز وِ ایي حك ،حوبیتی ثبضس.
مثالهای کاربردی
هثال 11

تٌْب فًبلیت تجبضی سطهبیِپصیط وِ زض اسبسٌبهِ هطرع ضسُ اسات ،ذطیاس زضیابفتٌیّاب ٍ اضائاِ
ذسهبت ضٍظاًِ ثِ سطهبیِگصاضاى است .اضائِ ذسهبت ضٍظاًِ ،ضبهل ٍغَل ٍ اًتمبل پطزاذتْبی اغل
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ٍ سَز زض تبضید سطضسیس آًْب است .ثط اسبس تَافك ٍاگصاضی جساگبًِای وِ ثایي ساطهبیِگاصاض ٍ
سطهبیِپصیط هًٌمس ضسُ است ،زض غَضت ًىَل یه زضیبفتٌی ،سطهبیِپصیط ثكَض ذَزوبض زضیبفتٌی ضا
ثِ یىی اظ سطهبیِگصاضاى ٍاگصاض هیوٌس .تٌْب فًبلیت هطثَـ ،هسیطیت زضیبفتٌیّبی ًىَلضسُ اسات؛
ظیطا تٌْب فًبلیتی است وِ هیتَاًس احط لبثل هالحهِای ثاط ثابظزُ ساطهبیِپاصیط ثگاصاضز .هاسیطیت
زضیبفتٌیّب لجل اظ ًىَل ،فًبلیت هطثَـ ًیست ،ظیطا هستلعم اتربش تػویوبت اسبسی زاضای احط لبثال
هالحهِ ثط ثبظزُ سطهبیِپصیطً ،ویثبضس -فًبلیتْبی لجل اظ ًىَل ،اظ لجل ،تًیایي ضاسُ اسات ٍ تٌْاب
هحسٍز ثِ ٍغَل جطیبًْبی ًمسی زض سطضسیس ٍ اًتمبل آى ثِ سطهبیِگصاضاى است .ثٌابثطایيٌّ ،گابم
اضظیبثی فًبلیتْبی ولی سطهبیِپصیط وِ احط لبثل هالحهِای ثط ثبظزُ ساطهبیِپاصیط زاضًاس ،تٌْاب حاك
سطهبیِگصاض زض هسیطیت زاضاییْبی ًىَلضسُ ثبیس هَضز تَجِ لطاض گیطز.
زض ایي هخبل ،سبظهبًسّی سطهبیِپصیط اقویٌبى هیزّس وِ سطهبیِگصاض ،تٌْب ظهبًی زض هَضز فًبلیتْابی
زاضای احط لبثل هالحهِ ثط ثبظزُ ،اذتیبض تػوینگیطی زاضز وِ ؾطٍضی ثبضس .ضطایف تَافك ٍاگصاضی،
ثرص جساًطسًی هًبهلِ ولی ٍ ایجبز سطهبیِپصیط است .ثٌبثطایي ،ضطایف تَافك ٍاگصاضی ّواطاُ ثاب
اسبسٌبهِ سطهبیِپصیط ،هٌجط ثِ ایي ًتیجِگیطی هیضَز وِ سطهبیِگصاض ثط ساطهبیِپاصیط تسالف زاضز،
حتی اگط سطهبیِگصاض تٌْب زض غَضت ًىاَل ،هبلىیات زضیابفتٌیّاب ضا زض اذتیابض زاضاتِ ثبضاس ٍ
زضیبفتٌیّبی ًىَلضسُ ضا ذبضد اظ هحسٍزُ حمَلی سطهبیِپصیط ،هسیطیت وٌس.
هثال 12

زضیبفتٌیّب ،تٌْب زاضایی سطهبیِپصیط ّستٌسٌّ .گابم ثطضسای ّاسف ٍ سابظهبًسّی ساطهبیِپاصیط،
هطرع هی ضَز وِ تٌْب فًبلیت هطثَـ ،هسیطیت زضیبفتٌیّبی ًىَلضسُ است .قطفی وِ تَاًبیی
هسیطیت ًىَل زضیبفتٌیّب ضا زاضز ،غطفًهط اظ ایٌىِ ٍامگیطًسگبى ،ثسّی ذاَز ضا ًىاَل واطزُ
ثبضٌس یب ذیط ،ثط سطهبیِپصیط تسلف زاضز.
ة .54سطهبیِگصاض هوىي است تًْس غطیح یب ؾوٌی زاضتِ ثبضس وِ اقویٌبى زّاس ساطهبیِپاصیط هكابثك
سبظهبًسّی ذَز فًبلیت هیوٌس .ایي تًْس هوىي است سطهبیِگصاض ضا ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ
لطاض زّس ٍ هَجت افعایص اًگیعُ سطهبیِگصاض ثطای وست حك وبفی ثاطای زاضاتي تسالف ضاَز.
ثٌبثطایي ،تًْس ثطای اقویٌبى اظ ایٌىِ سطهبیِپصیط قجك سبظهبًسّی ذَز فًبلیت هیوٌاس ،هایتَاًاس
ًطبًِ تسلف سطهبیِگصاض ثبضس ،اهب ثِ ذَزی ذَز ،هَجت تسلف سطهبیِگصاض ٍ هبًى تسلف ضارع
زیگط ًویضَز.
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پذیزیاسباسدٌمتغیزواضیاسارتباطباسزمایٍپذیزیابزخًرداریاسحكوسبتبٍآنباسدٌ 


آسیب

ةٌّ .55گبم اضظیبثی ایٌىِ سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز یب ذیط ،سطهبیِگصاض تًییي هیوٌس وِ آیب
زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط لطاض هیگیطز یب ًساجت ثاِ آى ثابظزُ اظ حاك
ثطذَضزاض است یب ذیط.
ة .56ثبظزُ هتغیط ،ثبظزّی است وِ حبثت ًجبضس ٍ اهىبى تغییط آى زض ًتیجِ يولىطز ساطهبیِپاصیط ٍجاَز
زاضتِ ثبضس .ثبظزُ هتغیط هیتَاًس فمف هخجت ،فمف هٌفی یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفای ثبضاس (ثاِ ثٌاس 17
هطاجًِ ضَز) .سطهبیِگصاض اضظیبثی هیوٌس وِ آیب ثبظزُ سطهبیِپصیط هتغیط است یب ذیط ٍ ،ایي ثبظزُ،
ثط هجٌبی هبّیت تَافك ٍ غطفًهط اظ ضىل حمَلی ثبظزُ ،تب چِ اًساظُ هتغیاط اسات .ثاطای هخابل،
سطهبیِگصاض هیتَاًس اٍضاق هطبضوتی ثب پطزاذتْبی سَز حبثت زاضتِ ثبضس .پطزاذتْبی ساَز حبثات،
اظ هٌهط ایي استبًساضز ثبظزُ هتغیط هحسَة هیضَز ظیطا زض هًطؼ ضیسه ياسم ثبظپطزاذات لاطاض
زاضز ٍ سطهبیِگصاض ضا زض هًطؼ ضیسه ايتجبضی ًبضط اٍضاق هطبضوت لطاض هیزّس .هیاعاى ًَسابى
ثبظزُ (یًٌی ًحَُ تغییاط ثابظزُ) ،ثاِ ضیساه ايتجابضی اٍضاق هطابضوت ثساتگی زاضزّ .وچٌایي،
حكالعحوِ حبثت يولىطز ثبثت هسیطیت زاضاییْبی سطهبیِپصیط ،ثبظزُ هتغیط هحسَة هیضاَز ،ظیاطا
سطهبیِگصاض ضا زض هًطؼ ضیسه يسم ایفبی تًْس تَسف سطهبیِپصیط لطاض هیزّاس .هیاعاى ًَسابى
ثبظزُ ،ثِ تَاًبیی سطهبیِپصیط زض ایجبز زضآهس وبفی ثطای پطزاذت حكالعحوِ ثستگی زاضز.
ةً .57وًَِّبیی اظ ثبظزُ ،ضبهل هَاضز ظیط است:
الف .سَز تمسیوی ،سبیط هٌبفى التػبزی تَظیىضسُ تَسف سطهبیِپصیط (ثطای هخبل ،سَز حبغل اظ
اٍضاق ثسّی هٌتططضسُ تَسف سطهبیِپصیط) ٍ تغییط زض اضظش سطهبیِگصاضی سطهبیِگصاض زض
سطهبیِپصیط هعثَض.
ة.

حمَق ٍ هعایب ثبثت اضائِ ذسهبت هطتجف ثب زاضاییْب یب ثسّیْبی سطهبیِپصیط ،حكالعحوِّب ٍ
آسیتپصیطی اظ ظیبى ًبضی اظ پطتیجبًی ايتجبضی یب ًمسی ،هٌبفى ثبلیوبًسُ زض زاضاییْب ٍ ثسّیْبی
سطهبیِپصیط ٌّگبم اًحالل سطهبیِپصیط ،هعایبی هبلیبتی ٍ زستطسی ثِ ًمسیٌگی آتی وِ
سطهبیِگصاض زض احط اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط ثِ زست هیآٍضز.

ح.

ثبظزّی وِ سبیط شیٌفًبى ثِ آى زستطسی ًساضًس .ثطای هخبل ،سطهبیِگصاض هوىي است
زاضاییْبی ذَز ضا زض تطویت ثب زاضاییْبی سطهبیِپصیط هَضز استفبزُ لطاض زّس ،هبًٌس تطویت
ٍنبیف يولیبتی ثِ هٌهَض غطفِجَیی زض همیبس ،وبّص ّعیٌِّب ،تأهیي هحػَالت وویبة،
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زستطسی ثِ زاًص اذتػبغی یب هحسٍز وطزى ثطذی يولیبت یب زاضاییْب ثب ّسف افعایص
اضظش سبیط زاضاییْبی سطهبیِگصاض.
ارتباطبیهتسلطيباسدٌ 
تسلطتفًیضضذٌ 


ة .58ظهبًی وِ سطهبیِگصاض زاضای حك تػوینگیطی (تػوینگیطًسُ)ٍ ،جَز وٌتطل ذَز ثط سطهبیِپصیط ضا
اضظیبثی هیوٌس ،ثبیس تًییي وٌس وِ اغیل است یب ًوبیٌسُّ .وچٌیي سطهبیِگصاض ثبیس تًییي وٌس واِ
آیب ٍاحس تجبضی زیگطی وِ زاضای حك تػوینگیطی است ،ثِ يٌَاى ًوبیٌاسُ ساطهبیِگاصاض يوال
هیوٌس یب ذیطً .وبیٌسُ ،ضرػی است وِ يوستبً اظ سَی ضرع یب اضربظ زیگاط (اغایل(ّب)) ٍ
ثطای هٌبفى آًْب وبض هیوٌس ٍ ثٌبثطایي ،زض ظهبى ايوبل اذتیبض تػوینگیطی ،ثط ساطهبیِپاصیط وٌتاطل
ًساضز (ثِ ثٌسّبی  22 ٍ 19هطاجًِ ضَز) .ثِ ایي تطتیت ،ثطذی هَالى تسالف اغایل هوىاي اسات
تَسف ًوبیٌسُ ،اهب اظ جبًت اغیل ،حفم ٍ ايوبل ضَز .تػوینگیطًسُ ضا ًویتَاى فمف ثِ ایي زلیال
وِ اضربظ زیگط هیتَاًٌس اظ تػویوبت اٍ هٌتفى ضًَسً ،وبیٌسُ هحسَة وطز.
ة .59سطهبیِگصاض هوىي است زض ذػاَظ هَؾاَيبتی ذابظ یاب توابم فًبلیتْابی هطثاَـ ،اذتیابض
تػوینگیطی ذَز ضا ثِ ًوبیٌسُ تفَیؽ وٌس .سطهبیِگصاض ٌّگبم اضظیابثی ٍجاَز وٌتاطل ذاَز ثاط
سطهبیِپصیط ،ثبیس ثب حك تػوینگیطی تفَیؽضسُ ثِ ًوبیٌسُ ذَزّ ،وبًٌس ظهبًی واِ ساطهبیِگاصاض
ثكَض هستمین يول هیوٌس ،ثطذَضز ًوبیس .زض ضطایكی وِ ثیص اظ یه اغیل ٍجَز زاضتِ ثبضسّ ،اط
یه اظ اضربظ اغیل ثبیس ثب زض ًهط گطفتي العاهبت ثٌسّبی ة 5تب ة ،54اضظیبثی وٌٌس وِ آیب ثاط
سطهبیِپصیط تسلف زاضًس یب ذیط .ثٌسّبی ة 62تب ة 72ثطای تًییي ایٌىاِ تػاوینگیطًاسًُ ،وبیٌاسُ
است یب اغیل ،ضٌّوَز اضائِ هیوٌس.
ة .62تػوینگیطًسُ ثطای تًییي ایٌىِ ًوبیٌسُ است یب ذیط ،ثبیس ضاثكِ ولی ثیي ذاَز ،ساطهبیِپاصیط تحات
هسیطیت ٍ زیگط اضربظ زض اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط ،ثِ ٍیژُ توبم يَاهل ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس:
الف .زاهٌِ اذتیبض تػوینگیطی ذَز زضثبضُ سطهبیِپصیط (ثٌسّبی ة 62تب ة)63؛
ة.

حك اضربظ زیگط (ثٌسّبی ة 64تب ة)67؛

ح.

حمَق ٍ هعایبیی وِ قجك تَافك(ّبی) حمَق ٍ هعایبً ،سجت ثِ زضیبفت آى حك زاضز (ثٌسّبی
ة 68تب ة)72؛ ٍ
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ت.

آسیتپصیطی تػوینگیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ سبیط هٌبفًی وِ زض سطهبیِپصیط زاضز
(ثٌسّبی ة ٍ 71ة.)72

ثط هجٌبی ٍالًیتْب ٍ ضطایف ذبظ ،ثطای ّط یه اظ يَاهل هَضز اضبضُ ،ثبیس اّویت هتفبٍتی زض ًهاط
گطفتِ ضَز.
ة .61تًییي ایٌىِ تػوینگیطًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط ،هستلعم اضظیبثی توبم يَاهال هٌاسضد زض ثٌاس ة62
است ،هگط ایٌىِ یه ضرع ،حك هبَّی ثطوٌبضی تػوینگیطًسُ ضا زاضتِ ثبضس (حك ثطوٌابضی) ٍ
ثتَاًس ثسٍى زلیل ،تػوینگیطًسُ ضا ثطوٌبض وٌس (ثِ ثٌس ة 65هطاجًِ ضَز).
دامىٍاختیارتػمیمگیزی 


ة .62زاهٌِ اذتیبض تػوینگیطی تػوینگیطًسُ ،ثب زض ًهط گطفتي هَاضز ظیط اضظیبثی هیضَز:
الف .فًبلیتْبیی وِ قجك تَافمْبی تػوینگیطی ،هجبظ ٍ قجك لبًَى تػطیح ضسُ ثبضس؛ ٍ
ة.

اذتیبضی وِ تػوینگیطًسُ ٌّگبم تػوینگیطی زضثبضُ فًبلیتْبی هعثَض زاضز.

ة .63تػوینگیطًسُ ثبیس ّسف ٍ سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ،ضیسىْبیی وِ همطض ضسُ است سطهبیِپاصیط زض
هًطؼ آًْب لطاض ثگیطز ،ضیسىْبیی وِ همطض ضسُ است سطهبیِپصیط ثِ زیگط اضربظ زض اضتجابـ ثاب
سطهبیِپصیط ،اًتمبل زّس ٍ هیعاى ًمص تػوینگیطًسُ زض سبظهبًسّی سطهبیِپصیط ضا هَضز تَجِ لاطاض
زّس .ثطای هخبل ،ایٌىِ تػوینگیطًسُ ًمص لبثل هالحهِای زض سبظهبًسّی سطهبیِپصیط زاضاتِ ثبضاس
(ضبهل تًییي زاهٌِ اذتیبض تػوینگیطی) ،هوىي است ًطبى زّس وِ تػوینگیطًسُ ،فطغت ٍ اًگیاعُ
وست حمی ضا زاضز وِ هَجت تَاًبیی اٍ ثطای ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ هیضَز.
حمًقاضخاظدیگز 

ة .64حك هبَّی اضربظ زیگط ،هوىي است ثط تَاًبیی تػوینگیطًسُ ثطای ّاسایت فًبلیتْابی هطثاَـ
سطهبیِپصیط ،هؤحط ثبضس .حك ثطوٌابضی هابَّی یاب سابیط حماَق هوىاي اسات ًطابى زّاس واِ
تػوینگیطًسًُ ،وبیٌسُ است.
ةّ .65طگبُ یه ضرع ،حك ثطوٌبضی هبَّی زاضتِ ثبضس ٍ ثتَاًس ثسٍى زلیل تػاوینگیطًاسُ ضا ثطوٌابض
وٌس ،ایي هَضز ثِ تٌْبیی وبفی است تب ایي ًتیجِ حبغل ضَز وِ تػوینگیطًسًُ ،وبیٌسُ است .اگاط
ثیص اظ یه ضرع ،زاضای چٌیي حمی ثبضٌس (ٍ ّی یه اظ اضربظ ثسٍى تَافك ثب اضربظ زیگط
ًتَاًس تػوینگیطًسُ ضا ثطوٌبض وٌس) ،ایي حك ،ثِ تٌْبیی ثطای تًییي ایٌىِ تػاوینگیطًاسُ اسبسابً اظ
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قطف زیگطاى ٍ ثطای هٌبفى آًْب وبض هیوٌس یب ذیط ،وفبیت ًویوٌس .افعٍى ثط ایي ،ثاب ثیطاتط ضاسى
تًساز اضربظ الظم ثطای ّوىبضی ثب یىسیگط جْت ايوبل حاك ثطوٌابضی تػاوینگیطًاسُ ٍ ًیاع
افعایص هجلغ ٍ ًَسبى سبیط هٌبفى التػبزی تػوینگیطًسُ (یًٌی حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط هٌبفى) ،ثبیاس
اّویت ووتطی ثطای ایي يبهل زض ًهط گطفت.
ةٌّ .66گبم اضظیبثی ایٌىِ تػوینگیطًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط ،حك هبَّی اضاربظ زیگاط واِ هَجات
هحسٍز ضسى اذتیبض تػوینگیطًسُ هیضَز ،ثبیس ثِ ضیَُای هطبثِ ثب حك ثطوٌبضی ،هَضز تَجِ لاطاض
گیطز .ثطای هخبل ،تػوینگیطًسُای وِ ثطای الساهبت ذَز هلعم ثِ زضیبفت تػَیت تًاساز ووای اظ
اضربظ زیگط است ،هًوَالً ًوبیٌسُ است (ثطای ضاٌّوبیی ثیطتط زضثبضُ هبّیت حك ٍ هبَّی ثاَزى
آى ،ثِ ثٌسّبی ة 22تب ة 25هطاجًِ ضَز).
ة .67ثطضسی حك اضربظ زیگط ،ثبیس ضبهل اضظیبثی حك لبثل ايوبل تَسف ّیئت هسیطُ (یب سبیط اضوابى
ازاضُوٌٌسُ) سطهبیِپصیط ٍ آحبض آى ثط اذتیبض تػوینگیطی ثبضس (ثِ ثٌس ة(23ة) هطاجًِ ضَز).
حقوق و مشایا

ةّ .68طچِ هجلغ ٍ ًَسبى حمَق ٍ هعایبی تػوینگیطًسُ زض همبیسِ ثاب ثابظزُ هاَضز اًتهابض حبغال اظ
فًبلیتْبی سطهبیِپصیط ثیطتط ثبضس ،احتوبل ایٌىِ تػوینگیطًسُ ،اغیل ثبضس ثیطتط است.
ة .69تػوینگیطًسُ ثطای تًییي ایٌىِ اغیل است یب ًوبیٌسُ ،ثبیس ٍجَز ضطایف ظیط ضا ًیع ثطضسی وٌس:
الف .ایٌىِ حمَق ٍ هعایبی تػوینگیطًسُ ثب ذسهبت ٍی هتٌبست است.
ة .ایٌىِ تَافك حمَق ٍ هعایب تٌْب ضبهل ضطایف یب هجبلغی است وِ زض تَافمْبی ذسهبت هطبثِ ٍ
سكح هْبضتْبی هصاوطُضسُ زض ضطایف هتًبضف ،هطسَم است.
ة .72تػوینگیطًسُ ًویتَاًس ًوبیٌسُ ثبضس ،هگط ایٌىِ ضطایف هٌسضد زض ثٌس ة(69الاف) ٍ (ة) ٍجاَز
زاضتِ ثبضس .اهب ،احطاظ ایي ضطایف ،ثِ تٌْبیی ثطای ًتیجِگیطی زضثبضُ ایٌىِ تػوینگیطًاسًُ ،وبیٌاسُ
است ،وبفی ًیست.
آسیبپذیزیاسوًسانباسدٌواضیاسمىافعدیگز 


ةّ .71طگبُ تػوینگیطًسُ هٌبفى زیگطی زض سطهبیِپصیط زاضاتِ ثبضاس (ثاطای هخابل ،ساطهبیِگاصاضی زض
سطهبیِپصیط یب اضائِ تؿویي زض اضتجبـ ثب يولىطز سطهبیِپصیط) ،تػوینگیطًسُ ثاطای اضظیابثی ایٌىاِ
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ًوبیٌسُ است یب ذیط ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ ایي هٌبفى لطاض هیگیطز
یب ذیط .زاضتي هٌبفى زیگط زض سطهبیِپصیط ًطبى هیزّس وِ تػوینگیطًسُ ،هوىي است اغیل ثبضس.
ة .72تػوینگیطًسُ ثطای اضظیبثی آسیتپصیطی اظ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ هٌبفى زیگط زض سطهبیِپاصیط ،ثبیاس
هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس:
الفّ .طچِ هجلغ ٍ ًَسبى هٌبفى التػبزی ،ضبهل حمَق ٍ هعایب ٍ هٌبفى زیگط ،ثیطتط ثبضس ،احتوبل
ایٌىِ تػوینگیطًسُ اغیل ثبضس ،ثیطتط است.
ة.

ایٌىِ آسیتپصیطی تػوینگیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ زض همبیسِ ثب آسیتپصیطی سطهبیِگصاضاى
زیگط اظ ًَسبى ثبظزُ هتفبٍت است یب ذیط ٍ ،اگط چٌیي است ،آیب ایي هَؾَو ،الساهبت
تػوینگیطًسُ ضا تحت تأحیط لطاض هیزّس یب ذیط .ثطای هخبل ،ایي هَضز هوىي است ظهبًی
ٍجَز زاضتِ ثبضس وِ تػوینگیطًسُ اظ هٌبفى ثب اٍلَیت پبییي زض سطهبیِپصیط ثطذَضزاض ثبضس
یب سبیط اضىبل تؿویٌْبی ايتجبضی ضا ثِ سطهبیِپصیط اضائِ وٌس.

تػوینگیطًسُ ثبیس آسیتپصیطی ذَز اظ ًَسبى ثبظزُ سطهبیِپصیط ضا ًسجت ثِ ول ًَسابًْبی ثابظزُ
سطهبیِ پصیط اضظیبثی وٌس .ایي اضظیبثی اسبسبً ثط هجٌابی ثابظزُ هاَضز اًتهابض حبغال اظ فًبلیتْابی
سطهبیِپصیط اًجبم هیضَز ،اهب ًجبیس حساوخط هیعاى آسیتپاصیطی تػاوینگیطًاسُ اظ ًَسابى ثابظزُ
سطهبیِپصیط ضا ثِ ٍاسكِ هٌبفى زیگط تػوینگیطًسًُ ،بزیسُ گطفت.
مثالهای کاربردی
هثال 13

تػوینگیطًسُای (هسیط غٌسٍق) ،یه غٌسٍق ضا وِ ٍاحسّبی آى ثِ غَضت يبم هًبهلِ هیضاَز
ٍ قجك هًیبضّبی ثِ زلت تًطیفضسُ زض اهیسًبهِ وِ ًبضی اظ العاهبت لاَاًیي ٍ هماطضات اسات،
تحت ًهبضت هیثبضس ،تأسیس ،يطؾِ ٍ هسیطیت هیوٌس .ایي غٌسٍق ثاطای ساطهبیِگاصاضی زض
پطتفَی هتٌَيی اظ اٍضاق ثْبزاض هبلىبًِ ضطوتْبی سْبهی يبم ،ثِ سطهبیِگصاضاى يطؾِ ضسُ است.
قجك هًیبضّبی تًطیفضسُ ،هسیط غٌسٍق ثطای ساطهبیِگاصاضی زض زاضاییْاب اذتیابض زاضز .هاسیط
غٌسٍق ،ثِ هیعاى 12زضغس زض غٌسٍق سطهبیِگصاضی وطزُ است ٍ حكالعحوِ ذسهبت ذاَز ضا
ثط هجٌبی ثبظاض ،هًبزل  1زضغس ذبلع اضظش زاضاییْبی غٌسٍق زضیبفت هیوٌس .ایي حكالعحواِ
هتٌبست ثب ذسهبت اضائِضسُ است .هسیط غٌسٍق ،زض ثطاثط ظیبًْبی غٌسٍق ،زض غَضتی وِ ثایص
اظ هیعاى سطهبیِگصاضی اٍ ثبضس ،تًْسی ًساضز .غٌسٍق هلعم ثِ ایجبز ّیئت هسیطُ هستمل ًیست ٍ
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مثالهای کاربردی

ّیئت هسیطُای ًیع ایجبز ًىطزُ است .سطهبیِگصاضاى اظ حك هبَّی وِ اذتیبض تػوینگیاطی هاسیط
غٌسٍق ضا تحت تأحیط لطاض زّس ،ثطذَضزاض ًیستٌس ،اهب هیتَاًٌس ٍاحاسّبی ذاَز ضا ثاب ضيبیات
هحسٍزیتْبی هطرعضسُ تَسف غٌسٍق ثبظذطیس وٌٌس.
ثب ٍجَز ایٌىِ يولیبت غٌسٍق قجك هًیبضّبی تًیایيضاسُ زض اهیسًبهاِ ٍ العاهابت لابًًَی اًجابم
هیضَز ،هسیط غٌسٍق زاضای حك تػوینگیطی است وِ ثِ اٍ تَاًبیی فًلی ثطای ّاسایت فًبلیتْابی
هطثَـ غٌسٍق ضا هیزّس -یًٌی سطهبیِگصاضاى اظ حك هبَّی احطگصاض ثط اذتیبض تػوینگیطی هاسیط
غٌسٍق ،ثطذَضزاض ًیستٌس .هسیط غٌسٍق ثبثت ذسهبت ذَز ،حكالعحوِ هجتٌی ثط ثبظاض هتٌبسات ثاب
ذسهبت اضائِضسُ زضیبفت هیوٌس ٍ ًیع زاضای زضغسی سطهبیِگصاضی زض غٌسٍق اسات .حماَق ٍ
هعایب ٍ سطهبیِگصاضی هسیط غٌسٍق ،اٍ ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ فًبلیتْبی غاٌسٍق لاطاض
هیزّس ،اهب آًمسض لبثل هالحهِ ًیست وِ ًطبى زّس هسیط غٌسٍق ،اغیل است.
زض ایي هخبل ،آسیتپصیطی هسیط غٌسٍق اظ ًَسبى ثبظزُ غٌسٍق ّوطاُ ثب اذتیبض تػوینگیطی قجك
هًیبضّبی هحسٍزوٌٌسًُ ،طبى هیزّس وِ هسیط غٌسٍقً ،وبیٌسُ است .ثٌبثطایي هسیط غٌسٍق ًتیجِ
هیگیطز وِ ثط غٌسٍق وٌتطل ًساضز.
هثال 14

تػوینگیطًسُای ثِ هٌهَض ایجبز فطغت سطهبیِگصاضی ثطای تًسازی اظ سطهبیِگصاضاى ،غٌسٍلی ضا
تأسیس ،يطؾِ ٍ هسیطیت هیوٌس .تػوینگیطًسُ (هسیط غاٌسٍق) ثبیاس قجاك هَافماتًبهاِ ازاضُ
غٌسٍق ،تػویوبت ضا ثِگًَِای اتربش وٌس وِ ثیطتطیي هٌبفى ثطای توبم سطهبیِگصاضاى ایجبز ضَز.
ثب ٍجَز ایي ،هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُای ثطای تػوینگیطی زاضز .هاسیط غاٌسٍق زض اظای
اضائِ ذسهبت ،حكالعحوِ هجتٌی ثط ثبظاض هًبزل 1زضغاس زاضاییْابی تحات هاسیطیت ذاَز ٍ زض
غَضت زستیبثی ثِ سكح هطرػی اظ سَز22 ،زضغس هجوَو سَز غٌسٍق ضا زضیبفت هایوٌاس.
حكالعحوِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِضسُ است.
ثب ٍجَز ایٌىِ تػویوبت ثبیس ثِگًَِای اتربش ضَز وِ ثیطتطیي هٌبفى ثطای توابم ساطهبیِگاصاضاى
تأهیي گطزز ،هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُای ثطای تػوینگیطی زض ذػَظ ّسایت فًبلیتْابی
هطثَـ غٌسٍق زاضز .ثِ هسیط غٌسٍق حكالعحوِ حبثت ٍ ًیع حكالعحوِ هجتٌی ثط يولىطز پطاذت
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هیضَز وِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِضسُ است .افعٍى ثط ایي ،حمَق ٍ هعایب ،هٌبفى هسیط غٌسٍق ضا
ثب هٌبفى سبیط سطهبیِگصاضاى ثطای افعایص اضظش غٌسٍق ّوسَ هیوٌس ،ثسٍى ایٌىاِ هاسیط ضا زض
هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ فًبلیتْبی غٌسٍق لطاض زّس .زض ایي ٍؾًیت ،آسیتپصیطی اظ چٌابى
اّویتی ثطذَضزاض ًیست وِ ًطبى زّس هسیط غٌسٍق ،اغیل است.
الگَی اضائِضسُ ٍ ًحَُ تجعیِ ٍ تحلیل ثبال ،زض هخبلْبی 14الف تب 14ح ظیط ،تططیح ضسُ اسات.
ّط هخبل ثِ غَضت جساگبًِ هَضز ثطضسی لطاض هیگیطز.
هثال 14الف

هسیط غٌسٍق ،هبله 2زضغس سطهبیِگصاضی زض غٌسٍق ًیع هایثبضاس واِ هٌابفى اٍ ضا ثاب هٌابفى
سطهبیِگصاضاى زیگط ّوسَ های وٌاس .هاسیط غاٌسٍق زض لجابل ظیبًْابی غاٌسٍق واِ ثایص اظ
سطهبیِگصاضی اٍ ثبضس ،تًْس ًساضز .سطهبیِگصاضاى ،تٌْب ثِ زلیل ًمؽ لطاضزاز هایتَاًٌاس ثاب ضأی
اوخطیت هسیط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس.
سطهبیِگصاضی هسیط غٌسٍق (2زضغس) ،اٍ ضا ثیطتط زض هًطؼ ًَسبى ثابظزُ ًبضای اظ فًبلیتْابی
غٌسٍق لطاض هیزّس ،اهب آسیتپصیطی اظ ًَسبى ثبظزُ آًمسض لبثل هالحهِ ًیست واِ ًطابى زّاس
هسیط غٌسٍق ،اغیل است .حك سطهبیِگصاضاى زیگط ثطای ثطوٌبضی هسیط غٌسٍق ،ثِ يٌاَاى حاك
حوبیتی زض ًهط گطفتِ هیضَز ،ظیطا ایي حك تٌْب زض غَضت ًمؽ لطاضزاز ،لبثل ايوبل اسات .زض
ایي هخبل ،ثب ٍجَز ایٌىِ هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُای ثطای تػوینگیاطی زاضز ٍ زض هًاطؼ
ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ هٌبفى ٍ حمَق ٍ هعایبی ذَز لطاض گطفتِ است ،آسیتپصیطی اظ ًَسبى ثابظزُ
غٌسٍق ثِگًَِای است وِ ًطبى هیزّس هسیط غاٌسٍقً ،وبیٌاسُ اسات .ثاِ ایايتطتیات ،هاسیط
ًتیجِگیطی هیوٌس وِ ثط غٌسٍق وٌتطل ًساضز.
هثال 14ب

هسیط غٌسٍق سْن ًسجی ثیطتطی اظ سطهبیِگصاضی زض غٌسٍق زاضز ،اهب زض ثطاثط ظیبًْبی غٌسٍق،
تًْسی فطاتط اظ سطهبیِگصاضی هصوَض ًساضز .سطهبیِگصاضاى هیتَاًٌس تٌْب ثِ زلیل ًماؽ لاطاضزاز،
ثب ضأی اوخطیت هسیط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس.
زض ایي هخبل ،حك سطهبیِگصاضاى زیگط ثطای ثطوٌبضی هسیط غٌسٍق ،ثِ يٌَاى حك حوبیتی زض ًهاط
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گطفتِ هیضَز ،ظیطا تٌْب ثب ًمؽ لطاضزاز لبثل ايوبل است .ثاب ٍجاَز ایٌىاِ ثاِ هاسیط غاٌسٍق
حكالعحوِ حبثت ٍ حكالعحوِ هجتٌی ثط يولىطز هتٌبست ثب ذسهبت اضائِضسُ پطزاذت هایضاَز،
تطویت سطهبیِگصاضی هسیط غٌسٍق ثب حمَق ٍ هعایبی اٍ هیتَاًس هسیط ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ
حبغل اظ فًبلیتْبی غٌسٍق لطاض زّس وِ آًمسض لبثل هالحهِ است وِ ًطبى هیزّس هسیط غٌسٍق
اغیل استّ .طچِ هیعاى ٍ ًَسبى هٌبفى التػبزی هسیط غٌسٍق (ثب زض ًهط گطفتي هجوَو حمَق ٍ
هعایب ٍ سبیط هٌبفى) ثیطتط ثبضس ،هسیط غٌسٍق زض تجعیِ ٍ تحلیل ذَز ،ثط هٌبفى التػابزی هعثاَض
تأویس ثیطتطی ذَاّس زاضت ٍ ثِ احتوبل ظیبز هسیط غٌسٍق ،اغیل است.
ثطای هخبل ،ثب تَجِ ثِ حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط يَاهل ،هسیط غٌسٍق هوىي است سطهبیِگاصاضی ثاِ
هیعاى  22زضغس ضا ثطای ًتیجِگیطی زضثبضُ ایٌىِ غٌسٍق ضا وٌتطل هیوٌس ،وبفی ثساًس .ثب ٍجاَز
ایي ،زض ضطایف هتفبٍت (یًٌی ظهبًی وِ حمَق ٍ هعایب ٍ سبیط يَاهال هتفابٍت ثبضاٌس) ،وٌتاطل
هوىي است زض سكَ هتفبٍتی اظ سطهبیِگصاضی ،ایجبز ضَز.
هثال 14پ

هسیط غٌسٍق ،هبله  22زضغس سطهبیِگصاضی زض غٌسٍق است ،اهب زض لجبل ظیبًْبی غاٌسٍق زض
غَضتی وِ ثیطتط اظ سطهبیِگصاضی اٍ ثبضس ،تًْسی ًساضز .غٌسٍقّ ،یئتهسیطُای زاضز واِ توابم
ايؿبی آى ،هستمل اظ هسیط غٌسٍق ّستٌس ٍ تَسف سطهبیِگاصاضاى زیگاط هٌػاَة هایضاًَس.
ّیئتهسیطُ ،هسیط غٌسٍق ضا سبالًِ هٌػَة هیوٌس .اگط ّیئتهسیطُ تػوین ثگیطز لاطاضزاز هاسیط
غٌسٍق ضا توسیس ًىٌس ،ذسهبت اضائِ ضسُ تَسف هسیط غٌسٍق ،تَسف سبیط هاسیطاى آى غاًٌت
لبثل اضائِ است.
اگطچِ هسیط غٌسٍق ،حكالعحوِ حبثت ٍ ًیع حكالعحوِ هجتٌی ثط يولىطز وِ هتٌبست ثب ذاسهبت
اضائِضسُ است ضا زضیبفت هیوٌس ،تطویت سطهبیِگصاضی هسیط غٌسٍق ( 22زضغس) ثاب حماَق ٍ
هعایب ،اٍ ضا زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ فًبلیتْبی غٌسٍق لطاض هیزّس وِ آًمسض لبثل هالحهِ
است وِ ًطبى هیزّس هسیط غٌسٍق ،اغیل است .ثب ٍجَز ایي ،سطهبیِگصاضاى ثطای ثطوٌبضی هسیط
غٌسٍق ،حك هبَّی زاضًسّ -یئت هسیطُ ،سبظٍوبضی ثطای وست اقویٌبى اظ ایٌىِ سطهبیِگاصاضاى
زض غَضت توبیل هیتَاًٌس هسیط غٌسٍق ضا ثطوٌبض وٌٌس فطاّن هیوٌس.
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زض ایي هخبل ،هسیط غٌسٍق زض تجعیِ ٍ تحلیل ذَز ،ثط حك هبَّی ثطوٌبضی تأویاس ثیطاتطی زاضز.
ثٌبثطایي ،اگطچِ هسیط غٌسٍق اذتیبضات گستطزُای ثطای تػوینگیاطی زاضز ٍ اظ قطیاك حماَق ٍ
هعایب ٍ سطهبیِگصاضی ذَز ،زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ غٌسٍق لاطاض هایگیاطز ،اهاب حاك هابَّی
سطهبیِگصاضاى زیگط ًطبى هیزّس وِ هسیط غٌسٍق ًوبیٌسُ است .ثٌبثطایي ،هسیط ًتیجِ هیگیطز واِ
ثط غٌسٍق وٌتطل ًساضز.
هثال 15

یه سطهبیِپصیط ،ثطای ذطیس پطتفَی اٍضاق ثْبزاض ثب ًطخ حبثت ٍ ثب پطتَاًِ زاضایی ،ایجبز ضسُ است
وِ اظ قطیك اثعاضّبی هبلىبًِ ٍ اثعاضّبی ثسّی ثب ًطخ حبثت ،تأهیي هبلی هیضَز .اثعاضّابی هبلىبًاِ،
ًرستیي هحبفم زاضًسگبى اثعاضّبی ثسّی زض همبثل ظیبى ّستٌس ٍ ثابظزُ ثبلیوبًاسُ ساطهبیِپاصیط ضا
زضیبفت هیوٌٌس .ایي سطهبیِگصاضی وِ ثِ يٌاَاى ساطهبیِگاصاضی زض پطتفاَیی اظ اٍضاق ثْابزاض ثاب
پطتَاًِ زاضایی است ٍ زض هًطؼ ضیسه ايتجبضی هطتجف ثب ًىَل احتوبلی ًبضط پطتفَی اٍضاق ثْبزاض
ثب پطتَاًِ زاضایی ٍ ًیع ضیسه ًطخ سَز هطتجف ثب هسیطیت پطتفَی لطاض زاضز ،ثِ سطهبیِگصاضاى ثبلمَُ
زض اثعاض ثسّی يطؾِ هیضَز .زض ظهابى تأسایس ،اثعاضّابی هبلىبًاِ12 ،زضغاس اضظش زاضاییْابی
ذطیساضیضسُ است .تػوینگیطًسُ (هسیط زاضایی) اظ قطیك اتربش تػویوبت سطهبیِگصاضی ثط هجٌابی
يَاهل تًییيضسُ زض اهیسًبهِ سطهبیِپصیط ،پطتفَی فًبلی اظ زاضاییْب ضا هسیطیت هیوٌس .هسیط زاضایای
ثطای ایي ذسهبت ،حكالعحوِ حبثتی ثط هجٌبی ثبظاض (یًٌی 1زضغس زاضاییْبی تحات هاسیطیت) ٍ ،زض
غَضت فعًٍی سَز سطهبیِپصیط اظ سكحی هًیي ،حكالعحوِای ثط هجٌبی يولىطز (یًٌای 12زضغاس
سَز) زضیبفت هیوٌس .حكالعحوِّب هتٌبست ثب ذسهبت اضائِضسُ است .هسیط زاضایای  35زضغاس اظ
حمَق هبلىبًِ سطهبیِپصیط ضا زض اذتیبض زاضز65 .زضغس ثبلیوبًسُ حماَق هبلىبًاِ ٍ توابم اثعاضّابی
ثسّی ،هتًلك ثِ تًساز ظیبزی اظ سطهبیِگصاضاى حبلج پطاوٌسُ ٍ غیطٍاثساتِ اسات .هاسیط زاضایای ثاب
تػوین اوخطیت سطهبیِگصاضاى زیگط ،ثسٍى زلیل ،لبثل ثطوٌبضی است.
هسیط زاضایی ،حكالعحوِ حبثت ٍ ًیع حكالعحوِ هجتٌی ثط يولىطز وِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائاِضاسُ
است ضا زضیبفت هیوٌس .ایي حمَق ٍ هعایب ،ثِ هٌهَض افعایص اضظش غٌسٍق ،هٌبفى هسیط زاضایای ضا
ثب هٌبفى سبیط سطهبیِگصاضاى ّوسَ هیوٌس .هسیط زاضایی ثِ زلیل زض اذتیبض زاضتي 35زضغس اظ حماَق
هبلىبًِ ٍ ثِ زلیل حمَق ٍ هعایبی ذَز ،زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ ًبضی اظ فًبلیتْابی غاٌسٍق لاطاض
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هیگیطز.
ثب ٍجَز اًجبم يولیبت زض چبضچَة يَاهل هٌسضد زض اهیسًبهاِ ساطهبیِپاصیط ،هاسیط زاضایای اظ
تَاًبیی فًلی ثطای اتربش تػویوبت سطهبیِگصاضی زاضای احط لبثل هالحهِ ثط ثابظزُ ساطهبیِپاصیط
ثطذَضزاض است -اظ آًجب وِ حك ثطوٌبضی ،زض اذتیبض تًساز ظیبزی اظ سطهبیِگصاضاى پطاوٌسُ است،
زض تجعیِ ٍ تحلیلْب اّویت ووتطی ثِ حك ثطوٌبضی زازُ هیضَز .زض ایي هخبل ،هسیط زاضایی ثط ایي
هَؾَو وِ زض هًطؼ ًَسبى ثبظزُ غٌسٍق وِ ًبضی اظ هٌبفى هبلىبًاِای اسات واِ ًساجت ثاِ
اثعاضّبی ثسّی زض اٍلَیت ثًسی لطاض هیگیطز ،تأویس ثیطتطی هیوٌس .زض اذتیبض زاضتي 35زضغاس
اظ حمَق هبلىبًِ ،هسیط ضا ،زض ثطاثط ظیبى ٍ حك ًسجت ثِ ثبظزُ سطهبیِپصیط ،زض اٍلَیت ثًسی لطاض
هیزّس وِ زاضای چٌبى اّویتی است وِ ًطبى هیزّس هسیط زاضایی ،اغیل اسات .ثٌابثطایي ،هاسیط
زاضایی ًتیجِ هیگیطز وِ ثط سطهبیِپصیط وٌتطل زاضز.
ارتباطبادیگزاضخاظ 

ة .73زض ظهبى اضظیبثی وٌتطل ،سطهبیِگصاض ثبیس هبّیت اضتجبـ ذَز ثب زیگاط اضاربظ ٍ ،ایٌىاِ آًْاب اظ
جبًت سطهبیِگصاض يول هیوٌٌس یب ذیط ضا هَضز تَجِ لطاض زّس (یًٌای آًْاب ”ًوبیٌاسگبى ثبلفًال“
ّستٌس) .تًییي ایٌىِ زیگط اضربظ ثِ يٌَاى ًوبیٌسگبى ثبلفًل يوال هایوٌٌاس یاب ذیاط ،هساتلعم
لؿبٍتی است وِ ًِ تٌْب هبّیت اضتجابـ ،ثلىاِ چگاًَگی تًبهال ایاي اضاربظ ثاب یىاسیگط ٍ
سطهبیِگصاض ضا زض ًهط هیگیطز.
ة .74چٌیي اضتجبقی هستلعم تَافك لطاضزازی ًیست .یه ضرع زض غَضتی ًوبیٌاسُ ثبلفًال اسات واِ
سطهبیِگصاض یب اضربغی وِ فًبلیتْبی سطهبیِگصاض ضا ّسایت هیوٌٌس ،تَاًبیی ّسایت فًبلیتْابی آى
ضرع ثطای السام اظ قطف سطهبیِگصاض ضا زاضتِ ثبضٌس .زض ایاي ضاطایف ،ساطهبیِگاصاض زض ظهابى
اضظیبثی ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ،ثبیس حك تػوینگیطی ًوبیٌسُ ثبلفًال ذاَز ٍ آسایتپاصیطی
غیطهستمین ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ قطیك آى ًوبیٌسُ ثبلفًال
ضا ّوطاُ ثب حك تػوینگیطی ذَز ٍ آسیتپصیطی ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًساجت
ثِ آى ثبظزُ ،هَضز تَجِ لطاض زّس.
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ة .75هَاضز ظیط ،هخبلْبیی اظ اضربغی است وِ ثِ زلیل هبّیت اضتجبـ ،هوىي است ثِ يٌاَاى ًوبیٌاسگبى
ثبلفًل سطهبیِگصاض هحسَة ضًَس:
الف .اضربظ ٍاثستِ سطهبیِگصاض؛
ة.

ضرػی وِ هٌبفى ذَز زض سطهبیِپصیط ضا ثِ يٌَاى ووه یب ٍام ،اظ سطهبیِگصاض زضیبفت وطزُ
است؛

ح.

ضرػی وِ تَافك وطزُ است ثسٍى تػَیت لجلی سطهبیِگصاض ،هٌبفى ذَز زض سطهبیِپصیط ضا
ًفطٍضس ،اًتمبل ًسّس یب هحسٍز ًىٌس (ثِ استخٌبی ضطایكی وِ سطهبیِگصاض ٍ ضرع زیگط ،اظ
حك تػَیت لجلی ثطذَضزاض ثبضٌس ٍ ایي حك ،ثب توبیل اضربظ هستمل هَضز تَافك لطاض
گطفتِ ثبضس)؛

ت.

ضرػی وِ ثسٍى حوبیت هبلی سطهبیِگصاضً ،ویتَاًس يولیبت ذَز ضا تأهیي هبلی وٌس؛

ث.

سطهبیِپصیطی وِ اوخطیت اضوبى ازاضُوٌٌسُ آى ،ثب اضوبى ازاضُوٌٌسُ سطهبیِگصاض هطتطن
است؛ ٍ

د.

ضرػی وِ اضتجبـ تجبضی تٌگبتٌگی ثب سطهبیِگصاض زاضز ،هبًٌس اضتجبـ ثیي اضائِزٌّسُ
ذسهبت حطفِای ٍ یىی اظ هطتطیبى يوسُ آى.

کىتزلداراییُایمطخع 

ة .76سطهبیِگصاض ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب ثرطی اظ سطهبیِپصیط ضا ثِ يٌَاى یه ٍاحاس تجابضی فطؾای
جساگبًِ تلمی هیوٌس یب ذیط ٍ ،اگط چٌیي است آیب سطهبیِگصاض ثط آى ٍاحس تجبضی فطؾی جساگبًِ
وٌتطل زاضز یب ذیط.
ة .77تٌْب زض غَضتی وِ ضطـ ظیط احطاظ ضَز ،سطهبیِگصاض ثرطی اظ سطهبیِپاصیط ضا ثاِ يٌاَاى ٍاحاس
تجبضی فطؾی جساگبًِ تلمی هیوٌس:
زاضاییْبی هطرع سطهبیِپصیط (ٍ تؿویٌْبی ايتجبضی هطتجف ثب آى ،زض غَضت ٍجاَز) تٌْاب هٌجاى
پطزاذت ثسّیْبی هطرع سطهبیِپصیط یب هٌبفى هطرع زیگط زض سطهبیِپصیط اسات .اضاربظ ثاِ
غیط اظ اضربظ زاضای آى ثسّی هطرع ،حك یب تًْاسی زض اضتجابـ ثاب زاضاییْابی هطارع یاب
جطیبًْبی ًمسی ثبلیوبًسُ حبغل اظ آى زاضاییْب ًساضًس .ثبظزُ حبغال اظ ایاي زاضاییْابی هطارع
اسبسبً ًویتَاًس تَسف ثمیِ ثرطْبی سطهبیِپصیط ،هَضز استفبزُ لطاض گیطز ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجابضی
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فطؾی جساگبًِ ،اظ هحل زاضاییْبی ثمیِ ثرطْبی سطهبیِپصیط لبثل ثبظپطزاذت ًیسات .ثٌابثطایي ،اظ
ًهط هبّیت ،توبم زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ حمَق هبلىبًِ ٍاحاس تجابضی فطؾای جساگبًاِ ،اظ هجوَياِ
سطهبیِپصیط هجعا است .اغلت ،ثِ ایي ٍاحس تجبضی فطؾی جساگبًِ” ،سیلَ“ گفتِ هیضَز.
ة .78پس اظ احطاظ ضطـ هٌسضد زض ثٌس ة ،77سطهبیِگصاض ثِ هٌهاَض اضظیابثی تسالف ثاط آى ثراص اظ
سطهبیِپصیط ،ثبیس فًبلیتْبی زاضای احط لبثل هالحهِ ثط ثبظزُ آى ٍاحاس تجابضی فطؾای جساگبًاِ ٍ
چگًَگی ّسایت ایي فًبلیتْب ضا تطریع زّس .سطهبیِگصاض ٌّگبم اضظیبثی ٍجَز وٌتطل ثاط ٍاحاس
تجبضی فطؾی جساگبًِّ ،وچٌیي ثبیس ثطضسی وٌس وِ آیب زض احط اضتجبـ ثاب ٍاحاس تجابضی فطؾای
جساگبًِ ،زض هًطؼ ًَسبى ًبضی اظ ثبظزُ هتغیط لطاض هیگیطز یب ًسجت ثاِ آى ثابظزُ هتغیاط اظ حاك
ثطذَضزاض است یب ذیط ٍ ،آیب سطهبیِگصاض تَاًبیی ايوبل تسلف ثط آى ثرص اظ ساطهبیِپاصیط ضا ثاِ
هٌهَض احطگصاضی ثط هیعاى ثبظزُ ذَز زاضز یب ذیط.
ة .79زض غَضتی وِ سطهبیِگصاضٍ ،احس تجبضی فطؾای جساگبًاِ ضا وٌتاطل ًوبیاس ،ثبیاس آى ثراص اظ
سطهبیِپصیط ضا تلفیك وٌس .زض ایي هَضز ،زیگط اضربظٌّ ،گبم اضظیبثی ٍجَز وٌتطل ثط سطهبیِپاصیط
ٍ ٌّگبم تلفیك ،آى ثرص اظ سطهبیِپصیط ضا زض ًهط ًویگیطًس.
ارسیابیمستمز 

ة .82اگط ٍالًیتْب ٍ ضطایف ًطبى زّس وِ تغییطاتی زض یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِگبًِ وٌتطل ،هٌاسضد
زض ثٌس  ،9ایجبز ضسُ است ،سطهبیِگصاض ثبیس زضذػَظ ٍجَز وٌتطل ثاط ساطهبیِپاصیط ،اضظیابثی
هجسز ثِ يول آٍضز.
ة .81اگط زض ًحَُ ايوبل تسلف ثط سطهبیِپصیط تغییطی ایجبز ضَز ،ایي تغییط ثبیس زض ًحَُ اضظیبثی تسالف
ثط سطهبیِپصیط هًٌىس گطزز .ثطای هخبل ،تغییط زض حك تػوینگیطی هیتَاًس ثِ ایي هًٌب ثبضس واِ اظ
ایي پس ،فًبلیتْبی هطثَـ اظ قطیك حك ضأی ّسایت ًویضَز ٍ ،ثِ جبی آى ،سبیط هَافمتًبهِّاب،
هبًٌس لطاضزازّب ،ثِ ضرع یب اضربظ زیگط ،تَاًبیی فًلی ّسایت فًبلیتْبی هطثَـ ضا هیزّس.
ة .82یه ضٍیساز ،ثسٍى ایٌىِ سطهبیِگصاض زض آى ضٍیساز زذبلتی زاضتِ ثبضس ،هیتَاًس هَجت ثاِ زسات
آٍضزى یب اظ زست زازى تسلف سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط ضَز .ثطای هخبل ،سطهبیِگاصاض هایتَاًاس
تسلف ثط سطهبیِپصیط ضا ثِ ایي زلیل ثِ زست آٍضز وِ حك تػوینگیطی ضرع یب اضربظ زیگاط،
وِ لجالً هبًى وٌتطل سطهبیِگصاض ثط سطهبیِپصیط هیضس ،اظ زست ضفتِ ثبضس.
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ة .83سطهبیِگصاضّ ،وچٌیي تغییطات احطگصاض ثط آسایتپاصیطی اٍ اظ ثابظزُ هتغیاط ًبضای اظ اضتجابـ ثاب
سطهبیِپصیط یب ثطذَضزاضی اظ حك ًسجت ثِ آى ثبظزُ هتغیط ضا هَضز تَجِ لطاض هیزّس .ثاطای هخابل،
اگط سطهبیِگصاض حك زضیبفت ثبظزُ ضا اظ زست ثسّس یب زیگط زض هًطؼ تًْسات لاطاض ًگیاطز ،ثاِ
زلیل يسم احطاظ ثٌس (9ة) ،هوىي است ثب ٍجَز تسلف ثط سطهبیِپصیط ،وٌتطل ثط سطهبیِپاصیط ضا اظ
زست ثسّس (ثطای هخبل ،زض غَضتی وِ لطاضزاز زضیبفت حكالعحوِ هجتٌی ثط يولىطز ذبتوِ یبثس).
ة .84سطهبیِگصاض ثبیس ثطضسی وٌس آیب اضظیبثی اٍ اظ ایٌىِ ثِ يٌَاى ًوبیٌسُ یب اغیل فًبلیت هیوٌس ،تغییاط
وطزُ است یب ذیط .تغییط زض ضٍاثف ولی ثیي سطهبیِگصاض ٍ زیگط اضربظ هیتَاًس ثِ ایي هًٌب ثبضس
وِ سطهبیِگصاض ،ثب ٍجَز ایٌىِ زض گصضتِ ثِ يٌَاى ًوبیٌسُ فًبلیت هیوطزُ است ،زیگط ثاِ يٌاَاى
ًوبیٌسُ يول ًویوٌس ٍ ،ثطيىس .ثطای هخبل ،اگط تغییطاتی زض حمَق سطهبیِگصاض ،یب زیگط اضربظ
ضخ زّس ،سطهبیِگصاض ثبیس ٍؾًیت ذَز ضا ثِ يٌَاى اغیل یب ًوبیٌسُ هجسزاً هَضز ثطضسی لطاض زّس.
ة .85اضظیبثی اٍلیِ سطهبیِگصاض اظ وٌتطل یب هَلًیت اٍ ثِ يٌَاى اغیل یب ًوبیٌسُ ،تٌْب ثِ زلیال تغییاط زض
ضطایف ثبظاض (ثطای هخبل ،تغییط زض ثبظزُ سطهبیِپصیط تحت تأحیط ضطایف ثبظاض) تغییط ًوایوٌاس ،هگاط
ایٌىِ تغییط زض ضطایف ثبظاض ،یه یب چٌس يٌػط اظ يٌبغط سِگبًِ وٌتطل زض ثٌس  9ضا تغییاط زّاس یاب
هَجت تغییط زض ضاثكِ ولی ثیي اغیل ٍ ًوبیٌسُ ضَز.
ياحذتجاریسزمایٍگذاری 

تطخیع

ةٍ .86احس تجبضی ٌّگبم اضظیبثی ایٌىِ یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی است یب ذیط ،ثبیس توبم ٍالًیتْاب
ٍ ضطایف ،اظ جولِ ّسف ٍ سبظهبًسّی ضا هَضز ثطضسی لطاض زّس .یه ٍاحس تجبضی وِ زاضای ساِ
يٌػط اضبضُضسُ زض تًطیاف ٍاحاس تجابضی ساطهبیِگاصاضی زض ثٌاس  29اساتٍ ،احاس تجابضی
سطهبیِگصاضی هحسَة هیضَز .ثٌسّبی ة 87تب ة ،97يٌبغط تًطیف ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی
ضا ثب جعئیبت ثیطتطی تَؾیح هیزّس.
َذففعالیتتجاری 

ة .87تًطیف ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ایجبة هیوٌس وِ ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِگصاضی ،غاطفبً
افعایص اضظش سطهبیِگصاضی ،زضآهس سطهبیِگصاضی (هبًٌس سَز تمسیوی ،زضآهاس هابلی یاب زضآهاس
اجبضُ) ،یب ّط زٍ ثبضس .هستٌساتی وِ ًطبىزٌّسُ ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِگصاضی است ،هبًٌاس
هساضن هًطفی ٍاحس تجبضیً ،ططیبت ٍاحس تجبضی ٍ اسبسٌبهِ ،ثكَض هًواَل ضاَاّسی اظ ّاسف
فًبلیت تجبضی ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی فطاّن ذَاّس وطز .ضَاّس زیگط هیتَاًس ضبهل ضیَُای
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ثبضس وِ ٍاحس تجبضی ثط اسبس آى ذَز ضا ثِ زیگط اضربظ (هبًٌس سطهبیِگصاضاى یب سطهبیِپصیطاى
ثبلمَُ) هًطفی هیوٌس .ثطای هخبل ،یه ٍاحس تجبضی هوىي است فًبلیت تجبضی ذَز ضا ثاِ يٌاَاى
سطهبیِگصاضی هیبىهست ثب ّسف افعایص اضظش ساطهبیِگاصاضی هًطفای وٌاس .زض همبثالّ ،اسف
فًبلیتْبی تجبضی یه ٍاحس تجبضی وِ ذَز ضا ثِ يٌَاى یه سطهبیِگصاض ثب ّسف قطاحی ،تَلیس یب
ثبظاضیبثی هطتطن هحػَالت ثب سطهبیِپصیطاى ،هًطفی هیوٌس ،ثب ّسف فًبلیت تجبضی ٍاحس تجبضی
سطهبیِگصاضی ّوبٌّگ ًیست ،ظیطا ٍاحس تجبضی اظ هحل قطاحی ،تَلیس یب فًبلیت ثبظاضیبثی ٍ ًیاع
اظ هحل سطهبیِگصاضیْبی ذَز ،ثبظزُ وست هیوٌس (ثِ ثٌس ة 94هطاجًِ ضَز).
ة .88یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،هوىي است ذسهبت هطتجف ثاب ساطهبیِگاصاضی (هبًٌاس ذاسهبت
هطبٍضُ سطهبیِگصاضی ،هسیطیت سطهبیِگصاضی ،پطتیجبًی سطهبیِگصاضی ٍ ذاسهبت ازاضی) ضا حتای
اگط فًبلیتْبی هعثَض ثطای ٍاحس تجبضی لبثل هالحهِ ثبضس ،ثكَض هستمین یب اظ قطیك ٍاحس تجابضی
فطيی ،ثِ اضربظ حبلج ٍ ًیع ثِ سطهبیِگصاضاى ذَز اضائِ وٌس ،هططٍـ ثاط ایٌىاِ ٍاحاس تجابضی
ّوچٌبى تًطیف ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا احطاظ ًوبیس.
ةٍ .89احس تجبضی سطهبیِگصاضیّ ،وچٌیي هوىي است ثكَض هستمین یب اظ قطیك ٍاحس تجبضی فطيای،
زض فًبلیتْبی هطتجف ثب سطهبیِگصاضی وِ زض ازاهِ ثِ آًْب اضبضُ ضسُ است ،هطبضوت وٌس ،هططٍـ
ثط ایٌىِ ایي فًبلیتْب ثطای حساوخط وطزى ثبظزُ سطهبیِگصاضی (افعایص اضظش ساطهبیِگاصاضی یاب
زضآهس سطهبیِ گصاضی) حبغل اظ اضتجبـ ثب سطهبیِ پصیطاى آى اًجبم ضَز ٍ ًطبىزٌّاسُ فًبلیتْابی
تجبضی جساگبًِ لبثل هالحهِ یاب هٌجاى زضآهاس جساگبًاِ لبثال هالحهاِ ثاطای ٍاحاس تجابضی
سطهبیِگصاضی ًجبضس:
الف .اضائِ ذسهبت هسیطیتی ٍ هطبٍضُ ضاّجطزی ثِ سطهبیِپصیط؛ ٍ
ة.

فطاّن آٍضزى حوبیت هبلی ،هبًٌس ٍام ،تًْس سطهبیِای یب تؿویي ،ثطای سطهبیِ پصیط.

ة .92چٌبًچِ یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،زاضای ٍاحس تجبضی فطيی ثبضاس واِ یاه ٍاحاس تجابضی
سطهبیِگصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فًبلیت اغلی آى ،اضائِ ذسهبت یب فًبلیتْبی هطتجف ثب ساطهبیِگاصاضی
ثبضس وِ ثِ فًبلیتْبی سطهبیِگصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی هطثَـ است ،هبًٌس هَاضز تططیحضسُ
زض ثٌسّبی ة 88تب ة ،92ثبیس قجك ثٌس ٍ ،34احس تجبضی فطيی ضا تلفیك وٌس .زض غَضتی وِ ٍاحاس
تجبضی فطيی اضائِزٌّسُ ذسهبت یب فًبلیتْبی هطتجف ثب ساطهبیِگاصاضی ،ذاَز یاه ٍاحاس تجابضی
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سطهبیِگصاضی ثبضسٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی اغلی ثبیس آى ٍاحس تجبضی فطيی ضا قجاك ثٌاس ،33
ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُگیطی وٌس ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زّس.
راَبزدَایخزيج 

ة .91ثطًبهِّبی سطهبیِگصاضی ٍاحس تجبضی ًیع ضَاّسی اظ ّسف فًبلیت تجبضی فطاّن هیوٌس .یىای
اظ ٍیژگیْبیی وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ گصاضی ضا اظ سبیط ٍاحسّبی تجبضی هتوبیع هایوٌاس ایاي
است وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثطًبهِای ثطای ًگْاساضی ساطهبیِگاصاضیْبی ذاَز ثاطای
زٍضُای ًبهًیي ًساضز ٍ آًْب ضا ثطای زٍضُای هحسٍز ًگْساضی هایوٌاس .اظ آًجاب واِ ًگْاساضی
سطهبیِگصاضی زض اثعاضّبی هبلىبًِ ٍ زاضاییْبی غیطهبلی ،ثطای زٍضُای ًابهًیي اهىبًپاصیط اسات،
ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبیس ضاّجطز ذطٍجی زاضتِ ثبضس وِ ًحَُ ثطًبهِضیعی ٍاحس تجابضی
جْت تحمك افعایص اضظش سطهبیِگصاضی اظ هحل توابم ساطهبیِگاصاضیْبی ذاَز زض اثعاضّابی
هبلىبًِ ٍ زاضاییْبی غیطهبلی ضا هستٌس وٌسّ .وچٌیيٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبیس ثطای توابم
اثعاضّبی ثسّی وِ اهىبى ًگْساضی آًْب ثطای زٍضُای ًبهًیي ٍجَز زاضز ،ثطای هخبل سطهبیِگصاضی
زض اثعاضّبی ثسّی زائوی ،ضاّجطز ذطٍد زاضتِ ثبضس .لعٍهی ًساضز وِ ٍاحس تجبضی ثطای ته ته
سطهبیِگصاضیْب ،ضاّجطز ذطٍد ذبغی ضا هستٌس وٌس ،اهب ثطای اًَاو هرتلف یب پطتفَّبی هرتلاف
سطهبیِگصاضی ،ثبیس ضاّجطزّبی ثبلمَُ هتفبٍتی ضا واِ زضثطزاضًاسُ زٍضُ ظهابًی ثاطای ذاطٍد اظ
سطهبیِگصاضیْب است ،تًییي ًوبیس .سبظٍوبضّبی ذطٍد وِ تٌْب زض غَضت ًىاَل ،هبًٌاس ًماؽ
لطاضزاز یب يسم ایفبی تًْس ،ثطلطاض هیضَز ،ثطای همبغس ایي اضظیبثی ،ثِ يٌَاى ضاّجطز ذاطٍد زض
ًهط گطفتِ ًویضَز.
ة .92ضاّجطز ذطٍد ،ثط حست ًَو سطهبیِگصاضی لبثل تغییط است .هخبلْبیی اظ ضاّجطزّبی ذاطٍد ثاطای
سطهبیِگصاضی زض اٍضاق ثْبزاض هبلىبًِای وِ ثكَض يبم هًبهلِ ًویضَز ،ضبهل يطؾِ اٍلیِ يواَهی،
يطؾِ غیطيوَهی ،فطٍش ٍاحس تجبضی ،تَظیى هٌبفى هبلىیت زض سطهبیِپصیط (ثیي سطهبیِگصاضاى) ٍ
فطٍش زاضاییْب (ضبهل فطٍش زاضاییْبی سطهبیِپصیط ثِ زًجبل اًحالل سطهبیِپصیط) هیثبضس .هخبلْابیی
اظ ضاّجطزّبی ذطٍد ثطای سطهبیِگصاضی زض اثعاضّابی هبلىبًاِای واِ زض ثابظاض يواَهی هًبهلاِ
هیضَز ،ضبهل يطؾِ غیطيوَهی سطهبیِگصاضی یب فطٍش زض ثبظاض يوَهی است .هخابلی اظ ضاّجاطز
ذطٍد زض ذػَظ سطهبیِگصاضی زض اهالن ،ضبهل فطٍش اهالن اظ قطیك هًبهلِگطاى هترػاع
اهالن یب زض ثبظاض آظاز هیثبضس.
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ة .93یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی هوىي است زض ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی زیگطی وِ ثاِ زالیال
حمَلی ،همطضاتی ،هبلیبتی یب زالیل تجبضی هطبثِ ،زض اضتجبـ ثب ٍاحس تجابضی ایجابز ضاسُ اسات،
سطهبیِگصاضی وٌس .زض ایي هَاضز ،زض غَضتی وِ ٍاحس تجابضی ساطهبیِگاصاضی ساطهبیِپاصیط ،اظ
ضاّجطزّبی ذطٍد هٌبسجی ثطای سطهبیِگصاضیْبی ذَز ثطذَضزاض ثبضس ،لعٍهای ًاساضز واِ ٍاحاس
تجبضی سطهبیِگصاضی سطهبیِگصاض ،اظ ضاّجطز ذطٍد ثطای آى سطهبیِگصاضی ثطذَضزاض ثبضس.
عایذاتحاغلاسسزمایٍگذاریُا 


ة .94چٌبًچِ یه ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍّی وِ ٍاحس تجبضی زض آى لطاض زاضز (یًٌای گطٍّای
وِ تَسف ٍاحس تجبضی اغلی ًْبیی ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی وٌتطل هیضاَز) ،هٌابفًی غیاط اظ
افعایص اضظش سطهبیِگصاضی ،زضآهس سطهبیِگصاضی ،یب ّط زٍ ضا اظ سطهبیِگصاضیْبی ٍاحس تجابضی
وست وٌس یب ّسف آى ،وست هٌبفى هعثَض ثبضس ٍ آى هٌبفى زض زستطس زیگط اضربظ غیطٍاثستِ ثِ
سطهبیِپصیط ًجبضسٍ ،احس تجبضی غطفبً جْت افعایص اضظش سطهبیِگصاضی ،زضآهس سطهبیِگصاضی ،یب
ّط زٍ ،سطهبیِگصاضی ًىطزُ است .چٌیي هٌبفًی ضبهل هَاضز ظیط است:
الف .تحػیل ،استفبزُ ،هجبزلِ یب ثْطُثطزاضی اظ فطایٌسّب ،زاضاییْب یب فٌبٍضیْبی سطهبیِپصیط .ایي
هٌبفى هیتَاًس يبیس ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگطی اظ گطٍُ ضَز وِ ثطای تحػیل زاضایی،
فٌبٍضی ،هحػَالت یب ذسهبت یه سطهبیِپصیط ،اظ حمَق اًحػبضی یب ًبهتٌبست ثطذَضزاض
ّستٌس؛ ثطای هخبل ،زاضتي اذتیبض ذطیس زاضایی اظ سطهبیِپصیط زض غَضتی وِ قطاحی هحػَل
هَفمیتآهیع ثبضس؛
ة.

هطبضوتْب (قجك تًطیف هٌسضد زض استبًساضز حسبثساضی  )42یب سبیط هَافمتًبهِّب ثیي ٍاحس
تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ ٍ سطهبیِپصیط ثطای قطاحی ،تَلیس ،ثبظاضیبثی یب اضائِ هحػَالت
یب ذسهبت؛

ح .تؿویٌْبی هبلی یب زاضاییْبی هبلی فطاّنضسُ تَسف سطهبیِپصیط ثطای استفبزُ ثِ يٌَاى ٍحیمِ
تَافمْبی استمطاؼ ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگطی اظ گطٍُ (ثب ٍجَز ایيٍ ،احس تجبضی
سطهبیِگصاضی ووبوبى هیتَاًس سطهبیِگصاضی زض سطهبیِپصیط ضا ثِ يٌَاى ٍحیمِ استمطاؼ
ذَز هَضز استفبزُ لطاض زّس)؛
ت .اذتیبض ذطیس ًگْساضیضسُ تَسف ضرع ٍاثستِ ثِ ٍاحس تجبضی ،ثطای ذطیس هٌبفى هبلىیت
زض سطهبیِپصیط ٍاحس تجبضی اظ آى ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ؛
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ث.

ثِ استخٌبی هَضز هكط ضسُ زض ثٌس ة ،95هًبهالت ثیي ٍاحس تجبضی یب يؿَ زیگط گطٍُ ٍ
سطهبیِپصیط وِ:
.1

ضطایف آًْب ثِگًَِای است وِ اًجبم آى ثاطای ٍاحاسّبی تجابضی غیطٍاثساتِ ٍاحاس
تجبضی ،يؿَ زیگط گطٍُ یب سطهبیِپصیط اهىبًپصیط ًیست؛

.2

ثِ اضظش هٌػفبًِ اًجبم ًویضَز؛ یب

.3

هًطف ثرص يوسُ فًبلیت تجبضی سطهبیِپصیط یب ٍاحس تجبضی ،ضبهل فًبلیت تجابضی
زیگط ٍاحسّبی تجبضی گطٍُ ًیست.

ة .95ضاّجطز ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی هوىي است سطهبیِگاصاضی زض ثایص اظ یاه ساطهبیِپاصیط زض
غًٌت ،ثبظاض یب حَظُ جغطافیبیی هطبثِ ثبضس تب ثِ ایي تطتیت ،اظ هعایبی ّانافعاییْابیی واِ اضظش
سطهبیِگصاضی ٍ زضآهس سطهبیِگصاضی حبغل اظ آى سطهبیِپصیطاى ضا افعایص هیزّس ،ثیطاتط هٌتفاى
گطزز .ثب ٍجَز ثٌس ة(94ث)ٍ ،احس تجبضی تٌْب ثِ ایي زلیل وِ ایي ساطهبیِپاصیطاى ،ثاب یىاسیگط
زازٍستس زاضًس ،ضطایف قجمِثٌسی ثِ يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا اظ زست ًویزّس.
اوذاسٌگیزیارسشمىػفاوٍ 


ة .96يٌػط اغلی زض تًطیف ٍاحاس تجابضی ساطهبیِگاصاضی ایاي اسات واِ اسبسابً يولىاطز توابم
سطهبیِگصاضیْب ضا ثط هجٌبی اضظش هٌػفبًِ اًساظُگیطی ٍ اضظیبثی هایوٌاس ،ظیاطا ثىابضگیطی اضظش
هٌػفبًًِ ،سجت ثِ ،ثطای هخبل ،تلفیك ٍاحسّبی تجبضی فطيی آى یاب اساتفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍیاژُ
ثطای هٌبفى زض ٍاحسّبی تجبضی ٍاثستِ یب هطبضوتْبی ذبظ ،اقاليبت هطثَـتط اضائِ هیوٌسٍ .احس
تجبضی سطهبیِگصاضی ثطای آًىِ ًطبى زّس ایي يٌػط اظ تًطیف ضا احطاظ وطزُ است ،ثبیس:
الف .اقاليبت اضظش هٌػفبًِ ضا ثطای سطهبیِگصاضاى فطاّن وٌس ٍ اگط اضظش هٌػفبًِ قجك
استبًساضزّبی حسبثساضی العاهی یب هجبظ ضسُ ثبضس ،توبم سطهبیِگصاضیْبی ذَز ضا اسبسبً ثِ
اضظش هٌػفبًِ زض غَضتْبی هبلی اًساظُگیطی وٌس.
ة.

اقاليبت اضظش هٌػفبًِ ضا ،ثِ غَضت زضٍىسبظهبًی ،ثِ هسیطاى اغلی ٍاحس تجبضی (قجك
تًطیف هٌسضد زض استبًساضز حسبثساضی  ،)12وِ اضظش هٌػفبًِ ضا ثِ يٌَاى ذبغِ اغلی
اًساظُگیطی ثطای اضظیبثی يولىطز توبم سطهبیِگصاضیْبی ذَز ٍ اتربش تػویوبت
سطهبیِگصاضی هَضز استفبزُ لطاض هیزٌّس ،گعاضش وٌس.
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ةٍ .97احس تجبضی سطهبیِگصاضی ،غیط اظ سطهبیِگصاضی ،هوىي است زاضای ثطذی زاضاییْب هبًٌس اهالن ٍ
تجْیعات زفتط هطوعیً ٍ ،یع ثسّیْبی هبلی ثبضس .اًساظُگیطی ثط هجٌبی اضظش هٌػافبًِ زض تًطیاف
ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،هٌسضد زض ثٌس (29ح) ،غطفبً ثطای سطهبیِگاصاضیْبی ٍاحاس تجابضی
سطهبیِگصاضی وبضثطز زاضز .ثٌبثطایي ،لعٍهی ًساضز وِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،زاضاییْبیی ثِ غیط
اظ سطهبیِگصاضی یب ثسّیْبی ذَز ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُگیطی وٌس.
ياحذتجاریسزمایٍگذاری 

يیژگیُایمعمًل

ة .98ثطای احطاظ تًطیف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضیٍ ،احس تجبضی ثبیاس ثطضسای وٌاس واِ آیاب اظ
ٍیژگیْبی هًوَل یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثطذَضزاض است یب ذیط (ثِ ثٌس  32هطاجًِ ضَز).
فمساى یه یب چٌس ٍیژگی هًوَل ،لعٍهبً هَجت ًویضَز وِ ٍاحس تجبضی ضاطایف قجماِثٌاسی ثاِ
يٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا احطاظ ًىٌس ،اهب ًطبى هیزّس ثطای تًییي ایٌىِ ٍاحس تجابضی،
یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی است یب ذیط ،لؿبٍت ثیطتطی الظم است.
بیصاسیکسزمایٍگذاری 


ة .99یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثِ هٌهَض تٌَوثرطی ضیسه ٍ حساوخطسبظی ثابظزُ ذاَز ،ثكاَض
هًوَل سطهبیِگصاضیْبی هتًسزی ضا ًگْساضی هیوٌس .یه ٍاحس تجبضی هوىي اسات پطتفاَیی اظ
سطهبیِگصاضیْب ضا ثكَض هستمین یب غیطهستمین ،ثطای هخبل اظ قطیك ًگْساضی یه سطهبیِگصاضی هٌفطز
زض ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی زیگطی وِ ذَز ،زاضای سطهبیِگصاضیْبی هتًاسز اساتً ،گْاساضی
وٌس.
ة .122ثطذی هَالىٍ ،احس تجبضی زاضای یه سطهبیِگصاضی هٌفطز است .ثب ٍجَز ایي ،زض اذتیبض زاضاتي
تٌْب یه سطهبیِگصاضی هٌفطز ،ؾطٍضتبً هبًى احطاظ تًطیف ٍاحس تجابضی ساطهبیِگاصاضی تَساف
ٍاحس تجبضی ًویضَز .ثطای هخبلٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی هوىي است تٌْاب زض هاَاضز ظیاط
یه سطهبیِگصاضی هٌفطز زاضتِ ثبضس:
الف.

زض زٍضُ ضطٍو فًبلیت ذَز لطاض زاضتِ ثبضس ٍ ٌَّظ سطهبیِگصاضیْبی هٌبسجی ضا هطرع
ًىطزُ ثبضس ٍ ثٌبثطایيٌَّ ،ظ ثطًبهِ سطهبیِگصاضی ذَز ضا ثطای تحػیل سطهبیِگصاضیْبی
هتًسز اجطا ًىطزُ ثبضس؛

ة.

ثِ هٌهَض جبیگعیٌی سطهبیِگصاضیْبی ٍاگصاضضسُ ،سطهبیِگصاضیْبی زیگطی اًجبم ًسازُ ثبضس؛
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ح.

ٌّگبهی وِ سطهبیِگصاضی تَسف سطهبیِگصاضاى هٌفطز لبثل اًجبم ًجبضس( ،ثطای هخبل،
ظهبًی وِ حسالل سطهبیِگصاضی هَضز ًیبظ ثطای یه سطهبیِگصاض ،ثسیبض ظیبز ثبضس)،
ثطای تجویى هٌبثى هبلی سطهبیِگصاضاى جْت سطهبیِگصاضی زض یه سطهبیِگصاضی هٌفطز،
ایجبز ضسُ ثبضس؛ یب

ت.

زض فطایٌس اًحالل لطاض گطفتِ ثبضس.

بیصاسیکسزمایٍگذار 

ة .121ثكَض هًوَلٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی زاضای سطهبیِگصاضاى هتًسزی است وِ ثطای زستیبثی ثِ
ذسهبت هسیطیت سطهبیِگصاضی ٍ فطغتْبی سطهبیِگصاضی وِ هوىي است زستطسی ثاِ آًْاب ثاِ
غَضت اًفطازی ٍجَز ًساضتِ ثبضس ،هٌبثى هبلی ذَز ضا تجویى هیوٌٌاسٍ .جاَز ساطهبیِگاصاضاى
هتًسز ،احتوبل ایٌىِ ٍاحس تجبضی ،یب ايؿبی زیگطی اظ گطٍّی وِ ٍاحاس تجابضی زض آى لاطاض
زاضز ،هٌبفًی غیط اظ افعایص اضظش سطهبیِگصاضی یب زضآهس سطهبیِگصاضی وست وٌٌاس ضا وابّص
هیزّس (ثِ ثٌس ة 94هطاجًِ ضَز).
ة .122ثِ ضیَُای زیگطٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی هوىي است تَسف ،یب ثطای ،تٌْب یه سطهبیِگاصاض
تطىیل ضَز تب ًوبیٌسُ هٌبفى گطٍُ ٍسیىتطی اظ سطهبیِگصاضاى ثبضس یب اظ هٌبفى آًْب پطتیجبًی وٌاس
(ثطای هخبل ،غٌسٍق ثبظًطستگی یب غٌسٍق سطهبیِگصاضی زٍلتی).
ةّ .123وچٌیي ثطذی هَالىٍ ،احس تجبضی هوىي است ثكَض هَلتی یه سطهبیِگصاض هٌفطز زاضتِ ثبضس .ثطای
هخبلٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی هوىي است تٌْب ٌّگبهی یه سطهبیِگصاض هٌفطز زاضتِ ثبضس وِ:
الف.

زض زٍضُ يطؾِ اٍلیِ يوَهی ذَز وِ ٌَّظ هٌمؿی ًطسُ است ،لطاض گطفتِ ثبضس ٍ ٍاحس
تجبضی ثكَض فًبل ،ثِ زًجبل تطریع سطهبیِگصاضاى هٌبست ثبضس؛

ة.

ٌَّظ سطهبیِگصاضاى هٌبست ثطای جبیگعیٌی هٌبفى هبلىیت ثبظذطیسضسُ ضا هطرع ًىطزُ
ثبضس؛ یب

ح.

زض فطایٌس اًحالل لطاض گطفتِ ثبضس.

سزمایٍگذارانغیزيابستٍ 


ة .124ثكَض هًوَلٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی زاضای سطهبیِگصاضاى هتًاسزی اسات واِ اضاربظ
ٍاثستِ (قجك تًطیف استبًساضز حسبثساضی ٍ )12احس تجبضی یب ايؿبی زیگط گطٍّی وِ ٍاحاس
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تجبضی زض آى لطاض زاضز ،هحسَة ًویضًَس .ثب زاضتي سطهبیِگصاضاى غیطٍاثستِ ،احتوبل ایٌىاِ
ٍاحس تجبضی یب ايؿبی زیگط گطٍّی وِ ٍاحس تجبضی زض آى لطاض زاضز ،هٌبفًی غیط اظ افعایص
اضظش سطهبیِگصاضی یب زضآهس سطهبیِگصاضی وست وٌٌس ،وبّص هییبثس (ثِ ثٌس ة 94هطاجًاِ
ضَز).
ة .125ثب ٍجَز ایي ،حتی اگط سطهبیِگصاضاى ،اضربظ ٍاثستِ ٍاحس تجبضی ثبضٌس ،هوىي است ٍاحاس
تجبضی ٌَّظ ّن ٍاجس ضطایف ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبضس .ثاطای هخابلٍ ،احاس تجابضی
سطهبیِگصاضی هوىي است غٌسٍق هَاظی جساگبًِ ای ثطای گطٍّی اظ وبضوٌابى ذاَز (هبًٌاس
هسیطاى اغلی) یب سبیط سطهبیِ گصاضاى ٍاثستِ تطىیل زّاس واِ ثبظتابثی اظ ساطهبیِگاصاضیْبی
غٌسٍق سطهبیِگصاضی اغلی ٍاحس تجبضی ثبضس .ایي غٌسٍق ”هاَاظی“ هوىاي اسات ٍاجاس
ضطایف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبضس ،حتی اگط توابم ساطهبیِگاصاضاى آى ضا اضاربظ
ٍاثستِ تطىیل زٌّس.
مىافعمالکیت 

ة .126یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثكَض هًوَل ،اهب ًِ العاهبً ،یه ضرػایت حماَلی جساگبًاِ
است .هٌبفى هبلىیت زض ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،هًوَالً ثِ ضىل هٌابفى هبلىبًاِ یاب هٌابفى
هطبثِ (ثطای هخبل ،سْنالططوِ) است وِ سْن هتٌبساجی اظ ذابلع زاضاییْابی ٍاحاس تجابضی
سطهبیِگصاضی ثِ آى ًسجت زازُ هیضَز .اهب زاضتي قجمبت هرتلفی اظ سطهبیِگصاضاى ،وِ ثطذای
اظ آًْب غطفبً ًسجت ثِ سطهبیِگصاضی یب گطٍّْبی سطهبیِگصاضی ذبغی زاضای حك ّساتٌس یاب
سْن هتٌبست هتفبٍتی زض ذبلع زاضاییْب زاضًس ،هبًى تلمی ٍاحس تجبضی ثِ يٌاَاى یاه ٍاحاس
تجبضی سطهبیِگصاضی ًویضَز.
ة .127افعٍى ثط ایي ،یه ٍاحس تجبضی وِ زاضای هٌبفى هبلىیت لبثل هالحهِای ثِ غَضت ثسّی است ٍ
قجك سبیط استبًساضزّبی حسبثساضی لبثل ايوبل ،تًطیف حمَق هبلىبًِ ضا احطاظ ًویوٌس ،هوىاي
است ّوچٌبى ٍاجس ضطایف یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبضس ،هططٍـ ثاط ایٌىاِ زاضًاسگبى
اثعاض ثسّی زض هًطؼ ثبظزُ هتغیط ًبضی اظ تغییاط زض اضظش هٌػافبًِ ذابلع زاضاییْابی ٍاحاس
تجبضی لطاض زاضتِ ثبضٌس.
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الشاماتحسابذاری 
ريضُایتلفیك 

ة .128زض غَضتْبی هبلی تلفیمی:
الف.

الالم هطبثِ زاضایی ،ثسّی ،حمَق هبلىبًِ ،زضآهسّ ،عیٌِ ٍ جطیبًْبی ًمسی ٍاحس تجبضی
اغلی ثب ٍاحسّبی تجبضی فطيی ،تطویت هیضَز.

ة.

هجلغ زفتطی سطهبیِگصاضی ٍاحس تجبضی اغلی زض ّط یه اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ٍ
سْن ٍاحس تجبضی اغلی اظ حمَق هبلىبًِ ّط یه اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ،تْبتط
(حصف) هیضَز (حسبثساضی سطلفلی ،زض استبًساضز حسبثساضی ( 38هػَة )1398
تططیح ضسُ است).

ح.

زاضاییْب ٍ ثسّیْب ،حمَق هبلىبًِ ،زضآهسّبّ ،عیٌِّب ٍ جطیبًْبی ًمسی زضٍىگطٍّی هطتجف
ثب هًبهالت ثیي ٍاحسّبی تجبضی گطٍُ ،ثكَض وبهل حصف هیضَز (سَزّب یب ظیبًْبی
ًبضی اظ هًبهالت زضٍىگطٍّی وِ زض زاضاییْبیی هبًٌس هَجَزیْب ٍ زاضاییْبی حبثت
ضٌبسبیی ضسُ است ،ثكَض وبهل حصف هیضَز) .ظیبًْبی زضٍىگطٍّی هوىي است
ًطبىزٌّسُ وبّص اضظضی ثبضس وِ هستلعم ضٌبسبیی زض غَضتْبی هبلی تلفیمی است .ثطای
تفبٍتْبی هَلتی ًبضی اظ حصف سَزّب یب ظیبًْبی هًبهالت زضٍىگطٍّی ،استبًساضز
حسبثساضی  35هالیات بس رزآهد وبضثطز زاضز.

ريیٍَایحسابذارییکىًاخت 


ة .129اگط یىی اظ ٍاحسّبی تجبضی يؿَ گطٍُ ،ثطای هًبهالت ٍ ضٍیسازّبی هطبثِ زض ضطایف هطبثِ ،اظ
ضٍیِّبی حسبثساضی هتفبٍتی ًسجت ثِ ضٍیِّبی ثىبض گطفتاِضاسُ زض غاَضتْبی هابلی تلفیمای
استفبزُ وٌس ،ثطای اقویٌبى اظ اًكجبق ثب ضٍیِّبی حسبثساضی گطٌٍُّ ،گبم تْیاِ غاَضتْبی هابلی
تلفیمی ،زض غَضتْبی هبلی آى يؿَ گطٍُ تًسیالت هٌبست اًجبم هیضَز.
اوذاسٌگیزی 


ةٍ .112احس تجبضی اظ تبضید ثِ زست آٍضزى وٌتطل تب تبضیری وِ وٌتطل ثط ٍاحس تجابضی فطيای ضا اظ
زست هیزّس ،زضآهسّب ٍ ّعیٌِّبی ٍاحس تجبضی فطيی ضا زض غاَضتْبی هابلی تلفیمای هٌهاَض
هیوٌس .زضآهسّب ٍ ّعیٌِّبی ٍاحس تجبضی فطيی ثط هجٌبی هجبلغ زاضاییْب ٍ ثسّیْبی ضٌبسبییضاسُ
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زض غَضتْبی هبلی تلفیمی زض تبضید تحػایل ،تًیایي هایضاَز .ثاطای هخابلّ ،عیٌاِ اساتْالن
ضٌبسبییضسُ زض غَضت سَز ٍ ظیبى تلفیمی پاس اظ تابضید تحػایل ،ثطهجٌابی اضظش هٌػافبًِ
زاضاییْبی استْالنپصیط ضٌبسبییضسُ زض غَضتْبی هبلی تلفیمی زض تبضید تحػیل ،تًییي هیضَز.
حكرأیبالمًٌ 


ة .111ظهبًی وِ حك ضأی ثبلمَُ یب سبیط اثعاضّبی هطتمِ زاضای حك ضأی ثبلمَُ ٍجَز زاضز ،ثاطای تْیاِ
غَضتْبی هبلی تلفیمیً ،سجتی اظ سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ تغییطات زض حماَق هبلىبًاِ واِ زض تْیاِ
غَضتْبی هبلی تلفیمی ثِ ٍاحس تجبضی اغلی ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ترػیع هییبثاس ،غاطفبً
ثطهجٌبی هٌبفى هبلىیت فًلی تًییي هیضَز ٍ ايوبل یب تجسیل احتوابلی حاك ضأی ثابلمَُ ٍ سابیط
اثعاضّبی هطتمِ زض آى هًٌىس ًویضَز ،هگط ایٌىِ ثٌس ة 112وبضثطز زاضتِ ثبضس.
ة .112زض ثطذی ضطایفٍ ،احس تجبضی زض ًتیجِ هًبهلِای وِ زض حبل حبؾاط ثاطای آى زستطسای ثاِ ثابظزُ
هطتجف ثب هٌبفى هبلىیت ضا فطاّن هیوٌس ،اظ ًهط هبّیت ،اظ هٌبفى هبلىیت فًلی ثطذَضزاض هیگاطزز .زض
چٌیي ضطایكیً ،سجتی وِ زض تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ثِ ٍاحس تجبضی اغالی ٍ هٌابفى فبلاس حاك
وٌتطل ترػیع هییبثس ،ثب زض ًهط گطفتي ايوبل ًْبیی حك ضأی ثبلمَُ ٍ سبیط اثعاضّبی هطاتمِای واِ
زض حبل حبؾط ثطای ٍاحس تجبضی اغلی زستطسی ثِ ثبظزُ ضا فطاّن هیوٌس ،تًییي هیضَز.
تاریخگشارضگزی 

ة .113ثطای تْیِ غَضتْبی هبلی تلفیمی ثبیس تبضید گعاضضگطی غَضتْبی هبلی ٍاحس تجابضی اغالی ٍ
ٍاحسّبی تجبضی فطيی آى یىسبى ثبضسّ .طگبُ پبیبى زٍضُ گعاضضگطی ٍاحاس تجابضی اغالی ٍ
ٍاحس تجبضی فطيی هتفبٍت ثبضسٍ ،احس تجبضی فطيی ،ثطای همبغس تلفیك ،هجوَياِ زیگاطی اظ
اقاليبت هبلی ضا ثِ تبضید غَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی اغلی تْیِ هیوٌس تب ٍاحس تجبضی اغلی
ثتَاًس اقاليبت هبلی ٍاحس تجبضی فطيی ضا تلفیك وٌاس ،هگاط ایٌىاِ تْیاِ هجوَياِ زیگاطی اظ
اقاليبت هبلی غیطيولی ثبضس.
ة .114اگط تْیِ هجوَيِ زیگطی اظ اقاليبت هبلی تَسف ٍاحس تجابضی فطيای غیطيولای ثبضاسٍ ،احاس
تجبضی اغلی ثطای تلفیك اقاليبت هبلی ٍاحس تجبضی فطيی ،ثبیس اظ آذطیي غَضتْبی هبلی ٍاحاس
تجبضی فطيی وِ ثبثت تأحیط هًبهالت یب ضٍیسازّبی يوسُ ٍالىضسُ ثیي تبضید غَضتْبی هبلی هعثَض
ٍ تبضید غَضتْبی هبلی تلفیمی تًسیل ضسُ است ،استفبزُ وٌس .زض ّط غَضت ،تفبٍت ثایي تابضید
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غَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی فطيی ٍ تبضید غَضتْبی هبلی تلفیمی ًجبیس ثیص اظ  3هبُ ثبضس ٍ قَل
زٍضُّبی گعاضضگطی ٍ تفبٍت ثیي تبضید غَضتْبی هبلی ،ثبیس زض زٍضُّبی هرتلف یىسبى ثبضس.
مىافعفالذحكکىتزل 

ةٍ .115احس تجبضی ثبیس سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ ّط یه اظ اجعای سبیط الالم ساَز ٍ ظیابى جابهى ضا ثاِ
هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی ٍ ثِ هٌبفى فبلس حك وٌتطل اًتسبة زّسّ .وچٌیي ٍاحس تجابضی ثبیاس
هجوَو سَز ٍ ظیبى جبهى ضا ثِ هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی ٍ ثِ هٌبفى فبلس حاك وٌتاطل هٌتسات
وٌس ،حتی اگط هٌجط ثِ ایجبز وسطی زض هبًسُ هٌبفى فبلس حك وٌتطل گطزز.
تغییزدروسبتمىافعفالذحكکىتزل 

ةّ .116طگبُ ًسجت حمَق هبلىبًِ ًگْساضیضسُ تَسف زاضًسگبى هٌبفى فبلس حك وٌتطل تغییط وٌسٍ ،احس
تجبضی ثِ هٌهَض اًًىبس تغییط زض ًسجت هٌبفى زاضای حك وٌتطل ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل زض ٍاحس
تجبضی فطيی ،ثبیس هجبلغ زفتطی هٌبفى آًْب ضا تًسیل وٌسٍ .احس تجبضی ثبیس ّطگًَِ تفابٍت ثایي
هجلغ تًسیل هٌبفى فبلس حك وٌتطل ٍ اضظش هٌػفبًِ هبثِاظای پطزاذتی یب زضیبفتی ضا ثكَض هساتمین
زض حمَق هبلىبًِ ضٌبسبیی ٍ آى ضا ثِ هبلىبى ٍاحس تجبضی اغلی هٌتست وٌس.
اسدستدادنکىتزل 

ةٍ .117احس تجبضی اغلی هوىي است اظ قطیك زٍ یب چٌس تَافك (هًبهلِ) ،وٌتطل ٍاحس تجابضی فطيای
ضا اظ زست ثسّس .ثب ٍجَز ایي ،ثطذی هَالى ضطایف ًطبى هیزّس وِ تَافمْبی چٌسگبًِ ثبیاس ثاِ
يٌَاى هًبهلِای ٍاحس زض ًهط گطفتِ ضَز .ثطای تًییي ایٌىِ ایي تَافمْب ثِ يٌَاى هًبهلاِای ٍاحاس
تلمی هیضًَس یب ذیطٍ ،احس تجبضی اغلی ثبیس توبم ضطایف تَافمْب ٍ آحبض التػبزی آًْب ضا هاَضز
تَجِ لطاض زّسٍ .جَز یه یب چٌس هَضز ظیطً ،طبى هیزّس وِ ٍاحس تجبضی اغلی ثبیس تَافمْبی
چٌسگبًِ ضا ثِ يٌَاى هًبهلِای ٍاحس زض ًهط ثگیطز:
الف.

ایي تَافمْب ثِ غَضت ّوعهبى اًجبم هیگیطًس یب ثب ّن زض ًهط گطفتِ هیضًَس.

ة.

ایي تَافمْب ثِ يٌَاى یه هًبهلِ ٍاحس ثطای زستیبثی ثِ یه ًتیجِ تجبضی ٍاحس
سبظهبًسّی هیضًَس.

ح.

ٍلَو تَافك ،ثِ ٍلَو حسالل یه تَافك زیگط ثستگی زاضز.
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ت.

تَافك ثِ تٌْبیی تَجیِ التػبزی ًساضز ،اهب ظهبًی وِ ّوطاُ ثب تَافمْبی زیگط هَضز ثطضسی
لطاض هیگیطز ثِ لحبل التػبزی لبثل تَجیِ هیضَز .هخبل آى هطثَـ ثِ ظهبًی است وِ
لیوت ٍاگصاضی سْبم ووتط اظ لیوت ثبظاض است ٍ اظ قطیك ٍاگصاضی ثًسی ثب لیوتی ثبالتط
اظ ثبظاض ،ججطاى هیضَز.

ة .118اگط ٍاحس تجبضی اغلی ،وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ضا اظ زست ثسّس ،ثبیس:
الف.

هَاضز ظیط ضا لكى ضٌبذت وٌس:
.1

زاضاییْب (ضبهل سطلفلی) ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجبضی فطيی ثِ هجبلغ زفتطی آًْاب زض
تبضید اظ زست زازى وٌتطل؛ ٍ

.2

هجلغ زفتطی هٌبفى فبلس حك وٌتطل زض ٍاحس تجبضی فطيای پیطایي زض تابضید اظ
زست زازى وٌتطل (ضبهل ّط یه اظ اجعای سبیط الالم سَز ٍ ظیبى جابهى لبثال
اًتسبة ثِ آًْب).

ة.

هَاضز ظیط ضا ضٌبسبیی وٌس:
.1

اضظش هٌػفبًِ هبثِاظای زضیبفتی (زض غَضت ٍجَز) ًبضی اظ هًبهلِ ،ضٍیساز یاب
ضطایكی وِ هٌجط ثِ اظ زست ضفتي وٌتطل ضسُ است؛

.2

تَظیى سْبم ٍاحس تجبضی فطيی ثیي هبلىبى زض ًمص هبله ،هطاطٍـ ثاط ایٌىاِ
هًبهلِ ،ضٍیساز یب ضطایكی وِ هٌجط ثِ اظ زست زازى وٌتطل ضاسُ اسات ،ضابهل
چٌیي تَظیًی ثبضس؛ ٍ

.3

ّطگًَِ سطهبیِگصاضی ثبلیوبًسُ زض ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ثِ اضظش هٌػافبًِ
آى زض تبضیری وِ وٌتطل اظ زست هیضٍز.

ح.

زض غَضت العام سبیط استبًساضزّبی حسبثساضی ،هجبلغ ضٌبسبییضسُ زض سبیط الالم سَز ٍ
ظیبى جبهى زض اضتجبـ ثب ٍاحس تجبضی فطيی ضا ثط هجٌبی تَؾیحبت ثٌس ة ،119ثِ سَز یب
ظیبى زٍضُ تجسیس قجمِثٌسی وٌس یب ثكَض هستمین ثِ سَز اًجبضتِ اًتمبل زّس.

ت.

ّطگًَِ تفبٍت حبغل ضا ثِ يٌَاى سَز یب ظیبى ،زض سَز یب ظیبى لبثل اًتسبة ثِ ٍاحس
تجبضی اغلی ،ضٌبسبیی وٌس.
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ة .119اگط ٍاحس تجبضی اغلی وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی ضا اظ زست ثسّسٍ ،احس تجبضی اغالی ثبیاس
توبم هجبلغی ضا وِ لجالً زض اضتجبـ ثب آى ٍاحس تجبضی فطيی زض سبیط الاالم ساَز ٍ ظیابى جابهى
ضٌبسبیی وطزُ است ،ثِ ضیَُای ّوبًٌس ظهبًی وِ ٍاحس تجبضی اغلی ثكَض هساتمین زاضاییْاب یاب
ثسّیْبی هطثَـ ضا ٍاگصاض هیوٌس ،ثِ حسبة هٌهَض وٌس .ثٌبثطایي ،اگط سَز یب ظیبًی واِ لاجالً زض
سبیط الالم سَز ٍ ظیبى جبهى ضٌبسبیی ضسُ است ،ثِ زلیل ٍاگصاضی زاضاییْب یب ثسّیْبی هطثاَـ،
ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ تجسیس قجمِثٌسی ضَزٍ ،احس تجبضی اغلی ثبیس ٌّگبم اظ زست زازى وٌتطل
ٍاحس تجبضی فطيی ،سَز یب ظیبى هعثَض ضا اظ حمَق هبلىبًِ ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ (تحات يٌاَاى
تًسیالت تجسیس قجمِثٌسی) تجسیس قجمِثٌسی ًوبیس .اگط هبظاز تجسیس اضظیبثی وِ لاجالً زض سابیط
الالم سَز ٍ ظیبى جبهى ضٌبسبیی ضسُ استٌّ ،گبم ٍاگصاضی زاضایای ،ثكاَض هساتمین ثاِ ساَز
اًجبضتِ اًتمبل یبثسٍ ،احس تجبضی اغلی زض ظهبى اظ زست زازى وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيای ،ثبیاس
هبظاز تجسیس اضظیبثی ضا ثكَض هستمین ثِ سَز اًجبضتِ هٌتمل وٌس.
حسابذاریتغییزدريضعیتياحذتجاریسزمایٍگذاری 


ة .122اگط ٍاحس تجبضی ،ضطایف ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ضا اظ زست زّس ،ثبیس ثطای توابم ٍاحاسّبی
تجبضی فطيی وِ پیص اظ ایي ،قجك ثٌس  33ثِ اضظش هٌػفبًِ اًساظُگیطی وطزُ ٍ تغییطات آًْاب ضا زض
سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زازُ است ،استبًساضز حسبثساضی ( 38هػَة  )1398ضا ثىبض گیاطز .تابضید
تغییط ٍؾًیت ،ثبیس ثِ يٌَاى تبضید تحػیل فطؼ ضَزٌّ .گبم اًساظُگیطی سطلفلی یب سَز حبغال
اظ ذطیس ظیط لیوت وِ زض تبضید تحػیل فطؾی ایجبز هیضَز ،اضظش هٌػفبًِ ٍاحس تجبضی فطيای
زض تبضید تحػیل فطؾی ،ثبیس ًطبىزٌّسُ هبثِاظای فطؾی اًتمبلیبفتِ ثبضس .توبم ٍاحسّبی تجابضی
فطيی ثبیس قجك ثٌسّبی  21تب  26ایي استبًساضز ،اظ تبضید تغییط ٍؾًیت تلفیك ضًَس.
ةّ .121طگبُ ٍاحس تجبضی ،ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی تجسیل ضَز ،ثبیاس زض تابضید تغییاط ٍؾاًیت،
تلفیك ٍاحسّبی تجبضی فطيی ذَز ضا هتَلف وٌس ،ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ قجك ثٌاس
 34ثبیس ّوچٌبى تلفیك ضًَسٍ .احس تجبضی سطهبیِگصاضی ثبیس العاهبت ثٌاسّبی  28 ٍ 27ضا ثاطای
آى زستِ اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ تلفیك آًْب هتَلف ضسُ اسات ايوابل وٌاس ،گاَیی ٍاحاس
تجبضی سطهبیِگصاضی ،وٌتطل ایي ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا زض آى تبضید اظ زست زازُ است.
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پیوست پ
گذار
ایي پیَست ،بخش اداًشدًی ایي استاًدازر حسابدازی است ٍ ّواًٌد سایس بخشْای ایي استاًدازر ،الشماالاسا است.

گذار 

ح .1قجك استبًساضز حسبثساضی  34زٍیِ ّای حسابدازی ،تغییس رز بسآٍزرّای حسابدازی ٍ اشاتباّاتٍ ،احس تجبضی
ثبیس ایي استبًساضز ضا ،ثِ استخٌبی ثٌسّبی ح 2تب ح ،12ثب تسطی ثِ گصضتِ ثىبض گیطز.
ح .2ثِ هٌهَض زستیبثی ثِ همبغس ایي استبًساضز ،تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ،آغبظ زٍضُ گعاضضگطی سابالًِای
است وِ ثطای ًرستیي ثبض ایي استبًساضز ثىبض گطفتِ هیضَز.
ح .3زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضزٍ ،احس تجبضی هلعم ثِ تًسیل ضٍش حسابثساضی پیطایي زض
اضتجبـ ثب ٍاحسّبی تجبضی ظیط ًویثبضس:
الفٍ .احسّبی تجبضی وِ زض آى تبضید ،قجك استبًساضز حسبثساضی 18

صَزتْای هالی تلفیقی

(تجسیسًهطضسُ  )1384تلفیك ضسُاًس ٍ قجك ایي استبًساضز ّوچٌبى تلفیك هیضًَس؛ یب
ة.

ٍاحسّبی تجبضی وِ زض آى تبضید ،قجك استبًساضز ثیيالوللی حسبثساضی ( 18تجسیسًهطضسُ
 )1384تلفیك ًطسُاًس ٍ قجك ایي استبًساضز ًیع تلفیك ًویضًَس.

ح .4زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضزٍ ،احس تجبضی ثبیس اضظیبثی وٌس وِ آیب ثط هجٌابی ٍالًیتْاب ٍ
ضطایف هَجَز زض آى تبضید ،یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی است یب ذیط .اگط ٍاحاس تجابضی ،زض
تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ثِ ایي ًتیجِ ثطسس وِ یه ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی است ،ثبیاس العاهابت
ثٌسّبی ح 5تب ح 7ضا ثِ جبی العاهبت ثٌسّبی ح 12تب ح 11ثىبض گیطز.
ح .5ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطيی وِ قجك ثٌس  34تلفیك هیضاًَس (واِ ثٌاسّبی ح ٍ 3ح 12یاب
ثٌسّبی ح 8تب حّ ،9ط وسام وِ هطثَـ ثبضس ،ثطای آًْب هَضز استفبزُ لطاض هیگیطز)ٍ ،احس تجبضی
سطهبیِگصاضی ثبیس سطهبیِگصاضی ذَز زض ّط وسام اظ ٍاحسّبی تجبضی فطيی ضا ثِ اضظش هٌػفبًِ
اًساظُگیطی وٌس ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًطبى زّس ،گَیی وِ العاهبت ایي اساتبًساضز
ّوَاضُ الظماالجطا ثَزُ استٍ .احس تجبضی سطهبیِگصاضی ،ثبیس زٍضُ سبالًِای وِ ثالفبغلِ لجل اظ
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تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ٍ ًیع حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضا ثبثات ّطگًَاِ تفابٍت
هیبى زٍ يبهل ظیط ،ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس:
الف .هجلغ زفتطی لجلی ٍاحس تجبضی فطيی؛ ٍ
ة .اضظش هٌػفبًِ سطهبیِگصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی زض ٍاحس تجبضی فطيی.
هجلغ اًجبضتِ ّطگًَِ تًسیالت اضظش هٌػفبًِ وِ پیص اظ ایي زض سبیط الاالم ساَز ٍ ظیابى جابهى
ضٌبسبیی ضسُ است ،ثبیس زض اثتسای زٍضُ سبالًِای وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لاطاض
زاضز ،ثِ سَز اًجبضتِ اًتمبل یبثس.
ح .6اگط قجك ثٌس ح ،5اًساظُگیطی سطهبیِگصاضی زض ٍاحس تجبضی فطيی ،غیطيولی(قجك تًطیف هٌسضد
زض استبًساضز حسبثساضی  )34ثبضسٍ ،احس تجبضی ساطهبیِگاصاضی ،ثبیاس العاهابت ایاي اساتبًساضز
حسبثساضی ضا زض اثتسای ًرستیي زٍضُای وِ ثىبضگیطی ثٌس ح 5يولی اسات ،واِ هایتَاًاس زٍضُ
جبضی ثبضس ،ثىبض گیطز .سطهبیِگصاض ثبیس زٍضُ سبالًِای ضا وِ ثالفبغلِ لجال اظ تابضید ثىابضگیطی
اٍلیِ لطاض زاضز ،ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس ،هگط ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُای وِ ثىبضگیطی ایي
ثٌس يولی است ،زٍضُ جبضی ثبضس .اگط ایيگًَِ ثبضس ،تًسیل حمَق هبلىبًِ ثبیاس زض اثتاسای زٍضُ
جبضی ضٌبسبیی ضَز.
ح .7اگط ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی ،لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ایي اساتبًساضز ،ساطهبیِگاصاضی زض
ٍاحس تجبضی فطيی ضا ٍاگصاض وطزُ ثبضس یب وٌتطل سطهبیِگاصاضی زض ٍاحاس تجابضی فطيای ضا اظ
زست زازُ ثبضسٍ ،احس تجبضی سطهبیِگصاضی هلعم ثِ تًسیل ضٍش حسبثساضی پیطیي زض ذػاَظ
ٍاحس تجبضی فطيی هعثَض ًیست.
حّ .8طگبُ زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ،سطهبیِگصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس وِ ثبیس سطهبیِپصیطی ضا تلفیك وٌس
وِ قجك استبًساضز حسبثساضی ( 18تجسیسًهطضسُ  ،)1384تلفیك ًطسُ است ،سطهبیِگصاض ثبیس:
الف .زض غَضتی وِ سطهبیِپصیط یه فًبلیت تجبضی (قجك تًطیف استبًساضز حسبثساضی 38
تسکیبْای تجازی

(هػَة  ))1398ثبضس ،زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل آى ضا

ثِگًَِای اًساظُگیطی وٌس وِ گَیی سطهبیِپصیط اظ تبضید وست وٌتطل سطهبیِگصاض ثط آى ،ثط
هجٌبی العاهبت ایي استبًساضز زض تلفیك هٌهَض ضسُ است (ٍ ثٌبثطایي قجك استبًساضز حسبثساضی
( 38هػَة  )1398ضٍش حسبثساضی تحػیل ثىبض گطفتِ ضسُ است) .سطهبیِگصاض ثبیس زٍضُ
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سبالًِای ضا وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ،ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل
وٌس .اگط تبضید وست وٌتطل پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت
ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضٌبسبیی وٌس:

ة.

.1

هجلغ زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبییضسُ؛ ٍ

.2

هجلغ زفتطی لجلی اضتجبـ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط.

زض غَضتی وِ سطهبیِپصیط ،یه فًبلیت تجبضی ًجبضس (قجك تًطیف استبًساضز حسبثساضی 38
(هػَة  ،))1398زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل آى ضا ثِگًَِای اًساظُگیطی وٌس
وِ گَیی سطهبیِپصیط اظ تبضید وست وٌتطل سطهبیِگصاض ثط آى ،ثط هجٌبی العاهبت ایي
استبًساضز زض تلفیك هٌهَض ضسُ است (ضٍش تحػیل ّوبىگًَِ وِ زض استبًساضز حسبثساضی
 38تططیح ضسُ است ،ثىبض گطفتِ هیضَز؛ اهب ثطای سطهبیِپصیط ،سطلفلی ضٌبسبیی ًویضَز).
سطهبیِگصاض ثبیس زٍضُ سبالًِای وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب
تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس .ظهبًی وِ تبضید وست وٌتطل پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس،
سطهبیِگصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ اثتسای زٍضُ
لجل ،ضٌبسبیی وٌس:
.1

هجلغ زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبییضسُ؛ ٍ

.2

هجلغ زفتطی لجلی اضتجبـ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط.

ح .9چٌبًچِ اًساظُگیطی زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل سطهبیِپصیط ،قجاك ثٌاس ح(8الاف) یاب
(ة) ،غیطيولی (قجك تًطیف هٌسضد زض استبًساضز حسبثساضی  )34ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس:
الف .زض غَضتی وِ سطهبیِپصیط فًبلیت تجبضی ثبضس ،العاهبت استبًساضز حسبثساضی ( 38هػَة
 )1398ضا اظ تبضید تحػیل فطؾی ثىبض گیطز .تبضید تحػیل فطؾی ثبیس اثتسای ًرستیي
زٍضُای ثبضس وِ ثىبضگیطی ثٌس ح(8الف) ،ثطای آى زٍضُ يولی هیضَز وِ هیتَاًس زٍضُ
جبضی ثبضس.
ة .اگط سطهبیِپصیط یه فًبلیت تجبضی ًجبضس ،ضٍش تحػیل تططیحضسُ زض استبًساضز حسبثساضی
( 38هػَة  )1398ضا اظ تبضید فطؾی تحػیل ثىبض گیطز ثسٍى ایٌىِ ثطای سطهبیِپصیط
سطلفلی ضٌبسبیی وٌس .تبضید تحػیل فطؾی ،ثبیس اثتسای ًرستیي زٍضُای ثبضس وِ ثىبضگیطی
ثٌس ح(8ة) ،ثطای آى زٍضُ يولی هیضَز وِ هیتَاًس زٍضُ جبضی ثبضس.
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سطهبیِگصاض ثبیس زٍضُ سبالًِای وِ ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب تسطی ثاِ
گصضتِ تًسیل وٌس ،هگط ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُای وِ ثىابضگیطی ایاي ثٌاس زض آى زٍضُ يولای
هیضَز ،زٍضُ جبضی ثبضس .ظهبًی وِ تبضید تحػایل فطؾای ،پایص اظ اثتاسای زٍضُ لجال ثبضاس،
سطهبیِگصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل
ضٌبسبیی وٌس:
ح.

هجلغ زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل ضٌبسبییضسُ؛ ٍ

ت.

هجلغ زفتطی لجلی اضتجبـ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط.

اگط ًرستیي زٍضُای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس ثطای آى زٍضُ يولی هیضَز ،زٍضُ جبضی ثبضس ،تًاسیل
حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس ضٌبسبیی ضَز.
ح .12اگط زض تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ،سطهبیِگصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس سطهبیِپاصیطی واِ قجاك اساتبًساضز
حسبثساضی ( 18تجسیسًهطضسُ  )1384هطوَل تلفیك ثَزُ است ضا زیگط تلفیك ًىٌس ،ساطهبیِگاصاض
ثبیس هٌبفى ذَز زض سطهبیِپصیط ضا ثِ هجلغی اًساظُگیطی ًوبیس وِ ثاب فاطؼ اجاطای العاهابت ایاي
استبًساضز ٌّگبم ضطٍو اضتجبـ ثب سطهبیِپصیط (ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز) ،یاب اظ زسات
زازى وٌتطل سطهبیِپصیط ،ثِ آى هجلغ اًساظُگیطی هایضاس .ساطهبیِگاصاض ثبیاس زٍضُ سابالًِای واِ
ثالفبغلِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ لطاض زاضز ضا ثب تسطی ثِ گصضتِ تًسیل وٌس .اگط تبضید ضطٍو
اضتجبـ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط (ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز) ،یب اظ زست زازى وٌتاطل
ثط سطهبیِپصیط ،پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیسّ ،طگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثاِ
يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ لجل ضٌبسبیی وٌس:
الف.

هجلغ زفتطی لجلی زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل؛ ٍ

ة.

هجلغ ضٌبسبییضسُ هٌبفى سطهبیِگصاض زض سطهبیِپصیط.

ح .11اگط اًساظُگیطی هٌبفى زض سطهبیِپصیط قجك ثٌس ح ،12غیطيولی (قجاك تًطیاف هٌاسضد زض اساتبًساضز
حسبثساضی  )34ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس العاهبت ایاي اساتبًساضز ضا زض اثتاسای ًرساتیي زٍضُای واِ
ثىبضگیطی ثٌس ح 12زض آى زٍضُ يولی هیضاَز ،واِ هایتَاًاس زٍضُ جابضی ثبضاس ،ثىابض گیاطز.
سطهبیِگصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ لجل اظ تبضید ثىبضگیطی اٍلیِ ضا ثب تسطی ثِ گصضتِ تًاسیل وٌاس ،هگاط
ایٌىِ اثتسای ًرستیي زٍضُای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ يولی هیضاَز ،زٍضُ جابضی ثبضاس.
ظهبًی وِ تبضید ضطٍو اضتجبـ سطهبیِگصاض ثب سطهبیِپصیط (ثسٍى وست وٌتطل قجك ایي استبًساضز) ،یاب
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اظ زست زازى وٌتطل ثط سطهبیِپصیط ،پیص اظ اثتسای زٍضُ لجل ثبضس ،سطهبیِگصاض ثبیس ّطگًَاِ تفابٍت
ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ يٌَاى تًسیل حمَق هبلىبًِ اثتسای زٍضُ لجل ،ضٌبسبیی وٌس:
الف .هجلغ زفتطی لجل زاضاییْب ،ثسّیْب ٍ هٌبفى فبلس حك وٌتطل؛ ٍ
ة.

هجلغ ضٌبسبییضسُ هٌبفى سطهبیِگصاض زض سطهبیِپصیط.

اگط ًرستیي زٍضُای وِ ثىبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ يولی هیضَز ،زٍضُ جابضی ثبضاس ،تًاسیل
حمَق هبلىبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس ضٌبسبیی ضَز.
ح .12ثٌسّبی  ،27 ،25ة ٍ 115ة 116تب ة ،119اغالحبت استبًساضز حسابثساضی ( 18تجسیسًهطضاسُ
 ،)1384است وِ ثِ استبًساضز حسبثساضی  39اًتمبل یبفتِ است .ثِ غیط اظ ٌّگبهی وِ ٍاحس تجابضی
ثٌس ح 3ضا ثىبض هیگیطز یب هلعم ثِ ثىبضگیطی ثٌسّبی ح 8تب ح 11اسات ،ثبیاس العاهابت ثٌاسّبی
هعثَض ضا ثِ ضط ظیط ثىبض گیطز:
الفٍ .احس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى لبثل اًتسبة ثِ زٍضُّبی گعاضضگطی لجل اظ ًرستیي زٍضُ
ثىبضگیطی اغالحبت هٌسضد زض ثٌس ة 115ضا تجسیس اضائِ وٌس.
ة.

العاهبت ثٌسّبی  ٍ 25ة 116زضثبضُ حسبثساضی تغییطات زض هٌبفى هبلىیت زض ٍاحس تجبضی
فطيی پس اظ وست وٌتطل ،ثطای تغییطاتی وِ لجل اظ ًرستیي ثىبضگیطی ایي اغالحبت ٍالى
ضسُ است ،وبضثطز ًساضز.

ح.

اگط ٍاحس تجبضی لجل اظ ًرستیي ثىبضگیطی اغالحبت ثٌسّبی  ٍ 27ة 117تب ة،119
وٌتطل ضا اظ زست ثسّسً ،جبیس هجلغ زفتطی سطهبیِگصاضی زض ٍاحس تجبضی فطيی پیطیي ضا
تجسیس اضائِ وٌس .افعٍى ثط ایيٍ ،احس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى هطثَـ ثِ اظ زست زازى
وٌتطل ٍاحس تجبضی فطيی وِ لجل اظ ًرستیي ثىبضگیطی اغالحبت ثٌسّبی  ٍ 27ة 117تب
ةٍ 119الى ضسُ است ضا هجسزاً هحبسجِ ًوبیس.
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