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پیطگفتاز

( )1استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  20ثب ػٌَاى سشهایِگزاسیدسٍاحذّایتجاسیٍاتست ِ و ِ زض
تبضيد  1389/7/28تَسظ هدوغ ػوَهي سبظهبى حسبثطسي تػَيت ضسُ است ،خ بيزعيي
استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  20لجلي هيضَز ٍ العاهبت آى زض هَضز غَضتْبي ه بلي و ِ
زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضيد  ٍ 1390/1/1ثؼس اظ آى ضطٍع هيضَز ،الظماالخطاست.
داليل تجديد وظس دز استاودازد

( )2ايي تدسيسًظط ثب ّسف ّوبٌّزي ثيطتط ثب استبًساضزّبي ث ييالولل ي حس بثساضي ٍ ثْج َز
استبًساضز لجلي ،اًدبم ضسُ است.
تغییسات اصلی
دامىٍ کازبسد

( )3ايي استبًساضز ثطاي سطهبيِگصاضيْبي ًزْساضي ضسُ تَسظ غ ٌسٍلْبي س طهبيِگ صاضي ٍ
ٍاحسّبي تدبضي هطبثِ وبضثطز ًساضز .ايي گًَِ سطهبيِگصاضيْب ثطاسبس العاهبت استبًساضز
حسبثساضي ضوبضُ  15ثب ػٌَاى حسبثساضي سرطهبیِگرصاضیْب ث ِ اضظش ث بظاض اً ساظُگي طي
هيضَز.
( )4ايي استبًساضزٍ ،احسّبي تدبضي اغلي ضا وِ عجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  18ثب ػٌَاى
غَضتْبي هبلي تلفيمي ٍ حسبثساضي سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي فطػي اظ تْيِ غَضتْبي
هبلي تلفيمي هؼ بف ه يثبض ٌس ،اظ ثى بضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ًي ع هؼ بف ه يوٌ س.
ػالٍُ ثطاييٍ ،احس سطهبيِگصاضي وِ ٍاحس اغلي ًيست اهب حبئع ّوبى هؼيبضّبيي است وِ
ثطاسبس آى يه ٍاحس اغلي اظ تْيِ غَضتْبي هبلي تلفيمي هؼبف هيضَز ًيع اظ ثىبضگيطي
ضٍش اضظش ٍي ُ هؼبف هيگطزز.
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وفًذ قابل مالحظٍ
حق زأي بالقًٌ

(ٍ )5احس سطهبيِگصاض هلعم است زض ٌّزبم اضظيبثي تَاى هطبضوت زض تػوينگيطيْبي هطثَط ثِ
سيبستْبي هبلي ٍ ػوليبتي ٍاحس سطهبيِپصيطٍ ،خَز ٍ اثط حك ضأي ثبلمَُ لبثل اػو ب ي ب
لبثل تجسيل ضا ًيع هس ًظط لطاض زّس.
زيش ازشش ييژٌ

( )6زض استبًساضز تػطيح ضسُ است وِ سطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تدبضي ٍاثستِ غطف ًظط اظ
ٍخَز ٍاحسّبي فطػي ٍ تْيِ غَضتْبي هبلي تلفيمي ،ثبيس ثب استفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍي ُ
ضٌبسبيي ضَز .ثب ايي حب ٍ ،احس سطهبيِگصاض ٌّزبم تْيِ غَضتْبي هبلي خساگبًًِ ،جبيس اظ
ضٍش اضظش ٍي ُ استفبزُ وٌس.
حرف معافیت اش بکازگیسي زيش ازشش ييژٌ

( )7اس تبًساضز لجل يٍ ،اح سّبي تد بضي ضا اظ ثى بضگيطي ضٍش اضظش ٍي

ُ زض ه َضز

سطهبيِگصاضيْبيي وِ تٌْب ثِ هٌظَض ٍاگصاضي زض آيٌسُ ًعزيه تحػيل ٍ ًزْساضي هيض س،
هؼبف هيًوَز .ايي هؼبفيت زض استبًساضز خسيس حصف ضسُ است.
( )8عجك استبًساضز لجلي ،زضغَضتي وِ ٍاحس تد بضي ٍاثس تِ تح ت هح سٍزيتْبي ض سيس ٍ
ثلٌسهستي فؼبليت وٌس وِ ثِ تَاًبيي آى زض اًتمب ٍخَُ ثِ ٍاحس سطهبيِگ صاض ،ث ِ ًح َي
ػوسُ لغوِ ٍاضز وٌسٍ ،احس سطهبيِگصاض استفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍي ُ ضا هتَلف ه يو طز.
عجك استبًساضز خسيس ،ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ،غطف ًظط اظ هح سٍزيتْبي ض سيس ٍ
ثلٌسهست ،تب ظهبًي وِ ًفَش لبثل هالحظِ ٍخَز زاضز ،ازاهِ هييبثس.
زييٍَاي حسابدازي يکسان

( )9ايي استبًساضزٍ ،احس سطهبيِگصاض ضا هلعم هيوٌس وِ ثِ هٌظَض يىسبى سبظي ضٍيِّبي حس بثساضي
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثب ضٍيِّبي حسبثساضي هَضز استفبزُ ٍاحس سطهبيِگ صاض ث طاي هؼ بهالت ٍ
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ضٍيسازّبي هطبثْي وِ زض ضطايظ يىسبى ضخ زازُاًس ،تؼسيالت هٌبس ت ضا زض غ َضتْبي ه بلي
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ اًدبم زّس .استبًساضز لجلي ،وبضثطز ايي العام ضا زض غَضت غي طهوىي ث َزى
تؼسيالت هستثٌي هي وطز .ايي استبًساضز ،استثٌبي همطض زض استبًساضز لجلي زض ايي ظهيٌِ ضا ح صف
وطزُ است.
ضىاسايی شياوُا

( )10عجك ايي استبًساضزٍ ،احس سطهبيِگصاض سْن ذَز اظ ظيبًْبي ٍاحس تدبضي ٍاثس تِ ضا ت ب ح س
هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي ثطاسبس ضٍش اضظش ٍي ُ ٍ زيزط هٌبفغ ثلٌس هست زض ٍاحس تدبضي
ٍاثستِ ،ضٌبسبيي هيوٌس .عجك اس تبًساضز لجل ي ،س ْن اظ ظي بى تٌْ ب ت ب ح س هجل غ زفت طي
سطهبيِگصاضي ضٌبسبيي هيضس.
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ایه استاوذاسد بایذ با تًجٍ بٍ ”مقذمٍای بش استاوذاسدَای حسابذاسی“ مطالعٍ ي
بکاسگشفتٍ ضًد.
دامىٍ کازبسد
.1

ایي استبًساضز ثبیس ثطاي حسبثساضي سطهبیِ گصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِ ثىبض گطفتِ ضَز.
ثب ایي حبل ،ایي استبًساضز زض ضاثطِ ثب سطهبیِ گصاضي زض ٍاحس تجبضي ٍاثستِ تَسط غرٌسٍلْبي
سطهبیِگصاضي ٍ ٍاحسّبي تجبضي هطبثِ وبضثطز ًساضز .ایي لجيل سطهبیِگصاضیْب طجك استبًساضز
حسبثساضي ضوبضُ  15ثب ػٌَاى ”حسبثساضي سطهبیِگصاضیْب“ ثِ اضظش ثبظاض اًساظُگيطي هيضرَز.
زض ضوي ،ضػبیت العاهرب

افطربي لسروت ٍ) ثٌرس  35ثرطاي غرٌسٍلْبي سرطهبیِگرصاضي ٍ

ٍاحسّبي تجبضي هطبثِ العاهي است.

تعازيف
.2

اغطالحب



شیل زض ایي استبًساضز ثب هؼبًي هطرع ظیط ثىبض ضفتِ است:

ضٍش اضظش ٍیژُ :یه ضٍش حسبثساضي است وِ ثطاسبس آى ،سرطهبیِ گرصاضي زض تربضید
تحػيل ثِ ثْبي توبم ضسُ ثجت هي ضَز ٍ پس اظ آى ثبثت تغييط زض سْن ٍاحس سطهبیِگصاض
اظ ذبلع زاضایيْبي ٍاحس سطهبیِپصیط پس اظ تبضید تحػيل ،تؼرسیل هريضرَز .سرْن ٍاحرس
سطهبیِگصاض اظ ًتبیج ػولىطز ٍاحس سطهبیِپصیط ،حست هَضز زض غرَضتْبي سرَز ٍ ظیربى ٍ
سَز ٍ ظیبى جبهغ هٌؼىس هيضَز.



غٌسٍق سطهبیِگصاضيًْ :بز هبلي است وِ هٌبثغ هبلي حبغل اظ اًتطبض گَاّي سطهبیِگصاضي
ضا زض هَضَع فؼبليت هػَة ذَز سطهبیِگصاضي هيوٌس.



غَضتْبي هبلي تلفيمري :غرَضتْبي هربلي یره گرطٍُ اسرت ورِ زض آى ،گرطٍُ ثرِ ػٌرَاى
یه ضرػيت التػبزي ٍاحس هحسَة هيضَز.



غَضتْبي هبلي جساگبًِ :غَضتْبي هبلي وِ تَسط ٍاحس تجبضي اغليٍ ،احس سطهبیِگرصاض زض
ٍاحس تجبضي ٍاثستِ ،یب ضطیه ذبظ زض ٍاحس تجبضي تحت وٌتطل هطتطن ،اضائِ هريضرَز ٍ
زض آى ،سطهبیِگصاضیْب ثط هجٌبي هٌبفغ هبلىبًِ هستمين ٍ ًِ ثط هجٌبي ًتبیج ػوليرب
زاضایيْبي ٍاحس سطهبیِپصیط ،ثِ حسبة گطفتِ هيضَز.
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وٌتطل :تَاًبیي ضاّجطي سيبستْبي هبلي ٍ ػوليبتي یه ٍاحس تجبضي ثِ هٌظَض وست هٌربفغ اظ
فؼبليتْبي آى.



وٌتطل هطتطن :هطبضوت زض وٌتطل یه فؼبليت التػبزي ثِ هَجت یه تَافرك لرطاضزازي
است ٍ تٌْب ٌّگبهي ٍجرَز زاضز ورِ تػروينگيطیْربي هربلي ٍ ػوليربتي ضاّجرطزي هطثرَ
ثِ آى فؼبليت ،هستلعم اتفبق آضاي اضربظ زاضاي وٌتطل هطتطن ضطوبي ذبظ) ثبضس.



ًفَش لبثل هالحظِ :تَاًبیي هطبضوت زض تػوينگيطیْبي هطثَ ثِ سيبستْبي هبلي ٍ ػوليبتي
یه ٍاحس تجبضيٍ ،لي ًِ زض حس وٌتطل یب وٌتطل هطتطن سيبستْبي هعثَض.



ٍاحس تجبضي فطػي :یه ٍاحس تجبضي وِ تحت وٌتطل ٍاحرس تجربضي زیگرطي ٍاحرس تجربضي
اغلي) است.



ٍاحس تجبضي ٍاثستِ :یه ٍاحس سطهبیِ پصیط وِ ٍاحس سطهبیِ گصاض زض آى ًفَش لبثل هالحظِ
زاضز ،اهب ٍاحس تجبضي فطػي یب هطبضوت ذبظ ٍاحس سطهبیِگصاض هحسَة ًويضَز.

.3

غَضتْبي هبلي وِ زض تْيِ آى ضٍش اضظش ٍي ُ اػو ب ه ي ض َز ٍ غ َضتْبي ه بلي
ٍاحسّبيي وِ فبلس ٍاحس تدبضي فطػيٍ ،احس تدبضي ٍاثستِ يب هطبضوت ذ بظ ّس تٌس،
غَضتْبي هبلي خساگبًِ هحسَة ًويضَز.

.4

غَضتْبي هبلي خساگبًِ ثِ غَضتْبيي اعالق هي ضَز وِ ػالٍُ ثط غ َضتْبي ه بلي ظي ط
اضائِ گطزز:
الف .غَضتْبي هبلي تلفيمي،
ة  .غَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍ ٍاحس(ّبي) تدبضي تحت وٌتط هطتطن و ِ زض آى
سْن ضطيه ذبظ ثب ضٍش اضظش ٍي ُ ًبذبلع گعاضش هيضَز (غَضتْبي ه بلي
هدوَػِ) ،يب
ج  .غَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍ ٍاحس(ّبي) تدبضي ٍاثستِ وِ زض آى سطهبيِگ صاضي زض
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثب ضٍش اضظش ٍي ُ گعاضش هيضَز (غَضتْبي هبلي هدوَػِ).
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.5

ٍاحسّبي تدبضي وِ عجك ثٌس  6استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  18ثب ػٌ َاى

غرَضتْبي هربلي

تلفيمي ٍ حسبثساضي سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي فطػي ،اظ تلفيك ،عجك ثٌس  31استبًساضز
حسبثساضي ضوبضُ  23ثب ػٌَاى حسبثساضي هطبضوتْبي ذبظ ،اظ ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ
ًبذبلع ،يب عجك ثٌس  13ايي استبًساضز اظ ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ هؼبف ضسُاًس ،فمظ
غَضتْبي هبلي خساگبًِ اضائِ هيوٌٌس.
وفًذ قابل مالحظٍ

.6

اگط ٍاحس سطهبيِگصاض ثِ عَض هستمين يب غيط هستمين (ثطاي هثب  ،اظ عطيك ٍاحسّبي تدبضي
فطػي) حسالل  20زضغس اظ حك ضأي ٍاحس سطهبيِپصيط ضا زض اذتيبض زاضتِ ثبض س ،ف طؼ
هي ضَز وِ اظ ًفَش لبثل هالحظِاي ثطذَضزاض است ،هزط ايٌىِ ًجَز چٌيي ًفَشي ضا ثت َاى
ثِ ضٍضٌي اثجبت وطز .ثطػىس ،اگط ٍاحس سطهبيِگصاض ثِ غَضت هستمين ي ب غي ط هس تمين
(ثطاي هثب  ،اظ عطيك ٍاح سّبي تد بضي فطػ ي) ووت ط اظ  20زضغ س ح ك ضأي ٍاح س
سطهبيِپصيط ضا زض اذتيبض زاضتِ ثبضس ،فطؼ هيضَز وِ اظ ًفَش لبثل هالحظِاي ثطذ َضزاض
ًيست ،هزط ايٌىِ ٍخَز چٌيي ًفَشي ضا ثتَاى ثِ ضٍضٌي اثجبت وطز .تؼلك ثرص لبثل تَخِ
يب اوثطيت سْبم يه ٍاحس سطهبيِپصيط ثِ ٍاحس زيزط ،لعٍهبً هبًغ اػوب ًفَش لبثل هالحظِ
تَسظ سبيط سطهبيِگصاضاى ًويضَز.

.7

هَاضز ظيط هؼوَالً ثِ تٌْبيي يب زض هدوَع ،هوىي است ثيبًزط ٍخَز ًفَش لبثل هالحظِ ثبضس:
الف .ػضَيت زض ّيئت هسيطُ يب زيزط اضوبى ازاضُوٌٌسُ هطبثِ ٍاحس سطهبيِپصيط،
ة  .هطبضوت زض فطآيٌسّبي سيبس تگ صاضي ض بهل هط بضوت زض تػ ويوبت هطث َط
ثِ پطزاذت سَز سْبم،
ج  .هؼبهالت ػوسُ ثيي ٍاحس سطهبيِگصاض ٍ ٍاحس سطهبيِپصيط،
ز  .تجبز وبضوٌبى ضزُ هسيطيت ،يب
ّ  .تأهيي اعالػبت فٌي اسبسي.
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.8

يه ٍاحس تدبضي هوىي است هبله حك ذطيس سْبم ،اٍضاق هطبضوت لبثل تجسيل ثِ سْبم
ػبزي ،يب اثعاضّبي هطبثْي ثبضس وِ ثتَاًس زض غَضت اػوب يب تجسيل آًْب هَخت افعايص
حك ضأي ذَز يب وبّص حك ضأي سبيط اضربظ ثطاي تؼييي سيبس تْبي ه بلي ٍ ػولي بتي
ٍاحس تدبضي زيزط (حك ضأي ث بلمَُ) ض َزٌّ .ز بهي و ِ ٍاح س تد بضي ٍخ َز ًف َش
لبثل هالحظِ ضا اضظيبثي هيوٌسٍ ،خَز ٍ اثط حك ضأي ثبلمَُاي وِ زض ح ب حبر ط لبث ل
اػوب يب لبثل تج سيل اس ت ،اظ خول ِ ح ك ضأي ث بلمَُ ًزْ ساضي ض سُ تَس ظ س بيط
سطهبيِگصاضاى ،ضا هس ًظط لطاض هيزّس .چٌبًچِ حك ضأي ثبلمَُ ضا (ثطاي هثب  ،ت ب ت بضيري
زض آيٌسُ يب ٍلَع يه ضٍيساز آتي) ًتَاى اػوب يب تجسيل وطز ،زض حب حبرط لبثل اػو ب
يب لبثل تجسيل هحسَة ًويضَز.

.9

ٍاحس تدبضي زض اضظيبثي اثط حك ضأي ثبلمَُ ثط ًفَش لبثل هالحظِ ،توبهي ٍالؼيتْب ٍ ضطايظ
هؤثط ثط حك ضأي ثبلمَُ (ضبهل ضطايظ اػوب حك ضأي ثبلمَُ ٍ زيزط تَافم بت ل طاضزازي،
ثِ غَضت خساگبًِ يب ثب ّن) ثِ خع لػس هسيطيت ٍ تَاًبيي هبلي ثطاي اػوب يب تج سيل ضا
زض ًظط هيگيطز.

ٍ . 10احس تدبضي زض غَضتي ًفَش لبثل هالحظِ ثط ٍاحس سطهبيِپصيط ضا اظ زست هيزّ س و ِ
زيزط ًتَاًس زض تػوينگيطيْبي هطثَط ثِ سيبستْبي هبلي ٍ ػولي بتي ٍاح س س طهبيِپ صيط
هطبضوت زاضتِ ثبضس .اظ زست زازى ًفَش لبثل هالحظِ هي تَاًس ثب تغييط يب ثسٍى تغيي ط زض
هيعاى هبلىيت ضخ زّ س .ث طاي هث ب ٍ ،اح س س طهبيِگ صاض هوى ي اس ت ٌّز بهي و ِ
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،تحت وٌتط زٍلت ،زازگبُ ي ب زس تزبُ ًظ بضتي ل طاض گي طزً ،ف َش
لبثل هالحظِ ضا اظ زست زّس.
زيش ازشش ييژٌ

ٍ . 11ي گيْبي اغلي ضٍش اضظش ٍي ُ ثِ ضطح ظيط است:
الف .سطهبيِگصاضي اثتسا ثِ ثْبي توبم ضسُ ثجت هيضَز،
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ة  .هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي ثِ هيعاى سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ سَز ذبلع ي ب ظي بى
ٍاحس سطهبيِپصيط ثؼس اظ تبضيد تحػيل ،پس اظ تؼسيل ثبثت استْالن يب ظيبى وبّص
اضظش سطلفلي ٍ سبيط زاضاييْب ثطهجٌبي اضظش هٌػفبًِ آًْب زض تبضيد تحػيل ،افعايص يب
وبّص هييبثس،
ج  .سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ سَز ذبلع يب ظيبى ٍاحس سطهبيِپصيط ثؼس اظ تبضيد تحػيل،
پس اظ تؼسيل ثبثت استْالن يب ظيبى وبّص اضظش سطلفلي ٍ س بيط زاضاييْ ب ثطهجٌ بي
اضظش هٌػفبًِ آًْب زض تبضيد تحػيل ،زض غَضت س َز ٍ ظي بى ٍاح س س طهبيِگ صاض
هٌظَض هيضَز،
ز.

هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي ثِ هي عاى س َز س ْبم زضي بفتي ي ب زضي بفتٌي اظ ٍاح س
سطهبيِپصيط وبّص هييبثس،

ّ.

هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي ،زض غَضت لعٍم ،ثِ هيعاى سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ س بيط
الالم غَضت سَز ٍ ظيبى خبهغ ٍاحس سطهبيِپصيط ثؼس اظ تبضيد تحػ يل و ِ آث بض آى
زض غَضت سَز ٍ ظيبى ٍاحس سطهبيِپ صيط اًؼى بس ًيبفت ِ اس ت (اظ لجي ل تغيي طات
ًبضي اظ تدسيس اضظيبثي زاضاييْبي ثبثت هطَْز ٍ تفبٍت تسؼيط اضظ) تؼسيل هيضَزٍ ،

ٍ.

سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ سبيط الالم غَضت سَز ٍ ظيبى خبهغ ٍاحس سطهبيِپ صيط
ثؼس اظ تبضيد تحػيل وِ آثبض آى زض غَضت سَز ٍ ظيبى ٍاحس سطهبيِپصيط اًؼىبس
ًيبفتِ است ،زض غَضت سَز ٍ ظيبى خبهغ ٍاحس سطهبيِگصاض اًؼىبس هييبثس.

ٌّ . 12زبهي وِ حك ضأي ثبلمَُ ٍخَز زاضز ،سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ سَز ذبلع يب ظي بى ٍ
تغييطات زض حمَق غبحجبى سطهبيِ ٍاحس سطهبيِپصيط ثط هجٌبي هيعاى هبلىيت فؼل ي تؼي يي
هيضَز ٍ اػوب يب تجسيل احتوبلي حك ضأي ثبلمَُ زض ًظط گطفتِ ًويضَز.
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کازبسد زيش ازشش ييژٌ
. 13

حسبثساضي سطهبیِ گصاضي زض ٍاحس تجبضي ٍاثستِ ثبیس ثِ ضٍش اضظش ٍیژُ اًجربم ضرَز ،هگرط
ٌّگبهي وِ:
الف .تا تَجِتِهعافيتتٌذ 6اس اًذاسدحساتذاسیضواسُ 81تا عٌَاى”صَستْایهاليتلفيمي
ٍحساتذاسیسشهایِگزاسیدسٍاحذّایتجاسیفشعي“ٍ،احتذتجتاسیاصتليوتِداسای
سشهایِگزاسیدسٍاحذتجاسیٍاتس ًِيضهيتاضذ،هلضمتِ اسائِصَستْایهاليتلفيمتي
ًثاضذ،یا 
ب  .تواهيهَاسدصیشصذقوٌذ :
.1

ٍاحس سطهبیِ گصاض ،ذَز ٍاحس تجبضي فطػي ٍ توبهبً هتؼلك ثِ ٍاحرس تجربضي زیگرط
ثبضس یب ٍاحس تجبضي فطػي یه ٍاحس زیگط ثب هبلىيت ووتط اظ  100زضغس سْبم ثبضس
ٍ سبیط غبحجبى سْبم ػلي ضغن آگبّي اظ لػرس ٍاحرس سرطهبیِگرصاض ثرطاي ػرسم
ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍیژُ ثب آى هربلفت ًساضتِ ثبضٌس.

.2

سْبم یب سبیط اٍضاق ثْبزاض ٍاحس سرطهبیِگرصاض زض ثرَضس اٍضاق ثْربزاض یرب سربیط
ثبظاضّبي زض زستطس ػوَم ،هؼبهلِ ًطَز.

.3

ٍاحس سطهبیِگصاض ثطاي ػطضِ ّطگًَِ اٍضاق ثْبزاض ثِ ػوَم ،غَضتْبي هبلي ذرَز
ضا ثِ ّيئت پصیطش ثَضس اٍضاق ثْبزاض یب سبیط هطاجغ ًظبضتي تحَیل ًسازُ ثبضس
یب زض جطیبى تحَیل آى ًجبضس.

.4

ٍاحس تجبضي اغلي ًْبیي یب هيبًي ٍاحس سطهبیِگصاض ،غَضتْبي هربلي تلفيمري لبثرل
زستطس ثطاي استفبزُ ػوَهي ضا طجك استبًساضزّبي حسبثساضي تْيِ وٌس.

. 14

پس اظ اػوبل ضٍش اضظش ٍیژُ ،سطهبیِگصاضي زض ٍاحس تجربضي ٍاثسرتِ ورِ طجرك اسرتبًساضز
حسبثساضي ضوبضُ  31ثب ػٌَاى ”زاضایيْبي غيطجبضي ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش ٍ ػوليب

هتَلف

ضسُ“ ثِ ػٌَاى ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش طجمِثٌسي ضرسُ اسرت ،ثبیرس ثطهجٌربي الرل هجلر
زفتطي هجتٌي ثط اضظش ٍیژُ ٍ ذبلع اضظش فطٍش اضظیبثي ضَز.
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 . 15ضٌبسبيي زضآهس حبغل اظ سطهبيِگصاضي ثط هجٌبي سَز سْبم زضي بفتي ي ب زضي بفتٌي هوى ي
است ضبذع هٌبسجي ثطاي زضآهس تحػيل ضسُ ث ِ ٍس يلِ ٍاح س س طهبيِگ صاض اظ عطي ك
سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ًجبضس ،ظيطا ايي سَز هوىي است ضاثغ ِ ر ؼيفي ث ب
ػولىطز ٍاحس تدبضي ٍاثستِ زاضتِ ثبضس .اظ آًدب وِ ٍاحس سطهبيِگ صاض زض ٍاح س تد بضي
ٍاثستِ زاضاي ًفَش لبثل هالحظِ استً ،سجت ثِ ػولىطز آى ٍاحس ٍ زض ًتيدًِ ،سجت ثِ ثبظزُ
سطهبيِگصاضي ذَز ًيع هسئَليت زاضزٍ .احس سطهبيِگصاض ثطاي ًط بى زازى اي ي هس ئَليت،
زاهٌِ غَضتْبي هبلي ذَز ضا گستطش هيزّس تب سْن ذَز اظ ًتبيح ػولىطز ٍاح س تد بضي
ٍاثستِ ضا ضٌبسبيي وٌس .زض ًتيدِ ،ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ثبػث هيضَز تب گعاضضزطي
ذبلع زاضاييْب ٍ ًتبيح ػولىطز ٍاحس سطهبيِگصاض ثِ گًَِاي سَزهٌستط اًدبم ضَز.
. 16

ٍاحس سطهبیِگصاض ثبیس اظ ظهبًي وِ ًفَش لبثل هالحظِ ثط ٍاحس تجبضي ٍاثستِ ضا اظ زست هيزّرس
استفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ضا هتَلف وٌس .ثؼس اظ آى تبضید ،حسربثساضي سرطهبیِگرصاضي تربثغ
استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  15ثب ػٌَاى ”حسبثساضي سطهبیِگصاضیْب“ ذَاّس ثَز .هجلر زفترطي
سطهبیِ گصاضي ثبیس اظ تبضید تَلف ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍیژُ ثِ ثؼس ثِ ػٌَاى ثْبي توبم ضسُ
سطهبیِ گصاضي هحسَة ضَز .زض غَضتي وِ زض زٍضُّبي آتيٍ ،احس سطهبیِ گصاض هجبلغي ثبثت
سَز اظ هحل سَز اًجبضتِ ٍ اًسٍذتِّبي لجل اظ تبضید تغييط ضٍش زضیبفت وٌس ،ایي هجبل ثبیس اظ
هجل زفتطي سطهبیِگصاضي وسط ضَز.

 . 17اگط ٍاحس سطهبيِ گصاض ًفَش لبثل هالحظِ ذَز ثط ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا اظ زس ت زّ س،
هبًسُ هبظاز تدسيس اضظيبثي ٍ سبيط اًسٍذتِّبي هٌؼىس زض سطفػل حمَق غبحجبى س ْبم
زض ضاثغِ ثب ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا وِ اظ عطيك سَز ٍ ظيبى خبهغ ضٌبسبيي ضسُ است ،ثِ
سَز (ظي بى) اًجبض تِ هٌتم ل ه يوٌ س .ث طاي هث ب  ،اگ ط ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ زاضاي
سطهبيِگصاضيْبي ثلٌسهستي ثبضس وِ ثطاي حسبثساضي آًْب اظ ضٍش تدسيس اضظيبثي اس تفبزُ
وطزُ استٍ ٍ ،احس سطهبيِگصاض ًفَش لبثل هالحظ ِ ذ َز ث ط ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ ضا
اظ زست زّسٍ ،احس سطهبيِ گصاض هبًسُ هبظاز تدسيس اضظيبثي هطثَط ثِ ايي سطهبيِگ صاضي
ضا ثِ سَز (ظيبى) اًجبضتِ هٌتمل هيوٌس .اگط سْن ٍاحس سطهبيِگصاض زض يه ٍاحس تد بضي
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ٍاثستِ وبّص يبثس ،اهب سطهبيِگصاضي ووبوبى ثِ ػٌَاى سطهبيِگ صاضي زض ٍاح س تد بضي
ٍاثستِ تلمي ضَزٍ ،احس سطهبيِگصاض تٌْب هتٌبست ثب وبّص سْن ذَز ،هبًسُ هبظاز تدسي س
اضظيبثي ٍ سبيط اًسٍذتِّبي هٌؼىس زض سطفػل حمَق غبحجبى سْبم ضا ثِ سَز (ظي بى)
اًجبضتِ هٌتمل هيوٌس.
 . 18ثسيبضي اظ رَاثظ هٌبست ثطاي ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ،هطبثِ رَاثظ تلفيك تط طيح
ضسُ زض استبًساضز حسبثساضي ض وبضُ  18ث ب ػٌ َاى

غرَضتْبي هربلي تلفيمري ٍ حسربثساضي

سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي فطػي است .ػ الٍُ ث ط آى ،هف بّين ظيطثٌ بي ضٍض ْبي
استفبزُ ضسُ زض حسبثساضي تحػيل يه ٍاحس تدبضي فطػي ًي ع زض حس بثساضي تحػ يل
سطهبيِگصاضي زض يه ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثىبض گطفتِ هيضَز.
 . 19سْن گطٍُ زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،هدو َع س ْبم هتؼل ك ث ِ ٍاح س تد بضي اغ لي ٍ
ٍاحسّبي تدبضي فطػي آى است  .سْبم هتؼلك ث ِ س بيط ٍاح سّبي تد بضي ٍاثس تِ ي ب
هطبضوتْبي ذبظ گطٍُ ثطاي ايي هٌظَض زض ًظط گطفتِ ًويض َز .زض ه َاضزي و ِ ٍاح س
تدبضي ٍاثستِ ،ذَز زاضاي ٍاحسّبي تدبضي فطػيٍ ،اثستِ يب هط بضوتْبي ذ بظ ثبض س
سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ ًتبيح ػولىطز ٍ ذبلع زاضاييْب ثب استفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍي ُ،
ثطاسبس اضلبم گعاضش ضسُ زض غَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍاثستِ (ض بهل س ْن ٍاح س
تدبضي ٍاثستِ اظ ًتبيح ػولىطز ٍ ذبلع زاضاييْبي ٍاحسّبي تدبضي ٍاثستِ ٍ هطبضوتْبي
ذبظ هتؼلك ثِ آى) ،پس اظ اػوب تؼسيالت الظم ثطاي يىسبىسبظي ضٍيِّبي حسبثساضي،
هحبسجِ هيضَز (ثِ ثٌسّبي  26 ٍ 25هطاخؼِ ًوبييس).
 . 20سَزّب ٍ ظيبًْبي ًبضي اظ هؼبهالت ثيي ٍاحس سطهبيِ گصاض (ضبهل ٍاحسّبي تدبضي فطػي
هطوَ تلفيك آى) ٍ ٍاحس تدبضي ٍاثس تِ ،تٌْ ب ت ب هي عاى س ْن س بيط س طهبيِگ صاضاى
(غيط ٍاثستِ) زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،زض غَضتْبي هبلي ٍاح س س طهبيِگ صاض ضٌبس بيي
هي ضَز .فطٍش زاضاييْب تَسظ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثِ ٍاحس س طهبيِگ صاض ي ب ث بلؼىس،
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ًوًَِاي اظ ايي هؼبهالت است .سْن ٍاحس سطهبيِگ صاض اظ س َز ي ب ظي بى تحم ك ًيبفت ِ
حبغل اظ ايي گًَِ هؼبهالت حصف هيضَز.
 . 21حسبثساضي سطهبيِگصاضي زض يه ٍاحس تدبضي ٍاثستِ اظ تبضيري وِ ٍاثستِ هحسَة ضَز
ثِ ضٍش اضظش ٍي ُ اًدبم هيگيطز .زض ظهبى تحػيل سطهبيِگصاضي ّطگًَ ِ تف بٍت ث يي
ثْبي توبم ضسُ سطهبيِ گصاضي ٍ سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ ذبلع اضظش هٌػفبًِ زاضاييْب
ٍ ثسّيْبي لبثل تطريع ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثِ ضطح ظيط ثِ حسبة گطفتِ هيضَز:
الف .سطلفلي هطثَط ثِ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ زض هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي هٌظَض هيضَز
ٍ استْالن آى ثطاسبس استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  19ثب ػٌ َاى

تطويجْربي تجربضي

هحبسجِ هيضَز.
ة  .زض غَضتي وِ سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ ذبلع اضظش هٌػفبًِ زاضاييْب ٍ ثسّيْبي
لبثل تطريع ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثيطتط اظ ثْبي توبم ضسُ س طهبيِگ صاضي ثبض س،
ٍاحس سطهبيِگصاض ثبيس:
.1

تطريع ٍ اًساظُگيطي زاضاييْب ٍ ثسّيْبي لبثل تطريع ٍاحس تدبضي ٍاثستِ
ٍ ًيع اًساظُگيطي ثْبي توبم ضسُ سطهبيِگصاضي ضا هَضز اضظيبثي هد سز ل طاض
زّسٍ ،

.2

ّط گًَِ هبظاز ثبليهبًسُ پس اظ اضظيبثي هدسز ضا ثِ ع َض هتٌبس ت اظ اضظش
هٌػفبًِ تؼييي ضسُ ثطاي زاضاييْبي غيطپَلي لبثل تطريع وسط وٌس.

ّوچٌيي ،پس اظ تحػيل ،سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ سَزّب ٍ ظيبًْبي ٍاحس تدبضي ٍاثستِ
ثبثت ضٌبسبيي استْالن يب ظيبى وبّص اضظش س طلفلي ٍ س بيط زاضاييْ ب ثطهجٌ بي اضظش
هٌػفبًِ آًْب زض تبضيد تحػيل تؼسيل هيضَز.
ٍ . 22احس سطهبيِگصاض هوىي است ًفَش لبثل هالحظِ ثط ٍاحس سطهبيِپصيط ضا زض چٌ س هطحل ِ
وست ًوبيس .زض ايي هَاضز ،ثِ هٌظ َض تؼي يي اضظش هٌػ فبًِ زاضاييْ ب ٍ ث سّيْبي لبث ل
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تطريع ٍاحس سطهبيِپصيط ٍ تؼييي هجلغ سطلفليّ ،ط هؼبهلِ ػوسُ ثِ عَض خساگبًِ زضًظ ط
گطفتِ هيضَز .ايي وبض اظ عطيك همبيسِ ثْبي توبم ضسُ س طهبيِگ صاضي ث ب س ْن ٍاح س
سطهبيِ گصاض اظ اضظش هٌػفبًِ زاضاييْب ٍ ث سّيْبي لبث ل تط ريع ٍاح س س طهبيِپ صيط
زض تبضيد ّط هؼبهلِ ػوسُ ،اًدبم هيگيطز .ايي ضٍيِ زض هَضز تحػيل سطهبيِگصاضي ثؼس اظ
وست ًفَش لبثل هالحظِ ًيع ازاهِ هييبثس.
. 23

ٍاحس سطهبیِگصاض زض ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍیژُ اظ آذطیي غَضتْبي هبلي ٍاحس تجبضي ٍاثسرتِ
استفبزُ هيوٌسٌّ .گبهي وِ ثيي تبضیرْبي گعاضضگطي ٍاحس سطهبیِ گصاض ٍ ٍاحس تجبضي ٍاثسرتِ
تفبٍ

ٍجَز زاضزٍ ،احس تجبضي ٍاثستِ ثِ هٌظَض استفبزُ ٍاحس سطهبیِگصاض ،غَضتْبي هبلي ذَز

ضا ثط اسبس تبضید غَضتْبي هبلي ٍاحس سطهبیِگصاض تْيِ هيوٌس ،هگط ایٌىِ اًجبم ایي وبض ػولري
ًجبضس.
. 24

اگط زض ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍیژُ ،تبضید گعاضضرگطي غرَضتْبي هربلي ٍاحرس تجربضي ٍاثسرتِ
هتفبٍ

اظ تبضید گعاضضگطي غَضتْبي هبلي ٍاحس سطهبیِگصاض ثبضس ،زض اضتجب

ثب آثبض هؼبهال

ٍ

سبیط ضٍیسازّبي ػوسُ وِ زض فبغلِ ظهبًي ثيي تبضید غَضتْبي هبلي ٍاحس تجبضي ٍاثستِ ٍ تبضید
غَضتْبي هبلي ٍاحس سطهبیِگصاض ضخ زازُ است ،تؼسیال

الظم اًجبم هيضَز .زض ّط حبل ،پبیبى

زٍضُ هبلي ٍاحس تجبضي ٍاثستِ ًجبیس ثيص اظ سِ هبُ لجل اظ پبیبى زٍضُ هبلي ٍاحس سرطهبیِگرصاض
ثبضس .طَل زٍضُّبي گعاضضگطي ٍ تفبٍ

ثيي پبیبى زٍضُّبي گعاضضگطي ثبیس زض توبم زٍضُّرب

یىسبى ثبضس.
. 25

زض تْيِ غَضتْبي هبليٍ ،احس سطهبیِ گرصاض ثبیرس ثرطاي هؼربهال

ٍ ضٍیرسازّبي هطربثْي ورِ

زض ضطایط یىسبى ضخ زازُاًس ،اظ ضٍیِّبي حسبثساضي یىسبى استفبزُ وٌس.

 . 26چٌبًچِ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ زض هَضز هؼبهالت ٍ سبيط ضٍيسازّبي هطبثْي وِ زض ض طايظ
يىسبى ضخ زازُاًس اظ ضٍيِّبي حسبثساضي هتفبٍتي ًسجت ثِ ٍاحس س طهبيِگ صاض اس تفبزُ
وٌس ،غَضتْبي هبلي ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثِ هٌظَض استفبزُ ٍاح س س طهبيِگ صاض اظ ضٍش
اضظش ٍي ُ ،تؼسيل هيضَز.
 . 27اگط سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ ظيبًْبي ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،هسبٍي ي ب ث يص اظ هٌ بفغ آى زض
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضَزٍ ،احس سطهبيِگصاض ضٌبسبيي سْن ذَز اظ ظيبًْبي ه بظاز ضا هتَل ف
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هيوٌس .هٌبفغ ٍاحس سطهبيِگصاض زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ زضثطگيطًسُ هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي
عجك ضٍش اضظش ٍي ُ ثِ ػالٍُ ّطگًَِ هٌبفغ ثلٌسهستي است و ِ هبّيت بً ثرط ي اظ ذ بلع
سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا تطىيل هيزّس .ثطاي هثب  ،الالهي وِ ظهبى تسَيِ آى
هطرع ًيست ٍ تسَيِ آى زض آيٌسُ لبثل پ يصثيٌ ي ،هحتو ل ًو يثبض س ،هبّيت بً ،اف عايص
سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ هحسَة هيضَز .ايي الالم هوىي است ضبهل هغبلجبت
يب ٍاهْبي زضيبفتٌي ثلٌسهست ثبضس اهب حسبثْبي زضيبفتٌي تدبضي ،حسبثْبي پطزاذتٌي تد بضي
يب ّطگًَِ حسبثْبي زضيبفتٌي ثلٌسه ستي و ِ ث طاي آى ٍثيم ِ و بفي ٍخ َز زاضز ،هبًٌ س ٍام
تضويي ضسُ ،ضا ضبهل ًويضَز .ظيبًْبي ضٌبسبيي ضسُ عجك ضٍش اضظش ٍي ُ ،هبظاز ثط هجل غ
زفتطي سطهبيِگصاضي ٍاحس سطهبيِگصاض ،ثِ سبيط اخعاي هٌبفغ ٍاح س س طهبيِگ صاض زض ٍاح س
تدبضي ٍاثستِ ،ػىس تطتيت اٍلَيت تسَيِ آًْب ترػيع هييبثس.
 . 28پس اظ آًىِ هٌبفغ ٍاحس سطهبيِ گصاض ثِ غفط وبّص پيسا و طز ،ظيبًْ بي ه بظاز ٍ ث سّي
هطثَط تٌْب تب هيعاى تؼْسات لبًًَي يب ػطفي ٍاحس سطهبيِگصاض يب پطزاذتْبي اًدبمضسُ ث ِ
ًيبثت اظ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،ضٌبسبيي هيگطزز .زض غَضتي و ِ ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ
زض زٍضُّبي ثؼس سَز گعاضش وٌسٍ ،احس سطهبيِگصاض تٌْب پس اظ پَض ص س ْن ذ َز اظ
ذبلع ظيبًْبي ضٌبسبيي ًطسُ ،هيتَاًس سْن ذَز اظ سَز ضا ثِ حسبة هٌظَض ًوبيس.
شيان کاَص ازشش

 . 29پس اظ ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ،ضبهل ضٌبسبيي ظي بى ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ عج ك
ثٌس ٍ ،27احس سطهبيِ گصاض لعٍم ضٌبسبيي ظيبى وبّص اضظش اربفي ضا زض ه َضز ذ بلع
سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثطضسي هيوٌس.
ٍ . 30احس سطهبيِگصاض ّوچٌيي لعٍم ضٌبسبيي ظيبى وبّص اضظش اربفي هطثَط ثِ هٌبفغ ٍاحس
سطهبيِ گصاض زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا وِ ثرطي اظ ذ بلع س طهبيِگ صاضي ضا تط ىيل
ًويزّس ،ثطضسي هيوٌس.
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 . 31اظ آًدب وِ سطلفلي ،ثرطي اظ هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا تطىيل
هي زّس ٍ ثِ عَض خساگبًِ ضٌبسبيي ًوي ضَز ،العاهبت اس تبًساضز حس بثساضي ض وبضُ 32
ثب ػٌَاى وبّص اضظش زاضایيْب زض ه َضز آى و بضثطز ً ساضز .عج ك اس تبًساضز حس بثساضي
ضوبضُ  32ثب ػٌَاى وبّص اضظش زاضایيْب ،ول هجلغ زفتطي سطهبيِگ صاضي ث ِ ػٌ َاى ي ه
زاضايي هٌفطز ،اظ عطيك همبيسِ هجلغ ثبظيبفتٌي (اضظش التػبزي يب ذ بلع اضظش ف طٍش،
ّط وسام وِ ثيطتط است) ثب هجلغ زفتطي آى ،هَضز آظهَى وبّص اضظش لطاض هيگيطز .ظي بى
وبّص اضظش ضٌبسبيي ضسُ زض ايي ضطايظ ثِ ّيچ يه اظ زاضاييْب ،اظ خولِ س طلفلي ،و ِ
ثرطي اظ هجلغ زفتطي سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ضا تطىيل هيزّس ،ترػ يع
ًوييبثسّ .وچٌيي ثطاسبس استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  32ثب ػٌَاى وبّص اضظش زاضایيْرب،
ّطگًَِ ثطگطت ظيبى وبّص اضظش تب هيعاى ثبظيبفت وبّص اضظش اًجبضتِ سطهبيِگ صاضي
ضٌبسبيي هي ضَزٍ .احس تدبضي ،اضظش التػبزي سطهبيِگصاضي ضا ثِ يىي اظ ضٍضْبي ظيط
ثطآٍضز هيوٌس:
الف .سْن ٍاحس سطهبيِگصاض اظ اضظش فؼلي خطيبًْبي ًمسي آتي ث طآٍضزي و ِ اًتظ بض
هيضٍز تَسظ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ايدبز ضَز .خطيبًْبي ًمسي آتي ثطآٍضزي ضبهل
خطيبًْبي ًمسي حبغل اظ ػوليبت ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ ٍ ػبي سات حبغ ل اظ
ٍاگصاضي ًْبيي سطهبيِگصاضي هيثبضس ،يب
ة  .اضظش فؼلي خطيبًْبي ًمسي آتي ثطآٍضزي وِ اًتظبض هيضٍز اظ هحل سَز س ْبم ٍ
ٍاگصاضي ًْبيي سطهبيِگصاضي ثِ زست آيس.
ثب هفطٍربت هٌبستّ ،ط زٍ ضٍش هٌدط ثِ ًتيدِ يىسبًي هيضَز.
 . 32هجلغ ثبظيبفتٌي سطهبيِگصاضي زض ّط ٍاحس تدبضي ٍاثس تِ ث ِ غ َضت خساگبً ِ هحبس جِ
هيضَز ،هزط آًىِ ٍاحس تدبضي ٍاثستِ خطيبًْبي ًمسي ٍضٍزي هستمل اظ سبيط زاضاييْ بي
ٍاحس تدبضي ايدبز ًىٌس.
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ازائٍ صًزتُاي مالی
ّ . 33ط ٍاحس سطهبیِ گصاض وِ تٌْب زاضاي ٍاحس ّبي) تجبضي ٍاثستِ است ،غيرط اظ ٍاحرسّبي تجربضي
یبز ضسُ زض ثٌس  ،13ثبیس غَضتْبي هبلي هجوَػِ ضا ثطاسبس ضٍش اضظش ٍیژُ تْيِ ٍ غرَضتْبي
هبلي جساگبًِ ذَز ضا ّوطاُ آى اضائِ وٌس.

صًزتُاي مالی جداگاوٍ
. 34

حسبثساضي سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِ وِ طجك استبًساضز حسبثساضي ضروبضُ 31
ثب ػٌَاى ”زاضایيْبي غيطجبضي ًگْساضي ضسُ ثطاي فرطٍش ٍ ػوليرب

هتَلرف ضرسُ“ ،ثرِ طرَض

هستمل یب زض لبلت یه هجوَػِ ٍاحس ،ثِ ػٌَاى ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش طجمِثٌرسي ًطرسُ
است ثبیس زض غَضتْبي هبلي جساگبًِ ٍاحس سرطهبیِگرصاض هٌطجرك ثرب ضٍیرِ حسربثساضي ٍاحرس
سطهبیِگصاض زض هَضز سطهبیِگرصاضیْبي ثلٌسهرس

طجرك اسرتبًساضز حسربثساضي ضروبضُ 15

ثب ػٌَاى ”حسبثساضي سطهبیِگصاضیْب“ اًجبم ضَز .ثب سطهبیِگصاضي زض ٍاحس تجربضي ٍاثسرتِ ورِ
طجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  31ثب ػٌَاى ”زاضایيْبي غيطجبضي ًگْساضي ضسُ ثطاي فطٍش ٍ
ػوليب

هتَلف ضسُ“ ،ثِ طَض هستمل یب زض لبلت یه هجوَػِ ٍاحس ثِ ػٌَاى ًگْرساضي ضرسُ

ثطاي فطٍش طجمِ ثٌسي ضسُ است ثبیس طجك استبًساضز یبز ضسُ ثطذَضز ضَز.

افطا
 . 35هَاضز ظیط ثبیس افطب ضَز:
ِایوِتشایآًْاليوتتاصاسٍجَدداسد ،
ِگزاسیدسٍاحذّایتجاسیٍاتس 
الف .اسصشتاصاسسشهای 
ب  .خالصِ اطالعاتهاليّش یهاصٍاحذّایتجاسیٍاتس ِضاهلهجوَعداسایيْتا،تتذّيْا،
دسآهذّاٍسَدیاصیاى ،
ِگتزاستتِ صتَست
ِ،دس صَستيوٍِاحتذستشهای 
ج  .دالیلتَجيْيٍجَدًفَرلاتل هالحظ 
هس مينیاغيش هس مين(اص طشیكٍاحذّایتجاسیفشعيخَد)،وو ش اص 02دسصذحك سأی
ِپزیشسادس اخ ياسداض ِتاضذ ،
تالفعلیاتالمٍَُاحذسشهای 
د  .دالیلتَجيْيًثَدًفَرلاتل هالحظِ،دس صَستيوِ ٍاحتذستشهایِگتزاستتِ صتَست
هس مينیاغيش هس مين(اص طشیكٍاحذّایتجاسیفشعيخَد)،حذالل 02دسصذحك سأی
ِپزیشسادس اخ ياسداض ِتاضذ ،
تالفعلیاتالمٍَُاحذسشهای 
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ّ  .پایاىدٍسُ گضاسضگشیصَستْایهاليٍاحذتجاسیٍاتس ٌِّ،گاهي وِایيصَستْایهالي
تااس فادُاصسٍشاسصشٍیژُتْيِهيضَدٍتاسیخیادٍسُآًْاتاصَستْایهتاليٍاحتذ
ِگزاسه فاٍتاستٍدليلاس فادُاصتاسیخیادٍسُه فاٍت ،
سشهای 
ٍ  .هاّيتٍهيضاىّشگًَِهحذٍدیتتااّويت(تشایهثالً،اضي اصضتشای است مشا یتا
الضاهات لاًًَي)دستَاًایيٍاحذ تجاسیٍاتس ِ تشایاً مالٍجَُتِ ٍاحذستشهایِگتزاس
یاپيصپشداخ ْا ،

دس لالةسَدسْامًمذییاتاصپشداختتسْيالتدسیاف ي
ص  .سْنضٌاسایيًطذُاصصیاًْایٍاحذ تجاسیٍاتست ِّ،تنتتشایدٍسُهتَسدگتضاسشٍ
ِگزاسضٌاسایيسْنخَداصصیاًْایٍاحذ تجتاسی
ّن تِ صَستتجويعي،اگشٍاحذسشهای 
ٍاتس ِساه َلفوشدُتاضذ ،
ح  .ایيٍالعيتوِطثكتٌذ ،81حساتذاسیٍاحذ تجاسیٍاتس ِتِ سٍشاسصشٍیتژُاًجتام
يضَد ٍ،
ًو 
ط  .خالصِاطالعاتهالي،تِ طَسجذاگاًِیاگشٍّي،تشایٍاحتذّایتجتاسیٍاتست ِایوتِ
يضَد،ضاهلهثالغهجوَعداسایيْا،تتذّيْا،
حساتذاسیآًْاتِ سٍشاسصشٍیژُاًجامًو 
دسآهذّاٍ،سَدیاصیاى .


 . 36سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِاي وِ حسبثساضي آًْرب ثرِ ضٍش اضظش ٍیرژُ اًجربم
هيگيطز ،ثِ استثٌبي سطهبیِگصاضیْبي طجمِثٌسي ضسُ ثِ ػٌَاى ًگْساضي ضرسُ ثرطاي فرطٍش،
ثبیس ثِ ػٌَاى زاضایيْبي غيط جبضي طجمِثٌسي ضَز .سْن ٍاحس سطهبیِگصاض اظ سَز ذبلع یب ظیبى
زٍضُ ایي ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِ ٍ هجل زفتطي ایي سطهبیِگصاضیْب ثبیس ثرِ غرَض
افطب ضَز .سْن ٍاحس سطهبیِگصاض اظ ًتبیج ػوليب
ثبیس ثِ غَض

جساگبًرِ

هتَلف ضسُ ایي ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِ ًيع

جساگبًِ افطب ضَز.

 . 37سْن ٍاحس سطهبیِ گصاض اظ تغييطا
ٍاثستِ ثبیس زض غَض

ضٌبسبیي ضسُ زض غَض

سَز ٍ ظیبى جربهغ ٍاحرس تجربضي

سَز ٍ ظیبى جبهغ ٍاحس سطهبیِگصاض اضائِ ضَز.

174

استاندارد حسابداري شماره 02
سزمايهگذاري در واحدهاي تجاري وابسته
(تجديد وظس ضدٌ )9831

 . 38طجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  4ثب ػٌَاى ”شذربیط ،ثرسّيْبي احتوربلي ٍ زاضایيْربي احتوربلي“،
ٍاحس سطهبیِگصاض ثبیس هَاضز ظیط ضا افطب وٌس:
الف .سْنخَداصتذّيْایاح واليٍاحذ تجاسیٍاتست ِوتِتتِ صتَستهطت شنتتاستایش
ِگزاساىه عْذضذُاست ٍ،
سشهای 
ب  .تذّيْایاح واليوِتِ دليلتعْذجذاگاًٍِاحذسشهایِگزاسًسثتتِ توامیاتخطي اص
تذّيْایٍاحذ تجاسیٍاتس ِایجاد ضذُاست .

تازيخ اجسا
. 39

العاهب

ایي استبًساضز زض هَضز وليِ غَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي آًْب اظ تبضید  ٍ 1390/1/1ثؼس اظ

آى ضطٍع هيضَز ،الظماالجطا است.

مطابقت با استاودازدَاي بیهالمللی حسابدازي

 . 40ثِ استثٌبي العاهبت هطثَط ثِ ًحَُ اًساظُگيطي سطهبيِگصاضي زض ظه بى تَل ف ثى بضگيطي
اضظش ٍي ُ (ثٌس  ٍ ،)16العاهبت هطثَط ثِ استْالن سطلفلي ٍ ًحَُ ثطذَضز ثب هبظاز سْن
ٍاح س س طهبيِگ صاض اظ ذ بلع اضظش هٌػ فبًِ زاضاييْ ب ٍ ث سّيْبي لبث ل تط ريع
ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ًسجت ثِ ثْبي توبم ضسُ سطهبيِگصاضي (ثٌس  ،)21ثب اخ طاي العاه بت
ايي استبًساضز ،هفبز استبًساضز ثيي الوللي حسبثساضي ضوبضُ  28ث ب ػٌ َاى
زض ٍاحسّبي تجبضي ٍاثستِ (ٍيطايص زسبهجط ً )2008يع ضػبيت هيضَز.
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پیوست
مبانی نتیجهگیزي

ایه مباوی وتیجٍگیشی بخطی اص الضامات استاوذاسد حسابذاسی ضماسٌ  01سا
تطکیل ومیدَذ.
داليل تجديدوظس دز استاودازد

.1

زض استبًساضز لجلي ،ثِ ًحَُ حسبثساضي سطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تدبضي ٍاثستِ تَس ظ ٍاح س
سطهبيِگصاضي وِ عجك استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  18ثب ػٌَاى غَضتْبي هبلي تلفيمي ٍ حسربثساضي

سطهبیِگصاضي زض ٍاحسّبي تجبضي فطػي اظ تلفيك هؼ بف ث َز ،اض بضُ ًط سُ ث َزّ .وچٌ يي ،زض
استبًساضز پيطييً ،حَُ ثطذَضز ثب ظيبًْبي هبظاز ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ٍ ظيبى وبّص اضظشً ٍ ،يع
ٍخَز هحسٍزيتْبي ضسيس زض تَاًبيي اًتمب ٍخ َُ ًم س ث ب اس تبًساضز ث ييالولل ي حس بثساضي
ضوبضُ  28هتفبٍت ثَز .ايي زاليل هَخت ض س ت ب وويت ِ ت سٍيي اس تبًساضزّبي حس بثساضي،
ثبظًزطي استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  20ضا زض زستَض وبض ذَز لطاض زّس.
دامىٍ کازبسد
مستثىی ضدن سسمايٍگرازي دز ياحدَاي تجازي يابستٍ تًسط صىديقُاي سسمايٍگرازي ي ياحددَاي تجدازي
مطابٍ اش الصامات اوداشٌگیسي ايه استاودازد

.2

استفبزُ اظ ضٍش اضظش ٍي ُ ثطاي حسبثساضي سطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تدبضي ٍاثستِ تَس ظ
غٌسٍلْبي سطهبيِگصاضي ٍ ٍاحسّبي تدبضي هطبثِ ،اغلت ث ِ اضائ ِ اعالػ بت هطث َط ث طاي
هسيطيت ٍ سطهبيِگصاضاى هٌدط ًويضَز .ػالٍُ ثط ايي ،هيعاى سطهبيِگصاضي ايي گًَ ِ ٍاح سّبي
تدبضي زض ٍاحسّبي سطهبيِپصيط ،اغلت زض ًَسبى است ٍ تغييط هى طض ضٍش حس بثساضي ه َضز
استفبزُ ثطاي سطهبيِگصاضيْب هَخت وبّص سَزهٌسي غَضتْبي ه بلي آًْ ب ذَاّ س ض س .اي ي
زاليل هَخت ضس تب غٌسٍلْبي سطهبيِگ صاضي ٍ ٍاح سّبي تد بضي هط بثِ اظ زاهٌ ِ و بضثطز
استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  20هستثٌي ضًَس .ث ِ ًظ ط وويت ِ ،اس تفبزُ اظ اضظش ث بظاض ث طاي
حسبثساضي توبهي عجمبت سطهبيِگصاضي تَسظ ايي گًَِ ٍاحسّب ضٍيىطز هٌبستتطي است.
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پیًست (ادامٍ)

کازبسد زيش ازشش ييژٌ
وفًذ قابل مالحظٍ مًقت

.3

زض استبًساضز لجلي ،ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ زض ه َضز س طهبيِگ صاضيْبيي و ِ تٌْ ب
ثِ هٌظَض ٍاگصاضي زض آيٌسُ ًعزيه تحػيل ٍ ًزْساضي هيضَز هٌ غ ٍ ،ثى بضگيطي ضٍش
ثْبي توبمضسُ زض هَضز آًْب العاهي ضسُ ثَز .وويتِ تػوين گطفت وِ ثِ هٌظَض حفظ ثجبت
ضٍيِ زض ًحَُ ثطذَضز ثب سطهبيِگصاضي زض ٍاحسّبي تدبضي فطػي ٍ ٍاثستِ ٍ ،هغبثمت ثب
العاهبت استبًساضز حسبثساضي ضوبضُ  31ثب ػٌَاى
فطٍش ٍ ػوليب

زاضایيْبي غيطجربضي ًگْرساضي ضرسُ ثرطاي

هتَلف ضسُ ،ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ ث طاي حس بثساضي اي يگًَ ِ

سطهبيِگصاضيْب ضا العاهي ًوبيس.
محديديتُاي ضديد ي بلىدمدت

.4

اظ آًدب وِ ٍخَز هحسٍزيتْبي ضسيس ٍ ثلٌسهستي وِ ثِ تَاًبيي ٍاحس تدبضي ٍاثستِ زض
اًتمب ٍخَُ ثِ ٍاحس سطهبيِ گصاض ،ثِ ًحَي ػوسُ لغوِ ٍاضز وٌس ،هبًغ اظ اػو ب ًف َش
لبثل هالحظِ ثط ٍاحس تدبضي ٍاثس تِ ًيس ت ،وويت ِ هؼبفي ت ٍاح س س طهبيِگ صاض اظ
ثىبضگيطي ضٍش اضظش ٍي ُ زض چٌيي ض طايغي ضا ح صف و طز .ث ب اي ي ح ب ٍ ،اح س
سطهبيِگصاض ثبيس اهىبى اظ ثيي ضفتي ًفَش لبثل هالحظِ ٌّزبم ٍخَز هحسٍزيتْبي ضسيس ٍ
ثلٌسهست ضا ثطضسي وٌس ٍ زض غَضت اظ زست زازى ًفَش لبثل هالحظِ ،استفبزُ اظ ضٍش
اضظش ٍي ُ ضا هتَلف ًوبيس.

ضىاسايی شياوُا

.5

عجك استبًساضز لجلي ،زض غَضتي وِ سْن ٍاحس سطهبيِگ صاض اظ ظيبًْ بي ٍاح س تد بضي
ٍاثستِ ،هسبٍي يب ثيطتط اظ هجلغ زفتطي سطهبيِگ صاضي ه يگطزي سٍ ،اح س س طهبيِگ صاض
احتسبة سْن ظيبى ذَز ضا هتَلف ٍ سطهبيِگصاضي ضا ثِ اضظش غفط گ عاضش ه يو طز.
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پیًست (ادامٍ)

ثِ ًظط وويتٌِّ ،زبم ضٌبسبيي ظيبى ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ،ػالٍُ ثط هجلغ زفتطي هٌبفغ هبلىبً ِ
ٍاحس سطهبيِگصاض ،هٌبفغ غيطهبلىبًِ (ًظيط هغبلجبت ثلٌس هست) ًيع ثبي س و بّص زازُ ض َز.
زض ًظط ًزطفتي سطهبيِگصاضيْبي غيطهبلىبًِ ثطاي ضٌبس بيي ظي بى ،اهى بى تغيي ط س بذتبض
سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ ثِ هٌظَض گطيع اظ ضٌبس بيي ظي بى ٍاح س تد بضي
ٍاثستِ زض ضٍش اضظش ٍي ُ ضا فطاّن هيوٌس.
شياوُاي کاَص ازشش

.6

زض استبًساضز لجلي ،ضٌّوَز ضٍضٌي زض ضاثغِ ث ب تط ريعً ،ح َُ اً ساظُگي طي ٍ هي عاى
ثطگطت ظيبى وبّص اضظش سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي ٍاثستِ اضائِ ًطسُ ثَز.

.7

زض استبًساضز خسيس ،چزًَزي تطريع ظيبى وبّص اضظش سطهبيِگصاضي زض ٍاحس تدبضي
ٍاثستًِ ،حَُ اًساظُگيطي آى ٍ ،هيعاى ثطگطت ظي بى و بّص اضظش تط طيح ض سُ اس ت.
ثط ايي اسبسٍ ،احس سطهبيِ گصاض ًجبيس ظيبى و بّص اضظش ضا ث ِ ّ يچ ي ه اظ زاضاييْ ب،
اظ خولِ سطلفلي ،وِ ثرطي اظ هجلغ زفتطي سطهبيِ گ صاضي زض ٍاح س تد بضي ٍاثس تِ ضا
تطىيل هيزّس ،ترػيع زّس ،ظيطا سطهبيِ گصاضي ثِ غَضت يه زاضايي هٌف طز زض ًظ ط
گطفتِ هيضَز.
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