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پیشگفتاس

( )1استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  4ثب ػٌَاى

شذبیط ،ثسّیْبی احتوابی ٍ زاضاییْابی احتوابی

وهِ زض

تبضید تیطهبُ  1385تَسظ هدوغ ػوَهی سبظهبى حسبثطسی تػَیت ضسُ اسهت خهبیگعیي
استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  4ثهب ػٌهَاى

حسابثساضی ییاابهسّبی احتوابی

هػهَة 1379

هی ضَز ٍ العاهبت آى زض هَضز غَضتْبی هبلی وِ زٍضُ هبلی آًْهب اظ تهبضید ٍ 1385/1/1
ثؼس اظ آى ضطٍع هیضَز ،الظماالخطاست.
دلیل تجذیذ وظش دس استاوذاسد

( )2ایي تدسیس ًظط ثب ّسف ّوبٌّگی ثیطتط ثب استبًساضزّبی ثهیيالوللهی حسهبثساضی ٍ ثْجهَز
استبًساضز لجلی ،اًدبم ضسُ است.
تغییشات اصلی

( )3زض ایي استبًساضز ،ػٌَاى ” شذبیط ،ثسّیْبی احتوبلی ٍ زاضاییْبی احتوبلی“ خبیگعیي ػٌهَاى
” پیطبهسّبی احتوبلی“ ضسُ است.
( )4زض استبًساضز خسیس تؼبضیفی ثطای شذیطُ ،ثسّی احتوبلی ٍ زاضایی احتوبلی اضائِ ضسُ است
اهب زض استبًساضز لجلی تٌْب پیطبهس احتوبلی تؼطیف ضسُ ثَز.
( )5زض استبًساضز لجلی ،ایدبز ثسّی یب وبّص زاضایی زض اثط ضٍیهسازّبی آتهی ثهِ سهِ گهطٍُ
” هحتول“ ” ،هوىي“ ٍ ” ثؼیس“ تمسین ضهسُ ثهَز .زض اسهتبًساضز خسیهس تؼْهسات هحتوهل
زض لبلت ” شذیطُ“ تؼطیف ضسُ است ٍ تؼْسات هوىهي ٍ ثؼیهس ًیهع زض ظههطُ ” ثهسّیْبی
احتوبلی“ تلمی ضسُ است.
( )6زض ایي استبًساضز هحبسجِ اضظش فؼلی ثطای ضٌبسبیی شذیطُ زض غَضت ثهب اّویهت ثهَزى
اثط اضظش ظهبًی پَل ،العاهی ضسُ است.
( )7زض استبًساضز خسیس ،العاهبتی زض هَضز لطاضزازّبی ظیبًجبض ٍ هربضج تدسیهس سهبذتبض اضائهِ
گطزیسُ است.
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اين استاندارد بايد با توجه به ” مقدمهاي بر استانداردهاي حسابداري“مطالعه و
بکار گرفته شود.
َذف

.1

ّسف ایي استبًساضز اعویٌبى اظ ثىبضگیطی هؼیبضّبی ضٌبذت ٍ هجبًی اًساظُگیهطی هٌبسهت
زض هَضز شذبیط ،ثسّیْبی احتوبلی ٍ زاضاییْبی احتوهبلی ٍ ًیهع افطهبی اعالػهبت وهبفی
زض یبززاضهتْبی تَيههیحی ثههطای زضن ثْتههط هبّیههت ،ظهههبىثٌههسی ٍ هجله آًْههب تَسههظ
استفبزُوٌٌسگبى غَضتْبی هبلی هیثبضس.

دامىٍ کاسبشد
.2

ایي استبًساضز ثبیس تَسط کلیِ ٍاحسّبی تجبضی ثاطای حسابثساضی شذابیط ،ثاسّیْبی احتوابی ٍ
زاضاییْبی احتوبی  ،ثِ استثٌبی هَاضز ظیط ،ثکبض ضٍز:
ایف .قطاضزازّبی کِ ثِ هَجت آى ّیچ یک اظ ططفیي ثِ تؼْسات ذاَز ػوان ًکاطزُاًاس یاب
ّط زٍ ططف طجق قطاضزاز ثرا

اظ تؼْساتابى ضا هتٌبسجبً اًجبم زازُاًس ،هگط زض هَاضزی

کِ قطاضزاز ظیبًجبض ثبشسٍ ،
ة  .آًچِ کِ هاوَل سبیط استبًساضزّبی حسبثساضی است.

.3

چٌبًچِ استبًساضز حسبثساضی زیگطی ًَع ذبغی اظ شذبیط ،ثسّیْبی احتوبلی ٍ زاضاییْهبی
احتوبلی ضا هَضز ثحث لطاض زّسٍ ،احس تدبضی ثبیس آى استبًساضز ضا ثىبض ثهطز .ثهِ ػٌهَاى
هثبل ،هَاضز ذبغی اظ شذبیط زض استبًساضزّبی ظیط هغطح ضسُ است:
الف .پیوبًْبی ثلٌسهست (ثِ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  9ثب ػٌَاى

حسابثساضی ییوبًْابی

ثلٌسهست هطاخؼِ ضَز)،
ة  .اخبضُ ّب (ثِ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  21ثب ػٌَاى حسابثساضی اجابضُّاب هطاخؼهِ
ضَز) .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  21حبٍی العاهبت ذبغی ثطای
اخبضُّبی ػولیبتی ظیبًجبض ًیست ،ایي استبًساضز زض چٌیي هَاضزی وبضثطز زاضزٍ ،
ج  .فؼبلیتْبی ثیوِ ػوَهی (ثِ استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  28ثب ػٌَاى
ػوَه

هطاخؼِ ضَز).
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.4

ثؼضی اظ هجبلغی وِ ثب آى ّوبًٌس شذیطُ ثطذَضز هی ضَز هوىي است هطثَط ثهِ ضهٌبذت
زضآهس ثبضس .ثطای هثبل ،هَاضزیوِ ٍاحس تدبضی زض همبثل زضیبفت حك اضتطان ،ذهسهبت
تؼویط ذَزضٍ اضائِ هیوٌس .ایي استبًساضز ثب ضهٌبذت زضآههس سهطٍوبض ًهساضز .اسهتبًساضز
حسبثساضی ضوبضُ  3ثب ػٌَاى

زضآهس ػولیبت

 ،ضطایظ ضٌبذت زضآهس ػولیهبتی ضا هطهرع

هیوٌس ٍ ضٌّوَزی ػولی ثطای ثىبضگیطی هؼیبضّبی ضٌبذت اضائِ ههیزّهس .ایهي اسهتبًساضز
العاهبت استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ 3ضا تغییط ًویزّس.
.5

ایي استبًساضز ،شذبیط ضا ثِ ػٌَاى ثسّیْبیی تؼطیف وطزُ است وِ ظهبى تسَیِ ٍ یب تؼیهیي
هجل آى تَأم ثب اثْبم ًسجتبً لبثل تَخِ هیثبضس .اغغالح ” شذیطُ“ زض هَضز الالهی اظ لجیهل
وبّص اضظش زاضاییْب ٍ هغبلجبت هطىَنالَغَل ًیع ثىبض هیضٍز .ایي الالم هجل زفتهطی
زاضاییْب ضا تؼسیل هیوٌس ٍ هطوَل ایي استبًساضز ًیست.

.6

ایي استبًساضز زض هَضز شذیطُ تدسیس سبذتبض (ضبهل ػولیبت هتَلف ضهسُ) وهبضثطز زاضز.
ٌّگبهی وِ تدسیس سبذتبض هٌغجك ثب تؼطیف ػولیبت هتَلف ضهسُ ثبضهس ،عجهك اسهتبًساضز
حسبثساضی ضوبضُ  31ثب ػٌَاى

زاضاییْبی غیطجبضی ًگْاساضی شاسُ ثاطای فاطٍع ٍ ػولیابت

هتَقف شسُ ،هَاضز افطبی ثیطتطی يطٍضت زاضز.
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تعاسیف
.7

اصطالحبت شین زض ایي استبًساضز ثب هؼبً هارص ظیط ثکبض ضفتِ است :



شذیطُ ًَ :ػ ثسّ است کِ ظهبى تسَیِ ٍ یب تؼییي هجلغ آى تَأم ثب اثْبم ًسجتبً قبثن تَجاِ
است.



ثسّ  :ػجبضت اظ تؼْس اًتقبل هٌبفغ اقتصبزی تَسط ٍاحس تجبضیً ،بش

اظ هؼبهالت یب سابیط

ضٍیسازّبی گصشتِ است.



ضٍیساز تؼْس آٍض  :ضٍیسازی است کِ تؼْسی قبًًَ یب ػطف ایجبز ه کٌس ثاِگًَاِای کاِ
ٍاحس تجبضی هلعم ثِ تسَیِ آى ثبشس.



تؼْس قبًًَ  :تؼْسی است کِ اظ قطاضزاز یب ایعاهبت قبًًَ ًبش ه شَز.



تؼْس ػطف  :تؼْسی است ًبش اظ اقساهبت ٍاحاس تجابضی زض هاَاضزی کاِ ٍاحاس تجابضی
ثب تَجِ ثِ ًحَُ ػون ذَز زض گصشتِ ،سیبستْبی اػالم شسُ یب آئیيًبهِّابی جابضی کابهالً
هارص ،ثِ سبیط اشربص ًابى زازُ است کِ هسئَییتْبی ذبصا ضا ذَاّاس یاصیطفتٍ ،
زض ًتیجٍِ ،احس تجبضی اًتظبضی ثجب ثطای آًْب ایجبز کطزُ است کِ هسئَییتْبی ذاَز ضا ایااب
ذَاّس کطز.



ثسّ احتوبی :
ایف .تؼْسی غیطقطؼ است کِ اظ ضٍیسازّبی گصشتِ ًبش ها شاَز ٍ ٍجاَز آى تٌْاب
اظططیق ٍقَع یب ػسم ٍقَع یک یب چٌس ضٍیساز ًبهارص آتا کاِ ثطاَض کبهان زض
کٌتطل ٍاحس تجبضی ًیست،تأییس ذَاّس شس ،یب
ة.

تؼْسی فؼل است کِ اظ ضٍیسازّبی گصشتِ ًبش ه شَز اهب ثسالین ظیط شٌبسابی
ًو شَز:
 . 1ذطٍج هٌبفغ اقتصبزی ثطای تسَیِ تؼْس هحتون ًیست.
 . 2هجلغ تؼْس ضا ًو تَاى ثب قبثلیت اتکبی کبف اًساظُگیطی کطز.



زاضای احتوبی  :یک زاضای غیطقطؼ است کِ اظ ضٍیسازّبی گصشتِ ًبش ه شَز ٍ ٍجَز
آى تٌْب اظ ططیق ٍقَع یب ػسم ٍقَع یک یب چٌس ضٍیساز ًبهارص آت کِ ثطَض کبهن تحات
کٌتطل ٍاحس تجبضی ًیست ،تأییس ذَاّس شس.



قطاضزاز ظیبًجبض  :قطاضزازی است کِ هربضج غیطقبثن اجتٌبة آى ثطای ایابی تؼْسات ًبش

اظ

قطاضزاز ،ثیش اظ هٌبفغ اقتصبزی هَضز اًتظبض آى قطاضزاز است.



تجسیس سبذتبض  :ثطًبهِای است کِ تَسط هسیطیت ططاح ٍ کٌتطل ها شاَز ٍ زض زاهٌاِ
فؼبییت ٍاحس تجبضی ٍ یب شیَُ اًجبم آى فؼبییت ،تغییطات ثب اّویت ایجبز ه کٌس.
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رخایش ي سایش بذَیُا

.8

شذبیط ضا هیتَاى اظ سبیط ثسّیْب هبًٌس حسبثْبی پطزاذتٌی تدبضی ٍ سبیط حسبثْب ٍ اسهٌبز
پطزاذتٌی هتوبیع وطز ،ظیطا زض هَضز ظهبى تسَیِ ٍیب هجل آى اثْبم ٍخهَز زاضز .حسهبثْبی
پطزاذتٌی تدبضی ،ثسّی ثبثت وبالّب ٍ ذسهبت زضیبفت ضسُای است وِ غَضتحسبة آى
زضیبفت گطزیسُ یب ثب فطٍضٌسُ زض هَضز هجل ٍ ظهبى پطزاذت هبثِاظای آى تَافك ضسُ است.
ثٌبثطایي ٍخِ توبیع اغلی حسبثْبی پطزاذتٌی تدبضی ثب شذهبیط ایهي اسهت وهِ هجله آى
ثب تَخِ ثِ غَضتحسبة ٍ ظهبى پطزاذت آى ًیع اظ عطیك تَافك ثب فطٍضٌسُ هطرع هیگهطزز.
گطٍّی زیگط اظ ثسّیْب ثبثت وبالّب یب ذسهبت زضیبفت ضسُای است وِ غَضتحسهبة آى
زضیبفت ًطسُ یب ثِ عَض ضسوی ثب فطٍضٌسُ زض هَضز هجل ٍ ظهبى تسهَیِ آى تَافهك ًطهسُ
است .زض ثؼضی هَاضز ثطای تؼییي هجل یب ظهبى تسَیِ ثسّیْبیی اظ لجیل ثسّی هطثهَط ثهِ
آة ٍ ثطق هػطف ضسُ تب پبیبى زٍضُ هبلی وِ غَضتحسبة آى ٌَّظ زضیبفت ًطسُ است ٍ
ًیع ثسّیْبی زیگطی اظ لجیل هبلیبت ػولىطز ،اًدبم ثطآٍضز الظم است ،اهب هیهعاى اثْهبم زض
ضاثغِ ثب ایي ثسّیْب ثِ هطاتت ووتط اظ شذبیط است .اگطچِ زض ػول اغغالح شذیهطُ ثهطای
ایي ًَع ثسّیْب ًیع استفبزُ هی ضَز ،اهب اغغالح شذیطُ زض ایي استبًساضز ثهطای ثهسّیْبیی
ثىبض هیضٍز وِ ثب تؼطیف هٌسضج زض ایي استبًساضز اًغجبق زاضتِ ثبضس .شذیطُ تضویي وبال،
شذیطُ پبوسبظی هحیظ ظیست ،شذیطُ زػبٍی حمهَلی ٍ شذیهطُ هعایهبی پبیهبى ذهسهت،
ًوًَِّبیی اظ ایيگًَِ ثسّیْبست.

سابطٍ بیه رخایش ي بذَیُاي احتمالی

.9

اگطچِ ثطآٍضز شذبیط ثِزلیل ًبهطرع ثَزى ظهبى تسَیِ ٍ یب هجل آى تَأم ثب احتوبل است
اهب اغغالح ” احتوبلی“ زض ایي استبًساضز زضهَضز ثسّیْب ٍ زاضاییْهبیی ثىهبض ههیضٍز وهِ
ضٌبسبیی ًویضَز ،ظیطا ٍخَز آًْب تٌْب اظ عطیك ٍلَع یب ػسم ٍلَع یه یب چٌهس ضٍیهساز
ًبهطرع آتی وِ ثغَض وبهل تحت وٌتطل ٍاحس تدبضی ًیست ،تأییس ههیگهطزز .ثؼهالٍُ،
اغغالح ” ثسّی احتوبلی“ ثطای ثسّیْبیی ثىبض هی ضٍز وِ هؼیبضّهبی ضهٌبذت ضا احهطاظ
ًویوٌٌس.
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 . 10ایي استبًساضز هَاضز ظیط ضا اظ ّن هتوبیع هیوٌس:
الف .رخایــش  :ثؼٌَاى ثسّی ضٌبسبیی هیضَز (ثب فطؼ ایٌىِ ثطآٍضز اتىبپصیط لبثل اًدهبم
ثبضس) ،ظیطا تؼْسات فؼلی است ٍ يطٍضت ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثطای تسَیِ ایهي
تؼْسات هحتول است.
ة  .بذَیُاي احتمالی  :ثؼٌَاى ثسّی ضٌبسبیی ًویضَز ،ظیطا:
 . 1تؼْسات احتوبلی است ٍ ٍخَز تؼْس فؼلی ٍاحس تدبضی وِ هٌدهط ثهِ ذهطٍج
هٌبفغ التػبزی هیضَز ،ثبیس تأییس گطزز ،یب
 . 2تؼْسات فؼلی است وِ هؼیبضّبی ضٌبذت هٌسضج زض ایي اسهتبًساضز ضا ًساضًهس
(ظیطا ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثطای تسَیِ تؼْس ،هحتول ًیست یب ثطآٍضز اتىبپصیط
هجل تؼْس اهىبىپصیط ًویثبضس).
شىاخت
رخایـش

. 11

شذیطُ ثبیس زض صَضت احطاظ هؼیبضّبی ظیط شٌبسبی شَز:
ایف ٍ .احس تجبضی تؼْسی فؼل (قبًًَ یب ػطف ) زاضز کِ زض ًتیجِ ضٍیسازی زض گصشتِ ایجابز
شسُ است،
ة  .ذطٍج هٌبفغ اقتصبزی ثطای تسَیِ تؼْس هحتون ثبشس ٍ ،
ج  .هجلغ تؼْس ثِگًَِای اتکبیصیط قبثن ثطآٍضز ثبشس.
اگط ایي شطایط احطاظ ًگطززّ ،یچ شذیطُای ًجبیس شٌبسبی شَز.

تعُذ فعلی

. 12

زض هَاضز ثسیبض ًبزضٍ ،جَز تؼْس فؼل ضٍشي ًیست .زض ایي هَاضز ،چٌبًچِ ثاب زض ًظاط گاطفتي
توبم شَاّس زض زستطس ،احتوبل ٍجَز تؼْس فؼل زض تبضید تطاظًبهِ ثیاتط ثبشس ،چٌایي فاط
ه شَز کِ یک ضٍیساز گصشتِ تؼْس فؼل ضا ثَجَز آٍضزُ است.

 . 13زض اغلت هَاضز ضٍضي است وِ آیب ضٍیساز گصضتِ هٌدط ثِ تؼْسی فؼلی ضسُ است یب ذیط.
زض هَاضزی ًبزض هبًٌس یه زػَی حمَلی هوىي است زض هَضز ایٌىِ ضٍیهسازّبی ذبغهی
ٍالغ ضسُ یب ایٌىِ آى ضٍیسازّب هٌدط ثِ تؼْس فؼلی ضسُ است ،اذتالف ًظط ٍخهَز زاضهتِ
ثبضس .زض ایي هَاضز ٍاحس تدبضی ثب زض ًظط گطفتي توبم ضَاّس زض زستطس ضهبهل ًظهطات
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وبضضٌبسبىٍ ،خَز تؼْس فؼلی ضا زض تبضید تطاظًبهِ هطرع هیوٌس .ضَاّس هَضز ًظط ضبهل
ضَاّس ثیطتطی است وِ اظ عطیك ضٍیسازّبی ثؼس اظ تهبضید تطاظًبههِ فهطاّن ضهسُ اسهت.
ثطاسبس ایي ضَاّس:
الف .اگط احتوبل ٍخَز تؼْس فؼلی زض تبضید تطاظًبهِ ثیطتط ثبضسٍ ،احس تدهبضی شذیهطُ
ضٌبسبیی هیوٌس (ثِ ضطط ایٌىِ هؼیبضّبی ضٌبذت احطاظ گطزز)ٍ ،
ة  .زض غَضتی وِ ثِ احتوبل ظیبز ،تؼْس فؼلی زض تبضید تطاظًبهِ ٍخَز ًساضهتِ ثبضهس،
ٍاحس تدبضی یه ثسّی احتوبلی ضا افطب هیوٌس ،هگط ایٌىهِ اهىهبى ذهطٍج هٌهبفغ
التػبزی ثؼیس ثبضس (ثِ ثٌس 76هطاخؼِ ضَز).
سيیذاد گزشتٍ

 . 14ضٍیساز گصضتِ ای وِ هٌدط ثِ تؼْس فؼلی ضَز ،ضٍیساز تؼْسآٍض ًبهیسُ هیضَز .ثطای ایٌىهِ
ضٍیسازی تؼْسآٍض تلمی ضَز ،الظم است ٍاحس تدبضی ّیچ ضاُ وبض ػولی خع تسَیِ تؼْهس
ایدبز ضسُ ًبضی اظ ایي ضٍیساز ًساضتِ ثبضس .ایي ٍيؼیت تٌْب زض هَاضز ظیط ٍالغ هیضَز:
الف  .العام لبًًَی ثطای تسَیِ تؼْس ٍخَز زاضتِ ثبضس ،یب
ة  .زض هَضز تؼْس ػطفیٌّ ،گبهیوِ ضٍیساز هَضز ًظط (وِ هوىي است ًبضهی اظ الهسام
ٍاحس تدبضی ثبضس) اًتظبضاتی ثدب هجٌی ثط ایفبی تؼْس ٍاحهس تدهبضی زض اضهربظ
زیگط ایدبز وٌس.
 . 15غَضتْبی هبلی ثب ٍيؼیت هبلی ٍاحس تدبضی زض پبیبى زٍضُ گعاضضهگطی ٍ ًهِ ٍيهؼیت
احتوبلی آى زض آیٌسُ سط ٍ وبض زاضز .ثٌبثطایي ،ثطای هربضخی وِ زض آیٌهسُ خْهت اًدهبم
فؼبلیتْبی آتی تحول هی ضَز ،شذیطُای ضٌبسبیی ًوی ضهَز .تٌْهب ثهسّیْبیی زض تطاظًبههِ
ضٌبسبیی هیضَز وِ زض تبضید تطاظًبهِ ٍخَز زاضتِ ثبضس.
 . 16تٌْب تؼْساتی وِ ًبضی اظ ضٍیسازّبی گصضتِ ٍ هستمل اظ الساهبت آتی ٍاحس تدهبضی اسهت،
ثؼٌَاى شذیطُ ضٌبسبیی هیضَزً .وًَِ چٌیي تؼْساتی ضهبهل خهطاین یهب هرهبضج پبوسهبظی
ترطیت غیطلبًًَی هحیظ ظیست است وِ تسَیِ ّط زٍ ،غهطفٌظط اظ الهساهبت آتهی ٍاحهس

111

استاندارد حسابداري شماره 4
ذخاير ،بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي
(تجذیذوظش شذٌ )4831

تدبضی ،هٌدط ثِ ذطٍج هٌبفغ التػبزی ذَاّس ضسّ .وچٌیيٍ ،احس تدهبضی ثهطای هرهبضج
ثطچیسى تأسیسبت ًفتی ،ثِ هیعاى تؼْس ذهَز ثهطای خجهطاى ذسهبضات ٍاضزُ لجلهی شذیهطُ
ضٌبسبیی هیوٌس .اظ سَی زیگطٍ ،احس تدبضی هوىي است ثهسلیل يهطٍضتْبی تدهبضی یهب
العاهبت لبًًَی ،هبیل یب هلعم ثبضس تب هرهبضخی ضا ثهطای اًدهبم فؼبلیهت ثهِ ضٍش ذهبظ
زض آیٌسُ تحول وٌس (ثطای هثبلً ،ػت فیلتطّبی تػفیِ زض یه وبضذبًِ سیوبى) .اظ آًدب وهِ
ٍاحس تدبضی هیتَاًس اظ عطیك الساهبت آتی (هثل تغییهط ضٍش ػولیهبت) اظ هرهبضج آتهی
اختٌبة وٌس ،ثٌبثطایي تؼْس فؼلی ثطای آى هربضج ًساضز ٍ شذیطُای ًیع ضٌبسبیی ًویوٌس.
 . 17تؼْس ّویطِ هستلعم ٍخَز عطف زیگطی است وِ تؼْس ًسجت ثِ ٍی ایفب هیضَز .ثب ایي حبل،
هطرع ثَزى َّیت عطف تؼْس الظم ًیست ٍ تؼْس هوىي است ًسجت ثِ ػوَم ثبضس .چهَى
تؼْس ّویطِ هستلعم تمجل تىلیف زضلجبل عطف زیگطی است ،ثٌبثطایي تػوین هسیطیت اخطایهی
یب ّیئت هسیطُ ،ثِ تؼْس ػطفی زض تبضید تطاظًبهِ هٌدط ًوهیضهَز هگهط ایٌىهِ لجهل اظ تهبضید
تطاظًبهِ تػوین ثِ گًَِای وبهالً هطرع ثِ اعالع اضربظ تحت تأثیط تػوین ضسیسُ ثبضهس ٍ
زض آًْب اًتظبضاتی ثدب هجٌی ثط ایفبی هسئَلیت تَسظ ٍاحس تدبضی ایدبز وطزُ ثبضس.
 . 18ضٍیسازی وِ زض ظهبى ٍلَع ایدبز تؼْس ًویوٌس ،هوىي است هستی ثؼس ثسلیل تغییط لهبًَى
ٍ یب السام ٍاحس تدبضی (ثطای ًوًَِ ،غسٍض یه اعالػیِ ػوَهی) وِ هٌدط ثِ ایدبز تؼْس
ػطفی هیضَز ،تؼْسی ایدبز وٌس .ثؼٌَاى هثبل ،هوىي است ظهبًی وِ هحیظ ظیست ترطیت
هی ضَز ،تؼْسی ثطای خجطاى آى ٍخَز ًساضتِ ثبضس .اهب ایدبز چٌیي ذسبضتی ٌّگهبهی ثهِ
ضٍیساز تؼْسآٍض تجسیل هیضَز وِ لبًَى خسیسی خجطاى ذسبضت هَخَز ضا العاهی وٌس یهب
ٍاحس تدبضی هسئَلیت خجطاى ذسبضت ضا زضهمبثل ػوَم ثپصیطز ثهِ گًَهِای وهِ تؼْهسی
ػطفی ایدبز ضَز.
 . 19یه عطح یب الیحِ لبًًَی پیطٌْبزی ،تٌْب زض غَضتی ثِ ایدبز تؼْس هٌدهط ههیضهَز وهِ
تػَیت آى تمطیجبً لغؼی ثبضس .ثطای همبغس ایي استبًساضز ،ثب چٌیي تؼْسی ّوبًٌهس تؼْهس
لبًًَی ثطذَضز هی ضَز .ضطایظ هتفبٍت حبون ثط تػَیت لَاًیي سجت هی ضَز تهب تؼیهیي
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یه ضٍیساز ٍاحس وِ حبوی اظ لغؼیت یهبفتي تػهَیت لهبًَى ثبضهس ،غیهطهوىي ضهَز.
زض ثسیبضی هَاضز ،تب ظهبًی وِ لبًَى تػَیت ًطَز ،حػهَل اعویٌهبى اظ لغؼیهت یهبفتي
تػَیت لبًَى غیطهوىي است.
محتمل بًدن خشيج مىافع اقتصادي

 . 20ثطای ایٌىِ ثسّی ضطایظ ضٌبذت ضا احطاظ وٌس ًِ تٌْب ٍخَز تؼْس فؼلی ،ثلىِ هحتول ثَزى
ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثطای تسَیِ آى تؼْس ًیع يطٍضی است .زض ایي اسهتبًساضز ،ذهطٍج
هٌبفغ التػبزی زضغَضتی هحتول تلمی هیضَز وِ احتوبل ٍلَع ضٍیساز ثیص اظ ػسم ٍلَع
آى ثبضس .چٌبًچِ ٍخَز تؼْس فؼلی هحتول ًجبضسٍ ،احس تدهبضی آى ضا ثهِ ػٌهَاى ثهسّی
احتوبلی افطب هیوٌس هگط ایٌىِ اهىبى ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثؼیس ثبضس (ثِ ثٌس  76هطاخؼِ
ضَز).
 . 21زضغَضت ٍخَز تؼسازی تؼْس هطبثِ (هثل يوبًتًبهِّبی هحػَل یب لطاضزازّبی هطبثِ)،
هحتول ثَزى ذطٍج هٌبفغ التػبزی الظم ثطای تسَیِ ،ثب زضًظط گهطفتي هدوهَع تؼْهسات
ّطگطٍُ تؼییي هیضَز .اگط چِ هوىي است احتوبل ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثطای ّط یه اظ
الالم ثِعَض خساگبًِ ون ثبضسٍ ،لی ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثطای تسَیِ هدوَع تؼْسات آى
گطٍُ هحتول است .زضایيگًَِ هَاضز (ٍ زضغهَضت احهطاظ هؼیبضّهبی ضهٌبذت) شذیهطُ
ضٌبسبیی هیضَز.
بشآيسد اتکاپزیش تعُذ

 . 22استفبزُ اظ ثطآٍضز زض تْیِ غَضتْبی هبلی اهطی اسبسی است ٍ اتىبپصیطی آى ضا ذسضِزاض
ًوی وٌس .ایي اهط ثَیژُ زضهَضز شذبیط هػساق زاضز وِ هبّیتبً ًسجت ثِ اوثط الالم تطاظًبههِ
اثْبم ثیطتطی زاضز .ثدع زض هَاضز ثسیبض ًبزضٍ ،احس تدبضی لبزض است عیفی اظ ًتبیح هوىي
ضا هطرع وٌس ٍ ثٌبثطایي هیتَاًس ثطای ضٌبذت شذیهطُ ،تؼْهس ضا ثهِگًَهِای اتىبپهصیط
ثطآٍضز وٌس.
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 . 23زض هَاضز ثسیبض ًبزض وِ تؼییي هجل ثسّی اظ عطیك ثطآٍضز اتىبپصیط هیسط ًیست ،ایي ثسّی
ثِػٌَاى ثسّی احتوبلی افطب هیضَز (ثِ ثٌس  76هطاخؼِ ضَز).
بذَیُاي احتمالی

. 24

ٍاحس تجبضی ًجبیس ثسّ احتوبی ضا شٌبسبی کٌس.

. 25

ثسّ احتوبی افاب ه شَز ،هگط ایٌکِ اهکبى ذطٍج هٌبفغ اقتصبزی ثؼیس ثبشس.

 . 26چٌبًچِ ٍاحس تدبضی هطهتطو ًب ٍ هتضهبهٌ ًب زضلجهبل یهه تؼْهس هسهئَلیت زاضهتِ ثبضهس،
آى ثرص اظ تؼْس وِ اًتظبض هیضٍز تَسظ سبیط اضربظ ایفب ضَز ثؼٌَاى ثهسّی احتوهبلی
هحسَة هیضَزٍ .احس تدبضی تٌْب ثطای ثرطی اظ تؼْس وِ ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثهطای
تسَیِ آى هحتول است ،شذیطُ ضٌبسبیی هیوٌس ،ثدع زض ضهطایظ ثسهیبض ًهبزض وهِ ًتهَاى
ثطآٍضز اتىبپصیط اًدبم زاز.
ٍ . 27يؼیت ثسّیْبی احتوبلی هوىي است ًسجت ثِ آًچِ وِ زض اثتسا اًتظبض ههیضفهت ،تغییهط
وٌس .ثٌبثطایي ،ثسّیْبی یبزضسُ ثغَض هساٍم اضظیبثی هیضَز تب تؼییي گطزز وِ آیهب ذهطٍج
هٌبفغ التػبزی هحتول ضسُ است یب ذیهط .چٌبًچهِ ذهطٍج هٌهبفغ التػهبزی آتهی ثهطای
الالهیوِ لجالً ثِ ػٌَاى ثسّی احتوبلی تلمی ضسُاًس ،هحتوهل ضهَز ،زض غهَضتْبی ههبلی
زٍضُای وِ هیعاى احتوبل زض آى تغییط هیوٌس ،شذیطُ ضٌبسبیی هیضهَز (هگهط زض ضهطایظ
ثسیبض ًبزضی وِ ثطآٍضز اتىبپصیط هوىي ًجبضس).
داساییُاي احتمالی
ٍ . 28احس تجبضی ًجبیس زاضای احتوبی ضا شٌبسبی کٌس.

 . 29زاضاییْبی احتوبلی هؼوَالً اظ ضٍیسازّبی ثطًبهِضیعی ًطسُ یب غیطهٌتظطُای ًبضی ههیضهَز
وِ ٍضٍز هٌبفغ التػبزی ثِ ٍاحس تدبضی ضا هوىي هیسبظز .ثطای هثبل ،هیتَاى ثِ ازػهبیی
وِ ٍاحس تدبضی اظعطیك هطاحل لبًًَی پیگیطی هیوٌس اهب پیبهس آى ًبهطرع است ،اضبضُ
وطز.
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 . 30زاضاییْبی احتوبلی زض غَضتْبی هبلی ضٌبسبیی ًویضهَز ،ظیهطا هوىهي اسهت هٌدهط ثهِ
ضٌبذت زضآهسی ضَز وِ ّطگع تحمك ًیبثس .ثب ایيحبل ،ظهبًیوِ تحمك زضآهس تمطیجبً لغؼی
ثبضس ،زاضایی هطثَط احتوبلی ًیست ٍ ضٌبسبیی هیضَز.
 . 31زاضایی احتوبلی ظهبًی افطب هیضَز وِ ٍضٍز هٌبفغ التػبزی هحتول ثبضس.
 . 32زاضاییْبی احتوبلی ثغَض هساٍم اضظیبثی هیگطزز تب اعویٌبى حبغل ضهَز وهِ تغییهطات آى
ثًِحَ هٌبست زض غَضتْبی هبلی هٌؼىس ضسُ است .چٌبًچِ ٍضٍز هٌبفغ التػبزی تمطیجهبً
لغؼی ثبضس ،زاضایی ٍ زضآهس هطثَط زض غَضتْبی هبلی زٍضُای وهِ تغییهط زض آى ضخ زازُ
است ،ضٌبسبیی هیضَزّ .وچٌیي زض غَضتی وِ ٍضٍز هٌبفغ التػبزی هحتول ضَز ٍاحهس
تدبضی زاضاییْبی احتوبلی ضا افطب هیوٌس.
اوذاصٌگیشي
بُتشیه بشآيسد
 . 33هجلغ شٌبسبی شسُ ثؼٌَاى شذیطُ ثبیس ثْتطیي ثطآٍضز اظ هربضج ثبشس کِ ثاطای تساَیِ تؼْاس
فؼل زض تبضید تطاظًبهِ الظم است.

 . 34ثْتطیي ثطآٍضز اظ هربضج الظم ثطای تسَیِ تؼْس فؼلی ،هجلغهی اسهت وهِ ٍاحهس تدهبضی
ثِ عَض هٌغمی الظم است ثطای تسَیِ تؼْس یب اًتمبل ثِ ضرع ثبلهث زض تهبضید تطاظًبههِ
ثپطزاظز .تسَیِ یب اًتمبل تؼْس زض تبضید تطاظًبهِ اغلت ًهبهوىي یهب غیهط التػهبزی اسهت.
ثب ایيحبل ،ثطآٍضز هجلغی وِ ٍاحس تدبضی ثِ عَض هٌغمی الظم است ثطای تسهَیِ یهب اًتمهبل
تؼْس ثپطزاظز ،ثْتطیي ثطآٍضز اظ هربضج الظم ثطای تسَیِ تؼْس فؼلی زض تبضید تطاظًبهِ است.
ً . 35تبیح ٍ آثبض هبلی ضٍیسازّب ،اظ عطیك لضبٍت هسیطیت ٍاحس تدبضی ثبتَخِ ثهِ تدطثیهبت
گصضتِ زضهَضز ضٍیسازّبی هطبثِ ٍ زض ثؼضی هَاضز ،گعاضش وبضضٌبسبى هسهتمل ثهطآٍضز
هیضَز .ضَاّس هَضزًظط ضبهل ضَاّس ثیطتطی است وِ ضٍیسازّبی ثؼس اظ تبضید تطاظًبههِ
ثسست هیزّس.
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ً . 36حَُ ثطذَضز ثب اثْبم حبون ثط ضٌبسبیی شذیطُ ،ثِ ضطایظ هطتجظ ثب آى ثستگی زاضز .چٌبًچِ
شذیطُای وِ اًساظُگیطی هی ضَز هطثَط ثِ الالم هتؼسزی ثبضس ،تؼْس اظ عطیك تؼیهیي ٍظى
ّط یه اظ پیبهسّبی هوىي ثب تَخِ ثِ احتوبل ٍلَع آًْب ثطآٍضز هیضَز .ایي ضٍش آهبضی
ثطآٍضز ” ،اضظش هَضز اًتظبض “ ًبهیسُ هیضَز .ثٌبثطایي ،هجل شذیطُ ثِ تٌبست هیهعاى احتوهبل
ظیبى ،ثؼٌَاى هثبل  60زضغس یب  90زضغس ،هتفهبٍت ذَاّهس ثهَزٌّ .گهبهی وهِ پیبههسّبی
احتوبلی زاضای یه زاهٌِ پیَستِ است ٍ احتوبل ٍلَع ّط ضٍیساز زض ایي زاهٌِ هطهبثِ سهبیط
ضٍیسازّبستً ،مغِ هیبًی ایي زاهٌِ ثؼٌَاى شذیطُ ثطآٍضزی هسًظط لطاض هیگیطز.
مثال ٍ :احس تدبضی هحػَالت ذَز ضا ّوطاُ ثب يوبًت ضص هبِّ ثبثت ضفغ ّطگًَهِ ػیهت ٍ
ًمع ًبضی اظ تَلیس ثِ فطٍش ههیضسهبًس .چٌبًچهِ ػیهت ٍ ًمهع وطهف ضهسُ زض توهبم
هحػَالت فطٍش ضفتِ خعئی ثبضسّ ،عیٌِ ضفغ آى هؼبزل یه هیلیَى ضیبل ذَاّس ثَز ٍ اگهط
ػیت ٍ ًمع وطف ضسُ زض توبم هحػَالت فطٍش ضفتِ ػوسُ ثبضسّ ،عیٌِ ضفغ آى هؼبزل
چْبض هیلیَى ضیبل ذَاّس ثَز .تدطثیبت گصضتِ ٍ اًتظبضات آتی ٍاحس تدبضی حهبوی اظ آى
است وِ زض سبل آیٌسُ 75 ،زضغس هحػَالت فطٍش ضفتِ فبلس ػیت ٍ ًمهع 20 ،زضغهس
زاضای ػیت ٍ ًمع خعئی ٍ  5زضغس ًیع زاضای ػیت ٍ ًمع ػوسُ ذَاّس ثَز .ثطاسهبس
العاهبت ثٌس  ،21خبضی احتوبل ذطٍج هٌبفغ التػبزی ثبثت تؼْهسات هطثهَط ثهِ يهوبًت
هحػَالت ضا ثِ عَض ولی اضظیبثی هیوٌس.
اضظش هَضز اًتظبض ّعیٌِ ضفغ ػیت ٍ ًمع هحػَالت ثِ ضطح ظیط است:
 4( ; 0/4هیلیَى  1( + )%5 هیلیَى ( + )%20 غفط )%75 
سیسک ي ابُام
 . 37ضیسک ٍ اثْبم حبکن ثط ثسیبضی اظ ضٍیسازّب ٍ شطایط ثبیس زض زستیبث ثِ ثْتطیي ثطآٍضز شذیاطُ
زضًظط گطفتِ شَز.
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 . 38ضیسه ثیبًگط تغییطپصیطی ًتبیح است .تؼسیل ضیسه هوىي است هجل ثسّی ضا افعایص زّس.
زضضطایظ اثْبم ،ثطای پطّیع اظ ثیصًوبیی زضآهسّب یب زاضاییْب ٍ ون ًوبیی ّعیٌِّب یب ثسّیْب،
ضػبیت احتیبط زض اًدبم لضبٍت الظم است .ثب ایيحبلٍ ،خَز اثْبم ،ایدبز شذبیط ايهبفی
یب ثیصًوبیی ثسّیْب ضا تَخیِ ًویوٌس .ثِ ػٌَاى هثبل ،چٌبًچِ ّعیٌِّبی یه پیبهس ًبهسبػس
ذبظ ثػَضت هحتبعبًِ ثطآٍضز ضَز ،هیعاى احتوبل آى ًجبیس ثیص اظ ٍالغ زضًظهط گطفتهِ
ضَز .ثبیس هطالت ثَز تب اظ تؼسیل هضبػف ثبثت ضیسه ٍ اثْهبم ٍ زضًتیدهِ ثهیصًوهبیی
شذیطُ اختٌبة ضَز.
اسصش فعلی
. 39

ٌّگبه کِ اثط اضظع ظهبً یَل ثب اّویت است ،هجلغ شذیطُ ثبیس هؼابزل اضظع فؼلا هرابضج
هَضز اًتظبض الظم ثطای تسَیِ تؼْس ثبشس.

 . 40ثب تَخِ ثِ هطىالت ػولی تؼییي ًطذْبی تٌعیل هتفبٍت ٍ ثِهٌظَض ایدهبز یىٌهَاذتی زض
ضیَُ هحبسجِ اضظش فؼلی ثسّی ثلٌسهست ،تَغیِ هیضَز اظ ًطخ ثبظزُ ثسٍى ضیسه ،هبًٌس
ًطخ سَز سپطزُّبی سطهبیِگصاضی ثلٌسهست ثبًىی یب ًطخ اٍضاق هطبضوت زٍلتی ،استفبزُ
ضَز.
سيیذادَاي آتی
. 41

اگط شَاّس ػیٌ کبف ٍجَز زاشتِ ثبشاس کِ ضٍیسازّبی آت هؤثاط ثطهجلغ هاَضز ًیابظ ثاطای
تسَیاِ تؼْس ،ضخ ذَاّس زاز ،ایي ضٍیسازّب ثبیس زض تؼییي هجلغ شذیطُ زض ًظطگطفتِ شَز.

 . 42ضٍیسازّبی آتی هَضز اًتظبض هوىي است زض اًساظُگیطی شذبیط اّویت ٍیژُای زاضتِ ثبضس.
ثطای ًوًَِ ،هوىي است ایي اػتمبز ٍخَز زاضتِ ثبضس وِ هربضج ثطچیسى یه وبضگهبُ زض
پبیبى ػوط آى ثِزلیل تغییطات آتی فٌبٍضی ثطچیسى ،وبّص یبثس .زض ایي حبلت ،هجل شذیطُ
ثب تَخِ ثِ توبم ضَاّس هَخَز زض هَضز فٌبٍضی لبثل زستطس زض ظههبى ثطچیهسى ،ثهطآٍضز
هیضَز.
ياگزاسي مًسد اوتظاس داساییُا
. 43

سَز ًبش اظ ٍاگصاضی هَضز اًتظبض زاضاییْب ًجبیس زض اًساظُگیطی شذیطُ زض ًظط گطفتِ شَز.
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 . 44سَز ًبضی اظ ٍاگصاضی هَضز اًتظبض زاضاییْب زض اًساظُگیطی شذیطُ زضًظط گطفتِ ًوهیضهَز،
حتی اگط ٍاگصاضی هَضز اًتظبضضاثغِ ًعزیىی ثب ضٍیسازی زاضتِ ثبضس وِ هٌدهط ثهِ ایدهبز
شذیطُ هیضَزٍ .احس تدبضی سَز ًبضی اظ ٍاگصاضی هَضز اًتظبض زاضاییْب ضا زض ظهبى تؼییي
ضسُ هغبثك استبًساضز حسبثساضی هطتجظ ثب زاضایی هَضز ًظط ضٌبسبیی هیوٌس.
جبشان مخاسج
. 45

چٌبًچِ اًتظبض ضٍز توبم یب ثرا اظ هربضج هَضز ًیبظ ثطای تسَیِ شذیطُ تَسط شارص زیگاطی
ججطاى شَز ،ایي هجلغ تٌْب ظهبً ثؼٌَاى یک زاضای جساگبًِ شٌبسابی ها شاَز کاِ ججاطاى آى
یس اظ تسَیِ تؼْس تَسط ٍاحس تجبضی تقطیجبً قطؼ ثبشس .هجلاغ شٌبسابی شاسُ ثاطای ججاطاى
هربضج ًجبیس ثیش اظ هجلغ شذیطُ ثبشس.

. 46

زض صَضت سَز ٍ ظیبى ه تَاى ّعیٌِ هطتجط ثب یک شذیطُ ضا یس اظ کسط هجلغ شٌبسابی شاسُ
ثطای ججطاى هربضج اضائِ کطز.

 . 47زض ثطذی هَاضز هوىي است توبم یب ثرطی اظ هربضج هَضز ًیبظ ثطای تسَیِ شذیطُ ،تَسظ
ضرع ثبلثی پطزاذت ضَز (ثطای ًوًَهِ ،اظ عطیهك لطاضزازّهبی ثیوهِ ،تضهویي خجهطاى
ذسبضت یب يوبًت فطٍضٌسُ).
 . 48زض ثیطتط هَاضز ،پطزاذت توبم هجل هَضزًظط ثِ ػْسُ ٍاحس تدبضی است ثِگًَِای وِ اگط
ضرع ثبلث ثِ ّط زلیل تؼْس ذَز ضا ایفب ًىٌسٍ ،احس تدبضی ثبیس ول هجل ضا تسَیِ وٌس.
زض چٌیي ٍيؼیتی ،ثطای ول هجل ثسّی شذیطُ ضٌبسبیی هی ضَز ٍ هرهبضج لبثهل خجهطاى
تَسظ ضرع ثبلث تٌْب ظهبًی ثِ ػٌَاى یه زاضایی خساگبًِ ضٌبسبیی هیضَز وِ خجهطاى
آى پس اظ تسَیِ تؼْس تَسظ ٍاحس تدبضی تمطیجبً لغؼی ثبضس.
 . 49زض ثطذی هَاضزٍ ،احس تدهبضی زضغهَضت لػهَض ضهرع ثبلهث زض پطزاذهت هرهبضج
هَضزًظط ،هتؼْس ثِ پطزاذت آى ًرَاّس ثَز ٍ زض ًتیدِ شذیطُای اظ ایهي ثبثهت ضٌبسهبیی
ًویوٌس.
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تغییش رخایش
. 50

شذبیط ثبیس زض یبیبى ّطزٍضُ هبی ثطضس ٍ ثطای ًابىزازى ثْتطیي ثطآٍضز جبضی تؼسین شاَز.
ّطگبُ ذطٍج هٌبفغ اقتصبزی ثطای تسَیِ تؼْس ،زیگط هحتون ًجبشس ،شذیطُ ثبیاس ثطگاات زازُ
شَز.

 . 51زضهَاضزی وِ ثطای تؼییي هجل شذیطُ اظ تٌعیل استفبزُ هی ضَز ،هجله زفتهطی شذیهطُ زض
ّط زٍضُ ثب گصضت ظهبى افعایص هییبثس .ایي افعایص ثؼٌَاى ّعیٌِ هبلی ضٌبسبیی هیضَز.
استفادٌ اص رخایش
. 52

شذیطُ ثبیس تٌْب ثطای هربضج استابزُ شَز کِ زض اصن ثطای آى شٌبسبی شسُ است.

 . 53تٌْب هربضخی وِ ثب شذیطُ اٍلیِ هطتجظ است اظ آى وسط هیضَز .وسط هربضج اظ شذیهطُای
وِ زض اثتسا ثب ّسف زیگطی ضٌبسبیی ضسُ است ثبػث هیضَز تب آثبض زٍ ضٍیساز هتفهبٍت
پٌْبى ثوبًس.
بکاسگیشي قًاعذ شىاخت ي اوذاصٌگیشي
صیاوُاي عملیاتی آتی
. 54

ثبثت ظیبًْبی ػولیبت آت ًجبیس شذیطُای شٌبسبی شَز.

 . 55ظیبًْبی ػولیبتی آتی ثب تؼطیف ثسّی اضائِضسُ زض ثٌس  7هغبثمت ًساضز ٍ حبئع هؼیبضّهبی
ولی ضٌبذت شذبیط هٌسضج زض ثٌس ً 11ویثبضس.
 . 56اًتظبض ٍلَع ظیبًْبی ػولیبتی آتی هوىي اسهت ثیهبًگط وهبّص اضظش ثطذهی زاضاییْهبی
ػولیبتی ثبضسٍ .احس تدبضی الظم است هَيَع وبّص اضظش ایي زاضاییْب ضا هَضز تَخهِ
لطاض زّس.
قشاسدادَاي صیاوباس
 . 57زض صَضت کِ ٍاحس تجبضی قطاضزاز ظیبًجبض زاشتِ ثبشس ،تؼْس فؼل هطثَط ثِ ظیبى قطاضزاز ثبیس
ثِ ػٌَاى شذیطُ شٌبسبی شَز.
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 . 58ثسیبضی اظ لطاضزازّبً ،ظیط ثؼضی اظ سفبضضبت ذطیس ػبزی ضا ههیتهَاى ثهسٍى پطزاذهت
ذسهبضت ثهِ عهطف لهطاضزاز فسد وهطز ٍ ثٌبثهطایي ثبثت آًْهب تؼْهسی ٍخهَز ًهساضز.
سهبیهط لهطاضزازّهب ّن حمهَق ٍ ّن تؼْساتی ضا ثهطای عطفیهي لهطاضزاز ایدهبز هیوٌهس.
ّطگبُ ضٍیسازّبیی هَخت ظیبًجهبض ضهسى لطاضزاز ضَز ،چٌیي لطاضزازی زض زاهٌهِ وهبضثطز
ایي استبًساضز لطاض هیگیطز ٍ یه ثسّی ٍخَز زاضز وِ ضٌبسبیی هیضَز.
 . 59عجك ایي استبًساضز ،لطاضزاز ظیبًجبض لطاضزازی است وِ هربضج غیطلبثلاختٌبة ثطای ایفهبی
تؼْسات ًبضی اظ لطاضزاز ثیص اظهٌبفغ التػبزی هَضز اًتظهبض آى لهطاضزاز ثبضهس .هرهبضج
غیطلبثل اختٌبة لطاضزاز ػجبضت اظ حسالل ذبلع هربضج ذهطٍج اظ لهطاضزاز یؼٌهی الهل
” ظیبى ًبضی اظ اخطای لطاضزاز“ ٍ ” هربضج خجطاى ذسبضت ًبضی اظ تطن لطاضزاز“ است.
 . 60لجل اظ ایدبز شذیطُ ثطای یه لطاضزاز ظیبًجبضٍ ،احس تدبضی ظیبى وبّص اضظش زاضاییْهبی
اذتػبظ یبفتِ ثِ آى لطاضزاز ضا ضٌبسبیی هیوٌس.
تجذیذ ساختاس

 . 61هَاضز ظیط ًوًَِّبیی اظ ضٍیسازّبیی است وِ هیتَاًس هطوَل تؼطیف تدسیس سبذتبض ثبضس:
الف .فطٍش یب تَلف یه فؼبلیت تدبضی،
ة  .ثستي هىبى فؼبلیت تدبضی زض یه وطَض یب هٌغمِ یب تغییط هىبى فؼبلیتْبی تدبضی اظ
یه وطَض یب هٌغمِ ثِ وطَض یب هٌغمِ زیگط،
ج  .تغییط سبذتبض هسیطیت ،ثطای ًوًَِ ،حصف یه الیِ اظ هسیطیتٍ ،
ز  .تدسیس سبظهبى اسبسی وِ اثط ثب اّویتی ثط هبّیت ٍ هحَض ػولیهبت ٍاحهس تدهبضی
زاضز.
 . 62ثطای هربضج تدسیس سبذتبض تٌْب زض غَضتی شذیطُ ضٌبسبیی هی ضَز وِ هؼیبضّبی ػوَهی
ضٌبذت شذبیط هٌسضج زض ثٌس  11احطاظ ضهَز .ثٌهسّبی  63تهب  73چگهًَگی ثىهبضگیطی
هؼیبضّبی ػوَهی ضٌبذت زض هَضز تدسیس سبذتبض ضا تَغیف هیوٌس.
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 . 63تؼْس ػطف زض هَضز تجسیس سبذتبض تٌْب ظهبً ضخ ه زّس کِ ٍاحس تجبضی:
ایف .ططح تاصیل هصَة ثطای تجسیس سبذتبض زاشتِ ثبشاس کاِ حاساقن هاَاضز ظیاط زض آى
هارص شسُ ثبشس:
 . 1فؼبییت تجبضی هَضزًظط،
 . 2هکبىّبی اصل هتبثط اظ تجسیس سبذتبض،
 . 3هکبى ،کبضکطز ٍ تؼساز تقطیج کبضکٌبً کِ ثطای ذبتوِ ذسهت آًْب هعایبی یطزاذات
ذَاّس شس،
 . 4هربضج کِ تحون ذَاّس شسٍ ،
 . 5ظهبى اجطای ططحٍ ،
ة  .ثب شطٍع اجطای ططح یب اػالم ٍیژگیْبی اصل آى ثِ اشربص کِ اظ آى هتابثط ها شاًَس،
زض آًْب اًتظبضی ثجب ایجبز کٌس کِ تجسیس سبذتبض اًجبم ذَاّس شس.

 . 64ضَاّس الظم هجٌی ثطایٌىِ ٍاحس تدبضی اخطای عطح تدسیس سبذتبض ضا آغبظ ًوهَزُ اسهت،
اظعطیك هَاضزی ّوچَى پیبزُسبظی هبضیياالت ،فطٍش زاضاییْب یب اػالم ػوَهی ٍیژگیْبی
اغلی عطح فطاّن هی ضَز .اػالم ػوَهی یه عطح تفػیلی ثطای تدسیهس سهبذتبض
تٌْب زض غَضتی تؼْس ػطفی ثطای تدسیس سبذتبض ایدبز هی وٌس وِ ثب خعئیبت وبهل
(یؼٌی ٍیژگیْبی اغلی عطح ضا ثیبى وٌس) ٍ ث ِ ضٍضی غَضت گیطز تب اًتظبضی ثدب
هجٌی ثط اًدبم تدسیس سبذتبض تَسظ ٍاحس تدبضی ،زض اضربظ زیگط اظ لجیل هطتطیبى،
تَلیسوٌٌسگبى ٍ وبضوٌبى (یب ًوبیٌسگبى آًْب) ایدبز وٌس.
 . 65اػالم یه عطح ثِ اضربظ هتبثط اظ آى ،زض غَضتی هَخهت تؼْهس ػطفهی ههیضهَز وهِ
ثطًبهِضیعی آى زض اسطع ٍلت اًدبم ضَز ٍ تىویل آى زض یه چهبضچَة ظههبًی غهَضت
گیطز ،ثغَضیىِ ایدبز تغییط ثب اّویت زض آى غیطهحتول ثبضهس .زض غهَضت اًتظهبض تهأذیط
عَالًی لجل اظ ضطٍع تدسیس سبذتبض یب عَالًی ضسى غیطهؼمَل هست تدسیس سبذتبض ،ثؼیس
است عطح هصوَض زض اضربظ زیگط اًتظبضی ثدب ایدبز وٌس وِ ٍاحهس تدهبضی ٌّهَظ ثهِ
تدسیس سبذتبض هتؼْس هیثبضس ،ظیطا چبضچَة ظهبًی فطغتی ثطای ٍاحهس تدهبضی خْهت
تغییط عطحْبیص فطاّن هیوٌس.
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 . 66تػوین اضوبى غالحیتساض ٍاحس تدبضی ثطای تدسیهس سهبذتبض لجهل اظ پبیهبى زٍضُ ههبلی،
هَخت تؼْس ػطفی زض تهبضیهد تهطاظًهبههِ ًوی ضهَز ،هگط ایٌىهِ ٍاحهس تدبضی لجهل اظ
تبضید تطاظًبهِ:
الف .عطح تدسیس سبذتبض ضا ضطٍع وطزُ ثبضس ،یب
ة ٍ .یژگیْبی اغلی عطح ضا ثِ اضربظ هتأثط اظ آى ثِگًَِای اػالم وطزُ ثبضس وهِ زض
آًْب اًتظبضی ثدب هجٌی ثط اًدبم تدسیس سبذتبض تَسظ ٍاحس تدبضی ثَخَز آیس.
زض ثؼضی هَاضز ٍاحس تدبضی تٌْب ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ اخطای عهطح تدسیهس سهبذتبض ضا
آغبظ هیوٌس یب ٍیژگیْبی اغلی آى ضا ثطای اضربظ هتأثط اظ آى اػالم هیًوبیس .زض ایي ضهطایظ
اگط تدسیس سبذتبض ثب اّویت ثبضس ٍ ػسم افطبی آى ثط تػویوبت التػبزی استفبزُوٌٌسگبى
ثطهجٌبی غَضتْبی هبلی تبثیط گصاضز ،عجك استبًساضز حسبثساضی ضوبضُ  5ثب ػٌَاى

ضٍیاسازّبی

ثؼس اظ تبضید تطاظًبهِ ،افطبی آى يطٍضی است.
 . 67اگط چهِ تؼْس ػطفی تٌْهب اظ عطیك تػوین هسیطیت ایدهبز ًویضهَز ،اههب هوىي اسهت
سبیط ضٍیسازّبی گصضتِّ ،وطاُ چٌیي تػویوی ،هَخت ایدبز تؼْس ضهَز .ثطای ًوًَهِ،
ًت بیح هصاوطُ ثب ًوبیٌسُ وبضوٌبى ثطای هعایبی پبیبىذسهت یب هصاوطُ ثب ذطیساضاى زضهَضز
فطٍش یه ثرص ػولیبتی هوىي است هٌَط ثِ تػهَیت ّیئهت ههسیطُ ثبضهس .پهس اظ
تػَیت ٍ اػالم ثِ اضربظ زیگطٍ ،احس تدبضی زضغَضت احطاظ ضطایظ هٌسضج زض ثٌس ،63
تؼْس ػطفی ثطای تدسیس سبذتبض زاضز.
 . 68زض ضاثطِ ثب فطٍع توبم یب ثرا

اظ فؼبییت تجبضیّ ،یچگًَِ تؼْسی ایجبز ًو شَز هگط ایٌکاِ

ٍاحس تجبضی ثِ هَجت یک قطاضزاز فطٍع هلعم ثِ فطٍع ثبشس.

 . 69حتی ظهبًیوِ یه ٍاحس تدبضی تػوین ثِ فطٍش ثرطی اظ فؼبلیت تدهبضی زاضز ٍ آى ضا
ثِ ػوَم اػالم هیًوبیس ،آى تػوین ثِ ػٌَاى تؼْس فطٍش تلمی ًویضَز هگط آًىِ ذطیساض،
هطرع ٍ لطاضزاز فطٍش العامآٍض هٌؼمس ضسُ ثبضس .هبزاهیىهِ لهطاضزاز فهطٍش الهعامآٍض
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ٍخَز ًساضتِ ثبضسٍ ،احس تدبضی لبزض ذَاّس ثَز ًظطش ضا تغییط زّس ٍ چٌبًچهِ ًتَاًهس
ذطیساضی ثب ضطایظ لبثل لجَل ثیبثس ،هدجَض است ضاّىبضّهبی زیگهطی ضا زض ًظهط ثگیهطز.
ٌّگبهی وِ فطٍش فؼبلیت تدبضی ثؼٌَاى ثرطی اظ تدسیس سبذتبض زض ًظهط گطفتهِ ضهَز،
زاضاییْبی آى فؼبلیت اظ ًظط وبّص اضظش ثطضسی هی ضَز .اگهط فهطٍش ،تٌْهب ثرطهی اظ
تدسیس سبذتبض تلمی ضَز ،تؼْس ػطفی هوىي است اظ سبیط ثرطْبی تدسیس سبذتبض ًبضی
ضَز لجل اظ آًىِ لطاضزاز فطٍش العامآٍض هٌؼمس گطزز.
. 70

شذیطُ تجسیس سبذتبض ثبیس تٌْب شبهن هربضج هستقین ًبش اظ تجسیاس سابذتبض ثبشاس یؼٌا آى
هربضج کِ ّن ثطای تجسیس سبذتبض ضطٍضی است ٍ ّن ثِ فؼبییتْبی جبضی ٍاحس تجبضی هطثاَط
ًجبشس.

 . 71شذیطُ تدسیس سبذتبض ضبهل هربضخی ًظیط هَاضز ظیط ًیست:
الف .ثبظآهَظی یب خبثدبیی وبضوٌبى زائن،
ة  .ثبظاضیبثی ،یب
ج  .سطهبیِگصاضی زض سیستنّب ٍ ضجىِّبی تَظیؼی خسیس.
ایي هربضج ثب ازاضُ فؼبلیتْبی تدبضی زض آیٌسُ هطتجظ است ٍ ثسّی ًبضی اظ تدسیس سبذتبض
زض تبضید تطاظًبهِ ًیست .چٌیي هربضخی هستمل اظ تدسیس سبذتبض ضٌبسبیی هیضَز.
 . 72ثطای ظیبًْبی ػولیبتی آتی لبثل تطریع تب تبضید تدسیس سبذتبض شذیطُ هٌظَض ًوهیضهَز
هگط ایٌىِ هطثَط ثِ لطاضزازی ظیبًجبض ثبضس.
 . 73سَز حبغل اظ ٍاگصاضی زاضاییْب زض اًساظُگیطی شذیهطُ تدسیهس سهبذتبض زض ًظهط گطفتهِ
ًویضَز ،حتی اگط فطٍش زاضاییْب ثرطی اظ تدسیس سبذتبض تلمی ضَز.
افشا
. 74

ٍاحس تجبضی ثبیس گطزع ّط طجقِ اظ شذبیط ضا ثِشطح ظیط افاب کٌس:

ایف.

هجلغ زفتطی اثتسا ٍ یبیبى زٍضُ،

ة  .شذبیط ایجبز شسُ ط زٍضُ ،شبهن افعایش شذبیط هَجَز،
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ج  .هجبیغ استابزُ شسُ (هربضج تأهیي شسُ اظ هحن شذیطُ) ط زٍضُ،
ز  .هجبیغ استابزُ ًاسُ ثطگات ط زٍضٍُ ،
ّ  .افعایش هجبیغ تٌعین شسُ ط زٍضُ ًبش اظ گصشت ظهبى ٍ اثط ّطگًَِ تغییط زض ًطخ تٌعین.
اضائِ اطالػبت هقبیسِای ایعاه ًیست.
ٍ . 75احس تجبضی ثبیس ثطای ّط طجقِ اظ شذبیط هَاضز ظیط ضا افاب کٌس:
ایف .شطح هرتصطی اظ هبّیت تؼْس ٍ ظهبىثٌسی هَضز اًتظبض ثطای ذطٍج هٌبفغ اقتصبزی،
ة  .هَاضز اثْبم هطثَط ثِ هجلغ یب ظهبىثٌسی ذطٍج هٌابفغ اقتصابزی ٍ زضصاَضت ضاطٍضت،
افابی کبف زضهَضز هاطٍضبت اصل هطثَط ثِ ضٍیسازّبی آت ٍ ،
ج  .هجلغ هربضج قبثن ججطاى ٍ زاضای شٌبسبی شسُ ثبثت ججطاى ایي هربضج.
ٍ . 76احس تجبضی ثبیس ثطای ّط طجقِ اظ ثسّیْبی احتوبی زض تبضید تطاظًبهِ ،شطح هرتصطی اظ هبّیت
ثسّ احتوبی ٍ هَاضز ظیط ضا زض صَضت اهکبى افاب کٌس ،هگط ایٌکِ اهکبى ّطگًَِ ذاطٍج هٌابفغ
اقتصبزی ثطای تسَیِ ثؼیس ثبشس :
ایف .ثطآٍضز اثط هبی آى کِ طجق ثٌسّبی  33تب  44اًساظُگیطی شسُ است،
ة  .هَاضز اثْبم هطثَط ثِ هجلغ یب ظهبىثٌسی ذطٍج هٌبفغ اقتصبزیٍ ،
ج  .اهکبى ّطگًَِ ججطاى هربضج.

 . 77زض تؼییي ایٌىِ وسام شذبیط یب ثسّیْبی احتوبلی هیتَاًس یه عجمهِ ضا تطهىیلزّهس ،الظم
است هبّیت ایي الالم آًچٌبى هطبثِ ثبضس وِ ثب افطبی آى زض یه عجمِ ،ضػبیهت العاههبت
ثٌسّبی ( 75الف) ٍ (ة) ٍ ( 76الف) ٍ (ة) اهىبىپصیط ثبضس .ثٌبثطایي ،هوىي است اضائِ
هجبل شذیطُ هطثَط ثِ يوبًت هحػَالت هتفبٍت زض یه عجمِ هٌبست ثبضهس ،اههب اضائهِ
هجبل هطثَط ثِ يوبًتًبهِّبی ػبزی ٍ هجبلغی وِ هَوَل ثِ هطرع ضسى ًتبیح الساهبت
لبًًَی است ،زض یه عجمِ ،هٌبست ًجبضس.
 . 78چٌبًچهِ شذیهطُ ٍ ثسّی احتوبلی اظ ضطایظ یىسبًی ًبضهی ضهَزٍ ،احس تدبضی ههَاضز
همطض زض ثٌسّبی  74تب  76ضا ثِگًَهِای افطهب هیوٌس وِ اضتجهبط ثیي شذیههطُ ٍ ثهسّی
احتوبلی ضا ًطهبى زّس.
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 . 79چٌبًچِ ٍضٍز هٌبفغ اقتصبزی هحتون ثبشسٍ ،احس تجبضی ثبیس شطح هرتصطی اظ هبّیت زاضاییْبی
احتوبی زض تبضید تطاظًبهِ ٍ زضصَضت اهکبى ،ثطآٍضزی اظ اثط هبی آًْب کِ ثاب اساتابزُ اظ اصاَل
هطثَط ثِ شذبیط هطبثق ثٌسّبی  33تب  44اًساظُگیطی شسُاًس ضا افاب ًوبیس.

 . 80ایي ًىتِ هْن است وِ زاضاییْبی احتوهبلی ثهِگًَهِای افطهب گهطزز وهِ اظ اضائهِ ػالئهن
گوطاُوٌٌسُ زضهَضز احتوبل ایدبز زضآهس خلَگیطی ضَز.
. 81

چٌبًچِ افابی اطالػبت هقطض زض ثٌسّبی  79 ٍ 76ػول ًجبشس ،ایي ٍاقؼیت ثبیس ثیبى شَز.

 . 82زض هَاضز ثسیبض ًبزض ،افابی توبم یب ثرا اظ اطالػبت هقطض زض ثٌاسّبی  74تاب  79زضذصاَص
شذیطُ ،ثسّ احتوبی یب زاضای احتوبی هطثَط ثِ زػبٍی یِ یب ػلیِ ٍاحس تجابضی هوکاي اسات
ثِ هَقؼیت ٍاحس تجبضی یطوِای جسی ٍاضز کٌس .زض چٌیي هاَاضزی ،الظم ًیسات ٍاحاس تجابضی
اطالػبت یبز شسُ ضا افاب کٌس ،اهب ثبیس هبّیت کل ایي زػبٍی ضا ّوطاُ ثاب زییان ػاسم افاابی
اطالػبت ثیبى کٌس.

تاسیخ اجشا
 . 83ایعاهبت ایي استبًساضز حسبثساضی زضهَضز کلیِ صاَضتْبی هابی کاِ زٍضُ هابی آًْاب اظ تابضید
 ٍ 1385/1/1ثؼس اظ آى شطٍع ه شَز ،الظم االجطاست.

مطابقت با استاوذاسدَاي بیهالمللی حسابذاسي

 . 84ثب اخطای العاهبت ایي استبًساضز ،هفبز استبًساضز ثیي الوللی حسبثساضی ضوبضُ  37ثب ػٌهَاى
شذبیط ،ثسّیْبی احتوبی ٍ زاضاییْبی احتوبی

ًیع ضػبیت هیضَز.
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