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پيشگفتار

( )1اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  17تا ٌٓوَاى

داساييْاي

نًيهـاَْدن ووِ دس تواسيخ 1386/4/30

تَػي هزوْ ٓوَهي ػاصهاى حؼاتشػي تلَية ؿذُ اػت ،رايگضيي اػتاًذاسد حؼاتذاسي
ؿواسُ  17لثلي ٍ ّوچٌيي اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  7تا ٌَٓاى

حؼيبذاس نهخيسجنتحمياكنٍن

تَػاؼِن هيؿَد ٍ الضاهات آى دسهَسد كَستْاي هالي وِ دٍسُ هالي آًْا اص تاسيخ 1386/1/1
ٍ تٔذ اص آى ؿشٍّ هيؿَد ،الصماالرشاػت.
داليل تجذيذ ًظز در اعتاًذارد

( )2ايي تزذيذًِش تا ّذف ّواٌّگي تيـتش تا اػوتاًذاسدّاي توييالوللوي حؼواتذاسي ٍ تْثوَد
اػتاًذاسد لثلي ،اًزام ؿذُ اػت.
تغییزات اصلی

( )3حؼاتذاسي هخاسد تحميك ٍ تَػِٔ وِ لثالً تِ ًَس رذاگاًِ دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿوواسُ 7
تا ٌَٓاى ”

حؼيبذاس

نهخيسجنتحميكنٍنتَػاؼِن“ هٌشح ؿذُ تَد دس ايي اػتاًذاسد ادغام ؿوذُ

اػت.
( )4دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي لثلي ،داسايي ًاهـَْد تِ يه داسايي غيشپَلي ٍ فالذ هاّيوت ٓيٌوي
اًالق هيؿذ وِ حائض هٔياسّاي صيش تاؿذ:
الف .تِ هٌَِس اػتفادُ دس تَليذ يا ٓشهِ واالّا يا خذهات  ،ارواسُ توِ ديگوشاى يوا توشاي
هماكذ اداسي تَػي ٍاحذ تزاسي ًگْذاسي ؿَدٍ ،
ب  .تا للذ اػتفادُ ًي تيؾ اص يه دٍسُ هالي تَػي ٍاحذ تزاسي تحليل ؿوذُ تاؿوذ.
دس اػتاًذاسد رذيذّ ،ش دٍ هٔياس هضتَس حزف ؿذُ اػت.
( )5دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي لثلي ،فشم ؿذُ تَد وِ ّوِ داساييْاي ًاهـَْدٓ ،وش هفيوذ هٔويي
داسًذ .هوٌاً يه فشم لاتل سد ٍرَد داؿت هثٌيتش ايٌىِ ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد اص صهاى
تْشُتشداسي اص آى ،اص تيؼت ػال تزاٍص ًويوٌذ .دس اػتاًذاسد رذيوذ ايوي فوشم لاتول سد
حزف ؿذُ اػت ،هويايٌىِ داساييْاي ًاهـَْد تِ دٍ گشٍُ تا ٓوش هفيذ هٔيي ٍ ٓووش هفيوذ
ًاهٔيي ًثمِتٌذي ؿذُ اػت .داساييْاي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ ًاهٔيي هؼتْله ًويؿَد.
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مطالعهو 

حسابذاري“

براستانذاردهاي

اي
مقذمه 

به”
استانذاردبايذباتوجه 

اين

گرفتهشود .
بكار 
ّذف

.1

ّذف ايي اػتاًذاسد ،تزَيض ًحَُ حؼاتذاسي داساييْاي ًاهـَْد اػت .هَهَٓات اكولي
دس حؼاتذاسي داساييْاي ًاهـَْد ٓثاست اص هٔياسّا ٍ صهاى ؿٌاخت داسايي  ،تٔيويي هثلوغ
دفتشي (ؿاهل ّضيٌِ اػتْالن) ٍ هَاسد افـاػت.

داهٌِ كاربزد
2ن.

ًيهـَْدنبىيسنگشفتِنؿاَدنهراشن
ن
تويمنداساييْي نن
اييناػتيًذاسدنبييذندس هَسدنحؼيبذاس نن ن
الضاهيتن ن
ن
ن
ايٌىِنبِ هَجبناػتيًذاسد نديرش،نًحَُنحؼيبذاس نهتفيٍتي،نالضاهينؿذُنبيؿذ .ن

.3

ايي اػتاًذاسد اصرولِ دس هَاسد صيش واستشد ًذاسد:
الف .ػشلفلي ًاؿي اص تشوية تزاسي (توِ اػوتاًذاسد حؼواتذاسي ؿوواسُ  19توا ٌٓوَاى
تشويبْي نتجيس

هشارِٔ ؿَد).

ب  .حك اهتياص هٔادى ٍ هخاسد اوتـاف ،تَػِٔ ٍ اػتخشاد هٔادىً ،فت ،گاص ًثئوي ٍ
هٌاتْ هـاتْي وِ احياؿًَذُ ًيؼت.
د  .اراسُّا (تِ اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  21تا ٌَٓاى

حؼيبذاس

ناجيسُنّي هشارِٔ ؿَد).

د  .داساييْاي ًاهـَْدي وِ دس سٍال ٓادي ٓوليات ٍاحوذ تزواسي توِ للوذ فوشٍؽ
ًگْذاسي هيؿَد (تِ اػتاًذاسدّاي حؼاتذاسي ؿواسُ  8يا  9تا ٌٓواٍيي
هَجَد ننهَادنٍنويالنٍنحؼيبذاس ننپيويًْي

بلٌذهذت هشارِٔ ؿَد).
نن ن

ّ  .هخاسد لثل اص تْشُ تشداسي (تِ اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  24تا ٌَٓاى
لبلناصنبْشُبشداس
ن
هيلينٍاحذّي نتجيس ندس هشحلِن
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ٍ  .داساييْاي ًاهـَْدي وِ ًثك اػتاًذاسد حؼواتذاسي ؿوواسُ  31توآٌَاى
غيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا

داساييْاي ن

نفشٍؽنٍنػولييتنهتَلفنؿذُ ،تِ ًَس هؼتمل يا دس لالة

يه هزوَِٓ ٍاحذ ،تِ ٌَٓاى ًگْذاسي ؿذُ تشاي فشٍؽ ًثمِتٌذي ؿذُ اػت.
.4

ايي اػتاًذاسد ّوچٌيي تشاي هخاسد تثليغات ،آهوَصؽ ،تحميوك ٍ تَػؤِ تىواس هويسٍد.
فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ دس ساػتاي تَػِٔ داًؾ اػت .تٌواتشايي ،اگشهوِ ايوي فٔاليتْوا
هوىي اػت هٌزش تِ ايزاد يه داسايي تا هاّيت ٓيٌي گشدد (تشاي هخال ًوًَِػواصي يوه
هحلَل) ،اها ٌٓلش ٓيٌي داسايي ًؼثت توِ ٍروِ ًاهـوَْد ،ئٌوي داًوؾ هؼوتتش دس آى،
دس دسرِ دٍم اّويت لشاس داسد.

تعاريف
5ن.

اػتن :ن
ن
صيشنبىيسنسفتِن
ن
هـخقن
ن
اػتيًذاسدنبينهؼيًين
ن
دسنايين
ن
لن
اكغالحيتنري ن
ن
ن
فؼلي نجشييًْي ن نًمذ ننآتينًيؿاين اصنوايسبشدنهؼاتوشنداساياين
ن
اسصؽ ن
ن
اسصؽ نالتليد نن:نخيلقن
ن

اص جولِنجشييًْي نًمذ نًيؿي اصنٍاگزاس نًْييينآى.
هبلغنبشآٍسد نوِنٍاحذنتجيس ندسنحيلنحيضشنهينتَاًذناصنٍاگازاس نداساياين
اسصؽنبيليويًذُن:ن ن
ن

پغ اصنوؼشنهخيسجنبشآٍسد نٍاگزاس نبذػتنآٍسدنبينايينفاشمنواِنداسايايندسنٍضاؼيتن
هتلَسندسنپيييىنػوش هفيذنبيؿذ .ن
ٍنهييلنهاينتَاًٌاذن
ن
هغلغن
ن
ٍنهييلنٍنفشٍؿٌذُنا نن
ن
هغلغن
ن
وِنخشيذاس نن
هبلغيناػتن ن
ن
هٌلفيًِن:ن
ن
اسصؽن
ن

هبلغنهضباَسنباين يىاذيرشنهبيدلاِنن
داسايينساندسناصا نن ن
ن
،نيهن
ن
ؿشايظنػيد ن
ن
حميمينٍندس
ن
دسنهؼيهلِنا نن
وٌٌذ .ن
ػوشنهفيذنآى .ن
ن
عين
داسايين ن
ن
پزيشنيهن
ن
ن
اػتْالن
هبلغن
ػيؼتويتيهن ن
ن
تخليقن
ن
اػتْالنن:ن
ن

اصاّييينواِنن
ن
ن
ػييشنهيبِ
هٌلفيًِن
ن
ييناسصؽن
ن
ًمذنپشداختين
ن
ًمذنيينهؼيدلن
ن
ٍجِن
هبلغن ن
ؿذُن:ن ن
ن
تويمن
 بْي نن ن
،نٍاگزاسنؿذُناػت،نياينحؼابنهاَسد،ن
ن
تحليلنيينايجيدنآى
ن
دسنصهيىن
ن
داسايين
ن
يهن
تحليلن ن
ن
جْتن
ن
هبلغينوِندسنصهيىنؿٌيختناٍليِنبشاػيعنالضاهيتنخايفنػاييشناػاتيًذاسدّي نحؼايبذاس ،ن ن
بِنآىنداسايينتخليقنييفتِناػتن(هيًٌذنهخيسجنتأهيينهيلي) .ن
تحميكن:نپظٍّـينًَنٍنبشًيهِسيض نؿذُناػتنوِنبينّذفنوؼبنداًؾنػلوينيينفٌينجذياذن
ن

اًجيمنهيؿَد.
ن
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 تَػؼِن:نبىيسگيش ندػتيٍسدّي نتحميميتينيينػييشنداًـْيندس ليلبنيهنبشًيهِنيينعشحنبشا نتَلياذن
هَاد،نتجْيضات،نهحلَالت،نفشايٌذّي،نػيؼتوْينيينخذهيتنجذيذ،نيينبْؼيص ناػيػينهاَاسد نواِن
لبالًنتَليذنييناسائِنگشديذُنٍنييناػتمشاسنييفتِناػت،نپيؾناصنآغيصنتَليذنيينويسبشدنتجيس .
 خيلقناسصؽنفشٍؽ:نهبلغنٍجِنًمذنيينهؼيدلنًمذنوِناص عشيكنفشٍؽنداساييندس ؿشايظنػيد ن
اصنوؼشنوليِنّضيٌِّي نهشتبظنبينفشٍؽنحيكلنهينؿَد.
ن
ٍنپغ
وِن
هٌيفغن ن
ن
آىن
بِن ن
هـشٍعن ن
ن
دػتييبين
ن
آتينيينػييشنساّْي نن
بِنهٌيفغنالتليد نن ن
ًؼبتن ن
ن
حمَقن
ن
داسايين:ن
ن

اػت .ن
ن
دسآهذُن
ن
وٌتشلنٍاحذتجيس نن
ن
بِن
گزؿتِن ن
ن
هؼيهالتنيينػييشنسٍيذادّي نن
ن
دسًتيجِن
ن
ٍنفيلذنهيّيتػيٌي .ن
ن
غيشپَلين
ن
داسايينليبلنتـخيقن
ن
يهن
داسايينًيهـَْدنن:ن ن
ن

تؼييٌيناصنٍجاِننًماذن
ن
يينليبلن
ن
ثيبتن
ن
هبلغن
ن
لشاسناػتنبِ
ن
وِن
ًمذنٍنداساييْييين ن
ن
ٍجِن
 داساييْي ننپَلينن:ن ن
فتنؿَد.
دسيي ن
بيصييفتٌينآى.
ن
هبلغن
ن
ًؼبتنبِ
ن
هيصادنهبلغندفتش ننيهنداسايين
ن
اسصؽن:ن
ن
ويّؾن
ن
صييىن
ن

اػتناصن :ن
ن
ػبيستن
ن
 ػوشنهفيذن:ن
داسايي،نهَسدناػتفيدُنٍاحذنتجيس ننلشاسنگيشد،نيي ن
ن
سٍدنيهن
ن
ن
اًتظيسنهي
وِن
صهيًي ن
ن
هذتن
ن
الف .ن
ن
وِناًتظيسنهينسٍدندسنفشايٌذناػاتفيدُنناصن
هـيبِن ن
ن
ب ن .نتؼذادنتَليذنيينػييشنٍاحذّي ننهمذاس نن
تحليلنؿَد .ن
ن
تَػظنٍاحذنتجيس نن
ن
داسايين
ن
داسايينياينػاييشنهبايلغننجاييرضييننبْاي ننتوايمننؿاذُنندسن
ن
ؿذُن
ن
تويمن
بلغناػتْالننپزيشن:نبْي نن ن
 ه ن
بيليويًذُنآى .ن
ن
وؼشناسصؽن
ن
،نبِن
هيلين ن
كَستْي نن ن
اسصؽناًبيؿتِنهشبَطن،ن
ن
ٍنويّؾن
ن
اًبيؿتِن
ن
ػتْالنن
ن
داسايينپغ اصنوؼشنا
ن
وِن
هبلغين ن
ن
هبلغندفتش نن:ن
ن

هيؿَدن .ن
هٌؼىغن ن
ن
دسنتشاصًيهِن
ن
هبلغن
آىن ن
بِن ن
ن
بيـتشناػت.
ن
ّشوذامنوِن
ن
يهنداسايين،ن
ييناسصؽنالتليد نن ن
ن
فشٍؽن
ن
اسصؽن
ن
خيلقن
ن
بيصييفتٌين:ن
ن
هبلغن
ن


ٍيضگیْای دارايی ًاهؾَْد

.6

ٍاحذّاي تزاسي هٔوَالً هٌاتٔي سا كشف تحليل ،تَػًِٔ ،گْذاسي ٍ تْثوَد داساييْواي
ًاهـَْد اص لثيل داًؾ فٌي يا ٓلويً ،شاحي ٍ ارشاي ػيؼوتوْاي رذيوذ ،حوك اهتيواص ٍ
ٓالئن تزاسي هيوٌٌذً .وًَِّاي سايذ اص ػشفلولْاي ولوي فوَقً ،وشمافوضاس ساياًوِاي،
حك اختشاّ ،حك تأليف ،حك تىخيش يا ًوايؾ فيلوْاي ػيٌوايي ٍ ٍيذيَيي ،ػشلفلي هحول
وؼة (حكوؼة يا پيـِ يا تزاست) ،حك اػتفادُ اص خذهات ٓوَهي ،حك اهتياص تَليذ يوا
خذهات اػت.
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هاّیت غیز عیٌی

.7

داساييْاي ًاهـَْد تا تىيِ تش هاّيت غيشٓيٌي ٍ غيشپَلي آى تٔشيف هيؿَد .تذيي تشتيوة
الالهي اص لثيل حؼاتْاي دسيافتٌي دس صهشُ ايي داساييْا لشاس ًويگيشد.

.8

تشخي داساييْاي ًاهـَْد هوىي اػت تش سٍي يا دس دسٍى يه ٌٓلش ٓيٌي اص لثيل لَحْاي
فـشدُ (دس هَسد ًشمافضاس ساياًِاي) ،هذاسن لاًًَي (دس هَسد حك اختشاّ يا پشٍاًِ سػوي)
يا فيلن تاؿذ .دس هٌيي ؿشايٌي ًثمِتٌذي للن هضتَس تِ ٌَٓاى داسايي حاتت هـَْد يا داسايوي
ًاهـَْد هؼتلضم لواٍت دس تاسُ ايي اهش اػت وِ وذام ٌٓلش هْنتش اػت .هخالً ًوشمافوضاس
ساياًِاي هشتَى تِ ساُاًذاصي هاؿييآالتٓ ،والً تخـي اص هاؿييآالت اػت ٍ تٌواتشايي دس
ػشفلل داساييْاي حاتت هـَْد ًثمِتٌذي هيؿَد.

قابلیت تؾخیص

.9

ًثك تٔشيف ،داسايي ًاهـَْد لاتل تـخيق اػت ،ئٌي هيتَاى آى سا اص ػوشلفلي ٍاحوذ
تزاسي هتوايض وشد (اص لثيل حك اختشاّ ٍ حك تاليف ) .تذيي تشتية ػشلفلي ٍاحذ تزاسي
وِ اص ول ٍاحذ تزاسي يا ػايش داساييْاي ٍاحذ تزاسي لاتل تـخيق ًيؼوت توِ ٌٓوَاى
داسايي ًاهـَْد ؿٌاػايي ًوي ؿَد ،حتي اگش داساي هٌوافْ التلوادي آتوي تاؿوذ .هٌوافْ
التلادي آتي هوىي اػت اص ّن افضايي داساييْاي لاتل تـخيق تحليل ؿذُ يا داساييْايي
حاكل ؿَد وِ تِ كَست رذاگاًِ حائض هٔياسّاي ؿٌاخت دس كوَستْاي هوالي ًيؼوتٌذ.
تا ايي حال ٍاحذ تحليلوٌٌذُ هثالغي سا تاتت آًْا دس تشوية تزاسي هيپشداصد (ػوشلفلي
ًاؿي اص تشوية تزاسي دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  19هٌشح ؿذُ اػت).

10ن.ن

خيقنساندسنتؼشيفنداسايينًيهـَْدناحشاصنهيوٌذنوِنيىايناصن
ن
نيهنداسايينٌّريهينهؼييسنليبليتنتـ
ؿشايظنصيشنسانداؿتِنبيؿذ :ن
الفن .نجذانؿذًينبيؿذ،نيؼٌينبتَاىنآىنسانبِ هٌظَسنفشٍؽ،ناًتميل،ناػغي نحكن اهتيايص،ناجايسُنياين
هبيدلاِن(بِ كَستنجذاگيًِنيينّوشاُنبينيهنلشاسداد،نداسايينيينباذّينهاشتبظ)ناصنٍاحاذن
تجيس نجذانوشد ،يي ن
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ب ن.

ن اصنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينًيؿينؿَد،نكشفٌظشناصنايٌىاِنآياينيٌايين
حمَلينليبلناًتميلنيينجذا ؿذًيناصنٍاحذنتجيس نيينػاييشنحماَقنٍنتؼْاذاتنبيؿاذن
يي خيش .ن

ؽٌاخت ٍ اًذاسُگیزی اٍلیِ دارايی ًاهؾَْد

 . 11يه للن ٌّگاهي تٌَِٓاى داسايي ًاهـَْد ؿٌاػايي هيؿَد وِ :
الف .تا تٔشيف داساييْاي ًاهـَْد هٌاتمت داؿتِ تاؿذ.
ب  .هٔياسّاي ؿٌاخت هٌذسد دس تٌذّاي  12تا  14احشاص ؿذُ تاؿذ.
12ن.

ؿَدنوِن :ن
ن
ؿٌيػييين
ن
ًيهـَْدنبييذنتٌْينصهيًين
ن
داسايين
ن
للنن
يهن ن
ن ن
هحتولنبيؿذ،نٍ ن
ن
دسٍىنٍاحذنتجيس نن
ن
بِن
داسايين ن
ن
آتين
هٌيفغنالتليد نن ن
ن
جشييىن
ن
الف.ن ن
ن
اًذاصُگيش ننبيؿذ.
ن
اتىيپزيشنليبلن
ن
گًَِا نن
ن
داسايينبِ
ن
ؿذُن
ن
تويمن
ب ن .نبْي نن ن
ن

دسٍىنٍاحذنتجيس ننتٌْينٌّرايهيننهحتوالنن
ن
ًيهـَْدنبِن
ن
بينداسايين
ن
هشتبظن
ن
آتين
هٌيفغنالتليد نن ن
ن
جشييىن
ن
13ن .ن
ـيىندّذ :ن
ن
ويفينً
ن
بتَاًذنبينداليلن
ن
وِنٍاحذنتجيس نن
اػتن ن
ن
دسٍىنٍاحاذنتجايس نن
ن
هٌيفغنالتلايد ننآتايننداسايايننباِنن
ن
جشييىنٍسٍد نن
ن
خيلقن
ن
بِن
الف .ندػتييبين ن
ن
پزيشناػت ،ن
ن
ن
اهىيى
اصنداسايينًيهـَْدنسانداسد،نٍ ن
ن
ٍنللذناػتفيدُن
ن
تَاًييين
ن
ب ن .ن
دػتشػينداسد .ن
ن
داسايين
ن
آتين
هٌيفغنالتليد نن ن
ن
وؼبن
ن
ويفينبشا نن
ن
ٍنهيلين
ن
فٌين
هٌيبغن ن
ن
بِن
ج ن .ن ن
ن
14ن.

هؼشفن
ن
وِن
پـتَاًِن ن
ن
هؼمَلنٍنداسا نن
ن
اصنهفشٍضيتن
ن
بييذنبيناػتفيدُن
ن
آتين
هٌيفغنالتليد نن ن
ن
بَدىن
ن
هحتولن
ن
ن
دسنعَلنػوشنهفياذنداساياينن
ن
هحتولن
ن
ؿشايظنالتليد نن
ن
يه ػش نن
اصنٍلَعن ن
ن
بشآٍسدنهذيشيتن
ن
بْتشيين
ن
ضمنبىايسگيش ننلضايٍتننباشن هبٌاي نن
ؿَد.اسصييبي نهضبَسنهؼاتلن ن
ن
اسصييبي ن
ن
،نتَػظ نٍاحذنتجيس ن ن
ن
اػتن
دادُن
ن
بيـتشنبييذنبِنؿاَاّذ نن
ن
هَسدناّويتن
ن
.ندسنايين
ن
اٍليِناػتن
ن
ؿٌيختن
ن
ؿَاّذنهَجَدندسنصهيىن
ن
ليبلنتأييذنبيؿذ.
عَسنبيغشفيًِن ن
ن
ؿَدنوِنبِ
ن

 . 15داساييْاي ًاهـَْد ٓوَهاً واستشد رايگضيي ًذاسًذ ٍ ًويتَاى آًْا سا تِ اروضاي ووَهىتش
تشاي فشٍؽ تمؼين وشد .افضٍى تش ايي ،احثات هگًَگي اًتِاس دػتياتي توِ رشيواى ٍسٍدي
هٌافْ التلادي تِ دسٍى ٍاحذ تزاسي اص هحل داسايي ًاهـَْد ًيض هـىل اػت .دس تشخوي
هَاسد ،ؿَاّذ ٓيٌي هشتثي تا هٌافْ التلادي آتي هٌتؼة تِ يه داسايي ًاهـَْد سا هيتَاى
اص ًشيك تشسػي تاصاس وؼة وشد.
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 . 16رشياى هٌافْ التلادي آتي ًاؿي اص يه داسايي ًاهـَْد هوىي اػت ؿواهل دسآهوذ ٓوليواتي
حاكل اص فشٍؽ واال يا خذهات ،كشفِرَيي دس هخاسد يا ػايش هٌافٔي تاؿذ ووِ اص وواستشد
داسايي تَػي ٍاحذ تزاسي ٓايذ هيؿَد .تشاي هخال ،تىاسگيشي داًؾ فٌوي رذيوذ دس فشايٌوذ
تَليذ هوىي اػت تِ راي افضايؾ دسآهذ ٓولياتي آتي ،هخاسد تَليذ سا واّؾ دّذ.
 . 17تَاًايي اػتفادُ اص داسايي ًاهـَْد ،هؼتلضم داؿتي وٌتشل تش آى داسايي اػوت .يوه ٍاحوذ
تزاسي ٌّگاهي تش داسايي وٌتشل داسد وِ ّن لذست وؼة هٌافْ التلادي آتي ًاؿي اص آى
سا داؿتِ تاؿذ ٍ ّن تتَاًذ اص دػتشػي ديگشاى تِ آى هٌافْ رلوَگيشي وٌوذ .توَاى وٌتوشل
هٌافْ التلادي آتي يه داسايي ًاهـوَْد هٔووَالً اص حوك لواًًَي هاًٌوذ حوك تىخيوش ٍ
حك تأليف ًاؿي هيؿَد .ليىي ٍرَد هٌيي حمي ،ؿشى الصم تشاي وٌتشل ًيؼت هوشا ووِ
ٍاحذ تزاسي هوىي اػت اص ساّْاي ديگش ،اصرولوِ هَُوف ووشدى واسوٌواى توِ حفوَ
اًالٓات هحشهاًِ ،تش هٌافْ التلادي آى داسايي وٌتشل داؿتِ تاؿذ.
 . 18دس تشخي هَاسد ،ؿَاّذ تيٌشفاًِ هشتثي تا تَاًوايي ٍاحوذ تزواسي دس تىواسگيشي داسايوي
ًاهـَْد سا هيتَاى اص ًشيك اهىاى ػٌزي (تَريْات فٌي ٍ التلادي) وؼة ووشد .للوذ
اػتفادُ اص داسايي ًاهـَْد تَػي ٍاحذ تزاسي ،تشاي هخال ،اص ًشيك يه ًشح تزاسي ووِ
تِ ًَس سػوي تَػي هماهات هزاص تِ تلَية سػيذُ ،لاتل احثات اػت.
 . 19دػتشػي تِ هٌاتْ الصم رْت اػتفادُ اص داسايي ًاهـَْد ٍ وؼة هٌافْ آى سا هيتَاى اص ًشيوك
يه ًشح تزاسي وِ ًـاىدٌّذُ هٌاتْ فٌي ،هالي ٍ ػايش هٌواتْ هوَسد ًيواص ٍ تَاًوايي ٍاحوذ
تزاسي دس تاهيي آى هٌاتْ اػت ،احثات وشد .دس تشخي هَاسدٍ ،احذ تزاسي تَاًايي وؼة هٌاتْ
هالي سا ،اص ًشيك وؼة هَافمت يا توايل اٍليِ آتثاسدٌّذگاى ًشح ،احثات هيوٌذ.
20ن.ن نيهنن داسايينن ًيهـَْدنبِنن ٌّريمنن ؿٌيختنن اٍليِنن بييذنبِنن بْي نن تويمنن ؿذُنن اًذاصُن گيش نن ؿَد .ن
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تحصیل جذاگاًـِ

 . 21اگش داسايي ًاهـَْد تِ ًَس رذاگاًِ تحليل ؿَد ،هاتِاصاي آى هٔوَالً هـوخق اػوت ٍ
دس ًتيزِ هيتَاى تْاي توام ؿذُ سا تِگًَِاي اتىاپزيش اًذاصُگيشي وشد.
 . 22تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـَْد هتـىل اص تْواي خشيوذ (ؿواهل ٓوَاسم ٍ هاليوات
غيش لاتل اػتشداد خشيذ) ٍ ّشگًَِ هخاسد هشتثي هؼتميوي اػت ووِ توشاي آهوادُ ػواصي
داسايي رْت اػتفادُ هَسد ًِش تحول هيؿَد .تشاي هحاػثِ تْاي خشيذ ،تخفيفات تزاسي
وؼش هيؿَد .هخاسد هؼتمين ،تٌَِٓاى هخال ،ؿاهل حكالضحووِّواي خوذهات حموَلي ٍ
هخاسد آصهايؾ واسوشد كحيح داسايي اػت .دس كَست خشيذ داسايي تا ؿشايي آتثواسي،
تْاي توام ؿذُ هٔادل تْاي ًمذي اػت .هاتِ التفاٍت تْواي ًموذي توا هزووَّ پشداختْوا
تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ػَد توويي ؿوذُ ،دس دٍسُّواي اػوتفادُ اص آتثواس ؿٌاػوايي هويؿوَد
هگش ايٌىِ تِ هَرة اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  13تا ٌَٓاى

حؼيبذاس نهخيسجنتأهيينهايلين

تِ حؼاب داسايي هٌَِس گشدد.
 . 23هَاسد صيش ًوًَِّايي اص هخاسري اػت وِ دس تْاي توام ؿذُ داسايي ًاهـَْد هٌَِس ًويؿَد:
الف .هخاسد هٔشفي يه هحلَل يا خذهت رذيذ هاًٌذ هخاسد تثليغات،
ب  .هخاسد اًزام فٔاليت تزاسي دس يه هحل رذيذ يا تا يه گشٍُ رذيوذ اص هـوتشياى
هاًٌذ هخاسد آهَصؽ واسوٌاىٍ ،
د  .هخاسد اداسيٓ ،وَهي ٍ فشٍؽ.
 . 24ؿٌاػايي هخاسد دس هثلغ دفتشي يه داسايي ًاهـَْدٌّ ،گاهي وِ داسايي آهادُ تْشُتشداسي
اػت ،هتَلف هي ؿَد .تٌاتشايي ،هخاسد تحول ؿذُ تشاي اػتفادُ يا تىاسگيشي هزذد يوه
داسايي ًاهـَْد ،دس هثلغ دفتشي آى هٌَِس ًويؿَد .تشاي هخال ،هخاسد هٌذسد دس كوفحِ
تٔذ ،دس هثلغ دفتشي يه داسايي ًاهـَْد هٌَِس ًويگشدد:
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الف .هخاسد تحول ؿذُ تشاي يه داسايي آهادُ تْشُتشداسي وِ ٌَّص اػتفادُ اص آى ؿشٍّ
ًـذُ اػت.
ب  .صياًْاي ٓولياتي اٍليِ اص لثيل صياًْاي تحول ؿذُ دس هشحلِ ٓشهِ اٍليِ هحلَالت
رذيذ حاكل اص داسايي.
 . 25تشخي ٓوليات دس استثاى تا يه داسايي ًاهـَْد اًزام هيؿَد وِ توشاي آهوادُػواصي آى
رْت اػتفادُ هَسد ًِش ،هشٍسي ًيؼت .اييگًَِ ٓوليات هتفشلوِ هوىوي اػوت دسًوَل
فٔاليتْاي ايزاد داسايي يا لثل اص آى اًزام ؿَد .دسآهذّا ٍ ّضيٌِ ّاي هٌويي ٓوليواتي دس
ػَد ٍ صياى دٍسُ ٍلَّ ؿٌاػايي هيؿَد.
تحصیل اس طزيق تزكیب تجاری

 . 26دس كَستي وِ يه داسايي ًاهـَْد دس تشوية تزاسي تحليل گشدد ،تشاػواع اػوتاًذاسد
حؼاتذاسي ؿواسُ  19تا ٌَٓاى

تشويبْي نتجيس

 ،تْاي توام ؿذُ آى داسايي ًاهـَْد ،اسصؽ

هٌلفاًِ آى دس تاسيخ تحليل هيتاؿذ.
 . 27تشاػاع ايي اػتاًذاسد ٍ اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  19تا ٌَٓاى

تشويبْي نتجايس

نٍ ،احوذ

تحليل وٌٌذُ دس تاسيخ تحليل ،داسايي ًاهـَْد ٍاحذ تحليل ؿذُ سا دس كَستي رذا اص
ػشلفلي ؿٌاػايي هي وٌذ وِ اسصؽ هٌلوفاًِ آى داسايوي سا تتوَاى توِگًَوِاي اتىاپوزيش
اًذاصُگيشي وشد ،كشفٌِش اص ايٌىِ ٍاحذ تحليل ؿذُ ،پيؾ اص تشوية تزاسي ،داسايوي سا
ؿٌاػايي وشدُ تاؿذ يا خيشٍ .احذ تحليلوٌٌذُ ،يه پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ دس رشيواى سا
دس كَستي تِ ٌَٓاى يه داسايي ًاهـَْد رذا اص ػشلفلي ؿٌاػايي هيوٌذ ووِ آى پوشٍطُ
تٔشيف داسايي ًاهـَْد سا احشاص وٌذ ٍ اسصؽ هٌلفاًِ آى سا تتوَاى توِگًَوِاي اتىاپوزيش
اًذاصُ گيشي وشد .پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ دس رشياى ٍاحذ تحليل ؿذُ ،دس كَستي تٔشيف
داسايي ًاهـَْد سا احشاص هيوٌذ وِ تا تٔشيف داسايي اًٌثاق داؿتِ تاؿذ ٍ لاتل تـوخيق
تاؿذ ئٌي رذاؿذًي يا اص حمَق لشاسدادي يا ػايش حمَق لاًًَي ًاؿي ؿذُ تاؿذ.
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اًذاسُگیزی ارسػ هٌصفاًِ دارايی ًاهؾَْد تحصیلؽذُ در تزكیب تجاری

 . 28اسصؽ هٌلفاًِ داساييْاي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشويثْاي تزاسي سا هٔوَالً هيتَاى توا
اتىاپزيشي وافي اًذاصُگيشي ٍ رذا اص ػشلفلي ؿٌاػايي وشد .دس هَاسدي وِ تشاي توشآٍسد
اسصؽ هٌلفاًًِ ،يفي اص ًتايذ تا احتوال ٍلَّ هتفاٍت ٍرَد داؿتِ تاؿذٓ ،اهل اتْوام دس
اًذاصُگيشي اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ٍاسد هي ؿَد ،لويىي ايوي اهوش توِ هٌٔواي ًواتَاًي دس
اًذاصُ گيشي اسصؽ هٌلفاًِ تِگًَِ اي اتىاپزيش ًيؼت .دس كوَستي ووِ داسايوي ًاهـوَْد
تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي داساي ٓوش هفيذ هٔيي تاؿذ ،ايي پيؾفشم لاتل سد ٍرَد
داسد وِ هيتَاى اسصؽ هٌلفاًِ آى سا تِگًَِاي اتىاپزيش اًذاصُگيشي وشد.
 . 29داسايي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي هوىي اػت تٌْا توِ ّووشاُ يوه داسايوي
حاتت هـَْد يا يه داسايي ًاهـَْد هشتثي ،لاتل تفىيه تاؿذ .تشاي هخوال ،هوىوي اػوت
هزَص اًتـاس يه هزلِ رذا اص تاًه اًالٓاتي هـتشويي آى لاتل فشٍؽ ًثاؿذ يوا ٓالهوت
تزاسي هـوِ آب هٔذًي هوىي اػت هشتوَى توِ هـووِ خاكوي تاؿوذ ٍ ًتوَاى آى سا
تِ كَست رذا اص آى هـوِ فشٍخت .دس ايي گًَِ هَاسد ،دس كَستي وِ ًتَاى اسصؿوْاي
هٌلفاًِ ّش يه اص داساييْاي گشٍُ سا توِ گًَوِاي اتىاپوزيش اًوذاصُگيوشي ووشدٍ ،احوذ
تحليل وٌٌذُ ،گشٍُ داساييْا سا تِ ٌَٓاى يه داسايوي ٍاحوذ ،روذا اص ػوشلفلي ؿٌاػوايي
هيوٌذ.
ٓ ” . 30الهت تزاسي“ ٍ ” ًام تزاسي“ اكٌالحاتي ٓوَهي اػت ووِ اغلوة توشاي اؿواسُ توِ
گشٍّي اص داساييْاي هىول اص لثيل ًـاى تزاسي ،اػن تزاسي ،فشهَلْوا ،دػوتَسالٔولْا ٍ
هْاستْاي فٌي هشتثي اػتفادُ هيؿَدٍ .احوذ تحلويلوٌٌوذُ ،دس كوَستي يوه گوشٍُ اص
داساييْاي ًاهـَْد هىول تـىيلدٌّذُ يه ٓالهت تزاسي سا تِ ٌَٓاى يه داسايوي هٌفوشد
ؿٌاػايي هي وٌذ وِ ًتَاًذ اسصؽ هٌلفاًِ ّش يه اص ايي داساييْا سا توِگًَوِاي اتىاپوزيش
اًذاصُ گيشي وٌذ .دس كَستي وِ اسصؽ هٌلفاًِ ّش وذام اص داساييْاي هىول توِ كوَستي
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اتىاپزيش لاتل اًذاصُگيشي تاؿذٍ ،احذ تحليلوٌٌذُ هيتَاًذ هزوَّ آًْا سا تِ ٌَٓاى يوه
داسايي ؿٌاػايي وٌذ ،هـشٍى تش ايٌىِ آى داساييْا داساي ٓوش هفيذ هـاتْي تاؿٌذ.
 . 31اًذاصُگيشي اتىاپزيش اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي هوىي
اػت تٌْا دس هَاسدي هيؼش ًثاؿذ وِ داسايي ًاهـَْد اص حمَق لواًًَي يوا ػوايش حموَق
لشاسدادي ًاؿي ؿَد ٍ يا :
الف .رذاؿذًي ًثاؿذ ،يا
ب  .رذاؿذًي تاؿذ ،اها ػاتمِ يا ؿَاّذي اص هٔاهالت ّواى داسايي يا داساييْاي هـواتِ
ٍرَد ًذاؿتِ تاؿوذ ٍ ،دسًتيزوِ ،توشآٍسد اسصؽ هٌلوفاًِ توِ هتغيشّواي غيشلاتول
اًذاصُگيشي ٍاتؼتِ خَاّذ تَد.
هخارج بعذی پزٍصُ تحقیق ٍ تَععِ در جزياى تحصیل ؽذُ

32ن .نهخيسجنتحميكنيينتَػؼِنا نوِنحيئضنؿشايظنهٌذسجندسنصيشنبيؿذنبييذنبشناػيعنبٌاذّي ن41نتاين50ن
بِ حؼيبنگشفتِنؿَد :ن
الفن .ن هشبَطنبِنيهنپشٍطُنتحميكنيينتَػؼِندس جشييىنبيؿذنوِنبا ِن كاَستنجذاگيًاِنياين
اص عشيكنتشويبنتجيس نتحليلنٍنبِ ػٌَاىنياهنداساياينًيهـاَْدنؿٌيػاي ين ين ؿاذُن
اػت ٍ ،ن
ب ن .نبؼذناصنتحليلنآىنپشٍطُنٍالغنؿَد .ن

 . 33هخاسد تٔذي هشتَى تِ تحميك ٍ تَػِٔ ياد ؿذُ دس تٌذ  32تِ ؿشح صيش ؿٌاػايي هيؿَد:
الف .دس كَستي وِ هخاسد تحميك تاؿذٌّ ،گام ٍلَّ تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هيؿَد،
ب  .دس كَستي وِ هخاسد تَػِٔ تاؿذ ٍ حائض هٔياسّاي ؿوٌاخت توِ ٌٓوَاى داسايوي
ًاهـَْد ًثك تٌذ ً 44ثاؿذٌّ ،گام ٍلَّ تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هيؿَدٍ ،
د  .دس كَستي وِ هخاسد تَػِٔ تاؿذ ٍ هٔياسّاي ؿٌاخت تِ ٌَٓاى داسايوي ًاهـوَْد
ًثك تٌذ  44سا داؿتِ تاؿذ ،تِ هثلغ دفتشي پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ افضٍدُ هيؿَد.
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هعاٍضِ دارايیْا

 . 34يه يا هٌذ داسايي ًاهـَْد هوىي اػت دس اصاي توام يا تخـي اص يوه يوا هٌوذ داسايوي
غيشپَلي ،يا تشويثي اص داساييْاي پَلي ٍ غيشپَلي تحليل ؿَد .تْاي توام ؿذُ ايويگًَوِ
داساييْاي ًاهـَْد تِاسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُگيشي هيؿَد ،هگش ايٌىِ هٔاٍهِ فالذ هحتوَاي
تزاسي تاؿذ يا اسصؽ هٌلفاًِ داسايي تحليل ؿذُ ٍ داسايي ٍاگزاس ؿذُ تًِحَ اتىا پزيش
لاتل اًذاصُگيوشي ًثاؿذ .اگش داسايي تحليل ؿوذُ تِ اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُگيوشي ًـوَد،
تْاي توام ؿذُ آى تِهثلغ دفتشي داسايي ٍاگزاس ؿذُ اًذاصُگيشي هيؿَد.
ٍ . 35احذ تزاسي ٍرَد هحتَاي تزاسي يه هٔاٍهِ سا تا تَرِ تِ هيضاى تغييشات هَسد اًتِاس
دس رشياًْاي ًمذي آتي ٍاحذ تزاسي ،دسًتيزِ هٔاهلوِ ،تٔيويي هويوٌوذ .يوه هٔاٍهوِ
دس كَستي داساي هحتَاي تزاسي اػت وِ :
الف .سيؼه ،صهاى تٌذي ٍ هثلغ رشياًْاي ًمذي داسايي تحليل ؿوذُ ٍ رشياًْواي ًموذي
داسايي ٍاگزاس ؿذُ هتفاٍت تاؿذ ،يا
ب  .اسصؽ التلادي آى لؼوت اص ٓوليات ٍاحذ تزاسي وِ هٔاٍهِ تِ آى هشتَى هيؿَد،
دسًتيزِ هٔاٍهِ تغييش وٌذٍ ،
د  .تفاٍتْاي هَرَد دس تٌذّاي ” الف“ يا ” ب“ً ،ؼوثت توِ اسصؽ هٌلوفاًِ داساييْواي
هٔاٍهِ ؿذُ لاتل تَرِ تاؿذ.
تشاي تٔييي هحتَاي تزاسي هٔاٍه ِ ،اسصؽ التلادي لؼوتي اص ٓوليات ٍاحذ تزاسي
وِ هٔاٍهِ تِ آى هشتَى اػت ،تايذ تشاػاع رشياًْاي ًمذي پغ اص هاليات هحاػوثِ
ؿَد.
 . 36يه هٔياس تشاي ؿٌاػايي داسايي ًاهـَْد آى اػت وِ تتَاى تْاي توام ؿذُ آى سا تِگًَِاي
اتىا پزيش اًذاصُگيشي وشد .اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ًاهـوَْدي ووِ هٔواهالت تواصاس لاتول
همايؼِ تشاي آى ٍرَد ًذاسد ،دس كَستي تِگًَِاي اتىاپزيش لاتلاًذاصُگيشي اػت وِ داهٌِ
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تغييشات تشآٍسدّاي هٌٌمي اسصؽ هٌلفاًِ آى داسايي لاتول تَروِ ًثاؿوذ ،يوا احتوواالت
هشتَى تِ تشآٍسدّاي هختلف دس آى داهٌِ سا تتَاى تِ ًَس هٌٌمي اسصياتي وشد ٍ دس تشآٍسد
اسصؽ هٌلفاًِ هَسد اػتفادُ لشاس داد .دس كَستي وِ ٍاحذ تزاسي تتَاًذ اسصؽ هٌلوفاًِ
داسايي تحليل ؿذُ يا داسايي ٍاگزاس ؿوذُ سا توِگًَوِاي اتىاپوزيش تٔيويي وٌوذ ،اسصؽ
هٌلفاًِ داسايي ٍاگزاس ؿذُ تا دس ًِشگشفتي هثلغ ٍرِ ًمذ يا هٔادل ًمذ اًتمال يافتِ ،توشاي
اًذاصُگيشي تْاي توام ؿذُ داسايي تحليل ؿذُ تىاس هيسٍد ،هگش ايٌىوِ اسصؽ هٌلوفاًِ
داسايي تحليل ؿذُ هٔتثشتش تاؿذ.
عزقفلی ايجاد ؽذُ در ٍاحذ تجاری

 . 37ػشلفلي ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي اگشهِ اًتِاس هيسٍد تِ رشياى هٌافْ التلوادي آتوي
ووه وٌذ ،ليىي تِ ًَس رذاگاًِ لاتل تـخيق ًيؼت ٍ لوزا حوائض هٔياسّواي ؿوٌاخت
تِ ٌَٓاى داسايي ًويتاؿذ .دس ٍالْ ػشلفلي ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزواسي توِ ٓلوت ايٌىوِ
حمَلي لاتل وٌتشل ًيؼت ،هٌافْ التلادي آتي هـخلي ايزاد ًويوٌذ ٍ تْاي توام ؿوذُ
آى ًيض تِ گًَِاي اتىاپزيش لاتلاًذاصُگيشي ًيؼت ،لزا اػاػاً توِ ٌٓوَاى داسايوي ؿٌاػوايي
ًويؿَد.
دارايیْای ًاهؾَْد ايجاد ؽذُ در ٍاحذ تجاری

 . 38دس تٔوي هَاسد ،اسصياتي ايٌىِ داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي حوائض ؿوشايي
ؿٌاخت هيتاؿذ تِ داليل صيش هـىل اػت:
الف .دؿَاسي تٔييي ٍرَد ٍ صهاى ايزاد يه داسايي لاتل تـخيق ووِ هٌوافْ التلوادي
آتي هَسد اًتِاس سا ايزاد خَاّذ وشدٍ ،
ب  .دؿَاسي تٔييي تْاي توام ؿذُ داسايي تِ گًَِ اي اتىاپوزيش .دس تشخوي هوَاسد،
هخاسد ايزاد داسايي ًاهـَْد دس ٍاحذ تزاسي سا ًوي تَاى اص هخاسد ًگْذاسي
يا استماي ػشلفلي ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي يا هخاسد اداسُ ٓوليات سٍصهشُ
هتوايض وشد.
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تٌاتشاييٍ ،احذ تزاسي ٓالٍُ تش سٓايت الضاهات ٓوَهي تشاي ؿٌاخت ٍ اًذاصُگيشي اٍليِ
يه داسايي ًاهـَْد ،الضاهات ٍ سٌّوَدّاي تٌذّاي  39الي  53سا تشاي توام داساييْاي
ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي تىاس هيتشد.
 . 39تِ هٌَِس اسصياتي ايٌىِ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ داخلي حوائض هٔياسّواي ؿوٌاخت
اػتٍ ،احذ تزاسي ايزاد داسايي سا دس دٍ گشٍُ صيش ًثمِتٌذي هيوٌذ:
الف .هشحلِ تحميك
ب  .هشحلِ تَػِٔ
اگشهِ اكٌالحات «تحميك» ٍ «تَػِٔ» تٔشيف ؿذُاًذ ،اها تشاي هماكوذ ايوي اػوتاًذاسد،
اكٌالحات «هشحلِ تحميك» ٍ «هشحلِ تَػِٔ» هفاّين گؼتشدُتشي داسًذ.
 . 40هٌاًچِ ًتَاى هشحلِ تحميك سا اص هشحلِ تَػِٔ يوه پوشٍطُ داخلوي ايزواد داسايوي
ًاهـَْد تويض داد ،دس ايي كَست فشم هي ؿَد هخاسد پشٍطُ دس هشحلِ تحميك ٍالْ
ؿذُ اػت.
هزحلِ تحقیق

41ن.

ن هخيسجنتحميكنيينهخيسجينوِندسنهشحلِنتحميميتينيهنپشٍطُنداخلينٍالغن هين ؿاَ دن ن ًبيياذ ن
بِ ػٌَاى ن داسايينًيهـَْدنؿٌيػييينؿَد.نايينهخيسجندسنٌّرايمنٍلاَعنبيياذنبا ِن ػٌاَاى ن

ّضيٌِنؿٌيػييينگشدد .ن

ٍ . 42احذ تزاسي ،دس هشحلِ تحميك يه پشٍطُ داخليً ،ويتَاًذ ٍرَد داسايوي ًاهـوَْدي سا
وِ هٌافْ التلادي آتي ايزاد خَاّذ وشد ،احثات وٌذ .تٌاتشايي ،ايي هخاسد دس ٌّگام ٍلَّ
تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هيؿَد.
ً . 43وًَِّايي اص فٔاليتْاي تحميك تِ ؿشح صيش اػت:
الف .فٔاليتْايي تا ّذف دػتياتي تِ داًؾ رذيذ،
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ب  .رؼتزَ تشاي اسصياتي ٍ اًتخاب ًْايي هَاسد واستشد يافتِّاي تحميك يا ػايش داًـْا،
د  .رؼتزَي رايگضييّايي تشاي هَاد ،تزْيضات ،هحلَالت ،فشايٌذّا ،ػيؼتوْا يا خذهاتٍ ،
د  .فشهَلوِ وشدىً ،شاحي ،اسصياتي ٍ اًتخاب ًْايي رايگضييّاي هوىي توشاي هوَاد،
تزْيضات ،هحلَالت ،فشايٌذّا ،ػيؼتوْا يا خذهات رذيذ يا تْثَد يافتِ.
هزحلِ تَععِ

44ن.

نهخيسجنتَػؼِنيينهخيسجينوِندسنهشحلِنتَػؼِنيهنپشٍطُنداخلينٍالغنهينگشددنتٌْايندسكاَستن
داسايينًيهـَْدنؿٌيػييينهيؿَد:
ن
اثبيتنتويمنؿشايظنصيشنبِ ػٌَاىن
گًَِا نوِنباشا ناػاتفيدنُنياينفاشٍؽن
ن
الفن .ناهىيًپزيش نتىويلنداسايينًيهـَْدناصنًظشنفٌي،نبِ
آهيدُنؿَد .ن
ب ن .نللذنٍاحذنتجيس نبشا نتىويلنداسايينًيهـَْدنٍناػتفيدُنيينفشٍؽنآى .ن
ج ن .نتَاًييينٍاحذنتجيس نبشا ناػتفيدُنيينفشٍؽنداسايينًيهـَْد .ن
د ن .نايجيدنهٌيفغنالتليد نآتينتَػظنداسايينًيهـَْد.ناصجولِ،نٍاحذنتجيس نبتَاًذنٍجَدنبيصاسنباشا ن
داسايينًيهـَْدنيينهحلَلنآىنٍنػَدهٌذ نآىندس كَستناػتفيدُنداخلينساناثبيتنوٌذ .ن
ّ ن .ندػتشػينبِنهٌيبغنويفينفٌي،نهيلينٍنػييشنهٌيبغنبشا نتىويل،نتَػؼِنٍناػتفيدُنياينفاشٍؽن
داسايينًيهـَْد .ن
ٍ ن .نتَاًييينٍاحذنتجيس نبشا ناًذاصُنگيش نهخيسجنليبلناًتؼيبنبِنداسايينًيهـَْدنبِنگًَاِنا ن
اتىيپزيشنعيندٍسُنتَػؼِ .ن

 . 45دس تشخي هَاسد ٍاحذ تزاسي ،دس هشحلِ تَػِٔ يوه پوشٍطُ داخلوي ،هويتَاًوذ داسايوي
ًاهـَْد سا تـخيق دّذ ٍ هحتول تَدى هٌافْ التلادي آتي ًاؿي اص آى سا احثوات وٌوذ،
صيشا هشحلِ تَػِٔ يه پشٍطُ داخليً ،ؼثت تِ هشحلِ تحميك آى پيـشفت تيـتشي داسد.
 -45هىشسٍ .احذ تزاسي رْت احثات ايزاد هٌافْ التلادي آتي تَػي داسايي ًاهـَْد ،هٌوافْ
التلادي آتي لاتل وؼة اص داسايي سا تا تىاسگيشي الضاهات اػتاًذاسد حؼواتذاسي
ؿواسُ  32تا ٌَٓاى ويّؾناسصؽنداساييْي اسصياتي هيوٌذ .هٌاًچِ هٌوافْ التلوادي
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داسايي تٌْا دس تشوية تا ػايش داساييْا ايزاد ؿَدٍ ،احذ تزاسي هفَْم ٍاحوذّاي
هَلذ ٍرِ ًمذ ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  32سا تىاس هيگيشد.
ً . 46وًَِّايي اص فٔاليتْاي تَػِٔ تِ ؿشح صيش اػت:
الفً .شاحي ،ػاخت ٍ آصهايؾ ًوًَِّا ٍ هذلْا لثل اص هشحلِ تَليذ يا اػتفادُ،
ب ً .شاحي تزْيضات ،الگَّا ٍ لالثْا تشاػاع فٌاٍسي رذيذ،
د ً .شاحي ،ػاخت ٍ تْشُتشداسي اص تزْيضات ًوًَِػاصي دس حذي وِ اص ًِش التلوادي،
تَليذ تزاسي تلمي ًـَدٍ ،
د ً .شاحي ،ػاخت ٍ آصهايؾ رايگضيي اًتخاتي تشاي هَاد خام ،تزْيضات ،هحلَالت،
فشايٌذّا ،ػيؼتوْا يا خذهات رذيذ يا تْؼاصي ؿذُ.
 . 47دػتشػي تِ هٌاتْ تشاي تىويل  ،اػتفادُ ٍ وؼة هٌافْ اص داسايي ًاهـَْد سا هيتَاى توشاي
هخال اص ًشيك يه ًشح تزاسي احثات وشد وِ هٌاتْ فٌي ،هالي ٍ ػايش هٌاتْ هوَسد ًيواص ٍ
تَاًايي ٍاحذ تزاسي تشاي تأهيي آى هٌاتْ سا ًـاى هيدّذ .دس تشخي هَاسد ٍاحذ تزواسي
دػتشػي تِ هٌاتْ هالي تشٍى ػاصهاًي سا تا وؼة هَافمت يه ٍامدٌّذُ تشاي توأهيي هوالي
ًشح ،احثات هيوٌذ.
 . 48ػيؼتوْاي ّضيٌِ ياتي ٍاحذ تزاسي اغلة هيتَاًٌذ هخاسد ايزاد يه داسايي ًاهـوَْد دس
داخل ٍاحذ تزاسي اص لثيل حمَق ٍ دػتوضد ٍ ػايش هخاسد تحول ؿوذُ توشاي حفوَ ٍ
ًگْذاسي اص حك تأليف يا حك اهتياص يا تَػِٔ ًشمافضاس ساياًوِاي سا توِگًَوِاي اتىاپوزيش
اًذاصُگيشي وٌٌذ.
49ن .نػاليننتجيس ،نحكنًـشنٍنالالمنداسا نهيّيتنهـيبِنايجيدنؿاذُندسنداخالنٍاحاذنتجايس نًبيياذن
بِ ػٌَاىنداساييْي نًيهـَْدنؿٌيػييينؿًَذ .ن
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 . 50هخاسد اًزام ؿذُ تشاي ٓالين تزاسي ،حك ًـش ٍ الالم داساي هاّيت هـاتِ ايزاد ؿذُ دس
داخل ٍاحذ تزاسي سا ًوي تَاى اص هخاسد گؼتشؽ ولي فٔاليتْاي تزواسي هتووايض ووشد.
تٌاتش ايي ،هٌيي الالهي تِ ٌَٓاى داسايي ًاهـَْد ؿٌاػايي ًويؿًَذ.
بْای توام ؽذُ دارايی ًاهؾَْد ايجاد ؽذُ در ٍاحذ تجاری

 . 51تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي ،ؿاهل هزووَّ هخواسد
ٍالْؿذُ اص تاسيخي هيتاؿذ وِ داسايي ًاهـَْد تشاي اٍليي تاس هٔياسّاي ؿوٌاخت اؿواسُ
ؿذُ دس تٌذّاي  44 ٍ 14 ،12سا احشاص هيوٌذ .تشاػاع تٌذ  57هخاسري وِ لثالً تِ ٌَٓاى
ّضيٌِ ؿٌاػايي ؿذُ اػت ،تِ حؼاب داسايي تشگـت دادُ ًويؿَد.
 . 52تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحوذ تزواسي ؿواهل تووام هخواسد
هشٍسي اػت وِ تٌَس هؼتمين يا تشاػاع هثاًي تخليق هٔمَل ٍ يىٌَاخت لاتل اًتؼاب
تِ ايزاد ،تَليذ ٍ آهادُ ػاصي داسايي تشاي اػتفادُ هَسد ًِش هذيشيت هيتاؿذً .وًَِّوايي
اص هخاسد لاتل اًتؼاب تِ ؿشح صيش اػت:
الف .هَاد ٍ خذهات اػتفادُ ؿذُ تشاي ايزاد داسايي ًاهـَْد،
ب  .حمَق ٍ هضاياي واسوٌاًي وِ دس ايزاد داسايي ًمؾ داؿتِاًذ،
د  .هخاسد حثت حمَق لاًًَي،
د  .اػتْالن حك اختشاّ ٍ حك اهتياصي وِ تشاي ايزاد داسايي ًاهـَْد تىاس هيسٍدٍ ،
ّ  .اػتْالن داساييْاي حاتت هـَْد هَسد اػتفادُ دس ايزاد داسايي ًاهـَْد.
اػتاًذاسد حؼاتذاسيؿواسُ 13تا ٌَٓاى

حؼيبذاس

نهخايسجنتاأهيينهايلي،ن هٔياسّوايي سا توشاي

ؿٌاػايي هخاسد تأهيي هالي تِ ٌَٓاى رضئي اص تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـوَْد ايزواد
ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي ،هـخق هيوٌذ.
 . 53هخاسد اداسي ٍ ٓوَهي ٍ فشٍؽ دس تْاي توام ؿذُ داساييْاي ًاهـوَْد ايزواد ؿوذُ دس
داخل ٍاحذ تزاسي هٌَِس ًويؿَد هگش ايٌىِ تتَاى ايي هخواسد سا توِ ًوَس هؼوتمين توا
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تحليل داسايي يا آهادُػاصي آى تشاي اػتفادُ هَسد ًِش استثاى داد .صياًْاي ٓولياتي اٍليِ
وِ تا لثل اص سػيذى تِ ػٌح ٓولىشد تشًاهِسيضي ؿذُ داسايوي ايزواد ؿوَدّ ،ضيٌوِّواي
ًاؿي اص ٓذم واسايي ٍ هخاسد آهَصؽ واسوٌاى رْت اػتفادُ ٓولياتي اص داسايي ،دس تْاي
توام ؿذُ داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس داخل ٍاحذ تزاسي هٌَِس ًويؿَد.
ؽٌاخت ّشيٌِ
ؿَدنهرشنآًىِ  :ن
ن
ؿٌيػييين
ن
ّضيٌِن
ن
ػٌَاىن
ن
ٍلَعن ن
بِ
ن
ًيهـَْدنبييذندسنصهيىن
ن
ؿذُنبشا ننداساييْي ن
ن
ن
تحول
هخيسجن
ن
54ن .ن
ًيهـَْدن(عبكنبٌذن)5نسانتـاىيلنندّاذنواِننحايئضننهؼييسّاي نن
ن
داسايين
ن
يهن
اصنهخيسجن ن
ن
بخـين
ن
الف .ن
الين53نهشاجؼِنؿَد)،نيي
ؿٌيختنبيؿذن(بِنبٌذّي نن12ن ن
ن
داسايينًيهـاَْدن
ن
ػٌَاىن
ن
آىنسانبِ
بيؿذنٍنًتَاىن ن
ن
ؿذُن
ن
تحليلن
ن
تشويبنتجيس نن
ن
دسنيهن
ن
للنن
آىن ن
ب ن .ن ن
اًتؼيبنباِننػاشلفلينن
ن
ليبلن
اصنهبلغن ن
ن
هضبَسنبييذنبخـين
ن
هَاسد،نهخيسجن
ن
وشد.ندسنايين
ن
ؿٌيػييين
ن
سانتـىيلندّذ .ن
ن
تحليلن
ن
دسنتيسيخن
ن

 . 55تا تَرِ تِ تٔشيف ٍ هٔياسّاي ؿٌاخت داسايي ًاهـَْدً ،وًَِ هخاسري وِ دس صهاى ٍلَّ
تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هيؿَد تِ لشاس صيش اػت :
الف .هخاسد لثل اص تأػيغ يه ٍاحذ يا فٔاليت رذيذ ٍ هخاسد ساُاًذاصي هاؿوييآالت
ًي دٍسُ لثل اص تَليذ يا فٔاليت دس حذ ُشفيت ٓولي هگش دسهَاسدي وِ ايي هخواسد
ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  11تا ٌَٓاى

داساييْاي

نثيباتنهـاَْدن توِ حؼواب

داسايي حاتت هـَْد هٌَِس هيؿَد.
ب  .هخاسد تأػيغ اص لثيل هخاسد حمَلي تشاي تْيِ اػاػٌاهِ ٍ ؿشوتًاهِ ،حكهـاٍسُ
ٍ هخاسد حثت.
د  .هخاسد فٔاليتْاي آهَصؿي.
د  .هخاسد تثليغات.
ّ  .هخاسد تغييش هىاى يا ػاصهاًذّي هزذد توام يا تخـي اص يه ٍاحذ تزاسي.
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 . 56تٌذ  ،54ؿٌاخت پيؾپشداخت تاتت خشيذ واال يا خذهات هوشتثي توا داسايوي ًاهـوَْد سا
تِ ٌَٓاى داسايي هٌْ ًويوٌذ.
عذم ؽٌاخت ّشيٌِّای گذؽتِ بِ عٌَاى دارايی
هيلينلبلايننباِن ػٌاَاىننّضيٌاِنن
ًيهـَْدنوِندس كَستْي نن ن
ن
يينايجيدنالالمن
ن
تحليلن
ن
بِن
هشبَطن ن
ن
هخيسجن
ن
57ن .ن
ًيهـَْدنؿٌيػييين
ن
داسايين
ن
يهن
ؿذُن ن
ن
تويمن
بخـيناصنبْي نن ن
ن
ػٌَاىن
ن
اػت،نًبييذنبؼذاًنبِ
ن
ؿذُن
ن
ؿٌيػييين
ن
ؿَد .ن

اًذاسُگیزی دارايی ًاهؾَْد پظ اس ؽٌاخت اٍلیِ
58ن .نٍاحذنتجيس نبييذنيىيناصندٍنسٍؽن” بْي نتويمنؿذُ“نبِ ؿشحنبٌذن59نيين” تجذيذناسصييبي“نبِ ؿشحن
بٌذن60نسانبِ ػٌَاىنسٍيِنحؼيبذاس نخَدناًتخيبنوٌذنٍنآىنساندس هَسدنتويمنالالمنيهنعبمِنداسايين
ًيهـَْدنبىيسنگيشد .ن
رٍػ بْای توام ؽذُ ن
ؿذُنپغ اصنوؼاشناػاتْالننناًبيؿاتِننٍن
ن
تويمن
بِنبْي نن ن
اٍليِنبييذن ن
ن
اصنؿٌيختن
ن
داسايينًيهـَْدنپغ
ن
59ن .ن
هٌؼىغنؿَد .ن
ن
اسصؽناًبيؿتِن
ن
ويّؾن
ن
ّشگًَِن
ن
رٍػ تجذيذ ارسيابی
60ن.

نپغ اصنؿٌيختناٍليِنداسايينًيهـاَْد،نيٌيًهاِناسصؽنهٌلافيًِنباِن گًَاِنا ناتىيپازيشنليبالن
اًذاصُنگيش نبيؿذنبييذنآىنسانبِ هبلغنتجذيذناسصييبين(اسصؽنهٌلفيًِندسنتيسيخنتجذيذناسصييبي)ن
پغ اصنوؼشناػتْالنناًبيؿتِنٍنويّؾناسصؽناًبيؿتِنبؼذ ،ناسائِنوشد.نتجذيذناسصيايبينبيياذن
بِ عَسنهٌظنناًجيمنؿَدنتيناعويٌيىنحيكلنگشددنهبلغندفتاش ،نتفايٍتنباين اّويتاينبايناسصؽن
هٌلفيًِن دسنتيسيخنتشاصًيهِنًذاسد.نؿشايظناسصييبينٍنًحَُناًؼىيعندس كَستْي نهيلينتيبغنهفايدن
اػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن11نبي ػٌَاىن” داساييْي نثيبتنهـَْد“نٍنبٌذّي ن61نتين64نصيشناػت .ن

 . 61آوال سٍؽ تزذيذ اسصياتي دس هَسد داساييْاي ًاهـَْدي ووِ لوثالً هٔياسّواي ؿوٌاخت
تِ ٌَٓاى داسايي سا احشاص ًىشدُاًذ ،هزاص ًيؼت.
 . 62سٍؽ تزذيذ اسصياتي پغ اص ؿٌاخت اٍليِ داسايي تِ وواس هويسٍد .توااييحوال ،هٌاًچوِ
تِ دليل احشاص ًـذى هٔياسّاي ؿٌاخت ًي تخـي اص فشايٌذ ايزاد داسايوي ،تٌْوا تخـوي اص
هخاسد آى تِ ٌَٓاى داسايي ؿٌاػايي ؿذُ تاؿذ (تِ تٌوذ  51هشارٔوِ ؿوَد) ،سٍؽ تزذيوذ
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اسصياتي هيتَاًذ تشاي ول داسايي تِ واس سٍدّ .وچٌيي سٍؽ تزذيذ اسصياتي هيتَاًذ تشاي
داسايي ًاهـَْد تحليلؿذُ اص ًشيك ووىْاي تالَٓم دٍلت تىاس سٍد.
 . 63تشاي داساييْاي ًاهـَْد ٓوَهاً تٔييي اسصؽ هٌلفاًِ تِگًَِاي لاتلاتىا اهىاىپزيش ًيؼوت.
تشاي هخال ،اگشهِ اسصؽ هٌلفاًِ تشاي تٔوي اص داساييْاي ًاهـَْد هاًٌذ حك وؼة ،پيـِ ٍ
تزاست ٍ حكاهتياص تلفي ،لاتلتٔييي اػت اها تٔييي اسصؽ هٌلفاًِ هوَاسدي هاًٌوذ ًاهْواي
تزاسي ،حك ًـش ٍ تىخيش آحاس فشٌّگي ٍ ٌّشي ،حك اختشاّ يا ٓالين تزاسي هـوىل اػوت
صيشا هٌيي داساييْايي هٌحلش تفشد هيتاؿٌذّ .وچٌيي ،تاٍرَد ايٌىِ داساييْاي ًاهـَْد خشيذ
ٍ فشٍؽ هيؿًَذ ،اها لشاسدادّا تشاػاع هزاوشات تيي خشيذاساى ٍ فشٍؿٌذگاى خاف هٌٔمذ
هيگشدد ٍ هٔاهالت غيش هىشس ّؼتٌذ .تِ ّويي دليل ،ليوتي وِ تشاي يوه داسايوي پشداخوت
هيؿَد هوىي اػت ؿَاّذ وافي تشاي اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ديگش فشاّن ًىٌذ.
64ن .ن يٌيًهِندسنيهنعبمِناصنداساييْي نًيهـَْدنتجذيذناسصييبينؿذُ،نبِ دليلنليبلناتىينًبَدىناسصؽن
هٌلفيًِ،نتجذيذناسصييبينيهنللننداسايينًيهـَْدناهىيىن پزيشنًبيؿذ،نآىنداسايينبييذنباِنبْاي ن
تويمنؿذُنپغ اصنوؼشناػتْالنناًبيؿتِن ٍنويّؾناسصؽناًبيؿتِنهٌؼىغنؿَد .ن

عوز هفیذ
65ن .ن ٍاحذنتجيس نبييذنهؼيينيينًيهؼيينبَدىنػواشنهفياذنياهنداساياينًيهـاَْدنساناسصيايبينوٌاذنٍن
دسكَستنهؼيينبَدى،نهذتنآى،نيينتؼذادنتَليذنيينػييشنهؼييسّي نهـخقنوٌٌذُنػوشنهفياذنسان
تؼييينًوييذ.نٍاحذنتجيس ندس كَستينبييذنػوشنهفيذنداس ايينًيهـَْدنسانًيهؼيينتلمينوٌاذنواِن
بشهبٌي نتحليلنوليِنػَاهلنهشبَط،نًتَاًذنبشا ندٍسُنا نوِناًتظيسنهين سٍدنداسايي،نجشييىنًمذ ن
ٍسٍد نايجيدنًوييذ،نهحذٍدُنا نپيؾنبيٌينوٌذ .ن

 . 66حؼاتذاسي داسايي ًاهـَْد هثتٌي تش ٓوش هفيذ آى اػت .داسايي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي
هؼتْله هيگشدد (تِ تٌذّاي  74الي  82هشارِٔ ؿَد) ٍلي داسايي ًاهـَْد تا ٓووش هفيوذ
ًاهٔيي هؼتْله ًويگشدد.
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 . 67تشاي تٔييي ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْدَٓ ،اهل هتٔذدي ًِيش هَاسد صيش تشسػي هيؿَد :
الف .اػتفادُ هَسد اًتِاس ٍاحذ تزاسي اص داسايي،
ب  .هشخِ ٓوش هحلَل هشتثي توا داسايوي ٍ اًالٓوات ٓووَهي دسخلوَف توشآٍسد
ٓوش هفيذ اًَاّ داساييْاي هـاتِ ٍ تا واستشد هـاتِ،
د ً .اتاتي داسايي تش احش هؼائل فٌي ،تغييشات فٌاٍسي ،هؼائل تزاسي يا ػايش داليل،
د  .ػٌح هخاسد ًگْذاسي الصم تِ هٌَِس وؼة هٌافْ التلوادي آتوي هوَسد اًتِواس اص
داسايي تا تَرِ تِ تَاى ٍ للذ ٍاحذ تزاسي تشاي سػيذى تِ ػٌح هضتَس،
ّ  .حثات كٌٔتي وِ داسايي دس آى هَسد اػتفادُ لشاس هيگيشد يا تغييش دس تماهاي تواصاس
تشاي هحلَالت ٍ خذهات تَليذ ؿذُ تِ ٍػيلِ داسايي،
ٍ  .الذاهات هَسد اًتِاس سلثاي فٔلي ٍ تالمَُ ،هشارْ دٍلتي ٍ ديگشاى،
ص  .دٍسُ وٌتشل تش داسايي ٍ هحذٍديتْاي لاًًَي يا هَاسد هـاتِ آى دسخلَف اػوتفادُ
اص داسايي هاًٌذ ٍرَد تاسيخ اًمواي لشاسداد اراسُ،
ح  .لاتليت توذيذ حمَق ًاؿي اص داسايي ًاهـَْد هَسد ًِشٍ ،
ى  .هيضاى ٍاتؼتگي ٓوش هفيذ داسايي تِ ٓوش هفيذ ػايش داساييْاي ٍاحذ تزاسي.
 . 68اكٌالح «ًاهٔيي» تِ هٌٔي «ًاهحذٍد» ًيؼتٓ .وش هفيذ داسايي ًاهـَْد تٌْا هٌٔىغوٌٌوذُ
آى تخؾ اص هخاسد آتي هَسد ًياص تشاي ًگْذاسي داسايي دس ػٌح ٓولىشد اػتاًذاسد آى ٍ
تَاًايي ٍ للذ ٍاحذ تزاسي تشاي سػيذى تِ آى ػٌح اػوت .ػوٌح ٓولىوشد اػوتاًذاسد
دس صهاى تشآٍسد ٓوش هفيذ داسايي تٔييي هيؿَد .هخاسد آتي تشًاهِسيوضي ؿوذُ هواصاد توش
هيضاى هَسد ًياص تشاي ًگْذاسي داسايي دس ػٌح ٓولىشد اػتاًذاسد ًثايوذ توش ًتيزوِگيوشي
دس هَسد ًاهٔيي تَدى ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد تأحيشگزاس تاؿذ.
 . 69تا تَرِ تِ تغييشات ػشيْ دس فٌاٍسيً ،شمافوضاس ساياًوِاي ٍ تؼوياسي ديگوش اص داساييْواي
ًاهـَْد آػيةپزيشًذ .تٌاتشايي ،احتوال هيسٍد ٓوش هفيذ اييگًَِ داساييْا وَتاُ تاؿذ.
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ٓ . 70وش هفيذ داسايي ًاهـَْد هوىي اػت خيلي ًَالًي يا حتي ًاهٔيي تاؿوذٍ .روَد اتْوام،
دليل هَرْي تشاي تشآٍسد هحتاًاًِ ٓوش هفيذ داسايي اػت ،اها اًتخاب ٓووش هفيوذي ووِ
تٌَس غيش ٍالْتيٌاًِ وَتاُ اػت سا تَريِ ًويوٌذ.
71ن .نػوشنهفيذنداسايينًيهـَْدنًيؿي اصنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينًبيياذنبيـاتشناصندٍسُن
حمَقنهزوَسنبيؿذ،ناهينهوىيناػتنبي تَجِنبِندٍسُنهَسدناًتظيسناػتفيدُناصنداسايينتَػظنٍاحاذن
تجيس ،نوَتيّتشنبيؿذ.ناگشنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينبشا ندٍسُنهحذٍد نبيؿذنواِن
ليبلنتوذيذناػت،نػوشنهفيذنداسايينًيهـَْدنتٌْيندس كَستينؿيهلندٍسُ ن(ّاي )نليبالنتوذياذن
خَاّذنبَدنوِنؿَاّذنپـتيبيًينوٌٌذُنتوذيذندٍسُ،نبذٍىنكشفنهخايسجنػواذُنتَػاظنٍاحاذن
تجيس ،نٍجَدنداؿتِنبيؿذ .ن

َٓ . 72اهل التلادي ٍ لاًًَي هوىي اػت تش ٓوش هفيذ داسايي ًاهـوَْد احوش گوزاسدَٓ .اهول
التلادي تٔيييوٌٌذُ ًَل دٍسُاي اػت وِ هٌافْ التلادي آتي تَػي ٍاحذ تزاسي وؼة
هيؿَدَٓ .اهل لاًًَي هوىي اػت ًَل دٍسُاي وِ ٍاحذ تزواسي ايوي هٌوافْ سا وٌتوشل
هيًوايذ ،هحذٍد وٌذٓ .وش هفيذ داسايي ،دٍسُ وَتاّتش تٔييي ؿذُ تَػي ايي َٓاهل اػت.
ٍ . 73رَد َٓاهل صيش ،اصرولِ هَاسدي اػت وِ تياًگش تَاى ٍاحذ تزاسي تشاي توذيذ حموَق
لشاسدادي يا ػايش حمَق لاًًَي تذٍى كشف هخاسد ٓوذُ اػت:
الف .ؿَاّذي ،احتواالً تشهثٌاي تزشتٍِ ،رَد داؿتِ تاؿذ وِ حمَق لوشاسدادي يوا ػوايش
حمَق لاًًَي توذيذ خَاّذ ؿذ .اگش توذيذ هـشٍى تِ هَافمت يه ؿوخق حالوج
اػت ،ؿَاّذي دس هَسد وؼة هَافمت ٍي ًيض ٍرَد داؿتِ تاؿذ،
ب  .ؿَاّذي دسخلَف تأهيي ؿشايي الصم تشاي توذيذ ٍرَد داؿتِ تاؿذٍ ،
د  .هخاسد توذيذ دس همايؼِ تا هٌافْ التلادي آتي هَسد اًتِاس آى ٓوذُ ًثاؿذ.

783

استاندارد حسابداري شماره 71
داراييهاي نامشهود
(تجذيذ ًظز ؽذُ )6831

دارايیْای ًاهؾَْد با عوز هفیذ هعیي
دٍرُ ٍ رٍػ اعتْالک
74ن .نهبلغناػتْالنن پزيشنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيينبييذنبشهبٌييينػيؼاتويتيهنعاينػواشن
هفيذنآىنهؼتْلهنؿَد.نهحيػبِناػتْالننبييذن اصنصهيًينؿشٍعنؿَدنوِنداسايينبشا ناػاتفيدُن
آهيدُنبيؿذ،نيؼٌينصهيًينواِنداسايايندسنهَلؼياتنٍنؿاشايظنالصمنباشا ناػاتفيدُنهاَسدًظشن
هذيشيتنلشاسنداسد.نهحيػبِناػتْالنناصنصهيًينوِنداسايينعبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن31ن
بي ػٌَاىن”داساييْي نغيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا نفاشٍؽنٍنػونليايتنهتَلافنؿاذُن“،نباِن عاَسن
هؼتملنييندس ليلبنيه هجوَػِنٍاحذ،نبِ ػٌَاىنًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنعبمِنبٌذ نهينؿَدن
ٍنيينتيسيخنلغغنؿٌيخت،نبييذنهتَلفنؿَد.نسٍؽناػتْالننبييذنالرَ نهلشفنهٌيفغنالتليد نآتين
هَسدناًتظيسنداسايينتَػظنٍاحذنتجيس نسانهٌؼىغنوٌذ.نيٌيًهِنآىنالرَنبِنًحَناتىيپزيشنليبلنتؼييين
ًبيؿذنبييذناصنسٍؽنخظنهؼتمينناػتفيدُنؿَد.نّضيٌِناػتْالننّشندٍسُنبييذنبِ ػٌاَاىنّضيٌاِن
دٍسُنؿٌيػييينؿَد،نهرشنايٌىِنبِ هَجبناييناػتيًذاسدنيينػاييشناػاتيًذاسدّي نحؼايبذاس ندسن
هبلغندفتش نداسايينديرشنهٌظَسنؿَد .ن

 . 75سٍؿْاي هتفاٍتي سا هيتَاى رْت تخليق ػيؼتواتيه هثلغ اػتْالنپزيش يوه داسايوي
ًي ٓوش هفيذ آى تىاس گشفت .ايي سٍؿْا ؿاهل خي هؼتمينً ،ضٍلي ٍ هزوَّ آحاد تَليوذ
اػت .سٍؽ هَسد اػتفادُ تشاي داسايي ،تش هثٌاي الگَي هلشف هٌافْ التلادي آتي هوَسد
اًتِاس اًتخاب هيؿَد ٍ تِ ًَس يىٌَاخت ًي دٍسُّاي هختلف آوال هيؿَد هگش ايٌىِ
دس الگَي هضتَس تغييشي حاكل ؿَد .هٌاًچِ ًتَاى الگَي هلشف سا تِگًَوِاي اتىاپوزيش
تٔييي وشد ،اص سٍؽ خيهؼتمين اػتفادُ هيؿَد.
 . 76اػتْالن هٔوَالً تِ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هيؿَد .تا ايي حوال دس تشخوي ؿوشايي ،هٌوافْ
التلادي داسايي تِ راي ايٌىِ هٌزش تِ ّضيٌِ ؿَد ،دس تَليذ ػايش داساييْاي ٍاحذ تزواسي
رزب هي ؿَد .دس ايي هَاسد ،اػتْالن تخـي اص تْاي توام ؿذُ ايي داساييْوا سا تـوىيل
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هيدّذ ٍ تِ هثلغ دفتشي آًْا اهافِ هيؿَد .تشاي هخال اػتْالن داساييْاي ًاهـَْد هوَسد
اػتفادُ دس فشايٌذ تَليذ ،تِ هثلغ دفتشي هَرَدي هَاد ٍ واال اهافِ هيؿَد.
ارسػ باقیواًذُ
ؿَدنهرشنايٌىِ :ن
ن
كفشنفشمن
ن
داسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيينبييذن
ن
يهن
بيليويًذُن ن
ن
اسصؽن
ن
77ن .ن
تؼْذنوشدُنبيؿذ،نيي ن
ن
هفيذنآىن
ن
دسنپيييىنػوش
ن
هـخقن
ن
انبينليوتن
ن
خشيذنداسايينس
ن
ثيلثين
ن
ؿخقن
ن
الف .ن
ن
ب ن .ناسصؽننبيليويًذُنسانبتَاىننبِنگًَِنا نناتىيپزيشناًذاصُنگيش ننوشد.
ن

 . 78هثلغ اػتْالنپزيش يه داسايي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي پغ اص وؼش اسصؽ تاليواًوذُ آى
تٔييي هيؿَدٍ .رَد اسصؽ تاليواًذُ هتووي ايي اػوت ووِ ٍاحوذ تزواسي اًتِواس داسد
داسايي ًاهـَْد سا لثل اص پاياى ٓوش التلادي آى ٍاگزاس وٌذ.
 . 79اسصؽ تاليواًذُ يه داسايي ًاهـَْد تشهثٌاي هثلغ لاتل تاصيافوت ًاؿوي اص ٍاگوزاسي آى
تشآٍسد هي ؿَد .ايي هثلغ ،دس تاسيخ تشآٍسد ،تشهثٌاي ليوت فشٍؽ داسايوي هـواتْي ووِ
ٓوش هفيذ آى خاتوِ يافتِ ٍ تحت ؿشايي هـاتْي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت ،تٔيويي
هيؿَد.
بزرعی دٍرُ ٍ رٍػ اعتْالک
اػتْالننيهنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيينبييذنحذاللندسنپيييىنّشنػيلنهيلين
ن
ٍنسٍؽن
ن
دٍسُن
ن
80ن .ن
بيينػوشنهفيذنبشآٍسد ننجذيذنٍنبشآٍسدّي ننلبلاينن
ليبلنهالحظِنا نن ن
تفيٍتن ن
ن
ؿَد.نيٌيًهِن
ن
بيصًرش ن
هالحظِا نندسنالراَ نن
ن
تغييشنليبلن
ن
اػتْالننبييذنتغييشنييبذ.ندس كَستينوِن
ن
بيؿذ،ندٍسُن
ن
ٍجَدنداؿتِن
اػتْالننبييذنتغيياشن
ن
پزيشد،نسٍؽن
ن
كَستن
ن
هشبَطن
ن
هَسدناًتظيسنداسايين
ن
هٌيفغنالتليد ننآتين
ن
جشييىن
ن
تغييشاتنبييذنعبكناػتيًذاسدنحؼايبذاس نؿاويسُن6ن
ن
جذيذنبيؿذ.نايين
ن
ٌٌذُنالرَ نن
ن
وٌذنتينهٌؼىغنو
ن
ػٌَاىنتغييشندسنبشآٍسدّي ننحؼيبذاس ننهحؼَبنؿَد .ن
ن
بي ػٌَاىن”گضاسؽنػولىشدنهيلي“ن ن
بِ

ً . 81ي ٓوش يه داسايي ًاهـَْد هوىي اػت هـخق ؿَد وِ تشآٍسد ٓوش هفيذ آى ًاهٌاػة
اػت .تشاي هخال هوىي اػت هخاسد تٔذي وِ ٍهٔيت يه داسايي ًاهـَْد سا تِ ػوٌحي
تاالتش اص ٓولىشد اػتاًذاسد اسصياتي ؿذُ لثلي آى استما دادُ اػت ،هَرة افضايؾ ٓوش هفيذ
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آى داسايي ؿَدّ .وچٌيي ؿٌاخت صياى واّؾ اسصؽ هوىي اػت ًواياًگش ًيواص توِ تغييوش
دٍسُ اػتْالن تاؿذ.
 . 82تا گزؿت صهاى هوىي اػت الگَي رشياى هٌافْ التلادي آتي هَسد اًتِاس داسايي ًاهـَْد
تِ ٍاحذ تزاسي تغييش وٌذ .تشاي هخال هوىي اػت هـخق ؿَد وِ سٍؽ ًضٍلي هٌاػةتش
اص سٍؽ خي هؼتمين اػت .افضٍى تش ايي ،اػتفادُ اص حمَق ًاؿي اص يه اهتياص هوىي اػت
تا صهاى تىويل ػايش ارضاي تـىيل دٌّذُ يه پشٍطُ تِ تَٔيوك افتوذ .دس هٌويي ؿوشايٌي
هٌافْ التلادي داسايي هوىي اػت تا دٍسُّاي تٔذي وؼة ًـَد.
دارايیْای ًاهؾَْد با عوز هفیذ ًاهعیي
83ن .نداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيينًبييذنهؼتْلهنؿَد .ن
84ن .نعبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن32نبينػٌَاىن”ويّؾناسصؽنداساييْي“،نٍاحذنتجيس نبييذنآصهاَىن
ويّؾناسصؽنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيينساناص عشيكنهمييؼِنهبلاغنبيصيايفتٌينباينهبلاغن
دفتش نآىندسنهميعغنصيشناًجيمندّذ :ن
الفن .نبِ كَستنػيالًِ،نٍ ن
ب ن .ن ٌّريهين وِنؿَاّذ ندسنخلَفنويّؾناسصؽنداسايينًيهـَْدنٍجَدنداؿتِنبيؿذ .ن
بزرعی عوز هفیذ
85ن .نػوشنهفيذنداسايينًيهـَْد نوِنهؼتْلهنًوينؿَدنبييذندسنّشندٍسُنبشسػينؿاَدنتايناعويٌايىن
حيكلنگشددنسٍيذادّينٍنؿشايظنّوهٌيىناصنًيهؼيينبَدىنػوشنهفيذنآىنداسايينپـتيبيًينهينوٌٌذ.ن
دس غيش ايين كَست،نتغييشندسناسصيايبينػواشنهفياذناصنًايهؼيينباِنهؼايينبيياذنعباكناػاتيًذاسدن
حؼيبذاس نؿويسُن6نبي ػٌَاىن” گضاسؽنػولىشدنهيلي“نباِن ػٌاَاىنتغيياشندسنباشآٍسدنحؼايبذاس ن
هحؼَبنؿَد.

 . 86اسصياتي هزذد ٓوش هفيذ يه داسايي ًاهـَْد اص ًاهٔيي تِ هٔيي ،تياًگش آى اػت وِ اسصؽ داسايي
هوىي اػت واّؾ يافتِ تاؿذ .دسًتيزٍِ ،احذ تزاسي تشاي تٔييي واّؾ اسصؽ داسايي ،الضاهوات
اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  32تا ٌَٓاى کاهش ارزش داراییها سا تىاسهيگيشد.
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قابلیت باسيافت هبلغ دفتزی ـ سياى كاّؼ ارسػ

ٍ . 87احذ تزاسي تشاي تٔييي واّؾ اسصؽ داسايي ًاهـَْد ،الضاهوات اػوتاًذاسد حؼواتذاسي
ؿواسُ  32تا ٌَٓاى ويّؾناسصؽنداساييْي سا تىاسهيگيوشد .دس اػوتاًذاسد يواد ؿوذُ ًحوَُ
تـخيق يه داسايي هـوَل واّؾ اسصؽ ،تٔييي هثلغ تاصيافتٌي آى ٍ ،صهاى ؿٌاػايي صياى
واّؾ اسصؽ يا تشگـت صياى واّؾ اسصؽ هشتَى تـشيح ؿذُ اػت.
 . 88حزف ؿذُ اػت.
بزكٌاری ٍ ٍاگذاری
آتيناصنبىيسگيش نيين
هٌيفغنالتليد نن ن
ن
گًَِن
ن
وِن ن
ّيچ
يينٌّريهين ن
ن
ًيهـَْدنبييذندسنصهيىنٍاگزاس نن
ن
داسايين
ن
89ن .ن
حزفنؿَد .ن
ن
سٍد،ناصنتشاصًيهِن
ن
ن
اًتظيسنًوي
آىن
ٍاگزاس ن ن
90ن.

حيكلناصنٍاگزاس ننٍن
ن
لقن
تفيٍتنػَايذنخي ن
ن
هؼيدلن
ن
ًيهـَْدنوِن
ن
اسايين
ن
يهند
َدنيينصييىنًيؿي اصنحزفن ن
ن
نػ
ؿٌيػييينؿَد .ن
ن
دسنػَدنٍنصييىن
ن
دسآهذنيينّضيٌِنغيش ػولييتين
ن
ػٌَاىن
ن
ن
بييذنبِ
اػتن
ن
داسايين
ن
هبلغندفتش نن
ن

ٍ . 91اگزاسي داسايي ًاهـَْد ،هوىي اػت تِ سٍؿْاي گًَاگَى (هاًٌذ فشٍؽ ،اراسُ ػوشهايِاي
يا اّذا) كَست گيشد .رْت تٔييي تاسيخ ٍاگزاسي داساييٍ ،احوذ تزواسي اص هٔياسّواي
ؿٌاػايي دسآهذ ٓولياتي ًاؿي اص فشٍؽ واال ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  3تا ٌٓوَاى
دسآهذنػوليايتين اػتفادُ هيوٌذ .تشاي فشٍؽ ٍ اراسُ هزذد داساييْاي ًاهـَْد ،اػوتاًذاسد
حؼاتذاسي ؿواسُ  21تا ٌَٓاى

حؼيبذاس

ناجيسُنّي تىاس گشفتِ هيؿَد.

 . 92حزف ؿذُ اػت.
 . 93دس كَستي وِ ٍاحذ تزاسي ًثك هٔياسّاي ؿٌاخت هٌذسد دس تٌذ  ،12هخاسد رايگضيٌي
تخـي اص يه داسايي ًاهـَْد سا دس هثلوغ دفتوشي آى هٌِوَس وٌوذ ،هثلوغ دفتوشي تخوؾ
رايگضيي ؿذُ حزف هي ؿَد .هٌاًچِ ٍاحذ تزاسي ًتَاًذ هثلغ دفتوشي تخوؾ روايگضيي
ؿذُ سا تٔييي وٌذ ،هوىي اػت اص هخاسد رايگضيٌي تِ ٌَٓاى ؿاخق تْواي تووام ؿوذُ
تخؾ رايگضيي ؿذُ دس صهاى تحليل يا ايزاد دس داخل ٍاحذ تزاسي اػتفادُ وٌذ.
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 . 94هاتِاصاي دسيافتٌي حاكل اص ٍاگزاسي يه داسايي ًاهـَْد تِ اسصؽ هٌلفاًِ آى ؿٌاػوايي
هي ؿَد .اگش دسيافت هاتِاصاي ًاؿي اص ٍاگزاسي تِ دٍسُ ّاي آيٌذُ هَوَل ؿَد هاتوِاصاي
دسيافتٌي هٔادل ليوت ًمذي آى ؿٌاػايي هيؿَد .تفاٍت تيي هثلغ اػوي ٍ هٔوادل ليووت
ًمذي هاتِاصاي لاتل دسيافت تِ ٌَٓاى دسآهذ ؿٌاػايي هيؿَد.
 . 95هحاػثِ اػتْالن داسايي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي ،دس كَست ٓذم اػتفادُ اص آى هتَلف
ًويگشدد ،هگش ايٌىِ داسايي تِ ًَس واهل هؼتْله ؿذُ تاؿذ يا ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي
ؿواسُ  31تا ٌَٓاى

داساييْي نغيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا

نفشٍؽنٍنػوليايتنهتَلافنؿاذُن،

تِ ًَس هؼتمل يا دس لالة يه هزوَِٓ ٍاحذ ،تِ ٌٓوَاى ًگْوذاسي ؿوذُ توشاي فوشٍؽ
ًثمِتٌذي ؿذُ تاؿذ.
افؾا
96ن .نٍاحذنتجيس نبييذنهَاسدنهٌذسجندسنكفحِنبؼذنسانبِنتفىيهنداساييْي ننًيهـاَْدننايجايدنؿاذُندسن
هيلينافـينوٌذن :ن
ٍاحذنتجيس نٍنػييشنداساييْي نًيهـَْدندس كَستْي نن ن
الف .نهؼيينيينًيهؼيينبَدىنػوشنهفيذنٍندس كَستنهؼيينبَدى،نػوشنهفيذنيينًشخْي ناػاتْالنن
ن
بىيسنسفتِ ،ن
ب نن .نسٍؽناػتْالننداساييْي نًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيي ،ن
ج ن.

اسصؽناًبيؿتِندسنابتاذانٍن
ن
ٍنويّؾن
ن
اًبيؿتِن
ن
هبلغندفتش ،ناػتْالننن
ًيخيلقن ن
ن
تغبيكن
ن
كَستن
ن
ن
دٌّذُنهَاسدنصيشنبيؿذن :ن
ن
ن
هَسدنًـيى
بشنحؼبن
ن
وِن
دٍسُن ن
ن
اًتْي نن
اضيفيتن ،ن
ن
ا ن
ا نداساييْييينوِنعبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿاويسُ ن 31نباينػٌَاىن”داساييْاي نغيشجايس ن
ًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنٍنػولييتنهتَلفنؿذُ“،نبِ عَسنهؼتملنييندس ليلبنيهن
هجوَػِنٍاحذ،نبِ ػٌَاىنًرْذاس نؿاذُنباشا نفاشٍؽنعبماِنبٌاذ نؿاذُناػاتن،ن
بشوٌيسيْينٍنػييشنٍاگزاسيْين ،ن
ػَدنٍنصييىن ،ن
ن
كَستن
ن
ؿذُندس
ن
ؿٌيػييين
ن
اسصؽن
ن
ويّؾن
ن
صييىن
ا ن ن
ػَدنٍنصييىن ،ن
ن
كَستن
ن
لبليندس
ن
اسصؽن
ن
ويّؾن
ن
بشگـتنصييًْي نن
ن
ا ن
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اصنتجذيذناسصييبينهغايبكنبٌاذن60نٍنصييًْاي نوايّؾناسصؽن
ن
ويّؾنًيؿي
ن
افضايؾنيين
ن
ا ن
ؿٌيػييينؿذُنيينبشگـتنؿذُنبِ عاَسننهؼاتمينندسنحماَقنكايحبيىنػاْيمنعباكن
اػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن32نبي ػٌَاىن”ويّؾناسصؽنداساييْي“ ،ن
ٍسُن ،ن
اػتْالنند ن
ن
ا ن
خيسجين ،ن
ن
ٍاحذنهؼتملن
ن
يهن
هيلين ن
خيلقنتفيٍتْي نناسص ننًيؿي اصنتؼؼيشنكَستْي نن ن
ن
ا ن
ا نػييشنتغييشاتندسنهبلغندفتش نعيندٍسُ .ن
ًيؼتن.
ن
الضاهين
ن
همييؼِا نن
ن
اسليمن
ن
،ناسائِن
ن
ج“ن
هَسدنسديفن” ن
ن
ندس

ّ . 97شًثمِ اص داساييْاي ًاهـَْد ؿاهل گشٍّي اص داساييْوا توا هاّيوت ٍ وواستشد هـواتِ دس
ٓوليات ٍاحذ تزاسي اػتً .وًَِ ايي ًثمات رذاگاًِ تِ لشاس صيش اػت:
الف .حك اختشاّ،
ب  .حك تاليف ٍ حك تىخيش،
د  .ػشلفلي هحل وؼة (حك وؼة ،پيـِ يا تزاست)،
د ٓ .الهت تزاسي ٍ ًام تزاسي،
ّ  .حك اهتياص ٍ فشاًـيض،
ٍ ً .شمافضاس ساياًِاي،
ص  .حك اػتفادُ اص خذهات ٓوَهي،
ح  .فشهَلْا ،هذلْا ٍ ًشحْاٍ ،
ى  .داساييْاي ًاهـَْد دس رشياى ايزاد.
 - 97هىشسٓ .الٍُ تش اًالٓات خَاػوتِ ؿوذُ دس تٌوذ ( 96د)ٍ ،احوذ تزواسي ًثوك اػوتاًذاسد
حؼاتذاسي ؿواسُ  32تا ٌَٓاى ويّؾناسصؽنداساييْاي ،اًالٓات داسايي ًاهـوَْدي سا
وِ واّؾ اسصؽ داؿتِ اػت افـا هيوٌذ.
ٍ . 98احذ تزاسي هاّيت ٍ هيضاى تغييش دس تشآٍسد حؼاتذاسي سا وِ احوش توا اّويتوي توش دٍسُ
راسي داؿتِ يا اًتِاس هيسٍد احش تا اّويتي تش دٍسُّاي تٔذي داؿتِ تاؿذً ،ثك اػوتاًذاسد
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گضاسؽنػولىشدنهيلي افـا هيوٌذ .هٌيي افـايي هوىي اػوت
ن
حؼاتذاسي ؿواسُ  6تا ٌَٓاى
اص تغييش دس دٍسُ ٍ يا سٍؽ اػتْالن ًاؿي ؿَد .
99ن .نٍاحذنتجيس نبييذنهَاسدنصيشنسانًيضنافـينوٌذ :ن
الف .نبشا نداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيي،نهبلغندفتش نآىنداسايينٍنداليلنًايهؼيينباَدىن
ن
ػوشنهفيذ.نٍاحذنتجيس نبييذنهْوتشيينػَاهلنهؤثشندسنتؼييينايٌىِنداسايينًيهـَْدنهضباَسن
ػوشنهفيذنًيهؼيينداسدنسانافـينوٌذ .ن
ب ن.

ن ؿشحيناصنداساييْي نًيهـَْدنػوذُنبِن ّوشاُنهبلغندفتش نٍنػوشنهفيذنبيليويًذُنآى .ن

ج ن.

نهبلغندفتش نداساييْي نًيهـَْد نوِنهيلىيتنآًْاينهحاذٍدنؿاذُنٍنًياضنهبلاغندفتاش ن
داساييْي نًيهـَْد نوِندسنٍثيمِنبذّيْيػت .ن

د ن.

ن هبلغنتؼْذاتنهشبَطنبِنتحليلنداساييْي نًيهـَْد .ن

دارايیْای ًاهؾَْد اًذاسُگیزی ؽذُ بزاعاط رٍػ تجذيذ ارسيابی
100ن .نيٌيًهِنداساييْي نًيهـَْدنبِ هبلغنتجذيذناسصييبيناًؼىيعنييبذ،نٍاحذنتجيس نبييذنهاَاسدنصياشننسان
افـينوٌذ :ن
الفن .نبشا نّشنعبمِناصنداساييْي نًيهـَْد :ن
 نتيسيخنتجذيذناسصييبي ،ن نهبلغندفتش نداساييْي نتجذيذناسصييبينؿذُ ٍ،ن نهبلغندفتش نداساييْينبشاػيعنسٍؽنبْي نتويمنؿذُنبينفشمنػذمنتجذيذناسصييبي ،نب ن .ن هبلغنهيصادنتجذيذناسصييبينداساييْيندسنآغيصنٍنپيييىندٍسُنبِنگًَِن ا نوِنتغييشاتنعيندٍسُن
ٍنّشگًَِنهحذٍديتندسنتَصيغنهيًذُنآىنبيينكيحبيىنػشهييِنسانًـيىندّذ ،ن
ج ن .ن سٍؿْينٍنهفشٍضيتنػوذُنبىيسنگشفتِنؿذُندسنبشآٍسدناسصؽنهٌلفيًِنداساييْي،نٍ ن
د ن .ندٍسُنتٌيٍبنتجذيذناسصييبي .ن

 .101دس تشخي هَاسد هوىي اػت تشاي هماكذ افـا ،تزويْ ًثمات داساييْاي تزذيوذ اسصيواتي
ؿذُ هشٍست ياتذ .تا ايي حال تزويْ ًثمات داساييْاي ًاهـَْد ووِ تشاػواع سٍؿوْاي
هتفاٍت تْاي توام ؿذُ ٍ تزذيذ اسصياتي اًذاصُگيشي ؿذُ اػت هزاص ًويتاؿذ.
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هخارج تحقیق ٍ تَععِ
102ن .نٍاحذنتجيس نبييذنهخيسجنتحميكنٍنتَػؼِنا نسانوِنعيندٍسُنبِ ػٌَاىنّضيٌِنؿٌيػييينؿذُناػت،ن
افـينوٌذ .ن
عايز اطالعات
103ن .ناعالػيتنصيشنبييذنتَػظنٍاحذنتجيس نافـيننؿَد :ن
الفن .ن ؿشحنداساييْي نًيهـَْد نوِنويهالًنهؼتْلهنؿذُناػتنٍلينٌَّصناػتفيدُنهينؿَد ٍ ،ن
ب ن .نؿشحنهختلش ناصنداساييْي نًيهـَْد نوِنتحتنوٌتشلنٍاحذنتجيس ناػتناهاينباِن دليالن
ػذمناحشاصنهؼييسّي نؿٌيختنداساييْي نًيهـَْدنؿٌيػييينًـذُناػت .ن

تاريخ اجزا
آًْيناصنتيسيخن1386/1/1نٍنبؼاذن
ن
هيلين
دٍسُن ن
ن
وِن
هيلين ن
هَسدنوليِنكَستْي نن ن
ن
اييناػتيًذاسدندس
الضاهيتن ن
ن
104ن .ن
االجشاػت .ن
ن
ن
ؿَد،نالصم
ؿشٍعن ن
هي
ن
اصنآىن
ن

هطابقت با اعتاًذاردّای بیيالوللی حغابذاری

 .105تا ارشاي الضاهات ايي اػتاًذاسد ،تِ اػتخٌاي ٓذم پوزيشؽ تزذيوذًِش دس اسصؽ تاليواًوذُ
داساييْاي ًاهـَْد ،هفاد اػتاًذاسد تيي الوللي حؼاتذاسي ؿوواسُ  38توا ٌٓوَاى
ًيهـَْد (ٍيشايؾ  31هاسع ً )2004يض سٓايت هيؿَد.
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پيوست شماره 7
كاربرد استاندارد حسابداري در مورد برخي اقالم غيرپولي نامشهود
.1

دس ايي پيَػتً ،حَُ واستشد اػتاًذاسد حؼاتذاسي دس هَسد تشخي الالم غيشپَلي ًاهـَْد
تا تَرِ تِ ٍيظگيْاي لاًًَي ٍ ػايش رٌثِّاي هشتثي تا آًْا هٌشح هيؿَد .ايي هَاسد تٌْوا
رٌثِ تـشيحي داسد ٍ تٌاتشايي تخـي اص اػتاًذاسد حؼاتذاسي ًيؼت.

حق اختزاع

.2

حك اختشاّ  ،حمي اػت وِ تِ داسًذُ آى اهىاى اػتفادُ  ،تَليذ ،فشٍؽ ٍ وٌتشل هحلَل،
فشايٌذ يا فٔاليت اتذآي خَد سا هيدّذ ٍ ًمن آى تَػي ديگشاى هزاص ًيؼت .حك اختوشاّ
دس كَستي داساي هٌافْ التلادي آتي اػت وِ اٍالً تِ ًام ٍاحذ تزاسي حثت ؿَد ٍ حاًياً
اص ًشيك واّؾ ّضيٌِّاي ٓولياتي يا اهىاى تَليذ ٍ فشٍؽ واالّا ٍ خذهات توا ليوتوي
تيـتش ،ػَدآٍسي ٍاحذ تزاسي سا ًؼثت تِ ػايش ٍاحذّاي سلية تْثَد تخـذ .هوىي اػت
پيـشفت فٌاٍسي ٍ اختشآات رذيذ سلثا ،تآج ًاتاتي هحلَالتي ؿَد وِ ٍاحوذ تزواسي
تا اػتفادُ اص اختشاّ خَد آًْا سا تَليذ وشدُ ٍ تِ فشٍؽ هي سػاًذ وِ دس ايوي كوَست
حك اختشاّ هٌافْ التلادي خَد سا اص دػت هي دّذ ،اگشهوِ هوىوي اػوت آتثواس
لاًًَي آى هٌموي ًـذُ تاؿذً .ثك هادُ  33لاًَى حثت ٓالئن ٍ اختشآات هلوَب
تيشهاُ  ” 1310هذت آتثاس ٍسلِ اختشاّ تِ تماهاي هختشّ پٌذ يا دُ يا پاًضدُ ٍ يا هٌتْي
تيؼت ػال اػت“ .دس هذت هضتَس حك اًحلاسي ػاخت يا فشٍؽ يا آوال ٍ يا اػتفادُ
اص اختشاّ  ،دس كَست تلشيح دس ٍسلِ اختشاّ  ،هٌحلشاً دس اختياس هختشّ يا لوائن هموام
لاًًَي اٍػت.

.3

دس كَست تحليل اهتياص اػتفادُ اص اختشاّ ديگشاى تشاػاع لشاسداد ،تْاي تووام ؿوذُ آى
دس ػشفلل داساييْاي ًاهـَْد هٌٔىغ هيؿَد .هثالغي وِ تِ ٌَٓاى حك اهتياص دس ّش دٍسُ
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پشداخت هيؿَد تشاػاع ًَّ اػتفادُ اص حك اختشاّ ،تِ حؼاب ّضيٌوِّواي ٓوليواتي يوا
ػشتاس واسخاًِ هٌَِس هيؿَد .دس كَست اختشاّ تَػوي ٍاحوذ تزواسي ،وليوِ هخواسد
هشتَى ،هٌاًچِ ٍارذ هٔياسّاي ؿٌاخت تِ ٌَٓاى داسايي تاؿذ توِ داسايوي ًاهـوَْد ٍ دس
غيش اييكَست تِ ّضيٌِّاي دٍسُ ،هٌَِس هيؿَد.
حق تألیف

.4

ًثك هادُ  12لاًَى حوايت اص هؤلفاى ” ،حك تأليف ٓثاست اػت اص حك اًحلواسي ًـوش،
پخؾٓ ،شهِ ٍ ارشاي احش ٌّشي يا ًَؿتِاي وِ تِ هذت ٓوش پذيذ آٍسًذُ ٍ ػي ػال تٔذ
اص فَت اٍ تِ ؿخق پذيذ آٍسًذُ ٍ ٍاسث اٍ آٌا هيؿَد“ .اگشهوِ ٓووش لواًًَي حوك
تأليف هذت صهاًي ًَالًي سا دستش هيگيشد ٍلي ٓوش هفيذ حك تأليف توِ اسصؽ التلوادي
آى تؼتگي داسد .حك تأليف تا صهاًي داساي هٌافْ التلادي اػت وِ تاصاس تشاي اًتـاس احوش
هشتَى ٍرَد داسد .اگش حك تأليف خشيذاسي ؿَد تِ تْاي تووام ؿوذُ حثوت هويؿوَد ٍ
دس كَستيوِ دس ٍاحذ تزاسي ايزاد ؿَد تايذ هخاسد لاتل ؿٌاػايي سا وِ دس ساتٌِ تا آى
تحول ؿذُ اػت ،دس كَست اًويٌاى اص تَاى ايزاد هٌافْ التلادي آتي ،تِ حؼاب داسايي
هٌَِس وشد.

عزقفلی هحل كغب (حق كغب يا پیؾِ يا تجارت)

.5

ػشلفلي هحل وؼة ،حمي اػت وِ ٍاحذ تزاسي تِ رْت تمذم دس ارواسُ ،هَلٔيوت يوا
رزب هـتشي ًؼثت تِ هحلي پيذا هيوٌذ .ايي حك دس هياى ٓوَم تٌَِٓاى ػشلفلي ؿٌاختِ
ؿذُ اػت ليىي دس حؼاتذاسي تشاي توايض ايي حك ٍ ػشلفلي هشتوَى توِ تحلويل ػوايش
ٍاحذّا يا گشٍُ داساييْا ،اػتفادُ اص ٍاطُ ” ػشلفلي هحل وؼة“ هٌاػثتش اػت.

.6

ػشلفلي هحل وؼة تٌْا صهاًي تٌَِٓاى داسايي لاتل ؿٌاػايي اػت وِ اص اؿوخاف ديگوش
دس هماتل پشداخت ٍرِ ًمذ يا هٔادل ًمذ يا ػايش هاتِاصاّاي غيش ًمذ خشيذاسي ؿذُ تاؿوذ.
اگشهِ حك هضتَس هتلل تِ يه داسايي هـَْد اػت ،اها خشيذ ٍ فشٍؽ آى تذٍى ٍاگزاسي
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هالىيت اهىاىپزيش اػت ٍ تٌاتشايي أًىاع آى تحت ػش فلل داساييْاي ًاهـَْد هٌاػوة
اػت .ػشلفلي هحل وؼة ٓوش هفيذ ًواهٔيي داسد ٍ ٓوَهواً لاتول تاصيافوت اػوت صيوشا
اگش هؼتارش ايي حك سا تِ ًَس لاًًَي تحليل وشدُ تاؿذ ،حتي دس كَست ارثاس هالوه،
تخليِ دس هماتل دسيافت ػشلفلي كَست هيگيشد.
عالهت تجاری ٍ ًام تجاری

.7

ًثك هادُ  1لاًَى حثت ٓالئن ٍ اختشآات هلَب تيشهاُ ٓ ” 1310الهوت تزواسي ٓثواست
اػت اص ّش لؼن ٓالهتي آن اص ًمؾ ،تلَيش ،سلن ،حشفٓ ،ثاست ،هْش ،لفاف ٍ غيش آى ووِ
تشاي اهتياص تـخيق هحلَل كٌٔتي يا تزاسي يا فالحتي اختياس هيؿَد“ٓ .الهوت تزواسي
دس كَستي وِ تشاػاع همشسات لاًَى حثت ؿذُ تاؿذ ،لاتل ًمل ٍ اًتمال اػت .هذت آتثواس
ٓالهت تزاسي ًثك هادُ  14لاًَى هزوَس  10ػال ٍ تٔذ اص آى ًيوض لاتول توذيوذ اػوت ٍ
دس ٍالْ ٓوش لاًًَي هحذٍدي ًذاسد.

.8

اسصؽ ٓالهت تزاسي ٍ ًام تزاسي تِ ًؼثتي وِ ٍاحذتزاسي هَفك تِ تْثَد دسآهوذ
خَد هي ؿَد ،افضايؾ هي ياتذ .اگشهِ ايي افضايؾ تاحذٍدي ًاؿي اص تثليغات اػوت
ٍلي ساتٌِ سٍؿٌي تيي هخاسد تثليغات ٍ افضايؾ اسصؽ ٓالئن ٍ ًاهْواي تزواسي ٍروَد
ًذاسد ،لزا هٔوَالً تْاي توام ؿذُاي تشاي ايي ًَّ داسايي دس ًِش گشفتوِ ًوويؿوَد هگوش
ٌّگاهي وِ ًام يا ٓالهت تزاسي خشيذاسي ؿَد .اها هثالغي ووِ هؼوتميواً كوشف ايزواد،
اػتيفاي حك لاًًَي يا حثت ٓالهت تزاسي هيؿَد تِ داسايي هٌَِس هيؿَد.

حق اهتیاس ٍ فزاًؾیش

.9

حك اهتياص ٍ فشاًـيض هزَص اػتفادُ اص حمَق ديگشاى اػوت ووِ كواحة حوك تشاػواع
تَافمٌاهِ دس لثال دسيافت هثلغ هـخلي ،اهتياص ػاخت ٍ حك فشٍؽ تَليوذات يوا اًزوام
خذهات هـخق ،اػتفادُ اص ًام يا ٓالهت تزاسي سا تِ خشيذاس آٌا هيوٌذ .دس تَافمٌاهوِ
هٔوَالً هحذٍديتْا ٍ تْٔذات ًشفيي هـخق هيؿَد .ايوي هحوذٍديتْا اص رولوِ هوىوي
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اػت دس هَسد ويفيت هحلَالتً ،شخْا ٍ ليوت تَليذات يا الضام تش خشيذ واال اص هحلوي
هـخق تاؿذ.
 . 10تشاي تحليل حك اهتياص ٍ فشاًـيض ،هثالغي تِ ًَس يىزا دس صهاى أًماد لوشاسداد ،دس ًوَل
لشاسداد ٍ يا تشويثي اص ايي دٍ ؿيَُ ،پشداخت هيؿَد .هثالغي وِ دس اتتذا يىزوا پشداخوت
هيؿَد دس كَست احشاص ؿشايي ؿٌاخت هٌذسد دس اػتاًذاسد ،تٌَِٓاى داسايي ًاهـَْد دس
حؼاتْا هٌٔىغ هيؿَد.
ّشيٌِّای تأعیظ

 . 11تشاي تأػيغ يه ٍاحذ تزاسي فٔاليتْاي خاكي اًزام هيؿَد .ايي فٔاليتْا هؼوتلضم كوشف
هخاسري اػت وِ دس اتتذا تَػي هؤػؼيي پشداخت هيؿَد .ايوي هخواسد ؿواهل هخواسد
حمَلي تشاي تْيِ اػاػٌاهِ ٍ ؿشوت ًاهِ ،حك هـاٍسُ ،حكالضحووِ حؼواتذاسي ،هاليوات،
هخاسد حثت ٍ ػايش هخاسد هشتَى تِ تأػيغ اػت .پشداخت ايي هخاسد توا ّوذف وؼوة
هٌافْ آتي دس ًَل ٓوش ٍاحذ تزاسي كَست هيگيشد ،ليىي تِ خَدي خَد هٌافْ التلوادي
آتي ًذاسد .دس ٍالْ ايي هخاسد هٌزش تِ رشياى ٍسٍدي ٍرَُ ًمذ يا واّؾ رشياى خشٍروي
ٍرَُ ًمذ ًويؿَد ٍ تٌاتشايي دس تٔشيف داساييْا لشاس ًويگيشد .اگشهِ دس ٓول ؿشوتْا ايوي
هخاسد سا هٌاتك تا لَاًيي هالياتي يا دٍسُّاي اختياسي تِ حؼاب ّضيٌوِ هٌِوَس هويوٌٌوذ،
ليىي تشاػاع الضاهات اػتاًذاسد ،دس صهاى تحول تِ ٌَٓاى ّضيٌِ دٍسُ هٌَِس هيؿَد.
حق اعتفادُ اس خذهات عوَهی

 . 12تشاي اػتفادُ اص خذهات ٓوَهي اص لثيل تشق ،آب ،تلفي ٍ گاص ٍرَّي تحت ٌٓواٍيي حوك
اؿتشان ،حك اًـٔاب ٍ غيشُ دس صهاى تحليل توِ ػواصهاًْاي دٍلتوي پشداخوت هويؿوَد.
ايي ٍرَُ غالثاً دس لثال حك اػتفادُ دائوي اص ايي خذهات پشداخت هيؿَد ٍ تشخي اص آًْوا
هاًٌذ اهتياص تلفي ،تِ ًَس رذاگاًِ لاتل ًمل ٍ اًتمال اػت .هذت صهاى اػتفادُ اص ايي حموَق
هحذٍد ًيؼت تٌاتشايي ايي ًَّ داساييْا تشاي هذت ًاهـخلي تِ داسًذُ آى اًتفاّ هيسػواًذ.
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ٍرَّي وِ دس استثاى تا وؼة ايي حمَق پشداخت هيؿوَد ،هوىوي اػوت ًثوك ؿوشايي
ٓوَهي هشتَى ،هاّيت ػپشدُ داؿتِ تاؿذّ .وچٌيي هوىي اػت لؼوتي اص ٍروَُ پشداختوي
تاتت تاػيؼاتي تاؿذ وِ تَػي ػاصهاى دٍلتي ريشتي تشاي ٍاحذ تزواسي هؼوتمش هويؿوَد.
دس وليِ هَاسد تاال ،داساييْاي تحليلؿذُ تِ ٌَٓاى داساييْاي ًاهـَْد ًثمِتٌذي هيؿَد.
عزقفلی

 . 13اكٌالح فَق هفَْم هتفاٍتي تا ػشلفلي هحل وؼة داسد ،اگشهِ ّش دٍ تِ ٓلت ٍرَد يوا
ايزاد هضيتْاي خاف تزاسي حادث هي ؿَد .تِ تٔثيش ديگش دس ؿشايٌي وِ ػشلفلي هحول
وؼة تِ َٓاهلي ّوچَى هَلٔيت هحلي ٍ رزب هـتشي ٍاتؼتِ اػت ،ػشلفلي يه ٍاحذ
تزاسي دس ًتيزِ ّن افضايي وليِ داساييْواي حاتوت هـوَْد ٍ داساييْواي ًاهـوَْد لاتول
تـخيق ٍ غيشلاتل تـخيق ايزاد هيؿَد تِ ًحَي وِ هَرة ايزاد هٌافْ التلادي آتي
تيـتشي تشاي آى ٍاحذ تزاسي دس همايؼِ تا ػايش ٍاحذّاي تزاسي هـاتِ هيگشدد .اص آًزا
وِ ػشلفلي تِ ًَس رذاگاًِ لاتل تـخيق ًيؼت  ،اػاػاً دس تٔشيف داسايي ًاهـَْد لوشاس
ًويگيشد ٍ دس اػتاًذاسد هشتَى تِ تشويثْاي تزاسي هٌشح ؿذُ اػتٍ .اطُ حؼي ؿوْشت
ًيض تٔواً تزاي ٍاطُ ػشلفلي تِواس هيسٍد.
اهتیاس كاربزی ٍ تزاكن هاساد

 . 14هخاسد هشتَى تِ تحليل اهتياص تغييش واستشي ٍ تشاون هاصاد اهالن داساي هٌافْ التلادي آتي اػوت ووِ
دٍسُ اػتفادُ آى تِ ٓوش هفيذ ػاختواى هحذٍد ًويؿَد ٍ ٓوش هفيذ آى ًاهٔيي اػت .اگشهِ اييگًَِ حك
اهتياصّا هيتَاًذ ًَٓي داسايي ًاهـَْد هحؼَب ؿَد اها تاتَرِ تِ تٌذ  8اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ 17
تا ٌَٓاى داساييْي

نًيهـَْد ،هشتثي تا يه ٌٓلش ٓيٌي ،ئٌي صهيي يا ػاختواى هشتَى اػت .لزا ايي هخاسد

تِ دليل ًاهٔيي تَدى دٍسُ اػتفادُ اص آى تِ تْاي توام ؿذُ صهيي هشتَى هٌَِس هيگشدد .توا ايوي حوال دس
هَاسدي وِ تفىيه تْاي توام ؿذُ صهيي ٍ ػاختواى اًالٓات هفيذي اسائِ ًويوٌذ ،ايي هخاسد تِ تْواي
توام ؿذُ ػاختواى هٌَِس هيؿَد ليىي دس هثلغ اػتْالنپزيش ػاختواى لحاٍ ًويگشدد.
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پيوست شماره 2
مباني نتيجه گيري

اينپيوستبخشيازاستانذاردحسابذاريشماره71نيست .
تزكیب اعتاًذارد حغابذاری ؽوارُ  7با اعتاًذارد دارايیْای ًاهؾَْد

.1

داليل تشوية اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  7تا اػتاًذاسد داساييْاي ًاهـَْد تِ ؿشح صيش اػت:
الف .داسايي لاتل تـخيق ًاؿي اص فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ يه داسايي ًاهـَْد اػوت
صيشا ًتيزِ اكلي اييگًَِ فٔاليتْا ،دػتياتي توِ داًوؾ اػوت .تٌواتشايي توا هخواسد
فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ ّواًٌذ هخاسد فٔاليتْوايي ووِ توا ّوذف ايزواد ديگوش
داساييْاي ًاهـَْد دس داخل ٍاحذ تزاسي كشف هيؿَد ،تشخَسد هيگشدد.
ب  .دس تشخي هَاسد تـخيق تيي ايٌىِ آيا تايذ اػوتاًذاسد حؼواتذاسي ؿوواسُ  7تىواس
گشفتِ هيؿذ يا اػتاًذاسد حؼاتذاسي داساييْاي ًاهـَْد ،هـىل تَد.

تعزيف دارايی ًاهؾَْد

.2

دس اػتاًذاسد لثلي ،داسايي ًاهـَْد تِ ٌَٓاى يه داسايي غيشپوَلي ٍ فالوذ هاّيوت ٓيٌوي
تٔشيف ؿذُ تَد وِ:
الف .تِ هٌَِس اػتفادُ دس تَليذ يا ٓشهِ واالّا يا خذهات ،اراسُ توِ ديگوشاى يوا توشاي
هماكذ اداسي تَػي ٍاحذ تزاسي ًگْذاسي هيؿَد،
ب  .تِ للذ اػتفادُ ًي تيؾ اص يه دٍسُ هالي تَػي ٍاحذ تزاسي تحليلؿذُ تاؿذٍ ،
د  .لاتلتـخيق تاؿذ.
دس اػتاًذاسد رذيذ ؿشىّاي ” الف“ ٍ ” ب“ حزف ؿذُ اػت صيشا للذ اػتفادُ اص داسايوي
ٍ دٍسُ اػتفادُ اص آى ؿشى الصم تشاي ًثمِتٌذي آى توِ ٌٓوَاى داسايوي ًاهـوَْد ًيؼوت.
تٌاتشايي توام داساييْايي وِ ٍيظگيْاي لاتليتتـخيق ٍ فمذاى هاّيت ٓيٌي سا داؿتِ تاؿٌذ
دس داهٌِ ايي اػتاًذاسد لشاس هيگيشًذ.
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عوز هفیذ دارايیْای ًاهؾَْد

.3

ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد تاتْ رشياًْاي ًمذي ٍسٍدي هشتثي تا آى داسايي اػت .دٍسُ اػوتْالن
داسايي ًاهـَْد تايذ هٌٔىغوٌٌذُ ٓوش هفيذ ٍ دسًتيزِ رشياًْاي ًمذي ٍسٍدي هشتثي تا داسايوي
تاؿذ .دس تٔوي هَاسد ،دٍسُ صهاًي وِ اًتِاس هيسٍد داسايي ًي آى ،رشياى ًمذي ٍسٍدي توشاي
ٍاحذ تزاسي ايزاد وٌذ ،لاتل پيؾتيٌي ًيؼت .تٌاتشايي دس هٌيي هَاسدي ٓوش هفيذ داسايوي
ًاهـَْد ٍ تِ تثْ آى دٍسُ اػتْالن ًاهٔيي اػت.

.4

اػتْالن ،تخليق ػيؼتواتيه تْاي توامؿذُ (يا هثلغ تزذيذ اسصياتيؿوذُ) يوه داسايوي
پغ اص وؼش اسصؽ تاليواًذُ تشاي أًىاع هلشف هٌافْ التلادي داسايوي دس آيٌوذُ اػوت.
هٌاًچِ دٍسُ هلشف هٌافْ التلادي داسايي لاتل پيؾتيٌي ًثاؿذ هؼتْلهوشدى داسايي ًوي
يه دٍسُ اختياسي ،هَرة اسائِ هٌلَب ًويؿَد .دسًتيزِ داساييْاي ًاهـَْد تا ٓووش هفيوذ
ًاهٔيي هؼتْله ًويؿَد تلىِ تِ ًَس هشتة آصهَى واّؾ اسصؽ دس هَسد آى اًزام هيؿَد.

.5

دس اػتاًذاسد لثلي يه فشم لاتل سد ٍرَد داؿت هثٌوي توش ايٌىوِ حوذاوخش ٓووش هفيوذ
داساييْاي ًاهـَْد  20ػال اػت .دس كَستي وِ ٓوش هفيذ تايذ هٌٔىغوٌٌذُ دٍسُاي تاؿذ
وِ ًي آى ،داسايي هَسدًِش رشياى ًمذي ايزاد هيوٌذ .تٌاتشايي فوشم  20ػوال توا ايوي
ديذگاُ ػاصگاس ًثَد ٍ دسًتيزِ حزف گشديذ.

بزرعی ارسػ باقیواًذُ

.6

ًثك اػتاًذاسد تييالوللي حؼاتذاسي ؿواسُ  ،38اسصؽ تاليواًذُ داساييْاي ًاهـَْد تِ ًَس
ادٍاسي تشسػي هيؿَد ٍ دس هَاسدي وِ اسصؽ تاليواًذُ تشاتش يوا تيـوتش اص هثلوغ دفتوشي
داسايي تاؿذ ،هؼتْلهؿذى داسايي هتَلف هيگشدد .تا تَرِ توِ هـوىالت توشآٍسد اسصؽ
تاليواًذُ ٍ اهىاى تأحيشگزاسي لواٍتْاي ؿخلي ٍ دسًتيزِ واّؾ لاتليوتاتىواي هثوالغ
هشتَى تِ داساييْاي ًاهـَْد ،وويتِ ،تزذيذ ًِش دس اسصؽ تاليواًذُ سا هزاص ًويؿواسد.
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