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َذف

ّـف ایي اًتبًـاكؿ ثْجَؿ هلثَٙ ثَؿى  لبثليت اتىب ٍ لبثليت همبیٌِ اٛال٣ابتی اًات واِ ٍاعاـ      .1
وٌـ. ثلاي ایي ه٠ٌَك  ایاي   ٍ آحبك آى اكائِ هی تجاضی تطکیبگناكُگل  ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ؿكثبكُ 

 وٌـ: ت٤ييي هی کٌٌسُ ٍاحس تحصیلاًتبًـاكؿ ؿك ؽَّٔ هَاكؿ میل  آَل ٍ الناهبتی كا ثلاي 

ُـُ ٍ  ُـُ ٍ ثـّيْبي تمجل تغٔيل لابل تطریصگيلي ؿاكایيْبي  ًغَُ ٌُبؽت ٍ اًـامُ الف.
 ؿك َٓكتْبي هبلی آى؛ ضسُ تحصیل تجاضی ٍاحسؿك  هٌافع فالس حك کٌتطلّلگًَِ 

عبٓل ام ؽلیـ  تزبكي یب ًَؿ ؿك تلويتُـُ  تغٔيل سطلفلیگيلي  ًغَُ ٌُبؽت ٍ اًـامُ ة.
 میل ليوت؛ ٍ

كا لبؿك ثِ اكمیبثی هبلی  وٌٌـگبى َٓكتْبي تب اًتفبؿُی وِ ثبیـ افِب َُؿ اٛال٣بتت٤ييي  ح.
 وٌـ.تزبكي  تلويتهبّيت ٍ آحبك هبلی 

دامىٍکبسثشد

وٌاـ  وابكثلؿ    ایي اًتبًـاكؿ ثلاي ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي وِ ت٤لیف تلويت تزبكي كا اعلام های  .2
 َُؿ: بك گلفتِ ًویؿاكؿ. ایي اًتبًـاكؿ ؿك هَاكؿ میل ثى

 هِبكوت. آىعٌبثـاكي تِىيل هِبكوت ؿك َٓكتْبي هبلی  الف.

ًجبُـ. ؿك صٌيي  فعالیت تجاضیؿٌّـُ  تغٔيل یه ؿاكایی یب گلٍّی ام ؿاكایيْب وِ تِىيل ة .
ُـُ )ُبهل  ِؾيْ تغٔيلثبیـ ّل یه ام ؿاكایيْبي لبثل ت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهَاكؿي  
 17اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ؿك  زاضاییْای ًاهطَْزيبكّبي ٌُبؽت وِ ت٤لیف ٍ ه٤ ؿاكایيْبیی

ُـُ كا هِؾْ ٍ ٌُبًبیی وٌـ. ثْبي  وٌٌـ( ٍ ثـّيْبي تمجل كا اعلام هی زاضاییْای ًاهطَْز
ًٌجی آًْب ؿك تبكیؼ ؽلیـ  ثِ ّل یه ام  اضظش هٌصفاًِتوبم ُـُ ایي گلٍُ  ثبیـ ثل هجٌبي 

لؿ تؾٔيْ یبثـ. صٌيي ه٤بهلِ یب كٍیـاؿي هٌزل ثِ ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ ٍ ثـّيْبي هٌف
 َُؿ. ایزبؿ ًللفلی ًوی

)كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلتجٚ ثب  ٍاعـیب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل  تزبكيٍاعـّبي  تلويت ح .
 َُؿ(. اكائِ هی 4تب ة 1ایي ه١ََٗ ؿك ثٌـّبي ة

تزبكي فل٣ی تًَٚ ٍاعـ تزبكي گقاكي ؿك یه ٍاعـ  الناهبت ایي اًتبًـاكؿ ثلاي تغٔيل ًلهبیِ .3
 گيلي َُؿ  وبكثلؿ ًـاكؿ. وِ ثبیـ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ اًـامُ  گقاكي ًلهبیِ
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تشخيضتشکيتتجبسی

بایذ با بکارگیزی بزای ایىکٍ تؼییه کىذ مؼاملٍ یا ريیذادی دیگز، تزکیب تجاری است یا خیز، ياحذ تجاری  .4

ضدذٌ، ید     ضذٌ ي بذَیُای تمبل داراییُای تحػیل تطخیع دَذ کٍ تؼزیف مىذرج در ایه استاوذارد

ذ، ياحدذ  ىضدذٌ فؼالیدت تجداری وباضد     اگز داراییُای تحػدیل  ،دَىذ یا خیز میتطکیل را فؼالیت تجاری 

تدا   5گشارضگز بایذ آن مؼاملٍ یا ريیذاد دیگز را بٍ ػىًان تحػیل دارایی در وظز بگیزد. در بىدذَای   

 ضًد. ب تجاری ي تؼزیف فؼالیت تجاری ارائٍ می، رَىمًدَایی بزای تطخیع تزکی21 

سيشتحظيل

 ياحذ تجاری بایذ َز تزکیب تجاری را با استفادٌ اس ريش تحػیل بٍ حسا  مىظًر کىذ. .5

 ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل  هٌتلنم اًزبم هَاكؿ میل اًت: .6

 ؛وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتِؾيْ  الف.

 ؛تاضید تحصیلت٤ييي  ة.

ُـُ ٍ ّلگًَِ  تمجل ثـّيْبي ُـُ  لبثل تِؾيْ تغٔيل ؿاكایيْبي يگيل ٍ اًـامُ ٌُبؽت ح.
 ُـُ؛ ٍ ؿك ٍاعـ تزبكي تغٔيل هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل

 ًللفلی یب ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت. گيلي ٍ اًـامُ ٌُبؽت ت.

کىىذٌياحذتحظيلتشخيض

 مطخع ضًد. کىىذٌ ياحذ تحػیلضًوذٌ بایذ بٍ ػىًان  در َز تزکیب تجاری، یکی اس ياحذَای تزکیب .7

ا ٍاعـ تزبكي ُ وٌٌـ ٍاعـ تغٔيل  ثبیـ ثلاي تِؾيْ 39 عٌبثـاكياًتبًـاكؿ كٌّوَؿ هٌـكد ؿك  .8
هاَكؿ اًاتفبؿُ لالاك     -آٍكؿ ُـُ  كا ثِ ؿًت های  تغٔيل تزبكي ؿیگل  ی٤ٌی ٍاعـ ٍاعـ کٌتطلوِ 

ثاِ   39 عٌابثـاكي اًاتبًـاكؿ  ؿك هٌـكد  ٍال٢ َُؿ اهب ثىبكگيلي كٌّوَؿ تزبكي تلويتگيلؿ. اگل 
وٌٌـُ اًات  ٣َاهال    ًَُـُ  ٍاعـ تغٔيل  كٌٍُی هِؾْ ًىٌـ وِ وـام یه ام ٍاعـّبي تلويت

 وٌٌـُ ؿك ٠ًل گلفتِ َُؿ. ثبیـ ؿك ت٤ييي ٍاعـ تغٔيل 18تب ة 14هٌـكد ؿك ثٌـّبي ة

تؼييهتبسیختحظيل

باضدذ، مطدخع    ضذٌ می ياحذ تحػیلکىتزل بایذ تاریخ تحػیل را، کٍ تاریخ کسب  کىىذٌ ياحذ تحػیل .9

 کىذ.
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آٍكؿ  ثٜاَك ه٤واَل    ُـُ كا ثاِ ؿًات های     ٍاعـ تغٔيل  وٌتلل وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتبكیؾی وِ  .14
ِ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتبكیؾی اًت وِ  ٍاعاـ  ؿّاـ  ؿاكایيْابي    اما كا اًتمابل های   ثَٜك لبًًَی هبثا

تبكیؼ ؽبتوِ. ثب ٍرَؿ ایاي    -وٌـ تمجل هی ُـُ كا ُـُ كا تغٔيل ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تغٔيل  تغٔيل
هوىي اًت وٌتلل كا ؿك تبكیؾی ثِ ؿًت آٍكؿ وِ لجل یب ث٤ـ ام تبكیؼ ؽبتواِ   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

ِ  ثبُـ. ثلاي هخبل  تبكیؼ تغٔيل ؿك َٓكتی لجل ام تبكیؼ ؽبتوِ اًت وِ هَافمت اي هىتاَة   ًبها
ُاـُ كا   م تبكیؼ ؽبتوِ  وٌتلل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ  ؿك تبكیؾی لجل ا هِؾْ وٌـ وِ ٍاعـ تغٔيل

ثبیـ توبم ٍال٤يتْب ٍ ُلایٚ هلثاَٙ كا ؿك تِاؾيْ تابكیؼ     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلآٍكؿ.  ثِ ؿًت هی
 تغٔيل ؿك ٠ًل ثگيلؿ.

شدذٌيَشگًودٍشدذٌ ثدذَيُبیتمجدللبثلتشخيضتحظيلداسایيُبیگيشیياوذاصٌشىبخت

ذٌشتحظيلدسياحذمىبفغفبلذحكکىتشل

اطلشىبخت

ضدذٌ ي   تمبل بذَیُای ضذٌ، لابل تطخیع تحػیل ُاییدارایبایذ  کىىذٌ ياحذ تحػیلدر تاریخ تحػیل،  .22

ضذٌ را جذا اس سزلفلی ضىاسایی کىذ. ضىاخت داراییُای  در ياحذ تحػیل مىافغ فالذ حك کىتزلَزگًوٍ 

  21ي  21 ضدذٌ در بىدذَای   ضذٌ ، مطمًل ضزایط مطدخع  تمبل بذَیُایضذٌ ي  لابل تطخیع تحػیل

 است.

ششایطشىبخت

لبثل تِؾيْ  ؿاكایيْبيثلاي اعلام ُلایٚ ٌُبؽت ثِ ٣ٌَاى ثؾِی ام ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل   .12
هفااّین  ٛجاك   بْؿاكایيْب ٍ ثـّيُـُ  ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل  ت٤لیف  تمجل ٍ ثـّيْبي ُـُ تغٔيل

وٌٌاـُ اًت٠ابك ؿاكؿ ثاِ     كا اعلام وٌٌـ. ثلاي هخبل  هؾبكری وِ ٍاعـ تغٔايل  هالیًظطی گعاضضگطی 
ُـُ یب ؽبتوِ اًتؾـام یب ربثزابیی وبكوٌابى    تغٔيلٍاعـ ه٠ٌَك ارلاي ٛلط ؽلٍد ام ف٤بليت 

ُـُ  ؿك آیٌـُ هتغول َُؿ  اهب هت٤ْـ ثِ اًزبم آى ًيٌت  ؿك تبكیؼ تغٔيل ثاـّی   تغٔيلٍاعـ 
ایي هؾبكد كا ثِ ٣ٌَاى ثؾِای ام ثىابكگيلي    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلایي كٍ   َُؿ. ام هغٌَة ًوی

ایي هؾبكد كا ؿك َٓكتْبي هبلی پي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ. ثلىِ  كٍٍ تغٔيل  ٌُبًبیی ًوی
 وٌـ. ٌُبًبیی هی عٌبثـاكيام تلويت  ٛجك ًبیل اًتبًـاكؿّبي 

ى ثؾِای ام ثىابكگيلي كٍٍ تغٔايل     افنٍى ثل ایي  ثِ ه٠ٌَك اعلام ُلایٚ ٌُبؽت ثاِ ٣ٌاَا   .13
ٍاعاـ  ُاـُ  ثبیاـ ثؾِای ام آًضاِ واِ       تمجال  ٍ ثـّيْبي ُـُ لبثل تِؾيْ تغٔيل ؿاكایيْبي

اًاـ    لجلی آى( ؿك ه٤بهلِ تلويت تزبكي هجبؿلِ ولؿُ هالکااى ُـُ )یب  ٍ ٍاعـ تغٔيل وٌٌـُ تغٔيل
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 ؿاكایيْابي ييي ایٌىاِ واـام   ثلاي ت٤ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتلمی َُؿ ٍ ًِ ًتيزِ ه٤بهالت رـاگبًِ. 
َُؿ ٍ وـام  ُـُ هغٌَة هی ُـُ  ثؾِی ام هجبؿلِ ثب ٍاعـ تغٔيل تمجل ثـّيْبي یب ُـُ تغٔيل

یه  ؿك َٓكت ٍرَؿ  ًتيزِ ه٤ابهالت رـاگبًاِ اًات واِ ثبیاـ هٜابثك ثاب هبّيات آًْاب ٍ          
كا ثىابك   53 تب 51هلثَٙ ٌُبًبیی َُؿ  ثبیـ كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي عٌبثـاكياًتبًـاكؿّبي 

 گيلؿ.

  هوىاي اًات هٌزال ثاِ     وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔايل ثىبكگيلي آل ٌُبؽت ٍ ُلایٚ ٌُبؽت تًَٚ  .14
ُـُ  پيَ ام ایي آًْب كا ثاِ ٣ٌاَاى ؿاكایای ٍ     تغٔيلٍاعـ َُؿ وِ  ییؿاكایيْب ٍ ثـّيْبٌُبًبیی 

ؿاكایيْابي   وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  ثـّی ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ٌُبًبیی ًىلؿُ اًت. ثلاي هخبل  
ٍاعاـ  ُـُ  هبًٌـ ًبم تزبكي  عك اؽتلا١ یب كٍاثٚ ثب هِتلي كا وِ  ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيل

ُـُ ثِ ؿليل ایزبؿ آًْب ؿك ؿاؽل  آًْب كا ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ثِ ٣ٌَاى ؿاكایی ٌُبًبیی  تغٔيل
 وٌـ. ًىلؿُ ٍ هؾبكد هلثَٙ كا ثِ ّنیٌِ ه٠ٌَك ولؿُ اًت  ٌُبًبیی هی

ّبي ٣وليبتی ٍ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ كا    كٌّوَؿّبي هلثَٙ ثِ ٌُبًبیی اربكُ 44تب ة 48ة ٌـّبيث .15
  ُبهل الالهی واِ ایاي   ٍ ثـّيْب لبثل تِؾيْ يؿاكایيْب  اًَا١ 28تب  22وٌـ. ؿك ثٌـّبي  اكائِ هی

ي آل ٌُبؽت ٍ ُلایٚ ٌُبؽت آًْاب اكائاِ والؿُ اًات  ت٤ياي      اماًتبًـاكؿ اًتخٌبئبت هغـٍؿي 
 َُؿ. هی

شذٌدستشکيتتجبسیشذٌيثذَيُبیتمجلثىذییباختظبصداسایيُبیلبثلتشخيضتحظيلطجمٍ

ضذٌ را  تمبلي بذَیُای  ضذٌ لابل تطخیع تحػیل داراییُایبایذ  کىىذٌ ياحذ تحػیلدر تاریخ تحػیل،  .26

 اسدتاوذاردَای حسدابذاری  بىذی کىذ یا اختػاظ دَذ کٍ بزای بکارگیزی بؼذی سدایز   ای طبمٍ گًوٍ بٍ

را بزمبىدای ضدزایط لدزاردادی،     اختػاغدُا بىذیُا یدا   بایذ ایه طبمٍ کىىذٌ ياحذ تحػیلضزيری است. 

َای ػملیاتی یا حسابذاری ي سایز ضزایط مزتبط مًجًد در تاریخ تحػیل، اوجدا    ضزایط التػادی، ريیٍ

 دَذ.

 وٌـ: ٢ٍٗ هی 16ایي اًتبًـاكؿ ؿٍ اًتخٌب ثل آل هٌـكد ؿك ثٌـ  .17

ٛجك اًتبًـاكؿ اربكُ ٣وليبتی یب اربكُ تأهيي هبلی  ػٌَاى بِاربكُ  قرارداد بٌدي طبقِ الف.
 ؛ ٍّا اجاضُحسابساضی  21عٌبثـاكي 

 .بيوِثٌـي یه للاكؿاؿ ثِ ٣ٌَاى للاكؿاؿ  ٛجمِ ة.
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ثبیـ آى للاكؿاؿّب كا ثل هجٌبي ُلایٚ للاكؿاؿي ٍ ًبیل ٣َاهل ؿك ُل١ٍ للاكؿاؿ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل
ثٌـي آى كا ؿك تبكیؼ ت٤ـیل  اي ت٤ـیل ُـُ ثبُـ وِ ٛجمِ ؿاؿ ثِ ُيَُ )یب ؿك َٓكتی وِ ُلایٚ للاك

 ثٌـي وٌـ. وِ هوىي اًت تبكیؼ تغٔيل ثبُـ  تغييل ؿّـ(  ٛجمِ

گيشیاطلاوذاصٌ

ٌ  لابل تطدخیع تحػدیل   داراییُایبایذ  ىذٌکى ياحذ تحػیل .28 ٌ  تمبدل  ي بدذَیُای  ضدذ را بدٍ ارسش   ضدذ

 گیزی کىذ. مىػفاوٍ آوُا در تاریخ تحػیل اوذاسٌ

ارناي هٌبف٢ فبلـ عك وٌتالل ؿك    ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿك ّل تلويت تزبكي   .19
اًت ٍ ثلاي ؿاكًـگبى آى  ًٌجت ثاِ ًاْن   ؿٌّـُ هٌبف٢ هبلىبًِ ف٤لی  ُـُ كا وِ ًِبى تغٔيلٍاعـ 

وٌـ  ثِ یىی ام هجبلغ میال   هتٌبًجی ام ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تزبكي ؿك مهبى اًغالل عك ایزبؿ هی
 وٌـ: گيلي  اًـامُ

 اكمٍ هٌٔفبًِ؛ یب الف .

لبثل تِؾيْ ؿاكایيْبي ُـُ ؽبلْ  ًْن هتٌبًت اثناكّبي هبلىبًِ ف٤لی ام هجبلغ ٌُبًبیی ة .
 ُـُ. غٔيلتٍاعـ 

گيلي َُؿ هگال   ثبیـ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل  اًـامُهٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ارناي ؿیگل 
 الناهی ُـُ ثبُـ. عٌبثـاكياًتبًـاكؿّبي گيلي ؿیگلي تًَٚ  ایٌىِ هجٌبي اًـامُ

اًاتبًـاكؿ    ام رولِ الالهی واِ ؿك ایاي   ٍ ثـّيْب ي لبثل تِؾيْؿاكایيْب  اًَا١ 34تب  24ثٌـّبي  .24
 وٌـ. كا ه٤يي هی گيلي آًْب ٢ٍٗ ُـُ اًت ٓل اًـامُهَاكؿ اًتخٌبي هغـٍؿي ثل ا

گيشیاطًلشىبختیباوذاصٌاصاستثىب

ـ  ؽَؿ هٌتخٌی های گيلي  آَل ٌُبؽت ٍ اًـامُام ثىبكگيلي  كا هغـٍؿي هَاكؿایي اًتبًـاكؿ   .21 . وٌا
وٌاـ.   تٌـ ٍ هبّيت هَاكؿ اًتخٌب كا ت٤يايي های    الالم ؽبٓی وِ هِوَل اًتخٌب 34ٌّتب  22 ثٌـّبي

ثاِ عٌابة    34تب  22ثبیـ آى الالم كا ثب ثىبكگيلي الناهبت هٌـكد ؿك ثٌـّبي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل
 ه٠ٌَك وٌـ وِ ایي اهل هَرت ؽَاّـ ُـ ثلؽی الالم:

يلي یب ثب ثىبكگ 13ٍ  12ُلایٚ هٌـكد ؿك ثٌـّبي  ٣الٍُ ثل یثب ثىبكگيلي ُلایٚ ٌُبؽت الف.
ٌُبًبیی ًَُـ  وِ ًتبیذ آى ًٌجت ثِ ثىبكگيلي  عٌبثـاكي ّبياًتبًـاكؿالناهبت ًبیل 

 آَل ٍ ُلایٚ ٌُبؽت ایي اًتبًـاكؿ هتفبٍت ؽَاّـ ثَؿ.
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 ًَُـ. گيلي  ثِ هجلغی غيل ام اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل  اًـامُ ة.

اطلشىبختاستثىباص

ثذَيُبیاحتمبلی

ثـّيْبي اعتوبلی ثِ ُالط میال     شذایط، بسّیْای احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالی 4ثـاكي اًتبًـاكؿ عٌبؿك  .22
 ت٤لیف ُـُ اًت:

 امٛلیك تٌْب آى ٍرَؿ ٍ َُؿ  هی ًبُی گقُتِ كٍیـاؿّبي ام وِ اًت غيلل٤ٜی ت٤ْـي الف.
 تزبكي ٍاعـ وٌتلل ؿك وبهل ثَٜك وِ آتی ًبهِؾْ كٍیـاؿ صٌـ یب یه ٍل١َ ٣ـم یب ٍل١َ

 ؛ یبُـ ؽَاّـ ًيٌت  تأیيـ

 :َُؿ ًوی ٌُبًبیی میل ثـالیل اهب َُؿ هی ًبُی گقُتِ كٍیـاؿّبي ام وِ اًت ف٤لی ت٤ْـي ة .

  هغتول ًيٌت؛ ٗلٍكت ؿاكؿ ثلاي تٌَیِ ت٤ْـ وِ ؽلٍد هٌبث٢ ؿاكاي هٌبف٢ التٔبؿي .1
 یب

 گيلي ًيٌت. هجلغ ت٤ْـ  ثب لبثليت اتىبي وبفی لبثل اًـامُ .2

ت٤ييي ایٌىِ وـام ثـّيْبي اعتوبلی ثبیاـ ؿك تابكیؼ تغٔايل     ثلاي 4اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي الناهبت  .23
ؿك َٓكتی ثبیاـ ؿك تابكیؼ تغٔايل      وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلٌُبًبیی َُؿ  وبكثلؿ ًـاكؿ. ؿك همبثل  

ِ ُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ٌُبًبیی وٌـ وِ ثـّی اعتوبلی  ت٤ْـ ف٤لی ثبُـ و ثـّی اعتوبلی تمجل
گيلي اًات.   اي لبثل اتىب  لبثل اًـامُ گًَِ ام كٍیـاؿّبي گقُتِ ًبُی ُـُ ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ آى ثِ

ُـُ ؿك تلويت    ثـّی اعتوبلی تمجلوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  4اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ثٌبثلایي  ثل ؽالف 
ثالاي  وِ ؿي وٌـ عتی اگل ؽلٍد هٌبث٢ ؿاكاي هٌبف٢ التٔب تزبكي كا ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی هی

پي ام ثـّيْبي اعتوبلی  ایي  كٌّوَؿ عٌبثـاكي 53  هغتول ًجبُـ. ثٌـ ٗلٍكت ؿاكؿ تٌَیِ ت٤ْـ
 وٌـ. ت٤ييي هیتغٔيل كا 

گيشیاطًلشىبختياوذاصٌاصمًاسداستثىب

مبليبتثشدسآمذ

 ٍ ثاـّيْبي  ُـُ تغٔيل ؿاكایيْبيثبیـ ؿاكایی یب ثـّی هبليبت اًتمبلی ًبُی ام  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .24
گيلي  ٌُبًبیی ٍ اًـامُ هالیات بط زضآهاس  35ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي تزبكي كا  ُـُ ؿك تلويت تمجل
 وٌـ.
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ُـُ كا وِ  تغٔيلٍاعـ ثبیـ آحبك هبليبتی ثبلمَُ تفبٍتْبي هَلتی ٍ الالم اًتمبلی  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .25
ٛجاك اًاتبًـاكؿ   ل ثاِ ٍراَؿ آهاـُ اًات      ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍراَؿ ؿاكؿ یاب ؿك ًتيزاِ تغٔاي    

 ثِ عٌبة ه٠ٌَك وٌـ. هالیات بط زضآهس 35عٌبثـاكي

مضایبیکبسکىبن

ٙ ِث تَافمْبي هنایبي وبكوٌبى  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .26 ّی )یب ؿك َٓكت ٍرَؿ  ؿاكایی( هلَث ٍاعاـ  ثبیـ ـث
اكي ُـُ كا   تغٔيل اكؿ عٌبـث امُ کاضکٌاىباظًطستگی هعایای  33ٛجك اًتبـً  گيلي وٌـ. ٌُبًبیی ٍ اـً

داسایيُبیججشاوی

ؿك تلويجْبي تزبكي  هوىي اًت فلٌٍُـُ  ثَٜك للاكؿاؿي ًتبیذ كٍیـاؿ اعتوبلی یب ًبهٜوئي هلتجٚ  .27
رجالاى وٌاـ. ثالاي هخابل       وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثب توبم یب ثؾِی ام ؿاكایی یب ثـّی ؽبٓی كا ثلاي 

فلٌٍُـُ هوىي اًت میبًْبي هلثَٙ ثِ ثـّی ًبُی ام یه كٍیـاؿ اعتوبلی ؽبّ كا صٌبًضِ ثيِتل 
رجلاى وٌـ؛ ثِ ٣جبكتی ؿیگل  فلٌٍُـُ ت٘ويي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلام یه هجلغ هِؾْ ثبُـ  ثلاي 

ٍاعاـ  ؿك ًتيزاِ    وٌٌاـُ  ام هجلاغ ه٤يٌای ثيِاتل ًؾَاّاـ ُاـ.       وٌـ وِ ثـّی ٍاعـ تغٔايل  هی
وٌٌـُ ثبیـ ؿك ّوبى مهبًی واِ الاالم    آٍكؿ. ٍاعـ تغٔيل ؿاكایی رجلاًی ثِ ؿًت هی وٌٌـُ تغٔيل

وٌـ  ؿاكایی رجلاًی كا ٌُبًبیی وٌـ ٍ ثل ّوبى هجٌبیی واِ الاالم لبثال     لبثل رجلاى كا ٌُبًبیی هی
ؿك َٓكت ًيبم  ثبثت هجبلغ غيال   گيلي ًوبیـ ٍ ًَُـ  ؿاكایی رجلاًی كا اًـامُ گيلي هی رجلاى اًـامُ

لبثل ٍَٓل  فؽيلُ اكمُيبثی ؿك ٠ًل ثگيلؿ. ثٌبثلایي  اگل رجلاى ؽٌبكت  هلثَٙ ثِ ؿاكایی یب ثـّی 
گيالي ُاـُ    ثبُـ وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی ُـُ ٍ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُ

ؼ تغٔايل ٌُبًابیی وٌاـ ٍ ثاِ اكمٍ     ثبیـ ؿاكایی رجلاًی كا ؿك تابكی  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًت  
ُاـُ ثاِ اكمٍ    گيالي  گيلي ًوبیـ. ثلاي ؿاكایای رجلاًای اًاـامُ    هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُ

هٌٔفبًِ  آحبك ٣ـم اٛويٌبى رلیبًْبي ًمـي آتی  ثِ ؿليل هالع٠بت هلثَٙ ثِ لبثليات ٍٓاَل  ؿك   
مُايبثی رـاگبًاِ ٗالٍكتی ًاـاكؿ     َُؿ ٍ فؽيالُ اك  گيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك ٠ًل گلفتِ هی اًـامُ

 اكائِ ُـُ اًت(. 41ةایي ه١ََٗ  ؿك ثٌـ هلثَٙ ثِ )كٌّوَؿ ثىبكگيلي 

ثـّی ثبُـ وِ ام آَل یه ؿاكایی یب  هلثَٙ ثِ یهؿك ثلؽی ُلایٚ  رجلاى ؽٌبكت هوىي اًت  .28
ؿك  ٌبكتثلاي هخبل  هوىي اًت رجلاى ؽهٌتخٌی ُـُ اًت.  ایي اًتبًـاكؿ گيلي ٌُبؽت یب اًـامُ

اكتجبٙ ثب ثـّی اعتوبلی ثبُـ وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی ًِـُ اًت  میالا اكمٍ هٌٔافبًِ آى   
گيلي ًجَؿُ اًت. ّوضٌيي  رجلاى ؽٌبكت هوىاي   اي لبثل اتىب  لبثل اًـامُ گًَِ ؿك تبكیؼ هنثَك  ثِ
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ُ ٍ ثل هجٌبیی غيل اًت هلثَٙ ثِ ؿاكایی یب ثـّی ثبُـ وِ ثلاي هخبل  ام هنایبي وبكوٌبى عبٓل ُـ
گيلي ُـُ اًت. ؿك صٌيي ُلایٜی  ؿاكایی رجلاًی ثبیـ  ام اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل  اًـامُ

  واِ  لبثال رجالاى  گيلي الالم  ثب اًتفبؿُ ام هفلٍٗبتی یىٌبى ثب هفلٍٗبت هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُ
ـٍؿیت للاكؿاؿي هلثَٙ ثِ هِوَل اكمیبثی هـیلیت ام لبثليت ٍَٓل ؿاكایی رجلاًی ٍ ّلگًَِ هغ

 گيلي َُؿ. كٌّوَؿ هلثَٙ ثِ عٌبثـاكي ؿاكایی رجلاًای  اًت  ٌُبًبیی ٍ اًـامُ لبثل رجلاىهجبلغ 
 َُؿ. اكائِ هی 56  ؿك ثٌـ پي ام تغٔيل

گيشیاطلاوذاصٌباصمًاسداستثى

شذٌتحظيلثبصحمًق

ٌُبًبیی ُاـُ  ؿاكایی ًبهَِْؿ ٣ٌَاى وِ ثِ ُـُ  تغٔيلثبم  ثبیـ اكمٍ عمَق وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .29
٠ًل ام ایٌىِ ف٤بالى ثابماك ثالاي    للاكؿاؿ هلتجٚ  ٓلفام للاكؿاؿي ثبليوبًـُ  ؿٍكُهجٌبي  كا ثلاًت 

گيالي وٌاـ. كٌّواَؿ     وٌٌـ یب ؽيل  اًـامُ ت٤ييي اكمٍ هٌٔفبًِ للاكؿاؿ ثِ توـیـ ثبلمَُ آى تَرِ هی
 َُؿ. اكائِ هی 36ٍ ة 35ة ثىبكگيلي هلثَٙ ثِ ایي ه١ََٗ  ؿك ثٌـّبي

شذٌثشایفشيشداسایيُبیوگُذاسی

ُـُ )یب هزو٣َِ ٍاعـ( كا واِ ٛجاك اًاتبًـاكؿ     ربكي تغٔيل ٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی غيلو ٍاعـ تغٔيل .34
ُ  ضسُ بطای فطٍش ٍ عولیات هتَلف جاضی ًگْساضی زاضاییْای غیط 31 عٌبثـاكي   ؿك تابكیؼ تغٔايل ثاِ    ضاس

ّوبى اًتبًـاكؿ  ثاِ   18تب  15ّبي  ثٌـي ولؿُ اًت  ٛجك ثٌـ ُـُ ثلاي فلٍٍ ٛجمِ ٣ٌَاى ًگْـاكي
 گيلي وٌـ. اًـامُ ؽبلْ اكمٍ فلٍٍ

گيشیسشلفلییبسًدحبطلاصخشیذصیشليمتشىبختياوذاصٌ

گیزی ماساد )الدف  بدز )  ، ضىاسدایی     اسٌبایذ سزلفلی را در تاریخ تحػیل ي با اوذ کىىذٌ ياحذ تحػیل . 12

 کىذ:

 حاغل جمغ: الف.

مىػدفاوٍ در   ضذٌ طبك ایه استاوذارد کٍ مؼمدًً  ارسش  گیزی یافتٍ اوذاسٌ اسای اوتمال مابٍ .2

 مزاجؼٍ ضًد . 16کىذ )بٍ بىذ  را الشامی می تحػیلتاریخ 

ایه اسدتاوذارد   ضذٌ کٍ طبك تحػیلياحذ مبلغ َزگًوٍ مىافغ فالذ حك کىتزل در  .1

 ضًد؛ ي گیزی می اوذاسٌ
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مزاجؼدٍ ضدًد ، ارسش مىػدفاوٍ مىدافغ      42ي  44ای )بٍ بىدذَای   در تزکیب تجاری مزحلٍ .1

 .لیتحػ خیتارضذٌ در  تحػیلياحذ در  کىىذٌ ياحذ تحػیلمالکاوٍ لبلی 

تحػیل کٍ طبك ضذٌ در تاریخ  ضذٌ ي بذَیُای تمبل تطخیع تحػیل  خالع مبالغ داراییُای لابل   .

 ضًد. گیزی می ایه استاوذارد اوذاسٌ

ُـُ )یب هبلىبى لجلی آى(  تٌْب هٌبف٢  تغٔيلٍاعـ ٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿك یه تلويت تزبكي وِ  .32
ُاـُ ؿك تابكیؼ    تغٔايل ٍاعـ هبلىبًِ هٌبف٢ وٌٌـ  هوىي اًت اكمٍ هٌٔفبًِ  هبلىبًِ كا هجبؿلِ هی

ِ   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهبلىبًِ ٢ هٌبفتغٔيل ًٌجت ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ  ِ  ؿك تبكیؼ تغٔايل  ثا اي  گًَا
ثبیاـ هجلاغ ًاللفلی كا ثاب      وٌٌـُ عـ تغٔيلاٍگيلي ثبُـ. ؿك ایي َٓكت   لبثل اتىبتل لبثل اًـامُ

ُاـُ ؿك تابكیؼ تغٔايل  ثاِ رابي اكمٍ       تغٔيلٍاعـ هبلىبًِ هٌبف٢  اًتفبؿُ ام اكمٍ هٌٔفبًِ
ِ ؿك تبكیؼ تغٔيل  ت٤ييي وٌـ. ثلاي ت٤ييي هجلغ ًللفلی ؿك تلويات  یبفت هبلىبًِ اًتمبلهٌبف٢ هٌٔفبًِ 

ٍاعاـ  ثبیـ ام اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف٢  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلَُؿ   امایی هٌتمل ًوی تزبكي وِ ؿك آى هبثِ
یبفتاِ   اماي اًتمبل ُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل  ثِ ربي اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِ تغٔيلٍاعـ ؿك  وٌٌـُ تغٔيل

كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلثاَٙ ثاِ ایاي هَٗا١َ  ؿك      (1)الف()31ًتفبؿُ وٌـ )ثٌـ ؿك تبكیؼ تغٔيل ا
 َُؿ.   اكائِ هی49تب ة 46ة ثٌـّبي

خشیذَبیصیشليمت

ؽلیـ میل ليوت اًزبم ؿّـ  وِ ٣ًَی تلويت تزبكي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثلؽی هَال٢  هوىي اًت  .33
 )الاف( 31ُـُ ؿك ثٌاـ   جبلغ هِؾْثيِتل ام هزو١َ ه )ة(31اًت وِ ؿك آى هجلغ هٌـكد ؿك ثٌـ 

 وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلثبلی هبًـُ ثبُـ  هجلغ هبماؿ   آى 35 ثبُـ. اگل پي ام ثىبكگيلي الناهبت ثٌـ هی
ٍاعاـ  ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل  ًَؿ عبٓل كا ؿك ًَؿ یب میبى ؿٍكُ ٌُبًبیی وٌـ. ایي ًَؿ ثبیـ ثِ 

 َُؿ. هٌتٌت وٌٌـُ تغٔيل

ليوت هوىي اًت ؿك یه تلويت تزبكي ٍال٢ َُؿ وِ ؿك آى  فلٍُاٌـُ ثٌاب   ثلاي هخبل  ؽلیـ میل  .34
گيلي الاالم   ٌُبؽت یب اًـامُ ام ثل ٗلٍكت  هزجَك ثِ فلٍٍ ُـُ ثبُـ. ثب ٍرَؿ ایي  هَاكؿ اًتخٌب

ًين هوىي اًت هٌزل ثِ ٌُبؽت ًَؿ )یب تغييال ؿك هجلاغ ًاَؿ     34تب  22ؽبّ هٜلط ؿك ثٌـّبي 
 لیـ میل ليوت َُؿ.ُـُ( عبٓل ام ؽ ٌُبًبیی

ثبیـ هزـؿاً ثلكًی وٌاـ واِ    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلپيَ ام ٌُبؽت ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت   .35
اًـ یب ؽيل ٍ ثبیـ  ُـُ  ثِ ؿكًتی تِؾيْ ؿاؿُ ُـُ ُـُ ٍ ثـّيْبي تمجل آیب توبم ؿاكایيْبي تغٔيل
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ُ  ّلگًَِ ؿاكایی یب ثـّی ؿیگلي كا وِ ؿك آى ثلكًی هِؾْ هی ٌبًابیی ًوبیاـ. ًا ي     ُاًَـ  
گيلي هجبلغی واِ ٛجاك ایاي اًاتبًـاكؿ       ّبي هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُ ثبیـ ُيَُ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

 ٌُبؽت آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل الناهی اًت كا ثلاي توبم هَاكؿ میل ثلكًی وٌـ:

 ُـُ؛ ُـُ ٍ ثـّيْبي تمجل  ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيل الف.

 ُـُ  ؿك َٓكت ٍرَؿ؛ تغٔيلٍاعـ لل ؿك هٌبف٢ فبلـ عك وٌت ة .

ٍاعـ وٌٌـُ ؿك  تغٔيلٍاعـ اي  هٌبف٢ هبلىبًِ لجلی  ؿك یه تلويت تزبكي هلعلِ ح .
 ُـُ؛ ٍ تغٔيل

 یبفتِ. اماي اًتمبل هبثِ ت .

گيلیْب  اكمٍ توبم اٛال٣بت ؿك ؿًاتلى   ّـف ایي ثلكًی  عَٔل اٛويٌبى ام ایي اًت وِ اًـامُ
 وٌـ. َٜك هٌبًت ه٤ٌىي هیؿك تبكیؼ تغٔيل كا ث

یبفتٍاصایاوتمبلمبثٍ

ثال اًابى     وِ ثبیـ َُؿ يليگ اًـامُیبفتِ ؿك تلويت تزبكي ثبیـ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ  اماي اًتمبل هبثِ .36
ؿك تبكیؼ تغٔيل  ثـّيْبي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلیبفتِ تًَٚ  اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایيْبي اًتمبل هزو١َ

ُـُ ٍ هٌبف٢ هبلىبًاِ هٌتِلُاـُ    تغٔيلٍاعـ ثِ هبلىبى لجلی  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُـُ تًَٚ  تمجل
اما  ُبهل ًمـ  ًابیل ؿاكایيْاب     هغبًجِ َُؿ. هخبلْبیی ام اًَا١ ثبلمَُ هبثِ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتًَٚ 

  اثناكّبي هبلىبًِ ٣ابؿي  احتوالیاظای  هابِ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلف٤بليت تزبكي یب ٍاعـ تزبكي فل٣ی 
 اًت. اضتطاکیٍاحسّای تجاضی ّبي ه٤بهلِ  اهتيبمّبي ؽلیـ ًْبم ٍ عمَق ا٣٘بي  یب هوتبم  اؽتيبك

ثبُـ واِ هجلاغ ؿفتالي     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل بيْثـّي یبؿاكایيْب تَاًـ ُبهل  یبفتِ  هی اماي اًتمبل هبثِ .37
يل اًت )ثالاي هخابل  ؿاكایيْابي غيلپاَلی یاب      آًْب هتفبٍت ام اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔ

 ثاـّيْبي  یبؿاكایيْب ثبیـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل(. ؿك ایي َٓكت  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلف٤بليت تزبكي 
گيلي ٍ ًَؿ یب میبى عبٓل كا  كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل  تزـیـ اًـامُ یبفتِ اًتمبل

یاب  ؿاكایيْاب  بًبیی وٌـ. ثب ٍرَؿ ایاي  ثلؽای هَالا٢     ؿك َٓكت ٍرَؿ  ؿك ًَؿ یب میبى ؿٍكُ ٌُ
هبًٌـ )ثلاي هخابل    ُـُ ثبلی هی پي ام تلويت تزبكي  ؿك ٍاعـ تزبكي تلويت یبفتِ  اًتمبل ثـّيْبي

یبثٌاـ( ٍ ؿك   ُـُ اًتمبل های  تغٔيلٍاعـ   ثِ ربي هبلىبى لجلی ثِ ثـّيْب یبؿاكایيْب ثِ ایي ؿليل وِ 
ثبیاـ   وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  وٌـ. ؿك ایي ُلایٚ   وٌتلل آًْب كا عفٞ هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلًتيزِ  
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گيلي وٌـ ٍ ًجبیـ  هنثَك كا ثِ هجلغ ؿفتليِ ثالفبٓلِ لجل ام تبكیؼ تغٔيل  اًـامُ ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي
ًَؿ یب میبى هلثَٙ ثِ ؿاكایيْب یب ثـّيْبي تغت وٌتلل ؽَؿ لجل ٍ ث٤اـ ام تلويات تزابكي كا ؿك    

 .ًوبیـؿٍكُ ٌُبًبیی  ًَؿ یب میبى

یحتمبلاصایامبثٍ

ؿّاـ  ُابهل ّلگًَاِ     ُـُ اًتمابل های   تغٔيلٍاعـ ؿك هجبؿلِ ثب  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوِ  یامای هبثِ .38
ِ ؿاكایی یب ثـّی ًبُی ام تَافاك   ٍاعاـ  هلار٤اِ ُاَؿ(.    36اعتوابلی اًات )ثاِ ثٌاـ     اماي  هبثا

ؿك تابكیؼ تغٔايل كا ثاِ ٣ٌاَاى ثؾِای ام       یعتوابل اماي ا هبثِثبیـ اكمٍ هٌٔفبًِ  وٌٌـُ تغٔيل
 ُـُ ٌُبًبیی وٌـ. تغٔيلٍاعـ ؿك هجبؿلِ ثب  اماي اًتمبلی هبثِ

ِ ؿك َٓكتی وِ ت٤ْاـ پلؿاؽات    .39 عتوابلی ت٤لیاف اثاناك هابلی كا اعالام وٌاـ  ٍاعاـ        اماي ا هبثا
ـاكؿ اًاتبً  7ثبیـ ثل هجٌبي ت٤ابكیف اثاناك هبلىبًاِ ٍ ثاـّی هابلی هٌاـكد ؿك ثٌاـ         وٌٌـُ تغٔيل

ِ   ّای هالی: اضائِ ابعاض 36عٌبثـاكي  ثٌاـي     ت٤ْـ هنثَك كا ثِ ٣ٌَاى اثناك هبلىبًِ یب ثاـّی هابلی ٛجما
یبفتاِ   اماي اًتمبل هبثِ  وٌٌـُ ثبیـ عك ثلگِت ًوبیـ. ؿك َٓكت تغمك ُلایٜی ؽبّ  ٍاعـ تغٔيل

ِ    لجلی كا ثِ ٣ٌَاى ؿاكایی ٛجمِ پاي ام   اماي اًتمابلی  ثٌـي وٌـ. كٌّوَؿ هلثَٙ ثاِ عٌابثـاكي هبثا
 َُؿ. اكائِ هی 57  ؿك ثٌـ تغٔيل

سَىمًدَبیثيشتشثشایثکبسگيشیسيشتحظيلثشایاوًاعخبطیاصتشکيجُبیتجبسی

ایتشکيتتجبسیمشحلٍ

آٍكؿ وِ لجل ام تابكیؼ   اي كا ثِ ؿًت هی ُـُ تغٔيلٍاعـ وٌتلل  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثلؽی هَال٢   .44
  1X13ًابل   اًفٌـ 29ُـُ هٌبف٢ هبلىبًِ ؿاُتِ اًت. ثلاي هخبل  ؿك  تغٔيل  ؿك آى ٍاعـ تغٔيل

ؿكٓـ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتالل ٍاعاـ تزابكي ة كا ؿك اؽتيابك ؿاكؿ. ؿك آى      35ٍاعـ تزبكي الف 
ِ   44تبكیؼ  ٍاعـ تزبكي الف   ؿك ٍاعاـ تزابكي ة كا ؽلیاـاكي     ؿكٓـ ؿیگل ام هٌابف٢ هبلىبًا

 َُؿ ٍاعـ تزبكي الف  وٌتلل ٍاعـ تزبكي ة كا ؿك اؽتيبك گيلؿ.   وٌـ وِ هَرت هی هی

ُاـُ لجلای ؽاَؿ ؿك      هبلىبًِ ًگْـاكيعمَق ثبیـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاي   ؿك تلويت تزبكي هلعلِ .41
گيالي ٍ ًاَؿ یاب میابى     ُ ُـُ كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل  تزـیـ اًاـام   تغٔيلٍاعـ 

ّبي گناكُگلي لجلای    عبٓل كا  ؿك َٓكت ٍرَؿ  ؿك ًَؿ یب میبى ؿٍكُ ٌُبًبیی وٌـ. ؿك ؿٍكُ
ُاـُ كا ؿك   تغٔايل ٍاعاـ  تغييل ؿك اكمٍ هٌبف٢ هبلىبًِ ؽَؿ ؿك  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهوىي اًت 
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ًبیل الالم ًَؿ ٍ  ًبیل الالم ًَؿ ٍ میبى ربه٢ ٌُبًبیی ولؿُ ثبُـ. ؿك ایي َٓكت  هجلغی وِ ؿك
 َُؿ ثبیـ ثل ّوبى هجٌبیی ٌُبًبیی َُؿ وِ ثب فلٕ ٍاگقاكي هٌتمين هٌابف٢  میبى ربه٢ ٌُبًبیی هی

 ُـ. وٌٌـُ  الناهی هی هبلىبًِ لجلی تًَٚ ٍاعـ تغٔيل

اصاتشکيتتجبسیثذيناوتمبلمبثٍ

آٍكؿ.  اما ثِ ؿًت هی بل هبثُِـُ كا ثـٍى اًتم تغٔيلٍاعـ   وٌتلل وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثلؽی هَال٢   .42
كٍؿ. ایي ُلایٚ  ُبهل  ثلاي صٌيي تلويجْبیی  كٍٍ عٌبثـاكي تغٔيل ؿك تلويت تزبكي ثىبك هی

 هَاكؿ میل اًت:

گقاك  ت٤ـاؿ وبفی ام ًْبم ؽَؿ كا ثِ ه٠ٌَك وٌت وٌتلل تًَٚ ًلهبیِ ُـُ ٍاعـ تغٔيل الف.
 وٌـ. ( ثبمؽلیـ هیوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلف٤لی )

  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُـُ تًَٚ  تَي الليت  وِ پيَ ام ایي هب٢ً وٌتلل ٍاعـ تغٔيلعك ٍ ة.
 ُـ  لغَ ُـُ ثبُـ. ؿاكاي عك كأي اوخلیت هی

  تَافك ولؿُ ثبٌُـ وِ ف٤بليتْبي تزبكي ؽَؿ كا تٌْب ُـُ ٍاعـ تغٔيلٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل ح .
 ُـُ ٍاعـ تغٔيلٌتلل ؿك لجبل و وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلام ٛلیك للاكؿاؿ تلويت وٌٌـ. 

اي ؿك  گًَِ هٌبف٢ هبلىبًِ وٌـ ٍ ؿك تبكیؼ تغٔيل یب لجل ام آى  ّيش امایی كا هٌتمل ًوی هبثِ
ًـاكؿ. هخبلْبیی ام تلويجْبي تزبكي وِ تٌْب ام ٛلیك للاكؿاؿ ایزبؿ  ُـُ ٍاعـ تغٔيل

ؿٍ  اًـ  ُبهل تزوي٢ ؿٍ ف٤بليت تزبكي ؿك یه تَافك آلی یب تِىيل یه ُلوت ُـُ
 ثَكًی اًت.

ثبیاـ هجلاغ    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿك یه تلويت تزبكي وِ تٌْب ام ٛلیك للاكؿاؿ عبٓل ُـُ اًت   .43
ٍاعاـ  َُؿ  ثِ هبلىابى   ٌُبًبیی هی اًتبًـاكؿ يیٛجك اكا وِ  ُـُ تغٔيلؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ 

ِ ؿك اؽتيابك  ُاـُ وا   ٍاعـ تغٔايل تؾٔيْ ؿّـ. ثِ ٣جبكت ؿیگل  هٌبف٢ هبلىبًِ ؿك  ُـُ تغٔيل
  وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلاًت  ؿك َٓكتْبي هبلی پي ام تلويت  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاُؾبٓی غيل ام 

ٍاعاـ  عتی اگل ًتيزِ ایي ثبُـ وِ توبم هٌبف٢ هبلىبًاِ ؿك   ؛َُؿ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل هغٌَة هی
 ثبُـ.هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل   لبثل تؾٔيْ ثِ ُـُ تغٔيل

گيشیديسٌاوذاصٌ

ضدًد   اگز حسابذاری ايلیٍ بزای تزکیب تجاری، در پایان ديرٌ گشارضگزی کٍ تزکیب در آن يالدغ مدی   .44

بایذ بزای الالمی کٍ حسابذاری آوُا کامل ویست، مبالغ غیزلطؼی  کىىذٌ ياحذ تحػیلکامل وطذٌ باضذ، 
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ٌ  افطارا در غًرتُای مالی  ٌ  ياحدذ تحػدیل  گیدزی،   کىذ. در ديرٌ اودذاس غیزلطؼدی   بایدذ مبدالغ   کىىدذ

ضذٌ در تاریخ تحػیل را با تسزی بٍ گذضتٍ تؼذیل کىذ تا باستابی اس اطالػات جذیذ بٍ دست  ضىاسایی

 ٌ گیدزی   آمذٌ دربارٌ يالؼیتُا ي ضزایط مًجًد در تاریخ تحػیل باضذ کٍ در غًرت اطالع اس آن، اودذاس

 کىىذٌ ياحذ تحػیلگیزی،  ذاسٌگزفت. در ديرٌ او ضذٌ در آن تاریخ، تحت تأثیز لزار می مبالغ ضىاسایی

بایذ داراییُا یا بذَیُای دیگزی را ویش، در غًرت بٍ دست آيردن اطالػات جذیدذ دربدارٌ يالؼیتُدا ي    

ضزایط مًجًد در تاریخ تحػیل، ضىاسایی کىذ کٍ در غًرت اطالع اس آن، مىجز بٍ ضدىاخت داراییُدا ي   

کىىذٌ، بٍ اطالػاتی دربارٌ يالؼیتُدا ي ضدزایط    لضذ. بٍ محض ایىکٍ ياحذ تحػی بذَیُا در آن تاریخ می

مًجًد در تاریخ تحػیل دست یابذ یا بٍ ایه وتیجٍ بزسذ کٍ اطالػات بیطدتز لابدل دسدتیابی ویسدت،     

گیزی وبایذ فزاتدز اس ید  سدال اس تداریخ      رسذ. با يجًد ایه، ديرٌ اوذاسٌ گیزی بٍ پایان می ديرٌ اوذاسٌ

 تحػیل باضذ.

هوىاي اًات ؿك آى    وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔايل تغٔيل اًت وِ تبكیؼ يلي  ؿٍكُ پي ام گ ؿٍكُ اًـامُ .45
گيالي  ثالاي    تزبكي كا ت٤ـیل وٌاـ. ؿٍكُ اًاـامُ    ُـُ ثلاي تلويت ٌُبًبیی ؿٍكُ  هجبلغ غيلل٤ٜی

گيالي   وٌٌـُ مهبى ه٤مَلی رْت وٌت اٛال٣بت ٗلٍكي ثالاي تِاؾيْ ٍ اًاـامُ    ٍاعـ تغٔيل
 آٍكؿ: ٛجك الناهبت ایي اًتبًـاكؿ فلاّن هیهَاكؿ میل ؿك تبكیؼ تغٔيل  

 

ُـُ ٍ ّلگًَِ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك  ُـُ لبثل تِؾيْ  ثـّيْبي تمجل ؿاكایيْبي تغٔيل الف.
 ؛ُـُ ٍاعـ تغٔيل

گيلي  )یب ًبیل هجبلغ هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُ ُـُ ٍاعـ تغٔيلیبفتِ ؿك لجبل  اماي اًتمبل هبثِ ة.
 ًللفلی(؛

 ؛ ُـُ يلٍاعـ تغٔوٌٌـُ ؿك  اي  هٌبف٢ هبلىبًِ لجلی ٍاعـ تغٔيل تزبكي هلعلِ ؿك تلويت ح.

 ًللفلی یب ًَؿ ًبُی ام ؽلیـ میل ليوت. ت.

ُـُ پي ام تبكیؼ تغٔيل ثبیـ هٌزل ثِ ت٤اـیل   ؿك ت٤ييي ایٌىِ اٛال٣بت وٌت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .46
ُاـُ پاي ام    بُی ام كٍیـاؿّبي ٍالا٢ ُـُ َُؿ یب ایٌىِ اٛال٣بت هنثَك ً ٌُبًبیی هجبلغ غيلل٤ٜی

٠ًل ثگيلؿ. ٣َاهل هلثَٙ ُبهل تابكیؼ وٌات    تبكیؼ تغٔيل اًت  ثبیـ توبم ٣َاهل هلثَٙ كا ؿك
ثلاي اكائِ ؿليل هِؾْ رْت تغييل ؿك هجبلغ غيلل٤ٜای   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاٛال٣بت ثيِتل ٍ تَاى 

بكیؼ تغٔايل  ًٌاجت ثاِ    ُـُ ؿك هـت وَتابّی پاي ام تا    اًت. اعتوبل ایٌىِ اٛال٣بت وٌت
ُـُ ؿك هـت صٌـ هبُ پي ام تبكیؼ تغٔيل  ُلایٚ تبكیؼ تغٔيل كا ثْتل ه٤ٌىي  اٛال٣بت وٌت

وٌـ  ثيِتل اًت. ثلاي هخبل  فلٍٍ ؿاكایی ثِ ُاؾْ حبلاج ؿك هاـت وَتابّی پاي ام تابكیؼ       
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ُـُ  گيلي امُاًـ اي هتفبٍت ام اكمٍ هٌٔفبًِ غيلل٤ٜی تغٔيل  ثِ هجلغی وِ ثِ هيناى لبثل هالع٠ِ
هگال ایٌىاِ ثتاَاى كٍیاـاؿ     اًت   ؿٌّـُ ؽٜبیی ؿك هجلغ غيلل٤ٜی ؿك آى تبكیؼ اًت  اعتوبالً ًِبى

 .گلي كا تِؾيْ ؿاؿ وِ هٌزل ثِ تغييل اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی ُـُ ثبُـ هـاؽلِ

ُـُ ثلاي ؿاكایی لبثال تِاؾيْ      افنایَ )وبَّ( ؿك هجلغ غيلل٤ٜی ٌُبًبییوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .47
وٌـ. ثب ٍرَؿ ایي  اٛال٣بت رـیاـ ثاِ    )ثـّی( كا ام ٛلیك وبَّ )افنایَ( ًللفلی ٌُبًبیی هی

گيلي  هوىي اًت ثلؽی هَال٢ هٌزل ثِ ت٤ـیل هجلغ غيلل٤ٜای ثايَ ام    ؿًت آهـُ ؿك ؿٍكُ اًـامُ
هوىي اًت ثبثات پلؿاؽات ؽٌابكتْبي     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿ. ثلاي هخبل یه ؿاكایی یب ثـّی گلؿ

وِ توبم یب ثؾِی ام آى تغت پََُ  ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿك یىی ام تأًيٌبت   ًبُی ام ٍل١َ عبؿحِ
ُـُ اًت  یه ثـّی كا پقیلفتاِ ثبُاـ. ؿك ٓاَكتی واِ ؿك      ًبهِ ثيوِ هٌئَليت ٍاعـ تغٔيل ثيوِ

اٛال٣بت رـیـي ؿكثبكُ اكمٍ هٌٔافبًِ ثاـّی ؿك تابكیؼ     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلگيلي   ؿٍكُ اًـامُ
ُـُ ثالاي ثاـّی    ٌُبًبیی تغٔيل ثِ ؿًت آٍكؿ  ت٤ـیل ًللفلی ًبُی ام تغييل ؿك هجلغ غيلل٤ٜی

)توبم یب ثؾِای ام آى(  ام ٛلیاك ت٤اـیل هتمبثال ًاللفلی ًبُای ام تغييال ؿك هجلاغ غيلل٤ٜای          
 َُؿ. گل  تْبتل هیِ ُـُ ثبثت اؿ٣بي ؿكیبفتٌی ام ثيو ٌُبًبیی

ِ  ثبیـ ت٤ـیالت ؿك هجبلغ غيلل٤ٜی كا ثِ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلگيلي   ؿك ؿٍكُ اًـامُ .48 اي ٌُبًابیی   گًَا
ٍاعاـ  وٌـ وِ گَیی عٌبثـاكي تلويت تزبكي  ؿك تبكیؼ تغٔيل تىويل ُاـُ اًات. ثٌابثلایي     

ؿك ٓاَكتْبي هابلی  ُابهل    ُاـُ   ّبي گقُتِ اكائِ اي ؿٍكُ ثبیـ ؿك اٛال٣بت همبیٌِ وٌٌـُ تغٔيل
ُـُ ؿك تىويل عٌبثـاكي اٍلياِ  ؿك   ّلگًَِ تغييل ؿك اًتْالن یب ًبیل آحبك ًَؿ ٍ میبًی ٌُبًبیی

 َٓكت ًيبم تزـیـ٠ًل وٌـ.

ثبیـ تٌْب ثاِ ه٠ٌاَك آاالط اُاتجبّبت ٛجاك       وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلگيلي   اًـامُ  پي ام پبیبى ؿٍكُ .49
  ؿك عٌابثـاكي  حسابساضی، تغییاط زض بطآٍضزّاای حساابساضی ٍ اضاتتاّات    ّای  ضٍیِ 34اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 

 تلويت تزبكي تزـیـ٠ًل وٌـ.

تؼييهاجضایمؼبملٍتشکيتتجبسی

، ممکه است پیص اس ضزيع مذاکزات مزبًط بٍ تزکیب تجاری، ضذٌ ياحذ تحػیلي  کىىذٌ ياحذ تحػیل .54

ريابط لبلی یا تًافك دیگزی با یکذیگز داضتٍ باضىذ یا در طًل مدذاکزات، بدٍ تدًافمی جدذا اس تزکیدب      

بایذ َزگًوٍ مبلغی کٍ بخطی اس مبلغ  کىىذٌ ياحذ تحػیلتجاری دست یابىذ. در َزی  اس ایه يضؼیتُا، 

ٌ  ياحدذ تحػدیل  ي  کىىذٌ حػیلياحذ تضذٌ بیه  مبادلٍ )یدا مالکدان لبلدی آن  در تزکیدب تجداری       ضدذ

ٌ  ياحدذ تحػدیل  باضذ، یؼىی مبالغی کٍ بخطی اس مبادلدٍ بدا    ومی ياحدذ  ویسدت را مطدخع کىدذ.     ضدذ
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ياحدذ   در لبدال  یافتٍ اوتمال یاسا مابٍ ذیتىُا با تحػیل،ريش  یزیاس بکارگ یبٍ ػىًان بخط کىىذٌ لیتحػ

 ییضذٌ را ضىاسدا  لیياحذ تحػدر مبادلٍ با  ضذٌ تمبلي بذَیُای  ضذٌ تحػیل داراییُایي ضذٌ  لیتحػ

 ضًد. بٍ حسا  مىظًرمزبًط  حسابذاری یطبك استاوذاردَا ذی. مؼامالت جذاگاوٍ باکىذ

ٍاعاـ   اًبًبً ثلاي هٌابف٢  بآى یام ٛلف  بیُ وٌٌـ ٍاعـ تغٔيلتًَٚ   وِ لجل ام تلويت يا ه٤بهلِ .51
ُاـُ )یاب هبلىابى     ٍاعـ تغٔيلٍ ًِ اًبًبً ثلاي هٌبف٢ ُـُ   تيتلو تزبكي ٍاعـ بیـُ وٌٌ تغٔيل

ام  هخبلْابیی  لیا . هاَاكؿ م ُاَؿ  هغٌَة هی  رـاگبًِ اي اعتوبالً ه٤بهلِ  ُـُ ثبُـاًزبم  آى( لجلی
 ٠ًل گلفتِ َُؿ: ًجبیـ ؿك تغٔيل كٍٍ  يليثىبكگ ؿكاًت وِ  يا ه٤بهالت رـاگبًِ

كا  ُـُ ٍاعـ تغٔيلٍ  وٌٌـُ تغٔيل ؿك ٣ول  كٍاثٚ لجلی هَرَؿ ثيي ٍاعـ اي وِ ه٤بهلِ الف.
 وٌـ؛ تٌَیِ هی

  ُـُ  ٍاعـ تغٔيلاي وِ هٌزل ثِ پلؿاؽت عمَق ٍ هنایب ثِ وبكوٌبى یب هبلىبى لجلی  ه٤بهلِ ة.
 َُؿ؛ ثبثت ؽـهبت آتی هی

ـُ  تًَٚ ٍاعـ وٌٌ اي وِ هٌزل ثِ رجلاى هؾبكد هلتجٚ ثب تغٔيل ٍاعـ تغٔيل ه٤بهلِ ح.
 َُؿ. ُـُ یب هبلىبى لجلی آى هی تغٔيل

 َُؿ. اكائِ هی 55تب ة 54ة كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلثَٙ ثِ ایي ه١ََٗ  ؿك ثٌـّبي

مخبسجمشتجطثبتحظيل

ثلاي اًزبم تلويت تزبكي هتغول  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهؾبكد هلتجٚ ثب تغٔيل  هؾبكری اًت وِ  .52
گالاى؛ هؾابكد هِابٍكُ  هؾابكد لابًًَی  هؾابكد        نعوِ ٍاًِٜال َُؿ. ایي هؾبكد ُبهل عك هی

؛ هؾبكد ٣واَهی ٍ اؿاكي ُابهل    اي یب هِبٍكُ ّبي علفِ النعوِ عٌبثـاكي  اكمُيبثی ٍ ًبیل عك
ًبمهبًی؛ ٍ هؾبكد حجت ٍ اًتِبك اٍكاق ثْبؿاك ثـّی ٍ هبلىبًِ  هؾبكد ًگْـاكي ؿایلُ تغٔيل ؿكٍى

د هلتجٚ ثاب تغٔايل كا ؿك ؿٍكُ تغوال هؾابكد ٍ ؿكیبفات      هؾبكثبیـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًت. 
هؾبكد اًتِابك اٍكاق ثْابؿاك ثاـّی یاب      ؛ ثِ اًتخٌبيؽـهبت  ثِ ٣ٌَاى ّنیٌِ ثِ عٌبة ه٠ٌَك وٌـ

 ٌُبًبیی َُؿ. 32 ثبیـ ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكيوِ هبلىبًِ 

پساصتحظيلگيشیيحسبثذاسیاوذاصٌ

ضذٌ ي ابشارَای  ضذٌ یا تحمل ضذٌ، بذَیُای تمبل ایذ داراییُای تحػیلب کىىذٌ ياحذ تحػیلبطًر کلی،  .51

مزبدًط   حسدابذاری اسدتاوذاردَای  مالکاوٍ مىتطزضذٌ در تزکیب تجاری را پس اس تحػیل، طبك سایز 

گیزی ي بٍ حسا  مىظًر کىذ. با ایه يجًد، ایه اسدتاوذارد   بزای آن الال ، با تًجٍ بٍ ماَیت آوُا، اوذاسٌ
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ضذٌ یدا   ضذٌ، بذَیُای تمبل گیزی ي حسابذاری پس اس تحػیل را بزای داراییُای تحػیل وذاسٌرَىمًد ا

ضذٌ ي ابشارَای مالکاوٍ مىتطزضذٌ در ی  تزکیب تجاری کٍ در سیز بٍ آوُا اضارٌ ضدذٌ اسدت،    تحمل

 کىذ: ارائٍ می

 ضذٌ؛ تحػیلباسحمًق  الف.

 ضذٌ در تاریخ تحػیل؛ بذَیُای احتمالی ضىاسایی   .

 داراییُای جبزاوی؛ ي پ .

 اسای احتمالی. مابٍ ت .

 ضًد. ارائٍ می 56 رَىمًد بکارگیزی مزبًط بٍ ایه مًضًع، در بىذ 

شذٌتحظيلثبصحمًق

  ثبیاـ ؿك ؿٍكُ لالاكؿاؿي   ُاَؿ  ٌُبًابیی های   ثِ ٣ٌَاى ؿاكایی ًبهَِْؿوِ ُـُ  تغٔيلثبمعمَق  .54
 وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلثبليوبًـُ ام للاكؿاؿ وِ ایي عمَق ؿك آى ؿٍكُ ا٣ٜب ُـُ اًت  هٌتْله َُؿ. 

كا ثِ ُؾْ حبلج ثفلٍُـ  ثبیاـ هجلاغ ؿفتالي ؿاكایای      ُـُ تغٔيلثبمعمَق ؿك َٓكتی وِ ث٤ـاً 
 ًبهَِْؿ كا ؿك ت٤ييي ًَؿ یب میبى فلٍٍ لغبٝ وٌـ.

ثذَيُبیاحتمبلی

ثبیاـ ثاـّی    وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  پي ام ٌُبؽت اٍليِ ٍ تب مهبى تٌَیِ  فٌؼ یب اًم٘بي ثـّی   .55
 گيلي وٌـ: ُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ثِ ثيِتلیي هجلغ ام ثيي هجبلغ میل  اًـامُ اعتوبلی ٌُبًبیی

 َُؿ؛ ٍ ٌُبًبیی هی 4اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي هجلغی وِ ٛجك  الف.

ُـُ ٛجك  يِ پي ام وٌل  ؿك َٓكت لنٍم  هجلغ اًجبُتِ ؿكآهـ ٌُبًبییُـُ اٍل هجلغ ٌُبًبیی ة .
 .زضآهس عولیاتی 3 عٌبثـاكياًتبًـاكؿ آَل هٌـكد ؿك 

داسایيُبیججشاوی

ُاـُ ؿك   وٌٌـُ ثبیـ ؿاكایای رجلاًای ٌُبًابیی    گناكُگلي ث٤ـي  ٍاعـ تغٔيل ؿك پبیبى ّل ؿٍكُ  .56
رجالاى  ثاب ؿك ٠ًال گالفتي هغاـٍؿیتْبي       لبثال ثـّی  تبكیؼ تغٔيل كا ثل ّوبى هجٌبي ؿاكایی یب

گيلي وٌـ ٍ ثلاي ؿاكایی رجلاًی واِ ث٤اـاً ثاِ اكمٍ هٌٔافبًِ      للاكؿاؿي هلثَٙ ثِ هجلغ آى  اًـامُ
ثبُاـ.   گيالي  ُ  َُؿ  اكمیبثی هـیلیت ام لبثليت ٍَٓل ؿاكایی رجلاًی  هجٌبي اًـام گيلي ًوی اًـامُ
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جلاًی كا تٌْب مهبًی ل٢ٜ ٌُبؽت وٌـ وِ ؿاكایی كا ؿكیبفت والؿُ  ثبیـ ؿاكایی ر وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل
 ثبُـ  آى كا فلٍؽتِ ثبُـ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل  عك ًٌجت ثِ آى كا ام ؿًت ؿاؿُ ثبُـ.

اصایاحتمبلیمبثٍ

پي ام تابكیؼ تغٔايل    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاماي اعتوبلی وِ  ثلؽی تغييلات ؿك اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِ .57
پاي ام آى   وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلوٌـ  هوىي اًت ؿك ًتيزِ اٛال٣بت ثيِتلي ثبُـ وِ  ٌُبًبیی هی

  48تب  44آٍكؿ. ٛجك ثٌـّبي  تبكیؼ  ؿكثبكُ ٍال٤يتْب ٍ ُلایٚ هَرَؿ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثِ ؿًت هی
  تغييالات ًبُای ام   َُؿ. ثاب ٍراَؿ ایاي    گيلي هغٌَة هی صٌيي تغييلاتی  ت٤ـیالت ؿٍكُ اًـامُ

كٍیـاؿّبي پي ام تبكیؼ تغٔيل  هبًٌـ ؿًتيبثی ثِ ًَؿ ّـف  ؿًتيبثی ثِ ليوت ه٤يٌی ام ًْبم یب 
ٍاعـ َُؿ.  گيلي هغٌَة ًوی ؿًتيبثی ثِ ًمِٜ ٣ٜف پلٍهُ تغميك ٍ ت٤ًَِ  ت٤ـیالت ؿٍكُ اًـامُ

گيالي   ت٤ـیالت ؿٍكُ اًاـامُ  اماي اعتوبلی كا وِ ثبیـ تغييلات ؿك اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِ وٌٌـُ تغٔيل
 ثبُـ  ثِ ُلط میل ثِ عٌبة ه٠ٌَك وٌـ: ًوی

گيلي َُؿ ٍ  ُـُ ثِ ٣ٌَاى عمَق هبلىبًِ  ًجبیـ تزـیـ اًـامُ ثٌـي اماي اعتوبلی ٛجمِ هبثِ الف.
 ه٠ٌَك َُؿ. عمَق هبلىبًِتٌَیِ ث٤ـي آى  ثبیـ ؿك 

 .ـًَُ گيلي اًـامُي  ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ثبیـ ؿك ّل تبكیؼ گناكُگلي اعتوبلی ّباما هبثًِبیل  ة .

افشب

کىىذگان غًرتُای مالی بتًاوىدذ ماَیدت ي اثدز     کىىذٌ بایذ اطالػاتی افطا کىذ کٍ استفادٌ ياحذ تحػیل .58

 پیًوذد، ارسیابی کىىذ: مالی ی  تزکیب تجاری را کٍ در سماوُای سیز بٍ يلًع می

 طی ديرٌ گشارضگزی جاری؛ یا الف. 

 یان ديرٌ گشارضگزی، اما لبل اس تأییذ غًرتُای مالی بزای اوتطار.بؼذ اس پا  .

ْ    وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيل  58ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ  .59 ُاـُ ؿك   ثبیاـ اٛال٣ابت هِاؾ
 كا افِب ًوبیـ. 59تب ة 57ةثٌـّبي 

کىىدذگان غدًرتُای مدالی بتًاوىدذ آثدار مدالی        بایذ اطالػاتی افطا کىذ کٍ استفادٌ کىىذٌ ياحذ تحػیل .06

ي   ديرٌ طدی ضدذٌ   ضذٌ در ديرٌ گشارضگزی جاری را کٍ بٍ تزکیبُای تجداری يالدغ   تؼذیالت ضىاسایی

 .ضًد، ارسیابی کىىذ لبلی مزبًط می َای گشارضگزی  ديرٌ
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ُاـُ ؿك ثٌاـ     ثبیـ اٛال٣بت هِؾْ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  64ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ  .61
 كا افِب وٌـ. 64ة

ُاـُ ؿك     اّـاف ت٤يايي عٌبثـاكياًتبًـاكؿّبي اگل هَاكؿ افِبي هٌـكد ؿك ایي اًتبًـاكؿ ٍ ًبیل  .62
ثبیـ ّلگًَِ اٛال٣بت ٗالٍكي ثيِاتل ثالاي     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلكا تأهيي ًىٌـ   64ٍ  58ثٌـّبي 

 ـاف كا افِب وٌـ.ؿًتيبثی ثِ آى اّ
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 پيًست الف

 شدٌ اصطالحات تعريف

 است. حسابساضیایي پیَست، برص جساًطسًی ایي استاًساضز 
 

وٌتلل آى كا ثِ  تطکیب تجااضی    ؿكکٌٌسُ ٍاحس تحصیلف٤بليت یب ف٤بليتْبي تزبكي وِ  ضسُ تحصیلٍاحس 
 آٍكؿ. ؿًت هی

 آٍكؿ. كا ثِ ؿًت هی ضسُ تحصیلٍاحس ٍاعـ تزبكي وِ وٌتلل  کٌٌسُ ٍاحس تحصیل

 آٍكؿ. كا ثِ ؿًت هی ضسُ تحصیلٍاحس   وٌتلل کٌٌسُ ٍاحس تحصیلتبكیؾی وِ  تاضید تحصیل

اي یى بكصِ ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْبیی وِ ثِ لٔـ وٌت ثبمؿُ ثِ ُىل  هزو٣َِ فعالیت تجاضی
٣بیاـ  ًَؿ تمٌيوی  هؾبكد ووتل یب هٌبف٢ التٔبؿي ؿیگلي وِ ثَٜك هٌتمين 

وٌٌاـگبى ؽَاّاـ ُاـ  ام     گقاكاى یب ًبیل هبلىبى  ا٣٘بء یب هِبكوت ًلهبیِ
 لبثليت ّـایت ٍ هـیلیت ثلؽَكؿاك اًت.

ُ  ٍاحس تحصایل ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي وِ ؿك آى   تطکیب تجاضی وٌتالل یاه یاب صٌاـ      کٌٌاس
آٍكؿ. ثلؽای هَالا٢  ه٤ابهالتی واِ ثاِ ٣ٌاَاى        كا ثـًت هی فعالیت تجااضی 

 تجااضی  تطکیاب ُاًَـ ًيان    ًبهيـُ های “ ه٤بؿلاؿغبهْبي ”یب “ ْبي ٍال٤یاؿغبه”
 گلؿًـ  میلا ایي آٜالط ؿك ایي اًتبًـاكؿ اًتفبؿُ ُـُ اًت. هغٌَة هی

ثيِتل  هٌافع هالکاًِثلاي اًتمبل ؿاكایيْب یب  کٌٌسُ ٍاحس تحصیل ثَٜك ه٤وَل  ت٤ْـ اظای احتوالی هابِ
ُـُ ثبثت وٌتلل  ام هجبؿلِ اًزبم ٣ٌَاى ثؾِی ثِ ضسُ ٍاحس تحصیلثِ هبلىبى لجلی 
  ؿك َٓكت ٍل١َ كٍیـاؿّبي آتی ه٤يي یب اعلام ُلایٜی ُـُ ٍاعـ تغٔيل

ٍاعاـ  ّوضٌيي هوىي اًت ثِ  اظای احتوالی هابِثبُـ. ثب ٍرَؿ ایي   ؽبّ هی
اماي اًتمبلی لجلی كا ؿك َٓكت اعلام ُلایٜی  عك اًتلؿاؿ هبثِ وٌٌـُ تغٔيل

 .ؽبّ ثـّـ

ؿكًٜظ ًٍي٤ی هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ اًات   هٌافع هالکاًِؿك ایي اًتبًـاكؿ   هٌافع هالکاًِ
گقاكاى  وِ ه٤ٌبي آى  هٌبف٢ هبلىيت ؿك ٍاعـّبي تزبكي تغت هبلىيت ًلهبیِ

 ثبُـ. هی اضتطاکیّای تجاضی  ٍاحسوٌٌـگبى  ٍ هٌبف٢ هبله  ا٣٘ب یب هِبكوت
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یه ؿاكایای واِ ثيابًگل هٌابف٢ التٔابؿي آتای ًبُای ام ًابیل ؿاكایيْابي           سطلفلی
اًت وِ اهىبى تِؾيْ ٍ ٌُبًابیی رـاگبًاِ    تطکیب تجااضی ُـُ ؿك  تغٔيل

 آًْب ٍرَؿ ًـاكؿ.

 اًت وِ ُلایٚ میل كا ؿاُتِ ثبُـ: لابل تطریص ؿاكایی ؿك َٓكتی لابل تطریص

الف.  لبثل تفىيه ثبُـ  ی٤ٌی لبثليت رـا ُـى یب تفىيه ام ٍاعـ تزبكي 
 ٍ فلٍٍ  اًتمبل  ا٣ٜبي اهتيبم  اربكُ یب هجبؿلِ ثِ َٓكت اًفلاؿي یب

٠ًل ام  ّولاُ ثب للاكؿاؿ ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی هلثَٙ كا  ٓلف
 توبیل ٍاعـ تزبكي ثِ اًزبم ایي وبك  ؿاُتِ ثبُـ؛ یب

٠ًل ام  ًبُی ام عمَق للاكؿاؿي یب ًبیل عمَق لبًًَی ثبُـ  ٓلف ة .
ایٌىِ عمَق هنثَك  لبثل اًتمبل یب لبثل تفىيه ام ٍاعـ تزبكي یب ًبیل 

 ت ثبُـ.عمَق ٍ ت٤ْـا

 غيلپَلی وِ فبلـ هبّيت ٣يٌی اًت. لابل تطریصیه ؿاكایی  زاضایی ًاهطَْز

ٍاحاااااس تجااااااضی 

 اضتطاکی

گقاكاى واِ ًاَؿ    غيل ام ٍاعـ تزبكي تغت هبلىيت ًلهبیِ ٍاعـ تزبكي ثِ
  هالکاىالتٔبؿي ؿیگلي كا ثَٜك هٌتمين ثلاي  تمٌيوی  هؾبكد ووتل یب هٌبف٢

آٍكؿ. ثالاي هخابل  ُالوت ثيواِ      وٌٌـگبى آى فالاّن های   ا٣٘ب یب هِبكوت
 ٌّتٌـ. اضتطاکیّای تجاضی  ٍاحسهِتلن  اتغبؿیِ ا٣تجبكي ٍ ت٤بًٍی  ّوگی 

هٌااافع فالااس حااك 

 کٌتطل

عمَق هبلىبًِ ؿك ٍاعـ تزبكي فل٣ی وِ ثَٜك هٌتمين یب غيلهٌاتمين  لبثال   
 ثبُـ. اًتٌبة ثِ ٍاعـ تزبكي آلی ًوی

ِ  هٌاافع ثَٜك ولی ُبهل ؿاكًـگبى  هالکااى ثلاي همبٓـ ایي اًتبًـاكؿ   هالکاى  هالکاًا
  ِ گاقاكاى ٍ هبلىابى یاب ا٣٘اب یاب       ٍاعـّبي تزبكي تغت هبلىيات ًالهبی

 اًت. اضتطاکی تجاضی ٍاحسّایوٌٌـگبى  هِبكوت

ثلاي فلٍٍ یه ؿاكایی یب اًتمبل یه ثاـّی ؿك  اًت وِ ليوتی  اضظش هٌصفاًِ اضظش هٌصفاًِ
گيلي لبثال ؿكیبفات یاب     اي هت٤بكف ثيي ف٤بالى ثبماك  ؿك تبكیؼ اًـامُ ه٤بهلِ

 لبثل پلؿاؽت ؽَاّـ ثَؿ. 
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 پيًست ب

 رَىمًد بکارگيري

 است.   حسابساضیایي پیَست، برص جساًطسًی ایي استاًساضز 

)ح((2)ثکبسگيشیثىذياحذتشکيتتجبسیياحذَبیتجبسیتحتکىتشل

وبكثلؿ  ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل  ایي اًتبًـاكؿ ثلاي تلويت تزبكي ٍاعـ .1ة
اًت  ٍاعـ ًـاكؿ. یه تلويت تزبكي وِ ُبهل ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل 

ًَُـُ  ؿك ًْبیت  ك آى  توبم ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تلويتتلويت تزبكي اًت وِ ؿ
ًَُـ ٍ آى وٌتالل  هاَلتی    هی تًَٚ ّوبى ُؾْ یب اُؾبّ لجل ٍ ث٤ـ ام تلويت تزبكي وٌتلل

 ًيٌت.

ِ يًت ٍاعاـ تزابكي تلمای ُاًَـ واِ ؿك     یه وٌٌـُ  ثبیـ ثِ ٣ٌَاى وٌتللمهبًی گلٍّی ام افلاؿ  .2ة  زا
  ثِ َٓكت رو٤ی لـكت كاّجلي ًيبًتْبي هبلی ٍ ٣وليبتی آى كا ؿاُتِ ثبٌُـ يللاكؿاؿ تَافمْبي

تلويت تزبكي ؿك َٓكتی ؽبكد ام یه وٌت وٌٌـ. ثٌبثلایي  هٌبف٤ی اي وِ ام ف٤بليتْبي آى  گًَِ ثِ
ؿاهٌِ وبكثلؿ ایي اًتبًـاكؿ اًت وِ ّوبى گلٍُ ام افالاؿ  ؿك ًتيزاِ تَافمْابي لالاكؿاؿي  لاـكت      

ُاًَـُ كا   هبلی ٍ ٣وليبتی ّل یه ام ٍاعـّبي تزبكي تلويتًيبًتْبي ثلاي كاّجلي رو٤ی ًْبیی 
 وٌٌـ ٍ لـكت رو٤ی ًْبیی  هَلتی ًجبُـ. وٌت هٌبف٤ی اي وِ ام ف٤بليتْبي آى  گًَِ ؿاُتِ ثبٌُـ ثِ

 ٍاعـ تزبكي هوىي اًت تغت وٌتلل فلؿ یب گلٍّی ام افلاؿ ثبُـ وِ ثِ هَرت تَافمی لالاكؿاؿي  .3ة
ّبي ٍ آى فلؿ یب گلٍُ هِاوَل الناهابت گناكُاگلي هابلی اًاتبًـاكؿ      وٌٌـ  یىـیگل ف٤بليت هیثب 

اًتبًـاكؿّبي عٌابثـاكي ثالاي ایاي    ك جتْيِ َٓكتْبي هبلی تلفيمی ٛ. ثٌبثلایي  ًجبُـ عٌبثـاكي
 .ٍاعـّب الناهی ًيٌت

ًَُـُ  لجال ٍ ث٤اـ ام تلويات     هيناى هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك ّل یه ام ٍاعـّبي تزبكي تلويت .4ة
اًت یاب ؽيال  هلثاَٙ    ٍاعـ تزبكي  ؿك ت٤ييي ایٌىِ تلويت ُبهل ٍاعـّبي تزبكي تغت وٌتلل 

ُاًَـُ  یاه ٍاعاـ تزابكي      ثبُـ. ّوضٌيي  ایي ٍال٤يت وِ یىی ام ٍاعـّبي تزبكي تلويت ًوی
ام َٓكتْبي هبلی تلفيمی هٌاتخٌی ُاـُ اًات  ؿك ت٤يايي ایٌىاِ تلويات ُابهل        فل٣ی اًت وِ 

 ثبُـ. اًت یب ؽيل  هلثَٙ ًویٍاعـ ٍاعـّبي تزبكي تغت وٌتلل 
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وٌـ وِ ؿك آى  ٍاعاـ   ایي اًتبًـاكؿ تلويت تزبكي كا ثِ ٣ٌَاى ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي ت٤لیف هی .5ة
هوىاي   وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔايل آٍكؿ.  وٌٌـُ وٌتلل یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي كا ثِ ؿًت هی تغٔيل

 كا ثِ كٍُْبي هؾتلف ثِ ؿًت آٍكؿ  ثلاي هخبل:   ُـُ لٍاعـ تغٔياًت وٌتلل 

ؿٌّـُ  ام ٛلیك اًتمبل ًمـ  ه٤بؿلْبي ًمـ یب ؿاكایيْبي ؿیگل )ُبهل ؽبلْ ؿاكایيْبي تِىيل الف.
 یه ف٤بليت تزبكي(؛

 ثـّيْب؛ تغولام ٛلیك  ة .

 هبلىبًِ؛ ام ٛلیك اًتِبك هٌبف٢ ح.

 اما؛ یب ١ًَ هبثِ ثيَ ام یهام ٛلیك اكائِ  ت.

 هلار٤ِ َُؿ(. 42ؿاؿ )ثِ ثٌـ  اما  ام رولِ تٌْب ام ٛلیك للاك ثـٍى اًتمبل هبثِ ث.

ؾتلفی وِ ُابهل  ّبي ه تلويت تزبكي هوىي اًت ثِ ؿالیل لبًًَی  هبليبتی یب ؿالیل ؿیگل  ثِ ُيَُ .6ة
 َُؿ  ًبمهبًـّی ُـُ ثبُـ: هَاكؿ میل اًت  اهب هغـٍؿ ثِ ایي هَاكؿ ًوی

وٌٌـُ تجـیل ًَُـ یب  یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي ثِ ٍاعـّبي تزبكي فل٣ی ٍاعـ تغٔيل الف.
وٌٌـُ اؿغبم  ٍاعـ تغٔيل ؿكؽبلْ ؿاكایيْبي یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي  ثَٜك لبًًَی 

 َُؿ؛

ًَُـُ  ؽبلْ ؿاكایيْبي ؽَؿ كا  یب هبلىبى آى  هٌبف٢ هبلىبًِ ؽَؿ كا ثِ  تلويتیه ٍاعـ  ة .
 ًَُـُ ؿیگل یب هبلىبى آى اًتمبل ؿٌّـ؛ ٍاعـ تلويت

ًَُـُ  ؽبلْ ؿاكایيْبي ؽَؿ كا  یب هبلىبى آى ٍاعـّبي تزبكي   توبم ٍاعـّبي تلويت ح .
وٌٌـ )ثلؽی هَال٢  اؿغبم هٌبف٢ هبلىبًِ ؽَؿ كا ثِ ٍاعـ تزبكي تبمُ تأًيي  هٌتمل 

 َُؿ(؛ ٍ ًبمي ًبهيـُ هی ٍاعـّبي تزبكي وَصه یب ه٤بهلِ یى بكصِ

ُـُ كا ثِ ؿًت  ًَُـُ  وٌتلل ٍاعـ تلويت گلٍّی ام هبلىبى لجلی یىی ام ٍاعـّبي تلويت ت .
 آٍكًـ.
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اًت وِ تَاًابیی   ْبثلاي آى ٍكٍؿی گلفتِ ُـُثىبك  ٍ فلایٌـّبي ْبف٤بليت تزبكي هتِىل ام ٍكٍؿی .7ة
اگلصِ ف٤بليتْبي تزبكي ه٤وَالً ؿاكاي ؽلٍريْبیی ٌّتٌـ  اهب ثلاي ایٌىاِ   كا ؿاكؿ. ایزبؿ ؽلٍريْب

ثِ ٍرَؿ ؽلٍريْب ًيٌت. ًاِ ٣ٌٔال   الناهی   هغٌَة َُؿاي یى بكصِ  ف٤بليت تزبكي  هزو٣َِ
 َُؿ: هییه ف٤بليت تزبكي ثِ َٓكت میل ت٤لیف 

: ّلگًَِ هٌج٢ التٔبؿي وِ اگل یه یب صٌـ فلایٌـ ثلاي آى ثىبك گلفتِ َُؿ  ؽلٍريْب ٍضٍزی الف.
. هخبلْبیی ؿك ایي مهيٌِ ُبهل ؿاكایيْبي ُتِ ثبُـوٌـ یب لبثليت ایزبؿ ؽلٍری كا ؿا كا ایزبؿ 

  ؿاكایی غيلربكي )ام رولِ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ یب عمَق اًتفبؿُ ام ؿاكایيْبي غيلربكي(
 فىلي  تَاًبیی ؿًتلًی ثِ هَاؿ ؽبم یب عمَق ٍ وبكوٌبى هَكؿ ًيبم اًت.

اي وِ ثىبكگيلي آى ثلاي یه یب صٌـ  : ّل ًيٌتن  اًتبًـاكؿ  پلٍتىل  هيخبق یب لب٣ـُفطایٌس ة .
. هخبلْبیی ؿك ؿاُتِ ثبُـیب لبثليت ایزبؿ ؽلٍريْب كا  وٌـؿاؿُ ٍكٍؿي  ؽلٍريْب كا ایزبؿ 

ّبي هـیلیت  ّبي ٣وليبتی ٍ فلایٌـ ّبي هـیلیت كاّجلؿي  فلایٌـ ِ  ُبهل فلایٌـایي مهيٌ
اي وِ  یبفتِ ًَُـ  اهب ًيلٍي وبك ًبمهبى هٌبث٢ اًت. ایي فلایٌـّب ثَٜك ه٤وَل هٌتٌـ هی

تَاًـ فلایٌـّبي المم كا  ؿاكاي هْبكتْب ٍ تزبكة المم اًت  ثب پيلٍي ام لَا٣ـ ٍ هيخبلْب هی
ثِ ه٠ٌَك ایزبؿ ؽلٍريْب كا ؿاكًـ  ایزبؿ وٌـ )ًيٌتوْبي  ْببكگيلي ثلاي ٍكٍؿیوِ لبثليت ثى

عٌبثـاكي  تْيِ َٓكتغٌبة  عمَق ٍ ؿًتونؿ ٍ ًيٌتوْبي اؿاكي ؿیگل  ه٤وَالً 
 ًَُـ(. ثلاي ایزبؿ ؽلٍری هغٌَة ًوی گلفتِ ُـُفلایٌـّبي ثىبك 

وِ ثبمؿُ كا ثِ ُىل  ْبي آى ٍكٍؿیثلا گلفتِ ُـٍُ فلایٌـّبي ثىبك  ْب: ًتيزِ ٍكٍؿیذطٍجی ح.
گقاكاى یب ًبیل  ًَؿ تمٌيوی  هؾبكد ووتل یب هٌبف٢ التٔبؿي ؿیگل  ثَٜك هٌتمين ثلاي ًلهبیِ

 وٌـ یب لبثليت فلاّن ولؿى آى كا ؿاكؿ. وٌٌـگبى فلاّن هی هبلىبى  ا٣٘ب یب هِبكوت

اًاتبي ؿًاتيبثی ثاِ اّاـاف ه٤ايي  ام      اي ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْب  ؿك ك یى بكصِ  ثلاي ایٌىِ هزو٣َِ .8ة
ٍ  ْاب ٍكٍؿی -لبثليت ّـایت ُـى ٍ هـیلیت ُـى ثلؽَكؿاك ثبٌُـ  ؿٍ ٣ٌٔل اًبًای المم اًات  

ُاًَـ     وِ ثب یىـیگل ثلاي ایزبؿ ؽلٍريْب اًتفبؿُ هیْبثلاي آى ٍكٍؿیُـُ لفتِ گفلایٌـّبي ثىبك 
تغٔيل ف٤بليت تزابكي   ام لبثليتثبماك یب اًتفبؿُ ؽَاٌّـ ُـ. ثب ٍرَؿ ایي  ؿك َٓكتی وِ ف٤بالى 

ٍ فلایٌاـّبي   ْبًبمي ف٤بليت تزبكي ثب ٍكٍؿی   ثلاي هخبل  ام ٛلیك یى بكصِؽلٍريْبٍ اؿاهِ تَليـ 
یاب فلایٌاـّبي هاَكؿ     ْاب ثبٌُـ  لنٍهی ًـاكؿ وِ ف٤بليت تزبكي ُبهل توبم ٍكٍؿی ثلؽَكؿاكؽَؿ 

 .اًتفبؿُ فلٌٍُـُ ؿك ٣وليبت آى ف٤بليت تزبكي ثبُـ
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هبّيت ٣ٌبٓل یه ف٤بليت تزبكي  ثلعٌت ٤ٌٓت ٍ ًبؽتبك ٣وليبت )ف٤بليتْبي( ٍاعاـ تزابكي     .9ة
ُبهل هيناى ت٤ًَِ ٍاعـ تزبكي  هتفبٍت اًت. ف٤بليتْابي تزابكي هَراَؿ  اغلات ؿاكاي اًاَا١      

ٍ  ْاب هتفبٍتی ٍكٍؿي  فلایٌـ ٍ ؽلٍری ٌّتٌـ  ؿك عبلی وِ ف٤بليتْبي تزبكي رـیـ  اغلت ٍكٍؿی
ٌـّبي ون ٍ گبّی تٌْب یه ؽلٍری )هغَٔل( ؿاكًـ. تملیجابً توابم ف٤بليتْابي تزابكي ؿاكاي     فلای

 ثـّی ًين ٌّتٌـ  اهب ٗلٍكتی ًـاكؿ وِ یه ف٤بليت تزبكي عتوبً ؿاكاي ثـّی ثبُـ. 

ؿاكاي ؽلٍرای ًجبُاـ.   ِ ؿك هلعلِ ت٤ًَهوىي اًت یه هزو٣َِ یى بكصِ ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْب   .14ة
ثبیـ ًبیل ٣َاهال كا ثالاي ت٤يايي     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلِ ؽلٍری ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ  ؿك َٓكتی و

ایٌىِ ایي هزو٣َِ  ف٤بليت تزبكي اًت یب ؽيل  ؿك ٠ًل ثگيلؿ. ایي ٣َاهل ُبهل هَاكؿ میل اًات   
 َُؿ:  اهب هغـٍؿ ثِ ایي هَاكؿ ًوی

 اًت؟ُـُ كا آغبم ولؿُ    كیني ف٤بليتْبي آلی ثلًبهِآیب  الف .

 ْبٍ فلایٌـّبي لبثل اًتفبؿُ ثلاي ٍكٍؿی ْبام وبكوٌبى  ؿاكایی فىلي ٍ ًبیل ٍكٍؿیآیب  .ة 
 اًت؟ثلؽَكؿاك 

 ٍ ؟ثبُـ هیكیني ثلاي تَليـ ؽلٍريْب  ثِ ؿًجبل ثلًبهِآیب  ح .

 اهىبى ؿًتلًی ؿاكؿ؟ثِ هِتلیبًی وِ ؽلٍريْب كا ؽلیـاكي ؽَاٌّـ ولؿ  آیب  ت .

٣َاهل ٍرَؿ ؿاُتِ ثبٌُـ تب هزو٣َاِ یى بكصاِ ه٤يٌای ام ف٤بليتْاب ٍ     ٗلٍكتی ًـاكؿ وِ توبم ایي 
 ؿاكایيْب  ؿك هلعلِ ت٤ًَِ ٍارـ ُلایٚ ف٤بليت تزبكي ًَُـ.

ُاَؿ یاب ؽيال  ثبیاـ      ت٤ييي ایٌىِ هزو٣َِ ه٤يٌی ام ؿاكایيْب ٍ ف٤بليتْب  ف٤بليت تزبكي هغٌَة هی .11ة
ي لبثليت كا ؿاكؿ وِ ثِ ٣ٌَاى ف٤بليات تزابكي    هجتٌی ثل ایي ثبُـ وِ آیب ایي هزو٣َِ یى بكصِ  ای

  ِ اي ه٤ايي    تًَٚ ف٤بالى ثبماك ّـایت ٍ هـیلیت َُؿ یب ؽيل. ثٌبثلایي  ؿك اكمیبثی ایٌىاِ هزو٣َا
ف٤بليت یه َُؿ یب ؽيل  ایي ه١ََٗ وِ فلٌٍُـُ هزو٣َِ كا ثِ ٣ٌَاى  ف٤بليت تزبكي هغٌَة هی

ف٤بليات  یه وٌٌـُ توبیل ثِ اؿاكُ هزو٣َِ ثِ ٣ٌَاى  تزبكي اؿاكُ ولؿُ اًت یب ایٌىِ ٍاعـ تغٔيل
 ثبُـ. تزبكي ؿاكؿ  هلثَٙ ًوی

وٌٌـُ  هزو٣َِ ه٤يٌی ام ؿاكایيْب ٍ ف٤بليتْب وِ ؿك آى ًللفلی ٍراَؿ   ؿك َٓكت ًجَؿ َُاّـ ًمٖ .12ة
ؿاكؿ  ثبیـ ثِ ٣ٌَاى یه ف٤بليت تزبكي تلمی َُؿ. اهب ٗلٍكتی ًـاكؿ واِ ف٤بليات تزابكي ؿاكاي    

 لی ثبُـ.ًللف
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ثبیاـ ثالاي تِاؾيْ ٍاعاـ      صاَضتْای هاالی تلفیمای    39 عٌابثـاكي كٌّوَؿ هٌـكد ؿك اًاتبًـاكؿ   .13ة
. ثىبك گلفتِ َُؿآٍكؿ   ُـُ كا ثـًت هی وٌٌـُ  ی٤ٌی ٍاعـ تزبكي وِ وٌتلل ٍاعـ تغٔيل تغٔيل

ـُ ثبُاـ اهاب ثىابكگيلي كٌّواَؿ هٌاـكد ؿك اًاتبًـاكؿ       ؿك َٓكتی وِ تلويت تزبكي ٍالا٢ ُا  
ـ      39عٌبثـاكي  َاعاـ   ُاًَـُ    ّابي تلويات   ثِ كٌٍُی هِؾْ ًىٌاـ واِ واـام یاه ام ٍاعا

وٌٌاـُ     ؿك ت٤ييي ٍاعاـ تغٔايل  18تب ة 14ةّبي  ٣َاهل هٌـكد ؿك ثٌـثبیـ وٌٌـُ اًت   تغٔيل
 هـ٠ًل للاك گيلؿ.

ُاَؿ    ثـّی اًزبم هی تغولٛلیك اًتمبل ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب یب ؿك یه تلويت تزبكي وِ اًبًبً ام  .14ة
ؿّـ یاب هتغوال    ه٤وَالً ٍاعـ تزبكي اًت وِ ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب كا اًتمبل هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

 َُؿ. ثـّی هی

ه٤وَالً  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلَُؿ   ؿك تلويت تزبكي وِ اًبًبً ام ٛلیك هجبؿلِ هٌبف٢ هبلىبًِ اًزبم هی .15ة
وٌـ. ثب ٍرَؿ ایي  ؿك ثلؽی تلويجْابي تزابكي واِ     ٍاعـ تزبكي اًت وِ هٌبف٢ هبلىبًِ هٌتِل هی

 اًات. ثٌاـّبي   ُاـُ  ٍاعـ تغٔيلَُؿ  ٍاعـ تزبكي ًبُل   ًبهيـُ هی“ تغٔيل ه٤ىَى”ه٤وَالً 
 وٌـ. ّوضٌيي ثالاي    كٌّوَؿّبي هلثَٙ ثِ عٌبثـاكي تغٔيل ه٤ىَى كا اكائِ هی 27تب ة 19ة

ُـُ ام ٛلیك هجبؿلِ هٌبف٢ هبلىبًِ  ثبیـ ًابیل   ؿك تلويت تزبكي اًزبم وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتِؾيْ 
 گيلؿ وِ ُبهل هَاكؿ میل اًت: ٍال٤يتْب ٍ ُلایٚ هلثَٙ هَكؿ تَرِ للاك 

ه٤وَالً ٍاعـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل -ضسُ پس اظ تطکیب تجاضی حك ضأی ًستی زض ٍاحس تطکیب الف.
ًت وِ هبلىبى آى ثِ ٣ٌَاى یه گلٍُ  ثيِتلیي ثؾَ ام عك كأي ؿك ٍاعـ اي ا ًَُـُ تلويت
وٌٌـ. ؿك ت٤ييي ایٌىِ وـام گلٍُ ام هبلىبى  ثيِتلیي عك   ُـُ كا عفٞ یب ؿكیبفت هی تلويت

وٌـ  ٍاعـ تزبكي ثبیـ ٍرَؿ ّلگًَِ هَكؿ غيل٣بؿي یب ؽبّ  كأي كا عفٞ یب ؿكیبفت هی
تجـیل كا  ه٤بهلِ  اهتيبم ؽلیـ ًْبم یب اٍكاق ثْبؿاك لبثل ؿكثبكُ تَافمْبي عك كأي ٍ اؽتيبك

 ؿك ٠ًل ثگيلؿ.

یافتِ زیگطی اظ  ضسُ زض صَضتی کِ هالک یا گطٍُ ساظهاى یک حك ضأی اللیت بعضگ زض ٍاحس تطکیب ٍجَز ة .

اي  ًَُـُ   ه٤وَالً ٍاعـ تلويتوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل -ای ًساضتِ باضٌس هالکاى، حك ضأی لابل هالحظِ
یبفتِ هبلىبى آى  ؿاكاي ثيِتلیي عك كأي الليت ؿك ٍاعـ  ًت وِ هبله یب گلٍُ ًبمهبىا

 ُـُ ٌّتٌـ.  تلويت
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اي اًت  ًَُـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل -ضسُ ٍاحس تطکیب کٌٌسُ اضکاى ازاضُتطکیب  ح .
ٍاعـ  وٌٌـُ اؿاكُ ىاكوبوِ هبلىبى آى  تَاًبیی اًتؾبة یب اًتٔبة یب ثلوٌبكي اوخلیت ا٣٘بي 

 ُـُ كا ؿاكًـ. تلويت

اًت  اي ًَُـُ تلويته٤وَالً ٍاعـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل -ضسُ تطکیب هسیطیت اضضس ٍاحس تطکیب ت.
 ُـُ تٌلٚ ؿاكؿ. هـیلیت )پيِيي( آى  ثل هـیلیت ٍاعـ تلويت وِ

 اًت وِاي  ًَُـُ تلويته٤وَالً ٍاعـ   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل -هالکاًِ ضطایط هتازلِ هٌافع ث.
ًَُـُ  هجلغی هبماؿ ثل اكمٍ هٌٔفبًِ لجل ام تلويت هٌبف٢ هبلىبًِ ٍاعـ یب ٍاعـّبي تلويت

 وٌـ. ؿیگل  پلؿاؽت هی

اًـامُ ًٌجی آى )واِ ثالاي هخابل  ثال      اًت وِ اي ًَُـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويت  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .16ة
اي ثيِاتل ام ٍاعاـ یاب     َُؿ( ثِ هيناى لبثل هالع٠ِ ي هیگيل عٌت ؿاكایيْب  ؿكآهـّب یب ًَؿ اًـامُ

 ًَُـُ ؿیگل اًت. ٍاعـّبي تلويت

  ثبیـ ٣الٍُ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿك تلويت تزبكي هتِىل ام ثيَ ام ؿٍ ٍاعـ تزبكي  ثلاي ت٤ييي   .17ة
 ُاًَـُ تلويات كا ُال١ٍ    ّبي تلويت ثل ًبیل هَاكؿ  هالع٠بت هلثَٙ ثِ ایٌىِ وـام یه ام ٍاعـ

 ًَُـُ  هـ٠ًل للاك گيلؿ. ّبي تلويت  اًـ ٍ اًـامٓ ًٌجی ٍاعـ ولؿُ

ًيٌات. اگال    وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك ًتيزِ تلويت تزبكي  لنٍهبً  ٍاعـ تزبكي رـیـ تِىيل  .18ة
ٍاعـ تزبكي رـیـ ثلاي اًزبم تلويت تزبكي  هٌابف٢ هبلىبًاِ هٌتِال وٌاـ  یىای ام ٍاعاـّبي       

ويت تزبكي ٍرَؿ ؿاُتِ اًت  ثبیـ ثب ثىابكگيلي كٌّواَؿ هٌاـكد ؿك    ًَُـُ وِ لجل ام تل تلويت
ؿك ٠ًل گلفتِ َُؿ. ؿك همبثل  ٍاعاـ تزابكي    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  ثِ ٣ٌَاى 17تب ة 13ة ثٌـّبي

ُاَؿ  هوىاي    وٌـ یب هتغول ثاـّی های   اما هٌتمل هی رـیـ وِ ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب كا ثِ ٣ٌَاى هبثِ
 .ُـثب وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًت 

تحظيلمؼکًس

 وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  َُؿ وِ ٍاعـ تزبكي ًبُل اٍكاق ثْابؿاك )  تغٔيل ه٤ىَى مهبًی ٍال٢ هی .19ة
  ثِ ٣ٌاَاى ٍاعاـ   18تب ة 13ةلبًًَی(  ام ٠ًل عٌبثـاكي ٍ ثل هجٌبي كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي 

ٍاعاـ  َُؿ ) یهبلىبًِ آى تغٔيل ه َُؿ. یه ٍاعـ تزبكي وِ هٌبف٢ ُـُ تِؾيْ ؿاؿُ هی تغٔيل
ثبُـ تب ه٤بهلِ  ثِ ٣ٌَاى تغٔايل   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيللبًًَی(  ام ٠ًل عٌبثـاكي ثبیـ  ُـُ تغٔيل
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َُؿ وِ یاه   ه٤ىَى ؿك ٠ًل گلفتِ َُؿ. ثلاي هخبل  ثلؽی هَال٢  تغٔيل ه٤ىَى مهبًی ٍال٢ هی
َؿ اهب توبیلی تزبكي وِ ًْبهی ٣بم ًيٌت  ؿك ٠ًل ؿاكؿ ثِ ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم تجـیل ُ ٍاعـ

تزابكي واِ ًاْبهی ٣ابم      ثِ حجت عمَق هبلىبًِ ؿك ثَكى اٍكاق ثْبؿاك ًـاكؿ. ثـیي ه٠ٌَك  ٍاعـ
وٌـ وِ یه ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم  هٌبف٢ هبلىبًاِ آى كا ؿك اماي هٌابف٢    ًيٌت  تلتيجی اتؾبف هی

ٍاحاس  ٣ابم   هبلىبًِ ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم تغٔيل وٌـ. ؿك ایاي هخابل  ٍاعاـ تزابكي ًاْبهی      

هبلىبًِ ؽَؿ كا هٌتِل ولؿُ اًت ٍ ٍاعاـ تزابكي   عمَق َُؿ میلا  هغٌَة هی کٌٌسُ لاًًَی تحصیل
هبلىبًِ آى تغٔيل ُاـُ  عمَق میلا  َُؿ یهغٌَة ه لاًًَی ضسُ ٍاحس تحصیلوِ ًْبهی ٣بم ًيٌت  

هاَاكؿ    هٌزل ثِ تِؾيْ 18تب ة 13ةاًت. ثب ٍرَؿ ایي  ثىبكگيلي كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي 
 َُؿ: میل هی

ٍاعـ َُؿ ) تلمی هی ضسُ لٍاحس تحصیام ٠ًل عٌبثـاكي  ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم ثِ ٣ٌَاى  . فال
 عٌبثـاكي(؛ ٍ ُـُ تغٔيل

تلمی  کٌٌسُ ٍاحس تحصیلام ٠ًل عٌبثـاكي  ٍاعـ تزبكي وِ ًْبهی ٣بم ًيٌت  ثِ ٣ٌَاى  ة .
 عٌبثـاكي(. وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلَُؿ ) هی

عٌبثـاكي  ثبیـ ت٤لیف ف٤بليت تزبكي كا اعلام وٌـ تب ه٤بهلِ ثِ ٣ٌَاى تغٔيل  ـُُ تغٔيل ٍاعـ
گيلي هٌـكد ؿك ایي اًتبًـاكؿ  ُبهل  ه٤ىَى هغٌَة َُؿ  ٍ توبم آَل ٌُبؽت ٍ اًـامُ

 الناهبت ٌُبؽت ًللفلی  ؿك هَكؿ آى وبكثلؿ ؿاكؿ.

یبفتٍاصایاوتمبلگيشیمبثٍاوذاصٌ

امایای     هبثُِـُ ٍاعـ تغٔيلعٌبثـاكي ه٤وَالً ؿك لجبل  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿك تغٔيل ه٤ىَى   .24ة
ٍاعاـ  ًْبم ؽَؿ كا ثلاي هبلىابى  ه٤وَالً عٌبثـاكي   ُـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ. ؿك همبثل   هٌتِل ًوی

یبفتاِ تًَاٚ    اماي اًتمابل  وٌـ. ثِ ایي تلتيت  اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِ عٌبثـاكي هٌتِل هی وٌٌـُ تغٔيل
 ُاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  عٌابثـاكي ؿك تابكیؼ تغٔايل  ؿك اماي هٌابف٢ آى ؿك      وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

ثَؿ هٌتِال وٌاـ تاب     اًت وِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی ًبگنیل  ًْبهیعٌبثـاكي  هجتٌی ثل ت٤ـاؿ 
َُؿ  ثِ هبلىبى ٍاعـ  ُـُ كا وِ ام تغٔيل ه٤ىَى ایزبؿ هی ٍاعـ تلويت ًْبمؿكٓـ یىٌبًی ام 

تَاًـ ثِ ٣ٌَاى  ُـُ ثِ ایي كٍٍ  هی هغبًجِ ًْبمتزبكي آلی لبًًَی ثـّـ. اكمٍ هٌٔفبًِ ت٤ـاؿ 
 اًتفبؿُ َُؿ. ُـُ ٍاعـ تغٔيلیبفتِ ؿك هجبؿلِ ثب  اماي اًتمبل اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِ
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یتلفيمیتُيٍياسائٍطًستُبیمبل

تزبكي آلی لبًًَی )ٍاعاـ   ٍاعـُـُ پي ام تغٔيل ه٤ىَى  ثب ًبم  َٓكتْبي هبلی تلفيمی تْيِ .21ة
وٌٌاـُ   اهب ثب یه ت٤ـیل  ًالهبیِ لابًًَی ٍاعاـ تغٔايل    َُؿ   هٌتِل هی ُـُ عٌبثـاكي( تغٔيل

قُاتِ  ُـُ عٌبثـاكي  ثاب تٌالي ثاِ گ    عٌبثـاكي ثِ ه٠ٌَك ا٤ًىبى ًلهبیِ لبًًَی ٍاعـ تغٔيل
 ٍاعـایي ت٤ـیل ثلاي ا٤ًىبى ًلهبیِ  گلؿؿ. َُؿ ٍ ؿك یبؿؿاُتْبي تَٗيغی تَٓيف هی ت٤ـیل هی

ُـُ ؿك  اي اكائِ الناهی اًت. اٛال٣بت همبیٌِ ُـُ عٌبثـاكي( )ٍاعـ تغٔيل تزبكي آلی لبًًَی
ـ َُؿ تب ًلهبیِ لابًًَی   ایي َٓكتْبي هبلی تلفيمی ًين ثب تٌلي ثِ گقُتِ ت٤ـیل هی تزابكي   ٍاعا

 كا ًِبى ؿّـ. ُـُ عٌبثـاكي( آلی لبًًَی )ٍاعـ تغٔيل

ؿٌّـُ اؿاهِ َٓكتْبي هبلی ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی  ثاِ   ام آًزب وِ َٓكتْبي هبلی تلفيمی  ًِبى .22ة
 وٌـ: اًتخٌبي ًبؽتبك ًلهبیِ آى  اًت  َٓكتْبي هبلی تلفيمی هَاكؿ میل كا ه٤ٌىي هی

عٌبثـاكي( وِ ثِ هجبلغ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی )ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍا الف.
 ًَُـ. گيلي هی ؿفتلي لجل ام تلويت  ٌُبًبیی ٍ اًـامُ

عٌبثـاكي( وِ ٛجك ایي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تزبكي آلی لبًًَی ) ة.
 ًَُـ. گيلي هی اًتبًـاكؿ ٌُبًبیی ٍ اًـامُ

ٍاعـ ّبي عمَق هبلىبًِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی ) ِ ٍ ًبیل هبًـُهبًـُ ًَؿ اًجبُت ح.
 ام تلويت تزبكي. لتلعٌبثـاكي(  ُـُ تغٔيل

هبلىبًِ هٌتِلُـُ ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی وِ ثب اٗبفِ  ُـُ ثِ ٣ٌَاى هٌبف٢ هجلغ ٌُبًبیی ت.
 وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلولؿى هٌبف٢ هبلىبًِ هٌتِلُـُ ربكي ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی )

عٌبثـاكي( وِ ثالفبٓلِ لجل ام تلويت تزبكي هَرَؿ ثَؿُ اًت ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ 
َُؿ. ثب ٍرَؿ ایي  ًبؽتبك  عٌبثـاكي( ت٤ييي هی ـُُ  ٍاعـ تغٔيلتزبكي آلی لبًًَی )

هٌبف٢ هبلىبًِ )ی٤ٌی ت٤ـاؿ ٍ ١ًَ هٌبف٢ هبلىبًِ هٌتِلُـُ(  ثبمتبثی ام ًبؽتبك عمَق هبلىبًِ 
  ُبهل هٌبف٢ هبلىبًِ هٌتِلُـُ ـُ عٌبثـاكي(ُ )ٍاعـ تغٔيلزبكي آلی لبًًَی ٍاعـ ت

ثبُـ. ثل ایي اًبى  ًبؽتبك عمَق  تًَٚ ٍاعـ تزبكي آلی لبًًَی ثلاي اًزبم تلويت هی
  ثِ ه٠ٌَك ا٤ًىبى ت٤ـاؿ وٌٌـُ عٌبثـاكي( )ٍاعـ تغٔيلهبلىبًِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی 

ؿك تغٔيل  ـُ عٌبثـاكي(ُ )ٍاعـ تغٔيلتزبكي آلی لبًًَی  ًْبم هٌتِلُـُ تًَٚ ٍاعـ
 َُؿ. ًبهِ تغٔيل  تزـیـ اكائِ هی ُـُ ؿك هَافمت ه٤ىَى ثب اًتفبؿُ ام ًٌجت هجبؿلِ ت٤ييي
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هبلىبًِ ٍاعـ  ًْن ًٌجی هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ام هجبلغ ؿفتلي ًَؿ اًجبُتِ ٍ ًبیل هٌبف٢ ث.
ٍ  23عٌبثـاكي( لجل ام تلويت  وِ ؿك ثٌـّبي ة وٌٌـُ تغٔيلٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی )

 َُؿ. ثلكًی هی 24ة

مىبفغفبلذحكکىتشل

عٌابثـاكي(    وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔايل لبًًَی ) ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿك تغٔيل ه٤ىَى  ثلؽی هبلىبى  .23ة
ـ هبلىبًاِ   هبلىبًِ ؽَؿ كا ؿك اماي هٌابف٢  هوىي اًت هٌبف٢ ـ تزابكي آالی لابًًَی )ٍاعا     ٍاعا

هجبؿلِ ًىٌٌـ. ایي هبلىبى  ؿك ٓاَكتْبي هابلی تلفيمای پاي ام تغٔايل       (عٌبثـاكي ُـُ تغٔيل
ًَُـ. ایي اهل ثـاى ؿليل اًات   ؿك ٠ًل گلفتِ هی   ثِ ٣ٌَاى ؿاكًـگبى هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلله٤ىَى

ِ    ُـُ ٍاعـ تغٔيلوِ هبلىبى  ٍاعاـ  ؽاَؿ كا ؿك اماي هٌابف٢ هبلىبًاِ     لبًًَی واِ هٌابف٢ هبلىبًا
ٍاعـ وٌٌـ  تٌْب ؿاكاي هٌبف٤ی ؿك ًتبیذ ٣ولىلؿ ٍ ؽبلْ ؿاكایيْبي  لبًًَی هجبؿلِ ًوی وٌٌـُ غٔيلت

  ثابل٤ىي .  ُاـُ  ًِ ؿك ًتبیذ ٣ولىلؿ ٍ ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تلويت -لبًًَی ٌّتٌـ ُـُ تغٔيل
ُاَؿ     هغٌاَة  ُاـُ  ٍاعـ تغٔايل لبًًَی   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلعٌبثـاكي  ثلاي همبٓـ  صِاگل

لبًًَی  ؿاكاي عمَلی ؿك ًتابیذ ٣ولىالؿ ٍ ؽابلْ ؿاكایيْابي ٍاعاـ       وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلبلىبى ه
 ثبٌُـ. ُـُ هی تلويت

  ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی  ثِ هجابلغ ؿفتالي لجال ام    لبًًَیُـُ  تغٔيل ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍاعـ .24ة
ِ َُؿ(. ثٌبثلایي  ؿك تغٔيل )الف( هلار22٤َُؿ )ثِ ثٌـ ة گيلي ٍ ٌُبًبیی هی تلويت آًْب اًـامُ

وٌٌـُ هٌبف٢ ًٌجی ًاْبهـاكاى فبلاـ عاك وٌتالل ام هجابلغ       ه٤ىَى  هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل  ه٤ٌىي
لبًًَی اًت عتی اگل هٌابف٢ فبلاـ عاك     ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿفتلي لجل ام تلويت ؽبلْ ؿاكایيْبي 

 گيلي َُؿ. امُوٌتلل ؿك تغٔيلْبي ؿیگل  ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـ

سًدَشسُم

)ت( ثيبى ُـ  ًبؽتبك عمَق هبلىبًِ ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی پاي ام  22گًَِ وِ ؿك ثٌـ ة ّوبى .25ة
ٍاعاـ  لابًًَی )  وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  وٌٌـُ ًابؽتبك عماَق هبلىبًاِ     تغٔيل ه٤ىَى  ه٤ٌىي

لبًًَی ثِ ه٠ٌَك  وٌٌـُ تغٔيلٍاعـ عٌبثـاكي(  ُبهل هٌبف٢ هبلىبًِ هٌتِلُـُ تًَٚ  ُـُ تغٔيل
 اًزبم تلويت تزبكي اًت.

ؿك هغبًجِ هيبًگيي هَمٍى ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي )هغبًجِ هؾلد وٌال ًاَؿ ّال ًاْن( ٛای       .26ة
 َُؿ: اي وِ تغٔيل ه٤ىَى ٍال٢ هی ؿٍكُ



 83حسابداري استاودارد 

 تركيبُاي تجاري

 ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ام اثتـاي آى ؿٍكُ تب تبكیؼ تغٔيل  ثبیـ ثل هجٌبي هيبًگيي هَمٍى الف.
عٌبثـاكي( ٛی  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی ) تغٔيلٍاعـ ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي 

 ًبهِ اؿغبم  هغبًجِ َُؿ؛ ٍ ُـُ ؿك هَافمت ؿك ًٌجت هجبؿلِ ت٤ييي  ؿٍكُ ٗلة

ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ام تبكیؼ تغٔيل تب پبیبى آى ؿٍكُ  ثبیـ ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ٍال٤ی  ة.
 ٛی آى ؿٍكُ ثبُـ. ُـُ عٌبثـاكي( ًی )ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبًَ ٍاعـ تغٔيلربكي 

ِ پي ام تغٔيل ه٤ىَى   .27ة ؿك اي لجال ام تابكیؼ تغٔايل     ًَؿ پبیِ ّل ًْن ثلاي ّل ؿٍكُ همبیٌا
   ثبیـ ثِ َٓكت میل هغبًجِ َُؿ:َٓكتْبي هبلی تلفيمی

ؿي ؿك ّل یه ُـُ لبًًَی وِ لبثل اًتٌبة ثِ ًْبهـاكاى ٣ب ًَؿ یب میبى ؿٍكُ ٍاعـ تغٔيل . الف
 ّب اًت تمٌين ثل ام آى ؿٍكُ

لبًًَی ٗلة ؿك ًٌجت هجبؿلِ  ُـُ ٍاعـ تغٔيلهيبًگيي هَمٍى ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي  ة.
 ًبهِ تغٔيل. ُـُ ؿك هَافمت ت٤ييي

(14تب11شذٌ)ثکبسگيشیثىذَبیشذٌيثذَيُبیتمجلشىبسبییثشخیداسایيُبیتحظيل

َبیػمليبتیاجبسٌ

گًَِ ؿاكایی یب ثـّی  ًجبیـ ّيش وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  34ٍ ة 29ًتخٌبي هَاكؿ الناهی ؿك ثٌـّبي ةثِ ا .28ة
 وٌٌـُ اًت  ٌُبًبیی وٌـ. اربكُ ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿك اكتجبٙ ثب اربكُ ٣وليبتی وِ ؿك آى  

 ُاـُ  يلٍاعاـ تغٔا  ثبیـ ت٤ييي وٌـ وِ  آیب ُلایٚ ّل اربكُ ٣وليبتی وِ ؿك آى   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .29ة
وِ ُلایٚ اربكُ ٣وليابتی ؿك همبیٌاِ ثاب     یَٓكتثبُـ هٜلَة اًت یب ًبهٜلَة. ؿك  وٌٌـُ هی اربكُ

واِ  ثبیـ ؿاكایی ًبهَِْؿ ٌُبًبیی وٌـ ٍ ؿك ٓاَكتی   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثبُـ    ُلایٚ ثبماك هٜلَة
  كٌّواَؿ  42ؿك ثٌـ ة  ثبیـ ثـّی ٌُبًبیی وٌـ. ثبُـ  هٜلَةًبثبماك  ٚیُلاؿك همبیٌِ ثب  ٚیُلاایي 

ٍ       اًـامُ اعاـ  گيلي اكمٍ هٌٔفبًِ تبكیؼ تغٔايل ؿاكایيْابي هَٗا١َ ارابكُ ٣وليابتی واِ ؿك آى  
 َُؿ. ؿٌّـُ اًت ت٤ييي هی اربكُ  ُـُ تغٔيل

توبیال   ُاَاّـ آى  ؿاكایی ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ  هوىي اًت هلتجٚ ثب یه اربكُ ٣وليبتی ثبُـ وِ  .34ة
ُالایٚ   ؿك هَاكؿي وِ ُلایٚ اربكُ هٌٜجك ثاب   عتی اًت ثلاي اربكُ ليوتیف٤بالى ثبماك ثِ پلؿاؽت 

فلٍُای ؿك هلوان ؽلیاـ     ثبُـ. ثلاي هخبل  اربكُ ٍكٍؿي فلٍؿگبُ یب ارابكُ ف٘ابي ؽالؿُ    هیثبماك 
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فلٍُی هوىي اًت كاُ ٍكٍؿ ِث ثبماك یب ؿًتيبثی ِث هٌبف٢ التٔبؿي آتای ؿیگال ثبُاـ  واِ عابئن       ٣وـُ
َاى ؿاكایی ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ  ثلاي هخبل كٍاٚث ثاب هِاتلیبى  اًات. ؿك ایاي     ُلایٚ ٌُبؽت ِث ٣ٌ

ـ ة ثبیـ ؿاكایی) وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُلایٚ    ٌُبًبیی وٌـ. 31ّبي( ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ كا ٛجك ٌث

داسایيُبیوبمشًُد

كي كا  راـا  ُـُ ؿك تلويت تزب ثبیـ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيل وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .31ة
پاقیلي   ام ًللفلی  ٌُبًبیی وٌـ. ؿاكایی ًبهَِْؿ ؿك َٓكتی لبثل تِؾيْ اًت وِ ه٤يبك تفىيه

 لبًًَی كا اعلام ولؿُ ثبُـ. -یب ه٤يبك للاكؿاؿي

ًی كا اعلام  -ؿاكایی ًبهَِْؿي وِ ه٤يبك للاكؿاؿي .32ة وٌـ  عتی اگل ؿاكایی  لبثال اًتمابل یاب لبثال      هیلبًَ
 َُؿ  ثلاي هخبل: یب ًبیل عمَق ٍ ت٤ْـات ًجبُـ  لبثل تِؾيْ تلمی هی ُـُ غٔيلٍاعـ تتفىيه ام 

  ٛجك یه اربكُ ٣وليبتی وِ ُلایٚ آى ؿك همبیٌِ ثب ُلایٚ ثبماك  ُـُ ٍاعـ تغٔيلیه  الف.
وٌـ. ُلایٚ اربكُ ثِ ٓلاعت اًتمبل اربكُ )ام  هٜلَة اًت  تأًيٌبت تَليـي اربكُ هی

ُلایٚ اربكُ ؿك همبیٌِ ثب  هيناى هٜلَثيتوٌـ.  ٛلیك فلٍٍ یب اربكُ ؿًت ؿٍم( كا ه٢ٌ هی
ؿاكایی ًبهَِْؿي اًت وِ   ب الالم یىٌبى یب هِبثُِلایٚ ه٤بهالت ف٤لی ثبماك ثلاي للن ی

ام ًللفلی اًت  عتی اگل ٍاعـ  ٌُبًبیی هزنالبًًَی ثلاي  -ه٤يبك للاكؿاؿي عبئن
 وٌٌـُ ًتَاًـ للاكؿاؿ اربكُ كا ثفلٍُـ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل آى كا اًتمبل ؿّـ. تغٔيل

ؿ ٍ ام آى اًتفبؿُ ٣وليبتی اي ؿك اؽتيبك ؿاك اًلهي ٌّتًِيلٍگبُ   ُـُ ٍاعـ تغٔيلیه  ة.
اي  ؿاكایی ًبهَِْؿي اًت وِ عتی  اًلهي ٌّتًِيلٍگبُ وٌـ. هزَم اًتفبؿُ ٣وليبتی ام  هی

ُـُ   اي تغٔيل وٌٌـُ ًتَاًـ ایي اهتيبم كا رـا ام تزْينات اًلهي ٌّتِ اگل ٍاعـ تغٔيل
ًللفلی كا اعلام ام  هزنالبًًَی ثلاي ٌُبًبیی - ثفلٍُـ یب اًتمبل ؿّـ  ه٤يبك للاكؿاؿي

تَاًـ اكمٍ هٌٔفبًِ هزَم  هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ. ثلاي همبٓـ گناكُگلي هبلی   هی
اي كا  ؿك َٓكت هِبثِ ثَؿى ٣ول  اًتفبؿُ ٣وليبتی ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ تزْينات اًلهي ٌّتِ

 وٌـ. ـ ٌُبًبیی ٍاعهفيـ آى ؿاكایيْب  ثِ ٣ٌَاى ؿاكایی 

اؽتلا١ یه فٌبٍكي اًت. ایي ٍاعـ  هزَم اًتفبؿُ    هبله عكُـُ ٍاعـ تغٔيلیه  ح.
ّبي ؿاؽلی ٍاگقاك ولؿُ اًت ٍ ؿك اماي آى   اًغٔبكي ام عك اؽتلا١ كا ثِ ؽبكد ام ثبماك

وٌـ. عك اؽتلا١ فٌبٍكي ٍ هزَم  هی ؿكٓـ هِؾٔی ام ؿكآهـّبي ؽبكری آتی كا ؿكیبفت 
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عتی  وٌٌـ  ام ًللفلی كا اعلام هی اهزنثلاي ٌُبًبیی  لبًًَی-للاكؿاؿياًتفبؿُ ام آى  ه٤يبك 
 هجبؿلِ عك اؽتلا١ ٍ هزَم اًتفبؿُ ام آى  رـا ام یىـیگل ٣ولی ًجبُـ.فلٍٍ یب اگل 

ُـُ  ایي لبثليات كا ؿاكؿ واِ ثاِ     پقیلي ثِ ایي ه٤ٌب اًت وِ ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيل ه٤يبك تفىيه .33ة
 ُاـُ  ٍاعـ تغٔايل ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی هلثَٙ  ام   َٓكت اًفلاؿي یب ّولاُ ثب للاكؿاؿ

تفىيه یب رـا َُؿ ٍ ثِ فلٍٍ كًـ  هٌتمل َُؿ  هزَم اًتفبؿُ ام آى ٍاگقاك گالؿؿ  ارابكُ ؿاؿُ   
ثتَاًـ آى كا ثفلٍُـ  اهتيابم اًاتفبؿُ    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلَُؿ یب هجبؿلِ گلؿؿ. ؿاكایی ًبهَِْؿي وِ 

ه٤يابك  ٛلیمی ؿیگل ؿك لجابل ؿاكایای ثاباكمٍ ؿیگالي هجبؿلاِ ًوبیاـ        ام آى كا ٍاگقاك وٌـ یب ثِ 
لٔـ فلٍٍ  ا٣ٜبي اهتيبم اًتفبؿُ یاب   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتی اگل وٌـ؛ ع پقیلي كا اعلام هی تفىيه

پاقیلي كا اعالام    ُـُ ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىياه  هجبؿلِ آى كا ًـاُتِ ثبُـ. ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيل
اي ثلاي آى ١ًَ ؿاكایی یب ؿاكایی ام ١ًَ هِبثِ ٍراَؿ   زبم ه٤بهالت هجبؿلِوٌـ وِ َُاّـي ام اً هی

ؿك آًْاب   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل٠ًل ام ایٌىِ  ٓلف  ؿاُتِ ثبُـ  عتی اگل آى ه٤بهالت غيلهىلك ثبٌُـ
هـاؽلِ ؿاُتِ ثبُـ یب ؽيل. ثلاي هخبل  هزَم اًتفبؿُ ام فْلًت هِتلیبى ٍ هِتلويي ثٜاَك هىالك   

ثال ایاي    ُـُ ٍاعـ تغٔيلگلؿؿ. عتی اگل  پقیلي اعلام هی ؿ؛ ثٌبثلایي  ه٤يبك تفىيهَُ ٍاگقاك هی
فْلًاتْبي هِاتلیبى اًات  ایاي     ؿیگال  ثبٍك ثبُـ وِ ٍیوگيْبي فْلًت هِتلیبى آى  هتفبٍت ام 

َُؿ  ٣وَهبً ثِ ایي ه٤ٌی اًت  ه١ََٗ وِ هزَم اًتفبؿُ ام فْلًت هِتلیبى ثَٜك هىلك ٍاگقاك هی
وٌـ. ثاب ٍراَؿ ایاي  فْلًات      كا اعلام هی پقیلي تفىيهُـُ  ه٤يبك  لیبى تغٔيلوِ فْلًت هِت

وٌـ وِ ُلٙ  پقیلي كا اعلام ًوی ُـُ ؿك تلويت تزبكي  ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىيه هِتلیبى تغٔيل
ّب  ٍاعـ تزبكي كا ام فلٍٍ  اربكُ یب تجبؿل اٛال٣بت هِاتلیبى   ًبهِ هغلهبًِ ثَؿى یب ًبیل هَافمت

 ؿیگل  ه٢ٌ وٌـ. ايِ گًَثِ  ؽَؿ

ُـُ  لبثل تفىيه ًجبُـ   یب ٍاعـ تلويت ُـُ ٍاعـ تغٔيل  ام اًفلاؿيؿاكایی ًبهَِْؿي وِ ثَٜك  .34ة
ثب للاكؿاؿ  ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی  ّولاُوِ  وٌـ هیپقیلي كا اعلام  ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىيه

 لبثل تفىيه ثبُـ. ثلاي هخبل:ُـُ  ام ٍاعـ تغٔيلهلثَٙ  

گقاك هلثَٙ كا  كاثِٜ ثب ً لؿًُبُی ام اي ٍ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ  ف٤بالى ثبماك  ثـّيْبي ً لؿُ الف.
ثبیـ ؿاكایی  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـ. ثٌبثلایي   هِبّـُ  هجبؿلِ هی اي لبثل ؿك ه٤بهالت هجبؿلِ

 گقاك كا رـا ام ًللفلی ٌُبًبیی وٌـ. كاثِٜ ثب ً لؿُ ًبُی ام ًبهَِْؿ

هٌتٌـُـُ اهب تؾْٔ فٌی یه ُـُ ٍ    هبله یه ٣الهت تزبكي حجتـُُ لتغٔيٍاعـ  ة.
٣الهت تزبكي اًت. ثلاي اًتمبل هبلىيت ٣الهت  ؿاكاي آىثلاي تَليـ هغَٔل ًِـُ  حجت
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تزبكي  هبله ّوضٌيي هلنم اًت ّل صين ٗلٍكي ؿیگل ثلاي تَليـ هغَٔل یب اكائِ ؽـهتی 
ُـُ تًَٚ هبله لجلی كا ثِ هبله رـیـ  ـهت اكائِلبثل توبین ام هغَٔل تَليـي یب ؽ غيل

ًِـُ  تؾْٔ فٌی حجتؿك َٓكت فلٍٍ ٣الهت تزبكي هلثَٙ  اًتمبل ؿّـ. ام آًزب وِ 
ه٤يبك رـا َُؿ ٍ ثِ فلٍٍ ثلًـ  ُـُ  ُـُ یب ٍاعـ تلويت ثبیـ ام ٍاعـ تغٔيل

 وٌـ. پقیلي كا اعلام هی تفىيه

شذٌتحظيلثبصحمًق

عمی كا واِ ؿك گقُاتِ ثالاي     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلم تلويت تزبكي  هوىي اًت ثِ ٣ٌَاى ثؾِی ا .35ة
وٌٌاـُ ثاِ ٍاعاـ     ًِاـُ ٍاعاـ تغٔايل    ٌُبًابیی  یاب ُـُ  صٌـ ؿاكایی ٌُبًبیی یباًتفبؿُ ام یه 

ّبي صٌيي عمَلی ُبهل عك اًتفبؿُ ام ًبم  ُـُ ا٣ٜب ولؿُ اًت  هزـؿاً تغٔيل وٌـ. ًوًَِ تغٔيل
 وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلفلاًِين یب عك اًتفبؿُ ام فٌبٍكي ًبهِ  هَافمتٛجك  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتزبكي 

ُاَؿ  ؿاكایای ًبهِاَْؿ لبثال      ٛجك هزَم اًتفبؿُ ام فٌبٍكي اًت. عمی وِ هزـؿاً تغٔايل های  
ـ   آى كا رـا ام ًللفلی ٌُبًبیی هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتِؾئی اًت وِ    كٌّواَؿ  29 وٌاـ. ثٌا

عاك   پاي ام تغٔايل    كٌّواَؿ عٌابثـاكي   54ا اكائاِ ٍ ثٌاـ   ُـُ ك تغٔيلثبمگيلي عك  اًـامُ
 .وٌـ هیُـُ كا اكائِ  تغٔيلثبم

ُـُ ؿك همبیٌِ ثب ُلایٚ ه٤بهالت ف٤لی ثبماك ثالاي   تغٔيلثبماگل ُلایٚ للاكؿاؿ هَرت َُؿ عك  .36ة
ثبیـ ًَؿ یاب میابى تٌاَیِ كا     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلالالم هِبثِ یب یىٌبى هٜلَة یب ًبهٜلَة ثبُـ  

 َُؿ. اكائِ هی 52ةگيلي ًَؿ یب میبى تٌَیِ  ؿك ثٌـ  ٌُبًبیی وٌـ. كٌّوَؿ اًـامُ

مجمًػٍويشيیکبسيسبیشالالمیکٍلبثلتشخيضويستىذ

اي كا وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل لبثل تِاؾيْ   ُـُ   اكمٍ ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيلوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .37ة
هوىاي اًات اكمُای كا ثاِ      وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔايل وٌـ. ثلاي هخبل   لی ه٠ٌَك هیٌت  ؿك ًللفًي

 ِ اي ام وبكوٌابى ف٤لای    هزو٣َِ ًيلٍي وبك هَرَؿ هٌتٌت وٌـ. ًيلٍي وبك هَرَؿ  ُبهل هزو٣َا
كا ام تابكیؼ   ُاـُ  ؿّـ ف٤بليات تزابكي ٍاعاـ تغٔايل     اربمُ هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًت وِ ثِ 

ِ   -ي وبك  ثيبًگل ًلهبیِ فىلي ًيلٍي وبك هبّلتغٔيل اؿاهِ ؿّـ. هزو٣َِ ًيلٍ  اي ؿاًاَ ٍ تزلثا
ؿٌّـا ًيٌت. ام آًزب واِ   ؽَؿ اًتمبل هی  ثِ ُغل ُـُ ٍاعـ تغٔيل)اغلت تؾٔٔی( وِ وبكوٌبى 

ثبُـ تب رـا ام ًاللفلی ٌُبًابیی ُاَؿ  ّلگًَاِ      هزو٣َِ ًيلٍي وبك  ؿاكایی لبثل تِؾيْ ًوی
 گلؿؿ. ك هیاكمٍ هٌتٌت ثِ آى  ؿك ًللفلی ه٠ٌَ
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  ّلگًَِ اكمٍ هٌتٌت ثِ الالهی وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍاراـ ُالایٚ   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلّوضٌيي  .38ة
هوىي اًت اكمُای   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ. ثلاي هخبل   ثبٌُـ كا ؿك ًللفلی ه٠ٌَك هی ؿاكایی ًوی

ـیـ اعتوبلی ؿكثابكُ  وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثب هِتلیبى ر  ُـُ ٍاعـ تغٔيل  كا ثِ للاكؿاؿّبي ثبلمَُ
ؿّـ  هٌتٌت وٌـ. ام آًزب وِ ایي للاكؿاؿّبي ثابلمَُ  ؿك تابكیؼ تغٔايل ثاِ      آًْب هقاولُ اًزبم هی

ٍاعاـ  وٌاـ.   آًْب كا رـا ام ًللفلی ٌُبًبیی ًوای  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؽَؿ ؿاكایی ًيٌتٌـ    ؽَؿي
ٍ  وٌٌـُ تغٔيل ُاَؿ  اكمٍ ایاي    الا٢ های  ًجبیـ ث٤ـاً ثبثت كٍیـاؿّبیی وِ پي ام تبكیؼ تغٔايل 

ثبیاـ ٍال٤يتْاب ٍ    وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلثٌـي وٌـ. ثب ایي ٍرَؿ   للاكؿاؿّب كا ام ًللفلی تزـیـ ٛجمِ
ُـُ ؿك هـت وَتبّی پي ام تغٔيل كا اكمیابثی وٌاـ تاب ت٤يايي      ُلایٚ پيلاهَى كٍیـاؿّبي ٍال٢

ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍرَؿ ؿاُتِ ًوبیـ وِ آیب ؿاكایی ًبهَِْؿ وِ ثَٜك رـاگبًِ لبثل ٌُبًبیی اًت  
 اًت یب ؽيل.

ُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ٛجك  ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ تغٔيل وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلپي ام ٌُبؽت اٍليِ   .39ة
وٌـ. ثب ٍرَؿ ایي  ٛجك هَاكؿ  ثِ عٌبة ه٠ٌَك هی زاضاییْای ًاهطَْز 17ُلایٚ اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 

ُاـُ     عٌبثـاكي ثلؽی ؿاكایيْبي ًبهِاَْؿ تغٔايل  17 اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 3ثٌـ ُـُ ؿك  هٜلط
 ت٤ييي ُـُ اًت.اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي پي ام ٌُبؽت اٍليِ  ؿك ًبیل 

. اًتؿاكایی ًبهَِْؿ ام ًللفلی ٌُبًبیی    هالن ٌُبًبیی رـاگبًِّبي لبثل تِؾيْ ثَؿى ه٤يبك .44ة
گيالي اكمٍ هٌٔافبًِ ؿاكایای ًبهِاَْؿ اكائاِ       ّب ًِ كٌّوَؿي ثلاي اًـامُ ثب ٍرَؿ ایي  ایي ه٤يبك

گيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایای ًبهِاَْؿ كا هغاـٍؿ     وٌٌـ ٍ ًِ هفلٍٗبت هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُ هی
ؿاكایای   گاقاكي  هفلٍٗبتی وِ ف٤بالى ثبماك ٌّگبم ليوات وٌٌـُ  ٍاعـ تغٔيلًوبیٌـ. ثلاي هخبل   هی

گيلي  ّبي آتی ؿك اًـامُ ؿاؿ هبًٌـ اًت٠بكات ًٌجت ثِ توـیـ للاكؿٌّـ   هَكؿ اًتفبؿُ للاك هی ًبهَِْؿ
ّبي آتی  اعلام ه٤يبك لبثال تِاؾيْ    ثلاي توـیـ للاكؿاؿؿٌّـ.    كا هـ ٠ًل للاك هیاكمٍ هٌٔفبًِ

گيالي   آال اًاـامُ  یی ثال  هلار٤ِ َُؿ  وِ اًاتخٌب  29ثَؿى ٗلٍكت ًـاكؿ. )ثب ٍرَؿ ایي  ثِ ثٌـ 
ٍ  29وٌـ(. ثٌـّبي  ُـُ ؿك تلويت تزبكي  ٢ٍٗ هی ُـُ ٌُبًبیی تغٔيلثبماكمٍ هٌٔفبًِ عمَق 

  كٌّوَؿي ثلاي ت٤ييي ایٌىِ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ ثبیـ ثب ًبیل ؿاكایيْابي  17اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  34
 وٌٌـ. هیًبهَِْؿ یب هَِْؿ ؿك یه ٍاعـ عٌبة تلويت ًَُـ یب ؽيل  اكائِ 
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گيشیاسصشمىظفبوٍثشخیداسایيُدبیلبثدلتشدخيضيمىدبفغفبلدذحدكکىتدشلدسياحدذاوذاصٌ

(19ي18شذٌ)ثکبسگيشیثىذَبیتحظيل

داسایيُبیثبجشیبوُبیومذیوبمطمئه)رخيشٌاسصشيبثی(

ِ ُـُ ؿك تلويت  ثلاي ؿاكایيْبي تغٔيلًجبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .41ة ثاِ   تزبكي وا
اي ٌُبًبیی وٌاـ     فؽيلُ اكمُيبثی رـاگبًِ  ًَُـ گيلي هی اًـامُ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل

گيلي اكمٍ هٌٔافبًِ ه٠ٌاَك ُاـُ     میلا آحبك ٣ـم اٛويٌبى ًٌجت ثِ رلیبًْبي ًمـي آتی  ؿك اًـامُ
وٌاـ ؿكیبفتٌيْابي    كا هلانم های   وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  اًت. ثلاي هخبل  ام آًزب وِ ایي اًتبًـاكؿ 

ٍاعاـ  گيالي وٌاـ     ُـُ  ُبهل ٍاهْب  كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔايل اًاـامُ   تغٔيل
ُاَؿ ؿك آى    اي ثبثت رلیبًْبي ًمـي للاكؿاؿي وِ فلٕ هی فؽيلُ اكمُيبثی رـاگبًِ وٌٌـُ تغٔيل

 .وٌـ ٌُبًبیی ًویتبكیؼ غيللبثل ٍَٓل ٌّتٌـ  

دَىذٌاست اجبسٌشذٌياحذتحظيلػمليبتیکٍَبیداسایيُبیمًضًعاجبسٌ

ؿاكایيْبیی هبًٌـ ًبؽتوبى یب عك اؽتلا١ وِ هَٗا١َ   تبكیؼ تغٔيلگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ  ؿك اًـامُ .42ة
ثبیاـ   وٌٌاـُ  ٍاعاـ تغٔايل  ؿٌّـُ اًت   اربكُ ُـُ عـ تغٔيلؿك آى  ٍا ٍاربكُ ٣وليبتی ٌّتٌـ 

ُالایٚ ارابكُ   ٠ًل ام هٜلَة ثَؿى یب ًجَؿى  ٓلفؿیگل   ُلایٚ اربكُ كا ؿك ٠ًل ثگيلؿ. ثِ ٣جبكت
ِ     ٣وليبتی ؿك همبیٌِ ثب ُلایٚ ثبماك  ٍاعـ تغٔيل اي ٌُبًابیی   وٌٌـُ ؿاكایای یاب ثاـّی رـاگبًا

ُ ثبُـ ثبیاـ ؿاكایای یاب    وٌٌـ ُ  اربكُُـ   اگل ٍاعـ تغٔيل29وٌـ. ؿك َٓكتی وِ ٛجك ثٌـ ة ًوی
 ثـّی ٌُبًبیی َُؿ. 

لظذاستفبدٌاصآوُبساودذاسدیدبلظدذاسدتفبدٌثدٍسيشدیکىىذٌحذتحظيلياداسایيُبییکٍ

متفبيتاصسيشاستفبدٌسبیشفؼبالنثبصاسساداسد

لٔـ اًتفبؿُ ف٤بل ام ثلاي عفٞ ٤ٍٗيت كلبثتی یب ثِ ؿالیل ؿیگل   هوىي اًتوٌٌـُ  ٍاعـ تغٔيل .43ة
ُـُ كا ًـاُتِ ثبُـ  یب هوىي اًات لٔاـ اًاتفبؿُ ام ؿاكایای ثال هجٌابي        هبلی تغٔيل ؿاكایی غيل

ثيِتلیي ٍ ثْتلیي اًتفبؿُ كا ًـاُتِ ثبُـ. ثلاي هخبل  هوىي اًت صٌيي عابلتی ؿك هاَكؿ ؿاكایای    
ٔـ اًتفبؿُ تـاف٤ی ام وٌٌـُ ل اي ٓـق وٌـ وِ ٍاعـ تغٔيل ُـُ ًبهَِْؿ تغميك ٍ ت٤ًَِ تغٔيل

وٌٌـُ ثبیـ  آى ؿاكایی كا ام ٛلیك هوب٤ًت ؿیگلاى ام ثىبكگيلي آى ؿاكؿ. ثب ٍرَؿ ایي  ٍاعـ تغٔيل
هبلی كا  ٛجك هجبًی هٌبًت اكمُيبثی  ثب ؿك ٠ًل گلفتي ثيِتلیي ٍ ثْتلیي  اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی غيل
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گيالي اكمٍ   گيلي اٍلياِ ٍ ٌّگابم اًاـامُ    مُاًتفبؿُ ام آى ؿاكایی تًَٚ ف٤بالى ثبماك  ؿك مهبى اًـا
 گيلي وٌـ. هٌٔفبًِ پي ام وٌل هؾبكد ٍاگقاكي ثبثت آمهَى وبَّ اكمٍ ث٤ـي  اًـامُ

شذٌياحذتحظيلمىبفغفبلذحكکىتشلدس

كا  ُاـُ  ٍاعـ تغٔيلهٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك  اًتهزبم  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلایي اًتبًـاكؿ  ٛجك  .44ة
 تَاًـ هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ. ثلؽی هَال٢   گيلي اًـامُ تبكیؼ تغٔيلبًِ آى ؿك ثِ اكمٍ هٌٔف

كا ؿك تبكیؼ وٌٌـُ ًيٌت(  )ی٤ٌی ًْبهی وِ ؿك اؽتيبك تغٔيل اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل
گيلي وٌاـ. اهاب ؿك ُالایٚ ؿیگال       ُـُ ًْبم ؿك ثبماكي ف٤بل اًـامُ ثل هجٌبي ليوت ا٣الم  تغٔيل

اكمٍ  وٌٌاـُ  ٍاعـ تغٔيلُـُ ًْبم ؿك ثبماك ف٤بل ؿك ؿًتلى ًيٌت. ؿك ایي ُلایٚ   ا٣الم ليوت
 وٌـ. هی گيلي اًـامُهٌٔفبًِ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل كا ثب اًتفبؿُ ام كٍُْبي اكمُيبثی ؿیگل  

ٍ هٌابف٢ فبلاـ عاك     ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿك  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهٌبف٢ ّل ًْن ثلاي اكمٍ هٌٔفبًِ  .45ة
وٌتلل  هوىي اًت هتفبٍت ثبُـ. تفبٍت آلی  اعتوبالً ٍرَؿ ٓالف وٌتالل ؿك اكمٍ هٌٔافبًِ    

یب ثل٣ىي  ٍراَؿ وٌال ؿك اكمٍ     ثلاي ّل ًْن ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿك  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهٌبف٢ 
ـ عك وٌتلل )وِ وٌل هٌبف٢ فبل تهٌٔفبًِ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ثلاي ّل ًْن ثبثت ًجَؿ وٌتلل اً

گاقاكي   هِلٍٙ ثل ایٌىِ ف٤بالى ثبماك  صٌيي ٓلف یب وٌلي كا ٌّگابم ليوات  َُؿ(   ًين ًبهيـُ هی
 هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك ٠ًل ثگيلًـ.

سشلفلییبسًدحبطلاصخشیذصیشليمتگيشیاوذاصٌ

تحظيل  دستبسیخشذٌياحذتحظيلدسکىىذٌياحذتحظيلاسصشمىظفبوٍمىبفغگيشیاوذاصٌ

(32فىًناسصشيبثی)ثکبسگيشیثىذثباستفبدٌاص

وٌٌاـُ ثاِ ه٠ٌاَك     اما اًزبم ُـُ اًت  ٍاعاـ تغٔايل   ؿك یه تلويت تزبكي وِ ثـٍى اًتمبل هبثِ .46ة
گيلي ًللفلی یب ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت  ثبیـ اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف٢ ؽاَؿ ؿك ٍاعاـ     اًـامُ

یبفتِ ؿك تبكیؼ تغٔايل    اماي اًتمبل بیگنیي اكمٍ هٌٔفبًِ هبثُِـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل كا ر تغٔيل
 هلار٤ِ َُؿ(.  33تب  31 وٌـ )ثِ ثٌـّبي
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اشدتشاکیمالحظبتخبصدسثکبسگيشیسيشتحظيلدستشکيتتجدبسیياحدذَبیتجدبسی

(32)ثکبسگيشیثىذ

ٍاعـ ؿك  ا٣٘بهٌبف٢ هبلىبًِ یب هٌبف٢ تلويت ًَُـ  اكمٍ هٌٔفبًِ  اُتلاویّلگبُ ؿٍ ٍاعـ تزبكي  .47ة
ِ  ثِ هوىي اًت (ُـُ ٍاعـ تغٔيل)یب اكمٍ هٌٔفبًِ  ُـُ تغٔيل اي لبثال اتىابتل ام اكمٍ    گًَا

. ؿك ایاي ُالایٚ    ثبُـگيلي    لبثل اًـامُوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلتًَٚ  ا٣٘بیبفتِ  اًتمبلهٌبف٢ هٌٔفبًِ 
هٌابف٢  كا ثاب اًاتفبؿُ ام اكمٍ هٌٔافبًِ     وٌـ هجلغ ًللفلی كا هلنم هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  32ثٌـ 

ٍاعاـ  هبلىبًاِ  هٌابف٢    ثاِ رابي اكمٍ هٌٔافبًِ    تابكیؼ تغٔايل  ؿك  ُـُ ٍاعـ تغٔيلهبلىبًِ 
اما اًتمبل یبفتِ اًت  ت٤ييي وٌـ. افنٍى ثل ایاي  ؿك   وِ ثِ ٣ٌَاى هبثِ تبكیؼ تغٔيلؿك  وٌٌـُ تغٔيل

كا  ُـُ ٍاعـ تغٔيلثبیـ ؽبلْ ؿاكایيْبي  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  اُتلاویّبي تزبكي  تلويت ٍاعـ
هبلىبًِ هٌـكد ؿك َٓكت ٤ٍٗيت هبلی  ٍ ًِ افنایَ عمَق ثِ ٣ٌَاى افنایَ هٌتمين ؿك ًلهبیِ یب 

ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل تًَٚ ًابیل ٍاعاـّبي   ؿك ًَؿ اًجبُتِ  ٌُبًبیی وٌـ  وِ هٜبثك ثب ُيَُ 
 .تزبكي اًت

ّتْبي ثٌيبكي ثب ًبیل ف٤بليتْابي تزابكي ؿاكًاـ  اهاب ؿاكاي     ُجب اُتلاویاگلصِ ٍاعـّبي تزبكي  .48ة
ٍیوگيْبي هتوبیني ٌّتٌـ وِ اًبًبً ًبُی ام ایي اًت وِ ا٣٘بي آًْب ّن هِتلیبى ٍ ّان هبلىابى   

  ٣وَهبً اًت٠بك ؿاكًـ هٌبف٢ ٣٘اَیت آًْاب اغلات ثاِ     اُتلاویّبي تزبكي  ثبٌُـ. ا٣٘بي ٍاعـ هی
 عوابیتی ؿكیبفت ُاَؿ. ثؾِای ام ًاَؿ     عوبیتییب ًَؿ وبالّب ٍ ؽـهبت   َٓكت وبَّ ليوت

یبفتِ ثِ ّل ٣َ٘  اغلت ثل هجٌبي هيناى ف٤بليت تزبكي اًت وِ آى ٣َ٘  ٛای ًابل ثاب     تؾٔيْ
 ٍاعـ تزبكي هِتلن اًزبم ؿاؿُ اًت.

  ثبیـ هفلٍٗبت ف٤بالى ثبماك ؿكثبكُ هٌابف٢ آتای   اُتلاویگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ تزبكي  اًـامُ .49ة
گيلًـ  ٍ ًين ّلگًَِ هفلٍٗبت هلثَٙ ؿیگلي وِ ف٤بالى ثبماك ؿكثبكُ ٍاعـ تزبكي ؿك ٠ًل هی ا٣٘ب

گيالي اكمٍ هٌٔافبًِ ٍاعاـ     كا ُبهل َُؿ. ثلاي هخبل هوىي اًت كٍٍ اكمٍ ف٤لی ثلاي اًـامُ
 هجتٌی ثلهـل  ثبیـ  ْبيٍكٍؿیاًتفبؿُ َُؿ. رلیبًْبي ًمـي هَكؿ اًتفبؿُ ثِ ٣ٌَاى  اُتلاویتزبكي 

  اًات ا٣٘ب  ثبمتبة وبَّ هؾبكدوِ اعتوبالً  اُتلاویرلیبًْبي ًمـي هَكؿ اًت٠بك ٍاعـ تزبكي 
 هبًٌـ وبَّ ليوت وبالّب ٍ ؽـهبت  ثبُـ.
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(51ي55تؼييهاجضایمؼبملٍتشکيتتجبسی)ثکبسگيشیثىذَبی

وٌٌاـُ  ثالاي    بیی ت٤يييالزو٢ ٌّتٌـ ٍ ًِ ثِ تٌْ ثبیـ ٣َاهل میل كا  وِ ًِ هب٤ًِ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .54ة
   ؿك ٠ًل ثگيلؿ:تلويت تزبكي اًت یب ؽيلت٤ييي ایٌىِ ه٤بهلِ ثؾِی ام 

ٍاعـ ٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿكن ؿالیل ایٌىِ صلا ٛلفيي تلويت ) –زالیل اًجام هعاهلِ الف.
ٍاكؿ ه٤بهلِ وِ ٍ ًوبیٌـگبى آًْب(  -ٍ هبلىبى  ا٣٘بي ّيئت هـیلُ ٍ هـیلاى آًْب ُـُ تغٔيل

یبفتِ ٍ  اماي اًتمبل ه٤بهلِ ثؾِی ام هبثِثِ تِؾيْ ایٌىِ تَاًـ  ًَُـ  هی یب تَافمی ؽبّ هی
. ثلاي هخبل  اگل   ووه وٌـثبُـ یب ؽيل ُـُ هی ُـُ یب ثـّيْبي تمجل ؿاكایيْبي تغٔيل

ربي ُـُ ثِ  یب ٍاعـ تلويت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاي اًبًبً ثب ّـف وٌت هٌف٤ت ثلاي  ه٤بهلِ
ام تلويت اًزبم َُؿ  اعتوبل  یب هبلىبى پيِيي آى لجل ُـُ ٍاعـ تغٔيلوٌت هٌبف٢ تًَٚ 

َُؿ )ٍ ّلگًَِ ؿاكایی یب  وِ آى ثؾَ ام ليوت ه٤بهلِ وِ پلؿاؽت هی ٍرَؿ ؿاكؿووتلي 
ٍاعـ هغٌَة َُؿ. ؿك ًتيزِ   ُـُ ٍاعـ تغٔيلثـّی هلثَٙ(  ثؾِی ام ه٤بهلِ 

 گيلؿ. ام تلويت تزبكي ؿك ٠ًل هی آى ثؾَ كا رـا وٌٌـُ تغٔيل

تَاًـ ثِ تِؾيْ ایٌىِ  هیاٛال١ ام ُؾٔی وِ آغبموٌٌـُ ه٤بهلِ اًت   -آغاظکٌٌسُ هعاهلِ ة.
. ثلاي هخبل  ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ   ووه وٌـاًت یب ؽيل تلويت تزبكيه٤بهلِ  ثؾِی ام 

هٌبف٢  َُؿ  هوىي اًت ثب ّـف وٌت آغبم هی وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلؿیگلي وِ تًَٚ 
ُـُ ؿك همبثل ٣ـم وٌت  یب ٍاعـ تزبكي تلويت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلالتٔبؿي آتی ثلاي 

یب هبلىبى پيِيي آى لجل ام تلويت  اًزبم َُؿ.  ُـُ ٍاعـ تغٔيلهٌبف٢ یب هٌبف٢ اًـن ثلاي 
ٍاعـ ه٤بهلِ یب تَافك آغبمُـُ تًَٚ  ووتلي ٍرَؿ ؿاكؿ وِام ًَي ؿیگل  اعتوبل 

ٍاعـ تزبكي یب  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلبى پيِيي آى  ثِ ه٠ٌَك وٌت هٌف٤ت یب هبلى ُـُ تغٔيل
ِ ثب ّـف هِبكوت ؿك ثؾِی ام ثيِتلي ٍرَؿ ؿاكؿ وٍ اعتوبل ُـُ اًزبم َُؿ  تلويت

 ه٤بهلِ تلويت تزبكي َٓكت گيلؿ.

تلويت ه٤بهلِ ثؾِی ام  ثِ تِؾيْ ایٌىِمهبًجٌـي ه٤بهلِ ًين هوىي اًت  -ظهاًتٌسی هعاهلِ ح.
ٍاعـ ٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل. ثلاي هخبل  ه٤بهلِ ثيي   ووه وٌـیب ؽيل ي اًتتزبك

َُؿ  هوىي اًت ثب  ؿكثبكُ ُلایٚ تلويت تزبكي ٍال٢ هی ُوِ ؿك عيي هقاول ُـُ تغٔيل
ُـُ  اًزبم ُـُ ثبُـ. ؿك  یب ٍاعـ تلويت وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلّـف تأهيي هٌبف٢ آتی ثلاي 

آى  لجل ام تلويت تزبكي ثِ رن  لجلییب هبلىبى  ُـُ تغٔيلٍاعـ ایي َٓكت اعتوبل ؿاكؿ 
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ُـُ  ّيش هٌبف٤ی ام ه٤بهلِ وٌت ًىٌٌـ یب  هٌبف٢ ؿكیبفتی ثِ ٣ٌَاى ثؾِی ام ٍاعـ تلويت
 وٌٌـ. هٌبف٢ اًـوی ام ه٤بهلِ كا ؿكیبفت 

ٌياحدذتحظديللجلیثيهساثطٍتسًیٍمؤثش ٌياحدذتحظديليکىىدذ دستشکيدتتجدبسیشدذ

)الف((51شیثىذ)ثکبسگي

هوىي اًت لجل ام ایٌىِ ؿك ٠ًال ؿاُاتِ ثبُاٌـ تلويات      ُـُ ٍاعـ تغٔيلٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل .51ة
ِ ”تزبكي اًزبم ؿٌّـ  ثب یىـیگل اكتجبٙ ؿاُتِ ثبٌُـ  وِ ؿك ایٌزب ثاِ ٣ٌاَاى    ًبهياـُ  “ لجلای  كاثٜا

لالاكؿاؿي )ثالاي هخابل      تَاًـ هی ُـُ ٍاعـ تغٔيلٍ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيللجلی ثيي  كاثَُِٜؿ.  هی
وٌٌـُ اهتيبم( یب غيلللاكؿاؿي )ثلاي هخابل هاـ٣ی ٍ    وٌٌـُ اهتيبم ٍ ؿكیبفت فلٌٍُـُ ٍ هِتلي یب ا٣ٜب

 .ثبُـ ؽَاًـُ(

ًَؿ یب میبًی كا ٌُبًابیی   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيللجلی كا تٌَیِ وٌـ   كاثِٜاگل تلويت تزبكي  ٣والً  .52ة
 َُؿ: هیگيلي  وٌـ وِ ثِ ُلط میل اًـامُ هی

 )٠ًيل ؿ٣بٍي عمَلی(  اكمٍ هٌٔفبًِ. لجلیغيلللاكؿاؿي  كاثِٜؿك هَكؿ  الف.

 ( میل:2( ٍ )1  الل هجلغ )لجلیللاكؿاؿي كاثِٜ ؿك هَكؿ  ة.

  ؿك همبیٌِ ثب ُلایٚ وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلهجلغی وِ ثِ هَرت آى  للاكؿاؿ ام ؿیـگبُ  .1
هِبثِ  هٜلَة یب ًبهٜلَة اًت )للاكؿاؿ ه٤بهالت ف٤لی ثبماك ثلاي الالم یىٌبى یب 

ًبهٜلَة  للاكؿاؿي اًت وِ ثل عٌت ُلایٚ ف٤لی ثبماك ًبهٜلَة اًت ٍ لنٍهابً   
ًبپقیل ایفبي ت٤ْـات ٛجك للاكؿاؿ ثايَ   آٍك ًيٌت وِ هؾبكد ارتٌبة للاكؿاؿي النام

 ام هٌبف٢ التٔبؿي هَكؿ اًت٠بك ؿكیبفتی ثبُـ(.

ٛلفی وِ لالاكؿاؿ ثالاي ٍي      ثِاْٟبكُـُ ؿك للاكؿاؿتٌَیِ  وِ ٛجك ُلایٚ یهجلغ .2
 .گيلؿ ت٤لك هیًبهٜلَة اًت  

( ثبُـ  تفبٍت ایزبؿُـُ  ثِ ٣ٌَاى ثؾِی ام تلويت تزبكي هغٌَة 1( ووتل ام هجلغ )2اگل هجلغ )
 َُؿ.   هی

اعاـ  ٍثِ ایي ؿاُتِ ثبُـ واِ آیاب     اي ثٌتگی ُـُ  هوىي اًت تب اًـامُ هجلغ ًَؿ یب میبى ٌُبًبیی
ؿك گقُتِ ؿاكایی یب ثـّی هلثَٙ كا ٌُبًبیی ولؿُ اًت یب ؽيل  ٍ ثٌبثلایي ًاَؿ یاب    وٌٌـُ تغٔيل

 ُـُ ثب ثىبكگيلي الناهبت ثبال  هتفبٍت ثبُـ. ُـُ  هوىي اًت ام هجلغ هغبًجِ میبى گناكٍ
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ُاـُ    تغٔايل ثبمثِ ٣ٌاَاى عاك    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  هوىي اًت للاكؿاؿي ثبُـ وِ لجلیكاثِٜ  .53ة
گقاكي الالم یىٌابى   وٌـ. اگل ایي للاكؿاؿ  ُبهل ُلایٜی ثبُـ وِ ؿك همبیٌِ ثب ليوت ٌُبًبیی هی

ًَؿ یب میبى تٌَیِ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلیب هِبثِ ؿك ه٤بهالت ف٤لی ثبماك  هٜلَة یب ًبهٜلَة ثبُـ  
 وٌـ. ٌبًبیی هیَُؿ  رـا ام تلويت تزبكي ُ گيلي هی اًـامُ 52هؤحل للاكؿاؿ كا  وِ ٛجك ثٌـ ة

تًافمُبیمشثًطثٍپشداختُبیاحتمبلیثٍکبسکىبنیدبسدُبمذاسانفشيشدىذٌ)ثکدبسگيشیثىدذ

)ة((51

ِ    .54ة اماي  ت٤ييي ایٌىِ تَافمْبي هلثَٙ ثِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ وبكوٌبى یب ًاْبهـاكاى فلٍُاٌـُ  هبثا
ثِ هبّيت آى تَافمْب ثٌاتگی   َُؿ  اعتوبلی تلويت تزبكي اًت یب ه٤بهالت رـاگبًِ هغٌَة هی

لؿاؽتْبي اعتوبلی اًت  واـام  ثلاي پ ُلًٙبهِ تغٔيل ُبهل  ؿاكؿ. ؿكن ؿالیل ایٌىِ صلا هَافمت
تَاًاـ ؿك   اًـ  هی ٛلف  للاكؿاؿ كا آغبم ولؿُ اًت ٍ ٛلفيي تَافك  صِ مهبًی تَافك كا ه٤ٌمـ ولؿُ

 اكمیبثی هبّيت تَافك هفيـ ثبُـ.

تلويات  ِ تَافمْبي پلؿاؽت ثِ وبكوٌبى یب ًاْبهـاكاى فلٍُاٌـُ  ثؾِای ام    اگل هِؾْ ًجبُـ و .55ة
 میل تَرِ وٌـ: هَاكؿثبیـ ثِ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  یب ؽيل اًت تزبكي

ُلٙ اؿاهِ ّوىبكي تًَٚ ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ثِ وبكوٌبى آلی تجـیل  -ازاهِ ّوکاضی الف.
اعتوبلی كا ؿاُتِ ثبُـ. ُلْٛبي هلثَٙ ثِ اماي  ًَُـ  هوىي اًت هبّيت تَافك هبثِ هی

ًبهِ تغٔيل یب ثلؽی هٌتٌـات  ًبهِ اًتؾـام  هَافمت اؿاهِ ّوىبكي  هوىي اًت ؿك هَافمت
اماي اعتوبلی وِ ؿك آى ؿك َٓكت ؽبتوِ ّوىبكي   ؿیگل ؿكد ُـُ ثبُـ. تَافك هبثِ

بت پي ام تلويت ؿك گيلؿ  ثِ ٣ٌَاى عمَق ٍ هنایبي ؽـه پلؿاؽتْب ثَٜك ؽَؿوبك اًزبم هی
َُؿ. تَافمْبیی وِ ؿك آى پلؿاؽتْبي اعتوبلی تغت تأحيل پبیبى ّوىبكي للاك  ٠ًل گلفتِ هی

اماي اٗبفی اًت ٍ ًِ  گيلؿ  هوىي اًت هؤیـ آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی  هبثِ ًوی
 عمَق ٍ هنایب.

اؽت اعتوبلی ّونهبى یب صٌبًضِ ؿٍكُ ّوىبكي هَكؿ ٠ًل  ثب ؿٍكُ پلؿ -زٍضُ ازاهِ ّوکاضی ة.
وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی  ام ٠ًل  آى ثبُـ ـؤیهتل ام آى ثبُـ  ایي ه١ََٗ هوىي اًت  َٛالًی

 هبّيت  عمَق ٍ هنایب ٌّتٌـ.

ؿك ُلایٜی وِ عمَق ٍ هنایبي وبكوٌبى  ثِ غيل ام پلؿاؽتْبي اعتوبلی   -هیعاى حمَق ٍ هعایا ح.
ؿك ًٜظ ُـُ  ٌبى آلی ٍاعـ تزبكي تلويتؿك همبیٌِ ثب عمَق ٍ هنایبي ًبیل وبكو
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تَاًـ ثيبًگل ایي ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی   ی للاك گلفتِ ثبُـ  ایي ه١ََٗ هیه٤مَل
 َُؿ  ًِ عمَق ٍ هنایب. اماي اٗبفی هغٌَة  هبثِ

ُـُ  وِ ثِ وبكوٌبى ٍاعـ تزبكي تلويت  اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ -پطزاذتْای اضافی بِ کاضکٌاى ت.
ُـُ  اي وِ ثِ وبكوٌبى ٍاعـ تزبكي تلويت ًَُـ ؿك همبیٌِ ثب ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ ل ًویتجـی

ًَُـ  پلؿاؽتْبي اعتوبلی ووتلي ثل هجٌبي ّل ًْن ؿكیبفت وٌٌـ  ایي ه١ََٗ  تجـیل هی
ثِ اي وِ  تَاًـ هؤیـ آى ثبُـ وِ هجلغ اٗبفی پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ هی

   عمَق ٍ هنایب اًت.ًَُـ تجـیل هیُـُ  زبكي تلويتٍاعـ توبكوٌبى 

ت٤ـاؿ ًٌجی ًْبم تغت هبلىيت ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ّوضٌبى  -تعساز سْام تحت هالکیت ث.
اماي اعتوبلی كا ؿاُتِ ثبُـ.  هبًٌـ  هوىي اًت هغتَاي تَافك هبثِ وبكوٌبى آلی ثبلی هی

ٌّتٌـ   ُـُ ٍاعـ تغٔيلبله توبم ًْبم ثلاي هخبل  اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ اًبًبً ه
 ایي ـؤیتَاًـ ه یهّوضٌبى ثِ ٣ٌَاى وبكوٌبى آلی ثِ ّوىبكي اؿاهِ ؿٌّـ  ایي ه١ََٗ 

وِ تَافك هنثَك  ام ٠ًل هبّيت  تَافك هِبكوت ؿك ًَؿ ثِ لٔـ فلاّن ولؿى عمَق ٍ ثبُـ 
ـُ وِ ثِ ٣ٌَاى هنایب ثبثت ؽـهبت پي ام تلويت اًت. ّوضٌيي  اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُ

 ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿٌّـ  تٌْب هبله ت٤ـاؿ ووی ام ًْبم  وبكوٌبى آلی ثِ ّوىبكي اؿاهِ هی
اماي اعتوبلی ثل هجٌبي ّل ًْن ؿكیبفت  ثبٌُـ ٍ توبم ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ هجلغ یىٌبًی هبثِ

ٌّتٌـ. اماي اٗبفی  وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی  هبثِثبُـ  آى ـؤیتَاًـ ه یهوٌٌـ  ایي ه١ََٗ 
ّوضٌيي  هٌبف٢ هبلىيت لجل ام تغٔيل وِ ؿك اؽتيبك اُؾبّ ٍاثٌتِ ثِ ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ 

ؿٌّـ  هبًٌـ ا٣٘بي ؽبًَاؿُ   اًت وِ ّوضٌبى ثِ ٣ٌَاى وبكوٌبى آلی ثِ ّوىبكي اؿاهِ هی
 ثبیـ هـ ٠ًل للاك گيلؿ.

ؼ تغٔيل  هجتٌی ثل عـ پبیيي ؿاهٌِ یبفتِ ؿك تبكی اماي اٍليِ اًتمبل اگل هبثِ -اضتتاط با اضظضیابی د.
ثبُـ ٍ فلهَل اعتوبلی ثب آى كٍیىلؿ اكمُيبثی  ُـُ ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك اكمُيبثی  ت٤ييي

اماي  هلتجٚ ثبُـ  ایي ه١ََٗ هوىي اًت ثيبًگل آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی هبثِ
بكوت ؿك ًَؿ اٗبفی ٌّتٌـ. ّوضٌيي  اگل فلهَل پلؿاؽت اعتوبلی  ثب تَافمْبي لجلی هِ

ًبمگبك ثبُـ  ایي ه١ََٗ هوىي اًت هؤیـ آى ثبُـ وِ هبّيت آى تَافك  فلاّن آٍكؿى 
 عمَق ٍ هنایب اًت.

فلهَل هَكؿ اًتفبؿُ ثلاي ت٤ييي پلؿاؽت اعتوبلی  هوىي اًت ؿك  -اظا فطهَل تعییي هابِ س.
بي ٗلیجی ام ًَؿ اكمیبثی هبّيت تَافك هفيـ ثبُـ. ثلاي هخبل  اگل پلؿاؽت اعتوبلی ثل هجٌ
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اماي اعتوبلی ؿك تلويت تزبكي اًت  ت٤ييي َُؿ  هوىي اًت ثيبًگل ایي ثبُـ وِ ت٤ْـ  هبثِ
كٍؿ. ؿك  ثىبك هی ُـُ ٍاعـ تغٔيلٍ فلهَل هَكؿ ٠ًل ثب ّـف ت٤ييي یب تأیيـ اكمٍ هٌٔفبًِ 

 همبثل  پلؿاؽت اعتوبلی وِ ؿكٓـ هِؾٔی ام ًَؿ اًت  هوىي اًت ثيبًگل ایي ثبُـ وِ
ت٤ْـ ًٌجت ثِ وبكوٌبى  تَافك هِبكوت ؿك ًَؿ ثلاي فلاّن ولؿى عمَق ٍ هنایب ثلاي 

 ثبُـ.  ُـُ  هی وبكوٌبى ثبثت ؽـهبت اكائِ

ًبهِ  )هبًٌـ هَافمت ًْبهـاكاى فلٌٍُـُُلایٚ ًبیل تَافمْب ثب  -ّا ٍ هَضَعات ًاهِ سایط هَافمت ط.
ّبي اربكُ  ًبهِ ّبي هِبٍكُ ٍ هَافمت ؿاؿ ثلاي كلبثت ًىلؿى  للاكؿاؿّبي ارلایی  للاك

ؿٌّـُ   اًت ًِبى ؿكآهـ پلؿاؽتْبي اعتوبلی  هوىي اهالن( ٍ كٍٍ عٌبثـاكي هبليبت ثل
 ُـُ ٍاعـ تغٔيلاماي  ام هبثِ اًتٌبة ثِ صيني غيل ایي ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی  لبثل

اهالن   اًت تَافك اربكُ هوىي وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًت. ثلاي هخبل  ؿك اكتجبٙ ثب تغٔيل  
  ٣وـُ  ه٤ٌمـ وٌـ. اگل هجبلغ اربكُ وِ ؿك للاكؿاؿ اربكُ ت٤ييي ُـُ ًْبهـاك فلٌٍُـُكا ثب 

اي ووتل ام ثبماك ثبُـ  هبّيت توبم یب لٌوتی ام پلؿاؽتْبي اربكُ  هالع٠ِ هيناى لبثل اًت ثِ
ثبثت پلؿاؽتْبي اعتوبلی اي  (  وِ ٛجك للاكؿاؿ رـاگبًًِْبهـاك فلٌٍُـُوٌٌـُ ) ثِ اربكُ

اي ثبُـ  ام اهالن اربكُ اًت ام ٠ًل هبّيت  پلؿاؽت ثبثت اًتفبؿُ الناهی ُـُ اًت  هوىي
ام تلويت  ثِ َٓكت رـاگبًِ ٌُبًبیی  هبلی پي ثبیـ ؿك َٓكتْبي وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوِ 

ثب ُلایٚ  ُـ وِاي ت٤ييي ُـُ ثب گًَِ ٛجك للاكؿاؿ اربكُ  هجبلغ اربكُ ثِ همبثل  اگل وٌـ. ؿك
اي ًبمگبك ثبُـ  تَافك پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ ًْبهـاك فلٌٍُـُ   ثبماك ثلاي اهالن اربكُ

 تزبكي تلمی َُؿ. تلويت اماي اعتوبلی ؿك تَاًـ هبثِ هی

سَىمًداسائٍپساصتحظيلگيشیيحسبثذاسیکٍدسخظًصاوذاصٌحسبثذاسیَبیاستبوذاسدسبیش

(53ذکىىذ)ثکبسگيشیثىمی

گيالي ٍ عٌابثـاكي ؿاكایيْابي     وِ ؿك ؽَّٔ اًاـامُ  عٌبثـاكي ّبياًتبًـاكؿهخبلْبیی ام ًبیل  .56ة
 وٌٌـ  ثِ ُلط میل اًت: تزبكي كٌّوَؿ اكائِ هی  ُـُ ؿك تلويت ُـُ ٍ ثـّيْبي تمجل تغٔيل

ُـُ ؿك    عٌبثـاكي ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيل17عٌبثـاكياًتبًـاكؿ  الف.
ُـُ ؿك    ًللفلی كا ثِ هجلغ ٌُبًبییوٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلوٌـ.  تلويت تزبكي كا ت٤ييي هی

اًتبًـاكؿ وٌـ.  گيلي هی تبكیؼ تغٔيل پي ام وٌل ّلگًَِ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ اًـامُ
 وٌـ. بًْبي وبَّ اكمٍ كا تزَین هی  كٍٍ عٌبثـاكي میکاّص اضظش زاضاییْا 32عٌبثـاكي
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ؿاكایيْبي هبليبت اًتمبلی )ُبهل ؿاكایيْبي پي ام تغٔيل   عٌبثـاكي 35اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  ح.
 وٌـ. ُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ت٤ييي هی ًِـُ( ٍ ثـّيْبي تغٔيل هبليبت اًتمبلی ٌُبًبیی

هٌبف٢ هبلىيت ٍاعـ تزبكي   ؿك ؽَّٔ عٌبثـاكي تغييل ؿك 39عٌبثـاكي اًتبًـاكؿ  ث.
 وٌـ. آلی ؿك ٍاعـ تزبكي فل٣ی پي ام وٌت وٌتلل  كٌّوَؿ اكائِ هی

(65ي58افشب)ثکبسگيشیثىذَبی

ثبیـ اٛال٣بت میال كا ثالاي ّال     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  58ثِ ه٠ٌَك ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ  .57ة
 ب وٌـ:َُؿ  افِ تلويت تزبكي وِ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي ٍال٢ هی

 .ُـُ ٍاعـ تغٔيلًبم ٍ ُلعی ام  الف.

 تبكیؼ تغٔيل. ة.

 ؿاكاي عك كأي. ُـُ ليتغٔؿكٓـ هٌبف٢ هبلىبًِ  ح.

تًَٚ  ُـُ ٍاعـ تغٔيلؿالیل آلی اًزبم تلويت تزبكي ٍ تِلیظ ًغَُ وٌت وٌتلل  ت.
 .وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

افنایی هَكؿ  ؿٌّـ  هبًٌـ ّن ُـُ كا تِىيل هی تَٓيف ويفی ٣َاهلی وِ ًللفلی ٌُبًبیی ث.
  ؿاكایيْبي وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلٍ  ُـُ ٍاعـ تغٔيل بتي٣ول  اًت٠بك ًبُی ام تلويت

 وٌٌـ یب ًبیل ٣َاهل. ًبهَِْؿي وِ ُلایٚ ٌُبؽت رـاگبًِ كا اعلام ًوی

فتِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ ّل ٛجمِ ٣وـُ یب اماي اًتمبل اكمٍ هٌٔفبًِ ول هبثِ د.
 اما ؿك تبكیؼ تغٔيل  هبًٌـ: هبثِ

 ًمـ؛ .1

ًبیل ؿاكایيْبي هَِْؿ یب ًبهَِْؿ  ُبهل یه ف٤بليت تزبكي یب ٍاعـ تزابكي فل٣ای    .2
 ؛وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل

 اماي اعتوبلی؛ ٍ ُـُ  ثلاي هخبل  ثـّی ثبثت هبثِ ثـّيْبي تمجل .3

  ُبهل ت٤ـاؿ اثناكّب یب ًاْبم هٌتِلُاـُ یاب لبثال     وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلبًِ عمَق هبلى .4
 گيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ایي اثناكّب یب عمَق. اًتِبك ٍ كٍٍ اًـامُ

 اماي اعتوبلی ٍ ؿاكایيْبي رجلاًی: ؿك هَكؿ تَافمْبي هبثِ س.
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 ُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل؛ هجلغ ٌُبًبیی .1

 بثل پلؿاؽت؛ ٍُلعی ام تَافك ٍ هجٌبي ت٤ييي هجلغ ل .2

ثلآٍكؿ ؿاهٌِ ًتبیذ )تٌنیل ًِـُ( یب  ؿك َٓكتی وِ ؿاهٌِ لبثل ثلآٍكؿ ًجبُـ  ثيبى ایاي   .3
ثبُـ. اگال عاـاوخل هجلاغ     ه١ََٗ ٍ ؿالیلی هجٌی ثل ایٌىِ صلا ؿاهٌِ  لبثل ثلآٍكؿ ًوی

 ثبیـ ایي ه١ََٗ كا افِب وٌـ. وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيللبثل پلؿاؽت ًبهغـٍؿ ثبُـ  

 ُـُ: ّبي تغٔيل كؿ ؿكیبفتٌیؿك هَ ط.

 ّب؛ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿكیبفتٌی .1

 ّب؛ ٍ هجبلغ للاكؿاؿي ًبؽبلْ ؿكیبفتٌی .2

كٍؿ  ثْتلیي ثلآٍكؿ ام رلیبًْبي ًمـي للاكؿاؿي وِ ؿك تابكیؼ تغٔايل اًت٠ابك ًوای     .3
 ٍَٓل َُؿ.

هبلی هٌتمين ٍ ّبي تأهيي  ّب  هبًٌـ ٍاهْب  اربكُ ّب ثبیـ ثل عٌت ٛجمبت آلی ؿكیبفتٌی افِب
 ّب اكائِ َُؿ. ًبیل ٛجمبت ؿكیبفتٌی

ُـُ ٍ  ُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثلاي ّل ٛجمِ آلی ام ؿاكایيْبي تغٔيل هجبلغ ٌُبًبیی ػ.
 ُـُ. ثـّيْبي تمجل

اًتبًـاكؿ  75  اٛال٣بت الناهی ٛجك ثٌـ 23ُـُ ٛجك ثٌـ  ثلاي ّل ثـّی اعتوبلی ٌُبًبیی ؿ.
. اگل ثـّی اعتوبلی ثِ ؿليل ایٌىِ اكمٍ احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالیشذایط، بسّیْای  4عٌبثـاكي 

 وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلگيلي ًيٌت ٌُبًبیی ًَِؿ   اي لبثل اتىب لبثل اًـامُ هٌٔفبًِ آى ثِ گًَِ
 ثبیـ هَاكؿ میل كا افِب وٌـ:

 ٍ ؛4ٌبثـاكي ع اًتبًـاكؿ 76 اٛال٣بت الناهی ٛجك ثٌـ .1

 گيلي ًيٌت. اي لبثل اتىب لبثل اًـامُ ًِگَ ؿالیل ایٌىِ ثـّی ثِ .2

 كٍؿ ثبثت همبٓـ هبليبتی  وبٌّـُ هبليبت ثبُـ. ول هجلغ ًللفلی وِ اًت٠بك هی ف.

  رـا ام تغٔيل ؿاكایيْب ٍ تمجل ثـّيْب ؿك تلويت تزبكي  54ثلاي ه٤بهالتی وِ ٛجك ثٌـ  ك.
 ًَُـ: ٌُبًبیی هی

 ُلعی ام ّل ه٤بهلِ؛ .1
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 وٌٌـُ؛ َك ولؿى ّل ه٤بهلِ تًَٚ ٍاعـ تغٔيلًغَُ ثِ عٌبة ه٠ٌ .2

ُـُ ثلاي ّل ه٤بهلِ ٍ للن آلی هٌـكد ؿك َٓكتْبي هابلی واِ ایاي     هجبلغ ٌُبًبیی .3
 َُؿ؛ ٍ هجبلغ ؿك آى ٌُبًبیی هی

 لجلی ثبُـ  كٍٍ هَكؿ اًتفبؿُ ثلاي ت٤ييي هجلغ تٌَیِ. كاثِٜاگل ه٤بهلِ تٌَیِ هؤحل  .4

اًـ  ثبیـ ُبهل هجلغ  ناهبت لٌوت )ك(  رـاگبًِ ٌُبًبیی ُـُافِبي ه٤بهالتی وِ ٛجك ال م.
ُـُ ثِ ٣ٌَاى ّنیٌِ ٍ للن  هؾبكد هلتجٚ ثب تغٔيل ٍ  ثَٜك رـاگبًِ  هجلغ هؾبكد ٌُبًبیی

َُؿ   ّبي هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی هی میبى وِ ّنیٌِ یبیب الالم آلی هٌـكد ؿك َٓكت ًَؿ 
ًِـُ ثِ ٣ٌَاى ّنیٌِ ٍ ًغَُ ٌُبًبیی آًْب ًين ثبیـ  یثبُـ. هجلغ ّلگًَِ هؾبكد اًتِبك ٌُبًبی

 افِب َُؿ.

 هلار٤ِ َُؿ(: 35تب  33 ّبيؿك ؽلیـ میل ليوت )ثِ ثٌـ ه.

 یاب ٍ للن آلی هٌـكد ؿك َٓكت ًاَؿ   33ُـُ ٛجك ثٌـ  هجلغ ّلگًَِ ًَؿ ٌُبًبیی .1
 َُؿ؛ ٍ میبى وِ ًَؿ هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی هی

 ه٤بهلِ هٌزل ثِ وٌت ًَؿ ُـُ اًت. ُلعی ام ؿالیل ایٌىِ صلا .2

ٍاعـ ؿكٓـ هٌبف٢ هبلىبًِ  144آى  ووتل ام  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثلاي ّل تلويت تزبكي وِ  ى.
 كا ؿك تبكیؼ تغٔيل ؿك اؽتيبك ؿاكؿ: ُـُ تغٔيل

واِ ؿك تابكیؼ تغٔايل ٌُبًابیی      ُاـُ  ٍاعـ تغٔيلهجلغ هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك  .1
 لي آى هجلغ؛ ٍگي َُؿ ٍ هجٌبي اًـامُ هی

واِ ثاِ اكمٍ هٌٔافبًِ     ُـُ ٍاعـ تغٔيلثلاي ّل یه ام هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل ؿك  .2
آالی هاَكؿ اًاتفبؿُ     ْبي)كٍُْبي( اكمُيبثی ٍ ٍكٍؿی  كٍٍَُؿ   گيلي هی اًـامُ

 گيلي آى اكمٍ. ثلاي اًـامُ

 اي: ؿك تلويت تزبكي هلعلِ ٍ.

ؿك تبكیؼ تغٔايل  واِ ثالفبٓالِ     ـُُ لٍاعـ تغٔياكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف٢ هبلىبًِ ؿك  .1
 وٌٌـُ ثَؿُ اًت؛ ٍ لجل ام تبكیؼ تغٔيل ؿك اؽتيبك ٍاعـ تغٔيل

ِ  اكمٍگيالي   ُـُ ؿك ًتيزِ تزـیـ اًـامُ هجلغ ّلگًَِ ًَؿ یب میبى ٌُبًبیی .2  هٌٔافبً
ٍاعاـ   واِ پايَ ام تلويات تزابكي ؿك اؽتيابك      ُـُ ٍاعـ تغٔيلهٌبف٢ هبلىبًِ ؿك 
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هلار٤ِ َُؿ( ٍ للن آالی هٌاـكد ؿك ٓاَكت     41اًت )ثِ ثٌـ  ثَؿُ وٌٌـُ تغٔيل
 َُؿ. میبى وِ ًَؿ یب میبى هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی هی یبًَؿ 

 اٛال٣بت میل: ّ.

ام تابكیؼ تغٔايل واِ ؿك     ُاـُ  ٍاعـ تغٔايل هجبلغ ؿكآهـ ٣وليبتی ٍ ًَؿ یب میبى  .1
 میبى تلفيمی ؿٍكُ گناكُگلي ؿكد ُـُ اًت؛ ٍیب َٓكت ًَؿ 

ُـُ ثلاي ؿٍكُ گناكُگلي ربكي  گَیی  ؿكآهـ ٣وليبتی ٍ ًَؿ یب میبى ٍاعـ تلويت .2
وِ تبكیؼ تغٔيل توبم تلويجْابي تزابكي ٍالا٢ ُاـُ ٛای ًابل  ام اثتاـاي ؿٍكُ        

 گناكُگلي ًبالًِ ثَؿُ اًت.

ثبیـ ایاي   وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاگل افِبي ّلگًَِ اٛال٣بت الناهی ؿك ایي ثٌـ فل٣ی  غيل٣ولی ثبُـ  
ه١ََٗ كا افِب وٌـ ٍ تَٗيظ ؿّـ واِ صالا افِاب غيل٣ولای اًات. ؿك ایاي اًاتبًـاكؿ  ام ٍاهُ        

ِ  34 اًتبًـاكؿ عٌبثـاكيثب ّوبى ه٤ٌی هٌـكد ؿك “ ٣ولی غيل” ّاای حساابساضی، تغییاط زض بطآٍضزّاای      ضٍیا

 َُؿ. اًتفبؿُ هی حسابساضی ٍ اضتتاّات

اّويت ٌّتٌـ اهب  ؿك ؿٍكُ گناكُگلي وِ ثِ َٓكت اًفلاؿي ثی ُـُ ؿك هَكؿ تلويجْبي تزبكي ٍال٢ .58ة
)ث( 57ثبیـ اٛال٣بت تزوي٤ی الناهی ٛجك ثٌـ ة وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلثبٌُـ   ؿكهزو١َ ثباّويت هی

 تب )ّ( كا افِب وٌـ.

َٓكتْبي هابلی   اگل تبكیؼ تغٔيل تلويت تزبكي  پي ام پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي اهب پيَ ام تأیيـ .59ة
كا افِاب وٌاـ  هگال ایٌىاِ      57ثبیـ اٛال٣بت الناهی ثٌاـ ة  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلاًتِبك ثبُـ  ثلاي 

َٓكتْبي هبلی ثلاي اًتِابك وبهال ًجبُاـ. ؿك ایاي      عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي ؿك مهبى تأیيـ
ثبیـ تِلیظ وٌـ وِ اهىبى افِبي وـام هَاكؿ ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ؿالیل ٣ـم  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُلایٚ  

 ىبً قیلي صيٌت.اه

ثبیـ اٛال٣بت میل كا ثلاي ّل تلويات تزابكي    وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيل  61ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف ثٌـ  .64ة
اّويات ٍ ؿك هزوا١َ     ثباّويت یب ثَٜك تزوي٤ی ثلاي تلويجْبي تزبكي وِ ثِ َٓكت اًفلاؿي ثای 

 ثباّويت ٌّتٌـ  افِب وٌـ:
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ؽی ؿاكایيْب  ثـّيْب  هٌبف٢ فبلـ عك وٌتلل یب اگل عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي ثلاي ثل الف.
ُـُ ؿك  هلار٤ِ َُؿ( ٍ ؿك ًتيزِ  هجبلغ ٌُبًبیی 45 اما وبهل ًجبُـ )ثِ ثٌـ الالم هبثِ

 َٓكتْبي هبلی ثلاي تلويت تزبكي تٌْب ثَٜك غيلل٤ٜی ت٤ييي ُـُ ثبٌُـ:

 ؿالیل ایٌىِ صلا عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي وبهل ًيٌت؛ .1

ّيْب  ؿاكای .2 اكي اٍليِ آى وبهل ًيٌت؛ ٍ هبلىبًِ یب الالم هبِثهٌبف٢ يْب  ـث  امایی وِ عٌبـث

  ؿك ؿٍكُ 49گيالي واِ ٛجاك ثٌاـ      هبّيت ٍ هجلاغ ّلگًَاِ ت٤اـیالت ؿٍكُ اًاـامُ     .3
 گناكُگلي ٌُبًبیی ُـُ اًت.

ؿك ّل ؿٍكُ گناكُگلي پي ام تبكیؼ تغٔيل  تب مهبًی وِ ٍاعـ تزبكي ام ٛلیك ٍَٓل  ة.
اماي اعتوبلی كا ام ؿًت ًـاؿُ  ًمـ  فلٍٍ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل  عك ًٌجت ثِ ؿاكایی هبثِ

اماي اعتوبلی كا تٌَیِ ًىلؿُ ثبُـ یب ثـّی  ثبُـ  یب تب مهبًی وِ ٍاعـ تزبكي ثـّی هبثِ
 لغَ یب هٌم٘ی ًِـُ ثبُـ:

 ؛ُـُ  ُبهل ّلگًَِ تفبٍت ًبُی ام تٌَیِ ّلگًَِ تغييل ؿك هجبلغ ٌُبًبیی .1

 ّلگًَِ تغييل ؿك ؿاهٌِ ًتبیذ )تٌنیل ًِـُ( ٍ ؿالیل آى تغييلات؛ ٍ .2

امُ ْبيتىٌيىْبي اكمُيبثی ٍ ٍكٍؿی .3 اماي اعتوبلی هاَكؿ   گيلي هبِث آلی هـل وِ ثلاي اـً
 اًتفبؿُ للاك گلفتِ اًت.

ثبیـ  وٌٌـُ ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي   ؿك ؽَّٔ ثـّيْبي اعتوبلی ٌُبًبیی ح.
كا ثلاي ّل ٛجمِ ام فؽبیل افِب  4اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  75ٍ  ٣74بت الناهی ثٌـّبي اٛال
 وٌـ.

َٓكت تٜجيك هجلغ ؿفتلي ًللفلی ؿك اثتـا ٍ پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي وِ ثَٜك رـاگبًِ  ت.
 ؿٌّـُ هَاكؿ میل اًت: ًِبى

 هجلغ ًبؽبلْ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ ؿك اثتـاي ؿٍكُ گناكُگلي. .1

 ًللفلی ؿك ؿٍكُ گناكُگلي  ثِ رن ًللفلی ه٠ٌَكُـُ ؿك هزو٣َِ ٍاعـ  وِ ِثَ افنای .2
ـي ِث ٣ٌَاى ًگْـاكي تغٔيل  ه٤يبكّبي ٛجمِ ٌّگبم اكؿ  ُـُ ثلاي فالٍٍ ٛجاك    ٌث اًاتبـً

اكي  ُ  ضسُ باطای فاطٍش ٍ عولیاات هتَلاف     زاضاییْای غیطجاضی ًگْساضی 31عٌبـث كا اعالام   ضاس
 وٌـ. هی
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 .ٌُبًبیی ث٤ـي ؿاكایيْبي هبليبت اًتمبلی ٛی ؿٍكُ گناكُگليت٤ـیالت ًبُی ام  .3

اكؿ ًللفلی ؿك٠ًل گلفتِ ُـُ ؿك هزو٣َِ ٍاعـ ٛجك  .4 اكياًتبـً وِ ثاِ ٣ٌاَاى    31 عٌبـث
ـي ُـُ اًت ٍ ًللفلی ل٢ٜ ٌُبؽت ُاـُ ٛای ؿٍكُ    ُـُ ثلاي فلٍٍ ٛجمِ ًگْـاكي ٌث

      ِ ُاـُ ثاِ ٣ٌاَاى     ٌاـي ث گناكُگلي ثاـٍى ایٌىاِ ؿك گقُاتِ ؿك هزو٣َاِ ٍاعاـ ٛجما
 ُـُ ثلاي فلٍٍ ه٠ٌَك ُـُ ثبُـ. ًگْـاكي

اكي   ُـُ ٛی ؿٍكُ گناكُگلي ٛجاك   میبى وبَّ اكمٍ ٌُبًبیی .5 اكؿ عٌابـث . 32اًاتبـً
اكي )ٛجك  اكؿ عٌبـث اٛال٣بت ؿكثبكُ هجلغ لبثال ثبمیبفات ٍ     النام يی٣الٍُ ثل ا  32اًتبـً

 وبَّ اكمٍ ًللفلی ثبیـ افِب َُؿ.(

اكي  ؽبلْ ًلػ هجبؿِل وِ ٛی ؿٍكُ گناكُگلي ٛجك  تفبٍتْبي .6 اكؿ عٌابـث آثااض   16اًتبـً

 ایزبؿ ُـُ اًت. تغییط زض ًطخ اضظ

 ّل تغييل ؿیگل ؿك هجلغ ؿفتلي ٛی ؿٍكُ گناكُگلي. .7

 هجلغ ًبؽبلْ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ ؿك پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي. .8

 ؿٍكُ گناكُگلي ربكي وِ: ُـُ ؿك هجلغ ٍ ُلط ّلگًَِ ًَؿ یب میبى ٌُبًبیی ث .

ٙ ِث ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيل .1 ّيْبي تمجل هلَث ُـُ ؿك تلويات تزابكي    ُـُ یب ـث
 اًت وِ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي ربكي یب گقُتِ تغت تأحيل للاك گلفتِ اًت؛ ٍ

امُ  هبّيت یب فلاٍاًی آى ِث .2 اي اًت وِ افِبي آى ثب ؿكن َٓكتْبي هابلی ٍاعاـ    گًَِ اـً
 ُـُ هلتجٚ اًت. تلويت تزبكي

ششایطگزاس

ام ثىبكگيلي ایي اًتبًـاكؿ ثبُـ  ثىبكگيلي  لجلتلويت تزبكي ثلاي ؿك َٓكتی وِ تبكیؼ تغٔيل  .61ة
 اُاتلاوی ّبي تزبكي  ٍاعـ هلثَٙ ثِتزبكي  ْبيتلويجثب تٌلي ثِ آیٌـُ ؿك اكتجبٙ ثب ایي اًتبًـاكؿ 

 ؿاكؿ: ّولاُثِ پيبهـّبي میل كا   ؿللاكؿاْبي تزبكي ًبُی ام یب تلويج

ّبي عٌبثـاكي  ثٌـي تلويت تزبكي لجلی كا ٛجك كٍیِ ٍاعـ تزبكي ثبیـ ٛجمِ -بٌسی طتمِ الف.
 گقُتِ ٍاعـ تزبكي ثلاي صٌيي تلويجْبیی اؿاهِ ؿّـ.
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اي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ  ؿك اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ ًبالًِ -ضسُ زض گصضتِ سطلفلی ضٌاسایی ة.
َُؿ. هجلغ ؿفتلي ًللفلی ًبُی ام تلويت تزبكي لجلی ثبیـ ه٤بؿل هجلغ ؿفتلي ًللفلی  یه

ّبي عٌبثـاكي گقُتِ ٍاعـ تزبكي ثبُـ. ؿك ت٤ييي ایي هجلغ  ٍاعـ  ؿك آى تبكیؼ ٛجك كٍیِ
تزبكي ثبیـ هجلغ ؿفتلي ّلگًَِ اًتْالن اًجبُتِ آى ًللفلی ٍ وبَّ هتمبثل ًللفلی كا 

 َُؿ. گلي ؿك هجلغ ؿفتلي ًللفلی ًجبیـ اًزبم عقف وٌـ. ت٤ـیل ؿی

ّبي عٌبثـاكي  ا كٍیِسطلفلی کِ زض گصضتِ بِ عٌَاى کاّص زض حمَق هالکاًِ ضٌاسایی ضسُ است ح.
گقُتِ ٍاعـ تزبكي هوىي اًت هٌزل ثِ ًللفلی ًبُی ام تلويت تزبكي لجلی َُؿ  وِ ثِ 

ي ُلایٚ  ٍاعـ تزبكي ًجبیـ آى ٣ٌَاى وبَّ ؿك عمَق هبلىبًِ ٌُبًبیی ُـُ اًت. ؿك ای
اي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ  ًللفلی كا ثِ ٣ٌَاى ؿاكایی ؿك اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ ًبالًِ

َُؿ  ٌُبًبیی وٌـ. افنٍى ثل ایي  ٍاعـ تزبكي ًجبیـ ّيش ثؾِی ام آى ًللفلی كاٌّگبم  هی
اًت یب ٌّگبم وبَّ ٍاگقاكي توبم یب ثؾِی ام ف٤بليت تزبكي وِ ًللفلی ثِ آى هلثَٙ 

 اكمٍ ٍاعـ هَلـ ًمـي وِ ًللفلی ثِ آى هلثَٙ اًت  ؿك ًَؿ یب میبى ؿٍكُ ٌُبًبیی وٌـ.

اي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ  ام اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ ًبالًِ -حسابساضی بعسی سطلفلی ت.
َلف َُؿ  ٍاعـ تزبكي ثبیـ هٌتْله ولؿى ًللفلی ًبُی ام تلويت تزبكي لجلی كا هت هی

 اًزبم ؿّـ. 32اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي وٌـ ٍ آمهَى وبَّ اكمٍ ًللفلی كا ٛجك 

ٍاعـ تزبكي وِ ام كٍٍ ؽلیـ ثلاي تلويت تزبكي  -ضسُ زض گصضتِ سطلفلی هٌفی ضٌاسایی ث.
 هٌٔفبًِ اكمٍلجلی اًتفبؿُ ولؿُ  هوىي اًت ؿك اماي هبماؿ هٌبف٢ ؽَؿ ؿك ؽبلْ 

ًٌجت ثِ ثْبي توبم ُـُ آى هٌبف٢  ُـُ ٍاعـ تغٔيل ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ ٍ ثـّيْبي
ٌُبًبیی ولؿُ ثبُـ. ؿك ایي  یؿكآهـ اًتمبلَُؿ(  )گبّی اٍلبت ًللفلی هٌفی ًبهيـُ هی

كا ؿك اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ  یؿكآهـ اًتمبلَٓكت  ٍاعـ تزبكي ثبیـ هجلغ ؿفتلي آى 
٤ـیل هبًـُ اثتـاي ؿٍكُ ًَؿ َُؿ  ام ٛلیك ت اي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ هی ًبالًِ

 اًجبُتِ ؿك آى تبكیؼ  ل٢ٜ ٌُبؽت وٌـ.

 
 


