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ٍ با  الوللی گسارشگري هالی استاًداردّاي بييبراساس ، داريكويتِ تدٍيي استاًداردّاى حساب

يس استاًدارد  پيش ،تشکيل جلسات هتؼدد را تدٍيي كردُ است. “ صَرتْاي هالی تلفيقی”ًَ

تشار استاًدارد ِب ّدف كسب ًظرات ٍ پيشٌْادات افراد ذيٌفغ ٍ  ًَيس با صَرت پيش ًا

گيرد ٍ از ضرٍريات افسايش كيفيت استاًداردّاي حسابداري ػالقِ در جاهؼِ صَرت هی ذي

استاًداردّاي گيري ٍ سياستْاي اساسی تدٍيي اي بر جْت كٌٌدُ است ٍ ًقش تؼييي

 حسابداري دارد.

ًظر تقاضا دارد كِ ضوي هطالؼِ توام افراد صاحب داري ازكويتِ تدٍيي استاًداردّاى حساب 

ْادات خَد را حداكثر تا دقيق پيش يس استاًدارد، پيشٌ براي هديريت تدٍيي  1397اسفٌد  29ًَ

ٍازدّن بيْقى، ًبش خياباى استاًداردّا )ِب آدرس: تْراى، خياباى پايگاُ  يا 14، پالكغربی د

 .ارسال فرهايٌد ،((www.audit.org.ir رساًى سازهاى حسابرسىاطالع
  
 داري كميتٍ تدييه استاوداردَاى حساب 
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َذف

ّسف ایي استبًساضز، توییي اطَل اضائِ ٍ تْیِ طَضتْبی هبلی تلفیقی زض ظهابًی اسات کاِ ٍاحاس      .1
 کٌس. هی کٌتطلتجبضی زیگط ضا  تجبضی، یک یب چٌس ٍاحس

دستیابیبٍَذف

 ، ایي استبًساضز:1ثطای زستیبثی ثِ ّسف ثٌس  .2

( ٍاحذّای تجاسی فشعیتجبضی زیگط ) ( کِ ثط یک یب چٌس ٍاحسٍاحذ تجاسی اصلیتجبضی ) ٍاحس الف.
 کٌس؛ هبلی تلفیقی هی ثِ اضائِ طَضتْبی کٌتطل زاضز ضا هلعم

 زّس؛ هجٌبی تلفیق قطاض هی ضاکٌس ٍ کٌتطل  ضا توطیف هی کٌتشلاطل  ة.

پصیط ٍ زض ًتیجِ  گصاض ثط سطهبیِ سطهبیِ کٌتطلتشریض  ضا ثطای کٌتطلًحَُ ثکبضگیطی اطل  ح.
 کٌس؛  هشرض هی ،پصیط تلفیق سطهبیِ العام

 کٌس؛ ٍ العاهبت حسبثساضی تْیِ طَضتْبی هبلی تلفیقی ضا توییي هی ت.

ٍ هستخٌی شسى ثطذی ٍاحسّبی تجبضی فطهی  کٌس یهضا توطیف گصاضی  ٍاحس تجبضی سطهبیِ ث.
 ًوبیس. ٍاحس تجبضی سطهبیِ گصاضی اظ تلفیق ضا توییي هی

ایي استبًساضز، العاهبت حسبثساضی تطکیجْبی تجبضی ٍ تأحیط آًْب ثط تلفیق، شبهل ساطقفلی ًبشای اظ    .3
 هطاجوِ شَز(. شکیبْای تجاسیت 38حسبثساضی گیطز )ثِ استبًساضز  تطکیجْبی تجبضی ضا زضثطًوی

دامىٍکاربزد

یک ٍاحس تجبضی کِ ٍاحس تجبضی اطلی است ثبیس طَضتْبی هبلی تلفیقی اضائِ کٌس. ایي استبًساضز  .4
 هَاضز ظیط کبضثطز زاضز: جع ثِثطای توبم ٍاحسّبی تجبضی، 

ی هبلی تلفیقی اضائِ طَضتْب ثِ هلعماحطاظ توبم شطایؾ ظیط،  طَضت زضٍاحس تجبضی اطلی،  الف.
 ًیست:

ٍاحس تجبضی هعثَض، ٍاحس تجبضی فطهی توبهبً هتولق ثِ ٍاحس تجبضی زیگط ثبشاس یاب    .1
زضطس هبلکیت آى هتولق ثِ ٍاحاس تجابضی    111ٍاحس تجبضی فطهی ثبشس کِ کوتط اظ 

زیگط است ٍ سبیط هبلکبى آى، شبهل هبلکبى فبقس حق ضأی، اظ هاسم اضائاِ طاَضتْبی    
 کٌٌس؛ اًس ٍ ثب آى هربلفت ًوی احس تجبضی اطلی هـلن شسُهبلی تلفیقی تَسؾ ٍ



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

4 

 

)ثاَض  اٍضا    زض زساتط  هواَم  اثعاضّبی ثسّی یب هبلکبًِ ٍاحس تجبضی زض ثابظاض   .2
ای( هوبهلاِ   ثْبزاض زاذلی یب ذبضجی یب ثبظاض فطاثَض ، شبهل ثبظاضّبی هحلی ٍ هٌـقِ

 شَز؛ ًوی

، زض زستط  هوَمثبظاض بلی ذَز زض ی هاًتشبض ّط ؿجقِ اظ اثعاضّب ثطایٍاحس تجبضی،  .3
اٍضا  ثْبزاض یب ًْبز ًلبضتی زیگاط، اضائاِ    سبظهبى ثَض  ٍطَضتْبی هبلی ذَز ضا ثِ 

 ًکطزُ ثبشس ٍ زض فطایٌس اضائِ آى ًیع ًجبشس؛ ٍ

ٍاحس تجبضی اطلی ًْبیی یب یکی اظ ٍاحسّبی تجبضی اطلی هیبًی، طاَضتْبی هابلی    .4
کٌاس کاِ زض    تْیِ های  حسبثساضی ایطاىستبًساضزّبی قبثل استفبزُ ثطای هوَم ضا ؿجق ا

یاب ثاِ اضظ     تلفیاق  ، ؿجق ایاي اساتبًساضز  طَضتْبی هعثَض، ٍاحسّبی تجبضی فطهی
 گیاطی  اًاساظُ ّوطاُ ثب اًوکب  تغییطات اضظ  هٌظفبًِ زض سَز یب ظیبى زٍضُ،  هٌظفبًِ
 .  اًس شسُ

 33کبضکٌابى کاِ اساتبًساضز حسابثساضی     ایي استبًساضز، ثطای ؿطحْبی هعایبی پس اظ ثبظًشستگی  .5
 .شَز ثکبض گطفتِ ًویزض هَضز آًْب کبضثطز زاضز،  کاسکٌاىباصًشستگی هضایای 

گصاضی ثبشس، زض طَضتی ًجبیس طَضتْبی هبلی تلفیقی  اگط ٍاحس تجبضی اطلی، ٍاحس تجبضی سطهبیِ .6
جبضی فطهی ذَز ضا ثاِ اضظ   هلعم ثبشس توبم ٍاحسّبی ت ،ایي استبًساضز 33اضائِ کٌس کِ ؿجق ثٌس 

  ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًشبى زّس. گیطی کٌس هٌظفبًِ اًساظُ

کىتزل

پذیز(، تایذ اس طزیق ارسیاتی يجًد  ياحذ تجاری )سزمایٍیک وظز اس ماَیت ارتثاط تا  گذار، صزف سزمایٍ .7

 ا خیز.پذیز، تعییه کىذ کٍ ياحذ تجاری اصلی است ی کىتزل تز سزمایٍ

تراسدٌ متییرز واضری اس ارتثراط ترا       معرز   دردارد کرٍ   کىترزل پذیز  گذار سماوی تز سزمایٍ سزمایٍ .8

ٍ  وسرثت یرا   گزفتٍ تاضرذ پذیز قزار  سزمایٍ آن تراسدٌ اس حرق تزخرًردار تاضرذ ي ترا تسرل  ترز         تر

 تاسدٌ را داضتٍ تاضذ. آن پذیز، تًاوایی تحت تأثیز قزار دادن  سزمایٍ

 دارد: کىتزلپذیز  گذار تز سزمایٍ ىُا در صًرت يجًد تمام مًارد سیز، سزمایٍتىاتزایه، ت .9

 مزاجعٍ ضًد(؛ 21تا  21پذیز )تٍ تىذَای  تسل  تز سزمایٍ الف.

پذیز یا تزخًرداری اس حرق وسرثت ترٍ آن     پذیزی اس تاسدٌ متییز واضی اس ارتثاط تا سزمایٍ آسیة ب.

 ي مزاجعٍ ضًد(؛ 28ي  27تاسدٌ )تٍ تىذَای 
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ٍ  تًاوایی استفادٌ اس تسل  تز سزمایٍ ج. گرذار   پذیز تزای تحت تأثیز قزار دادن میشان تاسدٌ سرزمای

 مزاجعٍ ضًد(. 12ي  29)تٍ تىذَای 

پصیط، ثبیس توبم ٍاقویتْب ٍ شطایؾ هَجَز ضا هَضز  گصاض ٌّگبم اضظیبثی ٍجَز کٌتطل ثط سطهبیِ سطهبیِ .11
گبًاِ کٌتاطل    ایؾ، حبکی اظ تغییط یک یب چٌس هٌظط اظ هٌبطط سِتَجِ قطاض زّس. اگط ٍاقویتْب ٍ شط

پصیط ضا هجاسزاً اضظیابثی کٌاس. )ثاِ      گصاض ثبیس ٍجَز کٌتطل ثط سطهبیِ ثبشس، سطهبیِ 9هٌسضد زض ثٌس 
 هطاجوِ شَز(. 85تب ة 81ثٌسّبی ة

ت کِ هلعم ثبشٌس پصیط کٌتطل ذَاٌّس زاش ثط سطهبیِ جوویگصاض، زض طَضتی ثـَض  زٍ یب چٌس سطهبیِ .11
یاک اظ    ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ، ثب یکسیگط ّوکبضی کٌٌس. زض ایي هَاضز، اظ آًجاب کاِ ّای    

یاک اظ    تَاًٌس ثسٍى ّوکبضی زیگطاى، فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ّاسایت کٌٌاس، ّای     گصاضاى ًوی سطهبیِ
پاصیط ضا   ض، هٌبفن ذَز زض سطهبیِگصا ًساضًس. ّط سطهبیِکٌتطل  پصیط گصاضاى ثِ تٌْبیی ثط سطهبیِ سطهبیِ

، اساتبًساضز  هشااسکتْا  41 حسابثساضی هطثاَؽ، اظ جولاِ اساتبًساضز     حسبثساضیؿجق استبًساضزّبی 
یاب  ( 1397)تجسیسًلطشاسُ   گزاسی دس ٍاحاذّای تجااسی ٍابساتِ ٍ هشااسکتْای  اا       سشهایِ 21حسبثساضی 
 کٌس. هٌلَض هیثِ حسبة  گزاسیْا سشهایِ  حسابذاسی 15 حسبثساضیاستبًساضز 

تسلط

ثبشس کاِ ثاِ اٍ تَاًابیی    ثبلفولی  حقزاضای پصیط تسلؾ زاضز کِ  گصاض زض طَضتی ثط سطهبیِ سطهبیِ .12
ِ  ثبظزُ ثط  هالحلِ قبثلزاضای احط ، یوٌی فوبلیتْبی فعالیتْای هشبَطّسایت ثطای فولی  ضا  پاصیط  ساطهبی
 ثسّس.

بثی تسلؾ سبزُ است، هبًٌس ظهابًی کاِ تسالؾ ثاط     گیطز. ثطذی هَاقن اضظی اظ حق ًشأت هی تسلؾ .13
 زسات ِ ثا اثعاضّبی هبلکبًِ هبًٌس سْبم  ًبشی اظپصیط ثـَض هستقین ٍ تٌْب اظ ؿطیق حق ضأی  سطهبیِ
آیس ٍ ثب زض ًلط گطفتي حق ضأی سْبهساضی قبثل اضظیبثی است. زض هَاضز زیگط، ثطای هخبل ظهبًی  هی

تط ذَاّس ثَز ٍ هستلعم  شَز، ایي اضظیبثی پیچیسُ ًبشی هی کِ قسضت اظ یک یب چٌس تَافق قطاضزازی
 تَجِ ثِ ثیش اظ یک هبهل است.

گصاض کِ اظ تَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْابی هطثاَؽ ثطذاَضزاض اسات، حتای زض       یک سطهبیِ .14
طَضتی کِ ٌَّظ اظ حق ذَز ثطای ّسایت استفبزُ ًکطزُ ثبشس، زاضای تسلؾ اسات. شاَاّسی کاِ    

تَاًاس زض تویایي ایٌکاِ اٍ زاضای     گصاض فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ّسایت کطزُ است، هی س سطهبیِّز ًشبى
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ِ     تسلؾ است یب ذیط، کوک گاصاض ثاط    کٌس، اهب ایي شَاّس ثِ ذَزی ذاَز، زض تویایي ایٌکاِ ساطهبی
 شَز. پصیط تسلؾ زاضز یب ذیط، شَاّسی جبهن هحسَة ًوی سطهبیِ

جبًجِ ثطای  ثبشٌس کِ ثِ آًْب تَاًبیی یک حق ثبلفولیزاضای  کسام ّط گصاض، چٌبًچِ زٍ یب چٌس سطهبیِ .15
ِ   ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ هتفبٍت ضا ثسّس، آى سطهبیِ پاصیط تسالؾ زاضز کاِ اظ     گصاضی ثاط ساطهبی

 ، ثطذَضزاض ثبشس.پصیط احط ثط ثبظزُ سطهبیِثیشتطیي زاضای تَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْبی 

ثبشٌس کِ ثط اسب  آى حق ثبلفولی حتی زض طَضتی کِ سبیط ٍاحسّبی تجبضی زاضای گصاض،  سطهبیِ .16
شًَس، ثطای هخبل ظهابًی کاِ   ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ثطذَضزاض  اظ تَاًبیی فولی ثطای هشبضکت زض

پصیط تسلؾ زاشتِ ثبشس. ثب  تَاًس ثط سطهبیِ ، هیاستثطذَضزاض   ًفَر قابل هالحظٍِاحس تجبضی زیگط اظ 
پصیط تسلؾ ًساضز )ثِ ثٌاسّبی   حوبیتی است ثط سطهبیِ حقگصاضی کِ فقؾ زاضای  َز ایي، سطهبیٍِج
 پصیط کٌتطل ًساضز. هطاجوِ شَز( ٍ ثٌبثطایي، ثط سطهبیِ 28تب ة 26ة

باسدٌ

پاصیط   شَز، زض ًتیجِ هولکطز سطهبیِ پصیط ًبشی هی گصاض کِ اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ چٌبًچِ ثبظزُ سطهبیِ .17
ِ   هوطع زضگصاض  ى تغییط زاشتِ ثبشس، سطهبیِاهکب پاصیط قاطاض    ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ اضتجبؽ ثاب ساطهبی
تَاًس فقؾ هخجت، فقاؾ   گصاض هی شَز. ثبظزُ سطهبیِ اظ حق ثطذَضزاض هیثبظزُ گیطز یب ًسجت ثِ آى  هی
 یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفی ثبشس. هٌفی

تَاًٌس  زاشتِ ثبشس، اهب ؿطفیي هتوسزی هی کٌتطلپصیط  بیِتَاًس ثط سطه گصاض هی تٌْب یک سطهبیِاگطچِ  .18
تَاًٌس زض ساَز یاب    پصیط سْین ثبشٌس. ثطای هخبل، زاضًسگبى هٌبفن فبقس حق کٌتطل هی زض ثبظزُ سطهبیِ
 پصیط، سْین ثبشٌس. شسُ سطهبیِ سبیط هٌبثن تَظین

ارتباطبیهتسلطيباسدٌ

پاصیطی اظ   پصیط ٍ آسایت  زاضز کِ هالٍُ ثط تسلؾ ثط سطهبیِ تطلکٌپصیط  گصاض ظهبًی ثط سطهبیِ سطهبیِ .19
، ثتَاًس ثب استفبزُ ثبظزُ پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حق ًسجت ثِ آى ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ

 تأحیط ثگصاضز. پصیط ثب سطهبیِ تجبؽًبشی اظ اض  اظ تسلؾ ذَز، ثط ثبظزُ

اسات یاب ًوبیٌاسُ. یاک      اطایل گیطی، ثبیس توییي کٌس کِ  تظوینگصاض زاضای حق  ثٌبثطایي، سطهبیِ .21
شاَز، زض طاَضت اهوابل حاق       ، ًوبیٌسُ هحسَة هی72تب ة 58گصاض کِ ؿجق ثٌسّبی ة سطهبیِ
 پصیط کٌتطل ًساضز. ، ثط سطهبیِآىشسُ ثِ  گیطی تفَیغ تظوین
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الشاماتحسابذاری

ٍ  ياحذ تجاری اصلی تایذ صًرتُای مالی تلفیقی را تا  .12 َرای حسراتذاری یوىًاخرت ترزای      اسرتفادٌ اس ريیر

 در ضزای  مطاتٍ، تُیٍ کىذ. َمسانمعامالت ي سایز ريیذادَای 

آٍضز، آغبظ شَز  پصیط ضا ثِ زست هی گصاض کٌتطل سطهبیِ پصیط ثبیس اظ تبضیری کِ سطهبیِ تلفیق سطهبیِ .22
 هتَقف گطزز.  زّس،  پصیط ضا اظ زست هی گصاض کٌتطل سطهبیِ ٍ ظهبًی کِ سطهبیِ

 کٌس. ، ضٌّوَزّبیی زضثبضُ تْیِ طَضتْبی هبلی تلفیقی اضائِ هی114تب ة 118ثٌسّبی ة .23

مىافعفالذحكکىتزل

ٍاحس تجبضی اطلی ثبیس هٌبفن فبقس حق کٌتطل ضا زض طَضت ٍػویت هبلی تلفیقی، زض ثرش حقَ   .24
 .هبلکبًِ، جسا اظ حقَ  هبلکبى ٍاحس تجبضی اطلی اضائِ کٌس

تغییط زض هٌبفن هبلکیت ٍاحس تجبضی اطلی زض ٍاحس تجبضی فطهی، کاِ هٌجاط ثاِ اظ زسات زازى      .25
گطزز )یوٌای هوابهالت ثاب     شَز، جعء هوبهالت هبلکبًِ هحسَة هی کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهی ًوی

 هبلکبى زض ًقش هبلک(.

حق کٌتاطل زض طاَضتْبی   ، ضٌّوَزّبیی زضثبضُ حسبثساضی هٌبفن فبقس 116ة تب 115زض ثٌسّبی ة .26
 شَز. هبلی تلفیقی اضائِ هی

اسدستدادنکىتزل

 اگط ٍاحس تجبضی اطلی، کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهی ضا اظ زست ثسّس، ٍاحس تجبضی اطلی: .27

زاضاییْب ٍ ثسّیْبی ٍاحس تجبضی فطهی پیشیي ضا اظ طَضت ٍػویت هبلی تلفیقی قـن  الف.
 کٌس. شٌبذت هی

تجبضی فطهی پیشیي ضا ثِ اضظ  هٌظفبًِ زض ظهبى  اضی ثبقیوبًسُ زض ٍاحسگص ّطگًَِ سطهبیِ ة.
گصاضی ٍ ّطگًَِ هجبلغ  کٌس ٍ حسبثساضی ثوسی سطهبیِ شٌبسبیی هی ،اظ زست زازى کٌتطل

 حسبثساضیپطزاذتٌی ثِ ٍاحس تجبضی فطهی پیشیي یب زضیبفتٌی اظ آى ضا ؿجق استبًساضزّبی 
ِ هعثَض، ثبیس ثِ هٌَاى اضظ  هٌظفبًِ زض ظهبى شٌبذت زّس. اضظ  هٌظفبً هطثَؽ اًجبم هی

گصاضی زض ٍاحس تجبضی  تجسیل ثِ سطهبیِزض طَضت اٍلیِ زاضایی هبلی زض ًلط گطفتِ شَز یب 
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زض ًلط گطفتِ  آى،شٌبذت اٍلیِ  شسُ زض ظهبى ثِ هٌَاى ثْبی توبم، ٍاثستِ یب هشبضکت ذبص
 شَز. 

کٌتطل ضا کِ قبثل اًتسبة ثِ هٌبفن زاضای حق کٌتطل سَز یب ظیبى هطتجؾ ثب اظ زست زازى  ح.
 کٌس. هی ، شٌبسبیی استپیشیي 

 شَز. اضائِ هی کٌتطلزازى  زست اظ، ضٌّوَزّبی حسبثساضی 119تب ة 117زض ثٌسّبی ة .28

گذاریياحذتجاریسزمایٍتطخیع

تجراری  ياحرذ  ت یا خیز. ياحذ تجاری اصلی تایذ مطخص کىذ کٍ آیا یک ياحذ تجاری سزمایٍ گذاری اس .19

 ی، ياحذ تجاری است کٍ:گذارٍ یسزما

گرذار، يجرًَی را اس آوُرا     گذاری تٍ یک یا چىذ سزمایٍ تٍ مىظًر ارائٍ خذمات مذیزیت سزمایٍ الف.

 کىذ؛ دریافت می

ضرًد کرٍ َرذف فعالیتُرای تجراری آن،       متعُرذ مری  ( انگرذار ٍ ی)سرزما  گذارٍ یسزمادر تزاتز  ب.

، درآمذ  گذاری مشتًر تىُا تزای کسة تاسدٌ اس محل افشایص ارسش سزمایٍگذاری يجًٌ  سزمایٍ

 ؛ يتاضذگذاری یا َز دي  سزمایٍ

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

 کىذ. می

 کىذ. ، رَىمًدَای توارگیزی مزتًط را ارائٍ می97تا ب 81تىذَای ب

کٌس یب ذیاط، ٍاحاس تجابضی     ضا احطاظ هی 29زض اضظیبثی ایٌکِ ٍاحس تجبضی، توطیف هٌسضد زض ثٌس  .31
گصاضی ثِ شاط  ظیاط ثطذاَضزاض     ثبیس ثطضسی کٌس کِ آیب اظ ٍیژگیْبی هووَل ٍاحس تجبضی سطهبیِ

   است یب ذیط:

 ز(؛ هطاجوِ شَ 111تب ة 99گصاضی است )ثِ ثٌسّبی ة زاضای ثیش اظ یک سطهبیِ الف.

 هطاجوِ شَز(؛ 113ةتب  111ة یثٌسّبثِ )است گصاض ِ یسطهب کیاظ  شیثزاضای  ة.

 115ةتب  114ة یثٌسّبثِ )زاضز کِ اظ اشربص ٍاثستِ ٍاحس تجبضی ًیستٌس  اًیگصاضِ یسطهب ح.
 هطاجوِ شَز(؛ ٍ

 117ةتب  116ة یثٌسّبثِ )هٌبفن هبلکیت زض قبلت حقَ  هبلکبًِ یب هٌبفن هشبثِ زاضز  ت.
 هطاجوِ شَز(.
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ثٌاسی   شَز کِ ٍاحس تجبضی شطایؾ ؿجقِ فقساى ّط یک اظ ایي ٍیژگیْبی هووَل، لعٍهبً هَجت ًوی
گصاضی کِ توبم ایاي   ٍاحس تجبضی سطهبیِ یکگصاضی ضا احطاظ ًکٌس.  ثِ هٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِ

افع دس ساایش ٍاحاذّای   افشاای هٌا   41حسبثساضی استبًساضز  ؿجقثبیس ثبشس، ضا ًساشتِ ٍیژگیْبی هووَل 

  ، افشبی ثیشتطی اًجبم زّس.تجاسی

زٌّاسُ توطیاف    گبًِ تشکیل اگط ٍاقویتْب ٍ شطایؾ ًشبى زّس کِ زض یک یب چٌس هٌظط اظ هٌبطط سِ .31
گصاضی ؿجق ثٌاس   ، یب ٍیژگیْبی هووَل ٍاحس تجبضی سطهبی29ِگصاضی ؿجق ثٌس  ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ٍاحس تجبضی اطلی ثبیس زٍثبضُ اضظیبثی کٌس کِ آیب ٍاحاس تجابضی   ، تغییطاتی ایجبز شسُ است، 31
 گصاضی است یب ذیط. سطهبیِ

32.  ِ گاصاضی ضا اظ زسات ثسّاس یاب زض      ٍاحس تجبضی اطلی زض طَضتی کِ شطایؾ ٍاحس تجبضی ساطهبی
گصاضی تجسیل شَز، ثبیس تغییط زض ٍػویت ذَز ضا اظ تبضید ٍقاَم   طَضتی کِ ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 .(هطاجوِ شَز 121ةتب  121ة یثٌسّبثِ )ییط ٍػویت، ثب تسطی ثِ آیٌسُ ثِ حسبة هٌلَض کٌس تغ

گذاری:استثىایتلفیكياحذَایتجاریسزمایٍ

گاصاضی، کٌتاطل ٍاحاس تجابضی      ، ظهبًی کِ ٍاحس تجبضی سطهبی34ِثِ استخٌبی هَضز هٌسضد زض ثٌس  .33
اساتبًساضز  ضی فطهای ذاَز ضا تلفیاق کٌاس یاب      آٍضز، ًجبیس ٍاحاسّبی تجاب   زیگطی ضا ثِ زست هی

گصاضی زض ٍاحس تجبضی  گصاضی، ثبیس سطهبیِ ضا ثکبض گیطز. ثلکِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ 38حسبثساضی 
 ٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ ًشبى زّس. گیطی کٌس فطهی ضا ثِ اضظ  هٌظفبًِ اًساظُ

گصاضی زاضای ٍاحس تجبضی فطهای ثبشاس کاِ     سطهبیِ ی، ظهبًی کِ ٍاحس تجبض33ثب ٍجَز العام ثٌس  .34
گصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فوبلیتْبی اطالی آى اضائاِ ذاسهبت هاطتجؾ ثاب       سطهبیِ یک ٍاحس تجبضی
جوِ شَز(، طاه 91ةتب  88ةگصاضی است )ثِ ثٌسّبی  سطهبیِ گصاضی ٍاحس تجبضی فوبلیتْبی سطهبیِ
ایي استبًساضز،  28تب  21عثَض ضا ؿجق ثٌسّبی گصاضی ثبیس ٍاحس تجبضی فطهی ه سطهبیِ ٍاحس تجبضی

گًَاِ ٍاحاسّبی    زض ضاثـِ ثب تحظیل ایاي  38حسبثساضی استبًساضز زض تلفیق هٌلَض کٌس ٍ العاهبت 
 تجبضی فطهی ضا ثکبض گیطز.

گصاضی، ثبیس توبم ٍاحسّبی تجبضی تحت کٌتطل ذَز،  سطهبیِ ٍاحس تجبضی اطلی یک ٍاحس تجبضی .35
گصاضی فطهی ضا زض تلفیق هٌلَض  سطهبیِ اظ ؿطیق ٍاحس تجبضی تحت کٌتطلبضی شبهل ٍاحسّبی تج

 گصاضی ثبشس. یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ ذَزکٌس، هگط آًکِ ٍاحس تجبضی اطلی، 
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 پيًست الف

 شدٌ اصطالحات تعزيف

 است. حسابذاسیایي پیَست، بخش جذاًشذًی ایي استاًذاسد 

ُ طَضتْبی هبلی  صَستْای هالی تلفیقی ّب ٍ  کِ زض آى زاضاییْب، ثسّیْب، حقَ  هبلکبًِ، زضآهسّب، ّعیٌِ گاشٍ

شَز کِ  ای اضائِ هی گًَِ آى ثِ ٍاحذّای تجاسی فشعیٍ  ٍاحذ تجاسی اصلیجطیبًْبی ًقسی 

 اقتظبزی ٍاحسی است.  گَیی هتولق ثِ شرظیت

ثبظزُ هتغیاط ًبشای اظ    کٌتطل زاضز کِ زض هوطع طیپصِ یثط سطهب یظهبً گصاضِ یسطهب پزیش سشهایِ کٌتشل

ثبشاس   ثطذَضزاض  حقًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ  یب پصیط قطاض گطفتِ ثبشس اضتجبؽ ثب سطهبیِ

 ثبظزُ ضا زاشتِ ثبشس. آىثط  یاحطگصاض ییتَاًب ،طیپصِ یتسلؾ ثط سطهب قیٍ اظ ؿط

 ب.است یب ًوبیٌسُ سبیط گطٍّْ اطیلگیطی کِ یب  ٍاحس تجبضی زاضای حق تظوین گیشًذُ تصوین

 .آى ٍاحذّای تجاسی فشعی ٍ ٍاحذ تجاسی اصلی گشٍُ

 ٍاحس تجبضی کِ: گزاسی ٍاحذ تجاسی سشهایِ

 گصاض،ِ یچٌس سطهب بی کیثِ  یگصاضِ یسطهب تیطیثِ هٌلَض اضائِ ذسهبت هس الف.

 کٌس؛ یه بفتیضا اظ آًْب زض یٍجَّ

 یتْاب یکِ ّاسف فوبل  شَز ی( هتوْس هگصاضاىِ ی)سطهب گصاضِ یزض ثطاثط سطهب .ة

کسات ثابظزُ اظ هحال     یٍجَُ هعثَض تٌْب ثاطا  یگصاضِ یآى، سطهب یتجبض

 ّط زٍ ثبشس؛ ٍ بی یگصاضِ یزضآهس سطهب ، گصاضیِ یاضظ  سطهب شیافعا

اضظ  هٌظافبًِ،   یذَز ضا ثاط هجٌاب   یْبیگصاضِ یاسبسبً هولکطز توبم سطهب .ح

 .کٌس یه یبثیٍ اضظ یطیگ اًساظُ

ثاِ   اًتسابة  قبثلهستقین یب غیطهستقین،  ثـَضکِ  ٍاحذ تجاسی فشعای لکبًِ زض حقَ  هب هٌافع فاقذ حق کٌتشل

 ًیست. ٍاحذ تجاسی اصلی

 کٌس. هی کٌتشلٍاحس تجبضی کِ یک یب چٌس ٍاحس تجبضی ضا  ٍاحذ تجاسی اصلی

 زّس. هیضا  فعالیتْای هشبَطکِ تَاًبیی فولی ثطای ّسایت ثبلفولی حق   تسلط
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، ثسٍى ایجبز تسلؾ شارض  حقآى زاضًسُ  شرض یت اظ هٌبفنحقی کِ ثطای حوب حق حوایتی

 .شَز هی ثطقطاض، استثط ٍاحس تجبضی کِ ایي حق هطتجؾ ثب آى یبزشسُ 

ِ  فعالیتْای هشبَط احاط قبثال   پاصیط اسات کاِ     زض ایي استبًساضز، فوبلیتْبی هطثَؽ، فوبلیتْبی ساطهبی

 زاضز. طیپصِ یثط ثبظزُ سطهب  ای هالحلِ

 گیطی ذَز. تظوین جبیگبُگیطًسُ اظ  تظوین هعلحق  حق بشکٌاسی 

 شَز. هی کٌتطلٍاحس تجبضی کِ تَسؾ ٍاحس تجبضی زیگط  ٍاحذ تجاسی فشعی

ی هٌاافع دس ساایش   افشاا  41حسابثساضی  ، اساتبًساضز  هشااسکتْا  41حسابثساضی  اطـالحبت ظیط زض استبًساضز 

افشای اطالعاا    12استبًساضز حسبثساضی  یب( 1397)تجسیسًلطشسُ  21 ، استبًساضز حسبثساضیٍاحذّای تجاسی

 ِ  ثکابض شسُ زض استبًساضزّبی هعثَض،  توطیف شسُ است ٍ زض ایي استبًساضز ثب هوبًی هشرض اشخا  ٍابسات
 شَز: گطفتِ هی

 ٍاحس تجبضی ٍاثستِ

 هٌبفن زض ٍاحس تجبضی زیگط

 هشبضکت ذبص

 هسیطاى اطلی

 شرض ٍاثستِ

 ًفَش قبثل هالحلِ

  



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

02 

 

 پيًست ب

 ارگيزيرَىمًد بک

شاَد ٍ ّواًٌاذ    تشاشی  های   35تاا   1است. دس ایي پیَست کاسبشد بٌاذّای   حسابذاسیایي پیَست، بخش جذاًشذًی ایي استاًذاسد 

 است.االجشا  بخشْای ایي استاًذاسد، الصمسایش 

ِ     زض هخبلْبی ایي پیَست، ٍػویتْبی فطػی تَطیف هی .1ة ّابی هخبلْابی    شاَز. اگطچاِ ثطذای جٌجا
ت زض الگَّبی ٍاقوی ٍجَز زاشتِ ثبشاس، اهاب زض ظهابى ثکابضگیطی اساتبًساضز      شکطشسُ هوکي اس

 ، اضظیبثی توبم ٍاقویتْب ٍ شطایؾ یک الگَی ٍاقوی ذبص، ػطٍضت زاضز.39حسبثساضی 

ارسیابیکىتزل

گصاض ثبیس اضظیبثی کٌاس کاِ    پصیط کٌتطل زاضز یب ذیط، سطهبیِ گصاض ثط سطهبیِ ثطای توییي ایٌکِ سطهبیِ .2ة
 یب اظ توبم هَاضز ظیط ثطذَضزاض است یب ذیط:آ

 پصیط؛ تسلؾ ثط سطهبیِ الف.

پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حق ًسجت ثِ آى  پصیطی اظ ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ آسیت ة.
 بظزُ؛ ٍث

 ض.گصا سطهبیِ  زازى هیعاى ثبظزُ پصیط ثطای تحت تأحیط قطاض تَاًبیی استفبزُ اظ تسلؾ ثط سطهبیِ ح.

تَاًاس   پصیط کٌتطل زاضز یب ذیط، تَجِ ثاِ هَاهال ظیاط های     گصاض ثط سطهبیِ ثطای توییي ایٌکِ سطهبیِ .3ة
 کٌٌسُ ثبشس: کوک

 هطاجوِ شَز(؛ 8تب ة 5پصیط )ثِ ثٌسّبی ة ّسف ٍ سبذتبض سطهبیِ الف.

هطاجوِ  13تب ة 11ذظَص آًْب )ثِ ثٌسّبی ة زضگیطی  ًحَُ تظوینٍ فوبلیتْبی هطثَؽ  .ة
 (؛َزش

زّس یب ذیط  تَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا هی اٍگصاض ثِ  ایٌکِ حقَ  سطهبیِ ح.
 هطاجوِ شَز(؛ 54تب ة 14)ثِ ثٌسّبی ة

یب ًسجت  گیطز هیپصیط قطاض  گصاض زض هوطع ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ ایٌکِ سطهبیِ ت.
 هطاجوِ شَز(؛ ٍ 57تب ة 55یط )ثِ ثٌسّبی ةثِ آى ثبظزُ اظ حق ثطذَضزاض است یب ذ
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 عاىیقطاض زازى ه طیتحت تأح یثطا ضا طیپصِ یاستفبزُ اظ تسلؾ ثط سطهب ییتَاًبگصاض  ایٌکِ سطهبیِ ث.
 هطاجوِ شَز(. 72تب ة 58)ثِ ثٌسّبی ة ذَز زاضز یب ذیطثبظزُ 

هاس  ضا زیگاط   اشربصاثـِ ذَز ثب ض تیهبّ سیثب ،طیپصِ یکٌتطل ثط سطهب یبثیٌّگبم اضظ ،گصاضِ یسطهب .4ة
 .هطاجوِ شَز( 75تب ة 73ة یقطاض زّس )ثِ ثٌسّب ًلط

زیپذٍیسزماساسماوذَیَذفي

ثِ هٌلاَض   پصیط ضا سطهبیِ یسبظهبًسّّسف ٍ  ثبیس ،طیپصِ یکٌتطل ثط سطهب یبثیاضظ ٌّگبم گصاضِ یسطهب .5ة
 ییتَاًاب کاِ   شرظی بی هطثَؽ،گیطی زض ذظَص فوبلیتْ تشریض فوبلیتْبی هطثَؽ، ًحَُ تظوین

 ،تْاب یفوبل يیا ثبظزُ حبطل اظ اکٌٌسُ  زضیبفت شرضزاضز ٍ ضا  هطثَؽ یتْبیفوبل تیّسا فولی ثطای
 .  ی قطاض زّسهَضز ثطضس

کِ  هشرض شَزهوکي است  طز،یگ یقطاض ه یهَضز ثطضس طیپصِ یسطهبسبظهبًسّی کِ ّسف ٍ  یظهبً .6ة
 ی هتٌبستکِ ثِ زاضًسُ حق ضأ طیپصِ یسطهب یهبًٌس سْبم هبز ،ًِهبلکب یاثعاضّب قیاظ ؿط طیپصِ یسطهب

ضا  یطیا گ نیکاِ تظاو   تَافق زیگاطی ّطگًَِ  ًجَزهَضز، زض  يی. زض اشَز یکٌتطل ه زّس یه ثب سْبم
 یکابف ثِ هیعاى  یحق ضأ اهوبل تَاًبیی است کِ شرظیثط  سیکٌتطل تأک یبثیزض اضظ زّس، یه طییتغ

 .هطاجوِ شَز( 51تب ة 34ة ی)ثِ ثٌسّبضا زاضز  طیپصِ یسطهب یٍ هبل یبتیهول سیبستْبی يییتوثطای 
ثط  ، زض ًجَز سبیط هَاهل،زاضز بضیضا زض اذت یحق ضأ تیکِ اکخط یگصاضِ یسطهب تطیي حبلت، سبزُ زض

 کٌتطل زاضز. طیپصِ یسطهب

 یثطذا  یثطضس اضز یب ذیط،کٌتطل ز طیپصِ یثط سطهب گصاضِ یسطهب ایٌکِ يییتو یثطا ،تط سُیچیزض هَاضز پ .7ة
 .بثسیػطٍضت ، هوکي است 3ثٌس ةزیگط هٌسضد زض توبم هَاهل  بی

زض تشاریض   کٌٌاسُ  تویایي هبهل  یثبشس کِ حق ضأ یا گًَِ هوکي است ثِ طیپصِ یسطهبسبظهبًسّی  .8ة
ٍ  اسات ؾ تجهاط  یازاض فیططفبً ثاب ٍكاب   یکِ حق ضأ یًجبشس، هبًٌس ظهبً پصیط سطهبیِ کٌٌسُ کٌتطل
ٍ ثطضسای   ،هاَاضز  ایاي . زض شاَز  یه تیّسا یقطاضزاز تَافقْبی قیاظ ؿط هطثَؽ یتْبیلفوب  ّاسف 

هقاطض شاسُ اسات    کاِ   ییساکْب یضگصاض، ثبیس شبهل ثطضسی  تَسؾ سطهبیِ طیپصِ یسطهبسبظهبًسّی 
اشربص سبیط ثِ پصیط  سطهبیِهقطض شسُ است کِ  ییسکْبی، ضزض هوطع آًْب قطاض ثگیطز طیپصِ یسطهب

 ساکْب یض يیا ا اظ یثطذ یب زض هوطع توبم صاضگِ یسطهب ٌکِیٍ ااًتقبل زّس  ،پصیط سطهبیِ ؽ ثبزض اضتجب
 یّب ثلکِ شبهل جٌجِ ًبهـلَة، یّب ًِ تٌْب شبهل جٌجِ سکْبیض ثطضسی یب ذیط ًیع ثبشس. گیطز هیقطاض 

 .شَز یه عیً هـلَة
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تسلط

ثبشس کِ ثِ اٍ تَاًبیی فولای  ثبلفولی ای حق پصیط، ثبیس زاض گصاض ثطای زاشتي تسلؾ ثط سطهبیِ سطهبیِ .9ة
غیطحوبیتی ثبیس  حق هبَّی ٍ حقاضظیبثی تسلؾ، فقؾ ثطای ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ثسّس. 
 هطاجوِ شَز(. 28تب ة 22هَضز تَجِ قطاض گیطز )ثِ ثٌسّبی ة

گیطی زضثبضُ فوبلیتْبی  تظوینگصاض تسلؾ زاضز یب ذیط، ثِ فوبلیتْبی هطثَؽ، ًحَُ  توییي ایٌکِ سطهبیِ .11ة
 ثستگی زاضز.پصیط،  زض اضتجبؽ ثب سطهبیِ اشربصگصاض ٍ سبیط  هطثَؽ ٍ حقَ  سطهبیِ

فعالیتُایمزبًطيَذایتفعالیتُایمزبًط

ِ  زض ثسیبضی اظ ٍاحسّبی سطهبیِ .11ة  قبثال  احاط ای اظ فوبلیتْابی هولیابتی ٍ تاأهیي هابلی،      پصیط، زاهٌا
ِ تاَاى آًْاب ضا    ًوًَِ فوبلیتْبیی کِ ثب تَجِ ثِ شطایؾ، های  زاضز.آًْب   ثط ثبظزُ  ای هالحلِ  هٌاَاى  ثا

 ثبشس، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًیست: گطفت شبهل هَاضز ظیط هی ًلط زضفوبلیتْبی هطثَؽ 

 فطٍ  ٍ ذطیس کبال یب ذسهبت؛ الف.

 ؛ظهبى ًکَل آًْب( اظهسیطیت زاضاییْبی هبلی زض ؿَل هوط آًْب )اظ جولِ  ة.

 اًتربة، تحظیل یب ٍاگصاضی زاضاییْب؛ ح.

 تحقیق ٍ تَسوِ هحظَالت یب فطایٌسّبی جسیس؛ ٍ ت.

 .هٌبثن هبلیهبلی یب ًحَُ زستیبثی ثِ  هٌبثن توییي سبذتبض تأهیي ث.

ّبیی اظ تظویوبت زضثبضُ فوبلیتْبی هطثَؽ، شبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایاي هاَاضز    ًوًَِ .12ة
 ًیست:

 ّب؛ ٍ پصیط، اظ جولِ ثَزجِ ای سطهبیِ تربش تظویوبت هولیبتی ٍ سطهبیِا الف.

ذبتوِ زازى ثِ ذسهبت ٍ زٌّسگبى ذسهبت  هسیطاى اطلی یب اضائٍِ ججطاى ذسهبت اًتظبة  ة.
 یب اشتغبل آًْب.

 ی ذبص،ضٍیسازٍقَم هجوَهِ ذبطی اظ شطایؾ یب ایجبز ی قجل ٍ ثوس اظ زض ثطذی هَاضز، فوبلیتْب .13ة
گصاض اظ تَاًبیی ّسایت فوبلیتْابی   فوبلیتْبی هطثَؽ ثبشٌس. ظهبًی کِ زٍ یب چٌس سطهبیِ است کيهو

گاصاضاى ثبیاس تویایي     شًَس، سطهبیِ هطثَؽ ثطذَضزاض ثبشٌس ٍ ایي فوبلیتْب زض ظهبًْبی هرتلف ٍاقن 
ّاسایت   ثطایفولی  گیطی ّوعهبى، اظ تَاًبیی گصاض، هـبثق ثب ضٍیِ حق تظوین کٌٌس کِ کسام سطهبیِ
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هطاجواِ شاَز(. اگاط     15فوبلیتْبیی کِ ثیشتطیي تأحیط ضا ثط آى ثبظزُ زاضًس، ثطذَضزاض است )ثِ ثٌس 
گصاضاى ثبیس ثب گصشت ظهبى ایي اضظیبثی ضا هَضز ثطضسی  ٍاقویتْب یب شطایؾ هطثَؽ تغییط کٌس، سطهبیِ

 هجسز قطاض زٌّس.

 مثالهای کاربردی

 1 هثال

کٌٌس.  پصیط تأسیس هی لَض ؿطاحی ٍ هطػِ یک هحظَل پعشکی، یک ٍاحس سطهبیِگصاض، ثِ هٌ زٍ سطهبیِ
ایاي   -گصاضاى، هسئَلیت ؿطاحی ٍ کست هجَظ قبًًَی هحظَل پعشکی ضا ثِ هْاسُ زاضز  یکی اظ سطهبیِ

جبًجِ ثطای اتربش توبم تظویوبت هطثَؽ ثِ ؿطاحی هحظَل ٍ کست هجَظ  هسئَلیت ثِ هٌعلِ تَاًبیی یک
گصاض زیگط آى ضا تَلیس  پس اظ آًکِ هحظَل پعشکی ثِ تظَیت هطجن قبًًَی ضسیس، سطهبیِ قبًًَی است.

جبًجِ ثطای اتربش توبم تظویوبت هطثَؽ ثاِ   گصاض، تَاًبیی یک ایي سطهبیِ -ٍ ثِ ثبظاض هطػِ ذَاّس کطز
َ  -تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحظَل ضا زاضز. اگط توبم فوبلیتْب ظ قابًًَی ٍ  شبهل فوبلیتْبی ؿطاحی ٍ کست هجا

ّاط  کاِ  س، ػاطٍضی اسات   ٌفوبلیتْابی هطثاَؽ ثبشا    -بی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحظَل پعشکیًیع فوبلیتْ
ِ   بیشاتشیي فوبلیتْبیی ضا کِ تَاًبیی زاضز گصاض توییي کٌس آیب  سطهبیِ پاصیط زاضًاس،    تأحیط ضا ثط ثابظزُ ساطهبی

س کِ کسام یک اظ فوبلیتْبی ؿطاحای ٍ  گصاض ثبیس ثطضسی کٌ ّسایت کٌس یب ذیط. ثِ ایي تطتیت، ّط سطهبیِ
ثیشتطیي تأحیط ضا ثط کست هجَظ قبًًَی یب فوبلیتْبی تَلیس ٍ ثبظاضیبثی هحظَل پعشکی، فوبلیتی است کِ 

گصاض، تَاًبیی ّسایت فوبلیت هعثَض ضا زاضز یب ذیط. ثطای تویایي   ٍ ایٌکِ آى سطهبیِ زاضزپصیط  ثبظزُ سطهبیِ
 زٌّس: گصاضاى هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ قطاض هی ای تسلؾ است، سطهبیِگصاض زاض ایٌکِ کسام سطهبیِ

 پصیط؛ سطهبیِ سبظهبًسّیّسف ٍ  الف.

 کٌٌس؛ پصیط ٍ ًیع اضظ  هحظَل پعشکی ضا توییي هی هَاهلی کِ حبشیِ سَز، زضآهس ٍ اضظ  سطهبیِ ة.

)ة( ثاط ثابظزُ    قساوت ض گاصاض زض اضتجابؽ ثاب هَاهال هٌاسضد ز      گیطی ّط سطهبیِ تأحیط اذتیبض تظوین ح.

 پصیط؛ ٍ سطهبیِ

 گصاضاى اظ ًَسبى ثبظزُ. پصیطی سطهبیِ آسیت ت.

 زٌّس: گصاضاى هَاضز ظیط ضا ًیع هَضز تَجِ قطاض هی زض ایي هخبل ذبص، سطهبیِ

هسم اؿویٌبى ٍ اقسام ػطٍضی زض ذظَص کست هجَظ قبًًَی )هالحلِ هساتٌسات هطثاَؽ ثاِ     ث.

 ٍ کست هجَظ قبًًَی هحظَل پعشکی(؛ ٍ گصاض زض ؿطاحی هَفقیت سطهبیِ
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 مثالهای کاربردی

 کٌس. گصاض هحظَل پعشکی ضا کٌتطل هی پس اظ هَفقیت زض هطحلِ ؿطاحی، کسام سطهبیِ   د.  

 2هثال 

ّ  اظ ؿطیقٍ  جبزیا ،(طیپصِ ی)سطهب یگصاضِ یسطهبیک ٍاحس   یکای اظ  شاسُ تَساؾ   یًگْاساض  یاثعاض ثاس
 گصاضِ یسطهب یشسُ تَسؾ توساز یهبلکبًِ ًگْساض ّبیاثعاض( ٍ یثسّ اثعاضزض  گصاضِ ی)سطهب اىگصاضِ یسطهب
ّطگًَاِ ثابظزُ    بفات یٍ زض بًْبیظ ًرستیي جصة ی. ثرش حقَ  هبلکبًِ ثطاشسُ است یهبل يیتأه زیگط،
ضا زض  هبلکبًِزضطس حقَ   31 کِ گصاضاىِ یاظ سطهب یکی. شسُ است سبظهبًسّی ط،یپصِ یسطهباظ  وبًسُیثبق

 یهابل  یْبییاظ زاضا ییپطتفَ ذطیس یذَز ضا ثطا هٌبثن ،طیپصِ ی. سطهبثبشس ییْب ًیع هیاضاز طیهس اذتیبض زاضز،
 ساَز اطل ٍ  ًکَل احتوبلی پطزاذتْبیاظ  یًبش یاهتجبض سکیٍ زض هوطع ض زّس یهَضز استفبزُ قطاض ه

 جاصة  یبًِ ثطاثرش حقَ  هبلک ثِ ایي زلیل کِ عیٍ ً ْبییزاضا يیا تیهبّ لی. ثِ زلطزیگ یقطاض ه ْبییزاضا
ّ  اثاعاض زض  گاصاض ِ یسطهب یثطا هوبهلِ يیشسُ است، ا سبظهبًسّی طیپصِ یسطهب یبًْبیظًرستیي  ثاِ   ی،ثاس

 هحسَة یپطتفَ یْبییزاضا یاحتوبل هطثَؽ ثِ ًکَل یاهتجبض سکیضهیعاى ثب حساقل  یگصاضِ یهٌَاى سطهب
قطاض  طیپصِ یسطهب یْبییزاضا یپطتفَ تیطیهس طیتحت تأح ای قبثل هالحلِ ـَضث ،طیپصِ ی. ثبظزُ سطهبشَز یه

 یضٌّوَزّاب  چابضچَة  ضز ْاب ییزاضا یٍ ٍاگاصاض  لیاًتربة، تحظهطثَؽ ثِ  وبتیزاضز کِ شبهل تظو
 .ثبشس یه یپطتفَ یْبییزاضا ًکَل تیطیٍ هس یپطتفَ

ظ  کاِ اض  یظهابً  یوٌی) ثطسس یاظ اضظ  پطتفَ هشرظیثِ ًسجت  ًکَل،کِ  یتب ظهبً تْبیفوبل يیا توبم
 ،، تَساؾ هاسیط زاضایای   (ثاِ اتوابم ثطساس    طیپصِ یهبلکبًِ سطهب قَ کِ ثرش ح شَز یا ثِ گًَِ یپطتفَ

 اثاعاض زض  گاصاض ِ یساطهب  یزستَضالوولْب ؿجقضا  ْبییزاضا شرض حبلج اهیٌی. پس اظ آى، شَز هسیطیت هی
هحساَة   طیپاص ِ یبساطه  هطثاَؽ  تیفوبل ،پصیط سطهبیِ یْبییزاضا یپطتفَ تیطی. هسکٌس یه تیطیهس ی،ثسّ
 ییزاضا طی، هسًطسیسُ ثبشس یاظ اضظ  پطتفَ یثِ ًسجت هشرظ شسُ ًکَل یْبییکِ زاضا ی. تب ظهبًشَز هی
شاسُ   تویایي اظ ًساجت  شاسُ   ًکَل یْبییکِ اضظ  زاضا یضا زاضز ٍ ظهبًهطثَؽ  یتْبیفوبل تیّسا ییتَاًب
ٍ  ییزاضا طی. هسذَاّس زاشتضا  هطثَؽ یْبتیفوبل تیّسا ییتَاًب یثسّ اثعاضزض  گصاضِ یشَز، سطهب شتطیث

 ثاط ثابظزُ   طیتاأح  يیشتطیثزاضای ی تْبیفوبل تَاًٌس هی بیکِ آ ٌسیک ثبیس توییي کٌّط  ی،زض ثسّ گصاضِ یسطهب
 پاصیطی  آسیت عیٍ ً طیپصِ یسطهبساازهاًدّی  ّسف ٍ  . ثطای ایي هٌلَض،ّسایت کٌٌس یب ذیطضا  طیپصِ یسطهب
 .گیطز هَضز تَجِ قطاض هی ثبظزُ  ًَسبى اظ اشربصیک اظ ّط 
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ضًدپذیزمیگذاربزسزمایٍکٍمًجبتسلطسزمایٍیحم

ثبشاس  ثابلفولی  پصیط ثبیس زاضای حق  گصاض ثطای تسلؾ ثط سطهبیِ گیطز. سطهبیِ تسلؾ اظ حق ًشأت هی .14ة
گاصاض   بیِکِ هَجت تسلؾ ساطه  یّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ثسّس. حقثطای کِ ثِ اٍ تَاًبیی فولی 

 پصیطّبی هرتلف، هتفبٍت ثبشس. سطهبیِ زض هَضزشَز، هوکي است  هی

گصاض شًَس، شابهل   تَاًٌس هَجت تسلؾ سطهبیِ ًوًَِ حقَقی کِ ثِ تٌْبیی یب ثِ طَضت تطکیجی، هی .15ة
 شَز: هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًوی

هطاجوِ  51تب ة 34پصیط )ثِ ثٌسّبی ة بیِسطه زض حق زض قبلت حق ضأی )یب حق ضأی ثبلقَُ( الف.
 شَز(؛

پصیط کِ تَاًبیی ّسایت فوبلیتْبی  جبیی یب ثطکٌبضی هسیطاى اطلی سطهبیِ حق اًتظبة، جبثِ ة.
 هطثَؽ ضا زاضًس؛

 کٌس؛ حق اًتظبة یب ثطکٌبضی ٍاحس تجبضی زیگطی کِ فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ّسایت هی ح.

ّطگًَِ تغییط زض هوبهالت، ثِ  حق ٍتَیثِ هوبهالت، یب  پصیط ثطای ٍضٍز حق ّسایت سطهبیِ .ت
 گصاض؛ ٍ ًفن سطهبیِ

گیطی هٌسضد زض قطاضزاز هسیطیتی( کِ ثِ زاضًسُ، تَاًبیی  سبیط حقَ  )هبًٌس حق تظوین ث.
 زّس. ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا هی

ثابظزُ  ثط ای  قبثل هالحلِ تأحیط ،پصیط هووَالً ظهبًی کِ زاهٌِ فوبلیتْبی هولیبتی ٍ تأهیي هبلی سطهبیِ .16ة
زض اضتجبؽ ثب ایي فوبلیتْب ثـاَض هساتوط    هبَّیگیطیْبی  ٍ ظهبًی کِ تظوین زاشتِ ثبشسپصیط  سطهبیِ

یبثس، حق ضأی یب حقَ  هشبثِ، ثِ تٌْبیی یب زض تطکیت ثب سبیط تَافقْب، هَجات تسالؾ    ػطٍضت هی
 شَز. گصاض هی سطهبیِ

پصیط ًساشتِ ثبشس، هبًٌس ظهابًی کاِ حاق     سطهبیِ  ای ثط ثبظزُ قبثل هالحلِ ظهبًی کِ حق ضأی، تأحیط .17ة
کٌٌسُ ًحَُ ّاسایت فوبلیتْابی    ضأی ططفبً ثب ٍكبیف ازاضی هطتجؾ است ٍ تَافقْبی قطاضزازی توییي

گصاض ثبیس ایي تَافقْبی قطاضزازی ضا اضظیبثی کٌس تب هشرض شَز کِ آیاب اظ   ثبشس، سطهبیِ هطثَؽ هی
ثطای توییي ایٌکِ اظ حاق  گصاض  سطهبیِپصیط ثطذَضزاض است یب ذیط.  ثطای تسلؾ ثط سطهبیِحق کبفی 

پاصیط )ثاِ    سطهبیِسبظهبًسّی پصیط ثطذَضزاض است یب ذیط، ثبیس ّسف ٍ   کبفی ثطای تسلؾ ثط سطهبیِ
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تاب   18ضا ّوطاُ ثاب ثٌاسّبی ة   54تب ة 51هطاجوِ شَز( ٍ العاهبت ثٌسّبی ة 8تب ة 5ثٌسّبی ة
 هَضز تَجِ قطاض زّس. 21ة

، پصیط کبفی اسات  ای تسلؾ ثط سطهبیِگصاض ثط سطهبیِ توییي ایٌکِ حقهوکي است زض ثطذی شطایؾ،  .18ة
گصاض ثبیس ثطای اضظیبثی تسلؾ، شَاّسی ضا هَضز هالحلاِ قاطاض    زشَاض ثبشس. زض ایي هَاضز، سطهبیِ

فوبلیتْابی هطثاَؽ ضا زاضز یاب ذیاط.     جبًجِ  زّس آیب تَاًبیی هولی ثطای ّسایت یک هیزّس کِ ًشبى 
هَضز ثطضسای   21ٍ ة 19ّطگبُ هالحلبت ظیط ّوطاُ ثب حقَ  ٍ شبذظْبی هٌسضد زض ثٌسّبی ة

ِ  زّس حق هیقطاض گیطز، هوکي است شَاّسی فطاّن شَز کِ ًشبى  گاصاض ثاطای تسالؾ ثاط      ساطهبی
 :شَز پصیط کبفی است، اهب ایي هالحلبت، هحسٍز ثِ هَاضز ظیط ًوی سطهبیِ

پصیط ضا کِ تَاًبیی  تَاًس هسیطاى اطلی سطهبیِ گصاض، ثسٍى زاشتي حق قطاضزازی، هی سطهبیِ الف.
 ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا زاضًس، هٌظَة یب تأییس کٌس.

پصیط ضا ثطای ٍضٍز ثِ هوبهالت  تَاًس سطهبیِ گصاض، ثسٍى زاشتي حق قطاضزازی، هی سطهبیِ ة.
 گصاض ّسایت کٌس. زض ایي هوبهالت، ثِ ًفن سطهبیِ ّطگًَِ تغییط ٍتَیثباّویت یب 

یب ثِ زست  کٌٌسُ ازاضُتَاًس ثط فطایٌس ًبهعزی جْت اًتربة اهؼبی اضکبى  گصاض هی سطهبیِ ح.
 زاشتِ ثبشس. غلجِآٍضزى ًوبیٌسگی اظ سبیط زاضًسگبى حق ضأی، 

ی هخبل، هسیطهبهل گصاض ّستٌس )ثطا پصیط، اظ اشربص ٍاثستِ سطهبیِ هسیطاى اطلی سطهبیِ ت.
 (.، یک شرض ثبشسگصاض سطهبیِ هسیطُ ٍ ضئیس ّیئت پصیط سطهبیِ

 .ثبشٌسگصاض  پصیط، اظ اشربص ٍاثستِ سطهبیِ سطهبیِ کٌٌسُ ازاضُاکخطیت اهؼبی اضکبى  ث.

پصیط ٍجاَز زاضز کاِ حابکی اظ آى     گصاض ثب سطهبیِ ّبیی اظ اضتجبؽ ذبص سطهبیِ ثطذی هَاقن، ًشبًِ .19ة
ّاب یاب    پصیط زاضز. ٍجَز ّط یک اظ ًشبًِ گصاض، حقی فطاتط اظ حق هٌفول زض سطهبیِ سطهبیِاست کِ 

ّب، لعٍهبً ثِ ایي هوٌب ًیست کِ هویبض تسلؾ، احطاظ شسُ است. ثب ٍجَز ایاي،   تطکیت ذبطی اظ ًشبًِ
ِ  زٌّسُ ًشبىپصیط، هوکي است  زاشتي حقی فطاتط اظ حق هٌفول زض سطهبیِ صاض گا  آى ثبشس کِ ساطهبی

شاَاّسی اظ ٍجاَز   هوکاي اسات   زاضای حقَ  هطتجؾ زیگطی است کِ ثطای تسلؾ کبفی است یب 
زّاس   پصیط فطاّن کٌس. ثطای هخبل، زض هَاضز ظیط شَاّسی ٍجَز زاضز کِ ًشابى های   تسلؾ ثط سطهبیِ

پصیط ثطذاَضزاض اسات ٍ زض تطکیات ثاب سابیط       گصاض، اظ حقی فطاتط اظ حق هٌفول زض سطهبیِ سطهبیِ
 تسلؾ ثبشس: زٌّسُ تَاًس ًشبى ، هیحقَ 



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

09 

 

پصیط کِ تَاًبیی ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا زاضًس، جعء کبضکٌبى فولی  هسیطاى اطلی سطهبیِ الف.
 ثبشٌس. گصاض هی سطهبیِ قجلییب 

 گصاض ٍاثستِ است. هبًٌس شطایؾ ظیط: پصیط ثِ هولیبت سطهبیِ هولیبت سطهبیِ ة.

گصاض  ای اظ هولیبت ذَز، ثِ سطهبیِ قبثل هالحلِ پصیط ثطای تأهیي هبلی ثرش سطهبیِ .1
 ٍاثستِ است.

 کٌس. پصیط ضا تؼویي هی ای اظ توْسات سطهبیِ گصاض ثرش قبثل هالحلِ سطهبیِ .2

پصیط ثطای تأهیي ذسهبت، فٌبٍضی، هاَاز ذابم یاب هلعٍهابت ػاطٍضی، ثاِ        سطهبیِ .3
 گصاض ٍاثستِ است. سطهبیِ

پاصیط   یب هالئن تجبضی کِ ثطای هولیبت سطهبیِگصاض زاضاییْبیی هبًٌس هجَظّب  سطهبیِ .4
 تحت کٌتطل زاضز. ضا ػطٍضی است

گصاض ٍاثستِ است؛ هبًٌس ظهابًی کاِ    پصیط ثطای تأهیي هسیطاى اطلی ثِ سطهبیِ سطهبیِ .5
 پصیط ثطذَضزاض ّستٌس. گصاض اظ زاًش ترظظی زض هولیبت سطهبیِ کبضکٌبى سطهبیِ

گصاض یب اظ ؿطف  پصیط، ثب هشبضکت سطهبیِ طهبیِای اظ فوبلیتْبی س ثرش قبثل هالحلِ ح.
 شَز. گصاض اًجبم هی سطهبیِ

پصیط یب ثطذَضزاضی اظ حق ًسجت ثِ  گصاض اظ ثبظزُ ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ پصیطی سطهبیِ آسیت ت.
گصاض است. ثطای هخبل، تحت  ثیشتط اظ حق ضأی یب سبیط حقَ  هشبثِ سطهبیِثِ هطاتت ،  آى ثبظزُ
پصیط ضا زاشتِ ثبشس  سطهبیِ  گصاض حق زضیبفت ثیش اظ ًیوی اظ ثبظزُ هوکي است سطهبیِشطایـی 

 کوتط اظ ًظف ثبشس. ،پصیط ، اهب حق ضأی اٍ زض سطهبیِقطاض گیطزیب زض هوطع ایي ثبظزُ 

اظ حاق  پصیط قطاض گیطز یب  گصاض ثیشتط زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ ّطچِ سطهبیِ .21ة
ًسجت ثِ آى ثبظزُ ثطذَضزاض ثبشس، ثطای ثِ زست آٍضزى حق کبفی ثِ هٌلَض زاشتي تسالؾ،  ثیشتطی 

تَاًاس   ثابظزُ، های    پاصیطی ظیابز اظ ًَسابى    اظ اًگیعُ ثیشتطی ثطذَضزاض ذَاّس ثَز. ثٌبثطایي، آسیت
َسبى ثابظزُ،  گصاض اظ ً پصیطی سطهبیِ گصاض ثبشس. ثب ٍجَز ایي، هیعاى آسیت ای اظ تسلؾ سطهبیِ ًشبًِ

 پصیط ًیست. گصاض ثط سطهبیِ ثِ ذَزی ذَز، ًشبًِ تسلؾ سطهبیِ
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، ّواطاُ ثاب حقاَ     21ٍ ة 19ّبی هٌسضد زض ثٌاسّبی ة  ٍ ًشبًِ 18ّطگبُ هَاهل هویي زض ثٌس ة .21ة
هٌاسضد   18ثٌاس ة  کاِ زض  ّبی تسلؾ گصاض هَضز ثطضسی قطاض گیطز، ٍظى ثیشتط ثبیس ثِ ًشبًِ سطهبیِ
 ثس.، اذتظبص یباست

حكماًَی

ِ   سطهبیِ .22ة پاصیط )کاِ زض    گصاض، زض اضظیبثی ایٌکِ تسلؾ زاضز یب ذیط، تٌْب حق هبَّی هطتجؾ ثاب ساطهبی
گیطز. ثطای آًکِ حق، هبَّی ثبشس، زاضًسُ  است( ضا زض ًلط هی اشربص زیگطگصاض یب  اذتیبض سطهبیِ

 آى ثبیس زض هول، تَاًبیی اهوبل آى حق ضا زاشتِ ثبشس.

ییي هبَّی ثَزى حق، هستلعم قؼبٍتی است کِ توبم ٍاقویتْب ٍ شطایؾ ضا زض ًلاط گطفتاِ ثبشاس.    تو .23ة
هَاهل قبثل ثطضسی ثطای توییي هبَّی ثَزى حق، شبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایاي هاَاضز   

 شَز: ًوی

، زاضز ثبظ هی قسُ )یب زاضًسگبى( ضا اظ اهوبل حهَاًوی )اقتظبزی یب غیطاقتظبزی( کِ زاضًآیب  الف.
ّبیی اظ چٌیي هَاًوی شبهل هَاضز ظیط است، اهب ثِ ایي هَاضز  . ًوًٍَِجَز زاضز یب ذیط

 شَز: هحسٍز ًوی

 کٌس. ّب ٍ هشَقْبی هبلی کِ زاضًسُ ضا اظ اهوبل حق ذَز هٌن )یب هٌظطف( هی جطیوِ .1

هٌن )یاب   قیوت اهوبل یب تجسیل کِ ثب ایجبز هَاًن هبلی، زاضًسُ ضا اظ اهوبل حق ذَز .2
 کٌس. هٌظطف( هی

ثطای هخبل، شاطایـی کاِ هحاسٍزیت     .کٌس هی غیطهحتولکِ اهوبل حق ضا شطایـی  .3
 کٌس. ایجبز هی ظهبًی شسیسی ثطای اهوبل حق

هقطضات قبثال   یبپصیط یب قَاًیي  ًجَز سبظ ٍ کبض ططیح ٍ هوقَل زض اسبسٌبهِ سطهبیِ .4
 .اجطا کِ ثِ زاضًسُ اهکبى زّس حق ذَز ضا اهوبل کٌس

 ًبتَاًی زاضًسُ حق ثطای کست اؿالهبت ػطٍضی ثِ هٌلَض اهوبل حق ذَز.  .5

ّبی هولیبتی کِ زاضًسُ ضا اظ اهوبل حاق ذاَز هٌان )یاب هٌظاطف(       هَاًن یب اًگیعُ .6
یاب تَاًوٌاسی زض اضائاِ ذاسهبت      کٌس )ثطای هخبل، ًجَز هسیطاى زیگطی کِ توبیل  هی

سبیط هسئَلیتْبی زض اذتیابض هاسیط   ترظظی زاشتِ ثبشٌس یب ذسهبت ضا اضائِ کٌٌس ٍ 
 (.ًوبیٌسفولی ضا تقجل 
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شَز )ثطای هخبل،  العاهبت قبًًَی یب هقطضاتی کِ هبًن اهوبل حق تَسؾ زاضًسُ آى هی .7
 گصاض ذبضجی اظ اهوبل حق ذَز هٌن شسُ ثبشس(. ظهبًی کِ سطهبیِ

اذتیبض ثیش  یب ظهبًی کِ حق زض شرض،ظهبًی کِ اهوبل حق، هستلعم هَافقت ثیش اظ یک  ة.
، زض طَضت توبیل آًْب، اشربصثبشس، آیب سبظٍکبضی ٍجَز زاضز کِ ثطای  شرضاظ یک 

آٍضز یب ذیط. فقساى چٌیي فطاّن ضا  جوویطَضت آًْب ثِ  اظ حق ُتَاًبیی هولی ثطای استفبز
کِ اشربطی کبضی زاللت ثط ایي زاضز کِ هوکي است حق، هبَّی ًجبشس. ّط چِ توساز سبظٍ

یبثس. ثب  هوبل حق هَافقت کٌٌس ثیشتط ثبشس، احتوبل هبَّی ثَزى ایي حق کبّش هیثبیس ثب ا
تَاًس ثِ  گیطًسگبى ّستٌس، هی کِ اهؼبی آى هستقل اظ تظوین  ٍجَز ایي، یک ّیئت هسیطُ

زض اهوبل حق آًْب ثبشس.  جوویگصاضاى هتوسز ثطای اقسام  هٌَاى سبظٍکبضی اظ ؿطف سطهبیِ
حق ثطکٌبضی قبثل اهوبل تَسؾ ّیئت هسیطُ هستقل زض هقبیسِ  شسىهبَّی تلقی ثٌبثطایي، 

است، گصاضاى قبثل اهوبل  ثب حق هشبثْی کِ ثِ طَضت اًفطازی تَسؾ توساز ظیبزی اظ سطهبیِ
 است.تط  هحتول

ثطای هخبل،  .شًَس یب ذیط زاضًسُ حق، اظ اهوبل آى حق هٌتفن هیاشربص یب شرض  آیب ح.
هطاجوِ شَز( ثبیس قیوت  51تب ة 47پصیط )ثِ ثٌسّبی ة سطهبیِ زاضًسُ حق ضأی ثبلقَُ زض

ثعاض هبلی زاضای اضظ  اهوبل اهوبل یب تجسیل اثعاض هبلی ضا هَضز تَجِ قطاض زّس. ظهبًی کِ ا
گصاض ٍ  افعایی ثیي سطهبیِ گصاض ثِ زالیل زیگط )ثطای هخبل، تحقق ّن یب سطهبیِثبشس 
هبَّی  حتوبل ایٌکِ شطایؾ حق ضأی،اض هبلی هٌتفن شَز، اپصیط( اظ اهوبل یب تجسیل اثع سطهبیِ

 ثبشس، ثیشتط است.

زضثبضُ ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ، قبثل اهوابل   گیطی ثطای ایٌکِ حق، هبَّی ثبشس، ثبیس ٌّگبم تظوین .24ة
ثبشس. ثـَض هووَل، ثطای ایٌکِ حق، هبَّی ثبشس، ثبیس زض ظهبى حبػط قبثل اهوبل ثبشس. ثب ٍجاَز  

 تَاى آى ضا هبَّی تلقی کطز. گبّی اگطچِ حق زض ظهبى حبػط قبثل اهوبل ًیست، اهب هی ایي،

 مثالهای کاربردی

 3هثال 

پصیط، تظویوبت هطتجؾ ثب ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا زض هجون هواَهی سابالًِ طابحجبى     سطهبیِ
َ      8کٌس. تبضید ثطگعاضی هجون هابزی ثواسی    سْبم اتربش هی ز ایاي،  هابُ زیگاط اسات. ثاب ٍجا

زضطاس حاق ضأی ضا زض اذتیابض زاشاتِ      21، حساقل جوویسْبهساضاًی کِ ثِ طَضت اًفطازی یب 
هجون هوَهی ثطای تغییط سیبستْبی فولی هاطتجؾ ثاب فوبلیتْابی     کٌٌس تَاًٌس زضذَاست ثبشٌس، هی
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 31تاب  ، ایي هجون حساقل زیگط ضسبًی ثِ سْبهساضاى ، اهب ثِ زلیل العام ثِ اؿالمثطگعاض شَزهطثَؽ 
 ن هواَهی ضٍظ قبثل ثطگعاضی ًیست. سیبستْبی هطتجؾ ثب فوبلیتْبی هطثَؽ، تٌْب زض جلسبت هجوا 

قبثل تغییط است. تظویوبت ایي هجون شبهل تظَیت فطٍ  ثباّویت زاضاییْب ٍ ّوچٌایي اًجابم   
 گصاضیْبی ثباّویت یب ٍاگصاضی آًْب است. سطهبیِ

گیاطز. ّاط هخابل، ثاِ طاَضت       قطاض هی َضز استفبزُت ظیط ه3الف تب 3اؿالهبت ثبال، زض هخبلْبی 
 شَز. جساگبًِ ثطضسی هی

 الف3هثال 

گصاض  پصیط ضا زض اذتیبض زاضز. زض ایي حبلت، حق ضأی سطهبیِ گصاض، اکخطیت حق ضأی سطهبیِ سطهبیِ
زضثابضُ ّاسایت فوبلیتْابی     تَاًس هیگصاض زض طَضت لعٍم،  ظیطا سطهبیِ ،شَز هبَّی هحسَة هی

گاصاض ثتَاًاس حاق ضأی     کشس تب سطهبیِ ضٍظ ؿَل هی 31س. ایي هَػَم کِ گیطی کٌ وینتظهطثَؽ 
گصاض ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ اظ ظهبى تحظایل   ذَز ضا اهوبل کٌس، هبًن تَاًبیی فولی سطهبیِ

 شَز. سْبم ًوی

 ب3هثال 

. تبضید تسَیِ استپصیط  ؿطف پیوبى آتی ثطای تحظیل اکخطیت سْبم سطهبیِیک گصاض،  یک سطهبیِ
ضٍظ زیگط است. سْبهساضاى فولی قبزض ثِ تغییط سیبساتْبی هَجاَز زض اضتجابؽ ثاب      25پیوبى آتی 

تَاى ثطگعاض کطز کاِ زض آى   ثوس هی ضٍظ 31فوبلیتْبی هطثَؽ ًیستٌس، ظیطا هجون هوَهی ضا حساقل 
زض ٍاقن، هوبزل حق است کِ  یگصاض زاضای حق ظهبى، پیوبى آتی تسَیِ شسُ است. ثٌبثطایي، سطهبیِ

زض طاَضت لاعٍم    ،گصاض زاضًاسُ پیوابى آتای    الف است )یوٌی سطهبی3ِسْبهساض اکخطیت زض هخبل 
گصاض، حاق هابَّی    گیطی کٌس(. پیوبى آتی سطهبیِ تَاًس زضثبضُ ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ تظوین هی

ایت فوبلیتْابی  ّاس  ثاطای  گصاض تَاًابیی فولای   است کِ حتی قجل اظ تسَیِ پیوبى آتی، ثِ سطهبیِ
 زّس. هطثَؽ ضا هی

 پ3هثال 

 25پصیط زاضز کاِ پاس اظ    گصاض، اذتیبض هبَّی ثطای ذطیس اکخطیت سْبم ٍاحس سطهبیِ یک سطهبیِ
ة 3گیطی زض ایاي هخابل، ّوبًٌاس هخابل      . ًتیجِاستزاضای اضظ  اهوبل هویقبً ضٍظ قبثل اهوبل ٍ 

 ذَاّس ثَز.



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

23 

 

 مثالهای کاربردی

  3هثال 

ِ  ، ثسٍىاست پصیط آتی ثطای تحظیل اکخطیت سْبم سطهبیِ ؿطف پیوبىیک گصاض،  یک سطهبیِ  ایٌکا
. تبضید تسَیِ پیوبى آتی، شاش هابُ زیگاط    زاشتِ ثبشس پصیط ًسجت ثِ سطهبیِ یّطگًَِ حق زیگط

ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا زض حابل   ثطای گصاض تَاًبیی فولی است. ثطذالف هخبل قجل، ایي سطهبیِ
ّسایت فوبلیتْبی هطثاَؽ ضا زض حابل حبػاط    فولی ثطای تَاًبیی  ثبلفول،حبػط ًساضز. سْبهساضاى 

، تسَیِ پیوابى آتای  تَاًٌس سیبستْبی فولی هطتجؾ ثب فوبلیتْبی هطثَؽ ضا قجل اظ  زاضًس ظیطا آًْب هی
 تغییط زٌّس.

ِ    اشاربص اهوبل تَساؾ سابیط    هبَّی قبثل حقَ .25ة گاصاض ضا اظ کٌتاطل    ، هوکاي اسات یاک ساطهبی
هساتلعم تَاًابیی    ،حاق هابَّی   چٌایي شَز، ثابظزاضز.   ایي حق ثِ آى هطثَؽ هیپصیطی کِ  سطهبیِ
 26کِ ایي حق ططفبً حوبیتی ًجبشٌس )ثِ ثٌسّبی ة گیطی تَسؾ زاضًسگبى آى ًیست. هبزاهی تظوین
ِ  هوکياشربص هطاجوِ شَز(، حق هبَّی زض اذتیبض سبیط  28تب ة پاصیط   است هبًن کٌتطل ساطهبی

تظاَیت یاب    ثاطای  حتی اگط ایي حق ثِ زاضًسگبى آى تٌْب تَاًبیی فولای گصاض شَز،  تَسؾ سطهبیِ
 تَقف تظویوْبی هطتجؾ ثب فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ثسّس.

حكحمایتی

گصاض ثبیاس   شَز یب ذیط، سطهبیِ پصیط هی ثط سطهبیِ اٍگصاض هَجت تسلؾ  زض اضظیبثی ایٌکِ حق سطهبیِ .26ة
حوبیتی است یب ذیاط. حاق حوابیتی ثاِ تغییاطات      ، حق زیگطاىثطضسی کٌس کِ آیب حق اٍ ٍ حق 

گاطزز. ثاب ٍجاَز     شَز یب زض شطایؾ استخٌبیی اهوبل هی پصیط هطثَؽ هی اسبسی زض فوبلیتْبی سطهبیِ
 یشًَس یب هشطٍؽ ثِ ٍقاَم ضٍیاسازّبی ذبطا    ایي، توبم حقَقی کِ زض شطایؾ استخٌبیی اهوبل هی

 هطاجوِ شَز(. 53ٍ ة 13سّبی ةشًَس )ثِ ثٌ ّستٌس، لعٍهبً حق حوبیتی هحسَة ًوی

پصیطی کاِ   اظ آًجب کِ حق حوبیتی ثطای حوبیت اظ هٌبفن زاضًسگبى آى ثسٍى ایجبز تسلؾ ثط سطهبیِ .27ة
حاق حوابیتی ضا زض    تٌْبگصاض کِ  سبظهبًسّی شسُ است، یک سطهبیِ است،حق هعثَض ثِ اٍ هطثَؽ 

ِ شرض شس یب هبًن تسلؾ پصیط تسلؾ زاشتِ ثب تَاًس ثط سطهبیِ اذتیبض زاضز، ًوی پاصیط   زیگط ثط ساطهبی
 هطاجوِ شَز(. 16شَز )ثِ ثٌس 

 شَز: هخبلْبیی اظ حق حوبیتی شبهل هَاضز ظیط است، اهب هحسٍز ثِ ایي هَاضز ًوی .28ة
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تَاًس ثـَض قبثل  گیطًسُ اظ اًجبم اقساهبتی کِ هی کطزى ٍام زٌّسُ ثطای هحسٍز حق ٍام الف.
 زٌّسُ تغییط زّس. ٍام ػطضگیطًسُ ضا ثِ  امای ضیسک اهتجبضی ٍ هالحلِ

ای  پصیط ثطای تظَیت هربضد سطهبیِ زاضًسُ هٌبفن فبقس حق کٌتطل زض سطهبیِشرض حق  ة.
ثیشتط اظ هجبلغ ػطٍضی زض ضٍال هبزی فوبلیتْبی تجبضی یب تظَیت اًتشبض اثعاضّبی هبلکبًِ یب 

 ثسّی.

گیطًسُ زض ایفبی شطایؾ  ًسُ، زض طَضتی کِ ٍامگیط زٌّسُ ثطای تَقیف زاضاییْبی ٍام حق ٍام ح.
 ثبظپطزاذت ٍام، قظَض کٌس.

فزاوطیشَا

پصیط، اهتیبظگیطًسُ است، اغلت ثِ اهتیبظزٌّاسُ حقای ثاطای     ًبهِ فطاًشیعی کِ زض آى سطهبیِ هَافقت .29ة
ِ  کٌس. هووَالً هَافقات  اهـب هی ،فطاًشیعهطثَؽ ثِ  حوبیت اظ ًبم تجبضی ثطذای  ّابی فطاًشایع،    ًبها

 کٌٌس. گیطی زض اضتجبؽ ثب هولیبت اهتیبظگیطًسُ ضا ثِ اهتیبظزٌّسُ اهـب هی حقَ  تظوین

غیط اظ اهتیبظزٌّسُ ضا ثطای اتربش تظویوبتی کاِ   اشربطیثـَض هووَل، حق اهتیبظزٌّسگبى، تَاًبیی  .31ة
ًبهاِ   ٌسُ زض هَافقات کٌس. حق اهتیبظزّ ای ثط ثبظزُ اهتیبظگیطًسُ زاضز، هحسٍز ًوی تأحیط قبثل هالحلِ

قبثل هالحلِ ثط ثبظزُ  تأحیطزاضای فطاًشیع، لعٍهبً ثِ اهتیبظزٌّسُ تَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْبی 
 زّس. اهتیبظگیطًسُ ضا ًوی

ٍ  زاضای تأحیط قبثل هالحلاِ ثاط ثابظزُ اهتیبظگیطًاسُ    توبیع ثیي تَاًبیی فولی ثطای اتربش تظویوبت  .31ة
س، ػاطٍضت زاضز. اگاط سابیط    ٌا کٌ بتی کِ اظ ًبم تجبضی فطاًشیع حوبیت های تَاًبیی اتربش تظویو

ّاسایت فوبلیتْابی هطثاَؽ    ثاطای  فولی ثبشٌس کِ ثاِ آًْاب تَاًابیی فولای     ثبل زاضای حقاشربص 
 اهتیبظگیطًسُ ضا ثسّس، اهتیبظزٌّسُ تسلـی ثط اهتیبظگیطًسُ ًساضز.

 ؿجقذَز  ازاضُ فوبلیتْبی تجبضیثطای  جبًجِ تظویوی یکًبهِ فطاًشیع، اهتیبظگیطًسُ  ثب اًوقبز هَافقت .32ة
 ذَز، اتربش کطزُ است. ثِ حسبةاهب ًبهِ فطاًشیع،  هَافقتطایؾ ش

تَاًاس   کٌتطل ثط تظویوبت ثٌیبزی اظ قجیل شکل حقَقی اهتیبظگیطًسُ ٍ سبذتبض تأهیي هابلی آى، های   .33ة
ِ   غیط اظ اهتیبظزٌّسُ توییي شَز ٍ هوکي اسات  اشربطی تَسؾ  ای ثاط ثابظزُ    تاأحیط قبثال هالحلا

تاط ثبشاس ٍ    شسُ تَسؾ اهتیبظزٌّسُ پابییي  اهتیبظگیطًسُ زاشتِ ثبشس. ّطچِ سـح حوبیت هبلی تأهیي



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

25 

 

ایٌکاِ   اهتیبظزٌّسُ کوتط زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی اظ اضتجبؽ ثب اهتیبظگیطًسُ قطاض گیاطز، احتوابل  
 ست.حوبیتی ثبشس، ثیشتط ا اهتیبظزٌّسُ تٌْب زاضای حق

یرأحك

یاب حقاَ     گصاض، اغلت اظ تَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ اظ ؿطیاق حاق ضأی   سطهبیِ .34ة
  ِ حاق ضأی ّاسایت شاَز،     ثاب زاشاتي  پاصیط،   هشبثِ ثطذَضزاض است. اگط فوبلیتْبی هطثاَؽ ساطهبی

 زّس. ( ضا هَضز تَجِ قطاض هی51ةتب  35ةگصاض العاهبت ایي ثرش )ثٌسّبی  سطهبیِ

اکثزیتحكرأیباداضتهسلطت

پصیط ضا زض اذتیبض زاشتِ ثبشاس، زض شاطایؾ ظیاط     سطهبیِ زض گصاض ثیش اظ ًظف حق ضأی اگط سطهبیِ .35ة
 شَز: 37ةیب ثٌس  36ةزاضای تسلؾ است، هگط آًکِ هشوَل ثٌس 

 شَز، یب ضأی ّسایت   زاضًسُ اکخطیت حق  فوبلیتْبی هطثَؽ، اظ ؿطیق ضأی الف.

زاضًسُ  کٌٌس، اظ ؿطیق ضأی  کِ فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ّسایت هی کٌٌسُ ازاضُاهؼبی اضکبى ثیشتط  ة.
 ضأی هٌظَة شًَس.  اکخطیت حق

تسلطداضتهبذينیرأحكتیاکثز

  پصیط ضا زض اذتیابض زاضز، حاق ضأی   سطهبیِزض گصاضی کِ ثیش اظ ًظف حق ضأی  ثطای تسلؾ سطهبیِ .36ة
گصاض تَاًابیی فولای    ، هبَّی ثبشس ٍ ثبیس ثطای سطهبی25ِةتب  22ةی گصاض ثبیس ؿجق ثٌسّب سطهبیِ
کِ اغلت اظ ؿطیق توییي سیبستْبی هولیبتی ٍ هبلی اًجابم   ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ایجبز کٌسثطای 
ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ زاشتِ ثبشس ٍ آى ٍاحس ثبلفول شَز. اگط ٍاحس تجبضی زیگطی حق  هی

 پصیط تسلؾ ًساضز. گصاض ثط سطهبیِ گصاض ًجبشس، سطهبیِ بیِتجبضی، ًوبیٌسُ سطه

ِ   گصاض هبَّی ًجبشس، سطهبیِ اگط حق ضأی سطهبیِ .37ة پاصیط تسالؾ ًاساضز، حتای اگاط       گصاض ثاط ساطهبی
پصیط ضا زض اذتیبض زاشتِ ثبشس. ثطای هخابل، اگاط فوبلیتْابی     سطهبیِزض گصاض اکخطیت حق ضأی  سطهبیِ

گصاضی  گصاض ّسایت شَز، سطهبیِ کٌٌسُ، هسیط تظفیِ یب هقطضات زگبُ، ازاضُهطثَؽ اظ ؿطیق زٍلت، زا
پصیط تسلؾ زاشاتِ   تَاًس ثط سطهبیِ پصیط ضا زض اذتیبض زاضز، ًوی سطهبیِزض کِ ثیش اظ ًظف حق ضأی 

 ثبشس.
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یرأحكتیاکثزداضتهبذينتسلط

تَاًاس   یط ضا زض اذتیبض زاشتِ ثبشس، های پص سطهبیِ زض گصاض حتی اگط کوتط اظ اکخطیت حق ضأی سطهبیِ .38ة
خطیت طغن ًساشتي اکهلیگصاض هوکي است اظ ؿطیق هَاضز ظیط،  زاضای تسلؾ ثبشس. ثطای هخبل، سطهبیِ

 پصیط، زاضای تسلؾ ثبشس: سطهبیِ حق ضأی زض

 هطاجوِ شَز(؛ 39ةگصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حق ضأی )ثِ ثٌس  تَافق قطاضزازی ثیي سطهبیِ الف.

 هطاجوِ شَز(؛ 41ة  ًبشی اظ سبیط تَافقْبی قطاضزازی )ثِ ثٌس حقَ ة.

 هطاجوِ شَز(؛ 45ةتب  41ةگصاض )ثِ ثٌسّبی  حق ضأی سطهبیِ ح.

 هطاجوِ شَز(؛ یب 51ةتب  47ةثبلقَُ )ثِ ثٌسّبی   حق ضأی ت.

 تطکیجی اظ قسوتْبی )الف( تب )ت(. ث.

یرأحكداروذگانزیسابایلزاردادتًافك

گصاض، حق اهوابل   تَاًس ثطای سطهبیِ گصاض ٍ سبیط زاضًسگبى حق ضأی هی قطاضزازی ثیي سطهبیِتَافق  .39ة
گصاض ثسٍى آى تَافق قطاضزازی، اظ  حق ضأی کبفی ضا ثطای زاشتي تسلؾ فطاّن کٌس، حتی اگط سطهبیِ

زّاس   حق ضأی کبفی ثطای زاشتي تسلؾ ثطذَضزاض ًجبشس. ثب ٍجَز ایي، تَافق قطاضزازی اؿویٌبى هی
ِ  گصاض قبزض است سبیط زاضًسگبى حق ضأی ضا ثِ اًساظُ کبفی ّسایت کٌس تب ثِ کِ سطهبیِ ای ضأی  گًَا

 گیطی کٌس. زٌّس کِ اٍ ثتَاًس زضثبضُ فوبلیتْبی هطثَؽ تظوین

یلزاردادیتًافمُازیسااسیواضحك

 یثاطا  یتَاًبیی فولا  اضگصِ یثطای سطهب تَاًس یه ،یثب حق ضأ تیزض تطک ،یطیگ نیحقَ  تظو طیسب .41ة
 ثب تیتطک زض قطاضزازی تَافق زض شسُ توییي حق هخبل، یثطا. کٌس ایجبز ضا هطثَؽ یتْبیفوبل تیّسا
 طیساب  بیا  یسیا تَل یٌاسّب یفطا تیّاسا  یثطا یفول ییتَاًب گصاضِ یسطهب یثطا تَاًس یه ،یضأ حق
 ضا زاضز طیپاص ِ یسطهب ثبظزُ ثط یا هالحلِ قبثل احط کِ طیپصِ یسطهب یهبل يیٍ تأه یبتیهول یتْبیفوبل

 گاصاض ِ یثاِ ساطهب   طیپصِ یسطهب یاقتظبز یحقَ ، ٍاثستگ طیزض ًجَز سب ي،یفطاّن کٌس. ثب ٍجَز ا
 طیپاص ِ یثاط ساطهب   گصاضِ ی( هٌجط ثِ تسلؾ سطهبیاطل یکبال ثب هشتط کٌٌسُ يیتأه يی)هبًٌس ضٍاثؾ ث

 .شَز یًو
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گذارٍیسزمایرأحك

اَض  ط،یپصِ یسطهب زض یضأ حق تیاکخط ًساشتي طغنیهل گصاض،ِ یکِ سطهب یظهبً .41ة ِ  کیا  ـث  ییاظ تَاًاب  جبًجا
ؽ ثطذَضزاض است،  یتْبیفوبل تیّسا یثطا یهول  .زاضز طیپصِ یثط سطهب تسلؾ یثطا یکبف حقهطَث

گاصاض توابم    گصاض ثطای زاشتي تسلؾ کبفی است یب ذیط، سطهبیِ ثطای اضظیبثی ایٌکِ حق ضأی سطهبیِ .42ة
 گیطز: ویتْب ٍ شطایؾ، شبهل هَاضز ظیط ضا زض ًلط هیٍاق

ٍ پطاکٌسگی حق ضأی سبیط زاضًسگبى حق  اًساظُگصاض زض هقبیسِ ثب  حق ضأی سطهبیِ اًساظُ الف.
 تَجِ ثِ ایٌکِ: ضأی، ثب

 اظ حاق  گصاضِ یسطهب یثطذَضزاض احتوبل ثبشس، زاشتِ یشتطیث یضأ حق گصاضِ یسطهب ّطچِ .1
ؽ یتْبیفوبل تیّسا یثطا یفول ییتَاًب اٍکِ ِث  یفولثبل  شَز؛ یه شتطیث ثسّس، ضا هطَث

گصاض حق ضأی ثیشتطی زض هقبیسِ ثب سبیط زاضًسگبى حق ضأی زاشتِ ثبشس،  ّطچِ سطهبیِ .2
ّاسایت   ثاطای  تَاًبیی فولیاٍ فولی کِ ثِ ثبلحق اظ گصاض  سطهبیِثطذَضزاضی احتوبل 

 ؛شَز فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ثسّس، ثیشتط هی

ثب الظم است  ،گیطی گصاض زض ضأی کِ ثطای شکست زازى سطهبیِاشربطی ّط چِ توساز  .3
کِ اظ حق ثبلفولی گصاض  سطهبیِثطذَضزاضی یکسیگط ّوکبضی کٌٌس ثیشتط ثبشس، احتوبل 

 شَز؛ سّس، ثیشتط هیثتَاًبیی فولی ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا اٍ ثِ 

تب  47ة ی)ثِ ثٌسّب اشربص طیسب بی یزاضًسگبى حق ضأ طیبس گصاض،ِ یثبلقَُ سطهب یضأ حق .ة
 هطاجوِ شَز(؛ 51ة

 هطاجوِ شَز(؛ ٍ 41ة)ثِ ثٌس  یقطاضزاز یاظ سبیط تَافقْب یًبش حق .ح

 تیّسا یثطا یفول ییتَاًب گصاض،ِ یسطهب زّس ًشبى کِ یگطیز ؾیشطا بی تیٍاقو ّطگًَِ .ت
 زض یطیگ یضأ یالگَّب شبهل ًساضز، یب اضزز وبتیتظو اتربش ظهبى زض ضا هطثَؽ یتْبیفوبل

 .سْبم طبحجبى یهوَه هجون گصشتِ جلسبت

گصاض ثـاَض قبثال    شَز ٍ سطهبیِ اظ ؿطیق ضأی اکخطیت توییي هی ،ظهبًی کِ ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ .43ة
 ای اظ زاضًاسگبى  یبفتِ ای حق ضأی ثیشتطی ًسجت ثِ سبیط زاضًسگبى حق ضأی یب گطٍُ سبظهبى هالحلِ

، تٌْب پس اظ ثطضسی هَاهال هٌاسضد زض ثٌاس    ّستٌسٍ سبیط سْبهساضاى ثسیبض پطاکٌسُ  زاضزحق ضأی 
 پصیط هشرض شَز. گصاض ثط سطهبیِ هوکي است تسلؾ سطهبیِ )ح(، تب)الف( 42ة
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 یکاربرد یمثالها

 4 هثال

زض  ،یق ضأح وبًسُی. ثبقکٌس یه لیضا تحظ طیپصِ یسطهب زض یزضطس اظ حق ضأ 48 گصاض،ِ یسطهب کی
 بضیا ضا زض اذت یزضطاس حاق ضأ   1اظ  شیاظ آًْاب، ثا   کسام  یاست کِ ّ یّعاضاى سْبهساض بضیاذت

ًساضًس.  یگطٍّ وبتیاتربش تظو بی يیطیثب سب یعًیکسام اظ سْبهساضاى، تَافقی ثطای ضا  یًساضًس. ّ
شاَز،   لیتحظا  سیا ثب سْبهساضاى طیسب یاًساظُ ًسج ثب تَجِ ثِکِ  ییًسجت حق ضأ یبثیٌّگبم اضظ

 يیا زاشتي کٌتطل کبفی اسات. زض ا  یثطا یزضطس حق ضأ 48کِ  ضسس یه جِیًت يیثِ ا گصاضِ یسطهب
سابیط ساْبهساضاى،    یهبلکیات ًساج   عاىیا ٍ ه گاصاض ِ یهبلکیت هـلاق ساطهب   عاىیه یهَضز، ثط هجٌب

ثسٍى ًیابظ   ضا گیطز کِ ثِ هیعاى کبفی حق ضأی غبلت ثطای احطاظ هویبض تسلؾ گصاض ًتیجِ هی سطهبیِ
 تسلؾ زض اذتیبض زاضز. ّبی ثِ زض ًلط گطفتي سبیط ًشبًِ

 5 هثال

 5 کاسام  ّاط  گط،یز گصاضِ یسطهب زٍاظزُ ٍ طیپصِ یسطهب زض یزضطس اظ حق ضأ 41الف،  گصاضِ یسطهب
ًبهِ سْبهساضاى، ثِ سْبهساض  زاضًس. ثط هجٌبی هَافقت بضیضا زض اذت طیپصِ یسطهب زض یضأ حق اظ زضطس

 یتْاب یفوبل تیّاسا  تیکاِ هسائَل   یطاًیهاس  یبیحقَ  ٍ هعا يییاًتظبة، ثطکٌبضی ٍ توالف حق 
 یآضا تیا ًبهاِ هعثاَض، زٍ ساَم اکخط    هَافقات  طییتغ ی. ثطاشَز یهطثَؽ ضا ثِ هْسُ زاضًس، اهـب ه

هبلکیات   عاىیا کاِ ه  ضساس  یه جِیًت يیالف ثِ ا گصاضِ یهَضز، سطهب يیسْبهساضاى الظم است. زض ا
اظ  الاف  گاصاض ِ یسطهب ٌکِیا يییتو یثطا ییسْبهساضاى، ثِ تٌْب طیسب یهبلکیت ًسج عاىیٍ ه اٍهـلق 
 گاصاض ِ یساطهب  ي،ی. ثب ٍجَز اکٌس یًو تیکفب ط،یذ بیاهوبل تسلؾ ثطذَضزاض است  یثطا یحق کبف
 یبیا حقاَ  ٍ هعا  يیای ٍ تو یاًتظابة، ثطکٌابض   یاٍ ثطا یکِ حق قطاضزاز زّس یه ضیالف تشر

ِ  یطیگ جِیًت یثطا طاى،یهس اسات. ایاي هَػاَم کاِ      یکابف  طیپاص  زضثبضُ ٍجَز تسلؾ ثط ساطهبی
 ذاَز  حق الف گصاضِ یسطهب ٌکِیا احتوبل بی ًکٌس اهوبل ضا حق يیا است هوکيالف  گصاضِ یسطهب
 گصاض ِیسطهب ٌکِیا یبثیاضظ ظهبى زض سیًجب کٌس، اهوبل ضا تیطیهس ثطکٌبضی بی اًتظبة اًتربة، یثطا
 .گیطز قطاض تَجِ هَضز ط،یذ بی است َضزاضثطذ تسلؾ اظ الف
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هوکي است ثِ ضٍشاٌی   )ح( تب)الف( 42ةزض سبیط شطایؾ، ثب زض ًلط گطفتي هَاهل هٌسضد زض ثٌس  .44ة
 گصاض زاضای تسلؾ ًیست. هشرض شَز کِ سطهبیِ

 یکاربرد یمثالها

 6 هثال

گصاض زیگاط   بض زاضز. زٍ سطهبیِپصیط ضا زض اذتی سطهبیِ زض زضطس اظ حق ضأی 45گصاض الف،  سطهبیِ
حق ضأی، زض اذتیبض ساِ  هبثقی پصیط ضا زض اذتیبض زاضًس.  سطهبیِزض زضطس اظ حق ضأی  26ّط کسام 

سْبهساض زیگط است کِ ّط کسام، یک زضطس حق ضأی زاضًس. تَافق زیگطی ٍجَز ًاساضز کاِ ثاط    
گصاض الف ٍ اًساظُ آى زض هقبیساِ   گیطی تأحیط ثگصاضز. زض ایي هَضز، اًساظُ حق ضأی سطهبیِ تظوین

گصاض الف تسلؾ ًساضز، کابفی اسات. زض    ثب سبیط سْبهساضاى، ثطای ضسیسى ثِ ایي ًتیجِ کِ سطهبیِ
پصیط  تَاًس هبًن ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ سطهبیِ گصاض زیگط هی ایي شطایؾ، تٌْب ّوکبضی زٍ سطهبیِ

 گصاض الف شَز. تَسؾ سطهبیِ

ًکٌاس.   تیا کفب یی)ح(، ثاِ تٌْاب   تب)الف( 42ةکي است هَاهل هٌسضد زض ثٌس هو ي،یٍجَز ا ثب .45ة
 سیا پس اظ ثطضسی هَاهل هعثَض، زضثبضُ تسلؾ ذاَز اثْابم زاشاتِ ثبشاس، ثب     گصاضِ یچٌبًچِ سطهب
زض  یطیگ یضأ یالگَ یسْبهساضاى ثط هجٌب طیسب ٌکِیضا ثطضسی کٌس، هبًٌس ا گطیز ؾیٍاقویتْب ٍ شطا

 یبثیا ثطضسی شابهل اضظ  يی. اطیذ بیاًس  هٌفول ثَزُ هوالً ،زض گصشتِ سْبم بحجبىط یهوَه هجبهن
 یاست. ّطچِ حق ضأ 21ةٍ  19ة یهٌسضد زض ثٌسّب یٍ شبذظْب 18ةهَاهل هٌسضد زض ثٌس 

 زض گاصاض ِ یساطهب  شکسات  یثاطا  کوتاطی  اشاربص  یکوتط ثبشس ٍ ّطچِ ّوکابض  گصاضِ یسطهب
 بی است یکبف تسلؾ اهوبل یثطا گصاضِ یسطهب حقَ  ٌکِیا یبثیاضظ یثطا ثبشس، ًیبظ هَضز یطیگ یضأ
هٌاسضد زض   ؾیکاِ ٍاقویتْاب ٍ شاطا    ی. ظهابً شَز یه اتکب شتطیث ،گطیز ؾیشطا ٍ ٍاقویتْب ثِ ط،یذ

ثاِ شاَاّس    سیا ثب طز،یگ یهَضز هالحلِ قطاض ه گصاضِ یّوطاُ ثب حقَ  سطهب 21ةتب  18ة یثٌسّب
 ،21ةٍ  19ة یتسالؾ هٌاسضد زض ثٌاسّب    یبذظْبزض هقبیسِ ثب ش ،18ةتسلؾ هٌسضد زض ثٌس 

 .شَز زازُ یشتطیث اّویت
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 مثالهای کاربردی

 7 ثاله

پصیط ضا زض اذتیبض زاضز. یبظزُ ساْبهساض زیگاط،    سطهبیِزض زضطس اظ حق ضأی  45گصاض،  یک سطهبیِ
َ   پصیط ثطذَضزاض ّستٌس. ّای    سطهبیِ زض زضطس حق ضأی 5ّط کسام اظ  افاق  یاک اظ ساْبهساضاى ت

قطاضزازی ثطای ضایعًی ثب زیگط سْبهساضاى یب اتربش تظویوبت گطٍّی ًساضًس. زض ایي هَضز، هیاعاى  
گصاض ٍ هیعاى حق ضأی ًسجی سبیط سْبهساضاى، ثِ تٌْابیی زض تویایي ایٌکاِ     ضأی هـلق سطهبیِ حق

کٌاس.   ًویپصیط اظ حق ضأی کبفی ثطذَضاض است یب ذیط، کفبیت  ثطای تسلؾ ثط سطهبیِ گصاض سطهبیِ
گصاض فطاّن کٌس،  ٍاقویتْب ٍ شطایؾ زیگطی کِ هوکي است شَاّسی اظ تسلؾ یب هسم تسلؾ سطهبیِ

 ثبیس هَضز ثطضسی قطاض گیطز.

 8 هثال

پاصیط ضا زض   زضطس اظ حق ضأی سطهبیِ 5زضطس ٍ سِ سْبهساض زیگط، ّط یک  35گصاض،  یک سطهبیِ
کسام ثِ تٌْبیی ثایش   ظیبزی سْبهساض است کِ ّی  ، زض اذتیبض توساز هبثقی حق ضأیاذتیبض زاضًس. 

اظ یک زضطس حق ضأی ضا زض اذتیبض ًساضًس. ّی  یک اظ سْبهساضاى، تَافقی ثطای ضایعًی ثب زیگاط  
  ِ پاصیط،   سْبهساضاى ٍ اتربش تظویوبت گطٍّی ًساضًس. تظویوبت زضثبضُ فوبلیتْبی هطثاَؽ ساطهبی

زض هجوان   -هطثَؽ اسات  طبحجي سْبم هوَهیهستلعم تظَیت اکخطیت آضای اذصشسُ زض هجون 
. زض اًاس  گیطی شطکت کطزُ زض ضأی ،پصیط حق ضأی زض سطهبیِاظ زضطس  75 زاضًسگبى هوَهی اذیط،

ایي هَضز، هشبضکت فوبل سبیط سْبهساضاى زض هجوان هواَهی اذیاط، حابکی اظ ایاي اسات کاِ        
ًلاط اظ ایٌکاِ    َؽ ضا ًساضز، ططفجبًجِ فوبلیتْبی هطث ّسایت یکثطای گصاض، تَاًبیی هولی  سطهبیِ
گصاض ثِ زلیل توساز کبفی آضای هَافق سبیط سْبهساضاى، فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ّاسایت کاطزُ    سطهبیِ
 ثبشس.

پصیط ثاِ   گصاض ثط سطهبیِ تسلؾ سطهبیِ )ت(، تب)الف( 42ةچٌبًچِ ثب تَجِ ثِ هَاهل هٌسضد زض ثٌس  .46ة
 پصیط کٌتطل ًساضز. یِگصاض ثط سطهب ضٍشٌی هشرض ًجبشس، سطهبیِ

بالمًٌیرأحك

ضا اشربص گصاض حق ضأی ثبلقَُ ذَز ٍ ّوچٌیي حق ضأی ثبلقَُ سبیط  ٌّگبم اضظیبثی کٌتطل، سطهبیِ .47ة
یب ذیط. حق ضأی ثبلقَُ، حق ثاِ زسات    زاضززّس تب هشرض شَز کِ آیب تسلؾ  هَضز تَجِ قطاض هی

ظ اثعاضّبی قبثل تجسیل یب اذتیبضّبی هوبهلِ سْبم، پصیط، هبًٌس حق ًبشی ا آٍضزى حق ضأی زض سطهبیِ
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، تٌْب زض طَضتی کِ حق، هبَّی ثبشاس، هاَضز   ای ضأی ثبلقَُحق  چٌیياست.  ،شبهل پیوبًْبی آتی
 هطاجوِ شَز(. 25ة تب 22ةگیطز )ثِ ثٌسّبی  تَجِ قطاض هی

هبلی ٍ ًیع ّسف ٍ سبذتبض  گصاض ثبیس ّسف ٍ سبذتبض اثعاض ثبلقَُ، سطهبیِ  زض ظهبى ثطضسی حق ضأی .48ة
پصیط زاضز ضا هَضز تَجِ قطاض زّس. ایي ثطضسی، شابهل اضظیابثی شاطایؾ     سبیط ضٍاثـی کِ ثب سطهبیِ

 .استگصاض ثب ایي شطایؾ  هَافقت سطهبیِآشکبض ّب ٍ زالیل  هرتلف اثعاض هبلی ٍ ًیع اًتلبضات، اًگیعُ

ِ  گی گصاض حق ضأی یب سبیط حقَ  تظوین اگط سطهبیِ .49ة پاصیط ضا ًیاع زض    طی هطتجؾ ثب فوبلیتْابی ساطهبی
کٌس کِ آیب ایي حقَ ، زض تطکیت ثاب حاق ضأی ثابلقَُ،     گصاض اضظیبثی هی اذتیبض زاشتِ ثبشس، سطهبیِ

 شَز یب ذیط. پصیط هی گصاض ثط سطهبیِ هٌجط ثِ تسلؾ سطهبیِ

گصاض تَاًبیی فولی  اًس ثِ سطهبیِتَ حق ضأی ثبلقَُ هبَّی، ثِ تٌْبیی یب زض تطکیت ثب سبیط حقَ ، هی .51ة
 41گصاض  ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا ثسّس. ثطای هخبل، ایي هَضز ظهبًی هحتول است کِ سطهبیِ

هبَّی ًبشای اظ اذتیابض    ، اظ حق23پصیط ضا زض اذتیبض زاضز ٍ ؿجق ثٌس ة زضطس اظ حق ضأی سطهبیِ
 زضطس حق ضأی ثیشتط ًیع ثطذَضزاض است. 21تحظیل 

 الهای کاربردیمث

 9 هثال

 31ة،  گاصاض ِ یزاضز. ساطهب  بضیا ضا زض اذت طیپاص ِ یساطهب  یزضطس اظ حق ضأ 71الف،  گصاضِ یسطهب
الاف ضا زاضز.   گاصاض ِ یسطهب یاظ حق ضأ یویً لیتحظ بضیاذت عیٍ ً طیپصِ یسطهب یزضطس اظ حق ضأ

)ٍ اًتلابض   هوابل اسات  ا اضظ  فبقاس  قبًیهوثِ قیوت حبثتی کِ  ٌسُیزٍ سبل آ یؿ لیتحظ بضیاذت
الف حق  گصاضِ ی. سطهب، قبثل اهوبل استایي ٍػویت، ؿی زٍ سبل آتی ازاهِ زاشتِ ثبشس( ضٍز یه
. زض کٌاس  یها  تیضا ّسا طیپصِ یهطثَؽ سطهب یتْبیذَز ضا اهوبل کطزُ است ٍ ثـَض فوبل، فوبل یضأ
 ییاظ تَاًاب  ضساس  یثِ ًلط ه طایکٌس، ظ تسلؾ ضا احطاظ هی بضیالف احتوبالً هو گصاضِ یهَضز، سطهب يیا

ة زض حابل حبػاط اظ    گاصاض ِ یهطثَؽ ثطذَضزاض است. اگطچِ سطهب یتْبیفوبل تیّسا یثطا یفول
 تیا ثیشتط ثطذَضزاض است )کِ زض طَضت اهوابل، اکخط  یحق ضأ لیتحظ یقبثل اهوبل ثطا بضیاذت

ِ  ثِ سْبم ِهوبهل یبضّبیاذتهطتجؾ ثب  ؾیشطاضا ذَاّس زاشت(، اهب  طیپصِ یزض سطهب یحق ضأ  یا گًَا
 .شًَس ًوی هحسَة یهبَّ بضّب،یاذت يیا کِ است

 11 هثال

ضا زض  طیپصِ یسطهب زض یسَم اظ حق ضأ کی کسام ّط گط،یز گصاضِ یسطهب زٍ ٍ الف گصاضِ یسطهب
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 الهای کاربردیمث

 گصاضِ یالف زاضز. سطهب گصاضِ یثب سطهب یاضتجبؽ تٌگبتٌگ ط،یپصِ یسطهب یتجبض تیزاضًس. فوبل بضیاذت
پصیط ضا زض  قبثل تجسیل ثِ سْبم هبزی سطهبیِ یثسّ یهبلکبًِ، اثعاضّب یف، افعٍى ثط اثعاضّبال
هویقبً  آى اهوبل قیوت اهب) است اهوبلکِ فبقس اضظ   یحبثت قیوت ثِزاضز کِ زض ّط ظهبًی  بضیاذت

 زض یضأ حق اظ زضطس 61 الف گصاضِ یسطهب ،یثسّ لیتجس طَضت زض(. فبقس اضظ  اهوبل ًیست
 اظ الف، گصاضِ یسطهب شَز، لیتجس یهبز سْبم ثِ یثسّ اثعاض اگط. زاشت ذَاّس ضا طیپصِ یسطهب
 ّوطاُ ضا طیپصِ یسطهب زض یضأ حق الف گصاضِ یسطهب کِ آًجب اظ. شس ذَاّس هٌتفن حبطل افعایی ّن
 ضا هطثَؽ یتْبیفوبل تیّسا یثطا یفول ییتَاًب اٍ ثِ کِ زاضز بضیاذت زض یهبَّ ثبلقَُ یضأ حق ثب
 .زاضز تسلؾ طیپصِ یسطهب ثط الف گصاضِ یسطهب زّس، یه

پذیزوذاردایبزباسدٌسزمایٍلابلمالحظٍاثزتسلطدرسماویکٍحكرأییاحمًقمطابٍ،

ِ  8تب ة 5پصیط )ثِ ثٌسّبی ة سطهبیِ سبظهبًسّیثطای اضظیبثی ّسف ٍ  .51ة گاصاض   هطاجوِ شَز(، ساطهبی
پصیط ضا ثِ هٌَاى ثرشی اظ  ٍ تظویوبت اتربششسُ زض ظهبى تأسیس سطهبیِپصیط ِ ثب سطهبیثبیس اضتجبؽ 

پصیط ثطضسی کٌس ٍ اضظیبثی ًوبیس کِ آیب شطایؾ هوبهلِ ٍ ٍیژگیْبی اضتجابؽ، ثاِ    سطهبیِ ظهبًسّیسب
سابظهبًسّی   زض هشابضکت زّاس یاب ذیاط.     پاصیط های   کبفی ثطای تسلؾ ثط سطهبیِ گصاض حق سطهبیِ
زض هشابضکت  گصاض کبفی ًیسات. ثاب ٍجاَز ایاي،      ِ تٌْبیی ثطای اهوبل کٌتطل سطهبیِث ،پصیط سطهبیِ

ضا زاشتِ است کِ ثطای تسلؾ اٍ  یگصاض فططت کست حق کِ سطهبیِ ًشبى زّستَاًس  هی سبظهبًسّی
 پصیط کبفی است. ثط سطهبیِ

ٍ  ٍ حاق اًحاالل   ذطیس، حاق فاط  س تَافقْبی قطاضزازی هبًٌس حق گصاض ثبی افعٍى ثط ایي، سطهبیِ .52ة
پصیط ضا هَضز تَجِ قاطاض زّاس. زض طاَضتی کاِ ایاي       شسُ زض ظهبى تأسیس ٍاحس سطهبیِ هشرض

پصیط زاضز، ایي فوبلیتْاب، اظ   تَافقْبی قطاضزازی شبهل فوبلیتْبیی ثبشس کِ اضتجبؽ تٌگبتٌگی ثب سطهبیِ
ط چاِ هوکاي اسات    شَز، اگ پصیط هحسَة هی ًلط هبّیت، ثرش جساًشسًی فوبلیتْبی کلی سطهبیِ

ِ    ذبضد اظ هطظّبی حقَقی سطهبیِ پاصیط،   پصیط ٍاقن شَز. ثٌبثطایي، زض ظهبى توییي تسالؾ ثاط ساطهبی
گیطی ططیح یب ػوٌی هٌسضد زض تَافقْبی قطاضزازی کِ اضتجبؽ تٌگبتٌگی  تظوین حقػطٍضی است 

 پصیط زاضز، ثِ هٌَاى فوبلیتْبی هطثَؽ هَضز ثطضسی قطاض گیطز. ثب سطهبیِ

زّس کِ شطایؾ ذبطی ثِ ٍجَز آیس  فوبلیتْبی هطثَؽ تٌْب ظهبًی ضخ هی اى،پصیط زض ثطذی اظ سطهبیِ .53ة
ای ثبشاس کاِ ّاسایت     گًَِ پصیط هوکي است ثِ سطهبیِ سبظهبًسّیٍاقن شَز. ذبص یب ضٍیسازّبیی 
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ب اظ قجل توییي شسُ ثبشس، هگاط ایٌکاِ آى شاطایؾ ذابص ایجابز شاَز یا        ی آى ٍ ثبظزُ آىفوبلیتْب
پصیط زض ٌّگابم ٍقاَم    فوبلیتْبی سطهبیِ گیطی زضثبضُ تظوینضٍیسازّب ٍاقن گطزز. زض ایي هَضز، تٌْب 

ٍ ثٌابثطایي   زاشاتِ ثبشاس  پاصیط   سطهبیِ  ثبظزُ ای ثط قبثل هالحلِ احطتَاًس  آى شطایؾ ٍ ضٍیسازّب، هی
یؾ ٍ ضٍیسازّب ثطای شطا آىشَز. ثطای زاشتي تسلؾ، لعٍهی ًساضز کِ   فوبلیتْبی هطثَؽ هحسَة هی

گصاضی کِ تَاًبیی اتربش چٌایي تظاویوبتی ضا زاضز ٍاقان شاَز. ایاي هَػاَم کاِ حاق          سطهبیِ
شاَز   گیطی، هشطٍؽ ثِ ایجبز شطایؾ یب ٍقَم یک ضٍیساز است، ثِ ذَزی ذَز هَجت ًوی تظوین

 کِ ایي حق، حوبیتی ثبشس.

 مثالهای کاربردی

 11هثال 

ّاب ٍ اضائاِ    کِ زض اسبسٌبهِ هشرض شسُ اسات، ذطیاس زضیابفتٌی    پصیط تٌْب فوبلیت تجبضی سطهبیِ
گصاضاى است. اضائِ ذسهبت ضٍظاًِ، شبهل ٍطَل ٍ اًتقبل پطزاذتْبی اطل  ذسهبت ضٍظاًِ ثِ سطهبیِ

ِ   ٍاگصاضی جساگبًِ تَافقزض تبضید سطضسیس آًْب است. ثط اسب   سَزٍ  گاصاض ٍ   ای کِ ثایي ساطهبی
ضا   پصیط ثـَض ذَزکبض زضیبفتٌی زض طَضت ًکَل یک زضیبفتٌی، سطهبیِپصیط هٌوقس شسُ است،  سطهبیِ

شسُ اسات؛   ّبی ًکَل کٌس. تٌْب فوبلیت هطثَؽ، هسیطیت زضیبفتٌی گصاضاى ٍاگصاض هی یکی اظ سطهبیِ ثِ
ِ    قبثل هالحلِ احطتَاًس  ظیطا تٌْب فوبلیتی است کِ هی پاصیط ثگاصاضز. هاسیطیت     ای ثاط ثابظزُ ساطهبی

قبثال  زاضای احط ظیطا هستلعم اتربش تظویوبت اسبسی  ،فوبلیت هطثَؽ ًیست ،قجل اظ ًکَلّب  زضیبفتٌی
اظ ًکَل، اظ قجل، تویایي شاسُ اسات ٍ تٌْاب      قجلفوبلیتْبی  -ثبشس ًوی ،پصیط هالحلِ ثط ثبظزُ سطهبیِ

بم گصاضاى است. ثٌابثطایي، ٌّگا   آى ثِ سطهبیِ  هحسٍز ثِ ٍطَل جطیبًْبی ًقسی زض سطضسیس ٍ اًتقبل
ِ  ای قبثل هالحلِ احطپصیط کِ  اضظیبثی فوبلیتْبی کلی سطهبیِ ، تٌْاب حاق   زاضًاس پاصیط   ثط ثبظزُ ساطهبی

 شسُ ثبیس هَضز تَجِ قطاض گیطز. گصاض زض هسیطیت زاضاییْبی ًکَل سطهبیِ

ِ   پصیط اؿویٌبى هی سطهبیِ سبظهبًسّیزض ایي هخبل،  گاصاض، تٌْاب ظهابًی زض هاَضز      زّس کاِ ساطهبی
گیاطی،   گیطی زاضز کِ ایي اذتیابض تظاوین   ثبظزُ اذتیبض تظوین ثط قبثل هالحلِزاضای احط  فوبلیتْبی

ِ تَافق ػطٍضت زاشتِ ثبشس. شطایؾ  پاصیط   ٍاگصاضی، ثرش جساًشسًی هوبهلِ کلی ٍ ایجبز ساطهبی
ِ    ٍاگصاضی ّوطاُ ثب اسبسٌبهِ سطهبیِتَافق شطایؾ  است. ثٌبثطایي، گیاطی   پصیط، هٌجط ثاِ ایاي ًتیجا

گصاض تٌْب زض طاَضت ًکاَل،    پصیط تسلؾ زاضز، حتی اگط سطهبیِ گصاض ثط سطهبیِ شَز کِ سطهبیِ هی
شاسُ ضا ذابضد اظ هطظّابی     ّابی ًکاَل   ّب ضا زض اذتیبض زاشتِ ثبشس ٍ زضیابفتٌی  هبلکیت زضیبفتٌی
 کٌس. پصیط، هسیطیت  حقَقی سطهبیِ
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 12هثال 

ِ  سابظهبًسّی بم ثطضسای ّاسف ٍ   پصیط ّستٌس. ٌّگا  ّب، تٌْب زاضایی سطهبیِ زضیبفتٌی پاصیط،   ساطهبی
شسُ است. ؿطفی کِ تَاًبیی  ّبی ًکَل شَز کِ تٌْب فوبلیت هطثَؽ، هسیطیت زضیبفتٌی هشرض هی

گیطًسگبى، ثسّی ذاَز ضا ًکاَل کاطزُ     ًلط اظ ایٌکِ ٍام ّب ضا زاضز، ططف هسیطیت ًکَل زضیبفتٌی
 پصیط تسلؾ زاضز. ثبشٌس یب ذیط، ثط سطهبیِ

ِ گصاض  هبیِسط .54ة پاصیط، هـابثق    هوکي است توْس ططیح یب ػوٌی زاشتِ ثبشس کِ اؿویٌبى زّس ساطهبی
گصاض ضا ثیشتط زض هوطع ًَسبى ثبظزُ  کٌس. ایي توْس هوکي است سطهبیِ ذَز فوبلیت هی سبظهبًسّی

زاشاتي تسالؾ شاَز.     ثاطای گصاض ثطای کست حق کبفی  قطاض زّس ٍ هَجت افعایش اًگیعُ سطهبیِ
تَاًاس   کٌاس، های   ذَز فوبلیت هی سبظهبًسّیپصیط ؿجق  یي، توْس ثطای اؿویٌبى اظ ایٌکِ سطهبیِثٌبثطا

 شارض گصاض ٍ هبًن تسلؾ  گصاض ثبشس، اهب ثِ ذَزی ذَز، هَجت تسلؾ سطهبیِ ًشبًِ تسلؾ سطهبیِ
 شَز. زیگط ًوی

كوس بتب ٍآنح بزخًرداریاسپذیزیاپذیزیاسباسدٌمتغیزواضیاسارتباطباسزمایٍآسیب

باسدٌ

کٌس کِ آیب  گصاض توییي هی پصیط کٌتطل زاضز یب ذیط، سطهبیِ گصاض ثط سطهبیِ ٌّگبم اضظیبثی ایٌکِ سطهبیِ .55ة
اظ حاق  یب ًساجت ثاِ آى ثابظزُ     گیطز هیپصیط قطاض  زض هوطع ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ

   .ثطذَضزاض است یب ذیط

ِ هتغیط، ثبظز  ثبظزُ .56ة پاصیط ٍجاَز    ّی است کِ حبثت ًجبشس ٍ اهکبى تغییط آى زض ًتیجِ هولکطز ساطهبی
 17تَاًس فقؾ هخجت، فقؾ هٌفی یب ّن هخجت ٍ ّن هٌفای ثبشاس )ثاِ ثٌاس      هتغیط هی  زاشتِ ثبشس. ثبظزُ

 پصیط هتغیط است یب ذیط، ٍ ایي ثبظزُ، کٌس کِ آیب ثبظزُ سطهبیِ گصاض اضظیبثی هی هطاجوِ شَز(. سطهبیِ
ًلط اظ شکل حقَقی ثبظزُ، تب چِ اًساظُ هتغیاط اسات. ثاطای هخابل،      ثط هجٌبی هبّیت تَافق ٍ ططف

، ساَز زاشتِ ثبشس. پطزاذتْبی حبثات   سَزثب پطزاذتْبی حبثت  هشبضکتیتَاًس اٍضا   گصاض هی سطهبیِ
طاض شَز ظیطا زض هوطع ضیسک هاسم ثبظپطزاذات قا    اظ هٌلط ایي استبًساضز ثبظزُ هتغیط هحسَة هی

زّس. هیاعاى ًَسابى    قطاض هیهشبضکت گصاض ضا زض هوطع ضیسک اهتجبضی ًبشط اٍضا   زاضز ٍ سطهبیِ
ثساتگی زاضز. ّوچٌایي،   هشابضکت  ثبظزُ )یوٌی ًحَُ تغییاط ثابظزُ(، ثاِ ضیساک اهتجابضی اٍضا       

شاَز، ظیاطا    پصیط، ثبظزُ هتغیط هحسَة هی العحوِ حبثت هولکطز ثبثت هسیطیت زاضاییْبی سطهبیِ حق
زّاس. هیاعاى ًَسابى     پصیط قطاض هی سطهبیِ هسم ایفبی توْس تَسؾگصاض ضا زض هوطع ضیسک  سطهبیِ

 العحوِ ثستگی زاضز. قپصیط زض ایجبز زضآهس کبفی ثطای پطزاذت ح ثبظزُ، ثِ تَاًبیی سطهبیِ
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 ّبیی اظ ثبظزُ، شبهل هَاضز ظیط است: ًوًَِ .57ة

حبطل اظ  سَزپصیط )ثطای هخبل،  شسُ تَسؾ سطهبیِ سَز تقسیوی، سبیط هٌبفن اقتظبزی تَظین الف.
گصاض زض  گصاضی سطهبیِ پصیط( ٍ تغییط زض اضظ  سطهبیِ اٍضا  ثسّی طبزضشسُ تَسؾ سطهبیِ

 پصیط هعثَض. سطهبیِ

ّب ٍ  العحوِ پصیط، حق حقَ  ٍ هعایب ثبثت اضائِ ذسهبت هطتجؾ ثب زاضاییْب یب ثسّیْبی سطهبیِ ة.
ثبقیوبًسُ زض زاضاییْب ٍ ثسّیْبی هٌبفن پصیطی اظ ظیبى ًبشی اظ پشتیجبًی اهتجبضی یب ًقسی،  آسیت
کِ ثِ ًقسیٌگی آتی  پصیط، هعایبی هبلیبتی ٍ زستطسی پصیط ٌّگبم اًحالل سطهبیِ سطهبیِ
 آٍضز. زست هی پصیط ثِ  گصاض زض احط اضتجبؽ ثب سطهبیِ سطهبیِ

گصاض هوکي است  ثبظزّی کِ سبیط شیٌفوبى ثِ آى زستطسی ًساضًس. ثطای هخبل، سطهبیِ ح.
پصیط هَضز استفبزُ قطاض زّس، هبًٌس تطکیت  زاضاییْبی ذَز ضا زض تطکیت ثب زاضاییْبی سطهبیِ

ّب، تأهیي هحظَالت کویبة،  یی زض هقیب ، کبّش ّعیٌِجَ ٍكبیف هولیبتی ثِ هٌلَض ططفِ
زستطسی ثِ زاًش اذتظبطی یب هحسٍز کطزى ثطذی هولیبت یب زاضاییْب ثب ّسف افعایش 

 گصاض. اضظ  سبیط زاضاییْبی سطهبیِ

ارتباطبیهتسلطيباسدٌ

ضذٌتسلطتفًیض

پصیط ضا  ثط سطهبیِذَز ، ٍجَز کٌتطل گیطًسُ( گیطی )تظوین گصاض زاضای حق تظوین ظهبًی کِ سطهبیِ .58ة
گصاض ثبیس توییي کٌس کاِ   است یب ًوبیٌسُ. ّوچٌیي سطهبیِ اطیلکٌس، ثبیس توییي کٌس کِ  اضظیبثی هی

ِ   آیب ٍاحس تجبضی زیگطی کِ زاضای حق تظوین گاصاض هوال    گیطی است، ثِ هٌَاى ًوبیٌاسُ ساطهبی
)ّب(( ٍ اطایل زیگاط )  اشربصیب  شرضَی است کِ هوستبً اظ س شرظیکٌس یب ذیط. ًوبیٌسُ،  هی

ِ  کٌس ٍ ثٌبثطایي، زض ظهبى اهوبل اذتیبض تظوین ثطای هٌبفن آًْب کبض هی پاصیط کٌتاطل    گیطی، ثط ساطهبی
هوکاي اسات    اطایل هطاجوِ شَز(. ثِ ایي تطتیت، ثطذی هَاقن تسالؾ   21ٍ  19ًساضز )ثِ ثٌسّبی 

تَاى فقؾ ثِ ایي زلیال   گیطًسُ ضا ًوی . تظوین، حفق ٍ اهوبل شَزاطیلتَسؾ ًوبیٌسُ، اهب اظ جبًت 
 تَاًٌس اظ تظویوبت اٍ هٌتفن شًَس، ًوبیٌسُ هحسَة کطز. زیگط هی اشربصکِ 

ذابص یاب توابم فوبلیتْابی هطثاَؽ، اذتیابض        یگصاض هوکي است زض ذظاَص هَػاَهبت   سطهبیِ .59ة
ِ   تظوین َ     گیطی ضا ثِ ًوبیٌسُ تفَیغ کٌاس. ساطهبی ثاط   ذاَز  ز کٌتاطل گاصاض ٌّگابم اضظیابثی ٍجا
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ِ   گیطی تفَیغ پصیط، ثبیس ثب حق تظوین سطهبیِ گاصاض   شسُ ثِ ًوبیٌسُ ذَز، ّوبًٌس ظهبًی کاِ ساطهبی
ٍجَز زاشتِ ثبشس، ّاط   اطیلکٌس، ثطذَضز ًوبیس. زض شطایـی کِ ثیش اظ یک  ثـَض هستقین هول هی

ظیبثی کٌٌس کِ آیب ثاط  ، اض54تب ة 5ثبیس ثب زض ًلط گطفتي العاهبت ثٌسّبی ة اشربص اطیلیک اظ 
ًوبیٌاسُ   ،گیطًاسُ  ثطای توییي ایٌکاِ تظاوین   72تب ة 61پصیط تسلؾ زاضًس یب ذیط. ثٌسّبی ة سطهبیِ
 کٌس. ، ضٌّوَز اضائِ هیاطیلاست یب 

ِ   تظوین .61ة پاصیط تحات    گیطًسُ ثطای توییي ایٌکِ ًوبیٌسُ است یب ذیط، ثبیس ضاثـِ کلی ثیي ذاَز، ساطهبی
 پصیط، ثِ ٍیژُ توبم هَاهل ظیط ضا هَضز تَجِ قطاض زّس: ثب سطهبیِزض اضتجبؽ  صاشربهسیطیت ٍ سبیط 

 (؛63تب ة 62پصیط )ثٌسّبی ة گیطی ذَز زضثبضُ سطهبیِ زاهٌِ اذتیبض تظوین الف.

 (؛67تب ة 64)ثٌسّبی ة اشربصحق سبیط  ة.

زاضز )ثٌسّبی )ّبی( حقَ  ٍ هعایب، ًسجت ثِ زضیبفت آى حق تَافقحقَ  ٍ هعایبیی کِ ؿجق  ح.
 (؛71تب ة 68ة

پصیط زاضز  اظ سبیط هٌبفوی کِ زض سطهبیِ گیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ ًبشی پصیطی تظوین آسیت ت.
 (.72ٍ ة 71)ثٌسّبی ة

ثط هجٌبی ٍاقویتْب ٍ شطایؾ ذبص، ثطای ّط یک اظ هَاهل هَضز اشبضُ، ثبیس اّویت هتفبٍتی زض ًلاط  
 گطفتِ شَز.

 61طًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط، هستلعم اضظیبثی توبم هَاهال هٌاسضد زض ثٌاس ة   گی توییي ایٌکِ تظوین .61ة
گیطًسُ ضا زاشتِ ثبشس )حق ثطکٌابضی( ٍ   ، حق هبَّی ثطکٌبضی تظوینشرضاست، هگط ایٌکِ یک 

 هطاجوِ شَز(. 65گیطًسُ ضا ثطکٌبض کٌس )ثِ ثٌس ة ثتَاًس ثسٍى زلیل، تظوین

گیزیدامىٍاختیارتػمیم

 شَز: گیطًسُ، ثب زض ًلط گطفتي هَاضز ظیط اضظیبثی هی گیطی تظوین ذتیبض تظوینزاهٌِ ا .62ة

 گیطی، هجبظ ٍ ؿجق قبًَى تظطیح شسُ ثبشس؛ ٍ تظوین تَافقْبیفوبلیتْبیی کِ ؿجق  الف.

 گیطی زضثبضُ فوبلیتْبی هعثَض زاضز. گیطًسُ ٌّگبم تظوین اذتیبضی کِ تظوین ة.

زض  طیپاص ِ یکِ هقطض شسُ است سطهب ییسکْبیضپصیط،  سطهبیِ ظهبًسّیسبگیطًسُ ثبیس ّسف ٍ  تظوین .63ة
اشربص زض اضتجابؽ ثاب    طیثِ سب طیپصِ یکِ هقطض شسُ است سطهب ییسکْبیض طز،یهوطع آًْب قطاض ثگ
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پصیط ضا هاَضز تَجاِ    سطهبیِ زض سبظهبًسّیگیطًسُ  تظوین هشبضکتٍ هیعاى  اًتقبل زّس ط،یپصِ یسطهب
ِ هشبضکت گیطًسُ  تظوین ایٌکِ، قطاض زّس. ثطای هخبل ِ زض سابظهبًسّی  ای  قبثل هالحلا پاصیط   ساطهبی

گیطًاسُ،   کاِ تظاوین  ًشبى زّاس  گیطی(، هوکي است  زاشتِ ثبشس )شبهل توییي زاهٌِ اذتیبض تظوین
 شَز. ضا زاضز کِ هَجت تَاًبیی اٍ ثطای ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ هی یحق کستفططت ٍ اًگیعُ 

اضخاظحمًقسایز

گیطًسُ ثاطای ّاسایت فوبلیتْابی هطثاَؽ      هوکي است ثط تَاًبیی تظوین اشربصهبَّی سبیط  حق .64ة
کاِ  ًشابى زّاس   هؤحط ثبشس. حق ثطکٌابضی هابَّی یاب سابیط حقاَ  هوکاي اسات         ،پصیط سطهبیِ
 گیطًسُ، ًوبیٌسُ است. تظوین

یطًاسُ ضا ثطکٌابض   گ ، حق ثطکٌبضی هبَّی زاشتِ ثبشس ٍ ثتَاًس ثسٍى زلیل تظاوین شرضّطگبُ یک  .65ة
گیطًسُ، ًوبیٌسُ است. اگاط   کٌس، ایي هَضز ثِ تٌْبیی کبفی است تب ایي ًتیجِ حبطل شَز کِ تظوین

 اشربص زیگطثسٍى تَافق ثب  اشربصیک اظ  ، زاضای چٌیي حقی ثبشٌس )ٍ ّی  شرضثیش اظ یک 
گیطًاسُ اسبسابً اظ    تظاوین  (، ایي حق، ثِ تٌْبیی ثطای توییي ایٌکِگیطًسُ ضا ثطکٌبض کٌس ًتَاًس تظوین

کٌس. افعٍى ثط ایي، ثاب ثیشاتط شاسى     کٌس یب ذیط، کفبیت ًوی ؿطف زیگطاى ٍ ثطای هٌبفن آًْب کبض هی
گیطًاسُ ٍ ًیاع    الظم ثطای ّوکبضی ثب یکسیگط جْت اهوبل حاق ثطکٌابضی تظاوین    اشربصتوساز 

ٍ هعایاب ٍ سابیط هٌابفن(،    گیطًسُ )یوٌای حقاَ     افعایش هجلغ ٍ ًَسبى سبیط هٌبفن اقتظبزی تظوین
 اّویت کوتطی ثطای ایي هبهل ثبیس زض ًلط گطفت.

کاِ هَجات    اشاربص گیطًسُ ًوبیٌسُ است یب ذیط، حق هبَّی سابیط   ٌّگبم اضظیبثی ایٌکِ تظوین .66ة
ای هشبثِ ثب حق ثطکٌبضی، هَضز تَجِ قاطاض   شَز، ثبیس ثِ شیَُ گیطًسُ هی هحسٍز شسى اذتیبض تظوین

تواساز کوای اظ    تظَیتای کِ ثطای اقساهبت ذَز هلعم ثِ زضیبفت  گیطًسُ بل، تظوینگیطز. ثطای هخ
زیگط است، هووَالً ًوبیٌسُ است )ثطای ضاٌّوبیی ثیشتط زضثبضُ هبّیت حق ٍ هبَّی ثاَزى   اشربص

 هطاجوِ شَز(. 25تب ة 22آى، ثِ ثٌسّبی ة

اهوبل تَسؾ ّیئت هسیطُ )یب سبیط  ، ثبیس شبهل اضظیبثی ّطگًَِ حق قبثلسبیط اشربصثطضسی حق  .67ة
)ة( هطاجواِ  23گیطی ثبشاس )ثاِ ثٌاس ة    پصیط ٍ آحبض آى ثط اذتیبض تظوین کٌٌسُ( سطهبیِ اضکبى ازاضُ

 شَز(.
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 حقًق ي مشايا

گیطًسُ زض هقبیسِ ثاب ثابظزُ هاَضز اًتلابض حبطال اظ       حقَ  ٍ هعایبی تظوین  ّطچِ هجلغ ٍ ًَسبى .68ة
 ثبشس ثیشتط است. اطیلگیطًسُ،  ط ثبشس، احتوبل ایٌکِ تظوینپصیط ثیشت فوبلیتْبی سطهبیِ

 س:کٌ ًیع ثطضسی ضا است یب ًوبیٌسُ، ثبیس ٍجَز شطایؾ ظیط اطیلثطای توییي ایٌکِ گیطًسُ  تظوین .69ة

 .هتٌبست است گیطًسُ ثب ذسهبت ٍی حقَ  ٍ هعایبی تظوینایٌکِ  الف.

یب هجبلغی است کِ زض تَافقْبی ذسهبت هشبثِ ٍ حقَ  ٍ هعایب تٌْب شبهل شطایؾ  ایٌکِ تَافق ة.
 شطایؾ هتوبضف، هطسَم است. شسُ زض سـح هْبضتْبی هصاکطُ

)الاف( ٍ )ة( ٍجاَز   69تَاًس ًوبیٌسُ ثبشس، هگط ایٌکِ شطایؾ هٌسضد زض ثٌس ة گیطًسُ ًوی تظوین .71ة
گیطًاسُ   کِ ًوبیٌسُ، تظاوین گیطی زضثبضُ ایٌ احطاظ ایي شطایؾ، ثِ تٌْبیی ثطای ًتیجِ ،زاشتِ ثبشس. اهب

 است، کبفی ًیست.

وًسانباسدٌواضیاسسایزمىافعپذیزیاسآسیب

ِ      گیطًسُ هٌبفن زیگطی زض سطهبیِ ّطگبُ تظوین .71ة گاصاضی زض   پصیط زاشاتِ ثبشاس )ثاطای هخابل، ساطهبی
ضظیابثی ایٌکاِ   گیطًسُ ثاطای ا  پصیط(، تظوین پصیط یب اضائِ تؼویي زض اضتجبؽ ثب هولکطز سطهبیِ سطهبیِ

گیطز  ًوبیٌسُ است یب ذیط ثبیس ثطضسی کٌس کِ آیب زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی اظ ایي هٌبفن قطاض هی
 ثبشس. اطیلگیطًسُ  کِ هوکي است تظوین زّس ًشبى هیپصیط  یب ذیط. زاشتي سبیط هٌبفن زض سطهبیِ

، ثبیاس  پاصیط  اظ سبیط هٌبفن زض سطهبیِشی ثبظزُ ًب  ًَسبى پصیطی اظ آسیتگیطًسُ ثطای اضظیبثی  تظوین .72ة
 هَاضز ظیط ضا هَضز تَجِ قطاض زّس:

ّطچِ هجلغ ٍ ًَسبى هٌبفن اقتظبزی، شبهل حقَ  ٍ هعایب ٍ سبیط هٌبفن، ثیشتط ثبشس، احتوبل  الف.
 ثبشس، ثیشتط است. اطیلگیطًسُ  ایٌکِ تظوین

پصیطی سبیط  ثب آسیتگیطًسُ اظ ًَسبى ثبظزُ زض هقبیسِ  تظوین پصیطی ایٌکِ آسیت ة.
گصاضاى اظ ًَسبى ثبظزُ هتفبٍت است یب ذیط، ٍ اگط چٌیي است، آیب ایي هَػَم،  سطهبیِ

زّس یب ذیط. ثطای هخبل، ایي هَضز هوکي است  گیطًسُ ضا تحت تأحیط قطاض هی اقساهبت تظوین
صیط ثطذَضزاض پ زض سطهبیِ  ثب اٍلَیت پبییي هٌبفنگیطًسُ اظ  ظهبًی ٍجَز زاشتِ ثبشس کِ تظوین

 پصیط اضائِ کٌس. ضا ثِ سطهبیِ تؼویٌْبی اهتجبضیثبشس یب سبیط اشکبل 
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پصیط ضا ًسجت ثِ کل ًَسابًْبی ثابظزُ    پصیطی ذَز اظ ًَسبى ثبظزُ سطهبیِ گیطًسُ ثبیس آسیت تظوین
پصیط اضظیبثی کٌس. ایي اضظیبثی اسبسبً ثط هجٌابی ثابظزُ هاَضز اًتلابض حبطال اظ فوبلیتْابی        سطهبیِ
گیطًاسُ اظ ًَسابى ثابظزُ     پاصیطی تظاوین   اهب ًجبیس حساکخط هیعاى آسیت ،شَز پصیط اًجبم هی سطهبیِ
 گیطًسُ، ًبزیسُ گطفت. پصیط ضا ثِ ٍاسـِ سبیط هٌبفن تظوین سطهبیِ

 مثالهای کاربردی

 13هثال 

 شَز ٍ آى ثِ طَضت هبم هوبهلِ هیٍاحسّبی ای )هسیط طٌسٍ (، طٌسٍقی ضا کِ  گیطًسُ تظوین

حبٍی هویبضّبی هحسٍزکٌٌاسُ   اهیسًبهِشسُ زض  تحت ًلبضت است ٍ زقیقبً ؿجق هویبضّبی توییي

ثابی  کٌس. ایي طاٌسٍ    قَاًیي ٍ هقطضات است، تأسیس، هطػِ ٍ هسیطیت هیشسُ ؿجق  توطیف

گااصاضی زض پطتفااَی هتٌااَهی اظ اٍضا  ثْاابزاض هبلکبًااِ شااطکتْبی سااْبهی هاابم، ثااِ  سااطهبیِ

گاصاضی   ، هسیط طٌسٍ  ثطای سطهبیِشسُ توطیفشسُ است. ؿجق هویبضّبی  گصاضاى هطػِ سطهبیِ

ِ زضطس، زض طاٌسٍ    11 ثِ هیعاىزض زاضاییْب اذتیبض زاضز. هسیط طٌسٍ ،   گاصاضی کاطزُ   ساطهبی

زاضاییْابی  اضظ  زضطاس ذابلض    1هجٌبی ثبظاض، هوبزل  العحوِ ذسهبت ذَز ضا ثط است ٍ حق

. هسیط طاٌسٍ ، زض  استشسُ  ِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِالعحو کٌس. ایي حق طٌسٍ  زضیبفت هی

ِ هیعاى اظ ثیش ثطاثط ظیبًْبی طٌسٍ  زض طَضتی کِ  ثبشاس، توْاسی ًاساضز.    اٍ گاصاضی   ساطهبی

ای ًیاع ایجابز ًکاطزُ اسات.      ٍ ّیئت هاسیطُ  ًیستطٌسٍ  هلعم ثِ ایجبز ّیئت هسیطُ هستقل 

زّاس،   یط طٌسٍ  ضا تحات تاأحیط قاطاض    گیطی هس هبَّی کِ اذتیبض تظوین اظ حقگصاضاى  سطهبیِ

شاسُ تَساؾ    هشارض  ثب ضهبیت هحسٍزیتْبیضا ٍاحسّبی ذَز تَاًٌس  ثطذَضزاض ًیستٌس، اهب هی

 طٌسٍ  ثبظذطیس کٌٌس.

ٍ العاهابت قابًًَی اًجابم    اهیسًبهاِ  شاسُ زض   ٍجَز ایٌکِ هولیبت طٌسٍ  ؿجق هویبضّبی تویایي ثب 

است کِ ثِ اٍ تَاًبیی فولی ثطای ّاسایت فوبلیتْابی    گیطی شَز، هسیط طٌسٍ  زاضای حق تظوین هی

گیطی هاسیط   ثط اذتیبض تظوین احطگصاض  گصاضاى اظ حق هبَّی یوٌی سطهبیِ -زّس هطثَؽ طٌسٍ  ضا هی

هجتٌی ثط ثبظاض، هتٌبسات ثاب     العحوِ طٌسٍ ، ثطذَضزاض ًیستٌس. هسیط طٌسٍ  ثبثت ذسهبت ذَز حق

. حقاَ  ٍ  اسات زض طٌسٍ   گصاضی زاضای زضطسی سطهبیًِیع کٌس ٍ  شسُ زضیبفت هی ذسهبت اضائِ

اظ فوبلیتْبی طاٌسٍ  قاطاض    گصاضی هسیط طٌسٍ ، اٍ ضا زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی هعایب ٍ سطهبیِ

 است. اطیلقبثل هالحلِ ًیست کِ ًشبى زّس هسیط طٌسٍ ، زّس، اهب آًقسض  هی
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گیاطی   طٌسٍ  ّوطاُ ثب اذتیبض تظاوین  پصیطی هسیط طٌسٍ  اظ ًَسبى ثبظزُ زض ایي هخبل، آسیت

کِ هاسیط طاٌسٍ ، ًوبیٌاسُ اسات. ثٌابثطایي هاسیط        زّس ًشبى هی، کٌٌسُؿجق هویبضّبی هحسٍز

 گیطز کِ ثط طٌسٍ  کٌتطل ًساضز. طٌسٍ  ًتیجِ هی

 14هثال 

گصاضاى، طٌسٍقی  گصاضی ثطای توسازی اظ سطهبیِ ای ثِ هٌلَض ایجبز فططت سطهبیِ گیطًسُ تظوین

ًبهاِ ازاضُ   گیطًسُ )هسیط طٌسٍ ( ثبیس ؿجق هَافقت کٌس. تظوین أسیس، هطػِ ٍ هسیطیت هیضا ت

ِ  گًَِ طٌسٍ ، تظویوبت ضا ثِ گاصاضاى ایجابز    ای اتربش کٌس کِ ثیشتطیي هٌبفن ثطای توبم ساطهبی

هسیط طٌسٍ  زض  گیطی زاضز. ای ثطای تظوین . ثب ٍجَز ایي، هسیط طٌسٍ  اذتیبضات گستطزُشَز

زضطس زاضاییْبی تحت هسیطیت ذاَز ٍ   1العحوِ هجتٌی ثط ثبظاض هوبزل  ، حقاضائِ ذسهبتاظای 

زضطس هجواَم ساَز طاٌسٍ  ضا زضیبفات      21زض طَضت زستیبثی ثِ سـح هشرظی اظ سَز، 

 شسُ است. العحوِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ کٌس. حق هی

گاصاضاى   هٌبفن ثطای توبم سطهبیِ ای اتربش شَز کِ ثیشتطیي گًَِ ثب ٍجَز ایٌکِ تظویوبت ثبیس ثِ

گیطی زض ذظَص ّسایت فوبلیتْبی  ای ثطای تظوین ، هسیط طٌسٍ  اذتیبضات گستطزُگطززتأهیي 

العحواِ هجتٌای ثاط هولکاطز      العحوِ حبثت ٍ ًیع حاق  هطثَؽ طٌسٍ  زاضز. ثِ هسیط طٌسٍ  حق

  ٍ هعایب، هٌبفن هسیط شسُ است. افعٍى ثط ایي، حقَ شَز کِ هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ پطاذت هی

کٌس، ثسٍى ایٌکاِ   گصاضاى ثطای افعایش اضظ  طٌسٍ  ّوسَ هی طٌسٍ  ضا ثب هٌبفن سبیط سطهبیِ

زض ایاي ٍػاویت،   ًبشای اظ فوبلیتْابی طاٌسٍ  قاطاض زّاس.        هسیط ضا زض هوطع ًَسبى ثبظزُ

 ت.، ثطذَضزاض ًیساست اطیلزّس هسیط طٌسٍ ،  شبى اظ چٌبى اّویتی کِ ً پصیطی آسیت

ح ظیط، تشطیح شسُ است. 14الف تب 14شسُ ٍ ًحَُ تجعیِ ٍ تحلیل ثبال، زض هخبلْبی  الگَی اضائِ

 گیطز. ّط هخبل ثِ طَضت جساگبًِ هَضز ثطضسی قطاض هی

 الف14هثال 

ثبشس کِ هٌابفن اٍ ضا ثاب هٌابفن     گصاضی زض طٌسٍ  ًیع هی زضطس سطهبیِ 2هسیط طٌسٍ ، هبلک 

کٌاس. هاسیط طاٌسٍ  زض قجابل ظیبًْابی طاٌسٍ  کاِ ثایش اظ          هیگصاضاى ّوسَ  سبیط سطهبیِ

تَاًٌس ثاب ضأی   گصاضاى، تٌْب ثِ زلیل ًقغ قطاضزاز هی گصاضی اٍ است، توْس ًساضز. سطهبیِ سطهبیِ
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 اکخطیت هسیط طٌسٍ  ضا ثطکٌبض کٌٌس.

بی ، اٍ ضا ثیشتط زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی اظ فوبلیتْا زضطس( 2) گصاضی هسیط طٌسٍ  سطهبیِ

ًیست کِ ًشبى زّاس    پصیطی اظ ًَسبى ثبظزُ آًقسض قبثل هالحلِ زّس، اهب آسیت طٌسٍ  قطاض هی

گصاضاى ثطای ثطکٌبضی هسیط طٌسٍ ، ثِ هٌَاى حاق   است. حق سبیط سطهبیِ اطیلهسیط طٌسٍ ، 

شَز، ظیطا ایي حق تٌْب زض طَضت ًقغ قطاضزاز، قبثل اهوابل اسات.    حوبیتی زض ًلط گطفتِ هی

گیاطی زاضز ٍ زض   ای ثاطای تظاوین   ي هخبل، ثب ٍجَز ایٌکِ هسیط طٌسٍ  اذتیبضات گستطزُزض ای

پصیطی اظ ًَسبى ثبظزُ  ًبشی اظ هٌبفن ٍ حقَ  ٍ هعایبی قطاض زاضز، اهب آسیت  ثبظزُ  هوطع ًَسبى

تطتیات، هاسیط    زّس هسیط طٌسٍ ، ًوبیٌسُ اسات. ثاِ ایاي    ای است کِ ًشبى هی گًَِ طٌسٍ  ثِ

 کٌس کِ ثط طٌسٍ  کٌتطل ًساضز. طی هیگی ًتیجِ

 ب14هثال 

 ِ گاصاضی زض طاٌسٍ  زاضز، اهاب زض ثطاثاط ظیبًْابی       هسیط طٌسٍ  سْن ًسجی ثیشتطی اظ ساطهبی

تَاًٌس تٌْب ثِ زلیل ًقغ  گصاضاى هی گصاضی هصکَض ًساضز. سطهبیِ طٌسٍ ، توْسی فطاتط اظ سطهبیِ

 کٌٌس.قطاضزاز، ثب ضأی اکخطیت هسیط طٌسٍ  ضا ثطکٌبض 

گصاضاى ثطای ثطکٌبضی هسیط طٌسٍ ، ثِ هٌَاى حق حوبیتی زض ًلط  زض ایي هخبل، حق سبیط سطهبیِ

ظیطا تٌْب ثب ًقغ قطاضزاز قبثل اهوبل است. ثب ٍجَز ایٌکاِ ثاِ هاسیط طاٌسٍ       ،شَز گطفتِ هی

َز، ش پطزاذت هی ،شسُ العحوِ هجتٌی ثط هولکطز هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ العحوِ حبثت ٍ حق حق

تَاًس هسیط ضا زض هواطع ًَسابى    گصاضی هسیط طٌسٍ  ثب حقَ  ٍ هعایبی اٍ هی تطکیت سطهبیِ

زّس هسیط  ثبظزُ حبطل اظ فوبلیتْبی طٌسٍ  قطاض زّس کِ آًقسض قبثل هالحلِ است کِ ًشبى هی

هٌبفن اقتظبزی هسیط طاٌسٍ  )ثاب زض ًلاط گاطفتي       است. ّطچِ هیعاى ٍ ًَسبى اطیلطٌسٍ  

  ٍ هعایب ٍ سبیط هٌبفن( ثیشتط ثبشس، هسیط طٌسٍ  زض تجعیِ ٍ تحلیال ذاَز، ثاط    هجوَم حقَ

 است.اطیل هٌبفن اقتظبزی هعثَض تأکیس ثیشتطی ذَاّس زاشت ٍ ثِ احتوبل ظیبز هسیط طٌسٍ ، 

ثِ  گصاضی ثطای هخبل، ثب تَجِ ثِ حقَ  ٍ هعایب ٍ سبیط هَاهل، هسیط طٌسٍ  هوکي است سطهبیِ

کٌس، کبفی ثساًس. ثب ٍجَز  گیطی زضثبضُ ایٌکِ طٌسٍ  ضا کٌتطل هی ثطای ًتیجِ زضطس ضا 21 هیعاى

 کٌتاطل  )یوٌی ظهبًی کِ حقَ  ٍ هعایب ٍ سبیط هَاهل هتفابٍت ثبشاٌس(،  هتفبٍت شطایؾ زض ایي، 
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 ایجبز شَز.گصاضی،  هتفبٍتی اظ سطهبیِ  َسـ زضهوکي است 

 پ14هثال 

زض طٌسٍ  است، اهب زض قجبل ظیبًْبی طٌسٍ  زض گصاضی  زضطس سطهبیِ 21هبلک  ،هسیط طٌسٍ 

ای زاضز کِ توبم  هسیطُ گصاضی اٍ ثبشس، توْسی ًساضز. طٌسٍ ، ّیئت طَضتی کِ ثیشتط اظ سطهبیِ

شاًَس.   گصاضاى زیگاط هٌظاَة های    اهؼبی آى، هستقل اظ هسیط طٌسٍ  ّستٌس ٍ تَسؾ سطهبیِ

هسیطُ تظوین ثگیطز قطاضزاز هسیط  ط ّیئتکٌس. اگ هسیطُ، هسیط طٌسٍ  ضا سبالًِ هٌظَة هی ّیئت

شسُ تَسؾ هسیط طٌسٍ ، تَسؾ سبیط هسیطاى آى طاٌوت   طٌسٍ  ضا توسیس ًکٌس، ذسهبت اضائِ

 قبثل اضائِ است.

هجتٌی ثط هولکطز کِ هتٌبست ثاب ذاسهبت     العحوِ العحوِ حبثت ٍ حق اگطچِ هسیط طٌسٍ ، حق

ثب حقاَ  ٍ  زضطس(  21)گصاضی هسیط طٌسٍ   یِکٌس، تطکیت سطهب شسُ است ضا زضیبفت هی اضائِ

زّاس کاِ آًقاسض قبثال      ًبشی اظ فوبلیتْبی طٌسٍ  قطاض هی  هعایب، اٍ ضا زض هوطع ًَسبى ثبظزُ

ِ  اطیلزّس هسیط طٌسٍ ،  هالحلِ است کِ ًشبى هی گاصاضاى ثاطای    است. ثب ٍجَز ایي، ساطهبی

کبضی ثطای کست اؿویٌبى اظ ایٌکِ هسیطُ، سبظٍ ّیئت -زاضًسحق هبَّی ٍ ، ثطکٌبضی هسیط طٌس

 کٌس.  تَاًٌس هسیط طٌسٍ  ضا ثطکٌبض کٌٌس فطاّن هی گصاضاى زض طَضت توبیل هی سطهبیِ

زض ایي هخبل، هسیط طٌسٍ  زض تجعیِ ٍ تحلیل ذَز، ثط حق هبَّی ثطکٌبضی تأکیس ثیشتطی زاضز. 

زاضز ٍ اظ ؿطیق حقاَ  ٍ   گیطی ای ثطای تظوین ثٌبثطایي، اگطچِ هسیط طٌسٍ  اذتیبضات گستطزُ

گیطز، اهب حق هبَّی سابیط   گصاضی ذَز، زض هوطع ًَسبى ثبظزُ طٌسٍ  قطاض هی هعایب ٍ سطهبیِ

گیطز کِ ثاط   زّس کِ هسیط طٌسٍ  ًوبیٌسُ است. ثٌبثطایي، هسیط ًتیجِ هی گصاضاى ًشبى هی سطهبیِ

 طٌسٍ  کٌتطل ًساضز.

 15هثال 

ایجبز شسُ است ، ٍضا  ثْبزاض ثب ًطخ حبثت ٍ ثب پشتَاًِ زاضاییپصیط، ثطای ذطیس پطتفَی ا یک سطهبیِ

شاَز. اثعاضّابی هبلکبًاِ، ًرساتیي      کِ اظ ؿطیق اثعاضّبی ثسّی ٍ اثعاضّبی هبلکبًِ تأهیي هبلی های 

  ِ پاصیط ضا زضیبفات    هحبفق زض هقبثل ظیبى زاضًسگبى اثعاضّبی ثسّی ّستٌس ٍ ثبظزُ ثبقیوبًاسُ ساطهبی

 یپشتَاًِ زاضایا  ثبگصاضی زض پطتفَیی اظ اٍضا  ثْبزاض  ثِ هٌَاى سطهبیِکِ گصاضی  کٌٌس. ایي سطهبیِ هی

اٍضا  ثْابزاض ثاب پشاتَاًِ     پطتفاَی  است ٍ زض هوطع ضیسک اهتجبضی هطتجؾ ثب ًکَل احتوبلی ًبشط



 93ي حسابداراستاودارد 

 صًرتُاي مالی تلفيقی

 

43 

 

 مثالهای کاربردی

گصاضاى ثبلقَُ زض اثاعاض   ثِ سطهبیِ ،هطتجؾ ثب هسیطیت پطتفَی قطاض زاضز سَززاضایی ٍ ًیع ضیسک ًطخ 

شاسُ   زضطس اضظ  زاضاییْبی ذطیساضی 11شَز. زض ظهبى تأسیس، اثعاضّبی هبلکبًِ،  ّی هطػِ هیثس

ِ   است. تظوین گاصاضی ثاط هجٌابی هَاهال      گیطًسُ )هسیط زاضایی( اظ ؿطیق اتربش تظاویوبت ساطهبی

طای کٌس. هسیط زاضایی ث پصیط، پطتفَی فوبلی اظ زاضاییْب ضا هسیطیت هی شسُ زض اهیسًبهِ سطهبیِ هشرض

زضطاس زاضاییْابی تحات هاسیطیت(، ٍ زض      1العحوِ حبثتی ثط هجٌبی ثبظاض )یوٌای   ایي ذسهبت، حق

زضطاس   11ای ثطهجٌبی هولکطز )یوٌای   العحوِ پصیط اظ سـحی هویي، حق طَضت فعًٍی سَز سطهبیِ

زضطاس   35شسُ اسات. هاسیط زاضایای     ّب هتٌبست ثب ذسهبت اضائِ العحوِ کٌس. حق سَز( زضیبفت هی

زضطس حقَ  هبلکبًِ ثبقیوبًاسُ ٍ توابم اثعاضّابی     65پصیط ضا زض اذتیبض زاضز.  َ  هبلکبًِ سطهبیِحق

گصاضاى حبلج پطاکٌسُ ٍ غیطٍاثساتِ اسات. هاسیط زاضایای ثاب       ثسّی، هتولق ثِ توساز ظیبزی اظ سطهبیِ

 گصاضاى، ثسٍى زلیل، قبثل ثطکٌبضی است. تظوین اکخطیت سبیط سطهبیِ

ِ   العحوِ حبثت ٍ ًیع حق هسیط زاضایی، حق  ضاشاسُ   العحوِ هجتٌی ثط هولکطز هتٌبست ثب ذاسهبت اضائا

ضا ثب هٌابفن   زاضاییکٌس. ثِ هٌلَض افعایش اضظ  طٌسٍ ، ایي حقَ  ٍ هعایب، هٌبفن هسیط  زضیبفت هی

زضطس حقَ  هبلکبًِ ٍ  35کٌس. هسیط زاضایی ثِ زلیل زض اذتیبض زاشتي  گصاضاى ّوسَ هی سبیط سطهبیِ

 .گیطز هیِ زلیل حقَ  ٍ هعایبی ذَز، زض هوطع ًَسبى ثبظزُ ًبشی اظ فوبلیتْبی طٌسٍ  قطاض ث

پصیط، هسیط زاضایی اظ تَاًابیی   ثب ٍجَز اًجبم هولیبت زض چبضچَة هَاهل هٌسضد زض اهیسًبهِ سطهبیِ

ِ   ثبظزُثط قبثل هالحلِ زاضای احط گصاضی  فولی ثطای اتربش تظویوبت سطهبیِ ثطذاَضزاض  پاصیط   ساطهبی

گصاضاى پطاکٌسُ است، زض تجعیِ ٍ  حق ثطکٌبضی، زض اذتیبض توساز ظیبزی اظ سطهبیِ اظ آًجب کِ -است

شَز. زض ایي هخبل، هسیط زاضایی ثط ایي هَػاَم کاِ    تحلیلْب اّویت کوتطی ثِ حق ثطکٌبضی زازُ هی

اثعاضّابی ثاسّی زض    ای است کِ ًسجت ثِ هبلکبًِثبظزُ طٌسٍ  کِ ًبشی اظ هٌبفن زض هوطع ًَسبى 

زضطس حقَ  هبلکبًِ، هاسیط   35کٌس. زض اذتیبض زاشتي  گیطز، تأکیس ثیشتطی هی اٍلَیت ثوسی قطاض هی

زّاس کاِ زاضای چٌابى     پصیط، زض اٍلَیت ثوسی قطاض هی ضا زض ثطاثط ظیبى ٍ حق ًسجت ثِ ثبظزُ سطهبیِ

گیطز کاِ ثاط    هسیط زاضایی ًتیجِ هی است. ثٌبثطایي، اطیلزّس هسیط زاضایی،  اّویتی است کِ ًشبى هی

 پصیط کٌتطل زاضز. سطهبیِ
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دیگزاضخاظارتباطبا

 ، ٍ ایٌکاِ آًْاب اظ  زیگاط اشاربص  گصاض ثبیس هبّیت اضتجبؽ ذَز ثب  زض ظهبى اضظیبثی کٌتطل، سطهبیِ .73ة

“ وال ًوبیٌاسگبى ثبلف ”کٌٌس یب ذیط ضا هَضز تَجِ قطاض زّس )یوٌای آًْاب    گصاض هول هی جبًت سطهبیِ
کٌٌاس یاب ذیاط، هساتلعم      ثِ هٌَاى ًوبیٌسگبى ثبلفول هوال های  زیگط اشربص ّستٌس(. توییي ایٌکِ 

ثاب یکاسیگط ٍ   اشاربص  کِ ًِ تٌْب هبّیت اضتجابؽ، ثلکاِ چگاًَگی توبهال ایاي       قؼبٍتی است
 گیطز. گصاض ضا زض ًلط هی سطهبیِ

ًوبیٌاسُ ثبلفوال اسات کاِ      زض طَضتی شرضچٌیي اضتجبؿی هستلعم تَافق قطاضزازی ًیست. یک  .74ة
کٌٌس، تَاًبیی ّسایت فوبلیتْبی آى  گصاض ضا ّسایت هی کِ فوبلیتْبی سطهبیِاشربطی گصاض، یب  سطهبیِ
ِ    سطهبیِ اظ ؿطفثطای اقسام  شرض گاصاض زض ظهابى    گصاض ضا زاشتِ ثبشٌس. زض ایاي شاطایؾ، ساطهبی
پاصیطی   بیٌسُ ثبلفوال ذاَز ٍ آسایت   گیطی ًو پصیط، ثبیس حق تظوین کٌتطل ثط سطهبیٍِجَز اضظیبثی 

حق ًسجت ثِ آى ثبظزُ اظ ؿطیق آى ًوبیٌسُ ثبلفوال  ثطذَضزاضی اظ غیطهستقین ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب 
حق ًساجت  ثطذَضزاضی اظ پصیطی ذَز اظ ثبظزُ هتغیط یب  گیطی ذَز ٍ آسیت ضا ّوطاُ ثب حق تظوین

 ثِ آى ثبظزُ، هَضز تَجِ قطاض زّس.

ًوبیٌاسگبى  ثِ هٌاَاى  است کِ ثِ زلیل هبّیت اضتجبؽ، هوکي است اشربطی هخبلْبیی اظ هَاضز ظیط،  .75ة
 گصاض هحسَة شًَس: ثبلفول سطهبیِ

 گصاض؛ اشربص ٍاثستِ سطهبیِ الف.

کطزُ گصاض زضیبفت  اظ سطهبیِ ،یب ٍام کوکپصیط ضا ثِ هٌَاى  زض سطهبیِذَز کِ هٌبفن شرظی  ة.
 ؛است

 ضا پصیط گصاض، هٌبفن ذَز زض سطهبیِ قجلی سطهبیِ تظَیتثسٍى کِ تَافق کطزُ است شرظی  ح.
زیگط، اظ شرض گصاض ٍ  ًفطٍشس، اًتقبل ًسّس یب هحسٍز ًکٌس )ثِ استخٌبی شطایـی کِ سطهبیِ

هَضز تَافق قطاض  اشربص هستقلثطذَضزاض ثبشٌس ٍ ایي حق، ثب توبیل تظَیت قجلی حق 
 گطفتِ ثبشس(؛

 تَاًس هولیبت ذَز ضا تأهیي هبلی کٌس؛ گصاض، ًوی سطهبیِکِ ثسٍى حوبیت هبلی شرظی  ت.

یب هسیطُ  ّیئتیب هسیطاى اطلی آى، ثب اهؼبی  هسیطُ ّیئتپصیطی کِ اکخطیت اهؼبی  سطهبیِ ث.
 گصاض هشتطک است؛ ٍ هسیطاى اطلی سطهبیِ
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ُ زٌّس گصاض زاضز، هبًٌس اضتجبؽ ثیي اضائِ کِ اضتجبؽ تجبضی تٌگبتٌگی ثب سطهبیِشرظی  د.
 ای ٍ یکی اظ هشتطیبى هوسُ آى. ذسهبت حطفِ

مطخعکىتزلداراییُای

ٍاحاس تجابضی فطػای    یک ثِ هٌَاى  ضا پصیط گصاض ثبیس ثطضسی کٌس کِ آیب ثرشی اظ سطهبیِ سطهبیِ .76ة
ٍاحس تجبضی فطػی جساگبًِ  آى گصاض ثط س یب ذیط، ٍ اگط چٌیي است آیب سطهبیِکٌ تلقی هی ،جساگبًِ

 ذیط. کٌتطل زاضز یب

پاصیط ضا ثاِ هٌاَاى ٍاحاس      ثرشی اظ سطهبیِگصاض  ، سطهبیِشَزتٌْب زض طَضتی کِ شطؽ ظیط احطاظ  .77ة
 کٌس: تجبضی فطػی جساگبًِ تلقی هی

ثب آى، زض طَضت ٍجَز( تٌْاب هٌجان    هطتجؾتؼویٌْبی اهتجبضی پصیط )ٍ  سطهبیِهشرض زاضاییْبی 
ِ اشربص پصیط است.  زیگط زض سطهبیِض هشریب هٌبفن پصیط  سطهبیِ هشرض ثسّیْبی پطزاذت  ثا

یاب  هشارض  زاضاییْابی  زض اضتجابؽ ثاب    یب توْسی ، حقهشرضثسّی  آى زاضایاشربص غیط اظ 
هشارض  جطیبًْبی ًقسی ثبقیوبًسُ حبطل اظ آى زاضاییْب ًساضًس. ثبظزُ حبطل اظ ایاي زاضاییْابی   

ُ قاطاض گیاطز ٍ ثاسّیْبی ٍاحاس     پصیط، هَضز اساتفبز  ثرشْبی سطهبیِثقیِ تَاًس تَسؾ  اسبسبًً ًوی
پاصیط قبثال ثبظپطزاذات ًیسات.      ثرشْبی سطهبیِثقیِ تجبضی فطػی جساگبًِ، اظ هحل زاضاییْبی 

ثٌبثطایي، اظ ًلط هبّیت، توبم زاضاییْب، ثسّیْب ٍ حقَ  هبلکبًِ ٍاحس تجبضی فطػای جساگبًاِ، اظ   
َ ”جساگبًاِ،  پصیط هجعا است. اغلت، ثِ ایي ٍاحاس تجابضی فطػای     هجوَهِ سطهبیِ گفتاِ  “ سایل

 شَز. هی

گصاض ثِ هٌلاَض اضظیابثی تسالؾ ثاط آى ثراش اظ       ، سطهبی77ِپس اظ احطاظ شطؽ هٌسضد زض ثٌس ة .78ة
قبثل هالحلِ ثط ثبظزُ آى ٍاحاس تجابضی فطػای جساگبًاِ ٍ     زاضای احط پصیط، ثبیس فوبلیتْبی  سطهبیِ

کٌتطل ثاط ٍاحاس   ٍجَز ٌگبم اضظیبثی گصاض ّ چگًَگی ّسایت ایي فوبلیتْب ضا تشریض زّس. سطهبیِ
تجبضی فطػی جساگبًِ، ّوچٌیي ثبیس ثطضسی کٌس کِ آیب زض احط اضتجبؽ ثاب ٍاحاس تجابضی فطػای     

حاق  هتغیاط اظ   گیطز یب ًسجت ثاِ آى ثابظزُ   جساگبًِ، زض هوطع ًَسبى ًبشی اظ ثبظزُ هتغیط قطاض هی
ِ تَاًبیی اهوبل تگصاض  سطهبیِ، ٍ آیب ثطذَضزاض است یب ذیط پاصیط ضا ثاِ    سلؾ ثط آى ثرش اظ ساطهبی

 زاضز یب ذیط.ذَز   هیعاى ثبظزُاحطگصاضی ثط هٌلَض 
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گصاض، ٍاحس تجبضی فطػای جساگبًاِ ضا کٌتاطل ًوبیاس، ثبیاس آى ثراش اظ        زض طَضتی کِ سطهبیِ .79ة
یط پاص  کٌتطل ثط سطهبیِ ٍجَز ، ٌّگبم اضظیبثیزیگط اشربصپصیط ضا تلفیق کٌس. زض ایي هَضز،  سطهبیِ

 گیطًس. پصیط ضا زض ًلط ًوی ٍ ٌّگبم تلفیق، آى ثرش اظ سطهبیِ

ارسیابیمستمز

گبًِ کٌتطل، هٌاسضد   کِ تغییطاتی زض یک یب چٌس هٌظط اظ هٌبطط سًِشبى زّس اگط ٍاقویتْب ٍ شطایؾ  .81ة
ز پصیط، اضظیبثی هجس گصاض ثبیس زضذظَص ٍجَز کٌتطل ثط سطهبیِ ایجبز شسُ است، سطهبیِ 9زض ثٌس 

 ثِ هول آٍضز.

پصیط تغییطی ایجبز شَز، ایي تغییط ثبیس زض ًحَُ اضظیبثی تسالؾ   اگط زض ًحَُ اهوبل تسلؾ ثط سطهبیِ .81ة
تَاًس ثِ ایي هوٌب ثبشس کاِ اظ   گیطی هی پصیط هٌوکس گطزز. ثطای هخبل، تغییط زض حق تظوین ثط سطهبیِ

ّاب،   ًبهِ ز، ٍ ثِ جبی آى، سبیط هَافقتشَ ایي پس، فوبلیتْبی هطثَؽ اظ ؿطیق حق ضأی ّسایت ًوی
 زّس. زیگط، تَاًبیی فولی ّسایت فوبلیتْبی هطثَؽ ضا هیاشربص یب شرض هبًٌس قطاضزازّب، ثِ 

تَاًس هَجت ثاِ زسات    هی گصاض زض آى ضٍیساز زذبلتی زاشتِ ثبشس، ، ثسٍى ایٌکِ سطهبیِیک ضٍیساز .82ة
تَاًاس   گاصاض های   پصیط شَز. ثطای هخبل، سطهبیِ طهبیِثط سگصاض  سطهبیِآٍضزى یب اظ زست زازى تسلؾ 

گیطی شرض یب اشربص زیگاط،   پصیط ضا ثِ ایي زلیل ثِ زست آٍضز کِ حق تظوین  تسلؾ ثط سطهبیِ
 .ثبشسشس، اظ زست ضفتِ  پصیط هی گصاض ثط سطهبیِ کِ قجالً هبًن کٌتطل سطهبیِ

طی اٍ اظ ثابظزُ هتغیاط ًبشای اظ اضتجابؽ ثاب      پاصی  ثط آسایت  احطگصاض تغییطات ، ّوچٌیيگصاض سطهبیِ .83ة
گاصاض   ّس. ثطای هخبل، اگط سطهبیِ ز هَضز تَجِ قطاض هیضا حق ًسجت ثِ آى ثبظزُ هتغیط  یبپصیط  سطهبیِ

حق زضیبفت ثبظزُ ضا اظ زست ثسّس یب زیگط، زض هوطع توْسات قطاض ًگیطز، ثِ زلیل هسم احطاظ ثٌس 
پصیط ضا اظ زست ثسّاس )ثاطای    پصیط، کٌتطل ثط سطهبیِ هبیِ)ة(، هوکي است ثب ٍجَز تسلؾ ثط سط9

 العحوِ هجتٌی ثط هولکطز ذبتوِ یبثس(. هخبل، زض طَضتی کِ قطاضزاز زضیبفت حق

کٌس، تغییاط   فوبلیت هی اطیلگصاض ثبیس ثطضسی کٌس آیب اضظیبثی اٍ اظ ایٌکِ ثِ هٌَاى ًوبیٌسُ یب  سطهبیِ .84ة
تَاًس ثِ ایي هوٌب ثبشس  هیزیگط اشربص گصاض ٍ  ثؾ کلی ثیي سطهبیِکطزُ است یب ذیط. تغییط زض ضٍا

ثاِ هٌاَاى    کطزُ است، زیگط گصاض، ثب ٍجَز ایٌکِ زض گصشتِ ثِ هٌَاى ًوبیٌسُ فوبلیت هی کِ سطهبیِ
زیگط اشربص گصاض، یب  کٌس، ٍ ثطهکس. ثطای هخبل، اگط تغییطاتی زض حقَ  سطهبیِ ًوبیٌسُ هول ًوی
 یب ًوبیٌسُ هجسزاً هَضز ثطضسی قطاض زّس. اطیلگصاض ثبیس ٍػویت ذَز ضا ثِ هٌَاى  ضخ زّس، سطهبیِ
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یب ًوبیٌسُ، تٌْب ثِ زلیال تغییاط زض   اطیل گصاض اظ کٌتطل یب هَقویت اٍ ثِ هٌَاى  اضظیبثی اٍلیِ سطهبیِ .85ة
کٌاس، هگاط    ًوای  پصیط تحت تأحیط شطایؾ ثبظاض( تغییط زض ثبظزُ سطهبیِ شطایؾ ثبظاض )ثطای هخبل، تغییط

ضا تغییاط زّاس یاب     9گبًِ کٌتطل زض ثٌس  ایٌکِ تغییط زض شطایؾ ثبظاض، یک یب چٌس هٌظط اظ هٌبطط سِ
 ٍ ًوبیٌسُ شَز.اطیل هَجت تغییط زض ضاثـِ کلی ثیي 

گذاریياحذتجاریسزمایٍتطخیع

ط، ثبیس توبم ٍاقویتْاب  گصاضی است یب ذی ٌّگبم اضظیبثی ایٌکِ یک ٍاحس تجبضی سطهبیٍِاحس تجبضی  .86ة
زاضای ساِ  ٍاحس تجبضی کِ  یکضا هَضز ثطضسی قطاض زّس.  سبظهبًسّیٍ شطایؾ، اظ جولِ ّسف ٍ 

ِ     اشبضُهٌظط  ، ٍاحاس تجابضی   اسات  29گاصاضی زض ثٌاس    شسُ زض توطیاف ٍاحاس تجابضی ساطهبی
صاضی گ ٍاحس تجبضی سطهبیِ، هٌبطط توطیف 97ةتب  87ةشَز. ثٌسّبی  گصاضی هحسَة هی سطهبیِ

 زّس. تَػیح هی یضا ثب جعئیبت ثیشتط

تجاریَذففعالیت

گصاضی، طاطفبً    کِ ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِ کٌس ایجبة هیی گصاضِ یسطهبتوطیف ٍاحس تجبضی  .87ة
یاب زضآهاس    هابلی گصاضی )هبًٌس سَز تقسیوی، زضآهاس   ی، زضآهس سطهبیِگصاضِ یسطهبافعایش اضظ  

، هبًٌاس  استگصاضی  ّسف ٍاحس تجبضی اظ سطهبیِزٌّسُ  ًشبىٌساتی کِ اجبضُ(، یب ّط زٍ ثبشس. هست
، ثـَض هوواَل شاَاّسی اظ ّاسف    اسبسٌبهٍِاحس تجبضی ٍ  ، ًشطیبتهساضک هوطفی ٍاحس تجبضی

ای  تَاًس شبهل شیَُ گصاضی فطاّن ذَاّس کطز. شَاّس زیگط هی فوبلیت تجبضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ
پصیطاى  گصاضاى یب سطهبیِ )هبًٌس سطهبیِزیگط اشربص ى ذَز ضا ثِ ثبشس کِ ٍاحس تجبضی ثط اسب  آ

فوبلیت تجبضی ذَز ضا ثاِ هٌاَاى    هوکي است ٍاحس تجبضی یکثطای هخبل،  .کٌس ( هوطفی هیثبلقَُ
ِ  گصاضی هیبى سطهبیِ . زض هقبثال، ّاسف   کٌاس گاصاضی هوطفای    هست ثب ّسف افعایش اضظ  ساطهبی

گصاض ثب ّسف ؿطاحی، تَلیس یب  ِ ذَز ضا ثِ هٌَاى یک سطهبیٍِاحس تجبضی کیک فوبلیتْبی تجبضی 
کٌس، ثب ّسف فوبلیت تجبضی ٍاحس تجبضی  هوطفی هی ،پصیطاى ثبظاضیبثی هشتطک هحظَالت ثب سطهبیِ

ی ٍ ًیاع  بثیثبظاضفوبلیت  بی سیتَل ،یؿطاحگصاضی ّوبٌّگ ًیست، ظیطا ٍاحس تجبضی اظ هحل  سطهبیِ
 هطاجوِ شَز(. 94ةکٌس )ثِ ثٌس  ز، ثبظزُ کست هیگصاضیْبی ذَ اظ هحل سطهبیِ

ِ   هوکي استگصاضی،  یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ .88ة گاصاضی )هبًٌاس ذاسهبت     ذسهبت هطتجؾ ثاب ساطهبی
ٍ ذاسهبت ازاضی( ضا حتای    گصاضی گصاضی، پشتیجبًی سطهبیِ گصاضی، هسیطیت سطهبیِ هشبٍضُ سطهبیِ

الحلِ ثبشس، ثـَض هستقین یب اظ ؿطیق ٍاحس تجابضی  فوبلیتْبی هعثَض ثطای ٍاحس تجبضی قبثل هاگط 
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گصاضاى ذَز اضائِ کٌس، هشطٍؽ ثاط ایٌکاِ ٍاحاس تجابضی      فطهی، ثِ اشربص حبلج ٍ ًیع ثِ سطهبیِ
 گصاضی ضا احطاظ ًوبیس.  ّوچٌبى توطیف ٍاحس تجبضی سطهبیِ

س تجبضی فطهای،  ثـَض هستقین یب اظ ؿطیق ٍاح هوکي است ، ّوچٌیيگصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ .89ة
، هشطٍؽ کٌسگصاضی کِ زض ازاهِ ثِ آًْب اشبضُ شسُ است، هشبضکت  زض فوبلیتْبی هطتجؾ ثب سطهبیِ

ِ  ثط ایٌکِ ایي فوبلیتْب ثطای حساکخط کطزى ثبظزُ سطهبیِ گاصاضی یاب    گصاضی )افعایش اضظ  ساطهبی
فوبلیتْابی   زٌّاسُ  ًشبىپصیطاى آى اًجبم شَز ٍ  گصاضی( حبطل اظ اضتجبؽ ثب سطهبیِ زضآهس سطهبیِ

تجبضی جساگبًِ قبثل هالحلِ یاب هٌجان زضآهاس جساگبًاِ قبثال هالحلاِ ثاطای ٍاحاس تجابضی          
 گصاضی ًجبشس: سطهبیِ

 پصیط؛ ٍ اضائِ ذسهبت هسیطیتی ٍ هشبٍضُ ضاّجطزی ثِ سطهبیِ الف.

 پصیط.  ای یب تؼویي، ثطای سطهبیِ ٌس ٍام، توْس سطهبیِ، هبًفطاّن آٍضزى پشتیجبًی هبلی ة.

گصاضی، زاضای یک ٍاحس تجبضی فطهی ثبشس کِ یک ٍاحس تجابضی   چٌبًچِ یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ .91ة
ِ  ،گصاضی ًیست ٍ ّسف ٍ فوبلیت اطلی آى سطهبیِ گاصاضی   اضائِ ذسهبت یب فوبلیتْبی هطتجؾ ثب ساطهبی
شسُ  هَاضز تشطیح ، هبًٌساستگصاضی هطثَؽ  گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ ثِ فوبلیتْبی سطهبیِ ثبشس کِ

، ٍاحس تجبضی فطهی ضا تلفیق کٌس. زض طَضتی کِ ٍاحاس  34، ثبیس ؿجق ثٌس 91ةتب  88ةزض ثٌسّبی 
ِ  تجبضی فطهی اضائِ گاصاضی، ذاَز یاک ٍاحاس تجابضی       زٌّسُ ذسهبت یب فوبلیتْبی هطتجؾ ثب ساطهبی

، 33ی ضا ؿجاق ثٌاس   گصاضی اطلی ثبیس آى ٍاحس تجبضی فطه گصاضی ثبشس، ٍاحس تجبضی سطهبیِ سطهبیِ
 زٍضُ ًشبى زّس. بىیظ بیآى ضا زض سَز  طاتییکٌس ٍ تغ یطیگ ثِ اضظ  هٌظفبًِ اًساظُ

راَبزدَایخزيج

کٌس. یکای   گصاضی ٍاحس تجبضی ًیع شَاّسی اظ ّسف فوبلیت تجبضی فطاّن هی ّبی سطهبیِ ثطًبهِ .91ة
کٌاس ایاي    ی تجبضی هتوبیع های گصاضی ضا اظ سبیط ٍاحسّب اظ ٍیژگیْبیی کِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ِ   گصاضی، ثطًبهِ است کِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ گاصاضیْبی ذاَز ثاطای     ای ثطای ًگْاساضی ساطهبی
کٌاس. اظ آًجاب کاِ ًگْاساضی      ای هحسٍز ًگْساضی هی ، ًساضز ٍ آًْب ضا ثطای زٍضُهویيای ًب زٍضُ

اهکبًپاصیط اسات،   ًابهویي  ای  گصاضی زض اثعاضّبی هبلکبًِ ٍ زاضاییْبی غیطهبلی، ثطای زٍضُ سطهبیِ
ضیعی ٍاحس تجابضی   هستٌسسبظی ًحَُ ثطًبهِ ثطایگصاضی ثبیس ضاّجطز ذطٍد  ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 اثعاضّابی زض ذاَز   یْبیگاصاض ِ یساطهب گصاضی اظ هحل توابم   تحقق افعایش اضظ  سطهبیِ جْت
ضی ثبیاس ثاطای توابم    گصا ثبشس. ّوچٌیي، ٍاحس تجبضی سطهبیِ زاشتِی طهبلیغ یْبییهبلکبًِ ٍ زاضا
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گصاضی  ٍجَز زاضز، ثطای هخبل سطهبیًِبهویي ای  اثعاضّبی ثسّی کِ اهکبى ًگْساضی آًْب ثطای زٍضُ
لعٍهی ًساضز کِ ٍاحس تجبضی ثطای تک تک زائوی، ضاّجطز ذطٍد زاشتِ ثبشس.  زض اثعاضّبی ثسّی

هرتلاف  یب پطتفَّبی  رتلفه ، اهب ثطای اًَامکٌسذبطی ضا هستٌس  ذطٍدگصاضیْب، ضاّجطز  سطهبیِ
اظ زضثطزاضًاسُ زٍضُ ظهابًی ثاطای ذاطٍد     ضا کاِ   یگصاضی، ثبیس ضاّجطزّبی ثبلقَُ هتفبٍت سطهبیِ
. سبظٍکبضّبی ذطٍد کِ تٌْب زض طَضت ًکاَل، هبًٌاس ًقاغ    ًوبیسگصاضیْب است، توییي  سطهبیِ

زض ذاطٍد  ِ هٌَاى ضاّجطز شَز، ثطای هقبطس ایي اضظیبثی، ث قطاضزاز یب هسم ایفبی توْس، ثطقطاض هی
 شَز. ًلط گطفتِ ًوی

ثاطای   ذاطٍد  ضاّجطزّبی هخبلْبیی اظ گصاضی قبثل تغییط است. ، ثط حست ًَم سطهبیِذطٍد ضاّجطز .92ة
شبهل هطػِ اٍلیِ هواَهی،   شَز، ای کِ ثـَض هبم هوبهلِ ًوی گصاضی زض اٍضا  ثْبزاض هبلکبًِ سطهبیِ

گصاضاى( ٍ  پصیط )ثیي سطهبیِ َظین هٌبفن هبلکیت زض سطهبیِهطػِ غیطهوَهی، فطٍ  ٍاحس تجبضی، ت
 ییْاب هخبلثبشس.  پصیط( هی پصیط ثِ زًجبل اًحالل سطهبیِ فطٍ  زاضاییْب )شبهل فطٍ  زاضاییْبی سطهبیِ

ِ   سطهبیِثطای ذطٍد  ضاّجطزّبیاظ  ای کاِ زض ثابظاض هواَهی هوبهلاِ      گصاضی زض اثعاضّابی هبلکبًا
هخابلی اظ ضاّجاطز   گصاضی یب فطٍ  زض ثبظاض هوَهی است.  َهی سطهبیِهطػِ غیطهو شبهلشَز،  هی

گطاى هترظاض   فطٍ  اهالک اظ ؿطیق هوبهلِ شبهلاهالک، زض  یگصاضِ یزض ذظَص سطهبذطٍد 
 ثبشس. اهالک یب زض ثبظاض آظاز هی

 گصاضی زیگطی کِ ثاِ زالیال   زض ٍاحس تجبضی سطهبیِ هوکي استگصاضی  یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ .93ة
حقَقی، هقطضاتی، هبلیبتی یب زالیل تجبضی هشبثِ، زض اضتجبؽ ثب ٍاحس تجابضی ایجابز شاسُ اسات،     

ِ   سطهبیِ ِ   گصاضی کٌس. زض ایي هَاضز، زض طَضتی کِ ٍاحس تجابضی ساطهبی پاصیط، اظ   گاصاضی ساطهبی
یْبی ذَز ثطذَضزاض ثبشس، لعٍهای ًاساضز کاِ ٍاحاس     گصاضِ یسطهبضاّجطزّبی ذطٍد هٌبسجی ثطای 

 ی ثطذَضزاض ثبشس.گصاضِ یسطهبگصاض، اظ ضاّجطز ذطٍد ثطای آى  گصاضی سطهبیِ ی سطهبیِتجبض

گذاریُاعایذاتحاغلاسسزمایٍ

ٍاحس تجبضی یب هؼَ زیگط گطٍّی کِ ٍاحس تجبضی زض آى قطاض زاضز )یوٌای گطٍّای    چٌبًچِ یک .94ة
ی غیاط اظ  شاَز(، هٌابفو   هیگصاضی کٌتطل  تجبضی سطهبیٍِاحس کِ تَسؾ ٍاحس تجبضی اطلی ًْبیی 

گصاضیْبی ٍاحس تجابضی   اظ سطهبیِگصاضی، یب ّط زٍ ضا  گصاضی، زضآهس سطهبیِ افعایش اضظ  سطهبیِ
زض زستط  سبیط اشاربص غیطٍاثساتِ   کست کٌس یب ّسف آى، کست هٌبفن هعثَض ثبشس ٍ آى هٌبفن 
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ِ       ًجاب پاصیط   ثِ سطهبیِ اضی، زضآهاس  گاص  شاس، ٍاحاس تجابضی طاطفًب جْات افاعایش اضظ  ساطهبی
 شبهل هَاضز ظیط است: یهٌبفوچٌیي گصاضی ًکطزُ است.  گصاضی، یب ّط زٍ، سطهبیِ سطهبیِ

پصیط. ایي  ثطزاضی اظ فطایٌسّب، زاضاییْب یب فٌبٍضیْبی سطهبیِ تحظیل، استفبزُ، هجبزلِ یب ثْطُ الف.
 یی،زاضاتَاًس هبیس ٍاحس تجبضی یب هؼَ زیگطی اظ گطٍُ شَز کِ ثطای تحظیل  هٌبفن هی

پصیط، اظ حقَ  اًحظبضی یب ًبهتٌبست ثطذَضزاض  ی، هحظَالت یب ذسهبت یک سطهبیِفٌبٍض
ؿطاحی هحظَل  زض طَضتی کِ پصیط  زاشتي اذتیبض ذطیس زاضایی اظ سطهبیِ ّستٌس؛ ثطای هخبل،

 ؛ثبشسآهیع  هَفقیت

ّب ثیي ٍاحس  ًبهِ ( یب سبیط هَافقت41حسبثساضی هشبضکتْب )ؿجق توطیف هٌسضد زض استبًساضز  ة.
پصیط ثطای ؿطاحی، تَلیس، ثبظاضیبثی یب اضائِ هحظَالت  تجبضی یب هؼَ زیگط گطٍُ ٍ سطهبیِ

 یب ذسهبت؛

پصیط ثطای استفبزُ ثِ هٌَاى ٍحیقِ  شسُ تَسؾ سطهبیِ فطاّنیب زاضاییْبی هبلی  ی هبلیتؼویٌْب ح.
َز ایي، ٍاحس تجبضی تَافقْبی استقطاع ٍاحس تجبضی یب هؼَ زیگطی اظ گطٍُ )ثب ٍج

استقطاع پصیط ضا ثِ هٌَاى ٍحیقِ  گصاضی زض سطهبیِ سطهبیِتَاًس  هیگصاضی کوبکبى  سطهبیِ
 هَضز استفبزُ قطاض زّس(؛ذَز 

ثطای ذطیس هٌبفن هبلکیت  ،شسُ تَسؾ شرض ٍاثستِ ثِ ٍاحس تجبضی ًگْساضی ذطیس اذتیبض ت.
 هؼَ زیگط گطٍُ؛ پصیط ٍاحس تجبضی اظ آى ٍاحس تجبضی یب زض سطهبیِ

، هوبهالت ثیي ٍاحس تجبضی یب هؼَ زیگط گطٍُ ٍ 95ةزض ثٌس شسُ  ثِ استخٌبی هَضز هـط  ث.
 پصیط کِ: سطهبیِ

ای است کِ اًجبم آى ثاطای ٍاحاسّبی تجابضی غیطٍاثساتِ ٍاحاس       گًَِ شطایؾ آًْب ثِ .1
 ؛ًیستپصیط اهکبًپصیط  تجبضی، هؼَ زیگط گطٍُ یب سطهبیِ

 ز؛ یبشَ بًِ اًجبم ًویثِ اضظ  هٌظف .2

 یتجابض  تیفوبلپصیط یب ٍاحس تجبضی، شبهل  ثرش هوسُ فوبلیت تجبضی سطهبیِهوطف  .3
 .ًیستٍاحسّبی تجبضی  زیگط

زض  طیپاص ِ یساطهب  کیا اظ  شیثا گاصاضی زض   گصاضی هوکي است سطهبیِ ضاّجطز ٍاحس تجبضی سطهبیِ .95ة
ِ  افعا ّان یي تطتیت، اظ هعایبی ثبشس تب ثِ اهشبثِ طٌوت، ثبظاض یب حَظُ جغطافیبیی  اضظ   ییْابیی کا
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زّس، ثیشاتط هٌتفان    پصیطاى ضا افعایش هی سطهبیِ آى ی حبطل اظگصاضِ یٍ زضآهس سطهب یگصاضِ یسطهب
ِ ، ٍاحس تجبضی تٌْب ثِ ایي زلیل )ث(94ةگطزز. ثب ٍجَز ثٌس  پاصیطاى، ثاب یکاسیگط     کِ ایي ساطهبی

 . زّس ضا اظ زست ًویگصاضی  ٍاحس تجبضی سطهبیِ ثِ هٌَاى ثٌسی زازٍستس زاضًس، شطایؾ ؿجقِ

گیزیارسشمىػفاوٍاوذاسٌ

ِ    .96ة گاصاضی ایاي اسات کاِ اسبساًب هولکاطز توابم         هٌظط اطلی زض توطیف ٍاحاس تجابضی ساطهبی
کٌاس، ظیاطا ثکابضگیطی اضظ      گیطی ٍ اضظیبثی های  گصاضیْب ضا ثط هجٌبی اضظ  هٌظفبًِ اًساظُ سطهبیِ

ثطای هخبل، تلفیق ٍاحسّبی تجبضی فطهی آى یاب اساتفبزُ اظ ضٍ  اضظ  ٍیاژُ    هٌظفبًِ، ًسجت ثِ، 
. ٍاحس کٌس اضائِ هیتط  هطثَؽاؿالهبت ثطای هٌبفن زض ٍاحسّبی تجبضی ٍاثستِ یب هشبضکتْبی ذبص، 

 توطیف ضا احطاظ کطزُ است، ثبیس: اظ گصاضی ثطای آًکِ ًشبى زّس ایي هٌظط تجبضی سطهبیِ

اضظ  هٌظفبًِ ؿجق  اگطگصاضاى فطاّن کٌس ٍ  ثطای سطهبیٌِظفبًِ ضا اؿالهبت اضظ  ه الف.
ثِ اسبسبً گصاضیْبی ذَز ضا  ثبشس، توبم سطهبیِ ُالعاهی یب هجبظ شس حسبثساضیاستبًساضزّبی 

 گیطی کٌس.  اضظ  هٌظفبًِ زض طَضتْبی هبلی اًساظُ

لی ٍاحس تجبضی )ؿجق هسیطاى اط ثِسبظهبًی،  اؿالهبت اضظ  هٌظفبًِ ضا، ثِ طَضت زضٍى ة.
(، کِ اضظ  هٌظفبًِ ضا ثِ هٌَاى ذبطِ اطلی 12توطیف هٌسضد زض استبًساضز حسبثساضی 

گصاضیْبی ذَز ٍ اتربش تظویوبت  گیطی ثطای اضظیبثی هولکطز توبم سطهبیِ اًساظُ
 زٌّس، گعاض  کٌس. گصاضی هَضز استفبزُ قطاض هی سطهبیِ

هبًٌس اهاالک ٍ   هوکي است زاضای ثطذی زاضاییْبگصاضی  سطهبیِ غیط اظگصاضی،  ٍاحس تجبضی سطهبیِ .97ة
اضظ  هٌظافبًِ زض توطیاف   ثط هجٌبی گیطی  تجْیعات زفتط هطکعی، ٍ ًیع ثسّیْبی هبلی ثبشس. اًساظُ

گاصاضیْبی ٍاحاس تجابضی     ثطای سطهبیِططفبً )ح(، 29گصاضی، هٌسضد زض ثٌس  ٍاحس تجبضی سطهبیِ
زاضاییْبیی ثِ غیط  گصاضی، بثطایي، لعٍهی ًساضز کِ ٍاحس تجبضی سطهبیِگصاضی کبضثطز زاضز. ثٌ سطهبیِ

 گیطی کٌس. گصاضی یب ثسّیْبی ذَز ضا ثِ اضظ  هٌظفبًِ اًساظُ اظ سطهبیِ

گذاریياحذتجاریسزمایٍمعمًليیژگیُای

ظ کٌاس کاِ آیاب ا    ثطضسای ، ٍاحس تجبضی ثبیاس  گصاضی وطیف یک ٍاحس تجبضی سطهبیِت احطاظثطای  .98ة
هطاجوِ شَز(.  31ثطذَضزاض است یب ذیط )ثِ ثٌس  گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِیک  هووَل یْبیژگیٍ

ِ   ، لعٍهبً هَجت ًویهووَلفقساى یک یب چٌس ٍیژگی  ثٌاسی ثاِ    شَز کِ ٍاحس تجبضی شاطایؾ ؿجقا
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ضی، ایٌکِ ٍاحس تجاب  توییيثطای  زّس ًشبى هیگصاضی ضا احطاظ ًکٌس، اهب  هٌَاى ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 گصاضی است یب ذیط، قؼبٍت ثیشتطی الظم است. یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 گصاضی ثیش اظ یک سطهبیِ

ثرشی ضیسک ٍ حساکخطسبظی ثابظزُ ذاَز، ثـاَض     ثِ هٌلَض تٌَم گصاضی، یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ .99ة
 پطتفاَیی اظ هوکي اسات  احس تجبضی یک ٍکٌس.  یْبی هتوسزی ضا ًگْساضی هیگصاضِ یسطهبهووَل 
گصاضی هٌفطز  ثـَض هستقین یب غیطهستقین، ثطای هخبل اظ ؿطیق ًگْساضی یک سطهبیِ گصاضیْب ضا سطهبیِ

یْبی هتواسز اسات، ًگْاساضی    گصاضِ یسطهبزیگطی کِ ذَز، زاضای  گصاضی زض ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 کٌس.

ض اذتیبض زاشاتي  است. ثب ٍجَز ایي، زهٌفطز گصاضی  ثطذی هَاقن، ٍاحس تجبضی زاضای یک سطهبیِ .111ة
ِ  ٍاحس ، ػطٍضتبً هبًن احطاظ توطیف هٌفطزگصاضی  تٌْب یک سطهبیِ گاصاضی تَساؾ    تجابضی ساطهبی

 هاَاضز ظیاط  زض تٌْاب  هوکي است  گصاضی شَز. ثطای هخبل، ٍاحس تجبضی سطهبیِ ٍاحس تجبضی ًوی
 :هٌفطز زاشتِ ثبشسی گصاضِ یسطهب کی

یْبی هٌبسجی ضا هشرض گصاضِ یسطهبس ٍ ٌَّظ ذَز قطاض زاشتِ ثبش شطٍم فوبلیتزض زٍضُ  الف.
گصاضیْبی  ثطای تحظیل سطهبیِضا ی ذَز گصاضِ یسطهبًکطزُ ثبشس ٍ ثٌبثطایي، ٌَّظ ثطًبهِ 

 هتوسز اجطا ًکطزُ ثبشس؛

زیگطی اًجبم ًسازُ  گصاضیْبی ٍاگصاضشسُ، سطهبیِ گصاضیْبی سطهبیِ جبیگعیٌی ثِ هٌلَض ة.
 ثبشس؛

 گصاضاى هٌفطز قبثل اًجبم ًجبشس، )ثطای هخبل، ضی تَسؾ سطهبیِگصا ٌّگبهی کِ سطهبیِ ح.
ثطای گصاض، ثسیبض ظیبز ثبشس(،  گصاضی هَضز ًیبظ ثطای یک سطهبیِ حساقل سطهبیِکِ  یظهبً

گصاضی هٌفطز، ایجبز  ی زض یک سطهبیِگصاضِ یسطهباى جْت گصاضِ یسطهبتجوین هٌبثن هبلی 
 ؛ یبشسُ ثبشس

 ثبشس. گطفتِض زض فطایٌس اًحالل قطا ت.

گذارٍیسزماکیاسصیب

اى هتوسزی است کِ ثطای زستیبثی ثِ گصاضِ یسطهب زاضای یگصاضِ یسطهبتجبضی ٍاحس ثـَض هووَل،  .111ة
ثاِ  زستطسی ثاِ آًْاب   هوکي است گصاضی کِ  ٍ فططتْبی سطهبیِ یگصاضِ یسطهبذسهبت هسیطیت 
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گاصاضاى  ِ یساطهب کٌٌاس. ٍجاَز    هی تجوینهٌبثن هبلی ذَز ضا ، ثبشسٍجَز ًساشتِ طَضت اًفطازی 
، احتوبل ایٌکِ ٍاحس تجبضی، یب اهؼبی زیگطی اظ گطٍّی کِ ٍاحاس تجابضی زض آى قاطاض    هتوسز

گصاضی کست کٌٌاس ضا کابّش    گصاضی یب زضآهس سطهبیِ زاضز، هٌبفوی غیط اظ افعایش اضظ  سطهبیِ
 هطاجوِ شَز(. 94ةزّس )ثِ ثٌس  هی

گاصاض   گصاضی هوکي است تَسؾ، یب ثطای، تٌْب یک سطهبیِ حس تجبضی سطهبیِ، ٍاای زیگط شیَُثِ  .112ة
کٌاس  گصاضاى ثبشس یب اظ هٌبفن آًْب پشتیجبًی  تطی اظ سطهبیِ تشکیل شَز تب ًوبیٌسُ هٌبفن گطٍُ ٍسین

 (.یگصاضی زٍلت طٌسٍ  سطهبیِ )ثطای هخبل، طٌسٍ  ثبظًشستگی یب

زاشتِ ثبشاس.   هٌفطزگصاض  تجبضی ثـَض هَقتی یک سطهبیِّوچٌیي ثطذی هَاقن، هوکي است ٍاحس  .113ة
هٌفاطز زاشاتِ   گاصاض   یک سطهبیٌِّگبهی تٌْب  هوکي استگصاضی  ثطای هخبل، ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 کِ: ثبشس

ٍاحس هوَهی ذَز کِ ٌَّظ هٌقؼی ًشسُ است، قطاض گطفتِ ثبشس ٍ  اٍلیِ زض زٍضُ هطػِ الف.
 ؛ثبشسگصاضاى هٌبست  طهبیِسثِ زًجبل تشریض ثـَض فوبل، تجبضی 

گصاضاى هٌبست ثطای جبیگعیٌی هٌبفن هبلکیت ثبظذطیسشسُ ضا هشرض ًکطزُ  ٌَّظ سطهبیِ ة.
 ثبشس؛ یب

 . گطفتِ ثبشساًحالل قطاض  ٌسایزض فط ح.

گذارانغیزيابستٍسزمایٍ

بص ٍاثستِ کِ اشر است یگصاضاى هتوسزِ یسطهب یزاضاگصاضی  تجبضی سطهبیٍِاحس ثـَض هووَل،  .114ة
( ٍاحس تجبضی یب اهؼبی زیگط گطٍّی کِ ٍاحاس تجابضی   12حسبثساضی استبًساضز )ؿجق توطیف 

گصاضاى غیطٍاثساتِ، احتوابل ایٌکاِ ٍاحاس      شًَس. ثب زاشتي سطهبیِ زض آى قطاض زاضز، هحسَة ًوی
 گطٍّی کِ ٍاحس تجبضی زض آى قطاض زاضز، هٌبفوی غیط اظ افاعایش اضظ  زیگط تجبضی یب اهؼبی 

 هطاجوِ شَز(. 94ةیبثس )ثِ ثٌس  گصاضی کست کٌٌس، کبّش هی گصاضی یب زضآهس سطهبیِ سطهبیِ

ٍاحاس  هوکي اسات  اشربص ٍاثستِ ٍاحس تجبضی ثبشٌس،  ،گصاضاى ثب ٍجَز ایي، حتی اگط سطهبیِ .115ة
ثاطای هخابل، ٍاحاس تجابضی      گاصاضی ثبشاس.   تجبضی ٌَّظ ّن ٍاجس شطایؾ ٍاحس تجبضی سطهبیِ

ای ثاطای گطٍّای اظ کبضکٌابى ذاَز )هبًٌاس       جساگبًِهَاظی طٌسٍ   هوکي استصاضی گ سطهبیِ
گصاضیْبی طاٌسٍ    گصاضاى ٍاثستِ تشکیل زّس کِ ثبظتبثی اظ سطهبیِ هسیطاى اطلی( یب سبیط سطهبیِ
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هوکي است ٍاجاس شاطایؾ یاک     “هَاظی”. ایي طٌسٍ  ثبشسگصاضی اطلی ٍاحس تجبضی  سطهبیِ
گصاضاى آى ضا اشاربص ٍاثساتِ تشاکیل     ی ثبشس، حتی اگط توبم سطهبیِگصاض ٍاحس تجبضی سطهبیِ

 زٌّس.

مىافعمالکیت

. استشرظیت حقَقی جساگبًِ یک گصاضی، ثـَض هووَل، اهب ًِ العاهبً،  یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ .116ة
طای گصاضی، هووَالً ثِ شکل هٌبفن هبلکبًِ یب هٌبفن هشبثِ )ث هٌبفن هبلکیت زض ٍاحس تجبضی سطهبیِ

گصاضی ثاِ آى   ( است کِ سْن هتٌبسجی اظ ذبلض زاضاییْبی ٍاحس تجبضی سطهبیِالشطکِ سْنهخبل، 
گصاضاى، کِ ثطذی اظ آًْب ططفبً ًسجت ثاِ   شَز. اهب زاشتي ؿجقبت هرتلفی اظ سطهبیِ ًسجت زازُ هی

زض  ّستٌس یب سْن هتٌبسات هتفابٍتی   زاضای حق یگصاضی ذبط گصاضی یب گطٍّْبی سطهبیِ سطهبیِ
ِ       تلقیذبلض زاضاییْب زاضًس، هبًن  گاصاضی   ٍاحس تجبضی ثاِ هٌاَاى یاک ٍاحاس تجابضی ساطهبی

 شَز. ًوی

ثِ طَضت ثسّی است ٍ  ای ٍاحس تجبضی کِ زاضای هٌبفن هبلکیت قبثل هالحلِ یک افعٍى ثط ایي، .117ة
کٌس، هوکاي  قبثل اهوبل، توطیف حقَ  هبلکبًِ ضا احطاظ ًوی  حسبثساضیؿجق سبیط استبًساضزّبی 

گصاضی ثبشس، هشطٍؽ ثاط ایٌکاِ زاضًاسگبى     است ّوچٌبى ٍاجس شطایؾ یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ
اثعاض ثسّی زض هوطع ثبظزُ هتغیط ًبشی اظ تغییاط زض اضظ  هٌظافبًِ ذابلض زاضاییْابی ٍاحاس      

 تجبضی قطاض زاشتِ ثبشٌس.

الشاماتحسابذاری

ريضُایتلفیك

 زض طَضتْبی هبلی تلفیقی: .118ة

ًقسی ٍاحس تجبضی  اقالم هشبثِ زاضایی، ثسّی، حقَ  هبلکبًِ، زضآهس، ّعیٌِ ٍ جطیبًْبی ف.ال
 شَز. اطلی ثب ٍاحسّبی تجبضی فطهی، تطکیت هی

گصاضی ٍاحس تجبضی اطلی زض ّط یک اظ ٍاحسّبی تجبضی فطهی ٍ  هجلغ زفتطی سطهبیِ ة.
بضی فطهی، تْبتط سْن ٍاحس تجبضی اطلی اظ حقَ  هبلکبًِ ّط یک اظ ٍاحسّبی تج

 تشطیح شسُ است(. 38حسبثساضی شَز )حسبثساضی سطقفلی، زض استبًساضز  )حصف( هی
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بی ًقسی زضٍى زاضاییْب ٍ ثسّیْب، حقَ  هبلکبًِ، زضآهسّب، ّعیٌِ .ح گطٍّی هطتجؾ ثب  ّب ٍ جطیبًْ
بی ًبشی اظ هوبهالت ثیي ٍاحسّبی تجبضی گطٍُ، ثـَض کبهل حصف هی  شَز )سَزّب یب ظیبًْ

س هَجَزیْب ٍ زاضاییْبی حبثت هوبهالت زضٍى   شٌبسبیی شسُ گطٍّی کِ زض زاضاییْبیی هبًٌ
بی زضٍى است، ثـَض کبهل حصف هی  کبّشزٌّسُ  ًشبىگطٍّی هوکي است  شَز(. ظیبًْ

اضظشی ثبشس کِ هستلعم شٌبسبیی زض طَضتْبی هبلی تلفیقی است. ثطای تفبٍتْبی هَقتی 
هالیا  بش  35 گطٍّی، استبًساضز حسبثساضی  ْبی هوبهالت زضٍىاظ حصف سَزّب یب ظیبً ًبشی

 شَز. ، ثکبض گطفتِ هیدسآهذ

َایحسابذارییکىًاختريیٍ

اگط یکی اظ ٍاحسّبی تجبضی هؼَ گطٍُ، ثطای هوبهالت ٍ ضٍیسازّبی هشبثِ زض شطایؾ هشبثِ، اظ  .119ة
ِ  ّبی حسبثساضی هتفبٍتی ًسجت ثِ ضٍیِ ضٍیِ ُ زض طاَضتْبی هابلی تلفیقای    شاس  ّبی ثکبض گطفتا

ّبی حسبثساضی گطٍُ، ٌّگبم تْیاِ طاَضتْبی هابلی     استفبزُ کٌس، ثطای اؿویٌبى اظ اًـجب  ثب ضٍیِ
 شَز. تلفیقی، زض طَضتْبی هبلی آى هؼَ گطٍُ توسیالت هٌبست اًجبم هی

گیزیاوذاسٌ

احس تجابضی فطهای ضا اظ   ٍاحس تجبضی اظ تبضید ثِ زست آٍضزى کٌتطل تب تبضیری کِ کٌتطل ثط ٍ .111ة
ّبی ٍاحس تجبضی فطهی ضا زض طاَضتْبی هابلی تلفیقای هٌلاَض      زّس، زضآهسّب ٍ ّعیٌِ زست هی

شاسُ   ّبی ٍاحس تجبضی فطهی ثط هجٌبی هجبلغ زاضاییْب ٍ ثسّیْبی شٌبسبیی کٌس. زضآهسّب ٍ ّعیٌِ هی
ّ    زض طَضتْبی هبلی تلفیقی زض تبضید تحظایل، تویایي های    عیٌاِ اساتْالک   شاَز. ثاطای هخابل، 

شسُ زض طَضت سَز ٍ ظیبى تلفیقی پاس اظ تابضید تحظایل، ثطهجٌابی اضظ  هٌظافبًِ       شٌبسبیی
 شَز. شسُ زض طَضتْبی هبلی تلفیقی زض تبضید تحظیل، توییي هی پصیط شٌبسبیی زاضاییْبی استْالک

بالمًٌحكرأی

، ثاطای تْیاِ   زاضزضأی ثبلقَُ ٍجَز ظهبًی کِ حق ضأی ثبلقَُ، یب سبیط اثعاضّبی هشتقِ زاضای حق  .111ة
تْیاِ   ثاطای کاِ   سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ تغییطات زض حقَ  هبلکبًِ ی اظطَضتْبی هبلی تلفیقی، ًسجت

طاطفبً   یبثاس،  طَضتْبی هبلی تلفیقی ثِ ٍاحس تجبضی اطلی ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل ترظیض هی
احتوابلی حاق ضأی ثابلقَُ ٍ سابیط     ٍ اهوبل یب تجسیل شَز  توییي هیثطهجٌبی هٌبفن هبلکیت فولی 

 کبضثطز زاشتِ ثبشس. 112ةز، هگط ایٌکِ ثٌس شَ اثعاضّبی هشتقِ زض آى هٌوکس ًوی
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ای کِ زض حبل حبػط ثطای آى زستطسی ثِ ثابظزُ   زض ثطذی شطایؾ، ٍاحس تجبضی زض ًتیجِ هوبهلِ .112ة
گطزز.  بلکیت فولی ثطذَضزاض هیکٌس، اظ ًلط هبّیت، اظ هٌبفن ه هطتجؾ ثب هٌبفن هبلکیت ضا فطاّن هی

ًسجتی کِ ثطای تْیِ طَضتْبی هبلی تلفیقی ثِ ٍاحس تجبضی اطلی ٍ هٌبفن فبقس زض چٌیي شطایـی، 
، ثب زض ًلط گطفتي اهوبل ًْبیی حاق ضأی ثابلقَُ ٍ سابیط اثعاضّابی     یبثس حق کٌتطل ترظیض هی

کٌاس، تویایي    زُ ضا فطاّن هیای کِ زض حبل حبػط ثطای ٍاحس تجبضی اطلی زستطسی ثِ ثبظ هشتقِ
 شَز. هی

تاریخگشارضگزی

ثطای تْیِ طَضتْبی هبلی تلفیقی، تبضید گعاضشگطی طاَضتْبی هابلی ٍاحاس تجابضی اطالی ٍ       .113ة
ٍاحسّبی تجبضی فطهی آى ثبیس یکسبى ثبشس. ّطگبُ پبیبى زٍضُ گعاضشگطی ٍاحس تجبضی اطلی ٍ 

طهی، ثطای هقبطس تلفیق، هجوَهاِ زیگاطی اظ   ٍاحس تجبضی فطهی هتفبٍت ثبشس، ٍاحس تجبضی ف
کٌس تب ٍاحس تجبضی اطلی  اؿالهبت هبلی ضا ثِ تبضید طَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی اطلی تْیِ هی

س، هگاط ایٌکاِ تْیاِ هجوَهاِ زیگاطی اظ      کٌا تلفیق ثتَاًس اؿالهبت هبلی ٍاحس تجبضی فطهی ضا 
 اؿالهبت هبلی غیطهولی ثبشس.

گطی اظ اؿالهبت هبلی تَسؾ ٍاحس تجبضی فطهای غیطهولای ثبشاس، ٍاحاس     اگط تْیِ هجوَهِ زی .114ة
تجبضی اطلی ثطای تلفیق اؿالهبت هبلی ٍاحس تجبضی فطهی، ثبیاس اظ آذاطیي طاَضتْبی هابلی     

شسُ ثیي تابضید طاَضتْبی    ٍاحس تجبضی فطهی کِ ثبثت تأحیط هوبهالت یب ضٍیسازّبی هوسُ ٍاقن
فیقی توسیل شسُ است، استفبزُ کٌس. زض ّط طَضت، تفبٍت هبلی هعثَض ٍ تبضید طَضتْبی هبلی تل

هبُ  3اظ   ثیي تبضید طَضتْبی هبلی ٍاحس تجبضی فطهی ٍ تبضید طَضتْبی هبلی تلفیقی ًجبیس ثیش
ّبی  ّبی گعاضشگطی ٍ ّطگًَِ تفبٍت ثیي تبضید طَضتْبی هبلی، ثبیس زض زٍضُ ثبشس ٍ ؿَل زٍضُ

 هرتلف یکسبى ثبشس.

ىتزلمىافعفالذحكک

ٍاحس تجبضی ثبیس سَز یب ظیبى زٍضُ ٍ ّط یک اظ اجعای سبیط اقالم ساَز ٍ ظیابى جابهن ضا ثاِ      .115ة
زّس. ّوچٌیي ٍاحس تجابضی ثبیاس    اًتسبةهبلکبى ٍاحس تجبضی اطلی ٍ ثِ هٌبفن فبقس حق کٌتطل 

تسات  هٌهجوَم سَز ٍ ظیبى جبهن ضا ثِ هبلکبى ٍاحس تجبضی اطلی ٍ ثِ هٌبفن فبقس حاق کٌتاطل   
 ، حتی اگط هٌجط ثِ ایجبز کسطی زض هبًسُ هٌبفن فبقس حق کٌتطل گطزز.کٌس
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تغییزدروسبتمىافعفالذحكکىتزل

کٌس، ٍاحس  فبقس حق کٌتطل تغییط شسُ تَسؾ زاضًسگبى هٌبفن  حقَ  هبلکبًِ ًگْساضیّطگبُ ًسجت  .116ة
زض ٍاحس  ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطلزاضای حق کٌتطل هٌبفن ًسجت زض  تجبضی ثِ هٌلَض اًوکب  تغییط

ضا توسیل کٌس. ٍاحس تجبضی ثبیس ّطگًَِ تفابٍت ثایي   آًْب تجبضی فطهی، ثبیس هجبلغ زفتطی هٌبفن 
اظای پطزاذتی یب زضیبفتی ضا ثـَض هساتقین   هجلغ توسیل هٌبفن فبقس حق کٌتطل ٍ اضظ  هٌظفبًِ هبثِ
 .هٌتست کٌسبضی اطلی زض حقَ  هبلکبًِ شٌبسبیی ٍ آى ضا ثِ هبلکبى ٍاحس تج

اسدستدادنکىتزل

ٍاحس تجبضی اطلی هوکي است اظ ؿطیق زٍ یب چٌس تَافق )هوبهلِ(، کٌتطل ٍاحس تجابضی فطهای    .117ة
زّس کِ تَافقْبی چٌسگبًِ ثبیاس ثاِ    ضا اظ زست ثسّس. ثب ٍجَز ایي، ثطذی هَاقن شطایؾ ًشبى هی

ِ ای ٍاحس زض ًلط گطفتِ شَز. ثطای ت هٌَاى هوبهلِ ای ٍاحاس   وییي ایٌکِ ایي تَافقْب ثِ هٌَاى هوبهلا
شًَس یب ذیط، ٍاحس تجبضی اطلی ثبیس توبم هفبز ٍ شطایؾ تَافقْب ٍ آحبض اقتظبزی آًْب ضا  تلقی هی

کِ ٍاحس تجابضی اطالی ثبیاس     زّس ًشبى هیهَضز تَجِ قطاض زّس. ٍجَز یک یب چٌس هَضز ظیط، 
 ی ٍاحس زض ًلط ثگیطز:ا چٌسگبًِ ضا ثِ هٌَاى هوبهلِ تَافقْبی

 شًَس. گیطًس یب ثب ّن زض ًلط گطفتِ هی ثِ طَضت ّوعهبى اًجبم هیتَافقْب ایي  الف.

ثِ هٌَاى یک هوبهلِ ٍاحس ثطای زستیبثی ثِ یک ًتیجِ تجبضی ٍاحس تَافقْب ایي  ة.
 شًَس. سبظهبًسّی هی

 ٍقَم هوبهلِ، ثستگی ثِ ٍقَم حساقل یک تَافق زیگط زاضز. ح.

زیگط هَضز تَافقْبی ثِ تٌْبیی تَجیِ اقتظبزی ًساضز، اهب ظهبًی کِ ّوطاُ ثب ق تَاف ت.
هخبل آى هطثَؽ ثِ ظهبًی  شَز. گیطز ثِ لحبف اقتظبزی قبثل تَجیِ هی ثطضسی قطاض هی

است کِ قیوت ٍاگصاضی سْبم کوتط اظ قیوت ثبظاض است ٍ اظ ؿطیق ٍاگصاضی ثوسی ثب 
 شَز. قیوتی ثبالتط اظ ثبظاض، ججطاى هی

 اگط ٍاحس تجبضی اطلی، کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهی ضا اظ زست ثسّس، ثبیس: .118ة

 هَاضز ظیط ضا قـن شٌبذت کٌس: الف.

تجبضی فطهی ثِ هجبلغ زفتطی آًْاب زض   زاضاییْب )شبهل سطقفلی( ٍ ثسّیْبی ٍاحس .1
 تبضید اظ زست زازى کٌتطل؛ ٍ
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زض تابضید اظ   پیشایي بضی فطهای  هجلغ زفتطی هٌبفن فبقس حق کٌتطل زض ٍاحس تج .2
زست زازى کٌتطل )شبهل ّط یک اظ اجعای سبیط اقالم سَز ٍ ظیبى جابهن قبثال   

 اًتسبة ثِ آًْب(.

 هَاضز ظیط ضا شٌبسبیی کٌس: ة.

، ضٍیساز یاب  هوبهلِ ًبشی اظ زضیبفتی )زض طَضت ٍجَز( اظای هبثِ هٌظفبًِ اضظ  .1
 است؛ شسُ کٌتطل ضفتي زست اظ ثِ شطایـی کِ هٌجط

هشاطٍؽ ثاط ایٌکاِ    هبلک،  هبلکبى زض ًقش ثیيفطهی تجبضی  تَظین سْبم ٍاحس .2
شابهل   ،هوبهلِ، ضٍیساز یب شطایـی کِ هٌجط ثِ اظ زست زازى کٌتطل شاسُ اسات  

 چٌیي تَظیوی ثبشس؛ ٍ

ِ  ثِ اضظ  پیشیيفطهی تجبضی  گصاضی ثبقیوبًسُ زض ٍاحس سطهبیِّطگًَِ  .3  هٌظافبً
 ضٍز. زست هیاظ  لکٌتط کِ تبضیری زض آى

شسُ زض سبیط اقالم سَز ٍ  ، هجبلغ شٌبسبییحسبثساضیزض طَضت العام سبیط استبًساضزّبی  ح.
، ثِ سَز یب 119ةظیبى جبهن زض اضتجبؽ ثب ٍاحس تجبضی فطهی ضا ثط هجٌبی تَػیحبت ثٌس 

 ثٌسی کٌس یب ثـَض هستقین ثِ سَز اًجبشتِ اًتقبل زّس. ظیبى زٍضُ تجسیس ؿجقِ

گًَِ تفبٍت حبطل ضا ثِ هٌَاى سَز یب ظیبى، زض سَز یب ظیبى قبثل اًتسبة ثِ ٍاحس ّط ت.
 تجبضی اطلی، شٌبسبیی کٌس.

اگط ٍاحس تجبضی اطلی کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهی ضا اظ زست ثسّس، ٍاحس تجبضی اطالی ثبیاس    .119ة
ساَز ٍ ظیابى جابهن    توبم هجبلغی ضا کِ قجالً زض اضتجبؽ ثب آى ٍاحس تجبضی فطهی زض سبیط اقاالم  

ای ّوبًٌس ظهبًی کِ ٍاحس تجبضی اطلی ثـَض هساتقین زاضاییْاب یاب     شٌبسبیی کطزُ است، ثِ شیَُ
زض  قاجالً کٌس، ثِ حسبة هٌلَض کٌس. ثٌبثطایي، اگط سَز یب ظیبًی کاِ   ثسّیْبی هطثَؽ ضا ٍاگصاض هی

 ،یْب یب ثسّیْبی هطثاَؽ سبیط اقالم سَز ٍ ظیبى جبهن شٌبسبیی شسُ است، ثِ زلیل ٍاگصاضی زاضای
شَز، ٍاحس تجبضی اطلی ثبیس ٌّگبم اظ زست زازى کٌتطل  ثٌسی  ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ تجسیس ؿجقِ

ٍاحس تجبضی فطهی، سَز یب ظیبى هعثَض ضا اظ حقَ  هبلکبًِ ثِ سَز یب ظیبى زٍضُ )تحات هٌاَاى   
س اضظیبثی کِ قاجالً زض سابیط   ثٌسی ًوبیس. اگط هبظاز تجسی ثٌسی( تجسیس ؿجقِ توسیالت تجسیس ؿجقِ

ثـاَض هساتقین ثاِ ساَز      ،اقالم سَز ٍ ظیبى جبهن شٌبسبیی شسُ است، ٌّگبم ٍاگصاضی زاضایای 
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اًجبشتِ اًتقبل یبثس، ٍاحس تجبضی اطلی زض ظهبى اظ زست زازى کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهای، ثبیاس   
 هبظاز تجسیس اضظیبثی ضا ثـَض هستقین ثِ سَز اًجبشتِ هٌتقل کٌس.

گذاریبذاریتغییزدريضعیتياحذتجاریسزمایٍحسا

گصاضی ضا اظ زست زّس، ثبیس ثطای توبم ٍاحسّبی  اگط ٍاحس تجبضی، شطایؾ ٍاحس تجبضی سطهبیِ .121ة
گیطی کطزُ ٍ تغییطات آًْاب ضا   ثِ اضظ  هٌظفبًِ اًساظُ 33تجبضی فطهی کِ پیش اظ ایي، ؿجق ثٌس 

ضا ثکابض گیاطز. تابضید تغییاط      38حسابثساضی  ، اساتبًساضز  تزض سَز یب ظیبى زٍضُ ًشبى زازُ اس
گیطی سطقفلی یب ساَز حبطال اظ    ٍػویت، ثبیس ثِ هٌَاى تبضید تحظیل فطع شَز. ٌّگبم اًساظُ

شَز، اضظ  هٌظفبًِ ٍاحس تجبضی فطهای   ذطیس ظیط قیوت کِ زض تبضید تحظیل فطػی ایجبز هی
یبفتاِ ثبشاس. توابم ٍاحاسّبی      ظای فطػی اًتقابل ا زٌّسُ هبثِ زض تبضید تحظیل فطػی، ثبیس ًشبى

 ایي استبًساضز، اظ تبضید تغییط ٍػویت تلفیق شًَس.  26تب  21تجبضی فطهی ثبیس ؿجق ثٌسّبی 

گصاضی تغییط ٍػویت زّاس، ثبیاس زض تابضید تغییاط      ّطگبُ ٍاحس تجبضی، ثِ ٍاحس تجبضی سطهبیِ .121ة
قف کٌس، ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطهای  ٍػویت، تلفیق ٍاحسّبی تجبضی فطهی ذَز ضا هتَ

ٍ  27گصاضی ثبیس العاهبت ثٌسّبی  ثبیس ّوچٌبى تلفیق شًَس. ٍاحس تجبضی سطهبیِ  34کِ ؿجق ثٌس 
ضا ثطای آى زستِ اظ ٍاحسّبی تجبضی فطهی کِ تلفیق آًْب هتَقف شاسُ اسات اهوابل کٌاس،      28

بضی فطهی ضا زض آى تابضید اظ زسات   گصاضی، کٌتطل ایي ٍاحسّبی تج گَیی ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 زازُ است. 
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 پ ًستيپ

 گذار

 االجشا است. ایي پیَست، بخش جذاًشذًی ایي استاًذاسد حسابذاسی است ٍ ّواًٌذ سایش بخشْای ایي استاًذاسد، الصم

گذار

احس تجبضی ، ٍّای حسابذاسی، تغییش دس بشآٍسدّای حسابذاسی ٍ اشاتباّا   سٍیِ 34ؿجق استبًساضز حسبثساضی  .1ح
 ، ثب تسطی ثِ گصشتِ ثکبض گیطز.12تب ح 2ثبیس ایي استبًساضز ضا، ثِ استخٌبی ثٌسّبی ح

ِ  .2ح ای  ثِ هٌلَض زستیبثی ثِ هقبطس ایي استبًساضز، تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ، آغبظ زٍضُ گعاضشگطی سابالً
 شَز. است کِ ثطای ًرستیي ثبض ایي استبًساضز ثکبض گطفتِ هی

کبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضز، ٍاحس تجبضی هلعم ثِ توسیل ضٍ  پیشایي حسابثساضی زض   زض تبضید ث .3ح
 ثبشس: اضتجبؽ ثب ٍاحسّبی تجبضی ظیط ًوی

تلفیق صَستْای هالی تلفیقی  18ٍاحسّبی تجبضی کِ زض آى تبضید، ؿجق استبًساضز حسبثساضی  الف.
 شًَس؛ یب اًس ٍ ؿجق ایي استبًساضز ّوچٌبى تلفیق هی شسُ

اًس ٍ  تلفیق ًشسُ 18الوللی حسبثساضی  ٍاحسّبی تجبضی کِ زض آى تبضید، ؿجق استبًساضز ثیي ة.
 شًَس. ؿجق ایي استبًساضز ًیع تلفیق ًوی

زض تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ ایي استبًساضز، ٍاحس تجبضی ثبیس اضظیبثی کٌس کِ آیب ثط هجٌابی ٍاقویتْاب ٍ    .4ح
گصاضی است یب ذیط. اگط ٍاحاس تجابضی، زض    بضی سطهبیِشطایؾ هَجَز زض آى تبضید، یک ٍاحس تج

گصاضی است، ثبیاس العاهابت    تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ ثِ ایي ًتیجِ ثطسس کِ یک ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 ثکبض گیطز.   11تب ح 11جبی العاهبت ثٌسّبی ح ضا ثِ 7تب ح 5ثٌسّبی ح

یاب   12ٍ ح 3شاًَس )کاِ ثٌاسّبی ح    تلفیق هی 34ثِ استخٌبی ٍاحسّبی تجبضی فطهی کِ ؿجق ثٌس  .5ح
گیطز(، ٍاحس تجبضی  ، ّط کسام کِ هطثَؽ ثبشس، ثطای آًْب هَضز استفبزُ قطاض هی9تب ح 8ثٌسّبی ح
گصاضی ذَز زض ّط کسام اظ ٍاحسّبی تجبضی فطهی ضا ثِ اضظ  هٌظفبًِ  گصاضی ثبیس سطهبیِ سطهبیِ
، گَیی کِ العاهبت ایي اساتبًساضز  ًشبى زّسٍ تغییطات آى ضا زض سَز یب ظیبى زٍضُ  گیطی کٌس اًساظُ

ای کِ ثالفبطلِ قجل اظ  گصاضی، ثبیس زٍضُ سبالًِ االجطا ثَزُ است. ٍاحس تجبضی سطهبیِ ّوَاضُ الظم
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تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ قطاض زاضز ٍ ًیع حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ قجل ضا ثبثات ّطگًَاِ تفابٍت    
 ِ توسیل کٌس:هیبى زٍ هبهل ظیط، ثب تسطی ثِ گصشت

 ٍاحس تجبضی فطهی؛ ٍ  قجلیهجلغ زفتطی  الف.

 گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطهی. گصاضی ٍاحس تجبضی سطهبیِ اضظ  هٌظفبًِ سطهبیِ ة.

هجلغ اًجبشتِ ّطگًَِ توسیالت اضظ  هٌظفبًِ کِ پیش اظ ایي زض سبیط اقاالم ساَز ٍ ظیابى جابهن     
ای کِ ثالفبطلِ قجل اظ تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ قاطاض   شٌبسبیی شسُ است، ثبیس زض اثتسای زٍضُ سبالًِ

 زاضز، ثِ سَز اًجبشتِ اًتقبل یبثس. 

)ؿجق توطیف هٌسضد غیطهولی ،گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطهی گیطی سطهبیِ اًساظُ ،5ح اگط ؿجق ثٌس .6ح
ِ  (34زض استبًساضز حسبثساضی  گاصاضی ثبیاس العاهابت ایاي اساتبًساضز       ثبشس، ٍاحس تجبضی ساطهبی

تَاًاس زٍضُ   کاِ های   ،هولی اسات  5حای کِ ثکبضگیطی ثٌس  ضا زض اثتسای ًرستیي زٍضُ سبثساضیح
ای ضا کِ ثالفبطلِ قجال اظ تابضید ثکابضگیطی     گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ جبضی ثبشس، ثکبض گیطز. سطهبیِ

ضگیطی ایي ای کِ ثکب اٍلیِ قطاض زاضز، ثب تسطی ثِ گصشتِ توسیل کٌس، هگط ایٌکِ اثتسای ًرستیي زٍضُ
گًَِ ثبشس، توسیل حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ جابضی   ثٌس هولی است، زٍضُ جبضی ثبشس. اگط ایي

 ثبیس شٌبسبیی شَز. 

گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطهی ضا قجل اظ تبضید ثکابضگیطی   گصاضی، سطهبیِ اگط ٍاحس تجبضی سطهبیِ .7ح
گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطهای ضا اظ زسات    بیِاٍلیِ ایي استبًساضز ٍاگصاض کطزُ ثبشس یب کٌتطل سطه

گصاضی هلعم ثِ توسیل ضٍ  حسبثساضی قجلی زض ذظاَص ٍاحاس    زازُ ثبشس، ٍاحس تجبضی سطهبیِ
 تجبضی فطهی هعثَض ًیست.

پصیطی ضا تلفیق کٌس  گصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس کِ ثبیس سطهبیِ ّطگبُ زض تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ، سطهبیِ .8ح
 گصاض ثبیس: سطهبیِتلفیق ًشسُ است،  ،18ز حسبثساضی کِ ؿجق استبًساض

 38حسبثساضی )ؿجق توطیف استبًساضز پصیط یک فوبلیت تجبضی  کِ سطهبیِ زض طَضتی الف.
گیطی  ای اًساظُ گًَِ ضا ثِسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل آى ، زاضاییْب، ثثبشس (تشکیبْای تجاسی
، ثط هجٌبی العاهبت ایي آىگصاض ثط  تطل سطهبیِاظ تبضید کست کٌ پصیط سطهبیِ کٌس کِ گَیی

ضٍ   38حسبثساضی استبًساضز زض تلفیق هٌلَض شسُ است )ٍ ثٌبثطایي ؿجق استبًساضز 
ای ضا کِ ثالفبطلِ  گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ حسبثساضی تحظیل ثکبض گطفتِ شسُ است(. سطهبیِ
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تبضید کست  اگطِ توسیل کٌس. قجل اظ تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ قطاض زاضز، ثب تسطی ثِ گصشت
  گصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ کٌتطل پیش اظ اثتسای زٍضُ قجل ثبشس، سطهبیِ

 هٌَاى توسیل حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ قجل شٌبسبیی کٌس:

 شسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل شٌبسبیی .1

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ ؽ سطهبیِاضتجب قجلیهجلغ زفتطی  .2

حسبثساضی پصیط، یک فوبلیت تجبضی ًجبشس )ؿجق توطیف استبًساضز  زض طَضتی کِ سطهبیِ ة.
کٌس کِ گَیی  گیطی  ای اًساظُ گًَِ ضا ثِ آى(، زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل 38

لعاهبت ایي استبًساضز زض ، ثط هجٌبی اآىگصاض ثط  اظ تبضید کست کٌتطل سطهبیِپصیط  سطهبیِ
شطیح ت 38حسبثساضی گًَِ کِ زض استبًساضز  تلفیق هٌلَض شسُ است )ضٍ  تحظیل ّوبى

شَز(.  پصیط، سطقفلی شٌبسبیی ًوی شَز؛ اهب ثطای سطهبیِ شسُ است، ثکبض گطفتِ هی
ضا ثب ای کِ ثالفبطلِ قجل اظ تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ قطاض زاضز  گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ سطهبیِ

تسطی ثِ گصشتِ توسیل کٌس. ظهبًی کِ تبضید کست کٌتطل پیش اظ اثتسای زٍضُ قجل ثبشس، 
هٌَاى توسیل حقَ  هبلکبًِ اثتسای زٍضُ  گصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ  سطهبیِ

 قجل، شٌبسبیی کٌس: 

 شسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل شٌبسبیی .1

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ اضتجبؽ سطهبیِ قجلیهجلغ زفتطی  .2

)الاف( یاب   8پصیط، ؿجاق ثٌاس ح   گیطی زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل سطهبیِ چٌبًچِ اًساظُ .9ح
 گصاض ثبیس: ( ثبشس، سطهبی34ِحسبثساضی )ة(، غیطهولی )ؿجق توطیف هٌسضد زض استبًساضز 

ضا اظ  38حسبثساضی وبلیت تجبضی ثبشس، العاهبت استبًساضز پصیط ف زض طَضتی کِ سطهبیِ الف.
ای ثبشس کِ  تبضید تحظیل فطػی ثکبض گیطز. تبضید تحظیل فطػی ثبیس اثتسای ًرستیي زٍضُ

 تَاًس زٍضُ جبضی ثبشس. شَز کِ هی )الف(، ثطای آى زٍضُ هولی هی8ثکبضگیطی ثٌس ح

شسُ زض استبًساضز  حظیل تشطیحت پصیط یک فوبلیت تجبضی ًجبشس، ضٍ  اگط سطهبیِ ة.
پصیط سطقفلی  ثکبض گیطز ثسٍى ایٌکِ ثطای سطهبیِتحظیل فطػی اظ تبضید  ضا 38حسبثساضی 

ای ثبشس کِ ثکبضگیطی ثٌس  شٌبسبیی کٌس. تبضید تحظیل فطػی، ثبیس اثتسای ًرستیي زٍضُ
 تَاًس زٍضُ جبضی ثبشس. شَز کِ هی )ة(، ثطای آى زٍضُ هولی هی8ح
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ای کِ ثالفبطلِ قجل اظ تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ قطاض زاضز ضا ثب تسطی ثاِ   صاض ثبیس زٍضُ سبالًِگ سطهبیِ
ای کِ ثکابضگیطی ایاي ثٌاس زض آى زٍضُ هولای      گصشتِ توسیل کٌس، هگط ایٌکِ اثتسای ًرستیي زٍضُ

اظ اثتاسای زٍضُ قجال ثبشاس،     پایش ، فطػای  شَز، زٍضُ جبضی ثبشس. ظهبًی کِ تبضید تحظایل  هی
گصاض ثبیس ّطگًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ هٌَاى توسیل حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ قجل  بیِسطه

 شٌبسبیی کٌس:

 شسُ؛ ٍ هجلغ زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل شٌبسبیی ح.

 پصیط. گصاض ثب سطهبیِ اضتجبؽ سطهبیِ قجلیهجلغ زفتطی  ت.

شَز، زٍضُ جبضی ثبشس، تواسیل   ٌس ثطای آى زٍضُ هولی هیای کِ ثکبضگیطی ایي ث اگط ًرستیي زٍضُ
 حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس شٌبسبیی شَز.

پاصیطی کاِ ؿجاق اساتبًساضز      گصاض ثِ ایي ًتیجِ ثطسس سطهبیِ اگط زض تبضید ثکبضگیطی اٍلیِ، سطهبیِ .11ح
ِ   18حسبثساضی  گاصاض ثبیاس هٌابفن ذاَز زض      هشوَل تلفیق ثَزُ است ضا زیگط تلفیق ًکٌاس، ساطهبی

اجطای العاهبت ایي استبًساضز ٌّگابم شاطٍم    ثب فطعگیطی ًوبیس کِ  پصیط ضا ثِ هجلغی اًساظُ سطهبیِ
پاصیط،   پصیط )ثسٍى کست کٌتطل ؿجق ایي استبًساضز(، یب اظ زست زازى کٌتطل سطهبیِ اضتجبؽ ثب سطهبیِ
ای کِ قجل اظ تابضید ثکابضگیطی اٍلیاِ     ُ سبالًِگصاض ثبیس زٍض شس. سطهبیِ گیطی هی ثِ آى هجلغ اًساظُ

ِ    قطاض زاضز ضا ثب تسطی ثِ گصشتِ توسیل کٌس. اگط تبضید شطٍم اضتجبؽ سطهبیِ پاصیط   گاصاض ثاب ساطهبی
 ِ پاصیط، پایش اظ اثتاسای     )ثسٍى کست کٌتطل ؿجق ایي استبًساضز(، یب اظ زست زازى کٌتطل ثط ساطهبی

ًَِ تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ هٌَاى توسیل حقَ  هبلکبًِ زض گصاض ثبیس، ّطگ زٍضُ قجل ثبشس، سطهبیِ
 اثتسای زٍضُ قجل شٌبسبیی کٌس:

 هجلغ زفتطی قجلی زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل؛ ٍ   الف.

 پصیط. گصاض زض سطهبیِ شسُ هٌبفن سطهبیِ هجلغ شٌبسبیی  ة.

غیطهولی )ؿجق توطیف هٌاسضد زض اساتبًساضز    ،11ح ؿجق ثٌس پصیط گیطی هٌبفن زض سطهبیِ اگط اًساظُ .11ح
ای کاِ   گصاض ثبیس العاهبت ایي استبًساضز ضا زض اثتاسای ًرساتیي زٍضُ   ، سطهبیِ( ثبشس34حسبثساضی 

تَاًاس زٍضُ جابضی ثبشاس.     شَز، ثکابض گیاطز کاِ های     زض آى زٍضُ هولی هی 11ثکبضگیطی ثٌس ح
بضگیطی اٍلیِ ضا ثب تسطی ثِ گصشتِ توسیل کٌس، هگاط  گصاض ثبیس زٍضُ سبالًِ قجل اظ تبضید ثک سطهبیِ

شَز، زٍضُ جبضی ثبشاس.   ای کِ ثکبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ هولی هی ایٌکِ اثتسای ًرستیي زٍضُ
پصیط )ثسٍى کست کٌتطل ؿجق ایي اساتبًساضز(،   گصاض ثب سطهبیِ ظهبًی کِ تبضید شطٍم اضتجبؽ سطهبیِ
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گاصاض ثبیاس ّطگًَاِ     پصیط، پیش اظ اثتسای زٍضُ قجل ثبشس، سطهبیِ یب اظ زست زازى کٌتطل ثط سطهبیِ
 تفبٍت ثیي هجبلغ ظیط ضا ثِ هٌَاى توسیل حقَ  هبلکبًِ اثتسای زٍضُ قجل، شٌبسبیی کٌس:

 هجلغ زفتطی قجل زاضاییْب، ثسّیْب ٍ هٌبفن فبقس حق کٌتطل؛ ٍ الف.

 پصیط. گصاض زض سطهبیِ شسُ هٌبفن سطهبیِ هجلغ شٌبسبیی ة.

شَز، زٍضُ جابضی ثبشاس، تواسیل     ای کِ ثکبضگیطی ایي ثٌس زض آى زٍضُ هولی هی اگط ًرستیي زٍضُ
 حقَ  هبلکبًِ زض اثتسای زٍضُ جبضی ثبیس شٌبسبیی شَز.

کاِ ثاِ    اسات  18، اطالحبت اساتبًساضز حسابثساضی   119ةتب  116ةٍ  115، ة27، 25ثٌسّبی  .12ح
ضا ثکابض   3. ثِ غیط اظ ٌّگبهی کِ ٍاحاس تجابضی ثٌاس ح   است اًتقبل یبفتِ 39حسبثساضی استبًساضز 

، ثبیس العاهبت ثٌسّبی هعثَض ضا ثاِ شاط    است 11تب ح 8گیطز، یب هلعم ثِ ثکبضگیطی ثٌسّبی ح هی
 ظیط ثکبض گیطز:

ّبی گعاضشگطی قجل اظ ًرستیي زٍضُ  ٍاحس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى قبثل اًتسبة ثِ زٍضُ الف.
 ضا تجسیس اضائِ کٌس. 115ضد زض ثٌس ةثکبضگیطی اطالحبت هٌس

زضثبضُ حسبثساضی تغییطات زض هٌبفن هبلکیت زض ٍاحس تجبضی  116ةٍ  25العاهبت ثٌسّبی  ة.
فطهی پس اظ کست کٌتطل، ثطای تغییطاتی کِ قجل اظ ًرستیي ثکبضگیطی ایي اطالحبت ٍاقن 

 شسُ است، کبضثطز ًساضز.

، 119تب ة 117ٍ ة 27یطی اطالحبت ثٌسّبی اگط ٍاحس تجبضی قجل اظ ًرستیي ثکبضگ ح.
گصاضی زض ٍاحس تجبضی فطهی پیشیي ضا  کٌتطل ضا اظ زست ثسّس، ًجبیس هجلغ زفتطی سطهبیِ

تجسیس اضائِ کٌس. افعٍى ثط ایي، ٍاحس تجبضی ًجبیس سَز یب ظیبى هطثَؽ ثِ اظ زست زازى 
تب  117ٍ ة 27ٌسّبی کٌتطل ٍاحس تجبضی فطهی کِ قجل اظ ًرستیي ثکبضگیطی اطالحبت ث

 ٍاقن شسُ است ضا هجسزاً هحبسجِ ًوبیس. 119ة

 حسابداريكىارگذاري سايز استاوداردَاي 

 18حسبثساضی ایي استبًساضز، جبیگعیي العاهبت هطثَؽ ثِ طَضتْبی هبلی تلفیقی هٌسضد زض استبًساضز  .13ح
 شَز. هی( 1384)تجسیسًلطشسُ زض سبل 


