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 51  شماره  استاندارد حسابداري

 گذاريها سزمايه  حسابداري
 

“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.وبكارگرفتهطالعهم

كاربزددامىٍ

 پطزاظز. هي  هطتَط  اعالػات  افطاي  گصاضيْا ٍ العاهات سطهايِ  حساتساضي  ًحَُ استاًساضز تِ  ايي .   1

ضَز.   استاًساضز اًجام  ايي  العاهات  تايس عثك  تجاضي  ٍاحسّاي  زض وليِ  گصاضي سطهايِ  حساتساضي .   2

  زض غَضتْاي  ٍ ٍاتستِ  فطػي  تجاضي  زض ٍاحسّاي  گصاضي سطهايِ  حساتساضي  حَُاستاًساضز ً  ايي

زض   پيطگفتِ  گصاضيْاي سطهايِ  حساتساضي  ًحَُ  زضذػَظ  وٌس ليىي ًوي  ضا تؼييي  تلفيمي  هالي

  حساتساضي  زض استاًساضزّاي  وِ  واضتطز زاضز هگط زض هَاضزي  اغلي  ٍاحس تجاضي  هالي  غَضتْاي

 تاضس.   تجَيع ضسُ  زيگطي  ػول  ًحَُ  ٍ ٍاتستِ  فطػي  تجاضي  زض ٍاحسّاي  گصاضي سطهايِ  تِ  هطتَط

 گيشد: لشاس ًوي  استبًذاسد هَسد ثحث  هَاسد صيش دس ايي .  1

اص   ٍ غيوشُ   ، سوَد سوْبم   ضذُ  سَد تضويي  غَست ثِ  وِ  دسآهذّبيي  ضٌبخت  هجبًي . الف

  ؾٌَاى ثب 1  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي  ضَد ثِ  ضَد )سخَؼ ذ هيگزاسيْب ؾبي سشهبيِ

 (. زضآهس ػولياتي

 . تلفيمي  هبلي  دس غَستْبي  ٍ ٍاثستِ  فشؾي  تدبسي  دس ٍاحذّبي  گزاسي سشهبيِ . ة

 . پيچيذُ  هبلي  اثضاسّبي  اصخولِ  خبظ  گزاسيْبي سشهبيِ .  ج

ِ   ٍ هؤسسوبت   ثبصًطسوتيي   هضايبي  بيطشحْ  تَسط  وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . د ؾووش    ثيوو

 ضَد. هي  اًدبم

 . دس اهالن  گزاسي سشهبيِ . ّ

 ٍاحوذ   ثوشاي   التػوبدي   هٌوبفؽ  ايدوبد  گوزاسيْب،  سشهبيِ  وليِ  ٍيژگيْبي اص  يىي  ايٌىِ  ثِ ًػش .  4

ِ  ؾولىوشد  اسوتبًذاسد   ايوي  دس  هٌوذسج   حسوبثذاسي   ًحَُ ، است گزاس سشهبيِ   سيگوزا  سوشهبي
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 اسوتبًذاسد،   ايي لزا،. وٌذ هي  گيشي اًذاصُ ٍ  ضٌبسبيي  هٌبست ًحَ ثِ سا گزاس سشهبيِ ٍاحذ  يه

ٍ   گوزاسي ِ سشهبي دسغذ ، هبّيت اص ًػش غشف گزاس، سشهبيِ  تدبسي  ٍاحذّبي  وليِ هَسد دس

ِ   تخػػي  ضشوتْبي  آًْب، اصخولِ  گزاسي سشهبيِ  فؿبليت  حدن داسد. ووبسثشد    گوزاسي  سوشهبي

  تدبسي  ٍاحذّبي  گشٍّْبي ٍ  غٌبيؽ  ثشاي  ٍيژُ  سٌّوَدّبي  تذٍيي  هبًؽ اهش  ايي ، حبل  ايي ثب

 . ًيست استبًذاسد  ايي دس  هٌذسج  ولي  اغَل  سؾبيت ثب  خبظ

تعاريف

 :  است  ظيط تىاض ضفتِ  هطرع  استاًساضز تا هؼاًي  زض ايي  شيل  اغغالحات .   5

 ِالتػذازي   هٌذافغ   افذعايص   گذصاض تذطاي   ٍاحس سطهايِ  وِ  است  زاضايي  :  ًَػي  گصاضي سطهاي  

يا سايط   اضظش  (، افعايص ٍ اجاضُ  ضسُ  ، سَز تضويي سَز سْام  ضىل  )تِ  هٌافغ  تَظيغ  عطيك اظ

 وٌس. هي  ًگْساضي(  تجاضي  هٌاسثات اظ ًاضي  هعايا )هاًٌس هعاياي

 ِلػس تِ  ضَز وِ هي  گصاضيْا گفتِ اظ سطهايِ  اي عثمِ  تلٌسهست :  تِ  گصاضي سطهاي  ُ   اسذتفاز

  زاضايي  ػٌَاى تِ  ٌّگاهي  گصاضي سطهايِ  يه. ضَز  ًگْساضي  تجاضي ٍاحس  فؼاليتْاي زض هستوط

  اثثذات   لاتل  ٍضَح تِ  عَالًي  هست  تطاي  آى  لػس ًگْساضي  وِ ضَز هي  تٌسي عثمِ  غيطجاضي

 .تاضس  هحسٍزيتْايي  هطوَل گصاض سطهايِ  تَسظ  آى  ٍاگصاضي  تَاًايي يا تاضس

 ِاظ سطهايِ  اي عثمِ  :  تِ  جاضي  گصاضي سطهاي   ِ ِ   هذي   گذصاضيْا گفتذ ِ   ضذَز وذ   گذصاضي  سذطهاي

 ًثاضس.  سهستتلٌ

 ِوِ  تاظاض فؼالي  آى  تطاي  وِ  است  گصاضي سطهايِ  زض تاظاض :  ًَػي  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضي سطهاي  

  ضاذػي يا تاظاض  اضظش  تِ  تتَاى  آى  عطيك اظ  وِ  عَضي تِ زاضز ٍجَز  است  زستطس آظاز ٍ زض

 . يافت  پصيط ساظز، زست تاظاض ضا اهىاى  اضظش  ثِهحاس  وِ اتىا  لاتل

 يه  سْام  غاحثاى  تيي  سْن  ضىل  سَز تِ  اظ تَظيغ  است  ( :  ػثاضت جايعُ  )يا سْام  سَز سْوي  

ِ   تِ  تا تَجِ  ّا وِ يا اًسٍذتِ  ًطسُ  سَز تمسين  اظ هحل  ٍاحس تجاضي   تجذاضت   اًَىلذ   اغذالحي

 . است  الؼازُ فَق  ػوَهي  هجوغ  تػَية  تِ  هَوَل

 اًتمذال  ٍ  ًمل  لاتل  است  حمي ، تجاضت  لاًَى  اغالحيِ 166  هازُ  هَجة :  تِ  تمسم  حك   ِ  زض  وذ

ِ   تجذاضي  ٍاحس  سْام  غاحثاى  تَسظ جسيس  سْام ذطيس  ظهاى ِ   سذْاهي   ًسذثت   تذ هالىٌذس    وذ

 گيطز.  هي  تؼلك  ايطاى  تِ
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 ِػوليات  وِ  است  يا ساذتواًي  زض ظهيي  گصاضي اظ سطهايِ  :  ػثاضت  زض اهالن  گصاضي سطهاي  

زاضز   ضيگصا اظًظط سطهايِ  وِ  اي تالمَُ  اضظش  جْت  ٍ تِ  ضسيسُ  اتوام  تِ  آى  ٍ تَسؼِ  ساذت

  ، ًگْساضي آى  ّوگطٍُ  گصاض يا ضطوتْاي سطهايِ  ٍاحس تجاضي  تَسظ  لػس استفازُ تِ  ٍ ًِ

 ضَز. هي

  گصاضي گصاضي: ًْاز هالي است وِ هٌاتغ هالي حاغل اظ اًتطاض گَاّي سطهايِ سطهايِغٌسٍق 

 وٌس. گصاضي هي ضا زض هَضَع فؼاليت هػَب ذَز سطهايِ

 

  اًدوبم   آتي  التػبدي  هٌبفؽ  ثب لػذ وست  وِ  است  ايي  گزاسي سشهبيِ  صيشثٌبيي  ٍيژگي  اگشچِ .  6

  سا دس تؿشيف  هطىالتي اهش  ايي. داسد  هػذاق داساييْب  وليِ هَسد دس  ٍيژگي  پزيشد، اهب ايي هي

استبًذاسد لػذ ًذاسد سبيش   وٌذ صيشا ايي استبًذاسد ايدبد هي  اص ًػش همبغذ ايي  گزاسي سشهبيِ

 هَاد ٍ وبال سا  هطَْد ٍ هَخَدي  ثبثت  داساييْبي  اص لجيل  ٍاحذ تدبسي  هَسد استفبدُ  داساييْبي

ثب دييش داساييْب داسد،   هطبثِ  خػَغيبتي  گزاسي سشهبيِ ِ و  دس هَاسدي  هطىل  دسثش گيشد. ايي

  ؾووذُ   ثخوص   گوزاسي  سشهبيِ  خشيذ ٍ فشٍش  ؾوليبت  وِ  ضَد. هثالً دس هَاسدي هي  هضبؾف

  هَخَدي  گزاسيْب، هطبثِ سشهبيِ  دّذ، پشتفَي هي  سا تطىيل  ٍاحذ تدبسي  يه  سٍصهشُ  فؿبليت

 . است  تدبسي  هَاد ٍ وبال دس سبيش ٍاحذّبي

ٍخوَد    تلَيحي  فشؼ  گزاسيْب، ايي سشهبيِ  ثشاي  استبًذاسد حسبثذاسي  ، دس تذٍيي ّش غَست  ثِ .  7

اص   هتفوبٍتي   حسوبثذاسي   ًحوَُ   ، هستلضم گزاسي سشهبيِ  ؾٌَاى ثِ  ضذُ  ثٌذي طجمِ  داسايي  داسد وِ

ِ   اسوت   اص ايوي   خَد حوبوي   ًَثِ اهش ثِ  . ايي سبيش داساييْبست ِ   دس هبّيوت   وو   گوزاسي  سوشهبي

  هتوبيضوٌٌوذُ  سوبصد. ٍيژگوي   سا اص سوبيش داساييْوب هتووبيض هوي      آى  ٍخَد داسد وِ  خػَغيتي

  . ايوي  اسوت   آى  التػبدي  هٌبفؽ  وست  خبظ  طشيمِ داساييْب، اص  اي طجمِ  ؾٌَاى ثِ  گزاسي سشهبيِ

  اٍل  ضوَد. ضوىل    آًْوب حبغول    يش يب ّش دٍيص  اص اضىبل  يىي  ثِ  است  هوىي  التػبدي  هٌبفؽ

  هفْوَهي  دس.  اسوت   سوْبم  سوَد  ٍ  ضذُ  تضويي سَد  لجيل اص ، هٌبفؽ  تَصيؽ اص ًبضي  دسيبفتْبي

ِ   يه  طشيك اص  وِ  است  هسبؾذ تدبسي  ضشايط  دسثشگيشًذُ  ضىل  ايي تش، گستشدُ   گوزاسي  سوشهبي

  اسصش دس  افوضايص   وٌٌوذُ  هٌؿىس  وِ  است  اي سشهبيِ  هٌفؿت ، دٍم  ضىل. آيذ هي  فشاّن  تدبسي

  ٍيژگوي   يوي ا.  اسوت   تدبسي ٍاحذ  تَسط  آى  ًيْذاضت  دٍسُ  طي  گزاسي سشهبيِ  يه  هجبدالتي
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سوبيش    اسصش  . اگشچِ است  ضذُ  استبًذاسد ثىبس گشفتِ  همبغذ ايي  ثشاي  گزاسي سشهبيِ  دستؿشيف

  الالم  ايي  يبثذ، ليىي  افضايص  صهبى  طي  است  ًيض هوىي  آالت ٍ هبضيي  سبختوبى  داساييْب اص لجيل

  ّوذف   ايوي   ثوشاي   وِ ضَد هي  تلمي  گزاسي سشهبيِ  ؾٌَاى استبًذاسد ثِ  ايي  طجك  هَاسدي تٌْب دس

 .ثبضذ  ضذُ  ًيْذاسي ، تدبسي ٍاحذ  ؾوليبت دس  استفبدُ لػذ ثِ  ًِ ٍ

  ؾٌوَاى  ثِ  سْبم  گشاى هؿبهلِ  تَسط  ضذُ  ًيْذاسي  گزاسي سشهبيِ ِ ادؾب ضَد و  است  هوىي .  8

ِ   غوَست  آًْوب   تدوبسي   فؿبليتْبي  ؾبدي  دسخشيبى سَد  وست لػذ ثِ  وِ  هَخَدي   گشفتو

اؾتمبد ٍخوَد    ايي  گيشد. ليىي استبًذاسد لشاس ًوي  ايي  طجك  گزاسي سشهبيِ  تؿشيف دس ، است

ِ   سا داساسوت   صيشثٌوبيي   خػَغيبت  هضثَس، ّوبى  ضيَُ  ثِ  ؿبهلِهَسد ه  داسايي  داسد وِ   وو

ٍ   گش سوْبم  هؿبهلِ  يه  ثِ  آى  دييش ٍ فشٍش  ٍاحذ تدبسي  يه  تَسط  ًيْذاضت  دسغَست

  ًيْوذاسي   گزاسيْبي سشهبيِ  حسبثذاسي  ًحَُ  ثَد. ثٌبثشايي داسا هي  دييشي  يب خشيذاس ًْبيي

 . استبًذاسد است  ايي  ًيض هطبثك  سْبم  گشاى هؿبهلِ  تَسط  فشٍشهٌػَس خشيذ ٍ  ثِ  ضذُ

ِ  هي  اضبفِ  حبل  . ثب ايي است  ؾبم  استبًذاسد تؿشيفي  ايي  طجك  گزاسي سشهبيِ  تؿشيف . 9   ضَد وو

  تموذم   ، حك ضذُ  سَد تضويي  ثب حذالل  هطبسوت  ، اٍساق سْبم  اٍساق  هضثَس، ضبهل  تؿشيف

  خشيوبى  دس ، فوشٍش  ٍ خشيوذ  يوب   هػوشف  لػذ ثِ  وِ  آًْبيي اص غيش) وبالّب ، سْبم خشيذ

  ثوبًىي  داس هذت  گزاسي سشهبيِ  ّبي سپشدُ ٍ( ضَد  ًيْذاسي  تدبسي ٍاحذ  ؾبدي  فؿبليتْبي

 گيشد. هَاسد سا دسثش ًوي  هضثَس وليِ  الالم ضوٌبً. ثبضذ هي

گذاريسزمايٍاوًاع

  ًيْذاسي  گًَبگًَي  داليل  گيشد ٍ ثِ  غَست  هختلفي  اضىبل  ثِ  است  هوىي  گزاسي سشهبيِ . 11

  داسًوذُ   ثِ  پَلي  ثيبًيش ثذّي  وِ  اسٌبدي  دس لبلت  است  گزاسيْب هوىي سشهبيِ  ضَد. ثشخي

  گوزاسيْب هوىوي   سشهبيِ  اص ايي  (. ثشخي هطبسوت  اٍساق  ، غبّش ثطًَذ )ًػيش ثشخي آًْبست

  لبلت تَاًٌذ دس هي  گزاسيْب ّوچٌيي ثبضٌذ. سشهبيِ  حذاللي  ضذُ  تضويي سَد  هتضوي  است

  هوبلي   گزاسيْب ثيبًيش حموَق  سشهبيِ  دييش غبّش ضًَذ. ايي  ٍاحذ تدبسي  يه  سْبم  هبلىيت
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،  ٍ سوبختوبى   صهويي   هثل  ؾيٌي  داساييْبي  ًيْذاسي  ضبهل  گزاسي سشهبيِ  . سبيش اضىبل است

اصًػوش    هختلوف   گوزاسيْبي  . سشهبيِ است  آثبس ٌّشي  يب دييش وبالّب اصخولِ گشاًجْب  فلضات

  هشثوَ   ثوبصاس   هبّيوت  ٍ سوتذ  ٍ داد  هيوضاى  داساييْوب،  سبيش يب ًمذ  ٍخِ  ثِ  تجذيل  سَْلت

 دٌّذ. اص خَد ثشٍص هي  فبٍتيهت  ٍيژگيْبي

ِ  دس  آى  تفؿبليو   ٍ حدون   ٍاحذ تدوبسي   يه  گزاسي سشهبيِ  ٍ سطح  هبّيت . 11 خشيوذ،    صهيٌو

  ٍاحذّبي  ثشخي  وٌذ. ثشاي هي  فشق  هختلف  گزاسيْب دس ٍاحذّبي سشهبيِ  ٍ فشٍش  ًيْذاسي

  داسًوذ، فؿبليوت    فؿبليوت   هبلي  خذهبت  خبظ  دس ثخطْبي  وِ  خػَغبً ٍاحذّبيي  تدبسي

  صهيٌِ دس  شد آىدّذ ٍ ؾولى هي  سا تطىيل  ٍاحذ تدبسي  ؾوليبت  ؾوذُ  ثخص  گزاسي سشهبيِ

  ٍاحذّبي  گزاسد. ثشخي تأثيش هي  آى  ؾوليبت  ثشًتبيح  اي هالحػِ  لبثل  هيضاى  ثِ  گزاسي سشهبيِ

ِ    گزاسي سشهبيِ  تخػػي  ضشوتْبي  اصلجيل  تدبسي   ٍ هوذيشيت   ًيْوذاسي   غوشفبً دس صهيٌو

خَد دسآهذ يب   سشهبيِ  غبحجبى  وٌٌذ تب ثشاي هي  فؿبليت  دس ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  پشتفَي

ِ  تدوبسي   سبيش ٍاحوذّبي   آٍسًذ. ثشاي  فشاّن  سضذ سشهبيِ   اسوت   هوىوي   گوزاسي  ، سوشهبي

سا   ًمذ آى  ٍخَُ  ذيشيته  فؿبليت اص  ثخطي ٍ ضَد  ًيْذاسي هبصاد  ٍخَُ  هٌجؽ  يه  ؾٌَاى ثِ

يوب    هالحػِ  َر لبثلًف  هٌػَس اؾوبل ثِ  است  هوىي  ٍاحذ تدبسي  يه  دّذ. ّوچٌيي  تطىيل

  گوزاسي  سشهبيِ  آى  دييش، دس سْبم  ٍاحذ تدبسي  ٍ ؾوليبتي  هبلي  ثشسيبستْبي  وٌتشل  اؾوبل

ِ   يب دسوتيبثي   تدبسي  ساثطِ  هٌػَس تحىين ثِ  است  هوىي  گزاسي سشهبيِ  وٌذ. ثؿالٍُ   يوه   ثو

 ضَد.  ًيْذاسي  تدبسي  هضيت

ثبصاس   اسصش  تَاى ، هي آى  ثشهجٌبي  ٍخَد داسد وِ  ثبصاس فؿبليگزاسيْب،  سشهبيِ  ثشخي  ثشاي . 11

  هٌػفبًِ  اسصش  ثبصاس ضبخع  گزاسيْب، اسصش سشهبيِ  ايي  وشد. ثشاي  سا تؿييي  گزاسي سشهبيِ

  تؿييي  ثشاي ٍ ًذاسد ٍخَد  فؿبلي ثبصاس گزاسيْب، سشهبيِ سبيش هَسد . دس است  گزاسي سشهبيِ

 .ضَد هي  استفبدُ  دييشي  طشق اص  هٌػفبًِ  اسصش
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گذاريُاسزمايٍبىذيطبقٍ

  ػٌَاى تا 41  اضُذضو  استاًساضز حساتساضي  العاهات  عثك  وِ  اضيذتج  اظ ٍاحسّاي  طٍُذگ  آى .  13

  هالي  ضا زض غَضتْاي  ٍ غيطجاضي  جاضي  ، زاضاييْاي”جاضي  ٍ تسّيْاي  جاضي  زاضاييْاي  اضائِ  ًحَُ ”

  گصاضيْاي ٍ سطهايِ  جاضي  زاضايي  ػٌَاى ضا تِ  جاضي  گصاضيْاي وٌٌس تايس سطهايِ هي  فىيهذَز ت

 وٌٌس.  هٌؼىس  غيطجاضي  زاضايي  ػٌَاى ضا تِ  تلٌسهست

  آهطُ  يا هفاز لَاًيي  ذاظ  حساتساضي  استاًساضزّاي  عثك  وِ  تجاضي  اظ ٍاحسّاي  گطٍُ  آى .  14

  زفتطي  هثلغ  هٌظَض تؼييي وٌٌس تايس تِ ًوي  تفىيه  ضا زض تطاظًاهِ  طجاضيٍ غي  جاضي  زاضاييْاي

 29  تا تٌسّاي  گصاضيْا ضا هغاتك سطهايِ  زفتطي  ضًَس ٍ هثلغ  آًْا توايع لائل  گصاضيْا، تيي سطهايِ

 وٌٌس.  تؼييي 38 تا

  صهبًي  فمط  گزاسي ، سشهبي5ِ دس ثٌذ  هٌذسج  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  تؿشيف  ثشاسبس . 15

  ٍضَح ثِ  طَالًي  هذت  ثشاي  آى  لػذ ًيْذاسي  ضَد وِ هي  ثٌذي طجمِ  ثلٌذهذت  ؾٌَاى ثِ

  ٍاحذ تدبسي  تَسط  آى  ٍاگزاسي  دس تَاًبيي  هحذٍديتْبيي  دس ؾول  ثبضذ يب ايٌىِ  اثجبت  لبثل

دس   الوؿبهلِ هَسد ًػش سشيؽ  گزاسي سشهبيِ  ًػش اص ايٌىِ غشف  اغل  ثبضذ. ايي  ٍخَد داضتِ

 : ثش هَاسد صيش است هطتول  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  داسد. ثٌبثشايي  ثبصاس ثبضذ يب ًجبضذ، هػذاق

 اؾطبيي  ثلٌذهذت  يب تسْيالت  ٍ ٍاثستِ  فشؾي  دس ٍاحذ تدبسي  گزاسي سشهبيِ . الف

 ٍاحذّب.  ايي  ثِ

  تدبسي  يب سٍاثط  فؿبليت  ٍ گستشش  ، تسْيل عحف  اسبسبً خْت  وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . ة

  تدبسي  گزاسيْبي گزاسيْب اغطالحبً سشهبيِ سشهبيِ  )ايي  است  ضذُ  هَخَد اًدبم

 (. است  گشفتِ   ًبم

ٍاحذ   ثشفؿبليتْبي  تأثيش ؾوذُ  ٍاگزاس وشد، يب ثذٍى  تَاى ًوي  سا وِ  گزاسيْبيي سشهبيِ . ج

 .  ستًي  ٍاگزاسي  لبثل  تدبسي

بيي سشهبِي . د سط  ثب لػذ استفبدُ  وِ  گزاسْي   ّذف ضَد ٍ هي  ًيْذاسي  ٍاحذ تدبسي  هستوش َت

  ثشاي  دسآهذ ٍ يب سضذ سشهبيِ  تأهيي  گزاسيْب خْت اص سشهبيِ  پشتفَيي  ًيْذاسي  آى

 . است  ٍاحذ تدبسي  سشهبيِ  غبحجبى
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  ثلٌذهذت  تَاى سا هي  گزاسي شاص ضَد، سشهبيِاح  پيطيفتِ  هؿيبسّبي  وِ  تٌْب دس ضشايطي . 16

  ضذُ  ًيْذاسي  ًسجتبً طَالًي  هذت  ثشاي  گزاسي سشهبيِ  يه  وِ  ٍالؿيت  وشد. ايي  تلمي

  هؿيبسّبي  . دس سبيش هَاسد وِ ًيست  گزاسي سشهبيِ  ثَدى  ثلٌذهذت  هؿٌبي ، لضٍهبً ثِ است

  ؾٌَاى دس ثبصاس يب سبيش( ثِ  الوؿبهلِ اص سشيؽ  )اؾن  گزاسي هضثَس احشاص ًيشدد، سشهبيِ

 .ضَد هي  ثٌذي طجمِ  خبسي  گزاسي سشهبيِ

  ٍخَد ثبصاسي  . اٍل است  اغلي  دٍ ضش   دس ثبصاس، دسثشگيشًذُ  الوؿبهلِ سشيؽ  گزاسي سشهبيِ  تؿشيف . 17

ثبضوذ ٍ    هؿلَم  ثبصاسي  چٌييدس  هؿبهالتي  ليوتْبي  ايٌىِ  ثبضذ ٍ دٍم  دستشس  آصاد ٍ لبثل  وِ  فؿبل

  ثتَاى  ثبضذ وِ  اتىب ثيبًيش ليوتي  لبثل  اي گًَِ  ثبيذ ثِ  ضذُ  اؾالم  ليوت  ضَد. ثؿالٍُ  اؾالم  ؾلٌي

ِ  ضشايط  ايي  تحمك  وشد. دسغَست  هؿبهلِ  آى  ثشاسبس ِ ”  يوه   گوزاسي  ، سوشهبي   گوزاسي  سوشهبي

  ثوشاي   است  هوىي“ دس ثبصاس  الوؿبهلِ سشيؽ ”  ؾجبست  فَْمه  . دس ؾول است “دس ثبصاس  الوؿبهلِ سشيؽ

بثشايي  يىسبى  هختلف  تدبسي  ٍاحذّبي ِ   دستشسوي   هيضاى دس  تفبٍت  دليل ِث  ًجبضذ. ٌث  ٍ ثوبصاس   ثو

دى  دستشس دس ِ   گزاسي سشهبيِ  ، يه ضذُ  اؾالم  يوتْبيل  َث   ثشخوي   تَسوط   ًيْوذاسي   ٌّيوبم   وو

دييوش    ثوشاي   اسوت   ضوَد، هوىوي    دس ثبصاس تلمي  الوؿبهلِ ، سشيؽ خبظ  يهبل  خذهبت  هؤسسبت

 ًجبضذ.  چٌيي ايي  تدبسي  ٍاحذّبي

  ثٌذي طجمِ  خبسي  گزاسي سشهبيِ  ؾٌَاى ثِ  تَاى هي  دس ثبصاس سا، ّن  الوؿبهلِ سشيؽ  گزاسي سشهبيِ . 18

 .وشد  تلمي  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ سا  آى 15 دس ثٌذ  دس هَاسد هٌذسج  وشد ٍ ّن

 هفوبد  يب  خبظ  حسبثذاسي  استبًذاسدّبي  هَخت ثِ  است  هوىي  تدبسي  اص ٍاحذّبي  ثشخي . 19

ٍ   خوبسي   داساييْوبي   ثيي  وِ  اي ذُض  تؿييي  اصپيص  فشم  هطبثك سا خَد  تشاصًبهِ ، آهشُ  لَاًيي

، ًػيوش ثبًىْوب ٍ    تدوبسي   ٍاحذّبي اص  وٌٌذ. ثسيبسي  ضَد، تْيِ ًوي  لبئل  توبيضي  غيشخبسي

  لػذ ٍاگوزاسي   است  وٌٌذ، ّشچٌذ هوىي هي  فؿبليت  هبلي  ّبي دس سضتِ  وِ  ثيوِ  ضشوتْبي

ِ   خوبسي   ؾوليبت  سا طي  داساييْبيطبى اص   هؿووَالً ثسويبسي    حوبل   ثبضوٌذ، ثوب ايوي     ًذاضوت

 سا آًْب  تَاى هي ، لضٍم  دسغَست ِ و وٌٌذ هي  تلمي  هٌبثؿي  ؾٌَاى خَد سا ثِ  گزاسيْبي سشهبيِ

  داساي  اسوت   هوىوي   تدبسي  ٍاحذّبي  ايي  حبل  ايي ثب.  گشفت ثىبس  خبسي  ؾوليبت  خْت
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  ضوَد. ثٌوبثشايي    تلموي   ثلٌذهوذت   اسيگوز  سشهبيِ  االغَل ؾلي  وِ ثبضٌذ  گزاسيْبيي سشهبيِ

  هجلوغ   خَد ٍ اًتسبة  گزاسيْبي بيِسشه  ٍ تحليل  دس تدضيِ  تدبسي  ٍاحذّبي  اص ايي  ثسيبسي

ووبس    ، هجٌوبي  ثَدى  يب ثلٌذهذت  ًػش خبسي سا اص  گزاسي سشهبيِ  آًْب، خػَغيبت  ثِ  دفتشي

 دٌّذ. لشاس هي

گذاريُاسزمايٍشذٌتمامبُاي

ّوب   حوِالض وبسهضد وبسگضاس، حك  ، اصلجيل آى  تحػيل  ، هخبسج گزاسي سشهبيِ  يه  ضذُ  توبم  ثْبي . 11

 ايدوبد  ثب  ساثطِ دس  ضذُ تحول  هبلي  هخبسج  ضبهل  گيشد ليىي سا ًيض دسثش هي  ٍ هبليبت  ٍ ؾَاسؼ

  توه  توه   اسيْب ثشهجٌوبي گز سشهبيِ  پشتفَي  ضذُ  توبم  ثْبي.  ًيست  گزاسي سشهبيِ  يه  تذسيدي

 ضَد. هي  تؿييي  آى  گزاسيْبي سشهبيِ

  آى  ضوذُ   تووبم   ضَد، ثْوبي   غيشًمذ تحػيل  اصاي هبثِ  خضئبً دسهمبثلوالً يب   گزاسي اگش سشهبيِ . 11

  ضوذُ  ٍاگوزاس  اصا هبثِ  ؾٌَاى ثِ  خَاّذ ثَد وِ  ثْبداسي  يب اٍساق  داسايي  هٌػفبًِ  اسصش  هؿبدل

  تؿيويي   لبثل  ثيطتشي  ثب سَْلت  ضذُ  تحػيل  گزاسي سشهبيِ  هٌػفبًِ  اسصش  ّشگبُ  يىيل.  است

 لشاس گيشد.  ؾول  هالن  گزاسي سشهبيِ  ضذُ  توبم  ثْبي  دس تؿييي  است  اخيش هوىي  هجلغ ثبضذ،

  . ّوچٌويي  اسوت   ثب خشيذ سْبم  هطبثِ  ضذُ  خشيذاسي  تمذم  حك  ضذُ توبم  ثْبي  تؿييي  ًحَُ . 11

ضوَد    تموذم   حك  پزيش غبحت ٍاحذ سشهبيِ  سشهبيِ  افضايص  دس ًتيدِ  ٍاحذ تدبسي  چٌبًچِ

ِ   ثبثوت   اص ايوي   ًمذي  سَد سْبم  هطبلجبت  خذيذ يب ٍاگزاسي  سْبم  ثبثت  پشداختي  ٍخَُ   ثو

اص   اطويٌوبى   اص حػوَل   ضَد. دس هوَاسد ثوبال پوس    هي  اضبفِ  گزاسي سشهبيِ  ضذُ توبم  ثْبي

  گوزاسي  يِسشهب  دفتشي  هجلغ  خوؽ ، سْن ّش  دفتشي  هجلغ  تؿييي هٌػَس خذيذ ثِ  سْبم  دسيبفت

  گوزاسي  سشهبيِ  ثبثت اص هَخَد  سْبم  ول  ثِ  ضذُ  تحػيل  تمذم  حك  ضذُ توبم  ثْبي ٍ  لجلي

 .ضَد هي  تسْين  هشثَ 
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  تؼلك  يا سَز سْام  ضسُ  سَز تضويي  حسالل  زضتطگيطًسُ  ضسُ  تحػيل  گصاضي سطهايِ  چٌاًچِ .  23

ذطيس تؼس اظ وسط   اظ تْاي  ػثاضت  گصاضي سطهايِ  ضسُ  توام  تاضس، تْاي  ًطسُ  ٍ زضيافت  گطفتِ

 ذَاّس تَز.  ًطسُ  ٍ زضيافت  گطفتِ  سَز تؼلك  ّطگًَِ

  گزاسي سشهبيِ  ، ثبصدُ گزاسي اص سشهبيِ  حبغل  اهتيبص ٍ سَد سْبم  ، حك ضذُ  سَد تضويي  هجبلغ . 14

سوَد    وِ  يهَاسد دس هثالً، ، ضشايط  ثشخي دس  حبل  ايي گشدد. ثب هي  ٍ ؾوَهبً دسآهذ تلمي  است

  اص تحػويل   پيص  هػَة  ّب يب سَد اًجبضتِ اًذٍختِ  پزيش، اص هحل سشهبيِ  ضشوت  ؾبدي  سْبم

  ضوذُ   تووبم   اص ثْوبي   ثخطوي   ثبصيبفوت   هؿوشف   هجبلغ  گًَِ  ضَد ايي هي  اؾالم  گزاسي سشهبيِ

  گزاسي سشهبيِ  ضذُ  توبم  دييش، ثْبي  ثيبى  ضَد. ثِ ًوي  ٍ دسآهذ هحسَة  است  گزاسي سشهبيِ

هضثوَس    سَد سوْبم   ضَد وِ هي  دادُ  وبّص  يب دسيبفتٌي  دسيبفتي  سَد سْبم  ثبثت  تٌْب ٌّيبهي

  اص تحػويل   پزيش پوس  سشهبيِ  ضشوت  هػَة  گزاس اص سَدّبي سشهبيِ  ضشوت  هبصاد ثش سْن

 ثبضذ.  گزاسي سشهبيِ

رباساارسشبٍاوعكاس

ضَد  هي  دس ثبصاس ؾوالً هَخت  الوؿبهلِ سشيؽ  گزاسي هَسد سشهبيِ ثبصاس دس  اص اسصش  استفبدُ . 15

ضَد   ضٌبسبيي  ؾولىشد هبلي  دس غَستْبي  گزاسي ثبصاس سشهبيِ  دس اسصش  تغييشات  وليِ

  هجٌبي  ثبضذ. وبسثشد ايي  يب ًشسيذُ  سسيذُ  فشٍش  ثِ  گزاسي سشهبيِ  ًػش اص ايٌىِ غشف

  دس ثبصاس وِ  الوؿبهلِ سشيؽ  گزاسيْبي اص سشهبيِ  گشٍُ  آى  دفتشي  هجلغ  دس تؿييي  گيشي اًذاصُ

 : است  صيش هٌبست  داليل  ضًَذ ثِ هي  ثٌذي طجمِ  خبسي  داساييْبي  ؾٌَاى ثِ

  افضايص  ّشگًَِ  ضَد چَى هي  هٌؿىس  تشي ثٌحَ هطلَة  ٍاحذ تدبسي  ؾوليبت  ًتيدِ الف.

 اًتػوبس  يب ٍ ًمذ  ٍخِ  دسيبفت  ثِ  ثَدى هستٌذ  سجت  ثِ ، گزاسي سشهبيِ ثبصاس  اسصش دس

ِ   سوَد تحموك    ًمذ، هؿشف  ٍخِ  دسيبفت  ثِ  يميي  ثِ  لشيت . هضوبفبً   اسوت   دٍسُ  يبفتو

 وٌذ. هي  فشاّن  اص ؾولىشد هذيشيت  ثْتشي  هجٌب اسصيبثي  ايي

  گيوشي  اًوذاصُ   اثضاس ثوشاي   تشيي ، ؾيٌي ؾول  ٍ يىٌَاختي  التػبدي  ًػش ٍالؿيت اص ًمطِ . ة

.  اسوت   دٍسُ  طوي   سوْبم   ٍ ًيْذاسي  خشيذ، فشٍش  ثِ  هشثَ   تػويوبت  تأثيش هبلي
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  ٍالؿيوت   ثبضذ، ليىي  هتجلَس ًطذُ  تشاصًبهِ  دس تبسيخ  است  هوىي  سَد يب صيبى  اگشچِ

 سا آًْب تجلَس  تَاًبيي ، گزاسي سشهبيِ  فشٍش  طشيك اص  هذيشيت  وِ  است  ايي  التػبدي

 . است  ًخَاستِ  ؾوذ چٌيي ثِ  ليىي  داضتِ

  شفشٍ  صهبى  اًتخبة  طشيك اص  ٍاحذ تدبسي  هذيشيت  تَسط  ؾوليبت  ًتيدِ  دستىبسي .  ج

 ضَد. هي  ًبهوىي  گزاسي سشهبيِ

ٍ سبيش   ٍاحذ تدبسي  تهذيشي  ثشاي  وِ  است  اص داسايي  اي ثبصاس خبغِ  اسصش . د

اص   ، استفبدُ ثش ايي  سا داسد. افضٍى  اّويت  ثيطتشيي  هبلي  غَستْبي  وٌٌذگبى استفبدُ

  لحبظ تٌْب ثِ  سا وِ  هتفبٍت  ثب ليوتْبي  هطبثِ  الالم  گيشي دس اًذاصُ  اضىبل  سٍش  ايي

 ثشد. هي  ، اص ثيي است  ايدبد ضذُ  هختلف  خشيذ دس صهبًْبي

المعاملٍسزيعباسارايراقارسشتعييه

ِ  سشيؽ  اٍساق  اسصيبثي  ثشاي  ، دٍ ليوت صهبًي  ّش همطؽ ، دس دس ؾول . 16 ِ   الوؿبهلو  ثوبصاس   اسصش  ثو

  ليووت   آى  ثِ  گزاسي سٍد سشهبيِ اًتػبس هي  وِ  است “پيطٌْبد خشيذ ”  ليوت:  اٍل. داسد ٍخَد

  گوزاس ثوشاي   سشهبيِ  سٍد يه اًتػبس هي  وِ  است “ طٌْبد فشٍشپي ”  : ليوت ٍاگزاس ضَد ٍ دٍم

ِ    همبغذ اسصيوبثي   تَاًذ ثشاي هي  وِ  سَهي  ثپشداصد. ليوت  گزاسي سشهبيِ  تحػيل   ثىوبس گشفتو

.  است “  فشٍش پيطٌْبد ”ٍ  “ خشيذ پيطٌْبد ”  ليوت  هيبًييي  ثبصاس، يؿٌي  هيبًييي  ضَد، ليوت

ِ  سوشيؽ   گوزاسي  سشهبيِ  يه هَسد هضثَس دس  دٍ ليوت  ثيي  ، تفبٍت دس ؾول  ثوبصاس  دس  الوؿبهلو

 ، تدوبسي   ٍاحذّبي. ضَد ًوي تدَيض  خبغي  ليوت استبًذاسد  ايي دس  دسًتيدِ.  است  ون ًسجتبً

  ، ليوت تدبسي  ثيطتش ٍاحذّبي  وٌٌذ. ثشاي هي  خَد سا اًتخبة  خبظ  ضشايط ثب  هتٌبست  ليوت

  لجوَل   لبثول  ًيوض   هيبًييي  ليوت  ؾول دس  ليىي  است خشيذ پيطٌْبد  ليوت ، يتئَس دس  غحيح

  خَاّوذ ضوذ. ليوتْوبي     اؾووبل   طَس يىٌَاخت ضَد ثِ  اًتخبة  وِ  ّشهجٌبيي  ّشحبل . ثِ است

 ثْوبداس   اٍساق  ثوَسس   طشيوك  اص يب ٍ  سسوي وبسگضاس  يه  طشيك اص  تَاى سا هي  تشاصًبهِ  تبسيخ

ِ   ته  ته  ثشاسبس  گزاسي سشهبيِ  پشتفَي ثبصاس  اسصش. ًوَد  وست ِ  گوزاسيْب  سوشهبي   هحبسوج

 .ضَد هي
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  ثوش حدون   هجتٌوي   ٍ اغلت  است  هيبًييي  ثبصاس ليوتي  ضذُ  اؾالم  ليوت  وِ  داضت  ثبيذ تَخِ . 17

  تَسوط   بدُاسوتف   ثشاي  اتىبيي  لبثل  ساٌّوبي  است  هوىي  ايي . ثٌبثش است  اص هؿبهالت  هؿيٌي

ِ   هػوذاق   ٌّيوبهي   اهوش ثوَيژُ    ًجبضوذ. ايوي    آى  خوبظ   ضشايط دس  ٍاحذ تدبسي   داسد وو

  چٌيي ثبضذ. دس  اختيبس داضتِ سا دس  گزاسي سشهبيِ  اص يه  هؿوَل  اص اًذاصُ  گزاس، ثيص سشهبيِ

  ثٌوبثشايي ٍ   پوزيش ًيسوت   اهىوبى   تغييش دس ليوت  ثذٍى  گزاسي سشهبيِ  ول  ٍاگزاسي  ضشايطي

  ًحَي ثِ  تشاصًبهِ  دس تبسيخ  ضٌبسبيي  دسآهذ لبثل  ضَد وِ  تؿذيل  هضثَس ثبيذ دسحذي  ليوت

ِ    گيشي اًذاصُ  اتىبپزيش لبثل   ٍاحوذ تدوبسي    تَسوط   ٍاگوزاسي   هؿووَل   ًحوَُ   ثبضوذ. الجتو

 َد.ض  ًػش گشفتِ دس  آى  ؾبدي  فؿبليت  سٍال ( ثبيذ دس ثخص  يىدب يب ثخص  غَست )ثِ

ووتش   اي هالحػِ  ثٌحَ لبثل  است  هؤثش هوىي  ثبضذ، ليوت  اخجبسي  ٍاگزاسي  وِ  دس ضشايطي . 18

  ًيض ؾبهل  هؿبهلِ  هَخَد دس ثبصاس ثشاي  سْبم  حدن  ثبصاس ثبضذ. ّوچٌيي  ضذُ  اؾالم  اص ليوت

ثوبصاس    ليووت   ؿيويي دس ت  فَق  ثبيذ هشاتت  ضشايط  . دسايي ثبصاس است  ليوت  دس تؿييي  هْوي

 لشاس گيشد.  خبظ  هَسد تَخِ

گذاريُاسزمايٍدفتزيمبلغ

گصاضي ٍ ٍاحسّاي تجاضي  ْاي سطهايِگصاضيْاي ًگْساضي ضسُ تَسظ غٌسٍل تِ استثٌاي سطهايِ .  29

  زض تاظاض ّطگاُ  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضي سطهايِهطاتِ وِ تايس تِ اضظش تاظاض گعاضش گطزز. 

 ضَز:  ظيط هٌؼىس  اظ زٍ ضٍش  يىي  تِ  تطاظًاهِ ضَز تايس زض  ًگْساضي  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ

 تاظاض، يا  اضظش .  الف

 . فطٍش  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ وامت  تْاي  الل .   ب

 

تأثيط   تاظاض، تسٍى  تَسظ  آى  جصب  تاضس وِ  اي گًَِ تِ  گصاضي سطهايِ  ٍ هيعاى  هاّيت  چٌاًچِ .  30

  ضَز وِ  تؼسيل  تاظاض تايس عَضي  جاضي  ًثاضس، ليوت  ، هوىي تاظاض آى  زض ًطخ  اّويت  تا

  ضا زضغَضت  آى  ، اًتظاض وسة تيٌاًِ  عَض ٍالغ تِ  يٍاحس تجاض  تاضس وِ  ػَايسي  وٌٌسُ هٌؼىس

 تاضس.  زاضتِ  تجاضي  فؼاليت  ػازي  زض ضٍال  گصاضي سطهايِ  ٍاگصاضي

  تِ  ضَز، تايس زض تطاظًاهِ هي  تٌسي عثمِ  جاضي  زاضايي  ػٌَاى  تحت  وِ  گصاضيْايي سايط سطهايِ .  31

 ضَز:  ظيط هٌؼىس  اظ زٍ ضٍش  يىي
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 ، يا فطٍش  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ  توام  تْاي  الل . الف

 . فطٍش  اضظش  ذالع . ب

  ٍ ّضيٌِ  هٌفؿت  ٍ هالحػبت  اتىبپزيشي  ثب خػَغيبت  وِ  تب هيضاًي  خبسي  اص اسصضْبي  استفبدُ . 11

 ، وٌٌوذگبى  اسوتفبدُ   ثشاي  هبلي  دس غَستْبي  ضذُ  اسائِ  گشدد اطالؾبت هي  سبصگبس ثبضذ، هَخت

ٍ   لحوبظ  ضَد. ثوذيي   هفيذ ٍالؽ  ٍاحذ تدبسي  ٍ ؾولىشد هبلي  هبلي  ٍضؿيت  اسصيبثي  ساستبي دس

ِ    الوؿبهلِ سشيؽ  گزاسي ، سشهبي15ِدس ثٌذ   روش ضذُ  داليل  ثِ  ثبتَخِ ِ   دس ثوبصاس سا وو   ؾٌوَاى  ثو

ِ  ٍ وشد  هٌؿىس  تشاصًبهِ دس  آى ثبصاس  اسصش  ثِ  تَاى هي ضَد هي  ًيْذاسي  خبسي  داسايي   ّشگًَو

 دس  تدوبسي  ٍاحذ  ؾوليبت  ًتبيح اص  ثخطي  ؾٌَاى ثِ سا  دٍسُ  طي  آى  اسصش دس  وبّص يب  افضايص

  الول   هضثَس ثِ  گزاسيْبي شهبيِس  اًؿىبس دييش، هدبص  سٍيِ. ضَد  ضٌبسبيي  صيبى ٍ سَد  غَست

 . است  دس تشاصًبهِ  فشٍش  اسصش  ٍ خبلع  ضذُ توبم  ثْبي

ِ   ضوذُ   تووبم   ثْبي  الل  دس ثبصاس( ثِ  الوؿبهلِ )غيش اص سشيؽ  خبسي  گزاسيْبي سبيش سشهبيِ . 11   اٍليو

  توبم  ثْبي  گزاسيْب، هؿوَالً ثِ سشهبيِ  ضَد. ايي هي  هٌؿىس دس تشاصًبهِ  فشٍش  اسصش  ٍخبلع

ِ   اسصش دس  وبّص  وِ  هَاسدي يبثذ هيش دس هي  اًؿىبس  ضذُ   تطوخيع   لبثول   سيگوزا  سوشهبي

  اي گًَِ ثِ  آى  هجلغ  وِ  ٌّيبهي  است  فشٍش  اسصش  اص خبلع  هدبص دييش، استفبدُ  ثبضذ. سٍيِ

  هجلوغ   ٍ وبّص  افضايص  ضَد، ّشگًَِ  اخيش اًتخبة  ثبضذ. اگش سٍيِ  گيشي اًذاصُ  اتىبپزيش لبثل

ِ   ّضيٌِ يب دسآهذ  ؾٌَاى ثِ  گزاسي سشهبيِ  دفتشي   ؾوبدي   فؿبليتْوبي   صهوشُ  دس زاسيْبگو  سوشهبي

 ضَد. هي  ضٌبسبيي  سَد ٍ صيبى  غَست دس

  تِ  ضَز تايس زض تطاظًاهِ هي  تٌسي عثمِ  غيطجاضي  زاضايي  ػٌَاى  تحت  وِ  گصاضيْايي سطهايِ .  34

 ضَز:  ظيط هٌؼىس  اظ ضٍضْاي  يىي

 .واّص اضظش اًثاضتِ  اظ وسط ّطگًَِ  پس  ضسُ  توام  تْاي  .الف

 .  هجاظ جايگعيي  ػول  ًحَُ  يه  ػٌَاى تِ  تجسيس اضظياتي  هثلغ  . ب
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  ػٌَاى تا 11  ضواضُ  استاًساضز حساتساضي  ، هغاتك تجسيس اضظياتي  هثلغ  تِ  اًؼىاس  زضغَضت

  سال  يه  يس اضظياتيتجس  تٌاٍب  زٍضُ  وِ  تفاٍت  ضَز تا ايي هي  ػول  “هطَْز  ثاتت  زاضاييْاي”

 ذَاّس تَز.

ثوبصاس    ضًَذ، اسصش هي  ًيْذاسي  طَالًي  هذت  ثشاي  ثلٌذهذت  گزاسيْبي سشهبيِ  اص آًدب وِ . 15

ِ    چٌذاًي  ، اّويت دٍسُ  سَد ٍ صيبى  گيشي اًذاصُ  ثِ  ثَدى  آًْب اص ًػش هشثَ    ًذاسد صيوشا وو

 آًْوب   فوشٍش   طشيك سا اص  اسصش  ايي  ًذاسد وِ سا  آى  لػذ ٍ يب تَاى  ٍاحذ تدبسي  هذيشيت

اص وسوش    ، پوس  ضوذُ   تووبم   ثْبي  ثِ  ثلٌذهذت  گزاسيْبي ، سشهبيِ دليل  ايي  ثِ. سبصد هتجلَس

،  هدوبص خوبييضيي    ؾوول   يبثذ. دس ًحوَُ  هي  اًؿىبس وبّص اسصش اًجبضتِ آًْب دس تشاصًبهِ

  ًووَد. اگوش ايوي     آًْب هٌؿىس  تدذيذ اسصيبثي  غهجل  ثشاسبس  تَاى گزاسيْب سا هي سشهبيِ  ايي

ِ   تحمك دسآهذ  ؾٌَاى ثِ  اسصش دس  افضايص  گًَِ ّش  ضَد، احتسبة  اًتخبة  سٍيِ   دٍسُ  يبفتو

 ضَد هي  تلمي  اسصيبثي تدذيذ هبصاد  ؾٌَاى ثِ  ضايصاف  ّشگًَِ  هجلغ ، دسؾَؼ.  ًيست  هٌبست

 تدذيوذ   هجلوغ   ثِ  اًؿىبس  دسغَست. يبثذ هي  ىبساًؿ  سْبم  غبحجبى  حمَق  سشفػل دس ٍ

ضَد  هي  ؾول هطَْز  ثاتت  زاضاييْاي  ؾٌَاى ثب 11  ضوبسُ  حسبثذاسي استبًذاسد  طجك ، اسصيبثي

 گيشد. لشاس هي  ؾول  هالن 14هفبد ثٌذ   تدذيذ اسصيبثي  د تٌبٍةهَس دس  وِ  تفبٍت  ثب ايي

ِ   ثلٌذهوذت   گزاسيْبي ، سشهبيِ ذ تدبسيٍاح  هذيشيت  چٌبًچِ . 16   تدذيوذ اسصيوبثي    هجلوغ   سا ثو

هدبص   تدبسي  ٍاحذّبي  وِ  هؿٌي ضَد. ثذيي  اًدبم  سبلِ  ثبيذ ّوِ  اسصيبثي  وٌذ، ايي  هٌؿىس

  ثْوبي   هؿشف  ٍ ًِ  خبسي  اسصش  هؿشف  ًِ  وِ  هجلغي  سا ثِ  ثلٌذهذت  گزاسيْبي ًيستٌذ سشهبيِ

ِ   وِ  است  ًػشيِ  ايي  وٌٌذُ اهش هٌؿىس  وٌٌذ. ايي  ، هٌؿىس است  ضذُ  توبم   غيوش اص ثْوبي    ثو

  ، اسصش هبلي  غَستْبي  وٌٌذگبى استفبدُ  داس ثشاي ٍ هؿٌي  هشثَ   ، تٌْب اسصش اٍليِ  ضذُ  توبم

 . است  خبسي

  ًيْوذاسي   غيشخبسي  اييداس  ؾٌَاى ثِ “ثبصاس دس  الوؿبهلِ  سشيؽ  گزاسي سشهبيِ ”  يه  چٌبًچِ . 17

 ًوذاسد   آى  ٍاگزاسي  ثِ  توبيلي يب داسد  هحذٍديت  آى  ٍاگزاسي دس  تدبسي ٍاحذ  چَى ضَد،

ِ   تلموي  ضَد، هتجلَس  ؾول دس  آى  اسصش دس  افضايص تب   ثوبصاس آى   دس اسصش  يصافوضا   ّشگًَو
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 ٍ سوَد   غوَست  دس سا  يوشات تغي  ايي ًجبيذ  دسًتيدِ ٍ  ًيست  هٌبست ، يبفتِ  تحمك  ؾٌَاى ثِ

 .وشد  هٌؿىس  صيبى

ضَز تايس  هي  ًگْساضي  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  وِ  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي سطهايِ  ول  هثلغ .  38

  گصاضيْاي سطهايِ  ول  ضَز. هثلغ  هعتَض تؼييي  گصاضيْاي ( سطهايِ )پطتفَي  هجوَػِ  هثٌاي تط

  گصاضيْاي سطهايِ  ته  ته  زفتطي  هثلغ  اظجوغ  ، ػثاضت جاضي  يْايگصاض ٍ سايط سطهايِ  تلٌسهست

 ضَز. هي  تؼييي  جساگاًِ  وِ  است  هطتَط

گذاريُاسزمايٍدفتزيتغييزمبلغ

،  است  ضسُ  ًگْساضي  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  وِ  اي الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي سطهايِ  ّطگاُ .  39

تايس   گصاضي سطهايِ  زفتطي  زض هثلغ  يا واّص  افعايص  گًَِ ضَز، ّط  تاظاض هٌؼىس  اضظش  تِ

 ضَز.  ضٌاسايي  زضآهس يا ّعيٌِ  ػٌَاى تِ

  فطٍش  اضظش  ذالع  زض تاظاض( تِ  الوؼاهلِ غيط اظ سطيغ  )يؼٌي  جاضي  گصاضيْاي سايط سطهايِ  ّطگاُ .  40

زضآهس يا   ػٌَاى تايس تِ  گصاضي سطهايِ  يزفتط  هثلغ  ٍ واّص  افعايص  ضَز، ّطگًَِ  هٌؼىس

 ضَز.  ضٌاسايي  ّعيٌِ

تايس   آى  حساتساضي  ضَز، ًحَُ  ثثت  تجسيس اضظياتي  هثلغ  تِ  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  ّطگاُ .  41

  هثلغ  تاضس. افعايص“ هطَْز  ثاتت  زاضاييْاي”  ػٌَاى تا 11  ضواضُ  استاًساضز حساتساضي  عثك

  هاظاز تجسيس اضظياتي  ػٌَاى تايس تِ  تجسيس اضظياتي  زضًتيجِ  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  زفتطي

هعتَض   افعايص  ضَز. ّطگاُ  هٌؼىس  سطهايِ  غاحثاى  اظ حمَق  ترطي  ػٌَاى تِ  ٍ زض تطاظًاهِ  ثثت

،  است  ضسُ  ضٌاسايي  ّعيٌِ  ػٌَاى تِ  تاضس وِ  اظ تجسيس اضظياتي ًاضي  لثلي  واّص  يه  ػىس

زضآهس   ػٌَاى تِ  زاضايي  تا ّواى  زض ضاتغِ  ضسُ  ضٌاسايي  ّعيٌِ  تايس تا هيعاى  افعايص  ايي

  تجسيس اضظياتي  ًتيجِ زض  تلٌسهست  گصاضي سطهايِ  للن  يه  زفتطي  هثلغ  ضَز. واّص  ضٌاسايي

اظ  ًاضي  لثلي  افعايص  يه  ض ػىسهعتَ  واّص  ضَز. چٌاًچِ  ضٌاسايي  ّعيٌِ  ػٌَاى تايس تِ

  ايي  غَضت ، زضايي است  هٌظَض ضسُ  هاظاز تجسيس اضظياتي  حساب  تِ  تاضس وِ  تجسيس اضظياتي

هاظاز   حساب  تِ  گصاضي سطهايِ  ّواى  تِ  هطتَط  هاظاز تجسيس اضظياتي  تايس تا هيعاى  واّص

 ضَز.  ضٌاسايي  ّعيٌِ  َاىػٌ تِ  تسّىاض گطزز ٍ تاليواًسُ  تجسيس اضظياتي

ًمس   ٍجِ  زضيافت  زضآهس هستٌس تِ  ايٌىِ  تِ  اظ العام  است  ػثاضت  وِ  تحمك  هفَْم  تِ  تاتَجِ .  42

تاضس ٍ يا   ًمس ٍجَز زاضز( ضسُ  ٍجِ  تِ  آى  اًتظاض تثسيل  هؼمَل  تا لغؼيت  وِ  زيگطي  زاضايي )يا
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  ًيافتِ  ، زضآهس تحمك41هصوَض زض تٌس   ضَز، هاظاز تجسيس اضظياتيهستٌس   يميي  تِ  تا اًتظاض لطية

ٍ تٌْا   هاظاز هعتَض هجاظًيست  اظ هحل  عَض هستمين تِ  سطهايِ  افعايص  گطزز. تٌاتطايي هي  تلمي

 ضَز. هي  هٌتمل  اًثاضتِ  سَز ٍ ظياى  حساب  تِ 45تٌس   ، عثك تحمك  زض ظهاى

  ضَز تلىِ ًوي  گصاضي سطهايِ  زفتطي  تغييط زض هثلغ  ( هَجة جايعُ  ا سْام)ي  سَز سْوي  زضيافت .  43

  سْام  تؼساز ول  تايس تِ  گصاضي سطهايِ  زفتطي  ، هثلغ ّط سْن  زفتطي  هثلغ  هٌظَض تؼييي تِ

 ضَز.  تمسين  سَز سْوي  هَجَز تؼس اظ زضيافت

ِ    ًمذ يب داساييْبي  د ٍخٍِسٍ  هٌدش ثِ  خبيضُ  يب سْبم  سَد سْوي  دسيبفت . 44 ٍاحوذ    دييوش ثو

سوَد    گوزاس ثوب دسيبفوت    سشهبيِ  دييش ٍاحذ تدبسي  ثيبى  ضَد. ثِ گزاس ًوي سشهبيِ  تدبسي

سَد   دسيبفت  دس صهبى  دليل  ّويي وٌذ. ثِ ًوي  ، تحػيل است  داضتِ  خض آًچِ  چيضي  سْوي

سا   گزاسي سشهبيِ  ضذُ توبم  شد ٍ يب ثْبيو  سا ضٌبسبيي  گزاسي دسآهذ سشهبيِ  تَاى ًوي  سْوي

ٍ   هشثَ   گزاسي دس سشهبيِ  تؿذاد سْبم  افضايص  تٌْب ثبؾث  سَد سْوي  داد. دسيبفت  افضايص

  ضوىل   سَد ثِ  دييش، تمسين  ضَد. اص سَي هَخَد هي  ّش سْن  دفتشي  هجلغ  وبّص  دس ًتيدِ

  ؾووَهي   هدووؽ   ثوب تػوَيت    سوْبهذاساى   هطبلجوبت   اص هحل  سشهبيِ  افضايص  ًمذ ٍ سپس

  هَخت ثِ  ايٌىِ  گيشد، ضوي استبًذاسد لشاس ًوي  ايي  طجك  سَد سْوي  دس تؿشيف  الؿبدُ فَق

سا داسد ٍ تٌْوب    ًموذي   سوَد سوْبم    بلجِهط  حك گزاس سشهبيِ ٍاحذ ، تدبست  لبًَى  اغالحيِ

ِ   خذيذ ٍاگزاس هوي   سْبم  وست  لجبل سا دس  حك  ، ايي توبيل  غَست دس اهوش    ايوي   وٌوذ وو

  تشتيوت   ثوذيي .  است خذيذ  سْبم  لجبل دس  آى هدذد  پشداخت ٍ  سْبم سَد  دسيبفت  هٌضلِ ثِ

 1  ضووبسُ   اسد ٍ استبًذاسد حسوبثذاسي استبًذ  ايي  الضاهبت  سؾبيت ثب هضثَس  ًمذي  سْبم سَد

 ضَد. هي  ضٌبسبيي  زضآهس ػولياتي  ؾٌَاى ثب

گذاريُاسزمايٍياگذاري

تايس   زفتطي  ٍ هثلغ  اظ ٍاگصاضي  ػَايس حاغل  ٍاگصاض ضَز، تفاٍت  گصاضي سطهايِ  يه  ّطگاُ .  45

  اضظش  ذالع  تِ  وِ  جاضي  گصاضيْاي هَضز سطهايِ ضَز. زض  ضٌاسايي  زضآهس يا ّعيٌِ  ػٌَاى تِ

  تجسيس اضظياتي  هثلغ  تِ  وِ  ستيتلٌسه  گصاضيْاي ٍ سطهايِ  ضسُ  تاظاض ثثت  يا اضظش  فطٍش

  هَضز سطهايِ ٍ زض  زفتطي  هثلغ  آذطيي  تِ  تايس ًسثت  ٍاگصاضي  ، سَز يا ظياى است  يافتِ  اًؼىاس
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ٍ   ضسُ توام  تْاي  الل  تِ  گصاضي سطهايِ  پطتفَي  تطاساس  وِ  الوؼاهلِ سطيغ  جاضي  گصاضيْاي

  ضسُ توام  تْاي  تِ  تايس ًسثت  ٍاگصاضي  َز، سَز يا ظياىض هي  زازُ  ًطاى  فطٍش  اضظش  ذالع

  ، تفاٍت است  ضسُ  ًگْساضي  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  وِ  گصاضيْايي هَضز سطهايِ ضَز. زض  تؼييي

  گصاضيْاي هَضز سطهايِ ٍ زض  گصاضي سطهايِ  زضآهس يا ّعيٌِ  ػٌَاى تايس تِ  اظ ٍاگصاضي ًاضي

  ذالع  گًَِ ضَز. ّط  ضٌاسايي  ٍاگصاضي  سَز يا ظياى  ػٌَاى هصوَض تايس تِ  ، تفاٍت تلٌسهست

هٌظَض   هاظاز تجسيس اضظياتي  لثالً زض حساب  وِ  گصاضي سطهايِ  يه  اظ تجسيس اضظياتي هاظاز ًاضي

ًىاض تستا  ، تِ سطهايِ  غاحثاى  حمَق  تغييط زض اجعاي  ػٌَاى ، تايس تِ است  ضسُ  ًگْساضي  ٍ زض آى

 هٌظَض ضَز.  اًثاضتِ  سَز ٍ ظياى  حساب

  هٌؼىس  ضسُ  توام  تْاي  تِ  وِ  ٍاحس تجاضي  ذاظ  گصاضي سطهايِ  يه  اظ هجوَع  تٌْا ترطي  ّطگاُ .  46

  گصاضي سطهايِ  هجوَع  ضسُ  توام  تْاي  هياًگيي  تطهثٌاي  زفتطي  ، ٍاگصاض ضَز، هثلغ است  ضسُ

 ذَاّس ضس.  هحاسثِ

سسوذ   هوي   فشٍش  گزاس ثِ سشهبيِ  ٍاحذ تدبسي  تَسط  خشيذ سْبم  تمذم  حك  وِ  دس هَاسدي . 47

  تؿذاد ثيي  ًسجت  هَخَد ثِ  سْبم  اسوي  اص وسش هجلغ  پس  هشثَ   گزاسي سشهبيِ  دفتشي  هجلغ

 ضَد. هي  هَخَد تسْين  ٍ سْبم  تمذم  حك

دس   هٌوذسج   ًطوذُ   ٍ دسيبفوت   گشفتِ  هوتبص تؿلك  مٍ يب سَد سْب  ضذُ  سَد تضويي  ّشگًَِ . 48

 .ضذ خَاّذ  گشفتِ  حسبة  ثِ  خذاگبًِ طَس ثِ  اص فشٍش  ؾَايذ حبغل

گذاريُاسزمايٍبىذيتغييزطبقٍ

ٍ هثٌاي  يىي  تايس تطاساس  جاضي  تِ  تلٌسهست  گصاضيْاي سطهايِ  تٌسي تغييط عثمِ .  49  گيطز:  ظيط غَضت  اظ ز

  تْاي  الل  ضٍش  تِ  جاضي  گصاضيْاي سطهايِ  ، چٌاًچِ زفتطي  ٍ هثلغ  ضسُ توام  تْاي  الل  تِ .  الف

هعتَض لثالً   گصاضيْاي ضَز. اگط سطهايِ هي  هٌؼىس  فطٍش  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ توام

  تايس ٌّگام  هطتَط  هاظاز تجسيس اضظياتي  تاليواًسُ  گًَِ ّط  است  ضسُ  تجسيس اضظياتي

 ضَز، يا  زازُ  تطگطت  گصاضي سطهايِ  اظ حساب  تٌسي تغييط عثمِ

  فطٍش  اضظش  تاظاض يا ذالع  اضظش  تِ  جاضي  گصاضيْاي سطهايِ  ، چٌاًچِ زفتطي  هثلغ  تِ .  ب

سَز   تِ  جاضي  گصاضيْاي تاظاض سطهايِ  زض اضظش  تغييطات  وِ  ضَز. زض هَاضزي هي  هٌؼىس
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  حساب  ضا تِ  هطتَط  هاظاز تجسيس اضظياتي  تاليواًسُ  گًَِ ز تايس ّطضَ هٌظَض هي  ٍ ظياى

 وطز.  هٌتمل  اًثاضتِ  سَز ٍ ظياى

  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ توام  تْاي  الل  تايس تِ  تلٌسهست  تِ  جاضي  گصاضيْاي سطهايِ  تٌسي تغييط عثمِ .  50

تمال  اضظش  ايي  تِ  است  ضسُ  ( ثثت فطٍش  ظشاض  تاظاض )يا ذالع  اضظش  لثالً تِ  ، يا چٌاًچِ فطٍش  ياتس.  ًا

ِ   است  ، هوىي15دس ثٌذ   روش ضذُ  هؿيبسّبي  ثِ  ، ثبتَخِ خبظ  دس ضشايط . 51   ثٌوذي  تغييش طجمو

،  ثوشؾىس . ثبضوذ   هٌبست ، ضذُ  تحػيل  خبسي  داسايي  ؾٌَاى اثتذا ثِ  وِ  گزاسي سشهبيِ  يه

ثَخوَد آيوذ.     ثٌوذي  تغييش طجمِ  ثشٍد ٍ ًيبص ثِ  اصثيي 15دس ثٌذ   هٌذسج  ضشايط  است  هوىي

 . است 51ٍ  49  ثٌذّبي  طجك  ثٌذي تغييش طجمِ  حسبثذاسي  ًحَُ  غَست  ايي دس

َاسد، تػوين  دس ولِي . 51 ًتمبل  ِث  ه   سسوي طَس ، ثبيذ ِث ٍ ثلٌذهذت  خبسي  طجمبت  ثيي  گزاسي سشهبِي  يه  ا

َاثك دس ذ  تدبسي ٍاحذ  يداخل  س ذسبصي  ايي. ضَد هسٌت ًتمبل هؤثش  تبسيخ ثبيذ  هسٌت  .وٌذ  هطخع سا  ا

سًديسيانصًرت

 هٌظَض ضَز:   سَز ٍ ظياى  ظيط تايس تِ  تاال، الالم  زض تٌسّاي  تط هَاضز شوط ضسُ  ػالٍُ .  53

  وِ  هستي وَتاُ  يْايگصاض سطهايِ  فطٍش  اضظش  ذالع  اظ واّص ًاضي  ّعيٌِ  ّطگًَِ .  الف

 ضَز، هي  اضظياتي  فطٍش  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ  توام  تْاي  الل  تِ

  ضسُ  توام  تْاي  ضٍش  تِ  وِ  تلٌسهستي  گصاضيْاي سطهايِ  اضظش  واّص  ّعيٌِ  ّطگًَِ . ب

 ضَز، ٍ هي  اضظياتي

 . تغييط زض ضطايظ  تِ  تَجِ تا “  ب ” ٍ  “  الف ”هَاضز   لثلي  واّطْاي  تطگطت  ّطگًَِ  .  ج 

 

  ًيْوذاسي   خوبسي   داسايي  ؾٌَاى ثِ  دس ثبصاس وِ  الوؿبهلِ سشيؽ  اٍساق  ثِ  هشثَ   سَد ًيْذاسي . 54

  دٍسُ  ثبصاس طي  دس اسصش  افضايص  وٌٌذُ ضَد، هٌؿىس هي  اسصيبثي ثبصاس  اسصش  سٍش  ثِ ٍ  ضذُ

ِ   دسآهذ هضثَس دس سَد ٍ صيبى  ثبضذ. ثٌبثشايي هي  يبفتِ  ٍ دسآهذ تحمك  است  دسآهوذ   ؾٌوَاى  ثو

  دٍسُ  طوي  ثبصاس  اسصش دس  وبّص  ّشگًَِ. ضَد هي هٌػَس  دٍسُ  طي  گزاسي سشهبيِ اص  حبغل

 ضَد. هي  ييضٌبسب  ّضيٌِ  ؾٌَاى ثِ ًيض
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  ضسُ  توام  تْاي ظا ووتط  فطٍش  اضظش  ذالع  ّطگاُ ، جاضي  گصاضيْاي سطهايِ سايط هَضز زض . 55

  اضظش  واّص  تطاي  هطاتِ  اي گًَِ  تِ. ضَز هي ايجاز  شذيطُ ، هطتَط  ظياى  تطاي گطزز،

تغييط   زليل تِ  وِ تَض زضغَضتيهع شذايط. گطزز هي ايجاز  شذيطُ ، تلٌسهست  گصاضيْاي سطهايِ

 ضَز. هي  هَضز ًياظ ًثاضس، تطگطت  ضطايظ زض

  دس اسصش  وبّص  ثبضذ ّشگًَِ  ضذُ  ثجت  تدذيذ اسصيبثي  هجلغ  ثِ  ثلٌذهذت  گزاسي سشهبيِ  ّشگبُ . 56

  طجوك   هجوبلغ   ايوي   گوشفتي   حسوبة   ثِ  ًحَُ. ضَد هي  گيشي اًذاصُ  اسصيبثي تدذيذ  هجلغ  ثِ  ًسجت

 ثَد. خَاّذ هطَْز  ثاتت  زاضاييْاي  حساتساضي  ؾٌَاى ثب 11  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي

گذاريسزمايٍتخصصيمؤسسات

  هٌغ  گصاضي سطهايِ  اظ ٍاگصاضي  سَز حاغل  اظ تَظيغ  وِ  گصاضي سطهايِ  ترػػي  هؤسسات .  57

گصاضيْا  سطهايِ  اضظش  ٍ ًيع تغييطات  گصاضي سطهايِ  اظ ٍاگصاضي  حاغل  اًس، تايس سَز يا ظياى ضسُ

  سَز ٍ ظياى  زضغَضت  ضَز، ًرست هٌظَض هي  سَز ٍ ظياى  تِاستاًساضز   ايي  العاهات  عثك  ضا وِ

 وٌٌس.  هٌتمل  تمسين  غيطلاتل  ّاي اًسٍذتِ  حساب  سَز تِ  ترػيع  عطيك اظ  ٍ سپس  هٌؼىس

افشـا

 افطا ضَز:  هالي  ظيط تايس زض غَضتْاي  اعالػات .  58

  حساتساضي  تط ًحَُ  اضيْا هطتولگص سطهايِ  تطاي  هَضز استفازُ  حساتساضي  ّاي ضٍيِ .  الف

 ، زفتطي  هثلغ  تغييطات

 ، است  ضسُ  ًگْساضي  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  تاظاض وِ زض  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي سطهايِ  هثلغ . ب

  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  زض تاظاض وِ  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي اظ سطهايِ  زضآهس حاغل  هثلغ . ج

  اظ تغييط زض اضظش  زضآهس حاغل  ، ضاهل است  ضسُ  تاظاض اضظياتي  اضظش  ضٍش  ٍ تِ  ًگْساضي

 ، ٍ تلٌسهست  جاضي  تيي  گصاضي سطهايِ  اظ اًتمال ًاضي  سَز ٍ ظياى  جساگاًِ  تاظاض ٍ تفىيه

  ْساضيًگ  جاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  زض تاظاض وِ  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي تاظاض سطهايِ  اضظش . ز

 ، است  ضسُ  اضظياتي  فطٍش  اضظش  ٍ ذالع  ضسُ توام  تْاي  الل  ضٍش  ٍ تِ  ضسُ

  غيطجاضي  زاضايي  ػٌَاى تِ  زض تاظاض وِ  الوؼاهلِ سطيغ  گصاضيْاي تاظاض سطهايِ  اضظش . ّ

 ، است  ضسُ  ًگْساضي

 ، تلٌسهست  گصاضيْاي سطهايِ  اظ ٍاگصاضي ًاضي  سَز يا ظياى  گًَِ ّط  هثلغ . ٍ
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 ، تلٌسهست  گصاضيْاي سطهايِ  اضظش  واّص  هثلغ . ظ

زضآهس   ًمس يا ٍغَل  گصاضيْا تِ سطهايِ  تثسيل  تا اهىاى  زض ضاتغِ  تَجِ  لاتل  هحسٍزيتْاي . ح

 آًْا، ٍ  ٍ ػَايس ٍاگصاضي

  ، غَضت تْازاض است  زض اٍضاق  گصاضي طهايِآًْا س  ػوسُ  فؼاليت  وِ  هَضز هؤسساتي زض .  ط

 . گصاضي سطهايِ  پطتفَي  تحليلي

ضوَد   افطب هوي   گزاسي سشهبيِ  ثشاي  هَسد استفبدُ  حسبثذاسي  ّبي ، سٍيِ هبلي  دس غَستْبي . 59
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