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 هدف

1.  ِ گرصاضی زض ٍاحرسّای تجراضی ٍاتسرتِ ٍ ت  ر ي       ّسف ایي استاًساضز، تجَیع ًحَُ حساتساضی سرطهای

  ِ گرصاضی زض ٍاحرسّای تجراضی ٍاتسرتِ ٍ      العاهات تىاضگ طی ضٍش اضظش ٍیژُ زض حسراتساضی سرطهای

 هطاضوتْای ذاظ است.

 کازبسد دامنه

گصاضاًی تا وٌتطل هطتطن  وِ سطهایِتىاض گطفتِ ضَز ایي استاًساضز، تایس تَسط توام ٍاحسّای تجاضی  .2

 پصیط ّستٌس. یا ًفَش لاتل هالحظِ تط سطهایِ

 تعاريف

 زض ایي استاًساضز، اغطالحات ظیط تا ه اًی هطرع تىاض ضفتِ است: .3

 گصاض، تط آى ًفَش لاتل هالحظِ زاضز. ٍاحس تجاضی است وِ سطهایِ واحد تجازی وابسته

غَضتْای هالی گطٍُ است وِ زض آى زاضای ْا، تسّ ْا، حمَق هالىاًِ، زضآهسّا،  ،صوزتهای مالي تلفيقي

ضَز وِ  ای اضائِ هی گًَِ ّا ٍ جطیاًْای ًمسی ٍاحس تجاضی اغلی ٍ ٍاحسّای تجاضی فطعی آى تِ ّعیٌِ

 التػازی ٍاحسی است.  تِ ضرػ ت گَیی هت لك

سُ ض گصاضی زض اتتسا تِ تْای توام ایِضٍش حساتساضی است وِ تط اساس آى، سطه زوش ازشش ويژه

پصیط پس اظ  گصاض اظ ذالع زاضای ْای سطهایِ ضَز ٍ پس اظ آى، تاتت تغ  ط سْن سطهایِ ضٌاسایی هی

پصیط است ٍ  سْن آى اظ سَز یا ظیاى سطهایِ گصاض، ضاهل گطزز. سَز یا ظیاى سطهایِ تحػ ل، ت سیل هی

پصیط  گصاض، ضاهل سْن آى اظ سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهع سطهایِ سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهع سطهایِ

 .تاضس هی

 وٌتطل هطتطن زاضًس.تِ هَجة آى، زٍ یا چٌس ططف وِ  استتَافمی  مطازکت

ٍجَز زاضز  یتٌْا ظهاً وِ ،است تَافك یه وٌتطل زض ضسى ن سْ یتطا یلطاضزاز تَافك کنتسل مطتسک

   زض وٌتطل تاضس. ن سْ ي توام ططف هَافمت، هستلعم هطتَط یتْا ف ال زضتاضُ وات وِ تػو

 تِ ًسثت تَافك،وٌتطل هطتطن تط  یزاضا ْایاست وِ تِ هَجة آى، ططف هطاضوتی مطازکت خاظ

  .ّستٌس تَافك اظ حك تطذَضزاض یْای زاضا ذالع

 هطاضوت ذاظ است وِ تط آى هطاضوت ذاظ، وٌتطل هطتطن زاضز.  يططف ی اظیى خاظضسيک 

پصیط  زض تػو وات هطتَط تِ س استْای هالی ٍ عول اتی سطهایِ ایی سْ ن تَزىتَاً قابل مالحظه نفوذ

 اها وٌتطل یا وٌتطل هطتطن آى س استْا ً ست. ،است
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ٍ دس پیَست الف استبًذاسد  صوزتهای مالي جداگانه 98استبًذاسد حسبثذاسی  4صیش دس ثٌذ  اغكالحبت .4
 دس ضذُ هطخعهؼبًی  بث ،است ٍ دس ایي استبًذاسد ضذُ تؼشیف صوزتهای مالي تلفيقيي  89 حسبثذاسی
 سٍد: هی ثىبس ،اًذ ضذُ تؼشیف آًْب دس وِ یاستبًذاسدّبی

 پزیش سشهبیِ وٌتشل 

 ٍُگش 

 اغلی یتجبس ٍاحذ 

 جذاگبًِ هبلی غَستْبی. 

 فشػی. یتجبس ٍاحذ 

 قابل مالحظه نفوذ

فشػدی(،   یقشیك ٍاحدذّبی تجدبس   هثبل اص ثشایتجبسی ثكَس هستمین یب غیشهستمین ) ٍاحذ چٌبًچِ .5
ضدَد ودِ ٍاحدذ     اختیبس داضتِ ثبضذ، فشؼ هی سا دس پزیش سشهبیِدس دسغذ اص حك سأی  02حذالل 
. ثدشػى،، اگدش   ًیسدت  چٌدیي اثجبت ضَد وِ  یایٌىِ ثِ سٍضٌ داسد، هگش  هالحظِ ًفَر لبثل یتجبس
 02اص  فشػی( ووتدش  یقشیك ٍاحذّبی تجبس ثكَس هستمین یب غیشهستمین )ثشای هثبل اص تجبسیٍاحذ 

ًفدَر   یضَد وِ ٍاحذ تجدبس  اختیبس داضتِ ثبضذ، فشؼ هی پزیش سا دس سشهبیِ دس دسغذ اص حك سأی
ػوذُ  یبلبثل تَجِ  هبلىیتسٍضٌی لبثل اثجبت ثبضذ.  ًفَری ثِ چٌیيایٌىِ  هالحظِ ًذاسد، هگش لبثل

  .ضَد ًوی تجبسیٍاحذ یه هالحظِ  ، لضٍهبً هبًغ داضتي ًفَر لبثلدیگش گزاس سشهبیِتَسف 

تَسف یه دٌّذُ ٍجَد ًفَر لبثل هالحظِ  ثكَس هؼوَل ًطبى صیش،هَسد اص هَاسد  چٌذ یب یه ٍجَد .6
 است: یٍاحذ تجبس

 زیش؛پ دس سشهبیِ هطبثِ وٌٌذُ اداسُ سوي یب هذیشُ ّیئت دس ًوبیٌذُداضتي  الف.

 تمسیوی سَد هشثَـ ثِ تػویوبت دس هطبسوت ضبهل ،گزاسی سیبست فشایٌذّبی دسهطبسوت  .ة
 ؛هبلىبى هجبلغ لبثل تَصیغ ثیيدیگش  یب

 پزیش آى؛  سشهبیِ ٍ تجبسی ٍاحذ ثیي اّویتثب هؼبهالت .ح

   یب سدُ هذیشیت؛ وبسوٌبى تجبدل ت.



 02استاودارد حسابداري 

 مشاركتهاي خاصگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و  سزمايه

 

5 

 

 .اسبسی فٌی اقالػبت تأهیي ث.

ثذّی یدب هبلىبًدِ    ّبی، اختیبس خشیذ سْبم، اثضاساهتیبص خشیذ سْبمهبله  است هوىي تجبسی ٍاحذ .7
 یتلبثل ایيضًَذ،  تجذیل یبثبضذ وِ اگش اػوبل  دیگشیهطبثِ  یاثضاسّب یب یثِ سْبم ػبد یللبثل تجذ

دسثدبسُ   یگدش ب حدك سأی قدشف د  ید وٌٌدذ   ایجبد یٍاحذ تجبس ثشای ثیطتشیسا داسًذ وِ حك سأی 
ثدبلمَُ( سا ودبّص دٌّدذ. ٌّگدبم       یحدك سأ  یؼٌیسیبستْبی هبلی ٍ ػولیبتی ٍاحذ تجبسی دیگش )

وِ دس حبل  ای ثبلمَُ  حك سأی تأثیشتجبسی، ٍجَد ٍ  تَسف ٍاحذ ًفَر لبثل هالحظٍِجَد  اسصیبثی
 ٍاحدذّبی سدبیش   اختیدبس وِ دس  ای َُحبؾش لبثل اػوبل یب لبثل تجذیل است، اص جولِ حك سأی ثبلم

دس حبل حبؾش لبثل اػوبل یب لبثل  غَستیثبلمَُ دس   . حك سأیضَد هیاست، دس ًظش گشفتِ  تجبسی
اػودبل یدب    ًتدَاى آى سا آتدی،   یهثبل، تب تبسیخی دس آیٌذُ یب تب ٍلَع سٍیذاد ثشایوِ  ًیستتجذیل 
 .وشدتجذیل 

ٍ ضشایف )اص  ٍالؼیتْبحك سأی ثبلمَُ ثش ًفَر لبثل هالحظِ، توبم  اثشگزاسیدس اسصیبثی  یٍاحذ تجبس .8
ثدِ غدَست    یدب  ییوِ ثِ تٌْدب  یگشد یثبلمَُ ٍ ّشگًَِ تَافك لشاسداد یسأ  اػوبل حك یفضشا جولِ
همبغذ هذیشیت ٍ تَاًدبیی   استثٌبیداسد، ثِ  یشوِ ثش حك ثبلمَُ تأثسا ( ضَد یدس ًظش گشفتِ ه یجیتشو

 وٌذ. هی ثشسسیثبلمَُ،  حكیب تجذیل آى هبلی ثشای اػوبل 

بیی سدْین  پزیش سا اص دست هی دّذ وِ تَاًد  ٍاحذ تجبسی دس غَستی ًفَر لبثل هالحظِ ثش سشهبیِ .9
پزیش سا اص دسدت ثذّدذ. اص دسدت      دس تػویوبت هشثَـ ثِ سیبستْبی هبلی ٍ ػولیبتی سشهبیِضذى 

ٍالدغ ضدَد.    هبلىیدت  یًسج یبتغییش سكَح هكلك  یب ثذٍىتغییش َاًذ ثب ت یدادى ًفَر لبثل هالحظِ ه
وٌٌذُ، هدذیش تػدفیِ یدب     دس وٌتشل دٍلت، دادگبُ، اداسٍُاثستِ،  یثشای هثبل، ٌّگبهی وِ ٍاحذ تجبس

اص دست دادى ًفدَر لبثدل    سٍد.ًفَر لبثل هالحظِ اص دست هوىي است ، گیشد هیلشاس گزاس  همشسات
 ٍالغ ضَد.ًیض ثش اثش تَافك لشاسدادی تَاًذ  هیهالحظِ 

 ويژه ازشش زوش

ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، دس صهبى ضدٌبخت   یگزاسی دس ٍاحذ تجبس ٍیژُ، سشهبیِ دس سٍش اسصش .92
گزاس اص سدَد یدب صیدبى     ضَد ٍ ثِ هٌظَس ضٌبسبیی سْن سشهبیِ ضذُ ضٌبسبیی هی توبم اٍلیِ ثِ ثْبی

 گزاس اص سدَد  یبثذ. سْن سشهبیِ ص هیپزیش پ، اص تبسیخ تحػیل، هجلغ دفتشی افضایص یب وبّ سشهبیِ
 هبلىدبى  ضدذُ ثدیي   هجبلغ تَصیغضَد.  ضٌبسبیی هی گزاس یِسشهب یبىص یبپزیش، دس سَد  یب صیبى سشهبیِ

است ثبثت تغییدش   هوىي ّوچٌیي،. دّذ هیسا وبّص  گزاسی سشهبیِ دفتشی، هجلغ پزیش سشهبیِ تَسف
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 پزیش جبهغ سشهبیِ ٍ صیبى الالم سَد سبیش دس تغییش صوِ ا پزیش گزاس دس سشهبیِ هٌبفغ ًسجی سشهبیِدس 
 ًبضی ییشاتتغییشات ضبهل تغ ایي. ؾشٍست یبثذگزاسی  سشهبیِ، تؼذیالت هجلغ دفتشی ضَد ًبضی هی
الدالم   سدبیش  گزاس اص آى تغییدشات، دس  ست. سْن سشهبیِا داساییْبی ثبثت هطَْداسصیبثی  اص تجذیذ

 ازائيه صيوزتهای ميالي    9ضَد )ثدِ اسدتبًذاسد حسدبثذاسی     گزاس ضٌبسبیی هی جبهغ سشهبیِ ٍ صیبى سَد
 هشاجؼِ ضَد(.

ضذُ  اص دسآهذ وست یهٌبسج هؼیبس، هوىي است ضذُ ثیي هبلىبى هجبلغ تَصیغثش هجٌبی  دسآهذضٌبسبیی  .99
 هوىدي  صیشاذ، هطبسوت خبظ ًجبض یبٍاثستِ  تجبسیدس ٍاحذ  گزاسی یِاص سشهب گزاس یِتَسف سشهب

ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ  ی، استجبـ اًذوی ثب ػولىشد ٍاحذ تجبسضذُ ثیي هبلىبى هجبلغ تَصیغاست 
ِ  گزاس، وٌتشل هطتشن یب ًفَر لبثل وِ سشهبیِ آًجب داضتِ ثبضذ. اص پدزیش داسد، دس   هالحظِ ثش سدشهبی
گدزاسی   ثبصدُ سشهبیِ ثشخَسداس است وِ اص هٌبفؼی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ تجبسیػولىشد ٍاحذ 

اص سدَد یدب   اًؼىبس سْن خَد  ثِ هٌظَسهبلی  گزاس ثب گستشش داهٌِ غَستْبی . سشهبیِثبضذ آى هی
 گدضاسش ٍیژُ،  ًتیجِ، ثىبسگیشی سٍش اسصش . دسگیشد هیایي هٌبفغ سا ثِ حسبة  یش،پز صیبى سشهبیِ
 وٌذ. یگزاس اسائِ ه دسثبسُ خبلع داساییْب ٍ سَد یب صیبى سشهبیِ هفیذتشی

 ٍجَد داضتِ ثبضذ، هٌدبفغ ٍاحدذ   ُثبلمَ  أیس داسای حكاثضاسّبی هطتمِ سأی ثبلمَُ یب سبیش  ّشگبُ حك .90
ضدَد ٍ   تؼییي هی فؼلی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ فمف ثش هجٌبی هٌبفغ هبلىیت تجبسی ٍاحذ تجبسی دس

 98ىِ ثٌدذ  ایٌ، هگش ثش آى هؤثش ًیست ثبلمَُ ٍ سبیش اثضاسّبی هطتمِ  سأیحك اػوبل یب تجذیل احتوبلی 
   وبسثشد داضتِ ثبضذ.

ای وِ دس حبل حبؾش ثشای آى دستشسدی ثدِ ثدبصدُ     دس ثشخی ضشایف، ٍاحذ تجبسی دس ًتیجِ هؼبهلِ .98
گدشدد.   وٌذ، اص ًظش هبّیت، اص هٌبفغ هبلىیت فؼلی ثشخَسداس هی هشتجف ثب هٌبفغ هبلىیت سا فشاّن هی

یبثذ، ثب دس ًظش گشفتي اػوبل ًْبیی حدك   وِ ثِ ٍاحذ تجبسی تخػیع هی دس چٌیي ضشایكی، ًسجتی
ای وِ دس حبل حبؾش ثشای ٍاحذ تجبسی اغلی دستشسی ثِ ثبصدُ  سأی ثبلمَُ ٍ سبیش اثضاسّبی هطتمِ

 ضَد. وٌذ، تؼییي هی سا فشاّن هی

ٍاثسدتِ ٍ   تجدبسی  بیٍاحذّ، دس خػَظ هٌبفغ دس گيرازيها  حسابدازی سسمايه 95حسبثذاسی استبًذاسد  .94
ودبسثشد ًدذاسد. ّشگدبُ     ضَد، یسٍش اسصش ٍیژُ اًجبم هثِ آًْب  یخبظ وِ حسبثذاس هطبسوتْبی
هٌدبفغ هبلىیدت دس   هشتجف ثب ثِ ثبصدُ ی فؼلی دستشس ًظش هبّیت،اص ثبلمَُ،   سأی داسای حك اثضاسّبی
 95حسبثذاسی استبًذاسد  هَؾَعوٌذ، ایي اثضاسّب  فشاّنٍاثستِ یب هطبسوت خبظ سا  تجبسی ٍاحذ
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ٍاثستِ یدب   تجبسیسأی ثبلمَُ دس ٍاحذ  اثضاسّبی داسای حك حسبثذاسی، دیگش. دس توبم هَاسد ًیست
  .ضَد هیاًجبم  95حسبثذاسی هطبسوت خبظ، قجك استبًذاسد 

ٍاثستِ یب هطدبسوت خدبظ ودِ قجدك      تجبسی گزاسی دس ٍاحذ اص سشهبیِ یب ثخطی توبم استثٌبی ثِ .95
ثدِ ػٌدَاى    ،ضيده  ضيده بيسای ويسوش و ياليياو متوقي       دازاييهيای ييسجيازی ندهيدازی    89حسبثذاسی استبًذاسد 
 وِ ثِ  گزاسی دس سشهبیِاًجبضتِ گزاسی یب هٌبفغ  ، سشهبیِضَد یه یثٌذ فشٍش قجمِ یضذُ ثشا یًگْذاس

ِ    َد، ثبیذ ثِض ثٌذی ًوی ضذُ ثشای فشٍش قجمِ ػٌَاى ًگْذاسی ثٌدذی   ػٌَاى داسایدی غیشجدبسی قجمد
 گشدد.

 زوش ازشش ويژه بکازگیسی

ِ  ثدش هطدتشن   وٌتدشل یدب  هالحظدِ   ًفَر لبثل داسای ٍاحذ تجبسی .96  حسدبثذاسی ثبیدذ   ،پدزیش  سدشهبی
هگدش   دّذ، اًجبم اسصش ٍیژُ ثِ سٍش سا خبظ هطبسوت یب ٍاثستِ ٍاحذ تجبسی دس گزاسی سشهبیِ
 .وٌذ احشاص سا هؼبفیت ضشایف، 99 تب 97 ثٌذّبی قجك گزاسی، سشهبیِ ایٌىِ

 ويژه ازشش زوش ازگیسیاش بک معافیت

 ٍاحدذ ، 89 حسدبثذاسی )الدف( اسدتبًذاسد   4ثٌدذ   یهَجت استثٌب ثِ ی،وِ ٍاحذ تجبس یغَست دس .97
 ضدشایف  توبم احشاص غَست دس یب است هؼبف تلفیمی یهبل یغَستْب یِتْ اصوِ  ثبضذ یاغل یتجبس
 ٍاثستِ تجبسیدس ٍاحذ  گزاسی یِسشهب یسا ثشا یژًُذاسد سٍش اسصش ٍ یؾشٍست یٍاحذ تجبس صیش،
 :  گیشد ثىبس خبظ هطبسوت بی

ٍاحذ  یبثبضذ  یگشد یتوبهبً هتؼلك ثِ ٍاحذ تجبس یفشػ یهضثَس، ٍاحذ تجبس یٍاحذ تجبس الف
است ٍ  یگشد یآى هتؼلك ثِ ٍاحذ تجبس یتدسغذ هبلى 922ثبضذ وِ ووتش اص  یفشػ یتجبس
استفبدُ ٍاحذ تجبسی اص سٍش اسصش اص ػذم  ی،هبلىبى آى، ضبهل هبلىبى فبلذ حك سأ یشسب
 وٌٌذ؛ یاًذ ٍ ثب آى هخبلفت ًو ضذُ لغهك ٍیژُ

ثضاسّبی ثذّی یب هبلىبًِ ٍاحذ تجبسی دس ثبصاس دس دستشس ػوَم )ثَسس اٍساق ثْبداس ا ة.
 ضَد؛ ی( هؼبهلِ ًویا ٍ هٌكمِ یهحل یثبصاس فشاثَسس، ضبهل ثبصاسّب یب یخبسج یب یداخل

خَد دس ثبصاس دس دستشس ػوَم،  یهبل یاًتطبس ّش قجمِ اص اثضاسّب یثشا ی،ٍاحذ تجبس .ح
اسائِ ًىشدُ  یگش،د یًْبد ًظبست یبخَد سا ثِ سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس  یهبل یغَستْب

 ًجبضذ؛ ٍ یضاسائِ آى ً یٌذثبضذ ٍ دس فشا
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لبثل  یهبل یغَستْب یبًی،ه یاغل یتجبس یاص ٍاحذّب یىی یب ییًْب یاغل یٍاحذ تجبس .ت
 یوِ دس غَستْب وٌذ یه یِتْ یشاىا یحسبثذاس یػوَم سا قجك استبًذاسدّب یاستفبدُ ثشا

ثِ اسصش هٌػفبًِ  یب یكتلف 89حسبثذاسی قجك استبًذاسد  ی،فشػ یتجبس یهضثَس، ٍاحذّب
 اًذ. ضذُ یشیگ دٍسُ، اًذاصُ یبىص یباسصش هٌػفبًِ دس سَد  ییشاتًؼىبس تغّوشاُ ثب ا

گزاسی  غٌذٍلْبی سشهبیِگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، تَسف  چٌبًچِ سشهبیِ .98 
گزاسی ٍیژُ ٍ ٍاحدذّبی تجدبسی    گزاسی هطتشن، غٌذٍلْبی سشهبیِ غٌذٍلْبی سشهبیِ جسَساًِ،

گزاسی ًگْذاسی ضَد یب ثكَس غیشهستمین اص قشیدك   سشهبیِ هتػل ثِهطبثِ اص جولِ غٌذٍلْبی ثیوِ 
ِ   یدشد ثگ ینتػو هوىي استتجبسی  ٍاحذایي ٍاحذّب ًگْذاسی گشدد،  گدزاسی دس آى   ودِ سدشهبی

گیشی وٌدذ ٍ تغییدشات آى    اًذاصُهٌػفبًِ  اسصش خبظ سا ثِ ْبیستِ ٍ هطبسوتٍاحذّبی تجبسی ٍاث
  سا دس سَد یب صیبى دٍسُ ًطبى دّذ.

ِ   گدزاسی دس ٍاحدذ   تجبسی داسای سشهبیِ ّشگبُ ٍاحذ .99 اص آى  ثبضدذ ودِ ثخطدی    ای تجدبسی ٍاثسدت
ِ  قشیدك   ثكدَس غیشهسدتمین اص  ، گزاسی سشهبیِ ٍلْبی گدزاسی جسدَساًِ، غدٌذ    غدٌذٍلْبی سدشهبی
ِ  سشهبیِ گدزاسی ٍیدژُ ٍ ٍاحدذّبی تجدبسی هطدبثِ اص جولدِ        گزاسی هطتشن، غٌذٍلْبی سدشهبی

   ِ غدٌذٍلْبی  ًظدش اص ایٌىدِ    ضدَد، غدشف   ًگْدذاسی  گدزاسی  غٌذٍلْبی ثیوِ هتػدل ثدِ سدشهبی
ِ   گزاسی جسَساًِ، غٌذٍلْبی سشهبیِ سشهبیِ گدزاسی ٍیدژُ ٍ    گزاسی هطتشن، غدٌذٍلْبی سدشهبی

هالحظِ ثش آى  ، ًفَر لبثلگزاسی اص جولِ غٌذٍلْبی ثیوِ هتػل ثِ سشهبیِ ٍاحذّبی تجبسی هطبثِ
آى ثخدص اص   ثگیدشد  تػدوین  هوىدي اسدت  تجدبسی   گزاسی داضتِ ثبضدٌذ، ٍاحدذ   ثخص اص سشهبیِ

گیدشی وٌدذ ٍ تغییدشات آى سا دس     اًذاصُهٌػفبًِ  اسصش ثٍِاثستِ سا  تجبسیدس ٍاحذ  گزاسی یِسشهب
ثبیدذ ثدشای    تػویوی اتخدبر وٌدذ   چٌیيتجبسی  وِ ٍاحذغَستی دس  .سَد یب صیبى دٍسُ ًطبى دّذ

ِ  قشیدك   اصگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ ودِ   ثخص ثبلیوبًذُ سشهبیِ گدزاسی   غدٌذٍلْبی سدشهبی
گزاسی ٍیژُ ٍ ٍاحدذّبی تجدبسی    گزاسی هطتشن، غٌذٍلْبی سشهبیِ جسَساًِ، غٌذٍلْبی سشهبیِ

ٍیدژُ سا   ضدَد، سٍش اسصش  ًگْذاسی ًوی گزاسی شهبیِهطبثِ اص جولِ غٌذٍلْبی ثیوِ هتػل ثِ س
  ثىبس گیشد.

 بسای فسوش  ضده بندی به عنوان نگهدازی طبقه

تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ  گزاسی دس ٍاحذ اص سشهبیِ یب ثخطی توبم ثشایتجبسی ثبیذ  ٍاحذ .02
حسدبثذاسی  استبًذاسد  وٌذ، هیضذُ ثشای فشٍش سا احشاص  ػٌَاى ًگْذاسی ثٌذی ثِ وِ هؼیبسّبی قجمِ

تجبسی ٍاثستِ یب هطدبسوت   گزاسی دس ٍاحذ ثخص ثبلیوبًذُ اص سشهبیِ حسبثذاسیسا ثىبس گیشد.  89



 02استاودارد حسابداري 

 مشاركتهاي خاصگذاري در واحدهاي تجاري وابسته و  سزمايه

 

9 

 

 یثٌذی ًطذُ است، ثبیذ تب صهبى ٍاگزاسی ثخط ضذُ ثشای فشٍش قجمِ غَست ًگْذاسی خبظ وِ ثِ
اص سٍش ٍیژُ اًجبم ضَد.  بدُاستف ثٌذی ضذُ است، ثب ضذُ ثشای فشٍش قجمِ وِ ثِ غَست ًگْذاسی

تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت      دس ٍاحدذ  ثبلیوبًذُّشگًَِ هٌبفغ  حسبثذاسیاص ٍاگزاسی، ثبیذ  پ،
ِ ثبلیوبًذُایٌىِ هٌبفغ  اًجبم دّذ، هگش 95حسبثذاسی خبظ سا قجك استبًذاسد  غدَست   ، ّوچٌبى ثد

تجدبسی اص سٍش   ، ٍاحذغَست ایي تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثبضذ وِ دس هٌبفغ دس ٍاحذ
  وٌذ. ٍیژُ استفبدُ هی اسصش

ِ     دس ٍاحذ گزاسی سشهبیِاص  یب ثخطی توبم .09 ػٌدَاى    تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ ودِ لدجالً ثد
ًدَع  هؼیبسّدبی ایدي    اص ایي پد،،  دسغَستی وِثٌذی ضذُ است،  ضذُ ثشای فشٍش قجمِ ًگْذاسی

 یثٌذ اص تبسیخ قجمِ ثب تسشی ثِ گزضتِ یژٍُ اص سٍش اسصش ثٌذی سا احشاص ًىٌذ، ثبیذ ثب استفبدُ قجمِ
پد،   یّدب  دٍسُ ثشایهبلی  . غَستْبیضَد گشفتِثِ حسبة  فشٍش یثشا ضذُ ًگْذاسیآى ثِ ػٌَاى 
 اسبس اغالح ضَد. ایيضذُ ثشای فشٍش، ثبیذ ثش  ػٌَاى ًگْذاسی ثٌذی ثِ اص تبسیخ قجمِ

 توقف استفاده اش زوش ازشش ويژه

، تِ ضطح گصاضی آى اضی تایس استفازُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ضا اظ تاضیری هتَلف وٌس وِ سطهایٍِاحس تج .22

 :تلمی ًطَز گصاضی زض ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ تِ عٌَاى سطهایِظیط، 

گصاضی زض ٍاحس تجاضی فطعی تثسیل ضَز، ٍاحرس   گصاضی هعتَض تِ سطهایِ زض غَضتی وِ سطهایِ .الف

  ِ ٍ  تسکيبهيای تجيازی   33 حسراتساضی گرصاضی ضا طثرك اسرتاًساضز     تجاضی تایس حسراتساضی سرطهای

 اًجام زّس. 33حساتساضی استاًساضز 

، زاضایی لثلی ٍاحس تجاضی تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ یه زض غَضتی وِ هٌافع تال واًسُ زض  ب.

ُ    ،هالی تاضس س. اضظش گ رطی وٌر   ٍاحس تجاضی تایس هٌافع تال واًسُ ضا ترِ اضظش هٌػرفاًِ اًرساظ

ضٌاذت اٍل ِ تِ عٌرَاى زاضایری   ظهاى اضظش هٌػفاًِ زض عٌَاى تایس تِ  ،هٌػفاًِ هٌافع تال واًسُ

ضی تایس ّطگًَِ تفاٍت ت ي زٍ هَضز ظیط ضا زض سَز یا ظیراى  زض ًظط گطفتِ ضَز. ٍاحس تجا ،هالی

 زٍضُ ضٌاسایی وٌس: 

اضظش هٌػفاًِ هٌافع تال واًسُ ٍ ّطگًَِ عایسات حاغرل اظ ٍاگرصاضی ترطری اظ هٌرافع زض      .1

 ٍاحس تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ؛ ٍ

 ت.گصاضی زض تاضیری وِ ضٍش اضظش ٍیژُ هتَلف ضسُ اس هثلغ زفتطی سطهایِ .2

وٌس، تایس توام هثالغی ضا وِ لثالً  هیوِ ٍاحس تجاضی استفازُ اظ ضٍش اضظش ٍیژُ ضا هتَلف ظهاًی  ج.

گصاضی، زض سایط الالم سَز ٍ ظیاى جاهع ضٌاسایی وطزُ است، تط ّوراى   زض اضتثاط تا آى سطهایِ
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تَسرط  وِ زض غَضت ٍاگصاضی هسرتم ن زاضای ْرا یرا ترسّ ْای هطترَط       تِ حساب تگ طزهثٌایی 

 یافت. پصیط، ضطٍضت هی سطهایِ

 جدبهغ ضٌبسدبیی  ٍ صیدبى  الالم سَد  سبیش پزیش دس وِ لجالً تَسف سشهبیِ یثٌبثشایي، اگش سَد یب صیبً .08
ٍاحدذ  ، ضدَد  اًجبضدتِ هٌتمدل هدی   سَد  ، ثِهشثَـ ثذّیْبیٍ  ییْبداسا ، ثِ دلیل ٍاگزاسیضذُ است
سدَد اًجبضدتِ هٌتمدل    ثدِ  اص حمَق هبلىبًِ ٍیژُ، سَد یب صیبى سا  ٌّگبم تَلف سٍش اسصشتجبسی 

 تفبٍتْبی تسؼیش هشثَـاًجبضتِ هجلغ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ،  هثبل، اگش ٍاحذ ثشایوٌذ.  هی
ٍیژُ سا هتَلف وٌذ،  تجبسی هضثَس، استفبدُ اص سٍش اسصش ثِ ػولیبت خبسجی داضتِ ثبضذ ٍ ٍاحذ

 یدبت سَد یب صیبى هشتجف ثدب ػول ، آثاز تغييس دز نسخ ازش 96تبًذاسد حسبثذاسی قجك استجبسی ثبیذ  ٍاحذ
 وٌذ.  اًجبضتِ هٌتملسَد  ضذُ است، ثِ جبهغ ضٌبسبییٍ صیبى الالم سَد  سبیش دس لجالًسا وِ  یخبسج

گصاضی زض هطاضوت ذاظ تثسیل ضَز  تِ سطهایِ تجاضی ٍاتستِ گصاضی زض ٍاحس وِ سطهایِ غَضتیزض  .24

 تجراضی ٍاتسرتِ تثرسیل گرطزز، ٍاحرس      گصاضی زض ٍاحس گصاضی زض هطاضوت ذاظ تِ سطهایِ سطهایِیا 

 وٌس. گ طی ًوی اًساظُ تجسیسضا  تال واًسُزّس ٍ هٌافع  ٍیژُ ازاهِ هی اظ ضٍش اضظش تجاضی تِ استفازُ

 تغییس دز منافع مالکیت

 اهدب  یبثدذ،  ودبّص  خدبظ  هطبسوت یب ٍاثستِ ٍاحذ تجبسی دس تجبسی ٍاحذهبلىیت  هٌبفغ ّشگبُ .05
گدزاسی دس ٍاحدذ تجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ         گزاسی ّوچٌبى ثِ ػٌَاى سشهبیِ سشهبیِ
هشثَـ ثِ وبّص دس هٌدبفغ   یبىص یباص سَد  ثخص آى ثبیذ یغَست دس ٍاحذ تجبسی ثٌذی ضَد، قجمِ
ِ  اسدت  ضذُ ضٌبسبیی ٍ صیبى جبهغالالم سَد  یشدس سب لجالًسا وِ  یتهبلى یدبى دٍسُ  ص یدب سدَد   ثد
 هشثدَـ،  ثدذّیْبی  ٍ داساییْب ثٌذی، دس غَست ٍاگزاسی ایي تجذیذ قجمِوٌذ وِ  ثٌذی قجمِ یذتجذ
 .ضذ هی یالضاه

 زوش ازشش ويژه ضوابط

ِ است،  هٌبستٍیژُ  ثىبسگیشی سٍش اسصش ثشای وِ ؾَاثكیاص  ثسیبسی .06  یدك تلف ؾدَاثف ثدب   هطدبث
 هدَسد  ؾدَاثف  صیشثٌدبیی  هفدبّین  یدي، ثش ا افضٍى. ضذ شحهك 89حسبثذاسی  بًذاسداست دساست وِ 
 گزاسی دس ٍاحذ تحػیل سشهبیِ حسبثذاسی دس فشػی، ٍاحذ تجبسی یلتحػ حسبثذاسی دس استفبدُ

 .ضَد هی پزیشفتِ ًیضتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ 

ٍ  اغدلی  تجبسیتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، هؼبدل هجوَع سْن ٍاحذ  سْن گشٍُ دس ٍاحذ .07
 یٍاحدذّب  یشتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ است. سْن سب آى دس ٍاحذ فشػی تجبسی ٍاحذّبی
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ّشگدبُ ٍاحدذ   . ضدَد  ویًگشفتِ دس ًظش هٌظَس  یيا ثشایخبظ گشٍُ،  یهطبسوتْب یبٍاثستِ  یتجبس
 یدب فشػی، ٍاحدذّبی تجدبسی ٍاثسدتِ      تجبسی  ٍاحذّبی  داسای  ،یب هطبسوت خبظ ٍاثستِ  تجبسی
جدبهغ ٍ  ٍ صیدبى  الالم سَد  سبیش، دٍسُ صیبى یبگزاس اص سَد  سشهبیِ  سْن ،ثبضذ  خبظ یسوتْبهطب

  هدبلی   غدَستْبی ضدذُ دس   ضٌبسبیی  اسلبم  اسبس ، ثش ٍیژُ  اسصش  اص سٍش  خبلع داساییْب ثب استفبدُ
ٍاثسدتِ یدب    یٍاحدذ تجدبس    سدْن   هبلی هطبسوت خبظ )ضدبهل  یب غَستْبی  ٍاثستِ یٍاحذ تجبس

جبهغ ٍ خبلع داساییْبی ٍاحدذّبی  ٍ صیبى الالم سَد  سبیش، یبى دٍسُص یبهطبسوت خبظ اص سَد 
سدبصی   یىسبى  ثشای  الصم  تؼذیالت  (، پ، اص اػوبل هتؼلك ثِ آى تجبسی ٍاثستِ ٍ هطبسوتْبی خبظ

 (.هشاجؼِ ضَد 87تب  85ثِ ثٌذّبی ضَد ) ، هحبسجِ هی  حسبثذاسی  ّبی سٍیِ

هدبلی ٍاحدذ    دس غدَستْبی “ دسدتی  پدبییي ثب ”ٍ “ ثبالدستیثب ”اص هؼبهالت  سَدّب ٍ صیبًْبی ًبضی .08
گزاساى غیشٍاثستِ دس  فمف تب هیضاى هٌبفغ سشهبیِ )ضبهل ٍاحذّبی تجبسی فشػی تلفیمی آى(، یتجبس
ل، هثدب  ثدشای ، “ثبالدسدتی ثب  ”ضَد. هؼبهالت  هطبسوت خبظ، ضٌبسبیی هی یبتجبسی ٍاثستِ  ٍاحذ

ثدب  است. هؼدبهالت   گزاس یِثِ سشهب ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ یٍاحذ تجبس یضبهل فشٍش داساییْب
تجبسی ٍاثسدتِ یدب    گزاس ثِ ٍاحذّبی داساییْب تَسف سشهبیِ ٍاگزاسیهثبل، ضبهل  ی، ثشادستی پبییي

 یدب ٍاثسدتِ   تجدبسی ٍاحدذ   ْدبی گزاس اص سَدّب یب صیبً ثبضذ. سْن سشهبیِ هطبسوتْبی خبظ آى هی
  ضَد. هؼبهالت است، حزف هی یياص ا ًبضیهطبسوت خبظ وِ 

ودِ ثبیدذ    یخبلع اسصش ثبصیبفتٌی داساییْدبی دس اص وبّص  دستی، ضَاّذی پبییيثب ّشگبُ هؼبهالت  .09
ِ   ثبیذ صیبًْب ایياسائِ وٌذ،  ییْباسصش آى داسا دس وبّص ٍاگزاس ضَد یب گدزاس ثكدَس    تَسدف سدشهبی

خدبلع اسصش ثبصیدبفتٌی   دس اص وبّص  ضَاّذی، ثبالدستی ثب هؼبهالت وبهل ضٌبسبیی ضَد. ّشگبُ
گزاس ثبیذ سْن خَد اص  اسصش آى داساییْب اسائِ وٌذ، سشهبیِ وبّص صیبىداساییْبی لبثل خشیذاسی یب 
 آى صیبًْب سا ضٌبسبیی وٌذ.

لىبًدِ دس  اصای هٌدبفغ هب دس تجبسی ٍاثستِ یب هطدبسوت خدبظ    داسایی غیشپَلی ثِ ٍاحذ ٍاگزاسی .82
 صهدبًی  استثٌبیثِ حسبة گشفتِ ضَد، ثِ  08تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، ثبیذ قجك ثٌذ  ٍاحذ
دازاييهای ثابيت   99آى دس استبًذاسد حسبثذاسی  یف، هحتَای تجبسی ًذاضتِ ثبضذ وِ ضشاٍاگزاسیوِ 

فبلذ هحتَای تجبسی ثبضذ، سَد یدب صیدبى،    ٍاگزاسی چٌیي غَستی وِ ضذُ است. دس تؼییي مطيهود 
سَدّب ٍ  ایيلبثل اػوبل ثبضذ.  ًیض 89ثٌذ  یٌىِهگش ا ،دضَ یًو ییضَد ٍ ضٌبسب هی تلمیًیبفتِ  تحمك
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 ضدَد،  یٍیژُ اًجبم هد  سٍش اسصش آى ثِ یگزاسی وِ حسبثذاس ًیبفتِ، ثبیذ ثب سشهبیِ صیبًْبی تحمك
 .حزف گشد

تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ،   ثش دسیبفت هٌبفغ هبلىبًِ دس ٍاحذ افضٍى چٌبًچِ ٍاحذ تجبسی، .89
غیشپَلی سا ثدِ   داساییٍاگزاسی تجبسی سَد یب صیبى  دسیبفت وٌذ، ٍاحذ غیشپَلیداساییْبی پَلی یب 

  وٌذ. ضٌبسبیی هیدٍسُ  یبىص یبثكَس وبهل دس سَد  تٌبست داساییْبی پَلی یب غیشپَلی دسیبفتی،

ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ      تجبسیدس ٍاحذ  گزاسی سشهبیِسی، اص تبسیخی وِ ثِ گزا سشهبیِیه  .80
ِ  دگشد هی هٌظَسٍیژُ ثِ حسبة  سٍش اسصش ثِ ضَد، هی تجذیل گدزاسی،   . دس صهبى تحػدیل سدشهبی

هٌػدفبًِ    اص خدبلع اسصش  تجبسیگزاسی ٍ سْن ٍاحذ  ذُ سشهبیِض وبمت ّشگًَِ تفبٍت ثیي ثْبی
 ضَد: حسبة گشفتِ هی ضشح صیش ثِ ثِپزیش،  سشهبیِتطخیع  داساییْب ٍ ثذّیْبی لبثل

گزاسی  هجلغ دفتشی سشهبیِ دستجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ  ِ ٍاحذث سشلفلی هشثَـ الف.
 هزوَس هجبص ًیست. سشلفلی هستْله وشدىضَد.  هٌظَس هی

تطخیع  ثلهٌػفبًِ داساییْب ٍ ثذّیْبی لب اص خبلع اسصش تجبسیّشگًَِ هبصاد سْن ٍاحذ  ة.
اص سَد یب  تجبسیسْن ٍاحذ  تؼییي دسگزاسی،  ضذُ سشهبیِ توبم ًسجت ثِ ثْبی پزیش سشهبیِ

تحػیل ضذُ  گزاسی سشهبیِ ای وِ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ دس دٍسُ صیبى ٍاحذ
 ضَد.  ًظش گشفتِ هی ، ثِ ػٌَاى دسآهذ دساست

تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت  ٍاحذ یلپ، اص تحػ صیبى یباص سَد  گزاس سشهبیِهٌبست سْن  تؼذیالت
هٌػفبًِ آًْدب دس تدبسیخ    ثش هجٌبی اسصش ،پزیش استْالن داساییْبیثبثت استْالن  هثبل ثشای ،خبظ

پد، اص   صیبى یباص سَد  گزاس سشهبیِهٌبست سْن  یالت، تؼذثِ ّویي تشتیتضَد.  یتحػیل اًجبم ه
 هبًٌدذ  الالهدی  یثدشا  ،اسصش وبّص ْبیثبثت صیبًتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ  ٍاحذ یلتحػ

 .گیشد هیاًجبم  داساییْبی ثبثت هطَْدسشلفلی یب 

تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت  ٍاحس یهال یغَضتْا یياظ آذط یژُ،ضٍش اضظش ٍ تىاضگ طی تطای تجاضیٍاحس  .33

زٍضُ گعاضضرگطی   پایراى هتفراٍت اظ   تجراضی زٍضُ گعاضضگطی ٍاحس  پایاى وٌس. ّطگاُ هیذاظ استفازُ 

استفازُ ٍاحس  تطایتجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ،  تجاضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ تاضس، ٍاحس ٍاحس

ایٌىرِ اًجرام آى    س، هگطٌوٌ تْ ِ هی تجاضیهالی ٍاحس  هالی ضا تِ ّواى تاضید غَضتْای ، غَضتْایتجاضی

 تاضس. غ طعولی
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ضٍش   طیتىراضگ  ترطای اضی ٍاتستِ یا هطاضوت ذاظ ورِ  تج ٍاحس هالی غَضتْای، 33، طثك تٌس چٌاًچِ .34

هَضز استفازُ ٍاحرس   ضَز وِ هتفاٍت اظ تاضید  ِتْ یریتِ تاض گ طز یهَضز استفازُ لطاض ه یژُاضظش ٍ

 هرالی  غَضتْای تاضیدٍ  تاضیدآى  ت يوِ  ای لاتل هالحظِ یسازّایضٍ یاآثاض ه اهالت  تاتتاست،  تجاضی

ٍاحس  یزٍضُ گعاضضگط یاىپا  يضَز. تِ ّط حال، تفاٍت ت ت سیالت اعوال  تایس زّس، هیضخ  تجاضیٍاحس 

هاُ تاضس. طَل  سِاظ  تجاضی، ًثایس ت ص ٍاحس یزٍضُ گعاضضگط یاىهطاضوت ذاظ ٍ پا یاٍاتستِ  یتجاض

ُ    ّای گعاضضگطی ٍ ّطگًَِ تفاٍت ت ي پایاى زٍضُ زٍضُ  ،هرتلرف  یّرا  ّرای گعاضضرگطی، تایرس زض زٍض

 ضس.یىساى تا

تطای ه اهالت ٍ ضٍیسازّای هطاتِ زض ضطایط هطراتِ، ترا اسرتفازُ اظ     تایس ی،ٍاحس تجاض یهال غَضتْای .35

 ضَز. تْ ِ یىساى یحساتساض ّای یِضٍ

 یتجدبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ، ثدشا       ّشگبُ ٍاحذ، 87ضذُ دس ثٌذ  ثِ استثٌبی هَسد هكشح .86
ِ هطبثِ، اص سٍ یفهؼبهالت ٍ سٍیذادّبی هطبثِ دس ضشا ٍ  یحسدبثذاس  ّدبی  ید ِ هتفدبٍت اص س  ّدبی  ید

ٌّگدبم اسدتفبدُ ٍاحدذ     یدژُ سٍش اسصش ٍ یشیثىبسگجْت استفبدُ وٌذ،  یٍاحذ تجبس یحسبثذاس
 تكجیدك ثدِ هٌظدَس    الصم اسدت  ،هطبسوت خبظ یبٍاثستِ  جبسیٍاحذ ت هبلی غَستْبیتجبسی اص 

 ی،ٍاحذ تجبس یحسبثذاس ّبی یِثب سٍتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ  ٍاحذ حسبثذاسی ّبی سٍیِ
 اػوبل ضَد.  تؼذیالتی

ِ  86ػلیشغن الضام ثٌذ  .87 گدزاسی ًیسدت، اص    ، چٌبًچِ یه ٍاحذ تجبسی وِ خَد ٍاحذ تجدبسی سدشهبی
گدزاسی هحسدَة    هٌبفؼی دس یه ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ وِ ٍاحذ تجبسی سشهبیِ

ىدي اسدت ٌّگدبم ثىدبسگیشی سٍش اسصش ٍیدژُ،      ضَد ثشخَسداس ثبضذ، آى ٍاحذ تجدبسی هو  هی
گیشی اسصش هٌػفبًِ هَسد استفبدُ تَسف ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ )وِ ٍاحدذ   اًذاصُ

ثبضذ( ثشای هٌبفغ ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یب هطدبسوت خدبظ )ودِ ٍاحدذ      گزاسی هی تجبسی سشهبیِ
 وٌذ. ظ ثبضذ( دس ٍاحذّبی تجبسی فشػی سا حف گزاسی هی تجبسی سشهبیِ

اختیبس  داضتِ ثبضذ وِ دس ای ضًَذُ اًجبضتتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، سْبم هوتبص  اگش ٍاحذ .88
تجدبسی   ضدَد، ٍاحدذ   ثٌذی هی ػٌَاى حمَق هبلىبًِ قجمِ ٍ ثِ استتجبسی  ثِ جض ٍاحذ اضخبغی
اص تؼدذیل   پ، سْن خَد اص سَد یب صیبى ساًظش اص ایٌىِ سَد سْبم اػالم ضذُ یب ًطذُ ثبضذ،  غشف

 . وٌذ ثبثت سَد هشثَـ ثِ ایي سْبم هحبسجِ هی

 اص ثدیص  یب هسبٍی تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، ٍاحذ صیبًْبی اص یٍاحذ تجبس سْن چٌبًچِ .89
 اص خدَد  سدْن  ضٌبسبیی تجبسی ٍاحذ هطبسوت خبظ ثبضذ، یب ٍاثستِ یتجبس دس ٍاحذ آى هٌبفغ
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دفتدشی   ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، هجلدغ  تجبسیدس ٍاحذ  هٌبفغوٌذ.  هی سا هتَلف اؾبفی صیبًْبی
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ است وِ ثب استفبدُ اص سٍش اسصش ٍیدژُ   گزاسی دس ٍاحذ سشهبیِ

خبلع دس  گزاسی یِاص سشهب یدٌّذُ ثخط یل، تطىهبّیتوِ اص ًظش  یّوشاُ ثب ّشگًَِ هٌبفغ ثلٌذهذت
َ  یودِ ثدشا   هثبل، الالهی . ثشایضَد یه ییيهطبسوت خبظ است، تؼ یبٍاثستِ  یٍاحذ تجبس  یِتسد
 ،اص ًظش هبّیدت هحتول است،  ثیٌی یصلبثل پ یٌذُضذُ است ٍ ًِ تحمك آًْب دس آ یضیس آًْب ًِ ثشًبهِ

تجبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت خدبظ هحسدَة       ٍاحذ دس آى یٍاحذ تجبس گزاسی  سشهبیِ افضایص
ضبهل  اهب ثبضذ، ثلٌذهذت تسْیالت یب ّب دسیبفتٌی هوتبص، ضبهل سْبم ًذتَا چٌیي الالهی هی .ضَد هی
ِ  ثشای وِ ثلٌذهذت دسیبفتٌی ّشگًَِی یب تجبس ّبی پشداختٌی تجبسی، ّبی بفتٌییدس فی ودب  آى ٍثیمد

 اسصش سٍش ضذُ ثدب اسدتفبدُ اص   ضٌبسبیی صیبًْبیثبضذ.  ًوی ضذُ، ویيتؿ ْبیٍاه هبًٌذ داسد، ٍجَد
ٍاحدذ   هٌدبفغ  سبیش اجدضای  اص ،است ػبدیدس سْبم  تجبسی ٍاحذ گزاسی هبصاد ثش سشهبیِ ، وٍِیژُ

تمدذم دس   یؼٌدی آًْب ) ػى، اٍلَیت تشتیت ثِ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ، ٍاحذتجبسی دس 
 .گشدد هیوسش  (یًمذضًَذگ

 هیدضاى هشثدَـ، تٌْدب تدب     ثدذّی ٍ  اؾدبفی صیبًْبی  ،سسیذ غفش ثِ تجبسی ٍاحذ هٌبفغ آًىِ اص پ، .42
تجبسی ٍاثستِ یدب   اص ٍاحذ یبثتضذُ ثِ ً اًجبم پشداختْبییب  یٍاحذ تجبس ییب ػشف حمَلی تؼْذات

تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ هتؼبلجدبً   ٍاحذ وِ ی. دس غَستضَد هی ضٌبسبییهطبسوت خبظ، 
ًطدذُ   ییضٌبسب صیبًْبی سْن اص سَدّب ثب سْن اص ایٌىِ اص تٌْب پ، تجبسی ٍاحذ وٌذ، ضاسشگ سَد

 .گیشد هیسْن خَد اص آى سَدّب سا اص سش  ضٌبسبییثشاثش ضذ، 

 شيان کاهص ازشش

ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب هطدبسوت    یبًْبیپ، اص ثىبسگیشی سٍش اسصش ٍیژُ، اص جولِ ضٌبسبیی ص .49
ضدَاّذ   یدب وٌذ ودِ آ  ییيتب تؼ گیشد یسا ثىبس ه 44تب  40 یثٌذّب ی، ٍاحذ تجبس89خبظ قجك ثٌذ 

دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ یدب هطدبسوت خدبظ     آىگزاسی  دسثبسُ وبّص اسصش خبلع سشهبیِ یٌیػ
 .یشخ یب اسدٍجَد د

ودبّص اسصش   یٍاثستِ ٍ هطبسوت خبظ، تٌْب دس غدَست  یدس ٍاحذ تجبس گزاسی یِخبلع سشهب .40
ودبّص اسصش دس   اص یٌیوِ ضَاّذ ػ ضَد یه ٍالغ یوبّص اسصش تٌْب دس غَست یبًْبیٍ ص یبثذ یه
( یبىػبهل ص یذاد)سٍ گزاسی یِخبلع سشهب یِضذُ پ، اص ضٌبخت اٍل ٍالغ یذادچٌذ سٍ یب یه یجًِت

حبغدل اص   یآتد  یثدشآٍسد  یًمدذ  یبًْدبی ثش جش یبى،( ػبهل صی)ّبیذادثبضذ ٍ آى سٍ داضتٍِجَد 
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 هوىدي اسدت  ثگدزاسد.   یشلبثدل ثدشآٍسد اسدت، تدأث     پزیشاتىب یا گًَِ وِ ثِ گزاسی، یِخبلع سشهب
 یذادچٌذ سٍ یتثلىِ تشو ؛جبضذً یشهجضا ثِ ػٌَاى ػبهل وبّص اسصش، اهىبًپز یذادسٍتطخیع یه 

ًظدش اص   غدشف  ی،آتد  یدذادّبی اص سٍ یهَسد اًتظبس ًبض یبًْبیوبّص اسصش ثبضذ. ص یلدل تَاًذ هی
ضبهل  ،گزاسی یِدٌّذُ وبّص اسصش خبلع سشهب ًطبى یٌی. ضَاّذ ػضًَذ یًو ییاحتوبل آى، ضٌبسب

ثِ آًْدب   یش،ص ثِ ضشح یبىػبهل ص یذادّبیدسثبسُ سٍ یاست وِ ٍاحذ تجبس یا لبثل هطبّذُ یّب دادُ
 :وٌذ یتَجِ ه

 هطبسوت خبظ؛ یبٍاثستِ  یٍاحذ تجبس ػوذُ یهطىالت هبل .الف

هطبسوت  یبٍاثستِ  یدس پشداختْب تَسف ٍاحذ تجبس یوَتبّ یبًمؽ لشاسداد، هبًٌذ ًىَل  .ة
 خبظ؛

 یلهطبسوت خبظ، ثِ دال یبٍاثستِ  یثِ ٍاحذ تجبس یٍاحذ تجبس یهتَسف  یبصاهت یاػكب .ح
هطبسوت خبظ آى،  یبٍاثستِ  یٍاحذ تجبس یهشتجف ثب هطىالت هبل یحمَل یب یالتػبد

 گشفت؛ یسا دس ًظش ًو یبصاهت یيا یگشد یفدس ضشا یوِ ٍاحذ تجبس یا گًَِ ثِ

ثِ  یبضَد  یهطبسوت خبظ، دچبس ٍسضىستگ یبستِ ٍاث یٍاحذ تجبس یٌىٍِجَد احتوبل ا .ت
 اًجبم دّذ؛ یهجذد هبل یسبصهبًذّ یگشد یًحَ

 یٍاحذ تجبس یهطىالت هبل یلثِ دل گزاسی یِخبلع سشهب یسفتي ثبصاس فؼبل ثشا ثیياص  .ث
 هطبسوت خبظ. یبٍاثستِ 

 یدب ٍاثستِ  یٍاحذ تجبس یهبل یاثضاسّب یبهبلىبًِ اثضاسّبی آًىِ  یلثبصاس فؼبل ثِ دلیه سفتي  ثیياص  .48
. یسدت اص ودبّص اسصش ً  یضدَاّذ  ضدَد،  یهؼبهلِ ًود  یثِ غَست ػوَه، دیگش هطبسوت خبظ
 بسیوبّص اسصش هٌػفبًِ ٍاحذ تج یبهطبسوت خبظ  یبٍاثستِ  یٍاحذ تجبس یوبّص ستجِ اػتجبس

ت اگشچدِ هوىدي اسد    ًیست،اص وبّص اسصش  یخَد ضَاّذ یهطبسوت خبظ، ثِ خَد یبٍاثستِ 
  اص وبّص اسصش ثبضذ. یاقالػبت دس دستشس، ضَاّذ یشثب سب آى ّوشاُ دس ًظش گشفتي ٌّگبم

ودبّص اسصش خدبلع    یٌدی ، ضدَاّذ ػ 40هٌدذس  دس ثٌدذ    یدذادّبی اًَاع سٍ یثشا یي،افضٍى ثش ا .44
دسثدبسُ   یهطبسوت خبظ، ضبهل اقالػبت یبٍاثستِ  یهبلىبًِ ٍاحذ تجبس یدس اثضاسّب گزاسی یِسشهب
َ  یدب  یثبصاس، التػبد ی،فٌبٍس یفًبهكلَة دس هح یشضذُ ثب تأث ٍالغ ػوذُ ییشاتتغ اسدت ودِ    ًیلدبً

 یدٌّدذُ آى اسدت ودِ ثْدب     ٍ ًطبى وٌذ یه یتهطبسوت خبظ دس آى فؼبل یبٍاثستِ  یٍاحذ تجبس
هذت دس  یٍ قَالً ػوذًُطَد. وبّص  یبفتدس اثضاس هبلىبًِ هوىي است ثبص گزاسی یِضذُ سشهب توبم
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اص  یٌدی ضدَاّذ ػ  ًیدض توبم ضذُ آى  یدس اثضاس هبلىبًِ ثِ ووتش اص ثْب گزاسی یِاسصش هٌػفبًِ سشهب
 .ضَد یوبّص اسصش هحسَة ه

گزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثسدتِ یدب هطدبسوت     اص آًجب وِ سشلفلی ثخطی اص هجلغ دفتشی خبلع سشهبیِ .45
الضاهدبت آصهدَى ودبّص اسصش     یشیسگثب ثىدب  ضَد، یجذاگبًِ ضٌبسبیی ًو ٍ دّذ خبظ سا تطىیل هی

آصهدَى لدشاس    َسد، جذاگبًِ ثبثت وبّص اسصش هکاهص ازشش دازاييها 80دس استبًذاسد حسبثذاسی  یسشلفل
ذّب یشیآى، اگش ثب ثىبسگ ی. ِث جبگیشد یًو هطدخع ضدَد ودِ هوىدي اسدت خدبلع        44تدب   40 یٌث

 80گزاسی، قجك استبًذاسد حسدبثذاسی   سشهبیِ یوبّص اسصش داضتِ ثبضذ، ول هجلغ دفتش گزاسی یِسشهب
، ّش وذام ودِ  خبلع اسصش فشٍشٍ  دیآى )اسصش التػب یبفتٌیثب هجلغ ثبص یهجلغ دفتش یسِهمب یكاص قش

. صیدبى ودبّص اسصش   ضدَد  یٍاحذ ثبثت وبّص اسصش آصهَى ه ییداسا یهثِ ػٌَاى  ،ثبضذ( یطتشث
جولِ سشلفلی ودِ ثخطدی اص هجلدغ دفتدشی     ضذُ دس آى ضشایف، ثِ ّیچ یه اص داساییْب اص  ضٌبسبیی

دّذ، تخػیع دادُ  هطبسوت خبظ سا تطىیل هی بگزاسی دس ٍاحذ تجبسی ٍاثستِ ی خبلع سشهبیِ
ودبّص اسصش تدب    یدبى ، ّشگًَِ ثشگطت ص80قجك استبًذاسد حسبثذاسی  یت،تشت یي. ثِ ّوضَد یًو
اسصش  یدیي تؼ یضَد. ثدشا   بیی هیضٌبس ،گزاسی خبلع سشهبیِ یدس هجلغ ثبصیبفتٌ یثؼذ یصافضا یضاىه

 :وٌذ یسا ثشآٍسد ه یشهَاسد ص یتجبس ٍاحذ گزاسی، یِخبلع سشهب التػبدی

سٍد تَسف ٍاحذ  وِ اًتظبس هی یآت یسْن خَد اص اسصش فؼلی جشیبًْبی ًمذی ثشآٍسد .الف
حبغل اص ػولیبت  یتجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ایجبد ضَد، ضبهل جشیبًْبی ًمذ

 یبگزاسی؛   ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ٍ ػبیذات ٍاگزاسی ًْبیی سشهبیِ ٍاحذ تجبسی

لبثل  یویسٍد اص هحل سَد تمس وِ اًتظبس هی یاسصش فؼلی جشیبًْبی ًمذی ثشآٍسدی آت .ة
 ضَد. یجبدٍ ٍاگزاسی ًْبیی آى ا گزاسی یِثبثت سشهب یبفتدس

 هفشٍؾبت هٌبست، ّش دٍ سٍش ًتیجِ یىسبًی ثِ ّوشاُ داسد. یشیثىبسگ ثب

 ّدش ٍاحدذ   ثدشای  ثبیدذ تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ،   ٍاحذ دس گزاسی  سشهبیِ ثبصیبفتٌی هجلغ .46
تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خدبظ،   ٍاحذ ىِایٌ هگش تجبسی ٍاثستِ یب هطبسوت خبظ ثشآٍسد ضَد،

 ًمدذی  جشیبًْدبی  اص هسدتمل  صیدبدی دُ هستوش وِ تب حدذ  حبغل اص استفب ٍدیٍس ًمذی جشیبًْبی
 .ًىٌذ است، ایجبد تجبسی داساییْبی ٍاحذ سبیش ٍدیٍس
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