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 71استاندارد حسابداري شماره 

 داراييهاي نامشهود

 (6831ًظز ؽذُ  )تجذيذ

 پيشگفتار

 30/4/1386ووِ دس تواسيخ    داساييْاي نًيهـاَْدنن ٌٓوَاى  تا 17اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  (1)
 رايگضيي اػتاًذاسد حؼاتذاسي تَػي هزوْ ٓوَهي ػاصهاى حؼاتشػي تلَية ؿذُ اػت،

حؼيبذاس نهخيسجنتحمياكنٍننٌَٓاى  تا 7لثلي ٍ ّوچٌيي اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  17 ؿواسُ

ِن  1/1/1386كَستْاي هالي وِ دٍسُ هالي آًْا اص تاسيخ  هَسد دسآى ؿَد ٍ الضاهات  هي تَػاؼ
 ػت.االرشا الصم ؿَد، آى ؿشٍّ هيٍ تٔذ اص 

 داليل تجذيذ ًظز در اعتاًذارد

حؼواتذاسي ٍ تْثوَد    الوللوي  تويي ايي تزذيذًِش تا ّذف ّواٌّگي تيـتش تا اػوتاًذاسدّاي   (2)
 اًزام ؿذُ اػت. ،اػتاًذاسد لثلي

 تغییزات اصلی

 7رذاگاًِ دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿوواسُ   ًَس تِحؼاتذاسي هخاسد تحميك ٍ تَػِٔ وِ لثالً  (3)
ِن ” ٌَٓاى تا هٌشح ؿذُ تَد دس ايي اػتاًذاسد ادغام ؿوذُ  “ حؼيبذاس نهخيسجنتحميكنٍنتَػاؼ

 اػت.
ي دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي لثلي، داسايي ًاهـَْد تِ يه داسايي غيشپَلي ٍ فالذ هاّيوت ٓيٌو   (4)

 ؿذ وِ حائض هٔياسّاي صيش تاؿذ: اًالق هي
هٌَِس اػتفادُ دس تَليذ يا ٓشهِ واالّا يا خذهات ، ارواسُ توِ ديگوشاى يوا توشاي       تِ الف.

 ، ٍؿَد هماكذ اداسي تَػي ٍاحذ تزاسي ًگْذاسي 
 تا للذ اػتفادُ ًي تيؾ اص يه دٍسُ هالي تَػي ٍاحذ تزاسي تحليل ؿوذُ تاؿوذ.   ب .

 ذ، ّش دٍ هٔياس هضتَس حزف ؿذُ اػت.دس اػتاًذاسد رذي

هفيوذ هٔويي    دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي لثلي، فشم ؿذُ تَد وِ ّوِ داساييْاي ًاهـَْد، ٓوش (5)
هفيذ داسايي ًاهـَْد اص صهاى  تش ايٌىِ ٓوش داسًذ. هوٌاً يه فشم لاتل سد ٍرَد داؿت هثٌي

سد   ذاسد رذيوذ ايوي فوشم لاتول    وٌذ. دس اػتاً تشداسي اص آى، اص تيؼت ػال تزاٍص ًوي تْشُ
هفيوذ   هفيذ هٔيي ٍ ٓووش  ايٌىِ داساييْاي ًاهـَْد تِ دٍ گشٍُ تا ٓوش هوي حزف ؿذُ اػت،

 ؿَد. ًويهفيذ ًاهٔيي هؼتْله  تٌذي ؿذُ اػت. داساييْاي ًاهـَْد تا ٓوش ًثمًِاهٔيي 
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ومطالعه“حسابذاريبراستانذاردهايايمقذمه ”بهاستانذاردبايذباتوجهاين

شود.گرفتهبكار

 ّذف

  اكولي  هَهَٓات.  ًاهـَْد اػت  داساييْاي  حؼاتذاسي  اػتاًذاسد، تزَيض ًحَُ  ايي  ّذف . 1

  هثلوغ   ، تٔيويي  داسايي  ؿٌاخت  اص هٔياسّا ٍ صهاى  ًاهـَْد ٓثاست  داساييْاي  دس حؼاتذاسي

 ٍ هَاسد افـاػت. ( اػتْالن  ّضيٌِ  )ؿاهلدفتشي 

 

 كاربزد  داهٌِ

ؿاَدنهراشنننننًيهـَْدنبىيسنگشفتِننداساييْي ننتويمننهَسدنحؼيبذاس  اػتيًذاسدنبييذندسنناييننالضاهيتن.ن2

نالضاهينؿذُنبيؿذ.نًحَُنحؼيبذاس نهتفيٍتي،نهَجبناػتيًذاسد نديرش، ايٌىِنبِ

 ي اػتاًذاسد اصرولِ دس هَاسد صيش واستشد ًذاسد:اي . 3

ِ   تزاسي  اص تشوية ًاؿي  ػشلفلي . الف  ٌٓوَاى  توا  19  ؿوواسُ   اػوتاًذاسد حؼواتذاسي    )تو

 ؿَد(.  هشارِٔ تشويبْي نتجيس 

حك اهتياص هٔادى ٍ هخاسد اوتـاف، تَػِٔ ٍ اػتخشاد هٔادى، ًفت، گاص ًثئوي ٍ   . ب

 ُ ًيؼت.ؿًَذ هٌاتْ هـاتْي وِ احيا

 ؿَد(.  هشارِٔ ّينحؼيبذاس ناجيسُ ٌَٓاى تا 21  ؿواسُ  اػتاًذاسد حؼاتذاسي  ّا )تِ اراسُ .  د

ِ    . د للوذ فوشٍؽ    داساييْاي ًاهـَْدي وِ دس سٍال ٓادي ٓوليات ٍاحوذ تزواسي تو

ننحؼايبذاس ن  تا ٌٓواٍيي  9يا  8  ؿواسُ  حؼاتذاسيؿَد )تِ اػتاًذاسدّاي  ًگْذاسي هي

 .هشارِٔ ؿَد( هذتنبلٌذننپيويًْي ننٍنويالنٍنحؼيبذاس نهَادننهَجَد 

گضاسؿارش نن ٌَٓاى تا 24تشداسي )تِ اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  هخاسد لثل اص تْشُ . ّ

 هشارِٔ ؿَد(. بشداس نلبلناصنبْشُنهشحلِ دسهيلينٍاحذّي نتجيس ن
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داساييْاي نن توآٌَاى  31وِ ًثك اػتاًذاسد حؼواتذاسي ؿوواسُ    يًاهـَْدداساييْاي  . ٍ

لالة  ًَس هؼتمل يا دس تِ غيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنٍنػولييتنهتَلفنؿذُ،

 تٌذي ؿذُ اػت. ٌَٓاى ًگْذاسي ؿذُ تشاي فشٍؽ ًثمِ يه هزوَِٓ ٍاحذ، تِ

سٍد.  ايي اػتاًذاسد ّوچٌيي تشاي هخاسد تثليغات، آهوَصؽ، تحميوك ٍ تَػؤِ تىواس هوي      . 4

ساػتاي تَػِٔ داًؾ اػت. تٌواتشايي، اگشهوِ ايوي فٔاليتْوا      فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ دس

ػواصي يوه    هوىي اػت هٌزش تِ ايزاد يه داسايي تا هاّيت ٓيٌي گشدد )تشاي هخال ًوًَِ

هحلَل(، اها ٌٓلش ٓيٌي داسايي ًؼثت توِ ٍروِ ًاهـوَْد، ئٌوي داًوؾ هؼوتتش دس آى،       

 دسرِ دٍم اّويت لشاس داسد. دس

  تعاريف
ن:نناػتننصيشنبىيسنسفتِننهـخقنناػتيًذاسدنبينهؼيًينندسناييننلرينناكغالحيتن.ن5

 اصنوايسبشدنهؼاتوشنداساياينننن آتينًيؿاينننًمذ ننجشييًْي ننفؼلينناسصؽخيلقنن:ننالتليد نناسصؽ

 ٍاگزاس نًْييينآى.ناص ًيؿيجولِنجشييًْي نًمذ ن اص

 اصنٍاگازاس نداسايايننننتَاًذنهيبشآٍسد نوِنٍاحذنتجيس ندسنحيلنحيضشنننهبلغنبيليويًذُن:نناسصؽ

اصنوؼشنهخيسجنبشآٍسد نٍاگزاس نبذػتنآٍسدنبينايينفاشمنواِنداسايايندسنٍضاؼيتننننن پغ

نهفيذنبيؿذ. هتلَسندسنپيييىنػوش

 تَاًٌاذنننهاينننٍنهييلننهغلغننا نٍنفشٍؿٌذُننٍنهييلننهغلغننخشيذاس ننوِاػتنننهبلغي:نننهٌلفيًِنناسصؽ

ِنن هضباَسنبايننننهبلغننساندسناصا ننداسايينن،نيهنػيد ننؿشايظ ٍندسننحميميننا ندسنهؼيهلِ ننيىاذيرشنهبيدلا

نوٌٌذ.

 ن.نػوشنهفيذنآىننعيننداساييننپزيشنيه ناػتْالنننهبلغننػيؼتويتيهننتخليق:ننناػتْالن

  ِننناصاّييينػييشنهيبِننهٌلفيًِننييناسصؽننًمذنپشداختيننًمذنيينهؼيدلننٍجِننهبلغ:نننؿذُننتويمننبْي ننوا

،نياينحؼابنهاَسد،نننناػتنن،نٍاگزاسنؿذُيينايجيدنآىننتحليلنندسنصهيىننداساييننيهننتحليلننجْت

نهبلغينوِندسنصهيىنؿٌيختناٍليِنبشاػيعنالضاهيتنخايفنػاييشناػاتيًذاسدّي نحؼايبذاس ،نننن

نبِنآىنداسايينتخليقنييفتِناػتن)هيًٌذنهخيسجنتأهيينهيلي(.

 ِيينفٌينجذياذننسيض نؿذُناػتنوِنبينّذفنوؼبنداًؾنػلويننتحميكن:نپظٍّـينًَنٍنبشًيه

 ؿَد.ناًجيمنهي
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 ليلبنيهنبشًيهِنيينعشحنبشا نتَلياذنن تَػؼِن:نبىيسگيش ندػتيٍسدّي نتحميميتينيينػييشنداًـْيندس

هَاد،نتجْيضات،نهحلَالت،نفشايٌذّي،نػيؼتوْينيينخذهيتنجذيذ،نيينبْؼيص ناػيػينهاَاسد نواِننن

 آغيصنتَليذنيينويسبشدنتجيس .لبالًنتَليذنييناسائِنگشديذُنٍنييناػتمشاسنييفتِناػت،نپيؾناصن

 ؿشايظنػيد ن عشيكنفشٍؽنداساييندس خيلقناسصؽنفشٍؽ:نهبلغنٍجِنًمذنيينهؼيدلنًمذنوِناص

 ؿَد.نّي نهشتبظنبينفشٍؽنحيكلنهيناصنوؼشنوليِنّضيٌِ ٍنپغ

 ننوِننهٌيفغننآىننبِننهـشٍعنندػتييبيننيينػييشنساّْي ننآتيننالتليد نهٌيفغننبِننًؼبتننحمَق:نننداسايي

ن.ناػتنندسآهذُننٍاحذتجيس ننوٌتشلننبِننگزؿتِننيينػييشنسٍيذادّي ننهؼيهالتنندسًتيجِ

 ن.ػيٌينٍنفيلذنهيّيتننغيشپَليليبلنتـخيقنننداساييننيهنن:ًيهـَْدنننداسايي

  ِنننتؼييٌيننيينليبلننثيبتننهبلغ بِننلشاسناػتننوِننًمذنٍنداساييْيييننٍجِنن:نپَليننداساييْي ًماذنننناصنٍجا

 ؿَد.ننفتدسيي

 آىننبيصييفتٌيننهبلغ بِننًؼبتيهنداساييننندفتش ننهيصادنهبلغن:نناسصؽننويّؾننصييى. 

 ناصن:نناػتننػبيستن:ػوشنهفيذن

نلشاسنگيشد،نييننٍاحذنتجيس ننداسايي،نهَسدناػتفيدُننسٍدنيهناًتظيسنهيننوِننصهيًيننهذتن.نالف

ُنناًتظيسنهيننوِننهـيبِننهمذاس ننتؼذادنتَليذنيينػييشنٍاحذّي ن.ننب اصنننسٍدندسنفشايٌذناػاتفيد

ن.ؿَدننتحليلننٍاحذنتجيس ننتَػظننداسايي

 ُنننتوايمنننبْاي نننجاييرضيينننياينػاييشنهبايلغنننننداساييننؿذُننتويمننبْي ن:نپزيشناػتْالنننبلغه ندسننؿاذ

ن.آىننبيليويًذُننوؼشناسصؽنن،نبِننهيليننكَستْي 

 ننهشبَطاًبيؿتِننناسصؽننٍنويّؾنناًبيؿتِننػتْالناصنوؼشنا پغننداساييننوِننهبلغين:نندفتش ننهبلغ،

نؿَدن.نهيننهٌؼىغنندسنتشاصًيهِننهبلغننآىننبِ

 نبيـتشناػتوِنننّشوذامنن،داساييننيهننالتليد ننييناسصؽننفشٍؽنناسصؽننخيلق:نننبيصييفتٌيننهبلغ. 

 ًاهؾَْد  دارايی  ٍيضگیْای

  ٍ تْثوَد داساييْواي    ، ًگْذاسي ، تَػِٔ تحليل  سا كشف  هٔوَالً هٌاتٔي  تزاسي  ٍاحذّاي . 6

اهتيواص ٍ    رذيوذ، حوك    ػيؼوتوْاي   ٍ ارشاي  ، ًشاحي يا ٓلوي  فٌي  داًؾ  لثيل ًاهـَْد اص

ِ   افوضاس  ، ًوشم  فوَق   ولوي   اص ػشفلولْاي   سايذ  ّاي وٌٌذ. ًوًَِ هي  تزاسي  ٓالئن ،  اي ساياًو

  هحول   ، ػشلفلي ٍ ٍيذيَيي  ػيٌوايي  وْايفيل  تىخيش يا ًوايؾ  ، حك تأليف  ، حك اختشاّ حك

اهتياص تَليذ يوا   ، حك ٓوَهي  اص خذهات  اػتفادُ  (، حك يا تزاست  يا پيـِ  وؼة )حك  وؼة

 . اػت  خذهات
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 عیٌی غیز  هاّیت

  تشتيوة   تذيي .ؿَد هي  تٔشيف  آى  ٍ غيشپَلي  غيشٓيٌي  تش هاّيت  ًاهـَْد تا تىيِ  داساييْاي .  7

 گيشد. داساييْا لشاس ًوي  ايي  صهشُ دس  دسيافتٌي  حؼاتْاي  لثيل اص  الالهي

لَحْاي   لثيل اص  ٓيٌي سٍي يا دس دسٍى يه ٌٓلش تش  اػت  ًاهـَْد هوىي  داساييْاي  تشخي .  8

(  سػوي  يا پشٍاًِ  اختشاّ  هَسد حك )دس  لاًًَي  (، هذاسن اي افضاس ساياًِ هَسد ًشم )دس  فـشدُ

  هـَْد يا داسايوي   حاتت  داسايي  ٌَٓاى هضتَس تِ  للن  تٌذي ًثمِ  ؿشايٌي  تاؿذ. دس هٌيي  يا فيلن

افوضاس   . هخالً ًوشم  تش اػت ٌٓلش هْن  وذام  وِ  اهش اػت  اييتاسُ  دس  لواٍت  ًاهـَْد هؼتلضم

دس   ٍ تٌواتشايي   اػت  آالت اص هاؿيي  ، ٓوالً تخـي آالت هاؿيي  اًذاصي ساُ  تِ  هشتَى  اي ساياًِ

 ؿَد. هي  تٌذي هـَْد ًثمِ  حاتت  داساييْاي  ػشفلل

  تؾخیص  قابلیت

ٍاحوذ    سا اص ػوشلفلي   آى  تَاى هي  ، ئٌي اػت  تـخيق  ًاهـَْد لاتل  ، داسايي تٔشيف  ًثك .  9

  ٍاحذ تزاسي  ػشلفلي  تشتية  (. تذيي تاليف  ٍ حك  اختشاّ  حك  لثيل هتوايض وشد )اص  تزاسي

ِ   ًيؼوت   تـخيق  لاتل  ٍاحذ تزاسي  يا ػايش داساييْاي  ٍاحذ تزاسي  اص ول  وِ   ٌٓوَاى  تو

ْ   داساي  اگشحتي  ،ؿَد ًوي  ًاهـَْد ؿٌاػايي  داسايي . هٌوافْ  تاؿوذ   آتوي   التلوادي   هٌواف

افضايي داساييْاي لاتل تـخيق تحليل ؿذُ يا داساييْايي  التلادي آتي هوىي اػت اص ّن

كوَستْاي هوالي ًيؼوتٌذ.     كَست رذاگاًِ حائض هٔياسّاي ؿٌاخت دس وِ تِحاكل ؿَد 

  )ػوشلفلي  پشداصد وٌٌذُ هثالغي سا تاتت آًْا دس تشوية تزاسي هي حال ٍاحذ تحليل ايي تا

 (. اػت  ؿذُ  هٌشح 19  ؿواسُ  دس اػتاًذاسد حؼاتذاسي  تزاسي  اص تشوية ًاؿي

وٌذنوِنيىايناصنننخيقنساندسنتؼشيفنداسايينًيهـَْدناحشاصنهييهنداسايينٌّريهينهؼييسنليبليتنتـن.ننن10

نؿشايظنصيشنسانداؿتِنبيؿذ:

اهتيايص،ناجايسُنياينننن نهٌظَسنفشٍؽ،ناًتميل،ناػغي نحك جذانؿذًينبيؿذ،نيؼٌينبتَاىنآىنسانبِنالفن.

كَستنجذاگيًِنيينّوشاُنبينيهنلشاسداد،نداسايينيينباذّينهاشتبظ(ناصنٍاحاذنننن هبيدلاِن)بِ

نيي وشد،تجيس نجذان
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اصنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينًيؿينؿَد،نكشفٌظشناصنايٌىاِنآياينيٌاييننننن.نب

 ؿذًيناصنٍاحذنتجيس نيينػاييشنحماَقنٍنتؼْاذاتنبيؿاذنننن حمَلينليبلناًتميلنيينجذا

نخيش. يي

 ًاهؾَْد  دارايی  اٍلیِ  گیزی ٍ اًذاسُ  ؽٌاخت

 :  ؿَد وِ هي  ؿٌاػاييًاهـَْد   داسايي  ٌَٓاى تِ  ٌّگاهي  للن  يه . 11

 تاؿذ.  داؿتِ  ًاهـَْد هٌاتمت  داساييْاي  تا تٔشيف . الف

 تاؿذ.  احشاص ؿذُ 14تا  12  دس تٌذّاي  هٌذسد  ؿٌاخت  هٔياسّاي .  ب

ن:ننؿَدنوِننؿٌيػيييننًيهـَْدنبييذنتٌْينصهيًيننداساييننللنننيهن.ن12

نبيؿذ،نٍننهحتولننٍاحذنتجيس نندسٍىننبِننداساييننآتيننالتليد ننهٌيفغننجشييىن.ننالف

 بيؿذ.ننگيش ناًذاصُنناتىيپزيشنليبلننا نگًَِ بِننداساييننؿذُننتويمننبْي ن.ننب

ننهحتوالنننتٌْينٌّرايهينننٍاحذنتجيس نندسٍىننًيهـَْدنبِننبينداساييننهشتبظننآتيننالتليد ننهٌيفغننجشييىن.ن13

ندّذ:ننـيىًننويفيننبتَاًذنبينداليلننٍاحذنتجيس ننوِنناػت

ِنننداساياينننآتاينننالتلايد نننهٌيفغننٍسٍد ننجشييىننخيلقننبِندػتييبين.نالف ننٍاحاذنتجايس نننندسٍىننبا

ن،نپزيشناػتناهىيى

نًيهـَْدنسانداسد،نٍنناصنداساييننٍنللذناػتفيدُننتَاًييين.ننب

نداسد.نندػتشػيننداساييننآتيننالتليد ننهٌيفغننوؼبننبشا ننويفيننٍنهيليننفٌيننهٌيبغننبِن.ننج

ننهؼشفننوِننپـتَاًِننٍنداسا ننهؼمَلنناصنهفشٍضيتننبييذنبيناػتفيدُننآتيننالتليد ننهٌيفغننبَدىننهحتولن.ن14

ننػوشنهفياذنداساياينننندسنعَلننهحتولننالتليد ننؿشايظننػش  نيهنناصنٍلَعننبشآٍسدنهذيشيتننبْتشيي

ننهبٌاي ن باشنننلضايٍتنننبىايسگيش نننضمهضبَسنهؼاتلنننؿَد.اسصييبينناسصييبيننٍاحذنتجيس نن،نتَػظناػت

نندادُننؿاَاّذ نننبيـتشنبييذنبِننهَسدناّويتنن.ندسناييناػتنناٍليِننؿٌيختننؿَاّذنهَجَدندسنصهيى

 تأييذنبيؿذ.ننليبلننعَسنبيغشفيًِ بِننؿَدنوِ

ووَهىتش    اروضاي   آًْا سا تِ  تَاى ًذاسًذ ٍ ًوي  ًاهـَْد ٓوَهاً واستشد رايگضيي  داساييْاي . 15

ِ   اًتِاس دػتياتي  هگًَگي  ، احثات تش ايي  وشد. افضٍى  تمؼين  فشٍؽ  تشاي   ٍسٍدي  رشيواى   تو

  تشخوي  . دس اػت  ًاهـَْد ًيض هـىل  داسايي  اص هحل  ٍاحذ تزاسي  دسٍى  تِ  التلادي  هٌافْ

  تَاى سا هي ًاهـَْد  داسايي  يه  تِ  هٌتؼة  آتي  التلادي  تا هٌافْ  هشتثي  هَاسد، ؿَاّذ ٓيٌي

 وشد.  تاصاس وؼة  تشسػي  ًشيك اص
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  دسآهوذ ٓوليواتي    ؿواهل   اػت  ًاهـَْد هوىي  داسايي  اص يه ًاؿي  آتي  التلادي  هٌافْ  رشياى . 16

ِ   يا ػايش هٌافٔي  دس هخاسد  رَيي ، كشفِ واال يا خذهات  اص فشٍؽ  حاكل اص وواستشد    تاؿذ وو

رذيوذ دس فشايٌوذ     فٌوي   داًؾ  ، تىاسگيشي هخال  ؿَد. تشاي هيٓايذ   ٍاحذ تزاسي  تَػي  داسايي

 دّذ.  تَليذ سا واّؾ  ، هخاسد آتي  دسآهذ ٓولياتي  افضايؾ  راي تِ  اػت  تَليذ هوىي

ٍاحوذ    . يوه  اػوت   داسايي  تش آى  وٌتشل  داؿتي  ًاهـَْد، هؼتلضم  اص داسايي  اػتفادُ  تَاًايي . 17

  اص آى ًاؿي  آتي  التلادي  هٌافْ  وؼة  لذست  ّن  داسد وِ  وٌتشل  يتش داساي  ٌّگاهي  تزاسي

  وٌتوشل   وٌوذ. توَاى    رلوَگيشي   هٌافْ  آى  تِ  ديگشاى  تتَاًذ اص دػتشػي  تاؿذ ٍ ّن  سا داؿتِ

هاًٌوذ حوك تىخيوش ٍ      لواًًَي   ًاهـوَْد هٔووَالً اص حوك     داسايي  يه  آتي  التلادي  هٌافْ

ِ    ًيؼت  وٌتشل  تشاي  الصم  ، ؿشى حمي  ٍرَد هٌيي  ؿَد. ليىي هي  ًاؿي  تأليف حك   هوشا وو

ِ   اص ساّْاي  اػت  هوىي  ٍاحذ تزاسي ِ   واسوٌواى   ووشدى   هَُوف   ديگش، اصرولو َ   تو   حفو

 تاؿذ.  داؿتِ  وٌتشل  داسايي  آى  التلادي  هٌافْ ، تش هحشهاًِ  اًالٓات

  داسايوي   دس تىواسگيشي   ٍاحوذ تزواسي    تا تَاًوايي   هشتثي  هَاسد، ؿَاّذ تيٌشفاًِ  تشخي دس . 18

ووشد. للوذ     ( وؼة ٍ التلادي  فٌي  )تَريْات  ػٌزي  اهىاى  ًشيك اص  تَاى ًاهـَْد سا هي

ِ   تزاسي  ًشح  يه  ًشيك ، اص هخال  ، تشاي ٍاحذ تزاسي  ًاهـَْد تَػي  اص داسايي  اػتفادُ   وو

 . اػت  احثات  ، لاتل سػيذُ  لَيةت  هزاص تِ  هماهات  تَػي  ًَس سػوي تِ

  ًشيوك  اص  تَاى سا هي  آى  هٌافْ  ًاهـَْد ٍ وؼة  اص داسايي  اػتفادُ  رْت  الصم  هٌاتْ  تِ  دػتشػي . 19

ٍاحوذ    هوَسد ًيواص ٍ تَاًوايي   هٌواتْ  ٍ ػايش   ، هالي فٌي  هٌاتْ  دٌّذُ ًـاى  وِ  تزاسي  ًشح  يه

هٌاتْ   وؼة  تَاًايي  هَاسد، ٍاحذ تزاسي  تشخي وشد. دس  ، احثات اػت  هٌاتْ  آى  دس تاهيي  تزاسي

 وٌذ. هي  ، احثات ًشح  آتثاسدٌّذگاى  اٍليِ  يا توايل  هَافمت  وؼة  ًشيك سا، اص  هالي

نؿَد.ننگيش ناًذاصُننؿذُننتويمننبْي ننبييذنبِنناٍليِننؿٌيختننٌّريمننًيهـَْدنبِننداساييننيهن.نن20
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 ِ ـًجذاگا  تحصیل

ٍ   اػوت   هٔوَالً هـوخق   آى  اصاي ؿَد، هاتِ  تحليل  رذاگاًًَِس  تًِاهـَْد   اگش داسايي . 21

 وشد.  گيشي اتىاپزيش اًذاصُ  اي گًَِ سا تِ  ؿذُ  توام  تْاي تَاى هي  ًتيزِ دس

  ٍ هاليوات   ٓوَاسم   خشيوذ )ؿواهل    اص تْواي   ًاهـَْد هتـىل  داسايي  يه  ؿذُ  توام  تْاي . 22

ِ   اػت  هؼتميوي  هشتثي  هخاسد  اػتشداد خشيذ( ٍ ّشگًَِ  لاتل غيش   ػواصي  آهوادُ   توشاي   وو

  تزاسي  خشيذ، تخفيفات  تْاي  هحاػثِ  ؿَد. تشاي هي  هَسد ًِش تحول  اػتفادُ  رْت  داسايي

ِ  حك  ، ؿاهل هخال  ٌَٓاى ، تِ هؼتمين  ؿَد. هخاسد وؼش هي ٍ   حموَلي   خوذهات   ّواي  الضحوو

،  آتثواسي   تا ؿشايي  خشيذ داسايي  كَست . دس اػت خاسد آصهايؾ واسوشد كحيح داساييه

التفاٍت تْواي ًموذي توا هزووَّ پشداختْوا       هاتِ . اػت  ًمذي  تْاي  هٔادل  ؿذُ  توام  تْاي

ؿوَد   ّواي اػوتفادُ اص آتثواس ؿٌاػوايي هوي      ػَد توويي ؿوذُ، دس دٍسُ ٌَٓاى ّضيٌِ  تِ

 حؼيبذاس نهخيسجنتأهيينهايلينٌَٓاى  تا 13ػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ هَرة ا ايٌىِ تِ هگش

 تِ حؼاب داسايي هٌَِس گشدد.

 ؿَد: ّايي اص هخاسري اػت وِ دس تْاي توام ؿذُ داسايي ًاهـَْد هٌَِس ًوي هَاسد صيش ًوًَِ . 23

 هخاسد هٔشفي يه هحلَل يا خذهت رذيذ هاًٌذ هخاسد تثليغات، الف.

ٔاليت تزاسي دس يه هحل رذيذ يا تا يه گشٍُ رذيوذ اص هـوتشياى   هخاسد اًزام ف . ب

 هاًٌذ هخاسد آهَصؽ واسوٌاى، ٍ

 هخاسد اداسي، ٓوَهي ٍ فشٍؽ. . د

تشداسي  ؿٌاػايي هخاسد دس هثلغ دفتشي يه داسايي ًاهـَْد، ٌّگاهي وِ داسايي آهادُ تْشُ . 24

فادُ يا تىاسگيشي هزذد يوه  ؿَد. تٌاتشايي، هخاسد تحول ؿذُ تشاي اػت اػت، هتَلف هي

هٌذسد دس كوفحِ  ؿَد. تشاي هخال، هخاسد  داسايي ًاهـَْد، دس هثلغ دفتشي آى هٌَِس ًوي

 :گشدد دس هثلغ دفتشي يه داسايي ًاهـَْد هٌَِس ًوي تٔذ،
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تشداسي وِ ٌَّص اػتفادُ اص آى ؿشٍّ  هخاسد تحول ؿذُ تشاي يه داسايي آهادُ تْشُ الف.

 ًـذُ اػت.

لثيل صياًْاي تحول ؿذُ دس هشحلِ ٓشهِ اٍليِ هحلَالت  اي ٓولياتي اٍليِ اصصياًْ . ب

 رذيذ حاكل اص داسايي.

ػواصي آى   ؿَد وِ توشاي آهوادُ   تشخي ٓوليات دس استثاى تا يه داسايي ًاهـَْد اًزام هي . 25

ًوَل   گًَِ ٓوليات هتفشلوِ هوىوي اػوت دس    رْت اػتفادُ هَسد ًِش، هشٍسي ًيؼت. ايي

ّاي هٌويي ٓوليواتي دس    ايزاد داسايي يا لثل اص آى اًزام ؿَد. دسآهذّا ٍ ّضيٌِ فٔاليتْاي

 ؿَد. ػَد ٍ صياى دٍسُ ٍلَّ ؿٌاػايي هي

  تجاری  تزكیب  طزيق اس  تحصیل

كَستي وِ يه داسايي ًاهـَْد دس تشوية تزاسي تحليل گشدد، تشاػواع اػوتاًذاسد    دس . 26

تْاي توام ؿذُ آى داسايي ًاهـَْد، اسصؽ  ،تجيس تشويبْي نٌَٓاى  تا 19حؼاتذاسي ؿواسُ 

 تاؿذ. هٌلفاًِ آى دس تاسيخ تحليل هي

ٍاحوذ   ،تشويبْي نتجايس نٌَٓاى  تا 19تشاػاع ايي اػتاًذاسد ٍ اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  . 27

كَستي رذا اص  وٌٌذُ دس تاسيخ تحليل، داسايي ًاهـَْد ٍاحذ تحليل ؿذُ سا دس تحليل

ِ     ي هيػشلفلي ؿٌاػاي ِ  وٌذ وِ اسصؽ هٌلوفاًِ آى داسايوي سا تتوَاى تو اي اتىاپوزيش   گًَو

گيشي وشد، كشفٌِش اص ايٌىِ ٍاحذ تحليل ؿذُ، پيؾ اص تشوية تزاسي، داسايوي سا   اًذاصُ

رشيواى سا   وٌٌذُ، يه پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ دس ؿٌاػايي وشدُ تاؿذ يا خيش. ٍاحذ تحليل

وٌذ ووِ آى پوشٍطُ    د رذا اص ػشلفلي ؿٌاػايي هيٌَٓاى يه داسايي ًاهـَْ كَستي تِ دس

  ِ ِ  تٔشيف داسايي ًاهـَْد سا احشاص وٌذ ٍ اسصؽ هٌلفاًِ آى سا تتوَاى تو اي اتىاپوزيش   گًَو

كَستي تٔشيف  رشياى ٍاحذ تحليل ؿذُ، دس . پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ دسگيشي وشد اًذاصُ

ق داؿتِ تاؿذ ٍ لاتل تـوخيق  وٌذ وِ تا تٔشيف داسايي اًٌثا داسايي ًاهـَْد سا احشاص هي

 تاؿذ ئٌي رذاؿذًي يا اص حمَق لشاسدادي يا ػايش حمَق لاًًَي ًاؿي ؿذُ تاؿذ.
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 در تزكیب تجاری ؽذُ تحصیلارسػ هٌصفاًِ دارايی ًاهؾَْد  گیزی اًذاسُ

تَاى توا   اسصؽ هٌلفاًِ داساييْاي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشويثْاي تزاسي سا هٔوَالً هي . 28

اص ػشلفلي ؿٌاػايي وشد. دس هَاسدي وِ تشاي توشآٍسد   گيشي ٍ رذا يشي وافي اًذاصُاتىاپز

اسصؽ هٌلفاًِ، ًيفي اص ًتايذ تا احتوال ٍلَّ هتفاٍت ٍرَد داؿتِ تاؿذ، ٓاهل اتْوام دس  

ؿَد، لويىي ايوي اهوش توِ هٌٔواي ًواتَاًي دس        گيشي اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ٍاسد هي اًذاصُ

كوَستي ووِ داسايوي ًاهـوَْد      اي اتىاپزيش ًيؼت. دس گًَِ ًِ تِگيشي اسصؽ هٌلفا اًذاصُ

فشم لاتل سد ٍرَد  تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي داساي ٓوش هفيذ هٔيي تاؿذ، ايي پيؾ

 گيشي وشد. اي اتىاپزيش اًذاصُ گًَِ تَاى اسصؽ هٌلفاًِ آى سا تِ داسد وِ هي

ت تٌْا توِ ّووشاُ يوه داسايوي     داسايي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي هوىي اػ . 29

حاتت هـَْد يا يه داسايي ًاهـَْد هشتثي، لاتل تفىيه تاؿذ. تشاي هخوال، هوىوي اػوت    

هزَص اًتـاس يه هزلِ رذا اص تاًه اًالٓاتي هـتشويي آى لاتل فشٍؽ ًثاؿذ يوا ٓالهوت   

تزاسي هـوِ آب هٔذًي هوىي اػت هشتوَى توِ هـووِ خاكوي تاؿوذ ٍ ًتوَاى آى سا       

كَستي وِ ًتَاى اسصؿوْاي   ا اص آى هـوِ فشٍخت. دس ايي گًَِ هَاسد، دسكَست رذ تِ

 ِ ِ  هٌلفاًِ ّش يه اص داساييْاي گشٍُ سا تو گيوشي ووشد، ٍاحوذ     اي اتىاپوزيش اًوذاصُ   گًَو

ٌَٓاى يه داسايوي ٍاحوذ، روذا اص ػوشلفلي ؿٌاػوايي       وٌٌذُ، گشٍُ داساييْا سا تِ تحليل

 وٌذ. هي

اكٌالحاتي ٓوَهي اػت ووِ اغلوة توشاي اؿواسُ توِ       “زاسيًام ت ”ٍ  “ٓالهت تزاسي ” . 30

لثيل ًـاى تزاسي، اػن تزاسي، فشهَلْوا، دػوتَسالٔولْا ٍ    گشٍّي اص داساييْاي هىول اص

كوَستي يوه گوشٍُ اص     وٌٌوذُ، دس  ؿَد. ٍاحوذ تحلويل   هْاستْاي فٌي هشتثي اػتفادُ هي

ٌَٓاى يه داسايوي هٌفوشد    دٌّذُ يه ٓالهت تزاسي سا تِ داساييْاي ًاهـَْد هىول تـىيل

ِ  ؿٌاػايي هي ِ  وٌذ وِ ًتَاًذ اسصؽ هٌلفاًِ ّش يه اص ايي داساييْا سا تو اي اتىاپوزيش   گًَو

كَستي وِ اسصؽ هٌلفاًِ ّش وذام اص داساييْاي هىول توِ كوَستي    . دسگيشي وٌذ اًذاصُ
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ٌَٓاى يوه   هزوَّ آًْا سا تِ تَاًذ وٌٌذُ هي گيشي تاؿذ، ٍاحذ تحليل اتىاپزيش لاتل اًذاصُ

 داسايي ؿٌاػايي وٌذ، هـشٍى تش ايٌىِ آى داساييْا داساي ٓوش هفيذ هـاتْي تاؿٌذ.

گيشي اتىاپزيش اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ًاهـَْد تحليل ؿذُ دس تشوية تزاسي هوىي  اًذاصُ . 31

اػت تٌْا دس هَاسدي هيؼش ًثاؿذ وِ داسايي ًاهـَْد اص حمَق لواًًَي يوا ػوايش حموَق     

 اؿي ؿَد ٍ يا :لشاسدادي ً

 رذاؿذًي ًثاؿذ، يا الف.

رذاؿذًي تاؿذ، اها ػاتمِ يا ؿَاّذي اص هٔاهالت ّواى داسايي يا داساييْاي هـواتِ   . ب

ٍرَد ًذاؿتِ تاؿوذ، ٍ دسًتيزوِ، توشآٍسد اسصؽ هٌلوفاًِ توِ هتغيشّواي غيشلاتول        

 گيشي ٍاتؼتِ خَاّذ تَد. اًذاصُ

 تحصیل ؽذُ جزياى هخارج بعذی پزٍصُ تحقیق ٍ تَععِ در

ن50تايننن41بيؿذنبييذنبشناػيعنبٌاذّي نننصيشهٌذسجندسنا نوِنحيئضنؿشايظننهخيسجنتحميكنيينتَػؼِن.ن32

نحؼيبنگشفتِنؿَد: بِ

ِن هشبَطنبِنيهنپشٍطُنتحميكنيينتَػؼِندسن.نالف كاَستنجذاگيًاِنياينننن جشييىنبيؿذنوِنبا

ؿاذُنننيػٌَاىنياهنداساياينًيهـاَْدنؿٌيػايينننن عشيكنتشويبنتجيس نتحليلنٍنبِ اص

نٍ اػت،

نبؼذناصنتحليلنآىنپشٍطُنٍالغنؿَد.ن.نب

 ؿَد: ؿشح صيش ؿٌاػايي هي تِ 32هخاسد تٔذي هشتَى تِ تحميك ٍ تَػِٔ ياد ؿذُ دس تٌذ  . 33

 ؿَد، ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هي كَستي وِ هخاسد تحميك تاؿذ، ٌّگام ٍلَّ تِ دس الف.

ِ  تاؿذ ٍ حائض هٔياس  كَستي وِ هخاسد تَػِٔ دس . ب ٌٓوَاى داسايوي    ّاي ؿوٌاخت تو

 ؿَد، ٍ ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هي ًثاؿذ، ٌّگام ٍلَّ تِ 44ًاهـَْد ًثك تٌذ 

ٌَٓاى داسايوي ًاهـوَْد    كَستي وِ هخاسد تَػِٔ تاؿذ ٍ هٔياسّاي ؿٌاخت تِ دس . د

 ؿَد. هثلغ دفتشي پشٍطُ تحميك ٍ تَػِٔ افضٍدُ هي سا داؿتِ تاؿذ، تِ 44ًثك تٌذ 
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 ايیْادار  هعاٍضِ

توام يا تخـي اص يوه يوا هٌوذ داسايوي      اصاي يه يا هٌذ داسايي ًاهـَْد هوىي اػت دس . 34

گًَوِ   غيشپَلي، يا تشويثي اص داساييْاي پَلي ٍ غيشپَلي تحليل ؿَد. تْاي توام ؿذُ ايوي 

ايٌىِ هٔاٍهِ فالذ هحتوَاي   ، هگشؿَد گيشي هي اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُ داساييْاي ًاهـَْد تِ

پزيش  ًحَ اتىا تِداسايي ٍاگزاس ؿذُ  تاؿذ يا اسصؽ هٌلفاًِ داسايي تحليل ؿذُ ٍتزاسي 

 ،َدوشي ًـوگي اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُ  اگش داسايي تحليل ؿوذُ تِشي ًثاؿذ. وگي لاتل اًذاصُ

 ؿَد. گيشي هي هثلغ دفتشي داسايي ٍاگزاس ؿذُ اًذاصُ تْاي توام ؿذُ آى تِ

هيضاى تغييشات هَسد اًتِاس  تزاسي يه هٔاٍهِ سا تا تَرِ تٍِاحذ تزاسي ٍرَد هحتَاي  . 35

وٌوذ. يوه هٔاٍهوِ     رشياًْاي ًمذي آتي ٍاحذ تزاسي، دسًتيزِ هٔاهلوِ، تٔيويي هوي    دس

 : كَستي داساي هحتَاي تزاسي اػت وِ دس

رشياًْواي ًموذي   ٍ تٌذي ٍ هثلغ رشياًْاي ًمذي داسايي تحليل ؿوذُ   سيؼه، صهاى الف.

 يا هتفاٍت تاؿذ،ذُ داسايي ٍاگزاس ؿ

ؿَد،  اسصؽ التلادي آى لؼوت اص ٓوليات ٍاحذ تزاسي وِ هٔاٍهِ تِ آى هشتَى هي . ب

 دسًتيزِ هٔاٍهِ تغييش وٌذ، ٍ

، ًؼوثت توِ اسصؽ هٌلوفاًِ داساييْواي     “ب ”يا  “الف ”تفاٍتْاي هَرَد دس تٌذّاي  . د

 هٔاٍهِ ؿذُ لاتل تَرِ تاؿذ.

ِ، اسصؽ التلادي لؼوتي اص ٓوليات ٍاحذ تزاسي تشاي تٔييي هحتَاي تزاسي هٔاٍه 

اص هاليات هحاػوثِ   وِ هٔاٍهِ تِ آى هشتَى اػت، تايذ تشاػاع رشياًْاي ًمذي پغ

 ؿَد.

 

اي  گًَِ يه هٔياس تشاي ؿٌاػايي داسايي ًاهـَْد آى اػت وِ تتَاى تْاي توام ؿذُ آى سا تِ . 36

ي ًاهـوَْدي ووِ هٔواهالت تواصاس لاتول      د. اسصؽ هٌلفاًِ داسايوشگيشي  پزيش اًذاصُ اتىا

داهٌِ گيشي اػت وِ  اًذاصُ اي اتىاپزيش لاتل گًَِ كَستي تِ ، دسدذاسهمايؼِ تشاي آى ٍرَد ً
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تغييشات تشآٍسدّاي هٌٌمي اسصؽ هٌلفاًِ آى داسايي لاتول تَروِ ًثاؿوذ، يوا احتوواالت      

صياتي وشد ٍ دس تشآٍسد ًَس هٌٌمي اس هشتَى تِ تشآٍسدّاي هختلف دس آى داهٌِ سا تتَاى تِ

كَستي وِ ٍاحذ تزاسي تتَاًذ اسصؽ هٌلوفاًِ   اسصؽ هٌلفاًِ هَسد اػتفادُ لشاس داد. دس

  ِ ِ  داسايي تحليل ؿذُ يا داسايي ٍاگزاس ؿوذُ سا تو اي اتىاپوزيش تٔيويي وٌوذ، اسصؽ     گًَو

ِ، توشاي  ًِشگشفتي هثلغ ٍرِ ًمذ يا هٔادل ًمذ اًتمال يافت هٌلفاًِ داسايي ٍاگزاس ؿذُ تا دس

ايٌىوِ اسصؽ هٌلوفاًِ    ، هگشسٍد تىاس هيداسايي تحليل ؿذُ گيشي تْاي توام ؿذُ  اًذاصُ

 داسايي تحليل ؿذُ هٔتثشتش تاؿذ.

  در ٍاحذ تجاری  ايجاد ؽذُ  عزقفلی

  آتوي   التلوادي   هٌافْ  رشياى  سٍد تِ اًتِاس هي  اگشهِ  دس ٍاحذ تزاسي  ايزاد ؿذُ  ػشلفلي . 37

  ؿوٌاخت   ٍ لوزا حوائض هٔياسّواي     ًيؼت  تـخيق  لاتل  ًَس رذاگاًِ تِ  ىيلي ،وٌذ  ووه

ِ   دس ٍاحذ تزواسي   ايزاد ؿذُ  ػشلفلي  ٍالْ تاؿذ. دس ًوي  داسايي  ٌَٓاى  تِ ِ   ٓلوت  تو   ايٌىو

  ؿوذُ   توام  وٌذ ٍ تْاي ايزاد ًوي  هـخلي  آتي  التلادي  ، هٌافْ ًيؼت  وٌتشل  لاتل  يحمَل

ِ  ًيؼت  گيشي اًذاصُ اتلل اتىاپزيش  اي ًَِگ   ًيض تِ  آى  ؿٌاػوايي   داسايوي   ٌٓوَاى  ، لزا اػاػاً تو

 ؿَد. ًوي  

  در ٍاحذ تجاری  ًاهؾَْد ايجاد ؽذُ  دارايیْای

دس تٔوي هَاسد، اسصياتي ايٌىِ داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي حوائض ؿوشايي    . 38

 داليل صيش هـىل اػت: تِتاؿذ  ؿٌاخت هي

دؿَاسي تٔييي ٍرَد ٍ صهاى ايزاد يه داسايي لاتل تـخيق ووِ هٌوافْ التلوادي     الف.

 آتي هَسد اًتِاس سا ايزاد خَاّذ وشد، ٍ

تشخوي هوَاسد،    اي اتىاپوزيش. دس  گًَِ دؿَاسي تٔييي تْاي توام ؿذُ داسايي تِ . ب

تَاى اص هخاسد ًگْذاسي  هخاسد ايزاد داسايي ًاهـَْد دس ٍاحذ تزاسي سا ًوي

يا استماي ػشلفلي ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي يا هخاسد اداسُ ٓوليات سٍصهشُ 

 هتوايض وشد.
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گيشي اٍليِ  تٌاتشايي، ٍاحذ تزاسي ٓالٍُ تش سٓايت الضاهات ٓوَهي تشاي ؿٌاخت ٍ اًذاصُ

سا تشاي توام داساييْاي  53الي  39يه داسايي ًاهـَْد، الضاهات ٍ سٌّوَدّاي تٌذّاي 

 تشد. ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي تىاس هيًاهـَْد ايزاد 

 

هٌَِس اسصياتي ايٌىِ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ داخلي حوائض هٔياسّواي ؿوٌاخت     تِ . 39

 :وٌذ تٌذي هي اػت، ٍاحذ تزاسي ايزاد داسايي سا دس دٍ گشٍُ صيش ًثمِ

 هشحلِ تحميك الف.

 هشحلِ تَػِٔ . ب

ًذ، اها تشاي هماكوذ ايوي اػوتاًذاسد،    ا تٔشيف ؿذُ« تَػِٔ»ٍ « تحميك»اگشهِ اكٌالحات 

 تشي داسًذ. هفاّين گؼتشدُ« هشحلِ تَػِٔ»ٍ « هشحلِ تحميك»اكٌالحات 

هٌاًچِ ًتَاى هشحلِ تحميك سا اص هشحلِ تَػِٔ يوه پوشٍطُ داخلوي ايزواد داسايوي       . 40

تحميك ٍالْ   هشحلِ ؿَد هخاسد پشٍطُ دس كَست فشم هي  ايي  ًاهـَْد تويض داد، دس

 .تؿذُ اػ

 هزحلِ تحقیق

ًبيياذنننؿاَدننهيهخيسجنتحميكنيينهخيسجينوِندسنهشحلِنتحميميتينيهنپشٍطُنداخلينٍالغنن.ن41

ِنننننػٌَاى بِ ػٌاَاىنن داسايينًيهـَْدنؿٌيػييينؿَد.نايينهخيسجندسنٌّرايمنٍلاَعنبيياذنبا

نّضيٌِنؿٌيػييينگشدد.

سايوي ًاهـوَْدي سا   تَاًذ ٍرَد دا ٍاحذ تزاسي، دس هشحلِ تحميك يه پشٍطُ داخلي، ًوي . 42

وِ هٌافْ التلادي آتي ايزاد خَاّذ وشد، احثات وٌذ. تٌاتشايي، ايي هخاسد دس ٌّگام ٍلَّ 

 ؿَد. ٌَٓاى ّضيٌِ ؿٌاػايي هي تِ

 ؿشح صيش اػت: ّايي اص فٔاليتْاي تحميك تِ ًوًَِ . 43

 فٔاليتْايي تا ّذف دػتياتي تِ داًؾ رذيذ، الف.
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 ّاي تحميك يا ػايش داًـْا، اب ًْايي هَاسد واستشد يافتِرؼتزَ تشاي اسصياتي ٍ اًتخ . ب

ذّا، ػيؼتوْا يا خذهات، ّايي رؼتزَي رايگضيي . د ْيضات، هحلَالت، فشاٌي َاد، تز  ٍ تشاي ه

هوىي توشاي هوَاد،    ّاي فشهَلوِ وشدى، ًشاحي، اسصياتي ٍ اًتخاب ًْايي رايگضيي . د

 ت رذيذ يا تْثَد يافتِ.تزْيضات، هحلَالت، فشايٌذّا، ػيؼتوْا يا خذها

 هزحلِ تَععِ

هخيسجنتَػؼِنيينهخيسجينوِندسنهشحلِنتَػؼِنيهنپشٍطُنداخلينٍالغنهينگشددنتٌْايندسكاَستنننن.ن44

 ؿَد:نداسايينًيهـَْدنؿٌيػييينهينػٌَاى بِاثبيتنتويمنؿشايظنصيشن

ُنياينفاشٍؽنننا نوِنباشا ناػاتفيدنننگًَِ اهىيًپزيش نتىويلنداسايينًيهـَْدناصنًظشنفٌي،نبِنالفن.

نآهيدُنؿَد.

نللذنٍاحذنتجيس نبشا نتىويلنداسايينًيهـَْدنٍناػتفيدُنيينفشٍؽنآى.ن.نب

نتَاًييينٍاحذنتجيس نبشا ناػتفيدُنيينفشٍؽنداسايينًيهـَْد.ن.نج

ايجيدنهٌيفغنالتليد نآتينتَػظنداسايينًيهـَْد.ناصجولِ،نٍاحذنتجيس نبتَاًذنٍجَدنبيصاسنباشا ننن.ند

نكَستناػتفيدُنداخلينساناثبيتنوٌذ. هحلَلنآىنٍنػَدهٌذ نآىندسنداسايينًيهـَْدنيي

دػتشػينبِنهٌيبغنويفينفٌي،نهيلينٍنػييشنهٌيبغنبشا نتىويل،نتَػؼِنٍناػتفيدُنياينفاشٍؽنننن.نّ

نداسايينًيهـَْد.

ِننگيش نهخيسجنليبلناًتؼيبنبِنداسايينًيهـَْدنبِنتَاًييينٍاحذنتجيس نبشا ناًذاصُن.نٍ ا ننگًَا

نيندٍسُنتَػؼِ.اتىيپزيشنع

تَاًوذ داسايوي    تشخي هَاسد ٍاحذ تزاسي، دس هشحلِ تَػِٔ يوه پوشٍطُ داخلوي، هوي     دس . 45

اص آى سا احثوات وٌوذ،    ًاهـَْد سا تـخيق دّذ ٍ هحتول تَدى هٌافْ التلادي آتي ًاؿي

 صيشا هشحلِ تَػِٔ يه پشٍطُ داخلي، ًؼثت تِ هشحلِ تحميك آى پيـشفت تيـتشي داسد.

ْ  احذٍ هىشس. -45   تزاسي رْت احثات ايزاد هٌافْ التلادي آتي تَػي داسايي ًاهـَْد، هٌواف

  التلادي آتي لاتل وؼة اص داسايي سا تا تىاسگيشي الضاهات اػتاًذاسد حؼواتذاسي  

  وٌذ. هٌاًچِ هٌوافْ التلوادي   اسصياتي هي ويّؾناسصؽنداساييْيتا ٌَٓاى  32 ؿواسُ 
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  تزاسي هفَْم ٍاحوذّاي  اييْا ايزاد ؿَد، ٍاحذداسايي تٌْا دس تشوية تا ػايش داس 

 گيشد. سا تىاس هي 32ًمذ ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  هَلذ ٍرِ 

 ؿشح صيش اػت: ّايي اص فٔاليتْاي تَػِٔ تِ ًوًَِ . 46

 ّا ٍ هذلْا لثل اص هشحلِ تَليذ يا اػتفادُ، ًشاحي، ػاخت ٍ آصهايؾ ًوًَِ الف.

 ٍ لالثْا تشاػاع فٌاٍسي رذيذ، ًشاحي تزْيضات، الگَّا . ب

ًِش التلوادي،   حذي وِ اص ػاصي دس تشداسي اص تزْيضات ًوًَِ ًشاحي، ػاخت ٍ تْشُ . د

 تَليذ تزاسي تلمي ًـَد، ٍ

ًشاحي، ػاخت ٍ آصهايؾ رايگضيي اًتخاتي تشاي هَاد خام، تزْيضات، هحلَالت،  . د

 فشايٌذّا، ػيؼتوْا يا خذهات رذيذ يا تْؼاصي ؿذُ.

تَاى توشاي   ، اػتفادُ ٍ وؼة هٌافْ اص داسايي ًاهـَْد سا هي دػتشػي تِ هٌاتْ تشاي تىويل . 47

ًشيك يه ًشح تزاسي احثات وشد وِ هٌاتْ فٌي، هالي ٍ ػايش هٌاتْ هوَسد ًيواص ٍ    هخال اص

تشخي هَاسد ٍاحذ تزواسي   دّذ. دس تَاًايي ٍاحذ تزاسي تشاي تأهيي آى هٌاتْ سا ًـاى هي

دٌّذُ تشاي توأهيي هوالي    ػاصهاًي سا تا وؼة هَافمت يه ٍام هٌاتْ هالي تشٍىدػتشػي تِ 

 وٌذ. ًشح، احثات هي

تَاًٌذ هخاسد ايزاد يه داسايي ًاهـوَْد دس   ياتي ٍاحذ تزاسي اغلة هي ػيؼتوْاي ّضيٌِ . 48

لثيل حمَق ٍ دػتوضد ٍ ػايش هخاسد تحول ؿوذُ توشاي حفوَ ٍ     داخل ٍاحذ تزاسي اص

ِ  ك تأليف يا حك اهتياص يا تَػِٔ ًشمًگْذاسي اص ح ِ  افضاس ساياًو ِ  اي سا تو اي اتىاپوزيش   گًَو

 گيشي وٌٌذ. اًذاصُ

ػاليننتجيس ،نحكنًـشنٍنالالمنداسا نهيّيتنهـيبِنايجيدنؿاذُندسنداخالنٍاحاذنتجايس نًبيياذننننننن.ن49

نػٌَاىنداساييْي نًيهـَْدنؿٌيػييينؿًَذ. بِ
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حك ًـش ٍ الالم داساي هاّيت هـاتِ ايزاد ؿذُ دس  هخاسد اًزام ؿذُ تشاي ٓالين تزاسي، . 50

تَاى اص هخاسد گؼتشؽ ولي فٔاليتْاي تزواسي هتووايض ووشد.     داخل ٍاحذ تزاسي سا ًوي

 ؿًَذ. ٌَٓاى داسايي ًاهـَْد ؿٌاػايي ًوي ايي، هٌيي الالهي تِ تٌاتش

 بْای توام ؽذُ دارايی ًاهؾَْد ايجاد ؽذُ در ٍاحذ تجاری

ذُ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحذ تزاسي، ؿاهل هزووَّ هخواسد   تْاي توام ؿ . 51

تاؿذ وِ داسايي ًاهـَْد تشاي اٍليي تاس هٔياسّاي ؿوٌاخت اؿواسُ    ؿذُ اص تاسيخي هي ٍالْ

ٌَٓاى  هخاسري وِ لثالً تِ 57وٌذ. تشاػاع تٌذ  سا احشاص هي 44ٍ  14، 12ؿذُ دس تٌذّاي 

 ؿَد. داسايي تشگـت دادُ ًوي ّضيٌِ ؿٌاػايي ؿذُ اػت، تِ حؼاب

تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس ٍاحوذ تزواسي ؿواهل تووام هخواسد       . 52

هشٍسي اػت وِ تٌَس هؼتمين يا تشاػاع هثاًي تخليق هٔمَل ٍ يىٌَاخت لاتل اًتؼاب 

ّوايي   ًَِتاؿذ. ًو تِ ايزاد، تَليذ ٍ آهادُ ػاصي داسايي تشاي اػتفادُ هَسد ًِش هذيشيت هي

 ؿشح صيش اػت: اص هخاسد لاتل اًتؼاب تِ

 هَاد ٍ خذهات اػتفادُ ؿذُ تشاي ايزاد داسايي ًاهـَْد، الف.

 اًذ، حمَق ٍ هضاياي واسوٌاًي وِ دس ايزاد داسايي ًمؾ داؿتِ . ب

 هخاسد حثت حمَق لاًًَي، . د

 سٍد، ٍ ىاس هياػتْالن حك اختشاّ ٍ حك اهتياصي وِ تشاي ايزاد داسايي ًاهـَْد ت . د

 .اػتْالن داساييْاي حاتت هـَْد هَسد اػتفادُ دس ايزاد داسايي ًاهـَْد . ّ

هٔياسّوايي سا توشاي    حؼيبذاس نهخايسجنتاأهيينهايلي،نننٌَٓاى  تا13ؿواسُ  اػتاًذاسد حؼاتذاسي

ٌَٓاى رضئي اص تْاي توام ؿذُ يه داسايي ًاهـوَْد ايزواد    ؿٌاػايي هخاسد تأهيي هالي تِ

 وٌذ. ذ تزاسي، هـخق هيؿذُ دس ٍاح

دس   ًاهـوَْد ايزواد ؿوذُ     داساييْاي  ؿذُ  توام  تْاي دس  ٍ فشٍؽ  ٍ ٓوَهي  اداسي  هخاسد . 53

ِ   هخواسد   ايي  تتَاى  ؿَد هگش ايٌىِ هٌَِس ًوي  ٍاحذ تزاسي  داخل توا    ًوَس هؼوتمين   سا تو
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  اٍليِ  ٓولياتي  داد. صياًْاي  ثاىهَسد ًِش است  اػتفادُ  تشاي  آى  ػاصي يا آهادُ  داسايي  تحليل

ِ     داسايوي   ؿذُ  سيضي ٓولىشد تشًاهِ  ػٌح  تِ  اص سػيذى  تا لثل  وِ   ّواي  ايزواد ؿوَد، ّضيٌو

  دس تْاي  ،اص داسايي  ٓولياتي  اػتفادُ  رْت  واسوٌاى  آهَصؽ  ٍ هخاسد  يياواس  اص ٓذم ًاؿي

 ؿَد. هٌَِس ًوي احذ تزاسيداسايي ًاهـَْد ايزاد ؿذُ دس داخل ٍ  ؿذُ  متوا

  ّشيٌِ  ؽٌاخت

َاىنبِننٍلَعننًيهـَْدنبييذندسنصهيىنداساييْي نننبشا ننؿذُنتحولننهخيسجن.ن54 ن: نؿَدنهرشنآًىِننؿٌيػيييننّضيٌِننػٌ

ِنننن(نسانتـاىيلن5بٌذنننًيهـَْدن)عبكننداساييننيهنناصنهخيسجننبخـين.الف ننهؼييسّاي نننحايئضننندّاذنوا

 هشاجؼِنؿَد(،نيين53ننالين12نني بٌذّبيؿذن)بِنننؿٌيخت

ًيهـاَْدننننداساييننػٌَاى سانبِننآىننبيؿذنٍنًتَاىننؿذُننتحليلننتجيس ننتشويبنندسنيهننللنننآىن.ننب

ِننناًتؼيبننليبلنناصنهبلغننهضبَسنبييذنبخـيننهَاسد،نهخيسجننوشد.ندسناييننؿٌيػييي ننػاشلفلينننبا

ندّذ.ننسانتـىيلننتحليلنندسنتيسيخ

  ٍلَّ  دس صهاى  وِ  هخاسري  ًاهـَْد، ًوًَِ  داسايي  ؿٌاخت  ٍ هٔياسّاي  تٔشيف  تِ ِ تا تَر . 55

 :  لشاس صيش اػت  ؿَد تِ هي  ؿٌاػايي  ّضيٌِ  ٌَٓاى تِ

  آالت هاؿويي   اًذاصي ساُ  رذيذ ٍ هخاسد  ٍاحذ يا فٔاليت  يه  اص تأػيغ  لثل  هخاسد . الف

  هخواسد   ايي  وِ  هگش دسهَاسدي  ٓولي  حذ ُشفيت دس  تَليذ يا فٔاليت اص  دٍسُ لثل  ًي

ِ  داساييْاي نثيباتنهـاَْدنننٌَٓاى  تا 11  ؿواسُ  ػتاًذاسد حؼاتذاسيا ًثك   حؼواب  تو

 ؿَد. هـَْد هٌَِس هي  حاتت  داسايي

  هـاٍسُ ، حك ًاهِ ٍ ؿشوت  اػاػٌاهِ  تْيِ  تشاي  حمَلي  هخاسد  لثيل اص  تأػيغ  هخاسد .  ب

 . ثتح  ٍ هخاسد

 . آهَصؿي  فٔاليتْاي  هخاسد .  د

 . تثليغات  هخاسد . د

 . ٍاحذ تزاسي  اص يه  يا تخـي  هزذد توام  يا ػاصهاًذّي  تغييش هىاى  هخاسد . ّ
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پشداخت تاتت خشيذ واال يا خذهات هوشتثي توا داسايوي ًاهـوَْد سا      ، ؿٌاخت پيؾ54تٌذ  . 56

 وٌذ. ٌَٓاى داسايي هٌْ ًوي تِ

  دارايی  عٌَاى بِ  گذؽتِ  ّای ّشيٌِ  ؽٌاخت  عذم

ِنننلبلاينننهيليننكَستْي  دسننًيهـَْدنوِننيينايجيدنالالمننتحليلننبِننهشبَطننهخيسجن.ن57 ِنننػٌاَاىن با ننّضيٌا

ننًيهـَْدنؿٌيػيييننداساييننيهننؿذُننتويمنناصنبْي ننبخـيننػٌَاى ،نًبييذنبؼذاًنبِناػتننؿذُننؿٌيػييي

نؿَد.

  اٍلیِ  اس ؽٌاخت ًاهؾَْد پظ  دارايی  گیزی اًذاسُ
ؿشحن بِن“تجذيذناسصييبي ”يينن59ؿشحنبٌذن بِ“نؿذُنتويمبْي ن ”ٍاحذنتجيس نبييذنيىيناصندٍنسٍؽنن.ن58

تويمنالالمنيهنعبمِنداساييننهَسد دسسٍيِنحؼيبذاس نخَدناًتخيبنوٌذنٍنآىنساننػٌَاى بِسانن60بٌذن

نًيهـَْدنبىيسنگيشد.

نْای توام ؽذُرٍػ ب

ِننناصنوؼاشناػاتْالننن پغننؿذُننتويمننبْي ننبِنبييذنناٍليِنناصنؿٌيخت ًيهـَْدنپغننداسايين.ن59 ٍننناًبيؿات

نؿَد.نننهٌؼىغاًبيؿتِننناسصؽننويّؾننّشگًَِ

    تجذيذ ارسيابیرٍػ 

ِنننن پغن.ن60 ِن اصنؿٌيختناٍليِنداسايينًيهـاَْد،نيٌيًهاِناسصؽنهٌلافيًِنبا ا ناتىيپازيشنليبالننننگًَا

هبلغنتجذيذناسصييبين)اسصؽنهٌلفيًِندسنتيسيخنتجذيذناسصييبي(ن بيؿذنبييذنآىنسانبِنگيش ناًذاصُ

اصنوؼشناػتْالنناًبيؿتِنٍنويّؾناسصؽناًبيؿتِنبؼذ ،ناسائِنوشد.نتجذيذناسصيايبينبيياذننن پغ

اّويتاينبايناسصؽننن عَسنهٌظنناًجيمنؿَدنتيناعويٌيىنحيكلنگشددنهبلغندفتاش ،نتفايٍتنبايننن بِ

كَستْي نهيلينتيبغنهفايدنن دسنتيسيخنتشاصًيهِنًذاسد.نؿشايظناسصييبينٍنًحَُناًؼىيعندسنهٌلفيًِ

نصيشناػت.ن64نتين61ٍنبٌذّي نن“داساييْي نثيبتنهـَْد”ػٌَاىن بين11اػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن

داساييْاي ًاهـَْدي ووِ لوثالً هٔياسّواي ؿوٌاخت      هَسد دسآوال سٍؽ تزذيذ اسصياتي  . 61

 اًذ، هزاص ًيؼت. داسايي سا احشاص ًىشدُ ٌَٓاى تِ

حوال، هٌاًچوِ    سٍد. تواايي  اص ؿٌاخت اٍليِ داسايي تِ وواس هوي   سٍؽ تزذيذ اسصياتي پغ . 62

احشاص ًـذى هٔياسّاي ؿٌاخت ًي تخـي اص فشايٌذ ايزاد داسايوي، تٌْوا تخـوي اص    دليل  تِ

ِ ؿوَد(، سٍؽ تزذيوذ   هشارٔو  51ٌَٓاى داسايي ؿٌاػايي ؿذُ تاؿذ )تِ تٌوذ   تِ هخاسد آى
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تَاًذ تشاي  تشاي ول داسايي تِ واس سٍد. ّوچٌيي سٍؽ تزذيذ اسصياتي هي تَاًذ اسصياتي هي

 ًشيك ووىْاي تالَٓم دٍلت تىاس سٍد. اص ؿذُ  داسايي ًاهـَْد تحليل

 پزيش ًيؼوت.  اتىا اهىاى اي لاتل گًَِ تشاي داساييْاي ًاهـَْد ٓوَهاً تٔييي اسصؽ هٌلفاًِ تِ . 63

تشاي هخال، اگشهِ اسصؽ هٌلفاًِ تشاي تٔوي اص داساييْاي ًاهـَْد هاًٌذ حك وؼة، پيـِ ٍ 

اػت اها تٔييي اسصؽ هٌلفاًِ هوَاسدي هاًٌوذ ًاهْواي     تٔييي لاتلاهتياص تلفي،  تزاست ٍ حك

تزاسي، حك ًـش ٍ تىخيش آحاس فشٌّگي ٍ ٌّشي، حك اختشاّ يا ٓالين تزاسي هـوىل اػوت   

تاؿٌذ. ّوچٌيي، تاٍرَد ايٌىِ داساييْاي ًاهـَْد خشيذ  ْايي هٌحلش تفشد هيصيشا هٌيي داسايي

ؿًَذ، اها لشاسدادّا تشاػاع هزاوشات تيي خشيذاساى ٍ فشٍؿٌذگاى خاف هٌٔمذ  ٍ فشٍؽ هي

ّويي دليل، ليوتي وِ تشاي يوه داسايوي پشداخوت     هىشس ّؼتٌذ. تِ گشدد ٍ هٔاهالت غيش هي

 تشاي اسصؽ هٌلفاًِ داسايي ديگش فشاّن ًىٌذ.  ؿَد هوىي اػت ؿَاّذ وافي  هي

ًبَدىناسصؽنناتىينليبلدليلن يٌيًهِندسنيهنعبمِناصنداساييْي نًيهـَْدنتجذيذناسصييبينؿذُ،نبِن.ن64

پزيشنًبيؿذ،نآىنداسايينبييذنباِنبْاي ننننهٌلفيًِ،نتجذيذناسصييبينيهنللننداسايينًيهـَْدناهىيى

نٍنويّؾناسصؽناًبيؿتِنهٌؼىغنؿَد.اصنوؼشناػتْالنناًبيؿتِن تويمنؿذُنپغ

 عوز هفیذ
ٍاحذنتجيس نبييذنهؼيينيينًيهؼيينبَدىنػواشنهفياذنياهنداساياينًيهـاَْدنساناسصيايبينوٌاذنٍننننننننن.ن65

وٌٌذُنػوشنهفياذنساننندسكَستنهؼيينبَدى،نهذتنآى،نيينتؼذادنتَليذنيينػييشنهؼييسّي نهـخق

ايينًيهـَْدنسانًيهؼيينتلمينوٌاذنواِنننكَستينبييذنػوشنهفيذنداس تؼييينًوييذ.نٍاحذنتجيس ندس

سٍدنداسايي،نجشييىنًمذ ننا نوِناًتظيسنهينبشهبٌي نتحليلنوليِنػَاهلنهشبَط،نًتَاًذنبشا ندٍسُ

نبيٌينوٌذ.نا نپيؾنٍسٍد نايجيدنًوييذ،نهحذٍدُ

حؼاتذاسي داسايي ًاهـَْد هثتٌي تش ٓوش هفيذ آى اػت. داسايي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي  . 66

هشارِٔ ؿَد( ٍلي داسايي ًاهـَْد تا ٓووش هفيوذ    82الي  74گشدد )تِ تٌذّاي  له هيهؼتْ

 گشدد. ًاهٔيي هؼتْله ًوي



 71 شماره  حسابداري استاندارد

 نامشهود  داراييهاي

 (6831 ؽذُ ًظز تجذيذ)
 

 783 

 ؿَد : هي  ًِيش هَاسد صيش تشسػي  هتٔذدي  ، َٓاهل ًاهـَْد ٓوش هفيذ داسايي  تٔييي  تشاي . 67

 ، اص داسايي  هَسد اًتِاس ٍاحذ تزاسي  اػتفادُ . الف

توشآٍسد    دسخلوَف   ٓووَهي   اًالٓوات لَل هشتثي توا داسايوي ٍ   هشخِ ٓوش هح .  ب

 ٍ تا واستشد هـاتِ، هـاتِ  داساييْاي  هفيذ اًَاّ ٓوش

 تش احش هؼائل فٌي، تغييشات فٌاٍسي، هؼائل تزاسي يا ػايش داليل،  داسايي  ًاتاتي .  د

َ   آتوي   التلوادي   هٌافْ  وؼة  هٌَِس تِ  الصم  ًگْذاسي  هخاسد  ػٌح . د سد اًتِواس اص  هو

 ،هضتَس  ػٌح  تِ  سػيذى  تشاي  ٍ للذ ٍاحذ تزاسي  تَاى  تِ  تا تَرِ  داسايي

گيشد يا تغييش دس تماهاي تواصاس   حثات كٌٔتي وِ داسايي دس آى هَسد اػتفادُ لشاس هي . ّ

 تشاي هحلَالت ٍ خذهات تَليذ ؿذُ تِ ٍػيلِ داسايي،

 ، ٍ ديگشاى  دٍلتي  ، هشارْ تالمَُ ٍ  فٔلي  هَسد اًتِاس سلثاي  الذاهات . ٍ

  اػوتفادُ   دسخلَف  آى  هـاتِ يا هَاسد  لاًًَي  ٍ هحذٍديتْاي  تش داسايي  وٌتشل  دٍسُ . ص

 ي لشاسداد اراسُ،اًموا  ٍرَد تاسيخ  هاًٌذ  داسايي اص

 ، ًٍاهـَْد هَسد ًِش  اص داسايي ًاؿي  توذيذ حمَق  لاتليت . ح

 . ٍاحذ تزاسي  ٓوش هفيذ ػايش داساييْاي  تِ  ش هفيذ داساييٓو  ٍاتؼتگي  هيضاى . ى

وٌٌوذُ   ًيؼت. ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد تٌْا هٌٔىغ« ًاهحذٍد»تِ هٌٔي « ًاهٔيي»اكٌالح  . 68

آى تخؾ اص هخاسد آتي هَسد ًياص تشاي ًگْذاسي داسايي دس ػٌح ٓولىشد اػتاًذاسد آى ٍ 

ى تِ آى ػٌح اػوت. ػوٌح ٓولىوشد اػوتاًذاسد     تَاًايي ٍ للذ ٍاحذ تزاسي تشاي سػيذ

توش   سيوضي ؿوذُ هواصاد    ؿَد. هخاسد آتي تشًاهِ صهاى تشآٍسد ٓوش هفيذ داسايي تٔييي هي دس

   ِ گيوشي   هيضاى هَسد ًياص تشاي ًگْذاسي داسايي دس ػٌح ٓولىشد اػتاًذاسد ًثايوذ توش ًتيزو

 .هَسد ًاهٔيي تَدى ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد تأحيشگزاس تاؿذ دس

ِ افوضاس   ٍسي، ًشمتَرِ تِ تغييشات ػشيْ دس فٌا تا . 69 اي ٍ تؼوياسي ديگوش اص داساييْواي     ساياًو

 داساييْا وَتاُ تاؿذ. گًَِ اييٓوش هفيذ  سٍد احتوال هي تٌاتشايي،ًذ. پزيش ًاهـَْد آػية
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ٓوش هفيذ داسايي ًاهـَْد هوىي اػت خيلي ًَالًي يا حتي ًاهٔيي تاؿوذ. ٍروَد اتْوام،     . 70

ليل هَرْي تشاي تشآٍسد هحتاًاًِ ٓوش هفيذ داسايي اػت، اها اًتخاب ٓووش هفيوذي ووِ    د

 وٌذ. تيٌاًِ وَتاُ اػت سا تَريِ ًوي ٍالْ تٌَس غيش

اصنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينًبيياذنبيـاتشناصندٍسُننن ػوشنهفيذنداسايينًيهـَْدنًيؿين.ن71

دٍسُنهَسدناًتظيسناػتفيدُناصنداسايينتَػظنٍاحاذنننتَجِنبِ حمَقنهزوَسنبيؿذ،ناهينهوىيناػتنبي

تجيس ،نوَتيّتشنبيؿذ.ناگشنحمَقنلشاسداد نيينػييشنحمَقنليًًَينبشا ندٍسُنهحذٍد نبيؿذنواِنن

)ّاي (نليبالنتوذياذننننن كَستينؿيهلندٍسُ ليبلنتوذيذناػت،نػوشنهفيذنداسايينًيهـَْدنتٌْيندس

،نبذٍىنكشفنهخايسجنػواذُنتَػاظنٍاحاذنننننوٌٌذُنتوذيذندٍسُنخَاّذنبَدنوِنؿَاّذنپـتيبيًي

نتجيس ،نٍجَدنداؿتِنبيؿذ.

َٓاهل التلادي ٍ لاًًَي هوىي اػت تش ٓوش هفيذ داسايي ًاهـوَْد احوش گوزاسد. َٓاهول      . 72

اي اػت وِ هٌافْ التلادي آتي تَػي ٍاحذ تزاسي وؼة  وٌٌذُ ًَل دٍسُ التلادي تٔييي

وِ ٍاحذ تزواسي ايوي هٌوافْ سا وٌتوشل     ي ا ؿَد. َٓاهل لاًًَي هوىي اػت ًَل دٍسُ هي

 .وَتاّتش تٔييي ؿذُ تَػي ايي َٓاهل اػت  وٌذ. ٓوش هفيذ داسايي، دٍسًُوايذ، هحذٍد  هي

ٍرَد َٓاهل صيش، اصرولِ هَاسدي اػت وِ تياًگش تَاى ٍاحذ تزاسي تشاي توذيذ حموَق   . 73

 لشاسدادي يا ػايش حمَق لاًًَي تذٍى كشف هخاسد ٓوذُ اػت:

َاّذي، احتواالً تشهثٌاي تزشتِ، ٍرَد داؿتِ تاؿذ وِ حمَق لوشاسدادي يوا ػوايش    ؿ الف.

حمَق لاًًَي توذيذ خَاّذ ؿذ. اگش توذيذ هـشٍى تِ هَافمت يه ؿوخق حالوج   

 هَسد وؼة هَافمت ٍي ًيض ٍرَد داؿتِ تاؿذ، اػت، ؿَاّذي دس

 ٍؿَاّذي دسخلَف تأهيي ؿشايي الصم تشاي توذيذ ٍرَد داؿتِ تاؿذ،  . ب

 هخاسد توذيذ دس همايؼِ تا هٌافْ التلادي آتي هَسد اًتِاس آى ٓوذُ ًثاؿذ. . د
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 دارايیْای ًاهؾَْد با عوز هفیذ هعیي

 دٍرُ ٍ رٍػ اعتْالک

پزيشنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيينبييذنبشهبٌييينػيؼاتويتيهنعاينػواشنننننهبلغناػتْالنن.ن74

اصنصهيًينؿشٍعنؿَدنوِنداسايينبشا ناػاتفيدُننهفيذنآىنهؼتْلهنؿَد.نهحيػبِناػتْالننبييذن

آهيدُنبيؿذ،نيؼٌينصهيًينواِنداسايايندسنهَلؼياتنٍنؿاشايظنالصمنباشا ناػاتفيدُنهاَسدًظشنننننننن

ن31نعبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُنهذيشيتنلشاسنداسد.نهحيػبِناػتْالنناصنصهيًينوِنداسايي

ُنننداساييْي نغيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا نفاشٍؽنٍنػون”ػٌَاىن بي ِن“ليايتنهتَلافنؿاذ عاَسنن ،نبا

ؿَدننبٌذ نهينػٌَاىنًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنعبمِ بِنهجوَػِنٍاحذ، ليلبنيه هؼتملنييندس

بييذنهتَلفنؿَد.نسٍؽناػتْالننبييذنالرَ نهلشفنهٌيفغنالتليد نآتيننٍنيينتيسيخنلغغنؿٌيخت،

ًحَناتىيپزيشنليبلنتؼييينهَسدناًتظيسنداسايينتَػظنٍاحذنتجيس نسانهٌؼىغنوٌذ.نيٌيًهِنآىنالرَنبِن

ػٌاَاىنّضيٌاِننن ًبيؿذنبييذناصنسٍؽنخظنهؼتمينناػتفيدُنؿَد.نّضيٌِناػتْالننّشندٍسُنبييذنبِ

هَجبناييناػتيًذاسدنيينػاييشناػاتيًذاسدّي نحؼايبذاس ندسنننن دٍسُنؿٌيػييينؿَد،نهرشنايٌىِنبِ

نهبلغندفتش نداسايينديرشنهٌظَسنؿَد.

  داسايوي   پزيش يوه  اػتْالن  هثلغ  ػيؼتواتيه  تخليق  رْت  تَاى سا هي  هتفاٍتي  سٍؿْاي . 75

آحاد تَليوذ    ٍ هزوَّ  ، ًضٍلي هؼتمين  خي  سٍؿْا ؿاهل  . ايي تىاس گشفت  ٓوش هفيذ آى  ًي

آتي هوَسد    التلادي  هٌافْ  هلشف  الگَي  هثٌاي تش  ،داسايي  تشاي  هَسد اػتفادُ  . سٍؽ اػت

  ؿَد هگش ايٌىِ هي  آوال  هختلف  ّاي دٍسُ  ًي  ًَس يىٌَاخت ؿَد ٍ تِ هي  اًتخاباًتِاس 

اتىاپوزيش    ايِ گًَو   سا تِ  هلشف  الگَي  ًتَاى  ؿَد. هٌاًچِ  حاكل  هضتَس تغييشي  دس الگَي

 ؿَد. هي  اػتفادُ  هؼتمين خي  وشد، اص سٍؽ  تٔييي

ْ  ؿوشايي   تشخوي  دس  حوال  ييا ؿَد. تا هي  ؿٌاػايي  ّضيٌِ  ٌَٓاى هٔوَالً تِ  اػتْالن . 76   ، هٌواف

  ٍاحذ تزواسي   ؿَد، دس تَليذ ػايش داساييْاي  ّضيٌِ  هٌزش تِ  ايٌىِ  راي تِ  داسايي  التلادي

  داساييْوا سا تـوىيل    ايي  ؿذُ  توام  اص تْاي  اػتْالن تخـي ،هَاسد  ؿَد. دس ايي هي  رزب
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ًاهـَْد هوَسد    داساييْاي  اػتْالن  هخال  يؿَد. تشا هي  آًْا اهافِ  دفتشي  هثلغ دّذ ٍ تِ هي

 ؿَد. هي  هَاد ٍ واال اهافِ  هَرَدي  دفتشي  هثلغ دس فشايٌذ تَليذ، تِ  اػتفادُ

 باقیواًذُ  ارسػ

ن:نؿَدنهرشنايٌىِننكفشنفشمبينػوشنهفيذنهؼيينبييذنًيهـَْدنننداساييننيهننبيليويًذُنناسصؽن.ن77

نبيؿذ،نييننتؼْذنوشدُننهفيذنآى ػوشنندسنپيييىننهـخقننانبينليوتسننخشيذنداساييننثيلثيننؿخقن.نالف

 وشد.ننگيش ناتىيپزيشناًذاصُننا نگًَِنبِننسانبتَاىنبيليويًذُنناسصؽن.ننب

ن

  آى تاليواًوذُ   اص وؼش اسصؽ پغًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي   داسايي  پزيش يه اػتْالن  هثلغ . 78

هتووي ايي اػوت ووِ ٍاحوذ تزواسي اًتِواس داسد       ُتاليواًذ  اسصؽ ٍرَد ؿَد. هي  تٔييي

 ٍاگزاس وٌذ.  آى  ٓوش التلادي  اص پاياى  ًاهـَْد سا لثل  داسايي

اص ٍاگوزاسي آى   اسصؽ تاليواًذُ يه داسايي ًاهـَْد تشهثٌاي هثلغ لاتل تاصيافوت ًاؿوي   . 79

ـواتْي ووِ   ؿَد. ايي هثلغ، دس تاسيخ تشآٍسد، تشهثٌاي ليوت فشٍؽ داسايوي ه  تشآٍسد هي

ٓوش هفيذ آى خاتوِ يافتِ ٍ تحت ؿشايي هـاتْي هَسد اػتفادُ لشاس گشفتِ اػت، تٔيويي  

 ؿَد.  هي

  اعتْالک  ٍ رٍػ  دٍرُ  بزرعی

يهنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيينبييذنحذاللندسنپيييىنّشنػيلنهيليننناػتْالنننٍنسٍؽنندٍسُن.ن80

ننلبلاينننجذيذنٍنبشآٍسدّي ننػوشنهفيذنبشآٍسد ننبييننا نحظِهالننليبلننتفيٍتننؿَد.نيٌيًهِنبيصًرش 

نندسنالراَ نننا نهالحظِننتغييشنليبلنكَستينوِ دسبييذنتغييشنييبذ.ننناػتْالنننبيؿذ،ندٍسُنٍجَدنداؿتِ

بييذنتغيياشنننناػتْالنننپزيشد،نسٍؽننكَستننهشبَطننهَسدناًتظيسنداساييآتينننالتليد ننهٌيفغننجشييى

ن6عبكناػتيًذاسدنحؼايبذاس نؿاويسُننننبييذننتغييشاتننجذيذنبيؿذ.ناييننالرَ ننٌٌذُوننوٌذنتينهٌؼىغ

نؿَد.نهحؼَبننحؼيبذاس ننتغييشندسنبشآٍسدّي ننػٌَاىنبِن“گضاسؽنػولىشدنهيلي”ػٌَاىن بي

  ًاهٌاػة  تشآٍسد ٓوش هفيذ آى  ؿَد وِ  هـخق  اػت  ًاهـَْد هوىي  داسايي  ٓوش يه  ًي . 81

  ػوٌحي   ًاهـَْد سا تِ  داسايي  يه  ٍهٔيت  وِ  تٔذي  هخاسد  اػت  هوىي  لهخا  . تشاي اػت

ٓوش هفيذ   افضايؾ  ، هَرة اػت  استما دادُ  آى  لثلي  ؿذُ  تاالتش اص ٓولىشد اػتاًذاسد اسصياتي
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ِ    اػت  هوىي  اسصؽ  واّؾ  صياى  ؿٌاخت  ؿَد. ّوچٌيي  داسايي  آى تغييوش    ًواياًگش ًيواص تو

 تاؿذ.  تْالناػ  دٍسُ

ًاهـَْد   هَسد اًتِاس داسايي  آتي  التلادي  هٌافْ  رشياى  الگَي هوىي اػت  صهاى  تا گزؿت . 82

تش  هٌاػة  ًضٍلي  سٍؽ  ؿَد وِ  هـخق  اػت  هوىي  هخال  تغييش وٌذ. تشاي  ٍاحذ تزاسي  تِ

  اػت  اهتياص هوىي  يه اص ًاؿي  اص حمَق  ، اػتفادُ افضٍى تش ايي.  اػت  هؼتمين  خي  اص سٍؽ

  ؿوشايٌي   هٌويي  افتوذ. دس   تَٔيوك   تِ  پشٍطُ  يه  دٌّذُ  تـىيل  ػايش ارضاي  تىويل  تا صهاى

 ًـَد.  وؼة  تٔذي  ّاي تا دٍسُ  اػت  هوىي  داسايي  التلادي  هٌافْ

 هفیذ ًاهعیي دارايیْای ًاهؾَْد با عوز

نهؼتْلهنؿَد.نداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيينًبييذن.ن83

ٍاحذنتجيس نبييذنآصهاَىنن،ن“ويّؾناسصؽنداساييْي”بينػٌَاىنن32عبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُنن.ن84

عشيكنهمييؼِنهبلاغنبيصيايفتٌينباينهبلاغننننن ويّؾناسصؽنداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيينساناص

ندفتش نآىندسنهميعغنصيشناًجيمندّذ:

نكَستنػيالًِ،نٍ بِن.نالف

نوِنؿَاّذ ندسنخلَفنويّؾناسصؽنداسايينًيهـَْدنٍجَدنداؿتِنبيؿذ.ٌّريهينن.نب

 بزرعی عوز هفیذ

ؿَدنبييذندسنّشندٍسُنبشسػينؿاَدنتايناعويٌايىنننننػوشنهفيذنداسايينًيهـَْد نوِنهؼتْلهنًوين.ن85

وٌٌذ.ننحيكلنگشددنسٍيذادّينٍنؿشايظنّوهٌيىناصنًيهؼيينبَدىنػوشنهفيذنآىنداسايينپـتيبيًينهي

كَست،نتغييشندسناسصيايبينػواشنهفياذناصنًايهؼيينباِنهؼايينبيياذنعباكناػاتيًذاسدنننننننننننايي غيش دس

ِن“نگضاسؽنػولىشدنهيلي ”ػٌَاىن بين6حؼيبذاس نؿويسُن ػٌاَاىنتغيياشندسنباشآٍسدنحؼايبذاس ننننن با

 هحؼَبنؿَد.

اسصياتي هزذد ٓوش هفيذ يه داسايي ًاهـَْد اص ًاهٔيي ِت هٔيي، تياًگش آى اػت وِ اسصؽ داسايي  . 86

، الضاهوات  واّؾ اسصؽ داسايي تشاي تٔييي وىي اػت واّؾ يافتِ تاؿذ. دسًتيزِ، ٍاحذ تزاسيه

 گيشد. سا تىاسهي کاهش ارزش داراییها ٌَٓاى تا 32اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ 
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  ارسػ  كاّؼ  ـ سياى  دفتزی  هبلغ  باسيافت  قابلیت

الضاهوات اػوتاًذاسد حؼواتذاسي     تزاسي تشاي تٔييي واّؾ اسصؽ داسايي ًاهـَْد، ٍاحذ . 87

گيوشد. دس اػوتاًذاسد يواد ؿوذُ ًحوَُ       سا تىاسهي ويّؾناسصؽنداساييْي ٌَٓاى تا 32ؿواسُ 

صياى تـخيق يه داسايي هـوَل واّؾ اسصؽ، تٔييي هثلغ تاصيافتٌي آى، ٍ صهاى ؿٌاػايي 

 واّؾ اسصؽ يا تشگـت صياى واّؾ اسصؽ هشتَى تـشيح ؿذُ اػت.

 .حزف ؿذُ اػت . 88

  ٍ ٍاگذاری   بزكٌاری

بىيسگيش نييناصنننآتيننالتليد ننهٌيفغننگًَِننّيچننوِننيينٌّريهيننٍاگزاس ننًيهـَْدنبييذندسنصهيىننداسايين.ن89

نؿَد.ننحزفننسٍد،ناصنتشاصًيهِناًتظيسنًويننآىٍاگزاس ن

ٍننناصنٍاگزاس ننحيكلننلقػَايذنخيننتفيٍتننهؼيدلننًيهـَْدنوِنناساييدننيهنحزفاصن ًيؿيننَدنيينصييىػن.ن90

نؿَد.ننؿٌيػييينندسنػَدنٍنصييىػولييتين غيشنندسآهذنيينّضيٌِننػٌَاىنبييذنبِنناػتننداسايينندفتش ننهبلغ

91 .  ِ  اي ٍاگزاسي داسايي ًاهـَْد، هوىي اػت تِ سٍؿْاي گًَاگَى )هاًٌذ فشٍؽ، اراسُ ػوشهاي

ي، ٍاحوذ تزواسي اص هٔياسّواي    كَست گيشد. رْت تٔييي تاسيخ ٍاگزاسي داساي يا اّذا(

ٌٓوَاى   تا 3اص فشٍؽ واال ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  ؿٌاػايي دسآهذ ٓولياتي ًاؿي

فشٍؽ ٍ اراسُ هزذد داساييْاي ًاهـَْد، اػوتاًذاسد  وٌذ. تشاي  اػتفادُ هي دسآهذنػوليايتين

 ؿَد. تىاس گشفتِ هي ّينحؼيبذاس ناجيسٌَُٓاى  تا 21حؼاتذاسي ؿواسُ 

 حزف ؿذُ اػت. . 92

، هخاسد رايگضيٌي 12كَستي وِ ٍاحذ تزاسي ًثك هٔياسّاي ؿٌاخت هٌذسد دس تٌذ  دس . 93

تخـي اص يه داسايي ًاهـَْد سا دس هثلوغ دفتوشي آى هٌِوَس وٌوذ، هثلوغ دفتوشي تخوؾ        

ؿَد. هٌاًچِ ٍاحذ تزاسي ًتَاًذ هثلغ دفتوشي تخوؾ روايگضيي     رايگضيي ؿذُ حزف هي

ٌَٓاى ؿاخق تْواي تووام ؿوذُ     وىي اػت اص هخاسد رايگضيٌي تِؿذُ سا تٔييي وٌذ، ه

 تخؾ رايگضيي ؿذُ دس صهاى تحليل يا ايزاد دس داخل ٍاحذ تزاسي اػتفادُ وٌذ.
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اصاي دسيافتٌي حاكل اص ٍاگزاسي يه داسايي ًاهـَْد تِ اسصؽ هٌلفاًِ آى ؿٌاػوايي   هاتِ . 94

ِ  ِ دٍسُاص ٍاگزاسي ت اصاي ًاؿي ؿَد. اگش دسيافت هاتِ هي اصاي  ّاي آيٌذُ هَوَل ؿَد هاتو

ؿَد. تفاٍت تيي هثلغ اػوي ٍ هٔوادل ليووت    دسيافتٌي هٔادل ليوت ًمذي آى ؿٌاػايي هي

 ؿَد. ٌَٓاى دسآهذ ؿٌاػايي هي اصاي لاتل دسيافت تِ ًمذي هاتِ

 ٓذم اػتفادُ اص آى هتَلفكَست  هحاػثِ اػتْالن داسايي ًاهـَْد تا ٓوش هفيذ هٔيي، دس . 95

ًثك اػتاًذاسد حؼاتذاسي  ًَس واهل هؼتْله ؿذُ تاؿذ يا گشدد، هگش ايٌىِ داسايي تِ ًوي

ُنننٌَٓاى  تا 31ؿواسُ  ، داساييْي نغيشجيس نًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنٍنػوليايتنهتَلافنؿاذ

ٌٓوَاى ًگْوذاسي ؿوذُ توشاي فوشٍؽ       ، تِلالة يه هزوَِٓ ٍاحذ ًَس هؼتمل يا دس تِ

 تٌذي ؿذُ تاؿذ. ًثمِ

 افؾا

ايجايدنؿاذُندسننننًيهـاَْدنننساييْي سانبِنتفىيهندانهٌذسجندسنكفحِنبؼذٍاحذنتجيس نبييذنهَاسدنن.ن96

نذن:وٌافـينننهيليننكَستْي  دسٍاحذنتجيس نٍنػييشنداساييْي نًيهـَْدن

كَستنهؼيينبَدى،نػوشنهفيذنيينًشخْي ناػاتْالننن هؼيينيينًيهؼيينبَدىنػوشنهفيذنٍندسن.نالف

نبىيسنسفتِ،

ناػتْالننداساييْي نًيهـَْدنبينػوشنهفيذنهؼيي،نسٍؽن.ننب

دسنابتاذانٍنناًبيؿتِننناسصؽننٍنويّؾنناًبيؿتِنندفتش ،ناػتْالنننهبلغننًيخيلقننتغبيكننكَستن.نج

نهَاسدنصيشنبيؿذن:نندٌّذُنهَسدنًـيىننبشنحؼبننوِنندٍسُنناًتْي 

ن،نناضيفيتنا

داساييْاي نغيشجايس ننن”ػٌَاىنباينن31داساييْييينوِنعبكناػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿاويسُنننا

ليلبنيهن عَسنهؼتملنييندس ،نبِ“ًرْذاس نؿذُنبشا نفشٍؽنٍنػولييتنهتَلفنؿذُ

ِنننن هجوَػِنٍاحذ،نبِ ،نبٌاذ نؿاذُناػاتننننػٌَاىنًرْذاس نؿاذُنباشا نفاشٍؽنعبما

ن،نٍنػييشنٍاگزاسيْينبشوٌيسيْي

ن،ننػَدنٍنصييىننكَست دسننؿذُننؿٌيػييينناسصؽننويّؾننصييىنا

ن،ننػَدنٍنصييىننكَست دسننلبلينناسصؽننويّؾننًْي صييننبشگـتنا
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ٍنصييًْاي نوايّؾناسصؽنننن60هغايبكنبٌاذننننناصنتجذيذناسصييبي ًيؿيننويّؾنييننافضايؾنا

هؼاتمينندسنحماَقنكايحبيىنػاْيمنعباكنننننننعاَسن بِؿٌيػييينؿذُنيينبشگـتنؿذُن

ن،“ويّؾناسصؽنداساييْي”نػٌَاى بين32اػتيًذاسدنحؼيبذاس نؿويسُن

ن،ننٍسُدنناػتْالننا

ن،ننخيسجيننٍاحذنهؼتملننيهننهيلينناصنتؼؼيشنكَستْي  ًيؿينناسص ننتفيٍتْي ننخيلقنا

ن.تغييشاتندسنهبلغندفتش نعيندٍسُػييشننا

 .ننًيؼتننالضاهيننا نهمييؼِنناسليمنن،ناسائِن“نج ”ننهَسدنسديف دسن

ِ    اص داساييْوا توا هاّيوت     گشٍّيؿاهل ًاهـَْد   اص داساييْاي  ّشًثمِ . 97 دس   ٍ وواستشد هـوات

 : اػتصيش لشاس   تِ  رذاگاًِ  ًثمات  ايي  . ًوًَِ اػت  ٍاحذ تزاسي  ٓوليات

 ، اختشاّ  حك . الف

 ٍ حك تىخيش،  تاليف  حك .  ب

 ،( يا تزاست  ، پيـِ وؼة  )حك  وؼة  هحل  ػشلفلي .  د

 ، تزاسي  ٍ ًام  هت تزاسيٓال . د

 ،فشاًـيض ٍ اهتياص  حك . ّ

 ، اي افضاس ساياًِ ًشم . ٍ

 ، ٓوَهي  اص خذهات  اػتفادُ  حك . ص

 ٍ ،فشهَلْا، هذلْا ٍ ًشحْا .  ح

 رشياى ايزاد. داساييْاي ًاهـَْد دس . ى

  تزواسي ًثوك اػوتاًذاسد    )د(، ٍاحوذ  96تش اًالٓات خَاػوتِ ؿوذُ دس تٌوذ     ٓالٍُ  هىشس. - 97

  ٓات داسايي ًاهـوَْدي سا ، اًالويّؾناسصؽنداساييْايتا ٌَٓاى  32حؼاتذاسي ؿواسُ  

  وٌذ. وِ واّؾ اسصؽ داؿتِ اػت افـا هي 

  توش دٍسُ   احوش توا اّويتوي     سا وِ  تغييش دس تشآٍسد حؼاتذاسي  ٍ هيضاى  هاّيت  ٍاحذ تزاسي . 98

اػوتاًذاسد    تاؿذ، ًثك  داؿتِ  تٔذي  ّاي تش دٍسُ  سٍد احش تا اّويتي يا اًتِاس هي  داؿتِ  راسي
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  اػوت   هوىي  افـايي  وٌذ. هٌيي افـا هي ػولىشدنهيليننگضاسؽ  ٌَٓاى تا 6  واسُؿ  حؼاتذاسي

 .ؿَد   ًاؿي دٍسُ ٍ يا سٍؽ اػتْالناص تغييش دس 

ن:وٌذنافـيصيشنسانًيضنهَاسدنٍاحذنتجيس نبييذنن.ن99

بشا نداسايينًيهـَْدنبينػوشنهفيذنًيهؼيي،نهبلغندفتش نآىنداسايينٍنداليلنًايهؼيينباَدىنننن.نالف

ػوشنهفيذ.نٍاحذنتجيس نبييذنهْوتشيينػَاهلنهؤثشندسنتؼييينايٌىِنداسايينًيهـَْدنهضباَسنن

نػوشنهفيذنًيهؼيينداسدنسانافـينوٌذ.

نّوشاُنهبلغندفتش نٍنػوشنهفيذنبيليويًذُنآى.نؿشحيناصنداساييْي نًيهـَْدنػوذُنبِن.نب

ًياضنهبلاغندفتاش ننننهبلغندفتش نداساييْي نًيهـَْد نوِنهيلىيتنآًْاينهحاذٍدنؿاذُنٍننننن.نج

نداساييْي نًيهـَْد نوِندسنٍثيمِنبذّيْيػت.

نهبلغنتؼْذاتنهشبَطنبِنتحليلنداساييْي نًيهـَْد.ن.ند

 گیزی ؽذُ بزاعاط رٍػ تجذيذ ارسيابی دارايیْای ًاهؾَْد اًذاسُ

ساننهبلغنتجذيذناسصييبيناًؼىيعنييبذ،نٍاحذنتجيس نبييذنهاَاسدنصياشنن يٌيًهِنداساييْي نًيهـَْدنبِن.ن100

نافـينوٌذ:

نبشا نّشنعبمِناصنداساييْي نًيهـَْد:ن.نالف

نتيسيخنتجذيذناسصييبي،ن-

نهبلغندفتش نداساييْي نتجذيذناسصييبينؿذُ،ٍن-

نهبلغندفتش نداساييْينبشاػيعنسٍؽنبْي نتويمنؿذُنبينفشمنػذمنتجذيذناسصييبي،ن-

ا نوِنتغييشاتنعيندٍسُننگًَِنهبلغنهيصادنتجذيذناسصييبينداساييْيندسنآغيصنٍنپيييىندٍسُنبِن.نب

نٍنّشگًَِنهحذٍديتندسنتَصيغنهيًذُنآىنبيينكيحبيىنػشهييِنسانًـيىندّذ،

نسٍؿْينٍنهفشٍضيتنػوذُنبىيسنگشفتِنؿذُندسنبشآٍسدناسصؽنهٌلفيًِنداساييْي،نٍن.نج

ندٍسُنتٌيٍبنتجذيذناسصييبي.ن.ند

اساييْاي تزذيوذ اسصيواتي   تشخي هَاسد هوىي اػت تشاي هماكذ افـا، تزويْ ًثمات د دس .101

حال تزويْ ًثمات داساييْاي ًاهـَْد ووِ تشاػواع سٍؿوْاي     ايي ؿذُ هشٍست ياتذ. تا

 تاؿذ. گيشي ؿذُ اػت هزاص ًوي هتفاٍت تْاي توام ؿذُ ٍ تزذيذ اسصياتي اًذاصُ



 71 شماره  حسابداري استاندارد

 نامشهود  داراييهاي

 (6831 ؽذُ ًظز تجذيذ)

 789 

 هخارج تحقیق ٍ تَععِ

ّضيٌِنؿٌيػييينؿذُناػت،ننػٌَاى سانوِنعيندٍسُنبِنا نٍاحذنتجيس نبييذنهخيسجنتحميكنٍنتَػؼِن.ن102

نافـينوٌذ.

 عايز اطالعات

نؿَد:ناعالػيتنصيشنبييذنتَػظنٍاحذنتجيس نافـينن.ن103

نٍ ؿَد،نؿشحنداساييْي نًيهـَْد نوِنويهالًنهؼتْلهنؿذُناػتنٍلينٌَّصناػتفيدُنهين.نالف

ِننن.نب دليالنن نؿشحنهختلش ناصنداساييْي نًيهـَْد نوِنتحتنوٌتشلنٍاحذنتجيس ناػتناهاينبا

نػذمناحشاصنهؼييسّي نؿٌيختنداساييْي نًيهـَْدنؿٌيػييينًـذُناػت.

 

 اجزا  تاريخ

ٍنبؼاذننن1/1/1386ننآًْيناصنتيسيخننهيلينندٍسُننوِننهيليننكَستْي ننهَسدنوليِ اػتيًذاسدندسنناييننالضاهيتن.ن104

ن.ناالجشاػتنؿَد،نالصمنهيننؿشٍعنناصنآى

 

    ابذاریحغ  الوللی بیي  با اعتاًذاردّای  هطابقت

ٓذم پوزيشؽ تزذيوذًِش دس اسصؽ تاليواًوذُ     اػتخٌاي تِاػتاًذاسد،   ايي  الضاهات  ا ارشايت .105

ننداساييْاي ن  ٌٓوَاى  توا  38  ؿوواسُ   حؼاتذاسي  الوللي هفاد اػتاًذاسد تييداساييْاي ًاهـَْد، 

 ؿَد. هي  ًيض سٓايت (2004هاسع  31)ٍيشايؾ  ًيهـَْد
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 71 رهشما حسابداري استاندارد

 نامشهود داراييهاي

 (6831 ؽذُ ًظز تجذيذ)

 7پيوست شماره 

 نامشهود  غيرپولي  اقالم  مورد برخي در  كاربرد استاندارد حسابداري

ًاهـَْد   غيشپَلي  الالم  هَسد تشخي دس  واستشد اػتاًذاسد حؼاتذاسي  ، ًحَُ پيَػت  دس ايي . 1

تٌْوا   هَاسد  ؿَد. ايي هي  تا آًْا هٌشح  هشتثي  ّاي ثٍِ ػايش رٌ  لاًًَي  ٍيظگيْاي  تِ  تَرِ تا

 . ًيؼت  اص اػتاًذاسد حؼاتذاسي  تخـي  داسد ٍ تٌاتشايي  تـشيحي  رٌثِ

  اختزاع  حق

،  هحلَل  ٍ وٌتشل  ، تَليذ، فشٍؽ اػتفادُ  اهىاى  آى  داسًذُ  تِ  وِ  اػت  ، حمي اختشاّ  حك . 2

ّ   . حك هزاص ًيؼت  ديگشاى  تَػي  آى  دّذ ٍ ًمن سا هيخَد   اتذآي  فشايٌذ يا فٔاليت   اختوشا

ٍ حاًياً  ؿَد  حثت  ٍاحذ تزاسي  ًام تِاٍالً   وِ  اػت  آتي  التلادي  هٌافْ  داساي  كَستي دس

  توا ليوتوي    واالّا ٍ خذهات  تَليذ ٍ فشٍؽ  يا اهىاى  ٓولياتي  ّاي ّضيٌِ  واّؾ  ًشيك اص

  اػت  هوىي .تْثَد تخـذ  سلية  ػايش ٍاحذّاي  تِ  سا ًؼثت  تزاسيٍاحذ   تيـتش، ػَدآٍسي

  ٍاحوذ تزواسي    ؿَد وِ  هحلَالتي  ًاتاتي  رذيذ سلثا، تآج  ٍ اختشآات  فٌاٍسي  پيـشفت

  كوَست   دس ايوي   سػاًذ وِ هي  فشٍؽ  ٍ تِ  خَد آًْا سا تَليذ وشدُ  اص اختشاّ  اػتفادُ تا

ِ  ،دّذ هي  دػت خَد سا اص  ديالتلا  هٌافْ  اختشاّ  حك آتثواس    اػوت   هوىوي   اگشهو

  هلوَب   ٍ اختشآات  ٓالئن  حثت  لاًَى 33  هادُ  تاؿذ. ًثك  ًـذُ  هٌموي  آى  لاًًَي

  ٍ يا هٌتْي  يا پاًضدُ  يا دُ  پٌذ  هختشّ  تماهاي  تِ  اختشاّ  آتثاس ٍسلِ  هذت ” 1310  تيشهاُ

  ٍ يا اػتفادُ  يا آوال  يا فشٍؽ  ػاخت  اًحلاسي  ضتَس حكه  هذت . دس“ اػت  ػال  تيؼت

  هموام   يا لوائن   ، هٌحلشاً دس اختياس هختشّ اختشاّ  دس ٍسلِ  تلشيح  كَست ، دس اص اختشاّ

 . اٍػت  لاًًَي

  آى  ؿوذُ   تووام   لشاسداد، تْاي  تشاػاع  ديگشاى  اص اختشاّ  اهتياص اػتفادُ  تحليل  كَست دس . 3

  اهتياص دس ّش دٍسُ  حك  ٌَٓاى تِ  وِ  ؿَد. هثالغي هي  ًاهـَْد هٌٔىغ  داساييْاي  فللدس ػش
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ِ   حؼاب  ، تِ اختشاّ  اص حك  اػتفادُ  ًَّ  ؿَد تشاػاع هي  پشداخت يوا    ٓوليواتي   ّواي  ّضيٌو

ِ  ٍاحوذ تزواسي    تَػوي   اختشاّ  كَست ؿَد. دس هٌَِس هي  ػشتاس واسخاًِ   هخواسد   ، وليو

ِ   داسايي  ٌَٓاى تِ  ؿٌاخت  ٍارذ هٔياسّاي  هٌاًچِ،  هشتَى ًاهـوَْد ٍ دس    داسايوي   تاؿذ تو

 ؿَد. ، هٌَِس هي دٍسُ  ّاي ّضيٌِ  تِ  كَست ايي غيش

  تألیف  حق

 ،ًـوش   اًحلواسي   اص حك  اػت  ٓثاست  تأليف  حك ”،  اص هؤلفاى  حوايت  لاًَى 12  هادُ  ًثك . 4

تٔذ   ػال  ٍ ػي  ٓوش پذيذ آٍسًذُ  هذت  تِ  وِ  اي يا ًَؿتِ  شياحش ٌّ  ٍ ارشاي  ٓشهِ ، پخؾ

ِ “ؿَد اٍ آٌا هي  ٍ ٍاسث  پذيذ آٍسًذُ  ؿخق  اٍ تِ  اص فَت   حوك   ٓووش لواًًَي    . اگشهو

ِ   تأليف  ٓوش هفيذ حك  گيشد ٍلي سا دستش هي  ًَالًي  صهاًي  هذت  تأليف   التلوادي   اسصؽ  تو

اًتـاس احوش    تاصاس تشاي  وِ  اػت  التلادي  هٌافْ  داساي  تا صهاًي  تأليف  داسد. حك  تؼتگي  آى

ؿوَد ٍ   هوي   حثوت   ؿوذُ   تووام   تْاي  ؿَد تِ  خشيذاسي  تأليف  ٍرَد داسد. اگش حك  هشتَى

  تا آى  دس ساتٌِ  سا وِ  ؿٌاػايي  لاتل  ايزاد ؿَد تايذ هخاسد  دس ٍاحذ تزاسي  وِ كَستي دس

  داسايي  حؼاب  ، تِ آتي  التلادي  ايزاد هٌافْ  اص تَاى  اًويٌاى  كَست ، دس اػت  ؿذُ  تحول

 هٌَِس وشد.

 ( يا تجارت  يا پیؾِ  كغب  )حق  كغب  هحل  عزقفلی

يوا    ، هَلٔيوت  دس ارواسُ   تمذم  رْت  تِ  ٍاحذ تزاسي  وِ  اػت  ، حمي وؼة  هحل  ػشلفلي . 5

  ؿٌاختِ  ػشلفلي  ٌَٓاى تِ  ٓوَم  دس هياى  حك  ايي وٌذ. پيذا هي  هحلي  تِ  ًؼثت  هـتشي  رزب

ِ   هشتوَى   ٍ ػشلفلي  حك  توايض ايي  تشاي  دس حؼاتذاسي  ليىي  اػت  ؿذُ ػوايش    تحلويل   تو

 . هٌاػثتش اػت “ وؼة  هحل  ػشلفلي ”  اص ٍاطُ  داساييْا، اػتفادُ  ٍاحذّا يا گشٍُ

ديگوش    اص اؿوخاف   وِ  اػت  ؿٌاػايي  لاتل  داسايي  ٌَٓاى تِ  تٌْا صهاًي  وؼة  هحل  ػشلفلي . 6

تاؿوذ.    ؿذُ  ًمذ خشيذاسي غيش  اصاّاي ًمذ يا ػايش هاتِ  ًمذ يا هٔادل  ٍرِ  پشداخت  دس هماتل

  ٍاگزاسي  تذٍى  آى  ، اها خشيذ ٍ فشٍؽ هـَْد اػت  داسايي  يه  تِ  هضتَس هتلل  حك  اگشهِ
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  ًاهـَْد هٌاػوة   داساييْاي  ػش فلل  تحت  آى  أًىاع  اييٍ تٌاتش  پزيش اػت اهىاى  هالىيت

صيوشا    اػوت   تاصيافوت   ٍ ٓوَهواً لاتول   ًواهٔيي داسد ٓوش هفيذ   وؼة  هحل  . ػشلفلي اػت

،  ارثاس هالوه   كَست دس  تاؿذ، حتي  وشدُ  تحليل  ًَس لاًًَي سا تِ  حك  هؼتارش ايي اگش

 گيشد. هي  كَست  ػشلفلي  دسيافت  هماتل دس  تخليِ

  تجاری  هت تجاری ٍ ًامعال

  ٓثواست   تزواسي   ٓالهوت  ” 1310  تيشهاُ  هلَب  ٍ اختشآات  ٓالئن  حثت  لاًَى 1  هادُ  ًثك . 7

ِ   آى ٍ غيش  ، هْش، لفاف ، ٓثاست ، حشف ، تلَيش، سلن اص ًمؾ  آن  ٓالهتي  اص ّش لؼن  اػت   وو

  تزواسي   . ٓالهوت “ؿَد اختياس هي  يا فالحتي  اسييا تز  كٌٔتي  هحلَل  اهتياص تـخيق  تشاي

آتثواس    . هذت اػت  ٍ اًتمال  ًمل  تاؿذ، لاتل  ؿذُ  حثت  لاًَى  همشسات  تشاػاع  وِ  كَستي دس

ٍ   توذيوذ اػوت    ًيوض لاتول    ٍ تٔذ اص آى  ػال 10هزوَس   لاًَى 14  هادُ  ًثك  تزاسي  ٓالهت

 د.ًذاس  هحذٍدي  ٓوش لاًًَي  ٍالْ دس

تْثَد دسآهوذ    تِ  هَفك  ٍاحذتزاسي  وِ  ًؼثتي  تِ  تزاسي  ٍ ًام  تزاسي  ٓالهت  اسصؽ . 8

  اػوت   اص تثليغات ًاؿي  تاحذٍدي  افضايؾ  ايي  ياتذ. اگشهِ هي  ؿَد، افضايؾ خَد هي

ٍروَد    تزواسي   ٍ ًاهْواي   ٓالئن  اسصؽ  ٍ افضايؾ  تثليغات  هخاسد  تيي  سٍؿٌي  ساتٌِ  ٍلي

ِ   داسايي  ًَّ  ايي  تشاي  اي ؿذُ  توام  لزا هٔوَالً تْاي، اسدًذ ؿوَد هگوش    ًووي   دس ًِش گشفتو

ِ   ؿَد. اها هثالغي  خشيذاسي  تزاسي  يا ٓالهت  ًام  وِ  ٌّگاهي ايزواد،    هؼوتميواً كوشف    وو

 ؿَد. هٌَِس هي  داسايي  ؿَد تِ هي  تزاسي  ٓالهت  يا حثت  لاًًَي  حك  اػتيفاي

 اس ٍ فزاًؾیشاهتی  حق

ِ   اػوت   ديگشاى  اص حمَق  اهتياص ٍ فشاًـيض هزَص اػتفادُ  حك . 9   تشاػواع   حوك   كواحة   وو

  يوا اًزوام    تَليوذات   فشٍؽ  ٍ حك  ، اهتياص ػاخت هـخلي  هثلغ  دسيافت  دس لثال  تَافمٌاهِ

ِ  وٌذ. خشيذاس آٌا هي  سا تِ  تزاسي  يا ٓالهت  اص ًام  ، اػتفادُ هـخق  خذهات   دس تَافمٌاهو

ِ  هحوذٍديتْا اص   ؿَد. ايوي  هي  هـخق  ًشفيي  هٔوَالً هحذٍديتْا ٍ تْٔذات   هوىوي   رولو
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  يتش خشيذ واال اص هحلو   يا الضام  تَليذات  ، ًشخْا ٍ ليوت هحلَالت  هَسد ويفيت دس  اػت

 تاؿذ.  هـخق

  أًماد لوشاسداد، دس ًوَل    ىًَس يىزا دس صها تِ  اهتياص ٍ فشاًـيض، هثالغي حك  تحليل  تشاي . 10

  دس اتتذا يىزوا پشداخوت    وِ  ؿَد. هثالغي هي  پشداخت ، دٍ ؿيَُ  اص ايي  لشاسداد ٍ يا تشويثي

ًاهـَْد دس   داسايي  ٌَٓاى دس اػتاًذاسد، تِ  هٌذسد  ؿٌاخت  احشاص ؿشايي  كَست ؿَد دس هي

 ؿَد. هي  حؼاتْا هٌٔىغ

  تأعیظ  ّای ّشيٌِ

  كوشف   فٔاليتْا هؼوتلضم   ؿَد. ايي هي  اًزام  خاكي  فٔاليتْاي  ٍاحذ تزاسي  يه  يغتأػ  تشاي . 11

  هخواسد   ؿواهل   هخواسد   ؿَد. ايوي  هي  پشداخت  هؤػؼيي  دس اتتذا تَػي  وِ  اػت  هخاسري

ِ  ، حك هـاٍسُ  ، حك ًاهِ  ٍ ؿشوت  اػاػٌاهِ  تْيِ  تشاي  حمَلي ،  ، هاليوات  حؼواتذاسي   الضحوو

  وؼوة   توا ّوذف    هخاسد  ايي  . پشداخت اػت  تأػيغ  تِ  هشتَى  ٍ ػايش هخاسد  ثتح  هخاسد

  التلوادي   خَد هٌافْ  خَدي  تِ  گيشد، ليىي هي  كَست  ٓوش ٍاحذ تزاسي  دس ًَل  آتي  هٌافْ

  خشٍروي   رشياى  ًمذ يا واّؾ  ٍرَُ  ٍسٍدي  رشياى  هٌزش تِ  هخاسد  ايي  ٍالْ ًذاسد. دس  آتي

  ؿشوتْا ايوي   ٓول دس  گيشد. اگشهِ داساييْا لشاس ًوي  دس تٔشيف  ؿَد ٍ تٌاتشايي ًمذ ًوي  ٍرَُ

ِ   حؼاب  تِ  اختياسي  ّاي يا دٍسُ  هالياتي  تا لَاًيي  سا هٌاتك  هخاسد وٌٌوذ،   هٌِوَس هوي    ّضيٌو

 ؿَد. يهٌَِس ه  دٍسُ  ّضيٌِ  ٌَٓاى تِ  تحول  اػتاًذاسد، دس صهاى  الضاهات  تشاػاع  ليىي

  عوَهی  اس خذهات  اعتفادُ  حق

  حوك   ٌٓواٍيي   تحت  ٍ گاص ٍرَّي  ، تلفي ، آب تشق  لثيل اص  ٓوَهي  اص خذهات  اػتفادُ  تشاي . 12

ِ   تحليل  دس صهاى  ٍ غيشُ  اًـٔاب  ، حك اؿتشان  ؿوَد.  هوي   پشداخوت   دٍلتوي   ػواصهاًْاي   تو

اص آًْوا   ؿَد ٍ تشخي هي  پشداخت  خذهات  اص ايي  ويدائ  اػتفادُ  حك  غالثاً دس لثال  ٍرَُ  ايي

  حموَق   اص ايي  اػتفادُ  صهاى  . هذت اػت  ٍ اًتمال  ًمل  لاتل  ًَس رذاگاًِ ، تِ هاًٌذ اهتياص تلفي

سػواًذ.   هي  اًتفاّ  آى  داسًذُ  تِ  ًاهـخلي  هذت  داساييْا تشاي  ًَّ  ايي  تٌاتشايي  هحذٍد ًيؼت
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  ؿوشايي   ًثوك   اػوت   ؿوَد، هوىوي   هي  پشداخت  حمَق  ايي  تا وؼة  ستثاىدس ا  وِ  ٍرَّي

  پشداختوي   اص ٍروَُ   لؼوتي  اػت  هوىي  تاؿذ. ّوچٌيي  داؿتِ  ػپشدُ  ، هاّيت هشتَى  ٓوَهي

ؿوَد.   هؼوتمش هوي    ٍاحذ تزواسي   تشاي  ريشتي  دٍلتي  ػاصهاى  تَػي  تاؿذ وِ  تاػيؼاتي  تاتت

 ؿَد. هي  تٌذي ًاهـَْد ًثمِ  داساييْاي  ٌَٓاى تِ  ؿذُ تحليل  داساييْاي هَاسد تاال،  وليِ دس

 

  عزقفلی

ٍرَد يوا    ٓلت ّش دٍ تِ  داسد، اگشهِ  وؼة  هحل  تا ػشلفلي  هتفاٍتي  هفَْم  فَق  اكٌالح . 13

  هحول   ػشلفلي  وِ  ؿشايٌي تٔثيش ديگش دس  ؿَد. تِ هي  حادث  تزاسي  خاف  ايزاد هضيتْاي

ٍاحذ   يه  ، ػشلفلي اػت  ٍاتؼتِ  هـتشي  ٍ رزب  هحلي  هَلٔيت  ّوچَى  َٓاهلي  تِ  ةوؼ

  ًاهـوَْد لاتول    هـوَْد ٍ داساييْواي    حاتوت   داساييْواي   وليِ  افضايي  ّن  دس ًتيزِ  تزاسي

  آتي  التلادي  ايزاد هٌافْ  هَرة  وِ  ًحَي  ؿَد تِ ايزاد هي  تـخيق  ٍ غيشلاتل  تـخيق

گشدد. اص آًزا  هي  هـاتِ  تزاسي  تا ػايش ٍاحذّاي  دس همايؼِ  ٍاحذ تزاسي  آى  تشاي  يتيـتش

ًاهـَْد لوشاس    داسايي  ، اػاػاً دس تٔشيف ًيؼت  تـخيق  لاتل  ًَس رذاگاًِ تِ  ػشلفلي  وِ

  ؿوْشت   حؼي  . ٍاطُ اػت  ؿذُ  هٌشح  تزاسي  ْايتشويث  تِ  دس اػتاًذاسد هشتَى ٍ گيشد  ًوي

 سٍد. واس هي تِ  ػشلفلي  ٍاطُ  ًيض تٔواً تزاي

 اهتیاس كاربزی ٍ تزاكن هاساد

14 .    ِ ْ التلادي آتي اػوت وو ٌاف ى ِت تحليل اهتياص تغييش واستشيٍ  تشاون هاصاد اهالن داساي ه هخاسد هشَت

وش ػاختواى هحذٍدً وي هفيذ ٓوشدٍسُ اػتفادُ آى ِت   ٍٓ ِ ايي هفيذ آى ؿَد  ٔيي اػت. اگشه ِ حك  ًاه ًَ گ

ّا هي ذ  اهتياص رِ ِت ٌت َْد هحؼَب ؿَد اها تاَت ٓي داسايي ًاـه ذ ًَ ًَا  17اػتًاذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  8ت

َاى تا د ٌٓ ـَْ ًيه ْي ن ى اػت. لزا ايي هخاسد  هشتثي تا يه ،داسايي ٌٔي صهيي يا ػاختواى هشَت ي، ي ٌٓي ٌٓلش 

ٔييدليل  ِت ْاي توام ؿذ ًاه ِ ت ُ اص آى ت ُ اػتفاد دى دٍس َس هيَت ى هٌِ حوال دس   ايوي  گشدد. توا  ُ صهيي هشَت

ًِ وي ٓات هفيذي اسائ ال ٍ ػاختواى ًا ُ صهيي  ْاي توام ؿذ ِ تفىيه ت َاسدي و واي   ه ِ ْت وٌذ، ايي هخاسد ت

َس هي ُ ػاختواى هٌِ النؿَد  توام ؿذ ًٍ ويپ ليىي دس هثلغ اػْت   گشدد. زيش ػاختواى لحا
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نيست.71بخشيازاستانذاردحسابذاريشمارهاينپيوست

 با اعتاًذارد دارايیْای ًاهؾَْد 7تزكیب اعتاًذارد حغابذاری ؽوارُ 

 ؿشح صيش اػت: تا اػتاًذاسد داساييْاي ًاهـَْد تِ 7داليل تشوية اػتاًذاسد حؼاتذاسي ؿواسُ  . 1

سايي ًاهـَْد اػوت  فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ يه دا اص ًاؿي تـخيق لاتلداسايي  الف.

فٔاليتْا، دػتياتي توِ داًوؾ اػوت. تٌواتشايي توا هخواسد        گًَِ اييصيشا ًتيزِ اكلي 

فٔاليتْاي تحميك ٍ تَػِٔ ّواًٌذ هخاسد فٔاليتْوايي ووِ توا ّوذف ايزواد ديگوش       

 .گشدد هي، تشخَسد ؿَد هيداساييْاي ًاهـَْد دس داخل ٍاحذ تزاسي كشف 

تىواس   7ىِ آيا تايذ اػوتاًذاسد حؼواتذاسي ؿوواسُ    تشخي هَاسد تـخيق تيي ايٌ دس . ب

 ؿذ يا اػتاًذاسد حؼاتذاسي داساييْاي ًاهـَْد، هـىل تَد. گشفتِ هي

 تعزيف دارايی ًاهؾَْد

يه داسايي غيشپوَلي ٍ فالوذ هاّيوت ٓيٌوي      ٌَٓاى تِدس اػتاًذاسد لثلي، داسايي ًاهـَْد  . 2

 تَد وِ: ؿذُ  تٔشيف

َليذ يا ٓشهِ واالّا يا خذهات، اراسُ توِ ديگوشاى يوا توشاي     اػتفادُ دس ت هٌَِس تِ الف.

 ،ؿَد هيهماكذ اداسي تَػي ٍاحذ تزاسي ًگْذاسي 

 ٍ تاؿذ، ؿذُ تحليلللذ اػتفادُ ًي تيؾ اص يه دٍسُ هالي تَػي ٍاحذ تزاسي  تِ . ب

 تاؿذ. تـخيق لاتل . د

 ذ اػتفادُ اص داسايوي حزف ؿذُ اػت صيشا لل“ ب ”ٍ “ الف  ”ّاي  دس اػتاًذاسد رذيذ ؿشى 

ِ  دٍسُ اػتفادُ اص آى ؿشى الصم تشاي ًثمٍِ  داسايوي ًاهـوَْد ًيؼوت.    ٌٓوَاى   تٌذي آى تو

تـخيق ٍ فمذاى هاّيت ٓيٌي سا داؿتِ تاؿٌذ  تٌاتشايي توام داساييْايي وِ ٍيظگيْاي لاتليت

  .گيشًذ هيدس داهٌِ ايي اػتاًذاسد لشاس 
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 هفیذ دارايیْای ًاهؾَْد عوز

اي ًمذي ٍسٍدي هشتثي تا آى داسايي اػت. دٍسُ اػوتْالن   ٓوش . 3 هفيذ داسايي ًاهـَْد تاتْ رشياًْ

اي ًمذي ٍسٍدي هشتثي تا داسايوي   وٌٌذُ ٓوش داسايي ًاهـَْد تايذ هٌٔىغ هفيذ ٍ دسًتيزِ رشياًْ

داسايي ًي آى، رشياى ًمذي ٍسٍدي توشاي   سٍد هيتاؿذ. دس تٔوي هَاسد، دٍسُ صهاًي وِ اًتِاس 

داسايوي   هفيذ ٓوشهَاسدي  هٌيي دسًيؼت. تٌاتشايي  تيٌي پيؾاحذ تزاسي ايزاد وٌذ، لاتل ٍ

 تثْ آى دٍسُ اػتْالن ًاهٔيي اػت. ٍ ِت ًاهـَْد

ؿوذُ( يوه داسايوي     )يا هثلغ تزذيذ اسصياتي ؿذُ تواماػتْالن، تخليق ػيؼتواتيه تْاي  . 4

لتلادي داسايوي دس آيٌوذُ اػوت.    اص وؼش اسصؽ تاليواًذُ تشاي أًىاع هلشف هٌافْ ا پغ

وشدى داسايي ًوي   ًثاؿذ هؼتْله تيٌي پيؾهٌاًچِ دٍسُ هلشف هٌافْ التلادي داسايي لاتل 

هفيوذ   . دسًتيزِ داساييْاي ًاهـَْد تا ٓووش ؿَد ًوييه دٍسُ اختياسي، هَرة اسائِ هٌلَب 

 .ؿَد هيًزام آى ا هَسد دسًَس هشتة آصهَى واّؾ اسصؽ  تلىِ تِ ؿَد ًويًاهٔيي هؼتْله 

هفيوذ   توش ايٌىوِ حوذاوخش ٓووش     دس اػتاًذاسد لثلي يه فشم لاتل سد ٍرَد داؿت هثٌوي  . 5

تاؿذ  اي دٍسُوٌٌذُ  هفيذ تايذ هٌٔىغ ٓوش وِ كَستي دسػال اػت.  20داساييْاي ًاهـَْد 

ػوال توا ايوي     20. تٌاتشايي فوشم  وٌذ هيوِ ًي آى، داسايي هَسدًِش رشياى ًمذي ايزاد 

 اصگاس ًثَد ٍ دسًتيزِ حزف گشديذ.ديذگاُ ػ

 بزرعی ارسػ باقیواًذُ

ًَس  ، اسصؽ تاليواًذُ داساييْاي ًاهـَْد ت38ِحؼاتذاسي ؿواسُ  الوللي تييًثك اػتاًذاسد  . 6

ٍ دس هَاسدي وِ اسصؽ تاليواًذُ تشاتش يوا تيـوتش اص هثلوغ دفتوشي      ؿَد هيادٍاسي تشسػي 

گشدد. تا تَرِ توِ هـوىالت توشآٍسد اسصؽ     هي ؿذى داسايي هتَلف داسايي تاؿذ، هؼتْله

هثوالغ  اتىواي   تاليواًذُ ٍ اهىاى تأحيشگزاسي لواٍتْاي ؿخلي ٍ دسًتيزِ واّؾ لاتليوت 

 ؿواسد. ًِش دس اسصؽ تاليواًذُ سا هزاص ًوي هشتَى تِ داساييْاي ًاهـَْد، وويتِ، تزذيذ


