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استاوذارد حسابذاری ضمارٌ 23
کاَص ارزش داراییُا

ایه استاوذارد بایذ با تًجٍ بٍ ” مقذمٍای بر استاوذاردَای حسابذاری“ مطالعٍ ي
بکارگرفتٍ ضًد.
ف
ّس 

.1

َسف ایه اؾتبوساضز تدًیع ضيیٍَبیی اؾت وٍ ياحس تدبضی ثب ثى بضگیطی آوُ ب اعمیى بن
مییبثس زاضاییُب ثیف اظ مجلغ ثبظیبفتىی مىقىؽ ومیقًز .یه زاضایی ،زض ن ًضتی و بَف
اضظـ زاضز وٍ مجلغ ثبظیبفتىی وبقی اظ فطيـ یب اؾتفبزٌ اظ زاضایی ،اظ مجلغ زفتطی آن ومتط
ثبقس .عجك ایه اؾتبوساضز ،ياح س تد بضی ثبی س ظی بن و بَف اضظـ ضا قىبؾ بیی وى س.
ایه اؾتبوساضز َمچىیه العامبت ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ي افكب ضا تقییه میوىس.

زاهٌِواربزز 
. 2

ایي استاًساضز تایس تطای حساتساضی کاّص اضظش کلیِ زاضاییْا ،تِ استثٌای هَاضز ظیط ،تکاضگطفتِ
ضَز:
الف.

هَخَزی هَاز ٍ کاال (تِ استاًساضز حساتساضی ضواضُ  8تا ػٌَاى ” حسااتساضی هَخاَزی
هَاز ٍ کاال“ هطاخؼِ ضَز).

ب .

زاضاییْای ایداز ضسُ اظ عطیق پیواًْای تلٌسهست (تِ اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ 9
تا ػٌَاى ”حساتساضی پیواًْای تلٌسهست“ هطاخؼِ ضَز).

ج .

سطهایِگصاضیْای خاضی (تِ اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ  15تاا ػٌاَاى ” حسااتساضی
سطهایِگصاضیْا“ هطاخؼِ ضَز).

ز .

زاضاییْای ظیستی غیط هَلس کِ تِ اضظش هٌػفاًِ پس اظ کسط هرااضج تاطرٍضزی ظهااى
فطٍش اًساظُ گیطی هی ضًَس (تِ استاًساضز حساتساضی ضواضُ  26تا ػٌاَاى ” فؼالیتْاای
کطاٍضظی“ هطاخؼِ ضَز).

ّ .

زاضاییْای غیطخاضی (یا هدوَػِّای ٍاحسی) کِ عثق اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ 31
تا ػٌَاى ”زاضاییْای غیطخاضی ًگْساضی ضاسُ تاطای فاطٍش ٍ ػولیاات هتَقاف ضاسُ“
تِ ػٌَاى ًگْساضی ضسُ تطای فطٍش عثقِتٌسی هیضَز.
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.3

ایه اؾتبوساضز زض مًضز مًخًزی مًاز ي وبال ،ؾطمبیٍگصاضیُبی خبضی ،ي زاضاییُ بی اید بز
قسٌ اظ عطیك پیمبوُبی ثلىسم ست ي زاضاییُ بی ییطخ بضی ي ی ب مدمًف ٍَ بی ياح س
عجمٍثىسی قسٌ ثٍ فىًان وگُساضی قسٌ ثطای فطيـ و بضثطز و ساضز ،ظی طا اؾ تبوساضزَبی
حؿبثساضی مطثًط ثٍ ایه زاضاییُب زضثطگیطوسٌ العامبت ذبنی ثطای قىبؾبیی ي اوساظٌگی طی
وبَف اضظـ آوُب میثبقس.

یف 
تؼار 
. 4

اغغالحات شیل زض ایي استاًساضز تا هؼاًی هطرع ظیط تکاض ضفتِ است:
 اضظش اقتػازی  :اضظش فؼلی ذالع خطیاًْای ًقسی رتی هَضز اًتظاض ًاضی اظ کاضتطز هستوط
زاضایی یا ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس ،اظ خولِ خطیاًْای ًقسی ًاضی اظ ٍاگصاضی ًْایی رى است.
 اضظش تاقیواًسُ :هثلغ تطرٍضزی کِ ٍاحس تداضی زض حال حاضط هیتَاًس اظ ٍاگاصاضی زاضایای
پس اظ کسط هراضج تطرٍضزی ٍاگصاضی تسست رٍضز ،تا ایي فاطؼ کاِ زاضایای زض ٍضاؼیت
هتػَض زض پایاى ػوط هفیس تاضس.
 استْالک  :ترػیع سیستواتیک هثلغ استْالکپصیط یک زاضایی عی ػوط هفیس رى.
 تاظاض فؼال  :ػثاضت است اظ تاظاضی کِ کلیِ ضطایظ ظیط ضا زاضز :
الف  .اقالم هثازلِ ضسُ زض تاظاض هتداًس ّستٌس،
ب  .هؼوَالً ذطیساضاى ٍ فطٍضٌسگاى هایل زض ّط ظهاى ٍخَز زاضًسٍ ،
ج

 .قیوتْا تطای ػوَم قاتل زستطس است.

 ذالع اضظش فطٍش :هثلغ ٍخِ ًقس یا هؼازل رى کِ اظ عطیق فطٍش یک زاضایی یا ٍاحس هَلس
ٍخِ ًقس زض ضطایظ ػازی ٍ پس اظ کسط کلیِ هراضج فطٍش حاغل هیضَز.
 زاضاییْای هطتطک  :زاضاییْایی تدع سطقفلی است کِ زض ایداز خطیاًْای ًقاسی رتای ٍاحاس
هَلس ٍخِ ًقس هَضز تطضسی ٍ ًیع سایط ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقس ًقص زاضز.
 ظیاى کاّص اضظش  :هاظاز هثلغ زفتطی یک زاضایی یا ٍاحس هَلس ٍخِ ًقاس ًساثت تاِ هثلاغ
تاظیافتٌی رى است.
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 ػوط هفیس ػثاضت است اظ :
الف  .هست ظهاًی کِ اًتظاض هیضٍز زاضایی ،هَضز استفازُ ٍاحس تداضی قطاض گیطز ،یا
ب  .تؼساز تَلیس یا ٍاحسّای هقساضی هطاتِ کاِ اًتظااض هایضٍز زض فطایٌاس اساتفازُ اظ
زاضایی تَسظ ٍاحس تداضی تحػیل ضَز.
 هثلغ استْالکپصیط  :تْای توام ضسُ زاضایی یا سایط هثالغ خایگعیي تْای تواام ضاسُ پاس اظ
کسط اضظش تاقیواًسُ رى.
 هثلغ تاظیافتٌی :ذالع اضظش فطٍش یا اضظش اقتػازی یک زاضایی یا ٍاحس هَلاس ٍخاِ ًقاس،
ّط کسام کِ تیطتط است.
 هثلغ زفتطی :هثلغی کِ زاضایی پس اظ کسط استْالک اًثاضتِ ٍ کاّص اضظش اًثاضتِ هطتَط ،
تِ رى هثلغ زض تطاظًاهِ هٌؼکس هیضَز.
 هراضج فطٍش :کلیِ هراضج تثؼی کِ تِ عَض هستقین زض ضاتغِ تا فطٍش زاضایی یا ٍاحس هَلس
ٍخِ ًقس ،تِ استثٌای هراضج تأهیي هالیٍ ،اقغ هیضَز.
ٍ احس هَلس ٍخِ ًقس :کَچکتطیي هدوَػِ زاضاییْای قاتال ضٌاساایی ایدااز کٌٌاسُ خطیاًْاای
ٍضٍزی ٍخِ ًقسی کِ تِ هیعاى ػوسُ ای هستقل اظ خطیاًْای ٍضٍزی ٍخِ ًقس سایط زاضاییْا یا
هدوَػِای اظ زاضاییْا تاضس.

یهطوَلواّصارسش 
تطریصیهزارای 

.5

زض ثىسَبی  6تب  15اظ انغالح یک زاضایی اؾتفبزٌ قسٌ اؾت ،امب ایه انغالح َ م ث طای
یه زاضایی مىفطز ي َم ثطای ياحس مًلس يخٍ ومس اؾتفبزٌ میقًز.

.6

ظمبوی اضظـ یه زاضایی وبَف مییبثس وٍ مجلغ زفتطی زاضایی اظ مجلغ ثبظیبفتىی آن ثیك تط
ثبقس .ثىسَبی  10تب  12ثطذی وكبوٍَبی امى بن يل ًؿ ظی بن و بَف اضظـ ضا تًن یف
میوىس .زض نًضت يخًز یىی اظ ایه قًاَس ،ياحس تدبضی مل ع اؾ ت مجل غ ثبظی بفتىی
زاضایی ضا ثطآيضز وىس .ثٍ اؾتثىبی العامبت ثى س  ، 8زض ن ًضت وج ًز وك بوٍای اظ و بَف
اضظـ ،ياحس تدبضی ملع ثٍ ثطآيضز مجلغ ثبظیبفتىی ویؿت.
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. 7

ٍاحس تداضی تایس زض پایاى ّط زٍضُ گعاضضگطی  ،زض غَضت ٍخَز ّطگًَِ ًطاًِای زال تط اهکاى
کاّص اضظش یک زاضایی ،هثلغ تاظیافتٌی زاضایی ضا تطرٍضز کٌس.

. 8

ٍاحس تداضی ّوچٌیي تایس تسٍى تَخِ تِ ٍخَز یا ػسم ٍخَز ّطگًَِ ًطااًِای زال تاط کااّص
اضظش العاهات ظیط ضا ضػایت ًوایس:
الف.

رظهَى ساالًِ کاّص اضظش یک زاضایی ًاهطَْز تا ػوط هفیس ًاهؼیي ٍ یا زاضایی ًاهطَْزی
کِ زض حال حاضط رهازُ استفازُ ًیست .ایي رظهَى تا هقایسِ هثلغ زفتطی ٍ هثلغ تاظیافتٌی
رى زاضایی اًدام هیپصیطز .رظهَى کاّص اضظش هیتَاًس زض ّط ظهاًی عی زٍضُ ساالیاًِ
غَضت گیطز ،هططٍط تط ایٌکِ ّط سال زض ّواى ظهاى اًدام ضَز .اًَاع زاضاییْای ًاهطَْز
ضا هیتَاى زض ظهاًْای هتفاٍتی هَضز رظهَى کاّص اضظش قطاض زاز.

ب .

رظهَى ساالًِ کاّص اضظش سطقفلی تحػیل ضسُ زض تطکیة تداضی تطاساس تٌاسّای 76
تا .86

.9

لجل اظ ایىىٍ زاضایی وبمكًُز آمبزٌ اؾتفبزٌ قًز ،تقییه تًان آن ثطای ایدبز مىبفـ التهبزی
آتی خُت ثبظیبفت مجلغ زفتطی آن ثب اثُب ظیبزی مًاخٍ اؾت ي ث ٍ َم یه زلی ل آظم ًن
وبَف اضظـ آن حسالل ثٍ عًض ؾبالوٍ اودب میقًز.

. 10

تطای اضظیاتی ٍخَز ًطاًِای زال تط اهکاى کاّص اضظش زاضاییٍ ،احس تداضی تایس حساقل ،هاَاضز
ظیط ضا هسًظط قطاض زّس:
ی
بزٍىساسهاً 

ی
هٌابغاطالػات 


الف.

اضظش تاظاض زاضایی عی یک زٍضُ ،تِ هیعاى قاتل هالحظاِ ای تایص اظ رًچاِ کاِ زض اثاط
گصضت ظهاى یا کاضتطز ػازی زاضایی اًتظاض هیضفت ،کاّص یافتِ تاضس.

ب .

تغییطات قاتل هالحظِ تا رثاض ًاهساػس تط ٍاحس تداضی زض هحیظ فٌاٍضی ،تاظاض ،اقتػازی یا
قاًًَی حَظُ فؼالیت ٍاحس تداضی یا زض تاظاض اذتػاغی زاضایی عی زٍضُ ضخ زازُ تاضس یا
اًتظاض ضٍز زض ریٌسُ ًعزیک ضخ زّس.

ج .

ًطذْای سَز یا سایط ًطذْای تاظزُ سطهایِگصاضی تاظاض عی زٍضُ افعایص یافتِ تاضاس ٍ
ایي افعایص احتواالً تط ًطخ تٌعیل هَضز استفازُ زض هحاسثِ اضظش اقتػازی زاضایی تأثیط
گصاضتِ ٍ هثلغ تاظیافتٌی زاضایی ضا تِ هیعاى قاتل هالحظِای کاّص زازُ تاضس.

ز .

هثلغ زفتطی ذالع زاضاییْای ٍاحس تداضی ،تیطتط اظ اضظش تاظاض رى تاضس.
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ی
زرٍىساسهاً 

ی
هٌابغاطالػات 


ّ  .ضَاّسی حاکی اظ ًاتاتی یا ذساضت فیعیکی زاضایی ٍخَز زاضتِ تاضس.
ٍ

 .تغییطات قاتل هالحظِای تا رثاض ًاهساػس تط ٍاحس تداضی زض هیعاى یا چگاًَگی اساتفازُ اظ
زاضایی عی زٍضُ ضخ زازُ تاضس یا اًتظاض ضٍز زض ریٌسُ ًعزیک ضخ زّاس .ایاي تغییاطات
ضاهل تال استفازُ ضسى زاضایی ،تطًاهِّای تَقف یا تدسیس ساذتاض ػولیاتی کِ زاضایی تِ
رى تؼلق زاضز یا تطًاهِّای ٍاگصاضی زاضایی پیص اظ تاضید هاَضز اًتظااض قثلای ٍ اضظیااتی
هدسز ػوط هفیس یک زاضایی ًاهطَْز اظ ًاهؼیي تِ هؼیي هیتاضس.

ظ

 .ضَاّسی اظ گعاضضگطی زاذلی ٍخَز زاضتِ تاضس کِ ًطاى زّس ػولکطز اقتػازی زاضایی
اظ حس هَضز اًتظاض پاییيتط است ٍ یا پاییيتط ذَاّس تَز.

 . 11فُطؾت اضائٍ قسٌ زض ثىس  10خبمـ ویؿت .ياحس تدبضی ممىه اؾت وك بوٍَ بی زیگ طی
زض مًضز امىبن وبَف اضظـ یه زاضایی قىبؾبیی وىس ي ایه وكبوٍَب ياحس تدبضی ضا ث ٍ
تقییه مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ي زض مًضز ؾطلفلی ،آظمًن وبَف اضظـ ثطاؾبؼ ثى سَبی 76
تب  ، 86ملع وىس.
 . 12قًاَس گعاضقگطی زضين ؾبظمبوی وٍ وكبنزَىسٌ امىبن وبَف اضظـ یه زاضایی میثبقس،
قبمل مًاضز ظیط اؾت:
الف .خطیبوُبی ومسی ثطای تحهیل زاضایی یب يخًٌ ومس مًضز ویبظ ثقسی خُت ثىبضگیطی
یب حفؼ ي وگُساضی آن ثٍ میعان لبثل مالحؾٍای ثیكتط اظ پیفثیىی ايلیٍ ثبقس،
ة  .ذبلم خطیبوُبی ومسی یب ؾًز ي ظیبن فملیبتی يالقی حبنل اظ زاضایی ث ٍ می عان
لبثل مالحؾٍای وبمغلًثتط اظ مجلغ پیفثیىی قسٌ ثبقس،
ج  .ذبلم خطیبوُبی ومسی یب ؾًز فملیبتی پیفثیىی قسٌ حبنل اظ زاضای ی ث ٍ ع ًض
لبثل مالحؾٍای و بَف ی ب ظی بن پ یفثیى ی ق سٌ حبن ل اظ زاضای ی ث ٍ ع ًض
لبثل مالحؾٍای افعایف یبفتٍ ثبقس ،یب
ز  .مدمًؿ مجبلغ زيضٌ خبضی ي مجبلغ پیفثیىی قسٌ آتی ح بوی اظ ظی بن فملی بتی ی ب
ذبلم خطیبوُبی ومسی ذطيخی ثبقس.
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َ . 13مبنگًوٍ وٍ زض ثىس  8ثیبن گطزیس ایه اؾتبوساضز آظمًن وبَف اضظـ ضا حسالل ث ٍ ع ًض
ؾبالوٍ زض مًضز ؾطلفلی ،زاضاییُبی وبمكًُز ثب فمط مفیس وبمقیه ي زاضاییُبی وبمكًُزی وٍ
َىًظ آمبزٌ اؾتفبزٌ ویؿت ،العامی میوىس .نطف وؾط اظ ظمبن ثى بضگیطی العام بت ثى س ،8
اظ مفًُ اَمیت ثطای تكریم ضطيضت ث طآيضز مجل غ ثبظی بفتىی ی ه زاضای ی اؾ تفبزٌ
می قًز .ثطای مثبل ،اگط محبؾجبت لجلی وكبن زَس وٍ مجل غ ثبظی بفتىی زاضای ی ث ٍ می عان
لبثل مالحؾٍای اظ مجلغ زفتطی آن ثیكتط اؾت ،زض نًضت فس يلًؿ ضيیسازَبیی وٍ مىدط
ثٍ حصف ایه تفبيت میقًز ،ياحس تدبضی ویبظی ثٍ ثطآيضز مدسز مجلغ ثبظی بفتىی زاضای ی
وساضزَ .مچىیه ،تدعیٍ ي تحلیلُبی لجلی ممىه اؾت وكبنزَىسٌ آن ثبقس وٍ مجلغ ثبظی بفتىی
یه زاضایی تحت تأثیط یه یب چىس مًضز اظ قًاَس شوط قسٌ زض ثىس  10لطاض وساضز.
 . 14زض تًنیف ثىس  ،13اگط وطذُبی ؾًز یب ؾبیط وطذُبی ثبظزٌ ؾطمبیٍگصاضی ثبظاض عی زيضٌ
افعایف یبفتٍ ثبقس ،ياحس تدبضی ملع ویؿت مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ضا زض مًاضز ظیط ثطآيضز
وىس:
الف .تأثیط افعایف وطذُبی ثبظاض ثط وطخ تىعیل مًضز اؾ تفبزٌ زض محبؾ جٍ اضظـ الته بزی
زاضایی محتمل وجبقس .ثطای مثبل ،افعایف وطذُبی ؾًز تضمیه ق سٌ وًت بٌ م ست
ممىه اؾت ثط وطخ تىعیل مًضز اؾتفبزٌ ثطای زاضایی ثب فمطمفیس ثبلیمبو سٌ ع ًالوی،
تأثی ط ثب اَمیتی وساقتٍ ثبقس ،یب
ة  .تأثیط افعایف وطذُبی ثبظاض ثط وطخ تىعیل مًضز اؾتفبزٌ زض محبؾجٍ اضظـ الته بزی
زاضایی محتمل ثبقس ،امب تحلیل حؿبؾیت مجلغ ثبظیبفتىی زض گصقتٍ وكبن زَس وٍ:
 . 1وبَف ثب اَمیت زض مجلغ ثبظیبفتىی ثٍ زلیل احتمبل اف عایف خطیبوُ بی وم سی
آتی ،محتمل ویؿت .ثطای مثبل ،زض ثطذی مًاضز ممىه اؾ ت ياح س تد بضی
ثتًاوس اثجبت وىس وٍ ثب تقسیل زضآمسَبی وبقی اظ زاضایی ،اثط َطگًوٍ اف عایف
زض وطذُبی ثبظاض لبثل خجطان اؾت  ،یب
 . 2ایدبز ظیبن وبَف اضظـ ثباَمیت زض اثط وبَف مجلغ ثبظیبفتىی محتمل ویؿت.
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 . 15يخًز وكبوٍای حبوی اظ امىبن وبَف اضظـ یه زاضایی ،ممىه اؾت ثیبوگط آن ثبقس و ٍ
ثطضؾی ي تقسیل فمطمفیس ثبلیمبوسٌ ،ضيـ اؾتُالن یب اضظـ ثبلیمبو سٌ زاضای ی ض طيضت
زاضز ،حتی اگط ظیبن وبَف اضظـ ثطای آن زاضایی قىبؾبیی وكًز.
ی
هبلغباسیافتٌ 
ی 
اًساسُگیز 

 . 16ایه اؾتبوساضز مجلغ ثبظی بفتىی ضا ث ٍ فى ًان ذ بلم اضظـ ف طيـ ی ب اضظـ الته بزی
یه زاضایی یب یه ياحس مًلس يخٍ ومس َ ،ط و سا و ٍ ثیك تط ثبق س ،تقطی ف م یوى س.
زض ثىسَبی  17تب  55العامبت اوساظٌگیطی مجلغ ثبظیبفتىی تكطیح قسٌ اؾت .زض ای ه ثى سَب اظ
انغالح یک زاضایی اؾتفبزٌ قسٌ اؾت ،امب ایه انغالح َم ثطای یه زاضای ی مىف طز ي َ م
ثطای ياحس مًلس يخٍ ومس اؾتفبزٌ میقًز.
 . 17تقییه تًأمبن ذبلم اضظـ فطيـ ي اضظـ التهبزی یه زاضایی زض َمٍ مًاضز ض طيضت
وساضز .زض نًضتی وٍ یىی اظ ایه مجبلغ اظ مجلغ زفتطی آن زاضایی ثیكتط ثبقس ،اضظـ زاضایی
وبَف ومییبثس ي ویبظی ثٍ ثطآيضز مجلغ زیگط ویؿت.
 . 18ذبلم اضظـ فطيـ یه زاضایی ضا ممىه اؾت ثتًان تقییه وطز حتی اگط زاضایی زض ثبظاضی
فقبل مقبملٍ وكًز .ثب ایه حبل ،گبَی ثٍ زلیل ایىىٍ َیچ مجىبیی ثطای ثطآيضز اتىبپ صیط مجل غ
حبنل اظ فطيـ زاضایی زض یه مقبملٍ حمیمی ي زض قطایظ فبزی ثیه عطفیه مبیل ي آگ بٌ
يخًز وساضز ،تقییه ذبلم اضظـ فطيـ امىبنپصیط ویؿت .زض ایه نًضت ياحس تد بضی
میتًاوس اظ اضظـ التهبزی یه زاضایی ثٍ فىًان مجلغ ثبظیبفتىی اؾتفبزٌ وىس.
 . 19زض وجًز زلیل متمبفسوىىسٌای حبوی اظ فعيو ی ث ب اَمی ت اضظـ الته بزی ی ه زاضای ی
وؿجت ثٍ ذبلم اضظـ فطيـ آن ،مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ضا میتًان مقبزل ذ بلم اضظـ
فطيـ آن زض وؾط گطفت .ایه يضقیت ایلت زض مًضز زاضاییُبیی وٍ ث ٍ مىؾ ًض ياگ صاضی
وگُساضی میقًز مهساق زاضز ،ظیطا اضظـ التهبزی ایهگًوٍ زاضاییُب ،اؾبؾبً قبمل ذبلم
فًایس حبنل اظ ياگصاضی آن اؾت ي خطیبوُبی ومسی آتی حبنل اظ وبضثطز مؿتمط زاضایی
تب ظمبن ياگصاضی وبچیع اؾت.
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 . 20مجلغ ثبظیبفتىی َط زاضایی ،خساگبوٍ تقییه میقًز ،مگط ایىىٍ آن زاضایی خطیبوُبی ومسی يضيزی
مؿتمل اظ ؾبیط زاضاییُب یب گطيَی اظ زاضاییُب ایدبز وىىس .زض ایه نًضت ،مجلغ ثبظی بفتىی ث طای
ياحس مًلس يخٍ ومسی تقییه میقًز وٍ زاضایی متقلك ثٍ آن اؾت.
 . 21زض ثطذی مًاضز ثطآيضزَب ،میبوگیهَب ي محبؾجبت ول ی ممى ه اؾ ت تمطیج ی مىغم ی اظ
محبؾجبت تفهیلی مغطح قسٌ زض ایه اؾتبوساضز ثطای تقییه ذبلم اضظـ فطيـ یب اضظـ
التهبزی فطاَم آيضز.
اوذازٌگیریمبلغبازیافتىییکداراییوامطًُدباعمرمفیذوامعیه 

 . 22عجك ثىس  ، 8آظمًن وبَف اضظـ زاضاییُبی وبمكًُز ثب فمط مفیس وبمقیه اظ عطی ك ممبیؿ ٍ
مجلغ زفتطی ي مجلغ ثبظیبفتىی آوُب ي ثسين تًخٍ ثٍ يخًز یب فس يخ ًز َطگًو ٍ وك بوٍای
زال ثط وبَف اضظـ ،العامی اؾت .ثب ایه يخًز ،زض نًضت احطاظ تم ب مقیبضَ بی ظی ط
میتًان اظ آذطیه محبؾجبت مجلغ ثبظیبفتىی مطثًط ثٍ زيضٌ لجل ،خُت اودب آظمًن وبَف
اضظـ زض زيضٌ خبضی اؾتفبزٌ ومًز:
الف .خطیبوُبی ومسی وبقی اظ اؾتفبزٌ مؿتمط اظ زاضایی وبمكًُز ثٍمیعان لبثل مالحؾ ٍای
مؿتمل اظ ؾبیط زاضاییُب یب مدمًفٍای اظ زاضاییُب وجبق س .زض ای ه ن ًضت ،آظم ًن
وبَف اضظـ آن زاضایی ثٍ فىًان خعئی اظ ياحس مًلس يخٍ ومسی اودب میقًز وٍ
زاضاییُب ي ثسَیُبی تكىیلزَىسٌ آن ياحس ،اظ ظمبن آذطیه محبؾجبت مجلغ ثبظی بفتىی،
تغییط لبثل مالحؾٍای وىطزٌ ثبقس.
ة  .آذطیه مجلغ ثبظیبفتىی محبؾجٍ قسٌ ثطای یه زاضایی ثٍ میعان لبثل مالحؾٍای ثیف اظ
مجلغ زفتطی آن ثبقس.
ج  .ثطاؾبؼ تحلیل ضيیسازَبی يالـ قسٌ یب قطایظ تغییط یبفت ٍ پ ؽ اظ ظم بن آذ طیه
محبؾجٍ مجلغ ثبظیبفتىی ،احتمبل ایىىٍ مجلغ ثبظیبفتىی فقلی ومتط اظ مجلغ زفتطی زاضایی
ثبقس ثقیس ثٍ وؾط ضؾس.
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زٍش 

ارسشف

ذالص


 . 23ثُتطیه مسضن ثطای تقییه ذبلم اضظـ فطيـ یه زاضایی ،لیمت مىسضج زض ل طاضزاز ف طيـ
زض یه مقبملٍ حمیمی ي زض قطایظ فبزی ،پؽ اظ تقسیل ثبثت مربضج اضبفی مؿتمیم مطث ًط
ثٍ فطيـ زاضایی اؾت.
 . 24اگط لطاضزاز فطيـ يخًز وساقتٍ ثبقس ،امب یه زاضایی زض ثبظاضی فقبل مقبملٍ قًز ،ذبلم
اضظـ فطيـ ثطاثط ثب لیمت ثبظاض زاضایی پؽ اظ وؿط مربضج فطيـ آن اؾت  .لیمت ثبظاض
مىبؾت مقمًالً لیمت خبضی پیكىُبزی ثطای ذطی س زاضای ی اؾ ت .ظم بوی و ٍ لیمتُ بی
پیكىُبزی ثطای ذطیس زاضایی زض زؾتطؼ وجبقس ،زض نًضتی وٍ اظ تبضید مقبملٍ ت ب ت بضید
ثطآيضز تغییط لبثل مالحؾٍای زض قطایظ التهبزی ضيی وسازٌ ثبقس ،لیمت آذ طیه مقبمل ٍ
میتًاوس مجىبیی ثطای ثطآيضز ذبلم اضظـ فطيـ فطاَم وىس.
 . 25چىبوچٍ لطاضزاز فطيـ یب ثبظاضی فقبل ثطای یه زاضایی يخًز وساقتٍ ثبقس ،ذبلم اضظـ
فطيـ مىقىؽوىىسٌ مجلغی اؾت وٍ ياحس تدبضی می تًاوس ث ط مجى بی ثُت طیه اعالف بت
مًخًز ،زض تبضید تطاظوبمٍ ،اظ ياگصاضی زاضایی زض یه مقبملٍ حمیمی ي زض ق طایظ ف بزی
ثیه عطفیه آگبٌ ي مبیل ي پؽ اظ وؿط مر بضج ف طيـ آن ،وؿ ت وى س .زض تقی یه ای ه
مجلغ ،ياحس تدبضی وتیدٍ مقبمالت اذیط ثطای زاضاییُبی مكبثٍ زض َمبن نىقت ضا مس وؾ ط
لطاض میزَس .ذبلم اضظـ فطيـ ثیبوگط فطيـ اخجبضی ویؿت ،مگط آوىٍ مسیطیت مدجًض
ثٍ فطيـ ؾطیـ زاضایی قًز.
 . 26مربضج فطيـ ،ثدع مجبلغی وٍ ثٍ فىًان ثسَی قىبؾبیی قسٌ اؾت ،زض تقییه ذ بلم اضظـ
فطيـ مىؾًض میقًز .ومًوٍَبیی اظ ایه گًوٍ مربضج ق بمل مر بضج ل بوًوی ،ف ًاضو ي
مبلیبت مقبمالت مكبثٍ ،مربضج ثطچیسن زاضایی ي مربضج مؿتمیم ثطای ضؾ بوسن زاضای ی ث ٍ
يضقیت لبثل فطيـ میثبقس .ثب ایه حبل ،مربضج مطثًط ثٍ وبَف یب تدسیس ؾبذتبض فقبلیت
تدبضی زض وتیدٍ ياگصاضی یه زاضایی ،مربضج مؿتمیم ثطای فطيـ آن زاضایی تلمی ومیقًز.
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 . 27زض ثطذی مًاضز ،ياگصاضی یه زاضایی مؿتلع تمجل یه ث سَی تًؾ ظ ذطی ساض اؾ ت ي
ذبلم اضظـ فطيـ تىُب ثطای زاضایی ي ثسَی ثٍ ن ًضت مك تطن زض زؾ تطؼ اؾ ت.
ثىس  74وحًٌ ثطذًضز ثب چىیه مًاضزی ضا ثیبن میوىس.
ی
ارزشاقتصاد 

 . 28تطای هحاسثِ اضظش اقتػازی یک زاضایی تایس ػَاهل ظیط زض ًظط گطفتِ ضَز:
الف .تطرٍضز خطیاًْای ًقسی رتی ًاضی اظ زاضایی،
ب  .تغییطات هَضز اًتظاض ،زض هثلغ یا ظهاىتٌسی خطیاًْای ًقسی رتی یاز ضسُ،
ج  .اضظش ظهاًی پَل تطاساس ًطخ تاظزُ تسٍى ضیسک خاضی تاظاض،
ز  .غطف ضیسک هطتَط تِ اتْام شاتی زاضاییٍ ،
ّ  .سایط ػَاهلً ،ظیط قاتلیت ًقس ضًَسگی زاضایی کِ فؼاالى تاظاض زض تؼسیل خطیاًْای ًقسی
رتی هَضز اًتظاض زاضایی زض ًظط هیگیطًس.

 . 29ثطآيضز اضظـ التهبزی یه زاضایی قبمل مطاحل ظیط اؾت:
الف .ثطآيضز خطیبوُبی ومسی يضيزی ي ذطيخی آتی وبقی اظ و بضثطز مؿ تمط زاضای ی ي
ياگصاضی وُبیی آن ،ي
ة  .ثىبضگیطی وطخ تىعیل مىبؾت ثطای خطیبوُبی ومسی آتی معثًض.
 . 30مًاضز ”ة“” ،ز“ ي ”َ“ زض ثىس  28ضا میتًان ثطای تقسیل خطیبوُبی ومسی آتی یب تق سیل و طخ
تىعیل زضوؾط گطفت .وتبیح حبنل اظ َط ضيقی وٍ ياحس تدبضی ثٍ مىؾًض اوقىبؼ تغیی طات
مًضز اوتؾبض زض مجلغ یب ظمبنثىسی خطیبوُبی ومسی آتی ثىبض گیطز ،ثبی س وك بنزَى سٌ اضظـ
فقلی مًضز اوتؾبض خطیبوُبی ومسی آتی ،یقىی میبوگیه م ًظين تم بمی وت بیح ممى ه ثبق س.
پیًؾت قمبضٌ  ،1ضَىمًزَ بی ثیك تطی زضث بضٌ اؾ تفبزٌ اظ تىىی هَ بی اضظـ فقل ی زض
اوساظٌگیطی اضظـ التهبزی یه زاضایی اضائٍ میوىس.

337

استاندارد حسابداري ضماره 23
کاهص ارزش داراييها


ی
یآت 
یوقذ 
یبرآيردجریاوُا 
مبىا 
ٍ . 31احس تداضی تایس تطای اًساظُگیطی اضظش اقتػازی اقساهات ظیط ضا اًدام زّس:
الف .پیصتیٌی خطیاًْای ًقسی تط هثٌای هفطٍضات هٌغقی ٍ قاتل زفااع ٍ تیااًگط تْتاطیي تاطرٍضز
هسیطیت اظ هدوَػِ ضطایظ اقتػازی عی ػوطهفیس تاقیواًسُ زاضایی تاضس .زض ایي ذػاَظ
تایس تِ ضَاّس تطٍى ساظهاًی اّویت تیطتطی زازُ ضَز.
ب  .پیصتیٌی خطیاًْای ًقسی تط هثٌای رذطیي تَزخِّا ٍ یا پیصتیٌیّای هاالی هاَضز تأییاس
هسیطیت .تطای ایي هٌظَض تایس ّطگًَِ خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی یا ذطٍخی رتای تاطرٍضزی
ًاضی اظ تدسیس ساذتاض رتی ٍ تْثَز ػولکطز زاضایی هستثٌی ضَز .پیص تیٌیّای یاز ضسُ
تایس تطای یک زٍضُ حساکثط پٌح سالِ غَضت گیطز ،هگط رًکِ زٍضُ عَالًیتط قاتل تَخیاِ
تاضس.
ج  .تطرٍضز خطیاًْای ًقسی تطای زٍضُّای فطاتط اظ زٍضُ رذطیي تَزخِّا ٍ یا پیصتیٌیّاای
هالی ،اظ عطیق تؼوین ایي پیصتیٌیّا تِ زٍضُّای رتی تطاساس تَزخِّا ٍ تا اساتفازُ اظ
ًطخ ضضس ثاتت یا ًعٍلی تطای سالْای ریٌسُ  ،هگط رًکِ تتَاى ًطخ غؼَزی ضا تَخیِ ًوَز.
ایي ًطخ ضضس ًثایس اظ هتَسظ ًطخ ضضس تلٌسهست تاطای هحػاَالت ،غاٌایغ ،کطاَض یاا
کطَضّای هحل فؼالیت ٍاحس تداضی یا تاظاضی کِ زاضایی زض رى استفازُ هیضاَز ،تیطاتط
تاضس ،هگط رًکِ تتَاى ًطخ تاالتط ضا تَخیِ کطز.

 . 32مسیطیت ،مىغمی ثًزن مفطيضبت مجىبی پیفثیىی خطیبوُبی ومسی زيضٌ خبضی ضا ثب ثطضؾی
فلل تفبيت ثیه خطیبوُبی ومسی پیف ثیىی قسٌ ي يالقی گصقتٍ اضظیبثی میوىس .م سیطیت
ثبیس اعمیىبن حبنل ومبیس وٍ مفطيضبت مجىبی پیفثیىی خطیبوُبی ومسی زيضٌ خ بضی ث ب
وتبیح يالقی گصقتٍ ؾبظگبض ثبقس ،مكطيط ثط ایىىٍ آثبض قطایظ یب ضيیسازَبی ثقسی وٍ زض
ظمبن ایدبز آن خطیبوُبی ومسی يالقی يخًز وساقت ،زض وؾط گطفتٍ قًز.
 . 33مقمًالً ثطای زيضٌَبی عًالویتط اظ پىح ؾبل ،ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی خطیبوُبی ومسی
آتی ثٍ عًض قفبف ،لبثل اتىب ي تفهیلی لبثل زؾتطؼ ویؿت .ث ٍ َم یه زلی ل م سیطیت،
خطیبوُبی ومسی آتی ،ثطمجىبی آذطیه ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی ضا ثطای ح ساوثط پ ىح
ؾبل ثطآيضز میوىس ،مگط ایىىٍ ثطاؾبؼ تًاو بیی ي تدطثی بت گصق تٍ ذ ًز ثتًاو س ای ه
پیفثیىیَب ضا ثطای زيضٌَبی عًالویتط اظ پىح ؾبل ثٍ عًض لبثل اتىب اودب زَس.
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 . 34پیفثیىی خطیبوُبی ومسی تب پبیبن فمطمفیس یه زاضایی ،ثب تقمیم خطیبوُبی ومسی مجتىی ث ط
ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی ي ثب اؾتفبزٌ اظ و طخ ضق س ث طای ؾ بلُبی آیى سٌ اود ب
میقًز .ایه وطخ ،ثبثت یب وعيلی اؾت مگط ایىى ٍ اف عایف زض و طخ ث ب اعالف بت فیى ی
زض مًضز الگًَبی چطذٍ حیبت محهًل یب نىقت ؾبظگبض ثبقس .زض نًضت التضب  ،و طخ
ضقس میتًاوس نفط یب مىفی ثبقس.
 . 35زض نًضت مؿبفس ثًزن قطایظ ،احتمبل يضيز ضلجب ثٍ ثبظاض ي محسيز قسن وطخ ضقس يخًز
زاضز .ثىبثطایه ،ياحس تدبضی زض تقمیم متًؾظ وطخ ضقس تبضیری ث ٍ زيضٌَ بی ثلىسم ست
ثطای مثبل  20ؾبل ثطای محهًالت ،نىبیـ ،وكًض یب وكًضَبی مح ل فقبلی ت ياح س
تدبضی یب ثطای ثبظاضی وٍ زاضایی زض آن اؾتفبزٌ میقًز ،مكىل ذًاَس زاقت.
 . 36زض نًضت اؾتفبزٌ اظ اعالفبت مىسضج زض ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی ،الظ اؾت ایه
اعالفبت مجتىی ثط مفطيضبت مىغمی ي لبثل زفبؿ ي ثیبوگط ثُتطیه ثطآيضز مسیطیت اظ قطایظ
التهبزی عی فمط مفیس ثبلیمبوسٌ زاضایی ثبقس.
یآتی 
یوقذ 
برآيردجریاوُا 

اجسای

. 37

تطرٍضز خطیاًْای ًقسی رتی تایس ضاهل هَاضز ظیط تاضس :
الف .پیصتیٌی خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی حاغل اظ کاضتطز هستوط زاضایی،
ب  .پیصتیٌی خطیاًْای ًقسی ذطٍخی کِ تطای ایداز خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی حاغل اظ کااضتطز
هستوط زاضایی (ضاهل خطیاًْای ًقسی ذطٍخی خْت رهازُساظی زاضایای تاطای اساتفازُ)
ضطٍضت زاضز ٍ تِ عَض هستقین قاتل اًتساب تِ زاضایی است یا تط هثٌایی هٌغقی ٍ یکٌَاذات
تِ زاضایی قاتل ترػیع هیتاضسٍ ،
ج  .ذالع خطیاًْای ًقسی قاتل زضیافت یا پطزاذتٌّ ،گام ٍاگصاضی زاضایی زض پایاى ػوطهفیس رى.

 . 38ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی ي وطخ تىعیل ،مىقىؽوىىسٌ مفطيضبت ؾبظگبض ثب افعایف لیم ت
وبقی اظ تًض فمًمی اؾت .ثىبثطایه اگط وطخ تىعیل زضثطگیطوسٌ اثط افعایف لیم ت وبق ی اظ
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تًض فمًمی ثبقس ،خطیبوُبی ومسی آتی ثط حؿت لسضت ذطیس اؾ می ث طآيضز م یق ًز.
چىبوچٍ وطخ تىعیل زضثطگیطوسٌ ایه اثط وجبقس ،خطیبوُبی ومسی آتی ثط حؿ ت ل سضت ذطی س
ثبثت ثطآيضز میقًز امب افعایف یب وبَف لیمتُبی ذبل زض آیىسٌ ضا زضثطمیگیطز.
 . 39پیف ثیىی خطیبوُبی ومسی ذطيخی  ،مربضج تقمیط ي وگُساضی زاضایی ي ویع مربضج ؾ طثبض
وٍ ثٍ عًض مؿتمیم لبثل اوتؿبة ثٍ زاضایی یب ثطمجىبیی مىغمی ي یىىًاذت لبثل ترهیم ثٍ
آن ثبقس ضا زضثطمیگیطز.
 . 40زض مًاضزی اظ لجیل زاضایی زض خطیبن ؾ بذت ی ب ع طح تًؾ قٍ تىمی ل وك سٌ ،ث طآيضز
خطیبوُبی ومسی ذطيخی آتی ،زضثطگیطوسٌ ثطآيضز َط گًوٍ خطیبن ومسی ذطيخ ی اض بفی
اؾت وٍ اوتؾبض میضيز ثطای آمبزٌؾبظی زاضایی ثٍ مىؾًض اؾتفبزٌ یب فطيـ ضيی زَس.
 . 41ثٍ مىؾًض اختىبة اظ محبؾجٍ مضبفف ،ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آت ی م ًاضز ظی ط ضا زضث ط
ومیگیطز:
الف .خطیبوُبی ومسی يضيزی حبنل اظ زاضاییُبیی وٍ خطیبوُبی ومسی يضيزی آوُب تب حس
ظیبزی مؿتمل اظ خطیبوُبی ومسی يضيزی وبقی اظ زاضایی م ًضز ثطضؾ ی م یثبق س
ثطای مثبل حؿبثُبی زضیبفتىی  ،ي
ة  .خطیبوُبی ومسی ذطيخی مطتجظ ثب تقُساتی وٍ ثٍ فىًان ثسَی قىبؾبیی قسٌ اؾ ت
ثطای مثبل حؿبثُبی پطزاذتىی ،معایبی پبیبن ذسمت وبضوىبن ي ؾبیط شذبیط .
 . 42خطیاًْای ًقسی رتی تایس تا تَخِ تِ ٍضؼیت فؼلی زاضایی تطرٍضز ضَز .تطرٍضز خطیاًْای ًقسی رتی
ًثایس ضاهل خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی یا ذطٍخی رتی تاضس کِ اًتظاض هیضٍز اظ هَاضز ظیط ًاضی ضَز:
الف .تدسیس ساذتاض رتی کِ ٍاحس تداضی ٌَّظ ًسثت تِ اًدام رى تؼْسی ًساضز.
ب  .تْثَز یا اضتقای ػولکطز زاضایی.
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 . 43اظ آودب وٍ خطیبوُبی ومسی آتی ثب تًخٍ ثٍ يضقیت فقلی زاضایی ثطآيضز م یق ًز ،اضظـ
التهبزی مىقىؽوىىسٌ مًاضز ظیط ویؿت :
الف .خطیبوُبی ومسی ذطيخی آتی یب نطفٍخًیی زض مربضج مطثًط ثطای مث بل و بَف
مربضج وبضوىبن یب مىبفقی وٍ اوتؾبض میضيز اظ تدسیس ؾبذتبض آتی وبق ی ق ًز ي
ياحس تدبضی وؿجت ثٍ اودب آن تقُسی وساضز ،ي
ة  .خطیبوُبی ومسی ذطيخی آتی وٍ ثٍ ثُجًز یب اضتمبی فملىطز زاضایی مىدط ذًاَس قس
یب خطیبوُبی ومسی يضيزی مطثًط وٍ اوتؾبض میضيز اظ آن خطیبوُبی ومسی ذطيخ ی
وبقی قًز.
 . 44تدسیس ؾبذتبض ثطوبمٍای اؾت وٍ تًؾظ مسیطیت عطاحی ي وىتطل می قًز ي زض زامى ٍ ی ب
قیًٌ اودب فقبلیت ياحس تدبضی ،تغییطات ثب اَمیتی ایدبز میوىس .اؾ تبوساضز حؿ بثساضی
قمبضٌ  4ثب فىًان رخایر ،بذهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی ضَىمًزَبیی ضا زضث بضٌ ظم بن
تقُس ياحس تدبضی ثطای تدسیس ؾبذتبض اضائٍ میزَس.
 . 45چىبوچٍ ياحس تدبضی متقُس ثٍ تدسیس ؾبذتبض قًز ،ثطذی زاضاییُب ممىه اؾت تح ت ت أثیط
تدسیس ؾبذتبض لطاض گیطوسَ .طگبٌ ياحس تدبضی متقُس ثٍ تدسیس ؾبذتبض ثبقس:
الف .ثطآيضز خطیبوُ بی وم سی يضيزی ي ذطيخ ی آت ی ث طای تقی یه اضظـ الته بزی،
مىقىؽوىىسٌ نطفٍخًیی زض مربضج ي ؾبیط مىبفـ حبنل اظ تدسیس ؾبذتبض ،ثطاؾبؼ
آذطیه ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی مًضز تأییس مسیطیت اؾت ،ي
ة  .ثطآيضز خطیبوُبی ومسی ذطيخی آتی ثطای تدسی س ؾ بذتبض ،زض قىبؾ بیی شذی طٌ
تدسیس ؾبذتبض ،عجك اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  4ثب فىًان

رخایر ،بذهیهای احتمالی

و داراییهای احتمالی زضوؾط گطفتٍ میقًز.
مثبل 4پیًؾت قمبضٌ  3اثط تدسیس ؾبذتبض آتی ضا ث طای محبؾ جٍ اضظـ الته بزی وك بن
میزَس.
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 . 46تب ظمبوی وٍ خطیبوُبی ومسی ذطيخی خُت ثُجًز ي اضتمبی فملىطز زاضایی تحم ل وك سٌ
ثبقس ،خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی مًضز اوتؾبض وبقی اظ افعایف مىبفـ التهبزی م طتجظ ث ب
خطیبوُبی ومسی ذطيخی ،زض ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی مىؾًض وم ی ق ًز ث ٍ مث بل 5
پیًؾت قمبضٌ  3مطاخقٍ قًز .
 . 47ثطای ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی یه زاضایی ،خطیبوُبی ومسی ذطيخ ی آت ی الظ ث طای
حفؼ ؾغح مىبفـ التهبزی مًضز اوتؾبض وبقی اظ آن زاضایی زض قطایظ خبضی زضوؾط گطفت ٍ
می قًز .زض نًضتی وٍ ياحس مًلس يخٍ ومس متكىل اظ زاضاییُبیی ثب فمط مفی س ث طآيضزی
متفبيت ثبقس وٍ تمبمی آوُب ثطای فملیبت زض حبل تساي آن ياحس ،ضطيضی َؿتىس ،ث طای
ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی آن ياحس ،خبیگعیىی زاضاییُبیی ثب فمط مفیس وًتبٌتط ،ثركی اظ
مربضج تقمیط ي وگُساضی مطثًط ثٍ آن ياحس محؿًة می ق ًزَ .مچى یهَ ،ىگ بمی و ٍ
یه زاضایی مىفطز ،متكىل اظ اخعایی ثب فمط مفیس ثطآيضزی متفبيت ثبقس ،زض ظمبن ث طآيضز
خطیبوُبی ومسی آتی ایدبز قسٌ تًؾظ زاضایی ،خبیگعیىی اخعای ثب فمط وًتبٌتط ،ثٍ فىًان
ثركی اظ مربضج تقمیط ي وگُساضی زاضایی زض وؾط گطفتٍ میقًز.
 . 48تطرٍضز خطیاًْای ًقسی رتی ًثایس هَاضز ظیط ضا ضاهل ضَز :
الف .خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی یا ذطٍخی ًاضی اظ فؼالیتْاای تاأهیي هاالی (ضااهل هرااضج هاالی
هطتَط)ٍ ،
ب  .پطزاذت یا زضیافت هالیات تطزضرهس.

 . 49خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی مىقىؽوىىسٌ مفطيضبت ؾبظگبض ثب ضيـ تقییه وطخ تىعی ل
اؾت .زض ییط ایه نًضت ،اثط ثطذی مفطيضبت ،زيثبض مىؾًض یب وبزیسٌ گطفتٍ ذًاَس ق س.
اظ آودب وٍ اضظـ ظمبوی پًل ثب تىعیل خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی زضوؾط گطفتٍ میقًز،
ایه خطیبوُبی ومسی قبمل خطیبوُبی ومسی يضيزی یب ذطيخی وبقی اظ فقبلیتُ بی ت أمیه
مبلی ومیثبقسَ .مچىیه ،اظ آودب وٍ وطخ تىعیل لجل اظ مبلیبت اؾت ،زض ثطآيضز خطیبوُ بی
ومسی آتی ویع ،مبلیبت ثطزضآمس مؿتثىی میقًز.
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. 50

تطرٍضز ذالع خطیاًْای ًقسی قاتل زضیافت (یا قاتل پطزاذت) ًاضای اظ ٍاگاصاضی زاضایای زض پایااى
ػوطهفیس رى ،تایس هؼازل هثلغی تاضس کِ ٍاحس تداضی اًتظاض زاضز اظ ٍاگصاضی رى زض هؼاهلِ حقیقای ٍ
زض ضطایظ ػازی تیي عطفیي هایل ٍ رگاُ ،پس اظ کسط هراضج تاطرٍضزی فاطٍش رى ،تسسات رٍضز
(یا تپطزاظز).

 . 51ثطآيضز ذبلم خطیبوُبی ومسی لبثل زضیبفت یب لبثل پطزاذت وبقی اظ ياگصاضی زاضای ی
زض پبیبن فمط مفیس آن ،ثٍ ضيقی مكبثٍ ثب تقییه ذبلم اضظـ ف طيـ ،اود ب م یگی طز،
ثٍاؾتثىبی ایىىٍ زض ثطآيضز ذبلم خطیبوُبی ومسی:
الف .زض تبضید ثطآيضز اظ لیمتُبی ضایح ثطای زاضاییُبی مك بثُی اؾ تفبزٌ م ی ق ًز و ٍ
فمط مفیس آوُب ذبتمٍ یبفتٍ ي قطایظ اؾتفبزٌ اظ آوُب َمبوىس زاضاییُبی مًضز وؾط ثبقس.
ة  .لیمتُبی یبز قسٌ ثبثت اثط افعایف لیمتُبی آتی زض وتید ٍ ت ًض فم ًمی ي اف عایف
وبَف لیمتُبی ذبل آتی تقسیل میقًز .امب ،اگط ثطآيضز خطیبوُ بی وم سی آت ی
حبنل اظ وبضثطز مؿتمط زاضایی ي وطخ تىعیل قبمل اثط تًض فمًمی وجبقس ،زض ثطآيضز
ذبلم خطیبوُبی ومسی حبنل اظ ياگصاضی زاضایی ویع اثط تًض فمًمی زضوؾط گطفت ٍ
ومیقًز.
ی
یآت 
یارز 
یوقذ 
جریاوُا 

 . 52خطیبوُبی ومسی آتی ،ثطحؿت اضظ مىكأ آن ،ثطآيضز ي ؾپؽ ثب اؾتفبزٌ اظ وطخ مىبؾت ثطای
آن اضظ تىعیل می قًز .زض تبضید محبؾجٍ اضظـ التهبزی ،اضظـ فقلی ثب اؾ تفبزٌ اظ و طخ
خبضی اضظ ،تؿقیط میقًز.
ل
ورختىسی 
 
ً . 53طخ (ًطذْای) تٌعیل تایس ًطخ (ًطذْای) قثل اظ هالیات تاضس کِ هٌؼکسکٌٌسُ اضظیاتیْاای خااضی
تاظاض اظ هَاضز ظیط است:
الف .اضظش ظهاًی پَلٍ ،
ب  .ضیسکْای هرتع زاضایی کِ خطیاًْای ًقسی رتی تطرٍضزی تاتت رى تؼسیل ًطسُ است.
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 . 54وطذی وٍ اضظیبثیُبی خبضی ثبظاض زض مًضز ضیؿىُبی مرتم زاضایی ي اضظـ ظمبوی پًل ضا
مىقىؽ می وىس ،ثبظزٌ مًضز اوتؾبض ؾطمبیٍگصاضان اظ یه ؾطمبیٍگصاضی اؾت وٍ خطیبوُبی
ومسی آن اظ وؾط مجلغ ،ظمبوجىسی ي ضیؿه ،مكبثٍ زاضایی مًضز وؾط ثبقس .ایه وطخ ثب اؾتفبزٌ
اظ وطخ ضمىی تلًیحی مقبمالت خبضی ثبظاض ثطای زاضاییُبی مكبثٍ ی ب می بوگیه م ًظين
َعیىٍ ؾطمبیٍ مطثًط ثٍ یه ياحس تدبضی پصیطفتٍ قسٌ زض ثًضؼ ،وٍ ی ه زاضای ی مىف طز
یب مدمًفٍ ای اظ زاضاییُب ثب مىبفـ ي ضیؿه ثبلمًٌ مك بثٍ ث ب زاضای ی تح ت ثطضؾ ی ضا
زض اذتیبض زاضز ،ثطآيضز میقًز .ثٍ َ ط ح بل و طخ وطذُ بی تىعی ل م ًضز اؾ تفبزٌ زض
اوساظٌگیطی اضظـ التهبزی زاضایی وجبیس م ىقىؽ وىى سٌ ضیؿ ىُبیی ثبق س و ٍ ث طآيضز
خطیبوُبی ومسی آتی ثبثت آن تقسیل ق سٌ اؾ ت .زض یی ط ای ه ن ًضت ،اث ط ثطذ ی اظ
مفطيضبت ،زي ثبض مىؾًض ذًاَس قس.
 . 55زض مًاضزی وٍ وطخ تىعیل مرتم یه زاضایی مؿتمیمبً زض ثبظاض مًخًز وجبقس ،ياحس تدبضی
ثطای ثطآيضز وطخ تىعیل اظ وطذُ بی خ بیگعیه اؾ تفبزٌ م یومبی س .زض پیًؾ ت ق مبضٌ ،1
ضَىمًزَبی ثیكتطی ثطای ایه قطایظ اضائٍ قسٌ اؾت.
ارزش 

ص
انکاَ 
ی زی 
ییياوذازٌگیر 
ضىاسا 

 . 56العامبت مطثًط ثٍ قىبؾبیی ي اوساظٌ گیطی ظیبن وبَف اضظـ ثطای یه زاضایی مىفطز ثٍخع
ؾطلفلی ،زض ثىسَبی  57تب  60اضائٍ قسٌ اؾت .خعئی بت قىبؾ بیی ي او ساظٌگی طی ظی بن
وبَف اضظـ ثطای ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ي ؾطلفلی زض ثىسَبی  62ت ب  94اضائ ٍ ق سٌ
اؾت.
 . 57تٌْا زض غَضتی کِ هثلغ تاظیافتٌی یک زاضایی اظ هثلغ زفتطی رى کوتط تاضس ،هثلغ زفتطی زاضایای
تایس تا هثلغ تاظیافتٌی رى کاّص یاتس .ایي تفاٍت تِ ػٌَاى ظیاى کاّص اضظش ضٌاسایی هیضَز.
 . 58ظیاى کاّص اضظش تایس تالفاغلِ زض سَز ٍ ظیاى ضٌاسایی گطزز ،هگاط ایٌکاِ عثاق اساتاًساضز
حساتساضی زیگطی (تطای هثال ،هغاتق ضٍیِ هداظ خایگعیي زض اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ 11
تا ػٌَاى ”زاضاییْای ثاتت هطَْز“) ،زاضایی تِ هثلغ تدسیس اضظیاتی اضائِ ضسُ تاضس .تاا ّطگًَاِ
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ظیاى کاّص اضظش یک زاضایی تدسیس اضظیاتی ضسُ ،تایس عثق استاًساضز یااز ضاسُ تاِ ػٌاَاى
کاّص ًاضی اظ تدسیس اضظیاتی تطذَضز ضَز.

 . 59ظیبن وبَف اضظـ یه زاضایی تدسیس اضظیبثی وكسٌ زض نًضت ؾ ًز ي ظی بن قىبؾ بیی
میگطزز .ظیبن وبَف اضظـ یه زاضایی تدسی س اضظی بثی ق سٌ ت ب می عان مبو سٌ م بظاز
تدسیس اضظیبثی مطثًط ثٍ َمبن زاضایی ،ثٍ عًض مؿتمیم اظ مجلغ مبظاز مطث ًط ثطگك ت زازٌ
میقًز ي زضنًضت ؾًز ي ظیبن خبمـ مىقىؽ میگطزز.
پس اظ ضٌاسایی ظیاى کاّص اضظش ،استْالک زاضایی زض زٍضُّای رتی تایس تاا تَخاِ تاِ هثلاغ

. 60

زفتطی خسیس هٌْای اضظش تاقیواًسُ رى (زض غاَضت ٍخاَز) ،تاط هثٌاایی سیساتواتیک ٍ عای
ػوطهفیس تاقیواًسُ رى هحاسثِ گطزز.

مًلذيجٍ وقذيسرقفلی 
ی 
ياحذَا 

 . 61العامبت تكریم ياحس مًلس يخٍ ومسی وٍ زاضایی متقلك ثٍ آن اؾت ي تقییه مجلغ زفتطی
ي قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ ثطای ياحس مًلس يخٍ ومس ي ؾطلفلی زض ثىسَبی  62ت ب 94
اضائٍ قسٌ اؾت.
است 
آن 
متعلقبٍ 

یی
کٍدارا 
تطخیصياحذمًلذيجٍ وقذی 
62

.

زض غَضت ٍخَز ضَاّسی حاکی اظ احتوال کاّص اضظش یک زاضایای ،تایاس هثلاغ تاظیاافتٌی رى
زاضایی تِ عَض خساگاًِ تطرٍضز گطزز .اگط تطرٍضز هثلاغ تاظیاافتٌی یاک زاضایای هٌفاطز هوکاي
ًثاضسٍ ،احس تداضی تایس هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی ضا کِ زاضایی هتؼلق تاِ رى اسات،
تؼییي کٌس.

 . 63زض نًضت يخًز َط زي قطط ظیط ،مجلغ ثبظیبفتىی یه زاضایی مىفطز لبثل تقییه ویؿت:
الف .اضظـ التهبزی زاضایی ضا وتًان ثٍ گًوٍای ثطآيضز وطز وٍ وعزیه ثٍ ذ بلم اضظـ
فطيـ آن ثبقس ثطای مثبل ،ظمبوی وٍ خطیبوُبی ومسی آتی وبقی اظ اؾتفبزٌ مؿ تمط
اظ زاضایی ضا وتًان ثٍ گًوٍای ثطآيضز وطز وٍ لبثل چكمپًقی ثبقس =وبچیع ثبقس< .
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ة  .خطیبوُبی ومسی يضيزی وبقی اظ زاضایی ،اؾبؾبً مؿ تمل اظ خطیبوُ بی وم سی ؾ بیط
زاضاییُب وجبقس.
زض چىیه مًاضزی ،اضظـ التهبزی ي زض وتیدٍ مجلغ ثبظیبفتىی ضا تىُب میتًان ث طای ياح س
مًلس يخٍ ومس زضثطگیطوسٌ آن زاضایی تقییه ومًز.

هثـال

یه قطوت مقسوی مبله یه ضاٌآَه اذتهبنی ثطای پك تیجبوی اظ فقبلیتُ بی مق سوی
اؾت .ضاٌآَه اذتهبنی مصوًض ضا تىُب میتًان ث ٍ ثُ بیی مق بزل اضظـ اؾ مبط آن،
فطيذت ي خطیبوُبی ومسی يضيزی حبنل اظ آن مؿ تمل اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی
ؾبیط زاضاییُبی مقسن ویؿت.

برآيرد مبلغ بازیافتىی ایه راٌآَه اختصاص ی ممک ه ویس

 ،زی را ارزش اقتص ادی آن را

ومیتًان تعییه ومًد ي احتماالً متفايت از ارزش باقیماوذٌ آن اس  .بىابرایه ،ض رک
بازیافتىی ياحذ مًلذ يجٍ وقذ (یعىی معذن) را کٍ راٌآَه اختصاص ی متعل

مبل غ

ب ٍ آن اس

،

در کل برآيرد میکىذ.
 . 64عجك تقطیف مىسضج زض ثىس  ، 4ياحس مًلس يخٍ ومس زضثطگیطوسٌ ی ه زاضای ی ،و ًچىتطیه
مدمًفٍ زاضاییُبیی می ثبقس وٍ زضثطگیطوسٌ زاضایی مًضز وؾ ط اؾ ت ي خطیبوُ بی وم سی
يضيزی حبنل اظ آن تب حس ظیبزی مؿ تمل اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی وبق ی اظ ؾ بیط
زاضاییُب یب مدمًفٍای اظ زاضاییُبؾت .تكریم ياحس مًل س يخ ٍ وم س زضثطگیطو سٌ ی ه
زاضایی مؿتلع افمبل لضبيت اؾت .اگط مجلغ ثبظیبفتىی یه زاضایی مىفطز ضا وت ًان تقی یه
ومًز ،ياحس تدبضی وًچىتطیه مدمًفٍ زاضاییُبیی ضا مكرم میوىس وٍ خطیبوُبی ومسی
يضيزی مؿتمل ایدبز وىس.
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هثـال

یه قطوت اتًثًؾطاوی عجك لطاضزازی ثب قُطزاضی مًؽف اؾت ذسمبتی ضا زض  5ذظ
ثٍ عًض مدعا ثطای قُطزاضی اضائٍ زَس .زاضاییُبی اذتهبل یبفتٍ ي خطیبوُ بی وم سی
مطثًط ثٍ َط وسا اظ ایه ذغًط ضا میتًان ثٍ نًضت خساگبوٍ تقییه وم ًز .یى ی اظ
ایه ذغًط ثب ظیبن لبثل تًخُی فقبلیت میوىس.

از آوجا کٍ ضرک

یاد ضذٌ ومیتًاوذ تىُا یکی از خطًط را تعطیل کىذ ،ک ًککتریه س طح

جریاوُای وقذی يريدی قابل تطخیص کٍ تا حذ زیادی مستقل از جریاوُای وق ذی يريدی
حاصل از سایر داراییُا یا مجمًعٍای از داراییُا باض ذ ،مجم ًج جریاوُ ای وق ذی يريدی
ایجاد ضذٌ بٍ يسیلٍ پىج خط اتًبًسراوی اس  .بىابرایه ب رای َری

از خط ًط؛ ض رک

اتًبًسراوی بٍ عىًان ياحذ مًلذ يجٍ وقذ محسًب میضًد.
 . 65خطیبوُبی ومسی يضيزی ،يخٍ ومس یب مقبزل يخٍ ومس زضیبفت قسٌ اظ اق ربل ذ بضج اظ
ياحس تدبضی اؾت .ياحس تدبضی ث ٍ مىؾ ًض تك ریم ایىى ٍ خطیبوُ بی وم سی يضيزی
یه زاضایی یب مدمًفٍ ای اظ زاضاییُب اؾبؾبً مؿ تمل اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی ؾ بیط
زاضاییُب یب مدمًفٍای اظ زاضاییُب اؾت ،فًامل متقسزی ضا زض وؾط میگیطز .ای ه فًام ل
اظخملٍ قبمل وحًٌ وؾبضت مسیطیت ثط فملیبت مثالً ثٍتفىی ه ذغ ًط تًلی س ،فملی بت
تدبضی ،یب حًظٌ خغطافیبیی  ،یب وحًٌ تهمیمگیطی م سیطیت زضث بضٌ اؾ تمطاض اؾ تفبزٌ اظ
زاضاییُب ي فملیبت ياحس تدبضی یب ياگصاضی آوُبؾت .مثبل  1پیًؾت قمبضٌ  3ومًوٍَ بیی
اظ قىبؾبیی ياحس مًلس يخٍ ومس ضا اضائٍ میومبیس.
 . 66زض غَضت ٍخَز تاظاض فؼالی تطای هحػَل تَلیس ضسُ تَسظ یک زاضایی یا هدوَػِای اظ زاضاییْا،
رى زاضایی یا هدوَػِ زاضاییْا تایس تِ ػٌَاى یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس هحسَب ضاَز ،حتای اگاط
توام یا ترطی اظ هحػَالت ٍاحس تداضی تِ هػطف زاذلی تطسس .چٌاًچِ خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی
حاغل اظ زاضایی یاا ٍاحاس هَلاس ٍخاِ ًقاس تحات تاأثیط قیواتگاصاضی اًتقاالی زاذلای قاطاض
گیطزٍ ،احس تداضی تایس تْتطیي تطرٍضز هسیطیت اظ قیوتْای رتی هثتٌی تاط هؼااهالت حقیقای ضا،
زض تطرٍضز هَاضز هٌسضج زض غفحِ تؼس تکاض گیطز:
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الف .خطیاًْای ًقسی ٍضٍزی رتی هَضز استفازُ تطای تؼییي اضظش اقتػاازی زاضایای یاا ٍاحاس
هَلس ٍخِ ًقسٍ ،
ب  .خطیاًْای ًقسی ذطٍخی رتی هَضز استفازُ تطای تؼییي اضظش اقتػازی ساایط زاضاییْاا یاا
ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقسی کِ تحت تأثیط قیوتگصاضی اًتقالی زاذلی قطاض هیگیطًس.

 . 67حتی اگط تمب یب ثركی اظ محهًل تًلیس قسٌ ثٍ يؾیلٍ ی ه زاضای ی ی ب مدمًف ٍای اظ
زاضاییُب ،تًؾظ ؾبیط ثركُبی ياحس تدبضی مهطف قًز ثطای مثبل محهًالت زض مطحلٍ
میبوی فطآیىس تًلیس  ،ایه زاضایی یب مدمًفٍای اظ زاضاییُ ب ،ی ه ياح س مًل س يخ ٍ وم س
خساگبوٍ ضا تكىیل میزَىس ،ثٍ قطعی وٍ ياحس تدبضی ثتًاوس ایه محهًل ضا زض ث بظاضی
فقبل ثٍ فطيـ ثطؾبوس .زض چىیه مًاضزی خطیبوُبی ومسی يضيزی وبقی اظ یه زاضای ی ی ب
مدمًفٍای اظ زاضاییُب می تًاوس تب حس ظیبزی مؿتمل اظ خطیبوُبی وم سی يضيزی وبق ی اظ
ؾبیط زاضاییُب یب مدمًفٍ زاضاییُب ثبقس .ياحس تد بضی م یتًاو س اظ اعالف بت مجتى ی ث ط
ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی مطثًط ثٍ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس یبز قسٌ یب َط زاضای ی
یب ياحس مًلس يخٍ ومس زیگطی وٍ تحت تأثیط لیمت گصاضی اوتمبلی زاذلی لطاض م یگی طز،
اؾتفبزٌ ومبیس .ایه اعالفبت زض نًضتی تق سیل م یق ًز و ٍ لیمتُ بی اوتم بلی زاذل ی
مىقىؽ وىىسٌ ثُتطیه ثطآيضز مسیطیت اظ لیمتُبی آتی مجتىی ثط مقبمالت حمیمی وجبقس.
 . 68زض تطریع ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقس برای یک دارایی یا هدوَػِای اظ زاضاییْا ،تایس ثثاات ضٍیاِ
ٍخَز زاضتِ تاضس ،هگط اینکه اعمال تغییر لابل توجیه باشذ.

 . 69زض نًضتی وٍ ياحس مًلس يخٍ ومسی وٍ زاضایی متقلك ثٍ آن اؾت ي یب او ًاؿ زاضاییُ بی
تكىیل زَىسٌ ياحس مًلس يخٍ ومس ،وؿجت ثٍ زيضٌ لجل تغییط یبفتٍ ثبقس ،زض َىگب قىبؾبیی
یب ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس ،افكبی اعالفبت زضث بضٌ ياح س مًل س
يخٍ ومس عجك ثىس  115العامی اؾت.
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ياحذمًلذيجٍ وقذ 

ی
يمبلغدفتر 

ی
مبلغبازیافتى 


 . 70مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس فج بضت اؾ ت اظ ذ بلم اضظـ ف طيـ ی ب اضظـ
التهبزی آن َ ،ط وسا ثیكتط ثبقس .ثٍ مىؾًض تقی یه مجل غ ثبظی بفتىی ی ه ياح س مًل س
يخٍ ومس  ،ضَىمًزَبی اضائٍ قسٌ زض ثىسَبی  16تب  55زض مًضز ياح س مًل س يخ ٍ وم س
وبضثطز زاضز.
 . 71هثٌای تؼییي هثلغ زفتطی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس تایس تا هثٌای تؼیایي هثلاغ تاظیاافتٌی رى ّواٌّا
تاضس.

 . 72مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس :
الف .تىُب قبمل مجلغ زفتطی آن گطيٌ اظ زاضاییُبؾت وٍ ثٍ نًضت مؿ تمیم ی ب اظ عطی ك
ترهیم مىغمی ي ؾیؿتمبتیه ثٍ ياحس مًل س يخ ٍ وم س لبث ل اوتؿ بة ثبق س ي
خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی حبنل اظ آن زض تقییه اضظـ الته بزی ياح س مًل س
يخٍ ومس اؾتفبزٌ قًز ،ي
ة  .مجلغ زفتطی َطگًوٍ ثسَی قىبؾبیی قسٌ ضا زضثطومی گیطز ،مگ ط آوى ٍ وت ًان مجل غ
ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس ضا ثسين زضوؾط گطفته ایه ثسَیُب تقییه ومًز.
فلت ایه امط آن اؾت وٍ ثطای تقییه ذبلم اضظـ فطيـ ي اضظـ التهبزی ياحس مًلس
يخٍ ومس ،خطیبوُبی ومسی مطتجظ ثب زاضاییُبیی وٍ ثٍ فىًان ثركی اظ ياحس مًلس يخٍ ومس
ویؿت ي ثسَیُبیی وٍ لجالً قىبؾبیی قسٌاوس ،زض وؾط گطفتٍ ومی قًز ثٍ ثىسَبی  26ي 41
مطاخقٍ وىیس .
َ . 73ىگب گطيٌثىسی زاضاییُب ثطای تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ،ياحس مًلس يخٍ ومس ،ولیٍ زاضاییُبیی
ضا وٍ مىد ط ثٍ اید بز خطیبوُبی وم سی يضيزی ث طای ياح س ی بز ق سٌ م ی گ طزز،
زضثطمی گیطز .زض ییط ایه نًضت ،ثب يخًز ظیبن وبَف اضظـ ممى ه اؾ ت ای هگًو ٍ
ثٍ وؾط ثطؾس وٍ مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ وم س ث ٍ ع ًض وبم ل ثبظیبف ت م یق ًز.
زض ثقضی مًاضز ،فلیضیم ومف ثطذی اظ زاضا ییُب زض ایدبز خطیبوُبی ومسی آت ی ياح س
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مًلس يخٍ ومس ،ومی تًان آوُب ضا ثط مجىبیی مىغمی ي ؾیؿتمبتیه ثٍ ياحس مًلس يخ ٍ وم س
ترهیم زاز .زاضاییُبی زفتط مطوعی یب ؾطلفلی ومًوٍ ای اظ ایه زاضاییُب َؿ تىس .وح ًٌ
ثطذًضز ثب ایه گًوٍ زاضاییُب زض آظمًن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس زض ثى سَبی 76
تب  90تكطیح قسٌ اؾت.
 . 74زض تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس ممىه اؾت زض وؾط گطفته ثطذی ثسَیُبی
قىبؾبیی قسٌ ضطيضی ثبقس .چىبوچٍ ثب ياگصاضی ياحس مًلس يخٍ ومس ،ذطیساض ملع ثٍ
پصیطفته ثسَی ثبقس ،الظ اؾت ایه ثسَی زض وؾط گطفتٍ قًز .زض ایه نًضت ،ذبلم
اضظـ فطيـ یب خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی حبنل اظ ياگصاضی وُ بیی ياح س مًل س
يخٍ ومس ،ثطاثط ثب لیمت فطيـ ثطآيضزی زاضاییُبی ياحس مًل س يخ ٍ وم س َم طاٌ ث ب
ثسَیُبی مطثًط ثٍ آن پؽ اظ وؿط مربضج فطيـ اؾت  .ثٍ مىؾًض اودب ممبیؿٍ مقىبزاض
ثیه مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس ي مجلغ ثبظیبفتىی آن  ،مجلغ زفتطی ثسَی زض تقی یه
اضظـ التهبزی مىؾًض ي اظ مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس وؿط می قًز.

هثـال

یه قطوت مقسوی زض وكًضی فقبلیت میوىس وٍ مغبثك لًاویه آن ملع ث ٍ ثبظؾ بظی
محل فملیبت پؽ اظ پبیبن وبض میثبقس .مربضج ثبظؾبظی ق بمل مر بضج خ بیگعیىی
پًؾتٍ عجیقی مقسن اؾت وٍ لجل اظ قطيؿ فملیبت اؾترطاج ثطزاقتٍ میقًزَ .معمبن
ثب ثطزاقته پًؾتٍ عجیقی مقسن ،شذیطٌ الظ ثبثت مر بضج خ بیگعیىی قىبؾ بیی ق سٌ
اؾت  .مجلغ شذیطٌ ثٍ فىًان ثركی اظ ثُبی تمب قسٌ مقسن قىبؾبیی ي عی فمط مفی س
مقسن مؿتُله میگطزز .مجلغ زفتطی شذیطٌ مطثًط ثٍ مربضج ثبظؾبظی ،مق بزل اضظـ
فقلی آن ثٍ مجلغ  500میلیًن ضیبل میثبقس.
ياحس تدبضی ،مقسن ضا اظ وؾط وبَف اضظـ مًضز ثطضؾی لطاض م یزَ س .ياح س مًل س
يخٍ ومس ثطای مقسن ،ول مقسن اؾت .ياحس تدبضی پیكىُبزَبی متق سزی ث طای ذطی س
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مقسن ثٍ لیمتی حسيز  800میلیًن ضیبل زضیبفت وطزٌ اؾت .ایه لیمت ثب تًخٍ ثٍ تقُ س
ذطیساض ثطای لجًل مربضج اضبفی ثبظؾبظی پًؾتٍ عجیقی مقسن تقییه قسٌ اؾت .مربضج
ياگصاضی مقسن وبچیع میثبقس .اضظـ التهبزی مقسن تمطیجبً  1200میلیًن ضیبل اؾت و ٍ
قبمل مربضج ثبظؾبظی آن ومیثبقس .مجلغ زفتطی مقسن  1000میلیًن ضیبل اؾت.

خالص ارزش فريش ياحذ مًلذ يجٍ وقذ  088میلیًن ریال اس  .ایه مبلغ ،ضامل مخ ار
بازسازی اس

کٍ قبالً برای آن رخیرٌ ضىاسایی ضذٌ اس  .در وتیجٍ ،ارزش اقتصادی ب رای

ياحذ مًلذ يجٍ وقذ ،پس از در وظر گرفته مخار بازسازی ب ٍ مبل غ )0088 - 088( 088
میلیًن ریال برآيرد میضًد .مبلغ دفتری ياحذ مًلذ يجٍ وقذ ویس  088میلیًن ریال اس

کٍ

ضامل مبلغ دفتری معذن ( 0888میلیًن ریال) پ س از کس ر مبل غ دفت ری رخی رٌ مخ ار
بازسازی معذن ( 088میلیًن ریال) میباضذ.
 . 75ثىب ثٍ زالیل فملی  ،مجلغ ثبظیبفتىی یه ياحس مًل س يخ ٍ وم س زض ثطذ ی م ًاضز پ ؽ اظ
زض وؾط گطفته زاضاییُبیی وٍ ثركی اظ ياحس مًلس يخٍ ومس ویؿتىس ثطای مث بل حؿ بثُبی
زضیبفتىی ي ؾبیط زاضاییُبی مبلی یب ثسَیُبیی و ٍ ل جالً قىبؾ بیی ق سٌاو س ث طای مث بل
حؿبثُبی پطزاذتىی ،معایبی پبیبن ذسمت وبضوىبن ي ؾبیط شذبیط تقییه میگطزز .زض چىیه
مًاضزی ،مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس ثٍ میعان مجلغ زفتطی زاضاییُبی یبز قسٌ افعایف ي
ثٍ میعان مجلغ زفتطی ثسَیُبی یبز قسٌ وبَف مییبثس.
ی
سرقفل 

تخصیص سرقفلی بٍ ياحذَای مًلذ يجٍ وقذ

 . 76تِ هٌظَض رظهَى کاّص اضظش ،سطقفلی تحػیل ضسُ زض یاک تطکیاة تدااضی تایاس اظ تااضید
تحػیل تِ ّطیک اظ ٍاحسّای هَلاس ٍخاِ ًقاس یاا گطٍّْاای هَلاس ٍخاِ ًقاس ٍاحاس تدااضی
تحػیلکٌٌسُ ترػیع یاتس کِ اًتظاض هیضٍز اظ ّنافعایی ًاضی اظ تطکیة هٌتفغ ضًَس .ایي کااض
تسٍى تَخِ تِ اًتساب یا ػسم اًتساب سایط زاضاییْا یا تاسّیْای ٍاحاس تحػایلضاًَسُ تاِ رى
ٍاحسّا یا گطٍّْا اًدام هیضَزّ .ط ٍاحس یا گطٍّی کِ سطقفلی تِ رى ترػیع زازُ هیضَز:
الف .تایس تیاًگط پاییيتطیي سغحی زض ٍاحس تداضی تاضس کِ سطقفلی تطای اّاساف هاسیطیت
زاذلی تحت ًظاضت قطاض هیگیطز.
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ب ً .ثایس تعضگتط اظ قسوتی تاضاس کاِ عثاق اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ  ،25تاا ػٌاَاى
” گعاضضگطی تطحسة قسوتْای هرتلف“ تؼییي ضسُ است.

 . 77ؾطلفلی قىبؾبیی قسٌ زض تطویت تدبضی ،یه زاضایی اؾت وٍ ثیبوگط مىبفـ الته بزی آت ی
حبنل اظ ؾبیط زاضاییُبی تحهیل قسٌ زض تطویت تدبضی اؾت وٍ َطیه ثٍ نًضت خساگبو ٍ
لبثل تكریم ي قىبؾبیی ویؿت .ؾطلفلی ،خطیبوُبی ومسی مؿتمل اظ ؾبیط زاضاییُب ی ب گ طيٌ
زاضاییُب ایدبز ومیوىس ي ایلت ثٍ ایدبز خطیبوُبی ومسی چىسیه ياحس مًلس يخٍ ومس وم ه
میوىس .زض نًضتی وٍ وتًان ؾطلفلی ضا ثطاؾبؼ مجبوی مىغمی ثٍ ياحسَبی مًلس يخ ٍ وم س
ترهیم زاز ،چىیه وبضی زض مًضز گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس اودب میق ًز .ثى بثطایه،
زض ثطذی مًاضز پبییه تطیه ؾغح زض ياحس تدبضی وٍ ؾطلفلی ثطای اَساف مسیطیت زاذل ی
تحت وؾبضت لطاض زاضز ،متكىل اظ چىسیه ياحس مًلس يخٍ ومس اؾت وٍ ؾطلفلی مطثًط ث ٍ
آوُب اؾت امب ومیتًان ؾُم َط یه اظ ایه ياحسَب ضا اظ ؾطلفلی ثٍ گًوٍای لبثل اتىب تقی یه
وطز .زض ثىسَبی  78تب  86اظ انغالح یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس اؾتفبزٌ قسٌ اؾت امب العام بت
ایه ثىسَب زض مًضز گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ویع وبضثطز زاضز.
 . 78چٌاًچِ سطقفلی تِ یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس ترػیع یافتِ تاضس ٍ ٍاحس تداضی اقسام تِ ٍاگاصاضی
ترطی اظ ػولیات رى ٍاحس کٌس ،سطقفلی هطتَط تِ ترص ٍاگصاض ضسُ تایس:
الفٌّ .گام هحاسثِ سَز یا ظیاى ٍاگصاضی ،زض هثلغ زفتطی رى ترص هٌظَض ضَز.
ب  .تطاساس اضظضْای ًسثی ترص ٍاگصاض ضسُ ٍ ترص ًگْساضی ضسُ ٍاحس هَلس ٍخاِ ًقاس
اًساظُگیطی ضَز ،هگط ایٌکِ ٍاحس تداضی تتَاًس اظ ضٍش تْتاطی تاطای اًؼکااس ساطقفلی
هطتَط تِ ترص ٍاگصاض ضسُ استفازُ کٌس.


هثـال

یه ياحس تدبضی ثركی اظ ياح س مًل س يخ ٍ وم سی ضا و ٍ ؾ طلفلی ث ٍ آن
ترهیم یبفتٍ اؾت ،ثٍ مجلغ  100میلیًن ضیبل میفطيق س .ؾ طلفلی تره یم
یبفتٍ ثٍ آن ياحس ضا ومیتًان ثٍ گًوٍای مىغمی ثٍ ؾغحی پ بییىتط زض آن ياح س
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ترهیم زاز .مجلغ ثبظیبفتىی ثر ف وگُ ساضی ق سٌ ياح س مًل س يخ ٍ وم س
 300میلیًن ضیبل اؾت.

از آوجا کٍ سرقفلی تخصیص یافتٍ بٍ ياحذ مًلذ يج ٍ وق ذ را وم یت ًان ب ٍ گًو ٍای مىطق ی
بٍ سطحی پاییهتر در آن ياحذ تخصیص داد ،سرقفلی مربًط بٍ بخص فريختٍ ض ذٌ برمبى ای
ارزضُای وسبی بخص فريختٍ ضذٌ ي بخص وگُذاری ضذٌ ياحذ مًلذ يجٍ وق ذ او ذازٌگی ری
میضًد .بىابرایه  00درصذ از سرقفلی تخصیص دادٌ ضذٌ بٍ ياح ذ مًل ذ يج ٍ وق ذ ،در مبل غ
دفتری بخص فريش رفتٍ مىظًر میگردد.
 . 79چٌاًچِ یک ٍاحس تداضی ساذتاض گعاضضگطی ذَز ضا تِگًَِای تغییاط زّاس کاِ تطکیاة یاک یاا
چٌس ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تِ رى ترػیع زازُ ضسُ است تغییاط کٌاس ،ساطقفلی
تایس هدسزاً تِ ٍاحسّایی ترػیع یاتس کِ تحت تأثیط ٍاقغ ضسُاًاس .ایاي کااض تایاس تطاسااس
اضظضْای ًسثی هطاتِ هَاضزی کِ ٍاحس تداضی ترطی اظ یک ٍاحاس هَلاس ٍخاِ ًقاس ضا ٍاگاصاض
هی کٌس ،اًدام ضَز ،هگط ایٌکِ ٍاحس تداضی تتَاًس اظ ضٍش تْتطی تطای اًؼکاس سطقفلی هطتاَط
تِ ٍاحسّای تدسیس ساذتاض ضسُ استفازُ کٌس.
آزمًن کاَص ارزش ياحذَای مًلذ يجٍ وقذ دارای سرقفلی

 . 80چٌاًچِ تا تَخِ تِ تٌس  ،77سطقفلی هطتَط تِ یک ٍاحس هَلس ٍخاِ ًقاس تاضاس ،اهاا تاِ رى ٍاحاس
ترػیع ًیافتِ تاضس ،زض غَضت ٍخَز ًطاًِای هثٌی تط اهکاى ٍقَع کاّص اضظشٍ ،احاس هاصکَض
تایس اظ عطیق هقایسِ هثلغ زفتطی رى ٍاحس ،تسٍى زض ًظط گطفتي سطقفلی ،تاا هثلاغ تاظیاافتٌی رى
هَضز رظهَى کاّص اضظش قطاض گیطزّ .طگًَِ ظیاى کاّص اضظش تایس عثق تٌس  91ضٌاسایی ضَز.

 . 81چىبوچٍ مجلغ زفتطی یه ياحس مًلس يخٍ ومس تًنیف قسٌ زض ثىس  80قبمل یه زاضای ی
وبمكًُزی اؾت وٍ فمط مفیس آن وبمقیه ي یب َىًظ ثطای اؾتفبزٌ آمبزٌ وكسٌ ثبقس ي آظمًن
وبَف اضظـ آن زاضایی ضا ثتًان تىُب ثٍ فىًان ثركی اظ ياحس مًلس يخ ٍ وم س اود ب زاز،
ثطاؾبؼ ثىس  ، 8آظمًن وبَف اضظـ ثطای آن ياحس ثٍ نًضت ؾبالوٍ ویع العامی اؾت.
 . 82رظهَى کاّص اضظش ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تِ رى ترػیع یافتِ است ،تایس تِ عَض
ساالًِ یا ّط ظهاًی کِ ًطاًِای اظ احتوال کاّص اضظش ٍخَز زاضتِ تاضس ،اظ عطیق هقایسِ هثلغ
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زفتطی (ضاهل سطقفلی) تا هثلغ تاظیافتٌی رى ٍاحس ،اًدام ضَز .چٌاًچِ هثلغ زفتطی ٍاحس (ضااهل
سطقفلی) تیص اظ هثلغ تاظیافتٌی رى تاضسٍ ،احس تدااضی تایاس ظیااىکااّص اضظش ضا عثاق تٌاس 91
ضٌاسایی کٌس.
زمانبىذی آزمًن کاَص ارزش

 . 83رظهَى ساالًِ کاّص اضظش زض هَضز ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تِ رى ترػایع یافتاِ
است ،هیتَاًس زض ّط ظهاى عی زٍضُ ساالًِ اًدام ضَز هططٍط تط ایٌکِ ایي رظهَىّ ،اط ساال
زض ّواى ظهاى اًدام ضَز .رظهَى کاّص اضظش زض ٍاحسّای هَلس ٍخاِ ًقاس هرتلاف ،هوکاي
است زض ظهاًْای هتفاٍتی اًدام ضَز .اها ،چٌاًچِ توام یا ترطی اظ سطقفلی ترػایع یافتاِ تاِ
ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس زض اثط تطکیة تداضی عی زٍضُ خاضی تحػیل ضاسُ تاضاس ،رى ٍاحاس تایاس
پیص اظ پایاى زٍضُ هالی خاضی هَضز رظهَى کاّص اضظش قطاض گیطز.
 . 84چٌاًچِ زاضاییْای تطکیلزٌّسُ ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تِ رى ترػیع یافتاِ اسات،
ّوعهاى تا ٍاحس یاز ضسُ ،هَضز رظهَى کاّص اضظش قطاض گیطًس ،ایي کاض تایاس پایص اظ اًداام
رظهَى کاّص اضظش ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس ،اًدام ضَزّ .وچٌیي اگط ٍاحاسّای هَلاس ٍخاِ ًقاس
تطکیل زٌّسُ گطٍّی اظ ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تِ رًْا ترػایع یافتاِ اسات
ّوعهاى تا گطٍُ ٍاحسّا هَضز رظهَى کاّص اضظش قطاض گیطز ،ایي کاض تایس پیص اظ اًدام رظهَى
کاّص اضظش گطٍُ ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقس غَضت گیطز.

َ . 85ىگب آظمًن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومسی وٍ ؾطلفلی ثٍ آن ترهیم یبفتٍ ،ممىه
اؾت وكبوٍای اظ وبَف اضظـ یىی اظ زاضاییُبی متقلك ثٍ آن ياحس يخ ًز زاق تٍ ثبق س.
زض ایهگًوٍ مًاضز ،ياحس تدبضی اثتسا آظمًن وبَف اضظـ زاضای ی ضا اود ب م یزَ س ي
َطگًوٍ ظیبن وبَف اضظـ آن زاضایی ضا پیف اظ آظمًن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس
قىبؾبیی میوىسَ .مچىیه ،ممىه اؾت وكبوٍای اظ وبَف اضظـ زض ياحس مًلس يخٍ ومسی
يخًز زاقتٍ ثبقس وٍ ذًز خعئی اظ گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس زاضای ؾطلفلی اؾ ت.
زض چىیه مًاضزی ،ياحس تدبضی اثتسا آظمًن وبَف اضظـ آن ياحس ضا اود ب م یزَ س ي
َطگًوٍ ظیبن وبَف اضظـ آن ياحس ضا پیف اظ آظمًن وبَف اضظـ گطيٌ ياحسَبی مًلس
يخٍ ومس قىبؾبیی میوىس.
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 . 86زض غَضت احطاظ توام ضطایظ ظیط هیتَاى اظ رذطیي هحاسثات تفػیلی هثلغ تاظیافتٌی هطتَط تاِ
زٍضُ قثل (زض هَضز یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقسی کِ سطقفلی تاِ رى ترػایع یافتاِ اسات) زض
رظهَى کاّص اضظش رى ٍاحس زض زٍضُ خاضی استفازُ کطز:
الف .زاضاییْا ٍ تسّیْای تطکیل زٌّسُ رى ٍاحس اظ ظهاى رذطیي هحاسثِ هثلغ تاظیاافتٌی تغییاط
تا اّویتی ًکطزُ تاضس،
ب  .هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس عثق رذطیي هحاسثات تِ هیعاى تاا اّویتای تیطاتط اظ
هثلغ زفتطی رى ٍاحس تاضسٍ ،
ج

 .تطاساس تدعیِ ٍ تحلیل ضٍیاسازّای ٍاقاغ ضاسُ ٍ تغییاط زض ضاطایظ اظ ظهااى رذاطیي
هحاسثات هثلغ تاظیافتٌی ،احتوال ایي کِ هثلغ تاظیافتٌی فؼلی کوتط اظ هثلغ زفتطی خاضی رى
ٍاحس تاضس تؼیس تِ ًظط ضسس.

ک
یمطتر 
داراییُا 

 . 87زاضاییُ بی مك تطن ق بمل زاضاییُ بیی مبوى س ؾ بذتمبن ازاضٌ مطو عی ،تدُی عات پ طزاظـ
الىتطيویىی زازٌَب یب مطوع تحمیمبت اؾت .اوغجبق یه زاضایی ثب تقطیف ایه اؾتبوساضز زض مًضز
زاضاییُبی مكتطن ثطای یه ياحس مًلس يخٍ ومس مقیه ،ثٍ ؾبذتبض ياحس تدبضی ثؿ تگی زاضز.
يیػگی زاضاییُبی مكتطن ایه اؾت وٍ ثٍ عًض مؿتمل اظ ؾبیط زاضاییُب ،مًلس يخٍ ومس ویؿتىس ي
مجلغ زفتطی آوُب ضا ومیتًان ثٍ عًض وبمل ثٍ یه ياحس مًلس يخٍ ومس مىتؿت وطز.
 . 88اظ آودب وٍ زاضاییُبی مكتطن خطیبوُبی ومسی يضيزی خساگبوٍای اید بز وم یوى س ،مجل غ
ثبظیبفتىی یه زاضایی مكتطن مىفطز ضا ومیتًان تقییه وطز ،مگ ط ایىى ٍ م سیطیت ته میم
گطفتٍ ثبقس آن زاضایی ضا ياگصاض وىس .زض وتیدٍ ،زض نًضت يخًز قًاَسی مجىی ثط امى بن
وبَف اضظـ یه زاضایی مكتطن ،مجلغ ثبظیبفتىی ثطای ياحس مًل س يخ ٍ وم س ی ب گ طيٌ
ياحسَبی مًلس يخٍ ومسی وٍ زاضایی مكتطن متقلك ثٍ آن اؾت تقییه ي ثب مجلغ زفتطی آوُب
ممبیؿٍ میقًز .زض ایه مًضزَ ،طگًوٍ ظیبن وبَف اضظـ عجك ثىس  91قىبؾبیی میقًز.
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ٍ . 89احس تداضی تایس تطای رظهَى کاّص اضظش یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس کلیاِ زاضاییْاای هطاتطک
هطتَط تِ رى ٍاحس ضا ضٌاسایی کٌس .چٌاًچِ ترطی اظ هثلغ زفتطی زاضایی هطتطک ضا :
الف .تتَاى تطهثٌایی هٌغقی ٍ یکٌَاذت تِ رى ٍاحس ترػیع زازٍ ،احس تداضی تایس هثلغ زفتطی
رى ٍاحس (ضاهل ترطی اظ هثلغ زفتطی زاضاییْای هطتطک ترػیع یافتِ تِ رى) ضا تا هثلغ
تاظیافتٌی هقایسِ کٌسّ .طگًَِ ظیاى کاّص اضظش تایس عثق تٌس  91ضٌاسایی ضَز.
ب ً .تَاى تطهثٌایی هٌغقی ٍ یکٌَاذت تِ رى ٍاحس ترػیع زازٍ ،احس تداضی تایس:
.1

هثلغ زفتطی رى ٍاحس ضا تسٍى زضًظط گطفتي زاضاییْای هطتطک تاا هثلاغ تاظیاافتٌی
هقایسِ ٍ ّطگًَِ ظیاى کاّص اضظش ضا عثق تٌس  91ضٌاسایی کٌس،

 . 2کَچکتطیي گطٍُ ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقسی کِ زضتطگیطًسُ ٍاحاس هَلاس ٍخاِ ًقاس
هَضز تطضسی تاضس ٍ تتَاى ترطی اظ هثلغ زفتطی زاضاییْای هطاتطک ضا تاط هثٌاایی
هٌغقی ٍ تِ عَض یکٌَاذت تِ رى ترػیع زاز ،ضٌاسایی ًوایسٍ ،
 . 3هثلغ زفتطی رى گطٍُ اظ ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقس ،ضاهل ترطی اظ هثلغ ترػیع یافتِ
زاضاییْای هطتطک تِ رى ضا تا هثلغ تاظیافتٌی هقایسِ ًوایاسّ .طگًَاِ ظیااى کااّص
اضظش تایس عثق تٌس  91ضٌاسایی ضَز.

 . 90مثبل  7پیًؾت قمبضٌ  3وبضثطز ایه العامبت ضا زض مًضز زاضاییُبی مكتطن تكطیح میوىس.
ارزشياحذمًلذيجٍ وقذ 

ص
انکاَ 
زی 
. 91

ظیاى کاّص اضظش یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس (کَچکتطیي گطٍُ ٍاحسّای هَلاس ٍخاِ ًقاسی کاِ
سطقفلی یا زاضاییْای هطتطک تِ رى ترػیع یافتِ است) ،تٌْا زض غَضتی ضٌاسایی هیگطزز کِ
هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا کوتط اظ هثلغ زفتاطی رى تاضاس .ظیااى کااّص اضظش تایاس
تِ تطتیة ظیط خْت کاّص هثلغ زفتطی زاضاییْای ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا ترػیع یاتس:
الف .اتتسا ،غطف کاّص هثلغ زفتطی سطقفلی ترػیع یافتِ تِ ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس یاا گاطٍُ
ٍاحسّا ضَزٍ ،
ب  .سپس تا ضػایت تٌس  ،92هتٌاسة تا هثلغ زفتطی تِ سایط زاضاییْای ٍاحس یا گطٍُ ٍاحاسّا،
ترػیع یاتس.
کاهش در مبلغ دفتری بایذ به عنوان زیان کاهش ارزش هر ی ک از داراییه ای منف رد درنظ ر
گرفته شود و طبك بنذ  85شناسایی گردد.
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ٍ . 92احس تداضی زض ترػیع ظیاى کاّص اضظش عثق تٌس ً 91ثایس هثلغ زفتطی یک زاضایی ضا تِ کوتط
اظ تاالتطیي هثلغ اظ تیي هثالغ ظیط ،کاّص زّس:
الف .ذالع اضظش فطٍش (اگط قاتل تؼییي تاضس)،
ب  .اضظش اقتػازی (اگط قاتل تؼییي تاضس)ٍ ،
ج  .غفط.
مبلغ زیان کاهش ارزش تخصیص نیافته با اعمال السامات فوق بایذ به تناسب به سایر داراییه ای
واحذ یا گروه واحذها تخصیص یابذ.

 .93چىبوچٍ ثطآيضز مجلغ ثبظیبفتىی َط یه اظ زاضاییُبی مىفطز ياحس مًلس يخٍ ومس فملی وجبقس،
ترهیم اذتیبضی ظیبن وبَف اضظـ ثیه زاضاییُبی آن ياحس ،ثٍخع ؾطلفلی العامی اؾت،
ظیطا ولیٍ زاضاییُبی یه ياحس مًلس يخٍ ومس ثب َم فقبلیت میوىىس.
 .94اگط مجلغ ثبظیبفتىی یه زاضایی مىفطز لبثل تقییه وجبقس ث ٍ ن ًضت ظی ط فم ل م یق ًز
ثٍ ثىس  63مطاخقٍ قًز :
الف .چىبوچٍ مجلغ زفتطی آن زاضایی اظ اوثط مجلغ ذ بلم اضظـ ف طيـ زاضای ی ي مجل غ
حبنل اظ افمبل ضيقُبی ترهیم تًنیف قسٌ زض ثىسَبی  91ي  ،92ثیكتط ثبقس،
ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی میقًز ،ي
ة  .چىبوچٍ اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس مطثًط وبَف ویبفتٍ ثبقس َ ،یچ ظی بن و بَف
اضظقی ثطای زاضایی قىبؾبیی ومی قًز ،حتی اگط ذبلم اضظـ فطيـ زاضایی ومتط
اظ مجلغ زفتطی آن ثبقس.

هثـال

یه زؾتگبٌ مبقیه ،فلیضیم ذؿبضت فیعیىی َىًظ زض حبل وبض اؾت َ ،طچى س
وبضایی آن َمبوىس لجل ویؿت .ذبلم اضظـ فطيـ ایه زؾ تگبٌ ومت ط اظ مجل غ
زفتطی آن اؾت ي اظ وبضثطز مؿتمط آن خطیبوُبی ومسی يضيزی مؿ تملی اید بز
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ومیقًز .ذظ تًلیسی وٍ زؾتگبٌ متقلك ثٍ آن اؾت ،وًچىتطیه گطيٌ زاضاییُبی
لبثل تكریم اؾت وٍ خطیبوُبی وم سی يضيزی وبق ی اظ و بضثطز مؿ تمط آن
تب حس ظیبزی مؿتمل اظ خطیبوُبی ومسی يضيزی ؾبیط زاضاییُبؾت .مجلغ ثبظیبفتىی
ایه ذظ تًلیس وكبن میزَس وٍ مدمًفٍ ذظ تًلیس وبَف اضظـ وساضز.
زض:0
ف 

ثًزخٍَب ي یب پیف ثیىیَبی مًضز تأییس مسیطیت  ،مىقىؽوىى سٌ تقُ س
مسیطیت ثطای خبیگعیىی زؾتگبٌ ویؿت.

مبلغ بازیافتىی دستگاٌ را ومیتًان بٍ تىُایی برآيرد کرد زیرا ارزش اقتصادی آن :
الف .ممکه اس متفايت از خالص ارزش فريش باضذ ،ي
ب  .تىُا برای ياحذ مًلذ يجٍ وقذی ک ٍ دس تگاٌ متعل

ب ٍ آن اس

(خ ط تًلی ذ)،

قابل تعییه میباضذ.
خط تًلیذ کاَص ارزش وذارد ي َیچگًوٍ زیان کاَص ارزضی برای دستگاٌ ضىاسایی
ومیضًد .با ای ه يج ًد ممک ه اس

ارزی ابی مج ذد ديرٌ اس تُالک ي ی ا ريش

استُالک دستگاٌ ضريری باضذ .ضایذ ديرٌ اس تُالک کًت اٌت ر ی ا ريش اس تُالک
سریعتر جُ

اوعکاس عمر مفیذ باقیماوذٌ مًرد اوتظار دستگاٌ یا الگًی مًرد اوتظار

ياحذ تجاری جُ
زض:2
ف 

استفادٌ از مىافع اقتصادی آن الزم باضذ.

ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مًضز تأییس مسیطیت ثیبوگط تقُ س م سیطیت
ثطای خبیگعیىی زؾتگبٌ ي فطيـ آن زض آیىسٌ وعزی ه اؾ ت .اوتؾ بض
میضيز خطیبوُبی وم سی وبق ی اظ و بضثطز مؿ تمط مبق یه ت ب ظم بن
ياگصاضی آن وبچیع ثبقس.

طب برآيردَا ،ارزش اقتصادی دستگاٌ وسدی
بىابرایه ،مبلغ بازیافتىی دستگاٌ قابل تعییه اس
دستگاٌ متعل بٍ آن اس

ب ٍ خ الص ارزش ف ريش آن اس

.

ي بٍ ياح ذ مًل ذ يج ٍ وق ذی ک ٍ

تًجُی ومیض ًد .ک ًن خ الص ارزش ف ريش دس تگاٌ

کمتر از مبلغ دفتری آن اس  ،زیان کاَص ارزش ضىاسایی میضًد.
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ارسش 

ص
اىواّ 
بزگطتسی 


 . 95العامبت مطثًط ثٍ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ قىبؾ بیی ق سٌ زض زيضٌ َ بی لج ل ث طای
یه زاضایی یب یه ياحس مًلس يخٍ ومس ،زض ثىسَبی  96تب  100مغطح قسٌ اؾت .اگطچ ٍ،
زض ایه ثىسَب اظ انغالح یک دارایی اؾ تفبزٌ ق سٌ اؾ ت ام ب ای ه ان غالح َ م ث طای
یه زاضایی مىفطز ي َم ثطای ياحس مًلس يخٍ ومس اؾتفبزٌ میق ًز .العام بت ثیك تط ث طای
یه زاضایی مىفطز زض ثىسَبی  101تب  ،105ثطای یه ياحس مًلس يخٍ ومس زض ثىسَبی  106ي
 107ي ثطای ؾطلفلی زض ثىسَبی  108ي  109اضائٍ قسٌ اؾت.
ٍ . 96احس تداضی تایس زض پایاى ّط زٍضُ گعاضضگطیٍ ،خَز ضَاّسی حاکی اظ تطگطت توام یا ترطای
اظ ظیاى کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ زض زٍضُّای قثل تطای یاک زاضایای (تاِخاع ساطقفلی) ضا
اضظیاتی کٌس .زض غَضت ٍخَز چٌیي ضَاّسیٍ ،احس تداضی تایس هثلغ تاظیافتٌی زاضایی یاز ضسُ ضا
تطرٍضز کٌس .تطای ایي اضظیاتیٍ ،احس تداضی تایس حساقل ،ضَاّس ظیط ضا هَضز تَخِ قطاض زّس:
بزٍىساسهاًی 

ی
هٌابغاطالػات 


الف .اضظش تاظاض زاضایی تِ هیعاى قاتل هالحظِای عی زٍضُ افعایص یافتِ تاضس.
ب  .تغییطات قاتل هالحظِای تا رثاض هساػس تط ٍاحس تداضی زض هحیظ فٌاٍضی ،تاظاض ،اقتػازی یا
قاًًَی حَظُ فؼالیت ٍاحس تداضی یا زض تاظاض اذتػاغی زاضایی عی زٍضُ ضخ زازُ تاضس یاا
اًتظاض ضٍز زض ریٌسُ ًعزیک ضخ زّس.
ج ً .طذْای سَز یا سایط ًطذْای تاظزُ سطهایِگصاضی تاظاض عی زٍضُ کااّص یافتاِ تاضاس ٍ
ایي کاّص احتواالً تط ًطخ تٌعیل هَضز استفازُ زض هحاسثِ اضظش اقتػاازی زاضایای اثاط
گصاضتِ ٍ هثلغ تاظیافتٌی زاضایی ضا تِ هیعاى تااّویتی افعایص زازُ تاضس.
یزرٍىساسهاًی 
هٌابغاطالػات 


ز  .تغییطات قاتل هالحظِای تا رثاض هساػس تط ٍاحس تدااضی زض هیاعاى یاا چگاًَگی اساتفازُ اظ
زاضایی عی زٍضُ ضخ زازُ تاضس یا اًتظاض ضٍز زض ریٌسُ ًعزیک ضخ زّس .ایي تغییطات ضاهل
هراضج اًدام ضسُ عی زٍضُ خْت تْثَز یا اضتقاای ػولکاطز زاضایای تاِ ساغحی تااالتط اظ
استاًساضز ػولکطز اضظیاتی ضسُ اٍلیِ رى یا الاعام تاِ تَقاف یاا تدسیاس سااذتاض ػولیااتی
هیتاضس کِ زاضایی هتؼلق تِ رى است.
ّ  .ضَاّسی اظ گعاضضگطی زاذلی ٍخَز زاضتِ تاضس کِ ًطاى زّس ػولکطز اقتػازی زاضایی،
اظ حس هَضز اًتظاض تْتط است یا تْتط ذَاّس ضس.
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 .97يخًز قًاَسی حبوی اظ امىبن ثطگكت تمب یب ثركی اظ ظی بن و بَف اضظـ قىبؾ بیی
قسٌ ثطای یه زاضایی ثٍ خع ؾطلفلی ممىه اؾت ثیبوگط آن ثبقس وٍ فمط مفیس ثبلیمبوسٌ،
ضيـ اؾتُالن ي یب اضظـ ثبلیمبوسٌ زاضایی ویبظمىس ثبظوگطی ي تقسیل اؾت ،حتی اگط ظیبن
وبَف اضظـ آن زاضایی ثطگكت زازٌ وكًز.
 . 98ظیاى کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ زض زٍضُّای قثل تطای یک زاضایی (تِ خاع ساطقفلی) تٌْاا
زض غَضتی تطگطت زازُ هی ضَز کِ هثلغ تاظیافتٌی زاضایی ،اظ ظهاى ضٌاساایی رذاطیي ظیااى
کاّص اضظش ،افعایص یافتِ تاضس .زض ایي غَضت ،هثلغ زفتطی زاضایای (تاِ اساتثٌای هاَضز
تَغیف ضسُ زض تٌس  )101تایس تا هثلغ تاظیافتٌی رى افعایص یاتس .ایي افعایص هؼطف تطگطات
ظیاى کاّص اضظش است.

 .99ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ،مىقىؽوىىسٌ افعایف زض خطیبوُبی ومسی ث طآيضزی حبن ل اظ
اؾتفبزٌ یب فطيـ زاضایی اظ ظمبوی اؾت وٍ ياحس تدبضی آذطیه ظیبن وبَف اضظـ ضا ثطای
آن زاضایی قىبؾبیی وطزٌ اؾت .عجك ثىس  ،115ياحس تدبضی ملع اؾت تغییط زض ثطآيضزَبیی
وٍ مًخت افعایف زض خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی میقًز ضا افكب وىس .ومًوٍَبیی اظ ایه تغییط
زض ثطآيضزَب قبمل مًاضز ظیط اؾت:
الف .تغییط زض مجىبی تقییه مجلغ ثبظیبفتىی یقىی ایىىٍ مجل غ ثبظی بفتىی مجتى ی ث ط ذ بلم
اضظـ فطيـ اؾت یب اضظـ التهبزی ،
ة  .تغییط زض مجلغ یب ظمبوجىسی خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی یب وطخ تىعیل ،زض ن ًضتی
وٍ مجلغ ثبظیبفتىی مجتىی ثط اضظـ التهبزی ثبقس ،یب
ج  .تغیی ط زض ثطآيضز اخعای تكىیل زَى سٌ ذبلم اضظـ فطيـ ،زض نًضتی و ٍ مجلغ
ثبظیبفتىی مجتىی ثط ذبلم اضظـ فطيـ ثبقس.
 .100اضظـ التهبزی یه زاضایی ممىه اؾت ثٍ زلیل افعایف زض اضظـ فقلی ،وبقی اظ وعزیهت ط
قسن ظمبن خطیبوُبی ومسی يضيزی ،ثیكتط اظ مجلغ زفتطی آن قًزَ ،طچىس ،خطیبوُبی وم سی
ثطآيضزی زاضایی افعایف ویبفتٍ ثبقس .ثىبثطایه ظیبن وبَف اضظـ تىُب ثٍ ذبعط گصقت ظم بن
ثطگكت زازٌ ومیقًز ،حتی اگط مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ثیكتط اظ مجلغ زفتطی آن قًز.
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ییمىفرد 
ارزشدارا 

ص
انکاَ 
برگطتزی 

 . 101افعایص هثلغ زفتطی یک زاضایی (تِ خع سطقفلی) ًاضی اظ تطگطت ظیااى کااّص اضظشً ،ثایاس
هَخة ضَز هثلغ زفتطی خسیس اظ هثلغ زفتطی هحاسثِ ضاسُ تاا فاطؼ ػاسم ضٌاساایی ظیااى
کاّص اضظش زض سالْای قثل ،تیطتط ضَز.

 .102افعایف مجلغ زفتطی یه زاضایی ثٍ خع ؾطلفلی  ،ثٍ مجلغی ثیف اظ مجلغ زفتطی آن ثب فطو
فس قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ زض ؾبلُبی لجل ،تدسی س اضظی بثی محؿ ًة م یق ًز.
حؿبثساضی ایهگًوٍ تدسیس اضظیبثیَب ،عجك اؾتبوساضز حؿ بثساضی زاضای ی مطث ًط اود ب
میقًز.
 . 103تطگطت ظیاى کاّص اضظش یک زاضایی (تِ خع سطقفلی) ،تایس تالفاغلِ زض سَز ٍ ظیاى ضٌاسایی
گطزز ،هگط ایٌکِ زاضایی عثق استاًساضز حساتساضی زیگطی (تطای هثال ،عثق ضٍیِ تدسیس اضظیاتی
زض استاًساضز حساتساضی ضواضُ  11تا ػٌَاى ” زاضاییْای ثاتت هطَْز“) ،تِ هثلغ تدسیاس اضظیااتی
اضائِ ضسُ تاضسّ .ط گًَِ تطگطت ظیاى کاّص اضظش یک زاضایی تدسیس اضظیااتی ضاسُ تایاس
تِ ػٌَاى افعایص ًاضی اظ تدسیس اضظیاتی عثق ّواى استاًساضز زض ًظط گطفتِ ضَز.

 .104ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ زاضایی تدسیس اضظیبثی قسٌ ،مؿتمیمبً ثٍ حؿبة م بظاز تدسی س
اضظیبثی ثؿتبوىبض میقًز .امب ثطگكت ظیبن تب میعان ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی قسٌ لجلی
مطثًط ثٍ َمبن زاضایی وٍ ثٍ فىًان َعیىٍ قىبؾبیی قسٌ اؾت ،ثٍ فىًان زضآمس زض ؾ ًز ي
ظیبن قىبؾبیی میگطزز.
 . 105پس اظ ضٌاسایی تطگطت ظیاى کاّص اضظش ،استْالک زاضایی تایاس زض زٍضُّاای رتای تؼاسیل
ضَز تا هثلغ زفتطی خسیس زاضایی پس اظ کسط اضظش تاقیواًسُ رى (زض غَضت ٍخَز) تط هثٌاایی
سیستواتیک عی سالْای تاقیواًسُ ػوطهفیس زاضایی ،ترػیع یاتس.
ارزشياحذمًلذيجٍ وقذ 

ص
انکاَ 
برگطتزی 

 . 106تطگطت ظیاى کاّص اضظش یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس تایس تِ تٌاسة هثالغ زفتطی زاضاییْاای رى
ٍاحس (تِخع سطقفلی) ،ترػیع یاتس .ایي افعایص زض هثالغ زفتطی تایس تِ ػٌَاى تطگطات ظیااى
کاّص اضظش زاضاییْای هٌفطز تلقی ٍ عثق تٌس  103ضٌاسایی ضَز.
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 . 107زض ترػیع تطگطت ظیاى کاّص اضظش یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس عثاق تٌاس  ،106هثلاغ زفتاطی
زاضایی ًثایس اظ اقل هثالغ ظیط ،تیطتط ضَز:
الف .هثلغ تاظیافتٌی رى (اگط قاتل تؼییي تاضس)ٍ ،
ب  .هثلغ زفتطی زاضایی تا فطؼ ػسم ضٌاسایی ظیاى کاّص اضظش تطای زاضایی زض سالْای قثل.
مبلغ برگشت زیان کاهش ارزش غیرلابل تخصیص به یک دارایی با اعمال السام ات ف وق ،بای ذ
به تناسب به سایر داراییهای واحذ مولذ وجه نمذ (بهجس سرلفلی) ،تخصیص یابذ.
ی
ارزشسرقفل 

ص
انکاَ 
برگطتزی 

 . 108ظیاى کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ تطای سطقفلی ًثایس زض زٍضُّای تؼس تطگطت ضَز.

 .109اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  17ثب فىًان داراییهای نامشهود ،قىبؾبیی ؾطلفلی ایدبز ق سٌ
زض ياحس تدبضی ضا مىـ وطزٌ اؾتَ .طگًوٍ افعایف ثقسی زض مجلغ ثبظی بفتىی ؾ طلفلی زض
زيضٌَبی پؽ اظ قىبؾبیی وبَف اضظـ ثٍ احتمبل ظیبز افعایف زض ؾطلفلی ایدبز قسٌ زض
ياحس تدبضی وٍ ثطگكت وبَف اضظـ ؾطلفلی اؾت.
افطا 
. 110

ٍاحس تداضی تایس تطای ّط یک اظ عثقات زاضایی ،هَاضز ظیط ضا افطا کٌس :
الف .هثلغ ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ تِػٌَاى ّعیٌِ عی زٍضُ.
ب  .هثلغ تطگطت ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ تِػٌَاى زضرهس عی زٍضُ.
ج  .هثلغ ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاسایی ضسُ عی زٍضُ کِ تِ حساب هاظاز تدسیاس اضظیااتی
هٌظَض ضسُ استٍ ،
ز  .هثلغ تطگطت ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاساایی ضاسُ عای زٍضُ کاِ تاِ حسااب هااظاز
تدسیس اضظیاتی هٌظَض ضسُ است.

.111

ٍاحس تداضی تایس هثالغ هٌظَض ضسُ زض ّطیک اظ سطفػلْای غَضت سَز ٍ ظیاى تاتات ظیاًْاای
کاّص اضظش یا تطگطت رى ضا تِ تفکیک عثقات اغلی زاضاییْا عثاق تطاظًاهاِ ،زض یاززاضاتْای
تَضیحی افطا کٌس.
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 .112یه عجمٍ اظ زاضاییُب ،گطيَی اظ زاضاییُبؾت وٍ زاضای مبَیت ي وبضثطز مكبثٍ زض فملی بت
ياحس تدبضی میثبقس.
 .113اعالفبت ذًاؾتٍ قسٌ زض ثىس  110ضا میتًان َمطاٌ ثب ؾبیط اعالفبت افكب قسٌ ثطای عجمٍای
اظ زاضاییُب اضائٍ وطز .ثطای مثبل ،ایه اعالفبت ضا میتًان زض لبلت نًضت تغجیك مجلغ زفتطی
زاضاییُبی ثبثت مكًُز زض اثتسا ي پبیبن زيضٌ ،عجك اؾتبوساضز حؿ بثساضی ق مبضٌ  11ث ب فى ًان
داراییهای ثابت مشهود اضائٍ وطز.
. 114

یک ٍاحس تداضی کِ اعالػات قسوتْای هرتلف ضا تطاسااس اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ 25
تا ػٌَاى ”گعاضضگطی تطحسة قسوتْای هرتلف“ گعاضش هیکٌس ،تایس هَاضز ظیط ضا تطای ّط یک
اظ قسوتْای قاتل گعاضش افطا کٌس:
الف .هثلغ ظیاى کاّص اضظش کِ زض غَضت سَز ٍ ظیاى ٍ یا غَضت ساَز ٍ ظیااى خااهغ زٍضُ
ضٌاسایی ضسُ است.
ب  .هثلغ تطگطت ظیاى کاّص اضظش کِ زض غَضت سَز ٍ ظیاى ٍ یا زض غَضت ساَز ٍ ظیااى
خاهغ زٍضُ ضٌاسایی ضسُ است.

ٍ . 115احس تداضی تایس هَاضز ظیط ضا تطای ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاساایی ضاسُ یاا تطگطات ضاسُ
تا اّویت عی زٍضُ ،هطتَط تِ یک زاضایی هٌفطز ،اظخولِ سطقفلی ٍ یا یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقاس،
افطا کٌس:
الف .ضٍ یساز ّ ا ٍ ضطا یغی کِ هٌدط ت ِ ضٌاسا یی ی ا تطگطت ظ یا اى کا ا ّ ص اضظش ضاس ُ
است.
ب  .هثلغ ظیاى کاّص اضظش ضٌاسایی یا تطگطت ضسُ.
ج  .تطای یک زاضایی هٌفطز:
.1

هاّیت زاضاییٍ ،

 . 2چٌاًچِ ٍاحس تداضی اعالػات قسوتْا ضا تطعثاق اساتاًساضز حسااتساضی ضاواضُ 25
تا ػٌَاى ”گعاضضگطی تطحسة قسوتْای هرتلف“ گاعاضش هایکٌاس ،قساوت قاتال
گعاضضی کِ زاضایی هتؼلق تِ رى است.
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ز  .تطای یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس:
 . 1ضطحی اظ ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس (هاثالً ذاظ تَلیاس ،کاضذاًاِ ،ػولیاات تدااضی ،حاَظُ
خغطافیایی ،یا یک قسوت قاتل گعاضش عثق استاًساضز حساتساضی ضواضُ .)25
 . 2هثلغ ظیاًْای کاّص اضظش ضٌاسایی یا تطگطات ضاسُ تاط حساة عثقاات اغالی
زاضاییْا ٍ ،چٌاًچِ ٍاحاس تدااضی اعالػاات قساوتْا ضا عثاق اساتاًساضز حسااتساضی
ضواضُ  25تا ػٌَاى ” گعاضضگطی تطحسة قسوتْای هرتلف“ گعاضش کٌس ،تطحساة
قسوتْای قاتل گعاضشٍ ،
 . 3زض غَضتی کِ ضٍش تدویغ زاضاییْا تطای تطریع ٍاحاس هَلاس ٍخاِ ًقاس ،اظ ظهااى
تطرٍضز قثلی هثلغ تاظیافتٌی رى ٍاحس (زض غَضت ٍخاَز) تغییاط یافتاِ تاضاسٍ ،احاس
تداضی تایس ضٍش خاضی ٍ قثلی تدویغ زاضاییْا ٍ زالیل تغییط ضٍیِ ضٌاسایی ٍاحس هَلس
ٍخِ ًقس ضا تططیح کٌس.
ّ  .هثٌای تؼییي هثلغ تاظیافتٌی یک زاضایی یا یک ٍاحس هَلس ٍخِ ًقاس ،یؼٌای ایٌکاِ اظ ذاالع
اضظش فطٍش استفازُ ضسُ است یا اضظش اقتػازی.
ٍ

 .چٌاًچِ هثلغ تاظیافتٌی ،ذالع اضظش فطٍش تاضس ،هثٌای استفازُ ضسُ تطای تؼییي ذالع
اضظش فطٍش (ایٌکِ اضظش فطٍش زض یک تاظاض فؼال یا تِ ضٍش زیگط تؼییي ضسُ است).

ظ

 .چٌاًچِ هثلغ تاظیافتٌی ،اضظش اقتػازی تاضسً ،اطخ (ًطذْاای) تٌعیال هاَضز اساتفازُ زض
تطرٍضز خاضی ٍ تطرٍضز قثلی (زض غَضت ٍخَز) اضظش اقتػازی.

ٍ . 116احس تداضی تایس زض هَضز ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقس یا گطٍُ ٍاحسّایی کِ هثلغ زفتطی سطقفلی یا
زاضاییْای ًاهطَْز تا ػوط هفیس ًاهؼیي ترػیع زازُ ضسُ تِ رى ،زض هقایسِ تا کل هثلغ زفتطی
رى تا اّویت است  ،اعالػات ظیط ضا افطا کٌس:
الف  .هثلغ زفتطی سطقفلی ترػیع یافتِ تِ ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا.
ب  .هثلغ زفتطی زاضاییْای ًاهطَْز تا ػوط هفیس ًاهؼیي ترػیع یافتِ تِ ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا.
ج  .هثٌای تؼییي هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس یا گطٍُ ٍاحسّا (ایٌکِ اظ اضظش اقتػازی یا
ذالع اضظش فطٍش استفازُ ضسُ است).
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ز  .چٌاًچِ هثلغ زفتطی ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا هثتٌی تط اضظش اقتػازی تاضس:
.1

ضطحی زضتاضُ ّطیک اظ هفطٍضات اغلی هَضز استفازُ زض تطرٍضز خطیاًْای ًقاسی
عی زٍضُ تحت پَضص رذطیي تَزخِّا ٍ یا پیصتیٌیّای هالی .هفطٍضاات اغالی،
هَاضزی است کِ هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّا ًسثت تِ رى ،تسایاض حسااس
است.

 . 2ضطحی زضتاضُ ضٍیکطز هسیطیت زض تؼیایي اضظش (ّاای) ترػایع یافتاِ تاِ ّطیاک اظ
هفطٍضات اغلی ٍ ،ایٌکِ ریا رى اضظش (ّا) هٌؼکسکٌٌسُ تدطتاِ گصضاتِ یاا زض هاَاضز
هقتضی ساظگاض تا هٌاتغ اعالػاتی تطٍى ساظهاًی است ٍ زض غیط ایي غاَضت ،زالیال ٍ
ًحَُ تفاٍت رًْا تا تداضب گصضتِ یا هٌاتغ اعالػاتی تطٍى ساظهاًی.
 . 3زٍضُای کااِ هااسیطیت تااطای رى ،خطیاًْااای ًقااسی ضا تطاساااس تَزخااِّااا ٍ یااا
پیصتیٌیّای هالی تػَیة ضسُ ،تطرٍضز ًوَزُ است ٍ زض غَضت استفازُ اظ زٍضُ
تیص اظ  5سال تَضیح ػلت تکاضگیطی زٍضُ عَالًیتط.
ً . 4طخ ضضس استفازُ ضسُ تِ هٌظَض تؼوین تطرٍضز خطیاًْاای ًقاسی تاطای زٍضُّاای
تؼسی ٍ تَخیِ استفازُ اظ ًطخ ضضس تیص اظ هیاًگیي ًطخ ضضس تلٌسهاست تَلیاسات،
غٌایغ ،کطَض یا کطَضّای هحل فؼالیت ٍاحس تداضی یا تاظاضی کِ ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس
یا گطٍُ ٍاحسّا زض رى فؼالیت هیکٌس.
ً . 5طخ (ًطذْای) تٌعیل استفازُ ضسُ زض پیصتیٌی خطیاًْای ًقسی.
ّ  .ضٍش هَضز استفازُ زض تؼییي ذالع اضظش فطٍش ،چٌاًچِ هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس یاا گاطٍُ
ٍاحسّا هثتٌی تط ذالع اضظش فطٍش تاضاس .زض غاَضتی کاِ ذاالع اضظش فاطٍش تاا
استفازُ اظ قیوت قاتل هطاّسُ زض تاظاض تطای رى ٍاحس یاا گاطٍُ ٍاحاسّا تؼیایي ًطاسُ
تاضس ،اعالػات ظیط ًیع تایس افطا ضَز:
 . 1ضطحی زضتاضُ ّطیک اظ هفطٍضات اغلی کِ هاسیطیت هثٌاای تؼیایي ذاالع اضظش
فطٍش قطاض زازُ است .هفطٍضات اغلی ،هَاضزی است کِ هثلغ تاظیافتٌی ٍاحاس یاا
گطٍُ ٍاحسّا ًسثت تِ رى ،تسیاض حساس است.
 . 2ضطحی زضتاضُ ضٍیکطز هسیطیت زض تؼییي اضظش(ّای) ترػیع یافتِ تاِ ّطیاک اظ
هفطٍضات اغلی ٍ ،ایٌکِ ریا رى اضظش(ّا) هٌؼکسکٌٌسُ تدطتِ گصضتِ یا زض هاَاضز
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هقتضی ساظگاض تا هٌاتغ اعالػاتی تطٍى ساظهاًی است ٍ ،زض غیط ایي غَضت ،زالیال ٍ
ًحَُ تفاٍت رًْا تا تداضب گصضتِ یا هٌاتغ اعالػاتی تطٍى ساظهاًی.
ٍ

 .چٌاًچِ اًتظاض ضٍز تغییط زض یکی اظ هفطٍضات اغلی هَضز استفازُ هسیطیت زض تؼییي هثلغ
تاظیافتٌی هَخة ضَز هثلغ زفتطی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس یا گطٍُ ٍاحسّا اظ هثلغ تاظیاافتٌی
رى تیطتط ضَز ،هَاضز ظیط تایس افطا گطزز :
.1

هاظاز هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس هَلس ٍخِ ًقس یا گطٍُ ٍاحسّا ًسثت تِ هثلغ زفتطی رى.

 . 2اضظش ترػیع یافتِ تِ رى فطؼ.
 . 3هثلغی کِ اضظش(ّای) ترػیع یافتِ تاِ رى فاطؼ اغالی (پاس اظ لحااػ ًواَزى
ّطگًَِ رثاض تثؼی رى تغییط تط سایط هتغیطّای استفازُ ضسُ زض اًاساظُگیاطی هثلاغ
تاظیافتٌی) ،تایس تغییط ًوایس تا هثلغ تاظیافتٌی ٍاحس یا گطٍُ ٍاحسّای هَلس ٍخِ ًقاس،
تا هثلغ زفتطی تطاتط ضَز.

 117.مثبل  8پیًؾت قمبضٌ  ،3العامبت افكب زض ثىس  116ضا تًضیح میزَس.
تاریداجرا 
 . 118العاهات ایي استاًساضز زض هَضز کلیِ غَضتْای هالی کِ زٍضُ هالی رًْا اظ تاضید  ٍ 1390/1/1تؼس اظ
رى ضطٍع هیضَز ،الظماالخطاست.

هالمللیحسابذاری 
مطابقتبااستاوذاردَایبی 

 .119ثب اخطای العامبت ایه اؾتبوساضز ،مفبز اؾتبوساضز ثیه المللی حؿبثساضی قمبضٌ  36ثب فى ًان
کاهش ارزش داراییها

يیطایف  2005ویع ضفبیت میقًز.
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ایه پیًس

جسء الیىف

استاوذارد حسابذاری ضمارٌ  20اس .

ایه پیًست ،رَىمًدَایی را برای استفادٌ از تکىیکُای ارزش فؼلی در اوذازٌگیری ارزش اقتصادی
ارائٍ میدَذ .اگرچٍ رَىمًد از اصطالح یک زاضایی استفادٌ میکىذ ،اما در مًرد یک ياحذ مًلدذ
يخٍ وقذ ویس کاربرد دارد.
اجشایاًساسُگیزیارسشفؼلی 

 . 1تفبيتُبی التهبزی ثیه زاضاییُب ،وبقی اظ ولیٍ فًامل ظیط اؾت:
الف .ثطآيضز خطیبن ومسی آتی یب مدمًفٍای اظ خطیبوُبی ومسی آتی و ٍ ياح س تد بضی
اوتؾبض زاضز اظ زاضایی حبنل قًز،
ة  .اوتؾبضات زضثبضٌ تغییطات احتمبلی زض مجلغ یب ظمبنثىسی خطیبوُبی ومسی یبز قسٌ،
ج  .اضظـ ظمبوی پًل وٍ وطخ ؾًز ثسين ضیؿه خبضی ثبظاض مقطف آن اؾت،
ز  .ثُبی تحمل اثُب شاتی زاضایی نطف ضیؿه  ،ي
َ  .ؾبیط فًامل وٍ گبَی ايلبت ییط لبثل قىبؾبیی اؾت اظ لجیل لبثلیت ومس ق ًوسگی،
وٍ فقبالن ثبظاض زض اضظقیبثی خطیبوُبی ومسی آتی مًضز اوتؾبض ياحس تدبضی اظ زاضایی
زض وؾط میگیطوس.
.2

زض ایه پیًؾت زي ضيـ محبؾجٍ اضظـ فقلی ثب َم ممبیؿٍ قسٌ وٍ َط یه اظ آوُب ممى ه
اؾت حؿت قطایظ ،زض ثطآيضز اضظـ التهبزی زاضایی مًضز اؾتفبزٌ لطاض گی طز .زض ضيـ
”ؾىتی“ ،تقسیالت وبقی اظ فًامل ”ة“ تب ”َ“ یبز قسٌ زض ثىس  ،1زض و طخ تىعی ل لح بػ
میقًز .زض ضيـ ”خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض“ ،خطیبوُبی ومسی ثب تًخٍ ثٍ فًامل ”ة“” ،ز“
ي ”َ“ تقسیل میقًزَ .طیه اظ ضيقُبی محبؾجٍ اضظـ فقلی وٍ ثطای اوقىبؼ اوتؾ بضات
زضثبضٌ تغییطات احتمبلی زض مجلغ یب ظمبنثىسی خطیبوُبی ومسی آتی ،تًؾظ ياح س تد بضی
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مًضز اؾتفبزٌ لطاض گیطز ،وتیدٍ ثبیس مىقىؽوىىسٌ اضظـ فقلی مًضز اوتؾبض خطیبوُبی ومسی آتی،
یقىی میبوگیه مًظين تمب وتبیح احتمبلی ثبقس.
اصَلولی 

 . 3تىىیىُبی مًضز اؾتفبزٌ ثطای ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی ي وطذُبی ؾًز ثب تًخٍ ثٍ قطایظ
حبوم ثط زاضایی مًضز وؾط ،اظ یه يض قیت ث ٍ يض قیت زیگ ط متف بيت ذًاَ س ث ًز.
ثب ایه حبل ،انًل ولی ظیط ثط وبضثطز تىىیىُبی اضظـ فقلی زض اوساظٌگیطی زاضاییُب حبوم
اؾت:
الف .مفطيضبت ظیطثىبی تقییه وطذُبی ؾًز مًضز اؾتفبزٌ ثطای تىعیل خطیبوُ بی وم سی
ثبیس ثب مفطيضبت خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی ؾبظگبض ثبق س .زض یی ط ای ه ن ًضت،
اثط ثطذی مفطيضبت ،زي ثبض ثٍ حؿبة گطفتٍ میقًز یب ایىى ٍ و الً وبزی سٌ گطفت ٍ
می قًز .ثطای مثبل ،ممىه اؾت و طخ تىعی ل  12زضن س ث طای خطیبوُ بی وم سی
لطاضزازی تؿُیالت افغبیی ثىبضگطفتٍ قًز .ای ه و طخ تىعی ل ،اوتؾ بض مطث ًط ث ٍ
فس پطزاذت ثٍ مًلـ الؿبط ضا مىقىؽ میوىس .ایه و طخ  12زضن س وجبی س ث طای
تىعیل خطیبوُبی ومسی مًضز اوتؾبض مًضز اؾتفبزٌ لطاض گیطز ،ظیطا مفطيضبت مطث ًط
ثٍ فس پطزاذت الؿبط ،لجالً زض خطیبوُبی ومسی مىقىؽ قسٌ اؾت.
ة  .خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی ي وطذُ بی تىعی ل ثبی س ف بضی اظ خبوج ساضی ي فًام ل
ییطمطتجظ ثب زاضایی ثبقس .ثطای مثبل ،وم وم بیی فم سی ذ بلم خطیبوُ بی وم سی
ثطآيضزی ثٍ مىؾًض افعایف ؾًزآيضی آتی ؽبَطی زاضایی ،مىد ط ث ٍ خبوج ساضی زض
اوساظٌگیطی میقًز.
ج  .خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی یب وطذُبی تىعیل ثبیس ثٍ خبی یه مجل غ ی ب و طخ ياح س
ثب احتمبل يلًؿ ثبال یب یه مجلغ یب وطخ احتمبلی حسالل یب ح ساوثط ،م ىقىؽوىى سٌ
زامىٍ وتبیح احتمبلی ثبقس.
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رٍشسٌتیٍرٍشجزیاى ًمسیهَرز اًتظاربزایهحاسبِارسشفؼلی 
رٍشسٌتی 

.4

زض ضيـ ؾىتی ،اظ یه مدمًفٍ ياحس اظ خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی ي یه وطخ تىعیل ياح س
وٍ ایلت ثب فىًان ”وطخ متىبؾت ثب ضیؿه“ تًنیف میقًز ث طای محبؾ جٍ اضظـ فقل ی
اؾتفبزٌ میگطزز .زض ضيـ ؾىتی فطو ثط ایه اؾت وٍ یه وطخ تىعیل ياحس میتًاو س َم ٍ
اوتؾبضات زضثبضٌ خطیبوُبی وم سی آت ی ي ن طف ضیؿ ه مىبؾ ت ضا زضثطگی طز .ثى بثطایه،
زض ضيـ ؾىتی ثیكتطیه تمطوع ثط اوتربة وطخ تىعیل اؾت.

.5

زض ثطذی قطایظ ،مبوىس ظمبوی وٍ زاضاییُبی لبثل ممبیؿٍای زض ثبظاض يخًز زاضز ،ثىبضگیطی
ضيـ ؾىتی وؿجتبً آؾبن اؾت .زض مًضز زاضاییُبی ثب خطیبوُبی ومسی لطاضزازی ،ایه ضيـ ثب
قیًٌ ای وٍ فقبالن ثبظاض ،زاضاییُب ضا تًنیف میوىىس ث ٍ فى ًان مث بل ،ايضاق مك بضوت
 16زضنس  ،ؾبظگبض اؾت.

.6

ثب ایه حبل ،ضيـ ؾىتی ممىه اؾت ثطذی مكىالت پیچیسٌ اظ لجیل اوساظٌگیطی زاضاییُبی
ییط مبلی وٍ ثطای آوُب یب الال مكبثٍ آوُب ثبظاضی يخًز وساضز ضا ثٍ عًض مىبؾت مًضز تًخٍ
لطاض وسَس .خؿتدًی نحیح ثطای ”وطخ متىبؾت ثب ضیؿه“ مؿتلع تدعیٍ ي تحلیل حسالل
زي فىهط اؾت -زاضایی مًخًز زض ثبظاض وٍ زاضای وطخ ؾ ًز مكره ی اؾ ت ي زاضای ی
مًضز اوساظٌگیطی .وطخ تىعیل مىبؾت ثطای خطیبوُبی ومسی زاضایی مًضز اوساظٌگیطی ،ثبی س
ثب تًخٍ ثٍ وطخ ؾًز مكرم زاضایی مًخًز زض ثبظاض تقییه قًز .ثطای ایه وبض ،يیػگیُبی
خطیبوُبی ومسی زاضایی مًخًز زض ثبظاض ثبیس ثب خطیبوُبی ومسی زاضایی مًضز اوساظٌگی طی،
مكبثٍ ثبقس .ثىبثطایه ،مًاضز ظیط ثبیس زض اوساظٌگیطی مًضز تًخٍ لطاض گیطز:
الف .تقییه مدمًفٍای اظ خطیبوُبی ومسی وٍ تىعیل ذًاَس قس،
ة  .تقییه زاضایی زیگطی زض ثبظاض وٍ ثٍ وؾط میضؾ س يیػگیُ بی خطیبوُ بی وم سی آن
مكبثٍ ثب زاضایی مًضز اوساظٌگیطی ثبقس،
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ج  .ممبیؿٍ مدمًفٍ خطیبوُبی ومسی وبقی اظ زي زاضایی ثطای اعمیىبن اظ مكبثٍ ثًزن آوُب
ثطای مثبل ،آیب َط زي مدمًفٍ ،خطیبوُبی ومسی لطاضزازی َؿتىس یب یىی خطیبوُ بی
ومسی لطاضزازی ي زیگطی خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی اؾت؟ ،
ز  .اضظیبثی يخًز یه يیػگی زض یه زاضایی ي وجًز آن زض زیگ طی ث طای مث بل ،آی ب
لبثلیت ومس قًوسگی یىی وؿجت ثٍ زیگطی ومتط اؾت؟  ،ي
َ  .اضظیبثی ایىىٍ تغییطات خطیبوُبی ومسی َط زي زاضایی َىگب تغییط ق طایظ الته بزی
مكبثٍ اؾت یب ذیط.
رٍشجزیاىًمسیهَرزاًتظار 

 . 7زض ثطذی قطایظ ،ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض وؿجت ثٍ ضيـ ؾىتی ،اثعاض اوساظٌگی طی
مؤثطتطی اؾت .زض اوساظٌگیطی ثٍ ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض ،ث ٍ خ بی ی ه خطی بن
ومسی ياحس ثب احتمبل يلًؿ ثؿیبض ثبال ،اظ تمبمی اوتؾبضات زضثبضٌ خطیبوُبی ومسی احتمبلی
اؾتفبزٌ می قًز .ثطای مثبل ،یه خطیبن وم سی ممى ه اؾ ت ث ٍ ن ًضت  200 ،100ی ب
 300میلیًن ضیبل ي ثٍ تطتیت ثب احتمبل يلًؿ  60 ،10ي  30زضن س ثبق س .خطی بن وم سی
مًضز اوتؾبض  220میلیًن ضیبل اؾت .ثىبثطایه ،ضيـ خطیبن وم سی م ًضز اوتؾ بض ث ٍ زلی ل
تمطوع ثط تدعیٍ ي تحلیل مؿتمیم خطیبوُ بی وم سی م ًضز وؾ ط ي اؾ تفبزٌ اظ مفطيض بت
نطیحتط زض اوساظٌگیطی ،ثب ضيـ ؾىتی متفبيت اؾت.
َ . 8مچىیه ،ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾ بض امى بن اؾ تفبزٌ اظ تىىیىُ بی اضظـ فقل ی ضا
زض نًضت يخًز اثُب زض ظمبن ثىسی خطیبوُبی ومسی فطاَم میوىس .ثطای مثبل ،یه خطیبن
ومسی ثٍ مجلغ000ض 1میلیًن ضیبل ممىه اؾت پؽ اظ یه ،زي یب ؾٍ ؾبل ي ثٍ تطتیت ثب احتمبل
يلًؿ  60 ،10ي  30زضنس زضیبفت قًز .مثبل مىسضج زض نفحٍ ثقس وحًٌ محبؾ جٍ اضظـ
فقلی مًضز اوتؾبض زض ایه قطایظ ضا وكبن میزَس.
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هثال 
مبلغ






اضظـ فقلی 000ض 1میلیًن ضیبل زض یه ؾبل ثب وطخ %5

 952/38میلیًن ضیبل

احتمبل

%10

اضظـ فقلی 000ض 1میلیًن ضیبل زض زي ؾبل ثب وطخ %5/25

 902/73میلیًن ضیبل

احتمبل

%60

هیلیَى ریال 

95/24
541/64

اضظـ فقلی 000ض 1میلیًن ضیبل زض ؾٍ ؾبل ثب وطخ  851/61 %5/50میلیًن ضیبل
%30

احتمبل
اضظـ فقلی مًضز اوتؾبض

.9

255/48
892/36

اضظـ فقلی مًضز اوتؾبض ثٍ مجلغ  892/36میلیًن ضیبل ،متف بيت اظ مفُ ً ؾ ىتی ثُت طیه
ثطآيضز ثٍ مجلغ  902/73میلیًن ضیبل ثب احتمبل  60زضنس اؾ ت .محبؾ جٍ اضظـ فقل ی
ؾىتی زض ایه مثبل مؿتلع تهمیم گیطی زض مًضز ثىبضگیطی یىی اظ ظمبن ثىسیُبی خطیبوُبی
ومسی اؾت ي ثىبثط ایه ،احتمبالت مطثًط ثٍ ؾبیط ظمبنثىسیُب ضا مىقىؽ ورًاَس وطز .زلی ل
ایه مًضًؿ آن اؾت وٍ زض محبؾجٍ اضظـ فقلی ؾىتی ،وطخ تىعی ل وم یتًاو س اثُبم بت
مًخًز زض ظمبنثىسی ضا مىقىؽ وىس.

 . 10اؾتفبزٌ اظ احتمبالت یه فبمل ضطيضی زض ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض اؾ ت .ثطذ ی
زض مًضز زلت اوتؿبة احتمبالت ثٍ ثطآيضزَبی ثؿیبض شَىی ،وؿجت ثٍ آوچٍ زض يالـ يخًز
زاضز ،اثطاظ تطزیس میوىىس .ثب ایه حبل ،وبضثطز نحیح ضيـ ؾىتی َمبن عًض وٍ زض ثىس 6
تكطیح ق س مؿتلع ثطآيضزَ ب ي لضبيتُبی مكبثُی اؾت ضمه ایىىٍ قفبفیت محبؾجبتی
ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض ضا ویع وساضز.
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 . 11ثؿیبضی اظ ثطآيضزَب زض ضيیٍ فقلی ،ثٍ عًض ضمىی فىبنط خطیبوُبی وم سی م ًضز اوتؾ بض ضا
زضثطمیگیطز .فاليٌ ثطایه ،حؿبثساضان ایلت ثب يضقیتُبیی مًاخٍ میقًوس وٍ ثبی س زاضای ی
ضا ثب اؾتفبزٌ اظ اعالفبت محسيز زضثبضٌ احتمبالت خطیبوُبی ومسی احتمبلی اوساظٌگیطی وىىس.
ثطای مثبل ،حؿبثساض ممىه اؾت ثب مًلقیتُبی ظیط مًاخٍ قًز:
الف .مجلغ ث طآيضزی زض زامى ٍ ث یه  50ي  250میلی ًن ضی بل اؾ ت يل ی َ یچ مجلغ ی
زض ایه زامىٍ وؿجت ثٍ مجلغ زیگط ،اظ احتمبل يلًؿ ثیكتطی ثطذًضزاض ویؿت .ثطاؾبؼ
ایه اعالفبت محسيز ،خطی بن وم سی م ًضز اوتؾ بض ث طآيضزی  150میلی ًن ضی بل
 50 2250اؾت.





ة  .مجلغ ثطآيضزی زض زامىٍ ثیه  50ي  250میلیًن ضیبل اؾت ي مجلغ ثب ثیكتطیه احتم بل،
 100میلیًن ضیبل اؾت .ثب ایه حبل ،احتمبالت مطثًط ثٍ َط مجل غ ،و بمقلً اؾ ت.
ثطاؾبؼ ایه اعالف بت مح سيز ،خطی بن وم سی م ًضز اوتؾ بض ث طآيضزی 133/33
میلیًن ضیبل 250
 50  100اؾت.
3





ج  .مجلغ ثطآيضزی 50 ،میلیًن ضیبل ثب احتمبل  10زضنس  250 ،میلیًن ضیبل ثب احتمبل
 30زضنس  ،ي  100میلیًن ضیبل ثب احتمبل  60زضنس ذًاَس ث ًز .ثطاؾ بؼ ای ه
اعالف بت مح سيز ،خطی بن وم سی م ًضز اوتؾ بض ث طآيضزی  140میلی ًن ضی بل
]) [(50 0/1)  (250  0/3)  (100  0/6اؾت.

زض َط مًضز ،خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض ثطآيضزی ،احتمبال ثطآيضز ثُتطی اظ اضظـ التهبزی،
زض ممبیؿٍ ثب یه مجلغ ياحس افم اظ حسالل ،ثیكتطیه احتمبل یب حساوثط فطاَم میوىس.
 . 12زض ثىبضگیطی ضيـ خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض ثبیس ثٍ َعیىٍ -مىفقت آن تًخٍ وطز .زض ثطذی
مًاضز ،ياحس تدبضی ممىه اؾت ثٍ زازٌَبی گؿ تطزٌای زؾتطؾ ی زاق تٍ ثبق س ي ثتًاو س
خطیبوُبی ومسی زض يضقیتُبی متفبيت ضا مكرم وىس .زض مًاضز زیگ طی ،ياح س تد بضی
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ممىه اؾت ثسين تحمل َعیىٍ لبثل مالحؾٍ ،لبزض ثٍ خمـآيضی اعالفبتی ثیكتط اظ اؽُبضات
ولی زضثبضٌ وًؾبن خطیبوُبی ومسی وجبقس .ياحس تدبضی ثبیس ث یه َعیى ٍ وؿ ت اعالف بت
اضبفی ي مىفقت افعایف لبثلیت اتىبی اوساظٌگیطی وبقی اظ آن اعالفبت ،تًاظن ثطلطاض وىس.
 . 13ثطذی ازفب میوىىس وٍ تىىیىُبی خطیبن ومسی مًضز اوتؾبض ،ثطای اوساظٌگیطی یه للم ياحس
یب یه للم ثب تقساز محسيزی وتبیح احتمبلی ،وبمىبؾت اؾت .ثطای مثبل ،خطیبوُ بی وم سی
یه زاضایی ثب زي وتیدٍ احتمبلی؛ ثٍ احتمبل  90زضنس ،خطیبن وم سی  10میلی ًن ضی بل ي
ثٍ احتمبل  10زضنس ،خطیبن ومسی 000ض 1میلیًن ضیبل ذًاَس ثًز .زض ایه مث بل ،خطی بن
ومسی مًضز اوتؾبض  109میلیًن ضیبل اؾت ي ثیبوگط َیچ یه اظ مجبلغی ویؿ ت و ٍ ممى ه
اؾت زض وُبیت پطزاذت قًز.
 . 14ازفبَبیی وؾیط آوچٍ گفتٍ قس ،مربلفت اؾبؾی ثب َسف اوساظٌگیطی ضا م ىقىؽ م یوى س.
اگط َسف ،اوجبقت مربضخی ثبقس وٍ لطاض اؾت تحمل قًز ،خطیبوُبی ومسی مًضز اوتؾ بض
ممىه اؾت ثطآيضز نبزلبوٍای اظ مربضج مًضز اوتؾبض اضائٍ وىىس .ثب ایه حبل ،ایه اؾتبوساضز
زض پی اوساظٌ گیطی مجلغ ثبظیبفتىی یه زاضایی اؾت .مجلغ ثبظیبفتىی زاضای ی زض ای ه مث بل،
ثب احتمبل ظیبز  10میلیًن ضیبل ورًاَس ثًز ،حتی اگط ایه مجلغ ،محتملتطیه خطیبن وم سی
ثبقس .ظیطا مجلغ  10میلیًن ضیبل اثُب خطیبن ومسی زض اوساظٌگیطی زاضایی ضا وكبن ومیزَس.
ثٍ خبی آن ،خطیبن ومسی مجُم عًضی اضائٍ میقًز وٍ گًیی خطی بن وم سی لغق ی ث ًزٌ
اؾت .ثٍ عًض مىغمی َ یچ ياح س تد بضی ،ی ه زاضای ی ث ب ای ه يیػگیُ ب ضا ث ٍ مجل غ
 10میلیًن ضیبل ورًاَس فطيذت.
ًزختٌشیل 

َ . 15ط ضيقی ضا وٍ ياحس تدبضی ثطای اوساظٌگیطی اضظـ التهبزی زاضایی ثىبضگیطز ،وطذُبی
ؾًز مًضز اؾتفبزٌ ثطای تىعیل خطیبوُبی ومسی وجبیس ضیؿ ىُبیی ضا و ٍ خطیبوُ بی وم سی
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ثطآيضزی ثبثت آوُب تقسیل قسٌ اؾت ،مىقىؽ وى س .زض یی ط ای ه ن ًضت ،اث ط ثطذ ی
مفطيضبت زي ثبض لحبػ ذًاَس قس.
 . 16زض مًاضزی وٍ وطخ مرتم یه زاضایی زض ثبظاض مًخًز ویؿت ،ياحس تدبضی ثطای ث طآيضز
وطخ تىعیل اظ وطذُبی خبیگعیه اؾتفبزٌ میوىسَ .سف ،ثطآيضز اضظیبثی ثبظاض اظ مًاضز ظی ط
تب حس امىبن میثبقس:
الف .اضظـ ظمبوی پًل ثطای تمب زيضٌَب تب پبیبن فمط مفیس زاضایی ،ي
ة  .فًامل ”ة“” ،ز“ ي ”َ“ تًنیف قسٌ زض ثىس  ،1زض نًضتی وٍ آن فًامل مىد ط ث ٍ
تقسیل خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی وكسٌ ثبقس.
 . 17ثطای اودب چىیه ثطآيضزی ،ياحس تدبضی ممىه اؾت اثتسا وطذُبی ظیط ضا مًضز تًخٍ لطاض
زَس:
الف .میبوگیه مًظين َعیىٍ ؾطمبیٍ ياحس تدبضی وٍ ثب اؾتفبزٌ اظ تىىیىُبیی چ ًن م سل
لیمتگصاضی زاضاییُبی ؾطمبیٍای تقییه قسٌ اؾت،
ة  .وطخ فطضی اؾتمطاو ياحس تدبضی ،ي
ج  .ؾبیط وطذُبی اؾتمطاو ثبظاض.
 . 18ثب ایه حبل ،ایه وطذُب ثبیس تقسیل قًز تب :
الف .ضيـ مًضز اؾتفبزٌ ثبظاض ثطای اضظیبثی ضیؿىُبی ذبل مطتجظ ثب خطیبوُ بی وم سی
ثطآيضزی زاضایی ضا مىقىؽ وىس ،ي
ة  .ضیؿىُبی ییط مطتجظ ثب خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی زاضایی یب ضیؿىُبیی وٍ مىد ط ث ٍ
تقسیل خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی قسٌ اؾت ،مؿتثىی قًز.
ضیؿىُبیی چًن ضیؿه وكًض ،ضیؿه وطخ اضظ ي ضیؿه لیمت ثبیس مًضز تًخٍ لطاض گیطز.
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 . 19وطخ تىعیل ،مؿتمل اظ ؾبذتبض ؾطمبیٍ ياحس تدبضی ي ضيـ تأمیه مبلی ثطای ذطیس زاضایی
اؾت ،ظیطا خطیبوُبی ومسی آتی مًضز اوتؾبض وبقی اظ زاضایی ،ثٍ ضيـ ت أمیه م بلی ث طای
ذطیس زاضایی ياثؿتٍ ویؿت.
 . 20عجك ثىس  53اؾتبوساضز ،وطخ تىعیل مًضز اؾتفبزٌ ،ثبیس وطخ لجل اظ مبلیبت ثبق س .ثى بثطایه،
اگط مجىبی مًضز اؾتفبزٌ ثطای ثطآيضز وطخ تىعیل ،ثقس اظ مبلیبت ثبقس ،آن مجىب ثطای اوقىبؼ
وطخ لجل اظ مبلیبت تقسیل میقًز.
 . 21ياحس تدبضی مقمًالً اظ یه وطخ تىعیل ياحس ثطای ثطآيضز اضظـ التهبزی زاضایی اؾتفبزٌ
میوىس .ثب ایه حبل ،زض مًاضزی وٍ اضظـ التهبزی وؿجت ثٍ تغیی ط ضیؿ ه زض زيضٌَ بی
مرتلف یب وؿجت ثٍ ؾبذتبض ظمبوی وطذُبی ؾًز حؿبؾیت زاضز ،ياحس تدبضی اظ وطذُ بی
تىعیل خساگبوٍ ثطای زيضٌَبی آتی مرتلف اؾتفبزٌ میوىس.
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مثبل

.1

بٌس 

قىبؾبیی ياحسَبی مًلس يخٍ ومس

1 - 22

الف .فطيقگبٌ ظودیطٌای

1-4

ة  .وبضذبوٍ میبوی زض یه فطآیىس تًلیس

5 - 10

ج  .ياحس تدبضی ته محهًلی

11 - 16

ز  .فىبيیه مدالت

17 - 19

َ  .ؾبذتمبوی وٍ ثركی اظ آن زض اخبضٌ زیگطان ي ثمیٍ مًضز اؾتفبزٌ مبله اؾت

20 - 22

مثبل  . 2محبؾجٍ اضظـ التهبزی ي قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ

23 - 33

مثبل  . 3ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

34 - 39

مثبل  . 4وحًٌ ثطذًضز ثب تدسیس ؾبذتبض آتی

40 - 49

مثبل  . 5وحًٌ ثطذًضز ثب مربضج آتی

50 - 57

مثبل  . 6آظمًن وبَف اضظـ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس زاضای ؾطلفلی ي حمًق اللیت

58 - 64

مثبل  . 7ترهیم زاضاییُبی مكتطن

65 - 75
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مثالُای تًضیحی

ایه مثالُا خىبٍ تًضیحی دارد ي بخطی از استاوذارد حسابذاری ضمارٌ  32محسدً

ومدیضدًد.

در کلیٍ مثالُای ایه پیًست فرض می ضًد کٍ َیچ مؼاملٍ دیگری خس آوچٍ تطریح ضدذٌ اسدت،
يخًد وذارد.
هثال.0ضٌاساییٍاحسّایهَلسٍجًِمس 

َذف ایه مثال ػبارتست از:
الف .مكرم وطزن وحًٌ قىبؾبیی ياحسَبی مًلس يخٍ ومس زض يضقیتُبی مرتلف.
ة  .ضيقه ؾبذته فًاملی وٍ ياحس تدبضی ممىه اؾت زض قىبؾبیی ياحس مًلس يخٍ وم سی
وٍ زاضایی متقلك ثٍ آن اؾت ،زض وؾط ثگیطز.
الف  .فطٍضگاُ ظًدیطُای

هَضَع 

.1

فطيقگبٌ ”الف“ متقلك ثٍ قطوت فطيقگبَُبی ظودیطٌای ”ة“ اؾت .فطيق گبٌ ”ال ف“ ولی ٍ
وبالَبی ذًز ضا تىُب اظ ياحس ذطیس قطوت ”ة“ تأمیه م یوى س .لیم تگ صاضی ،ثبظاضی بثی،
تجلیغبت ي ؾیبؾتگصاضی ویطيی اوؿبوی ثٍخع اؾترسا نىسيلساض ي فطيقىسٌ فطيقگبٌ ”ال ف“
تًؾظ قطوت ”ة“ اودب میقًز .قطوت ”ة“ َمچىیه  5فطيقگبٌ زض قُطی و ٍ فطيق گبٌ
”الف“ زض آن يالـ اؾت زض مى بعك مرتل ف ي  20فطيق گبٌ زض ؾ بیط ق ُطَب زاضز .ولی ٍ
فطيقگبَُب ثٍ ضيقی مكبثٍ ثب فطيقگبٌ ”الف“ مسیطیت میقًز .فطيقگبٌ ”الف“ ي  4فطيق گبٌ
زیگط ،پىح ؾبل لجل ذطیساضی ي ؾطلفلی آوُب قىبؾبیی قسٌ اؾت .ثب تًخ ٍ ث ٍ ای ه ق طایظ،
ياحس مًلس يخٍ ومس ثطای فطيقگبٌ ”الف“ چیؿت؟

تجسیـٍيتحلیل 

 . 2ثطای قىبؾبیی ياحس مًلس يخٍ ومس فطيقگبٌ ”الف“ ،ياحس تد بضی وى بتی چ ًن م ًاضز
مىسضج زض نفحٍ ثقس ضا زض وؾط میگیطز:
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الف .آیب گعاضقگطی مسیطیت زاذلی عًضی عطاحی ق سٌ اؾ ت و ٍ اضظی بثی فملى طز
ثطمجىبی ته ته فطيقگبَُب امىبن پصیط ثبقس؟
ة  .آیب فقبلیت تدبضی ثط مجىبی ؾًز تهته فطيقگبَُب اودب میقًز یب ثط مجىبی ؾ ًز
وبحیٍ /قُط؟
َ . 3مٍ فطيقگبَُبی قطوت ”ة“ زض مىبعك مرتلف پطاوىسٌ َؿتىس ي احتمبالً مكتطیبن مرتلفی
زاضوس .ثىبثطایه ،اگطچٍ فطيقگبٌ ”الف“ زض ؾغح و ل ق طوت ،م سیطیت م یق ًز ،ل یىه
خطیبوُبی ومسی يضيزی آن تب حس ظیبزی مؿتمل اظ ؾبیط فطيقگبَُبی ق طوت ”ة“ اؾ ت.
ثىبثطایه ،فطيقگبٌ ”الف“ ثٍ احتمبل ظیبز یه ياحس مًلس يخٍ ومس اؾت.
 . 4اگط ياحس مًلس يخٍ ومس ”الف“ ثیبوگط پبییهت طیه ؾ غح ق طوت ”ة“ ثبق س و ٍ زض آن،
ؾطلفلی ثب َسف مسیطیت زاذلی وؾبضت م یق ًز ،ق طوت ”ة“ آظم ًن و بَف اضظـ
تكطیح قسٌ زض ثىس  82اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا ثطای آن ياحس مًل س يخ ٍ وم س
ثىبض میگیطز .اگط اعالفبت مطثًط ثٍ مجلغ زفتطی ؾطلفلی زض ؾغح ياحس مًلس يخ ٍ وم س
فطيقگبٌ ”الف“ زض زؾتطؼ وجبقس ي ثب َسف مسیطیت زاذلی وؾبضت وكًز ،زض ایه نًضت
قطوت فطيقگبَُبی ظودی طٌ ای ”ة“ ،آظم ًن و بَف اضظـ تك طیح ق سٌ زض ثى س 80
اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا ثطای آن ياحس مًلس يخٍ ومس ثىبضمیگیطز.
ب  .کاضذاًِ هیاًی زض یک فطریٌس تَلیس

هَضَع 

 . 5وبضذبوٍ ”ج“ ،مًاز ايلیٍ فمسٌ ث طای تًلی س محه ًل وُ بیی ذ ًز ضا اظ وبضذبو ٍ ”ة“
َط زي متقلك ثٍ یه ياح س تد بضی ذطی ساضی م ی وى س .لیم ت اوتم بلی محه ًالت
وبضذبوٍ ”ة“ ثٍ وبضذبوٍ ”ج“ ثٍ گًوٍای تقییه قسٌ اؾت وٍ ول ؾًز ث ٍ وبضذبو ٍ ”ة“
مىتمل میقًز 80 .زضنس اظ محهًل وُبیی وبضذبو ٍ ”ج“ ث ٍ مك تطیبن ذ بضج اظ ياح س
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تدبضی فطيذتٍ میقًز 60 .زضنس اظ محه ًل وُ بیی وبضذبو ٍ ”ة“ ث ٍ وبضذبو ٍ ”ج“
ي 40زضنس مبثمی ثٍ مكتطیبن ذبضج اظ ياحس تدبضی فطيذتٍ میقًز.
زض َط یه اظ حبلتُبی ظیط ،ياحسَبی مًلس يخ ٍ وم س ث طای وبضذبو ٍَ بی ”ة“ ي ”ج“
چیؿت؟
حالت اول :
وبضذبوٍ ”ة“ میتًاوس محهًالتی ضا وٍ ثٍ وبضذبوٍ ”ج“ میفطيقس ،زض ی ه ث بظاض فق بل
ثٍ فطيـ ثطؾبوس .لیمتُبی اوتمبلی زاذلی ثیف اظ لیمتُبی ثبظاض اؾت.
حالت دوم:
َیچ ثبظاض فقبلی ثطای محهًالتی وٍ وبضذبوٍ ”ة“ ثٍ وبضذبوٍ ”ج“ میفطيقس ،يخًز وساضز.
تجسیٍيتحلیل 
حالتايل

 . 6وبضذبوٍ ”ة“ میتًاوس محهًالت ذًز ضا زض یه ث بظاض فق بل ث ٍ ف طيـ ثطؾ بوس ،ل صا
خطیبوُبی ومسی يضيزی آن تب حس ظی بزی مؿ تمل اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی وبق ی اظ
وبضذبوٍ ”ج“ اؾت .ثىبثطایه ،وبضذبوٍ ”ة“ ثٍ احتمبل ظیبز ی ه ياح س مًل س يخ ٍ وم س
خساگبوٍ اؾت ،اگطچٍ ثركی اظ تًلیسات آن تًؾ ظ وبضذبو ٍ ”ج“ م ًضز اؾ تفبزٌ ل طاض
میگیطز ثىس  66اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
 . 7وبضذبوٍ ”ج“ ویع ثٍ احتمبل ظیبز یه ياحس مًلس يخٍ وم س خساگبو ٍ اؾ ت .وبضذبو ٍ ج،
 80زضنس اظ تًلیسات ذًز ضا ثٍ مكتطیبن ذبضج اظ ياحس تد بضی م یفطيق س؛ ثى بثطایه،
خطیبوُبی ومسی يضيزی آن ضا میتًان تب حس ظیبزی مؿتمل تلمی وطز.
 . 8لیمتُبی اوتمبلی زاذلی ،مىقىؽ وىىسٌ لیمتُبی ثبظاض ثطای محهًل وبضذبو ٍ ”ة“ ویؿ ت.
ثىبثطایه ،ثطای تقییه اضظـ التهبزی وبضذبوٍَبی ”ة“ ي ”ج“ ،ياحس تدبضی ثًزخٍَب ي یب
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پیفثیىیَبی مبلی ضا ثٍگًوٍای تقسیل میوىس وٍ مىقىؽوىىسٌ ثُتطیه ثطآيضز م سیطیت اظ
لیمتُبی آتی مجتىی ثط مقبمالت حمیم ی زض م ًضز محه ًالتی ثبق س و ٍ وبضذبو ٍ ”ة“
ثٍ وبضذبوٍ ”ج“ میفطيقس ثىس  66اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
حالت دوم
 . 9ثٍ احتمبل ظیبز ،مجلغ ثبظیبفتىی َط وبضذبوٍ ضا ومیتًان مؿتمل اظ مجلغ ثبظی بفتىی وبضذبو ٍ
زیگط اضظیبثی وطز ،ظیطا:
الف .اوثط تًلیسات وبضذبوٍ ”ة“ ثٍ نًضت زاذلی مهطف میقًز ي ومیتًان آن ضا زض ی ه
ثبظاض فقبل ثٍ فطيـ ضؾبوس .ثىبثطایه ،خطیبوُبی وم سی يضيزی وبضذبو ٍ ”ة“ ث ٍ تمبض ب
ثطای محهًالت وبضذبوٍ ”ج“ ثؿتگی زاضز .زضوتیدٍ ،وبضذبوٍ ”ة“ ومیتًاوس خطیبوُ بی
ومسی يضيزی وٍ تب حس ظیبزی مؿتمل اظ وبضذبوٍ ”ج“ ثبقس ،ایدبز وىس.
ة َ .ط زي وبضذبوٍ ،تحت مسیطیت ياحس ازاضٌ میقًوس.
 . 10زضوتیدٍ ،ثٍ احتمبل ظیبز ،وبضذبوٍَبی ”ة“ ي ”ج“ ثب َ م ،و ًچىتطیه گ طيٌ زاضاییُ بیی
اؾت وٍ خطیبوُبی ومسی يضيزی وٍ تب حس ظیبزی مؿتمل اؾت ،ایدبز میوىس.
ج ٍ .احس تداضی تک هحػَلی

هَضَع 

 . 11ياحس تدبضی ”الف“ یه وًؿ محهًل تًلیس می وىس ي مبله وبضذبوٍَبی ”ة“” ،ج“ ي ”ز“
اؾتَ .طوسا اظ ایه وبضذبوٍَب زض ی ه ل بضٌ ل طاض زاضو س .تًلی سات وبضذبو ٍ ”ة“ زض
وبضذبوٍَبی ”ج“ یب ”ز“ ،مًوتبغ میقًز .مدمًؿ ؽطفیت وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ث ٍ ع ًض
وبمل مًضز اؾتفبزٌ لطاض ومیگیطز .محهًالت ياحس تدبضی ”الف“ اظ عطیك وبضذبو ٍ ”ج“
یب ”ز“ ثٍ ؾطاؾط خُبن فطيذتٍ می قًز .ثطای مثبل ،اگط ثتًان تًلیس وبضذبوٍ ”ج“ ضا ؾطیقتط
اظ وبضذبوٍ ”ز“ تحًیل زاز ،میتًان آن ضا زض لبضٌ مح ل اؾ تمطاض وبضذبو ٍ ”ز“ فطيذ ت.
میعان اؾتفبزٌ اظ وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ثٍ ترهیم فطيقُب ثیه زي محل ثؿتگی زاضز.
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زض َط یه اظ حبلتُبی ظیط ،ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ثطای وبضذبوٍَبی ”ة“” ،ج“ ي ”ز“ چیؿت؟
حالتاٍل :ثطای محهًالت وبضذبوٍ ”ة“ ثبظاض فقبلی يخًز زاضز.
حالتزٍم:

ثطای محهًالت وبضذبوٍ ”ة“ ثبظاض فقبلی يخًز وساضز.

تجسیٍيتحلیل 
حالتايل 

 . 12ثٍ احتمبل ظیبز ،وبضذبوٍ ”ة“ یه ياحس مًلس يخٍ ومس خساگبوٍ اؾت ،ظیطا ث بظاض فق بلی
ثطای محهًالت آن يخًز زاضز.
 . 13اگطچٍ ثبظاض فقبلی ثطای محهًالت مًوتبغ قسٌ تًؾظ وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ يخًز زاضز،
لیىه خطیبوُبی ومسی يضيزی وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ث ٍ تره یم تًلی س زض زي مح ل
ثؿتگی زاضز .ثقیس اؾت وٍ ثتًان خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی ضا ثطای وبضذبوٍَبی ”ج“ ي
”ز“ ثٍ نًضت خساگبوٍ تقییه ومًز .ثىبثطایه ،ثٍ احتمبل ظیبز وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ثب َم،
وًچىتطیه گطيٌ زاضاییُبی لبثل تكریم اؾت وٍ خطیبوُبی وم سی يضيزی و ٍ ت ب ح س
ظیبزی مؿتمل اؾت ،ایدبز میوىس.
 . 14ثطای تقییه اضظـ التهبزی وبضذبوٍ ”ة“ ي وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ثبَم ،ياحس تدبضی ”الف“
ثًزخٍَب ي یب پیفثیىیَبی مبلی ضا ثٍگًوٍای تقسیل میوىس وٍ مىقىؽوىىسٌ ثُتطیه ث طآيضز اظ
لیمتُبی آتی مجتىی ثط مقبمالت حمیمی زض م ًضز محه ًالت وبضذبو ٍ ”ة“ ثبق س ثى س 66
اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
حالتديم 

 . 15ثٍ احتمبل ظیبز ،مجلغ ثبظیبفتىی َط وبضذبوٍ ضا ومیتًان ثٍ عًض مؿتمل ثطآيضز وطز ،ظیطا:
الف .ثبظاض فقبلی ثطای محهًالت وبضذبوٍ ”ة“ يخًز وساضز .ثىبثطایه ،خطیبوُبی ومسی يضيزی
وبضذبوٍ ”ة“ ثٍ فطيـ محهًل وُبیی تًؾظ وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ثؿتگی زاضز.
ة  .اگطچٍ ثبظاض فقبلی ثطای محهًالت مًوتبغ ق سٌ تًؾ ظ وبضذبو ٍَ بی ”ج“ ي ”ز“
يخًز زاضز ،لیىه خطیبوُبی ومسی يضيزی وبضذبوٍَبی ”ج“ ي ”ز“ ثٍ ترهیم تًلی س
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ثٍ آوُب ثؿتگی زاضز .ثقیس اؾت وٍ خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی وبضذبوٍَبی ”ج“ ي
”ز“ ضا ثتًان ثٍ نًضت خساگبوٍ تقییه ومًز.
 . 16زضوتیدٍ ،ثٍ احتمبل ظیبز ،وبضذبوٍَبی ”ة“” ،ج“ ي ”ز“ ثب َم یقىی ياحس تدبضی ”الف“ ،
وًچىتطیه گطيٌ زاضاییُبی لبثل تكریم اؾت وٍ خطیبوُبی وم سی يضيزی و ٍ ت ب ح س
ظیبزی مؿتمل اؾت ،ایدبز میوىس.
ز  .ػٌاٍیي هدالت

هَضَع 

 . 17یه وبقط مبله  150فىًان مدلٍ اؾت وٍ  70مًضز آن ذطیساضی قسٌ ي  80مًضز زیگط ضا ذ ًز
ایدبز وطزٌ اؾت .ثُبی پطزاذتی ثطای فىبيیه مدالت ذطیساضی قسٌ ثٍ فىًان زاضای ی وبمك ًُز
قىبؾبیی میقًز .مربضج تُیٍ ي اوتكبض مدالت ي وگُساقت فىبيیه فقلی َىگب يلًؿ ثٍ فى ًان
َعیىٍ قىبؾبیی میقًز .خطیبوُبی ومسی يضيزی وبقی اظ فطيـ مؿتمیم ي تجلیغبت ،ثطای َط فىًان
مدلٍ لبثل قىبؾبیی اؾت .فىبيیه تًؾظ ثركُبی مكتطیبن مسیطیت میگطزز .میعان زضآمس تجلیغبت
ثطای َط فىًان مدلٍ ثٍ تىًؿ فىبيیه مًخًز زض ثرف مكتطی وٍ فىًان مدلٍ معثًض ثٍ آن مطثًط
میقًز ،ثؿتگی زاضز .ؾیبؾت مسیطیت ثط ایه اؾت وٍ فىبيیه لسیمی ضا لجل اظ پبیبن فمط مفی س
آوُب وىبض ثگصاضز ي ثالفبنلٍ آن ضا ثب فىبيیه خسیس ثطای َمبن ثرف اظ مكتطیبن ،خبیگعیه ومبیس.
ياحس مًلس يخٍ ومس یه فىًان مدلٍ مىفطز ،چیؿت؟
تجسیٍيتحلیل 

 . 18ثٍ احتمبل ظیبز ،مجلغ ثبظیبفتىی یه مدلٍ مىفطز ضا میتًان ثطآيضز وطز .حتی اگط ؾغح زضآمس
تجلیغبت یه فىًان مدلٍ تب حس مقیىی اظ ؾبیط فىبيیه مًخًز ثطای َمبن ثرف اظ مكتطیبن
تأثیط ثپصیطز ،خطیبوُبی وم سی يضيزی وبق ی اظ ف طيـَ بی مؿ تمیم ي تجلیغ بت ،ث طای
َط فىًان مدلٍ لبثل قىبؾبیی اؾت .ثٍ فاليٌ ،اگطچٍ فى بيیه مد الت تًؾ ظ ثرك ُبی
مكتطیبن مسیطیت میقًز ،لیىه تهمیمبت مطثًط ثٍ وىبضگصاضی فى بيیه مد الت ،ث طای
تهته مدالت ثٍ نًضت خساگبوٍ گطفتٍ میقًز.
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 . 19ثىبثطایهَ ،ط یه اظ فىبيیه مدالت ثٍ احتمبل ظیبز ،خطیبوُبی ومسی يضيزی ایدبز میوى س
وٍ ثٍ میعان فمسٌای اظ زیگطی مؿتمل اؾت ي َط فىًان مدلٍ ،یه ياحس مًل س يخٍ وم س
خساگبوٍ میثبقس.
ّ  .ساذتواًی کِ ترطی اظ رى زض اخاضُ زیگطاى ٍ تقیِ هَضز استفازُ هالک است

هَضَع 

 . 20قطوت ”الف“ یه ياحس تًلیسی اؾت .ایه قطوت زاضای یه ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی اؾت
وٍ ثركی اظ آن زض اخبضٌ زیگطان ي ثمیٍ مًضز اؾتفبزٌ ذًز قطوت اؾت .لطاضزاز اخبضٌ ثب
مؿتأخط  5ؾبلٍ اؾت.
ياحس مًلس يخٍ ومس ثطای ؾبذتمبن چیؿت؟
تجسیٍيتحلیل 

َ . 21سف انلی اظ وگُساضی ایه ؾبذتمبن ،پكتیجبوی فقبلیتُبی تًلیسی قطوت ”ال ف“ اؾ ت.
ثىبثطایه ،ومیتًان ول ؾبذتمبن ضا مًلس خطیبوُبی ومسی يضيزی تلمی وطز و ٍ ث ٍ می عان
فمسٌ ای مؿتمل اظ خطیبوُبی ومسی ول ياحس تدبضی ثبقس .زض وتیدٍ ،ياحس مًلس يخٍ ومس
ثطای ؾبذتمبن ،ثٍ احتمبل ظیبز قطوت ”الف“ ثٍ فىًان یه مدمًفٍ ،اؾت.
 . 22ؾبذتمبن ثٍ فىًان یه ؾطمبیٍ گصاضی وگُساضی ومی قًز .ثىبثطایه ،تقییه اضظـ الته بزی
ؾبذتمبن ثط مجىبی ثطآيضز اخبضٌ ثُبی آتی آن زض ثبظاض ،مىبؾت ویؿت.
هثال . 2هحاسبِارسشالتصازیٍضٌاساییسیاىواّصارسش 

زض ایه مثبل ،اثطات مبلیبتی وبزیسٌ گطفتٍ میقًز.
هَضَعٍهحاسبِارسشالتصازی 

 . 23زض پبیبن ؾبل  ،13X0ياحس تدبضی ”الف“ ،ياحس تدبضی ”ة“ ضا ثٍ مجلغ 000ض 10میلیًن ضی بل
تحهیل میوىس .ياحس تدبضی ”ة“ زاضای وبضذبوٍَبی تًلیسی زض ؾٍ وكًض میثبقس.
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خسيل  - 1زازٌَب زض پبیبن ؾبل 13X0
تخصیص
قیمت خریذ

ارزش منصفانه
داراییهای قابل تشخیص

هیلیَى ریال 

هیلیَى ریال 

سرقفلی

هیلیَىریال( )0

فؼالیتُا در کطًر ”ج“

000ر3

000ر2

000ر1

فؼالیتُا در کطًر ”د“

000ر2

500ر1

500

فؼالیتُا در کطًر ”َ“

000ر5

500ر3

500ر1

خمغ

000ر10

000ر7

000ر3

 1فقبلیتُب زض َط وكًض ثیبوگط پبییهتطیه ؾغحی اؾت وٍ ثط ؾطلفلی ثٍ مىؾًض مسیطیت زاذلی وؾبضت میقًز ؾطلفلی مقبزل
تفبيت ثیه لیمت ذطیس فقبلیتُب زض َط وكًض ،عجك لطاضزاز ذطیس ي اضظـ مىهفبوٍ زاضاییُبی لبثل تكریم اؾت .

 . 24اظ آودب وٍ ؾطلفلی ثٍ فقبلیتُبی مًخًز زض َط وكًض ترهیم زازٌ قسٌ اؾتَ ،طی ه اظ
فقبلیتُب ثبیس ثٍ نًضت ؾبالوٍ ،یب زض ن ًضت يخ ًز وك بوٍای اظ امى بن و بَف اضظـ،
زض فًانل ظمبوی وًتبَتط مًضز آظم ًن و بَف اضظـ ل طاض گیطو س ثى س  82اؾ تبوساضز
حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
 . 25مجبلغ ثبظیبفتىی یقىی ثیك تطیه مجل غ اظ ث یه اضظـ الته بزی ي ذ بلم اضظـ ف طيـ
ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ثط مجىبی محبؾجبت اضظـ الته بزی تقی یه م یق ًز .زض پبی بن
ؾبلُبی  13X0ي  ،13X1اضظـ التهبزی َط یه اظ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ث یف اظ مجل غ
زفتطی آوُبؾت .ثىبثطایه ،فقبلیتُبی َط وكًض ي ؾطلفلی ترهیم زازٌ قسٌ ثٍ آن فقبلیتُ ب
ثسين وبَف اضظـ تلمی میقًز.
 . 26زض اثتسای ؾبل  13X2زيلت خسیسی زض وكًض ”ج“ اوتربة میقًز .ایه زيلت ممطضاتی ضا
يضـ میوىس وٍ ثٍ مًخ ت آن ،مح سيزیتُبی ث باَمیتی ث ط ن بزضات محه ًل ان لی
ياحس تدبضی ”الف“ ح بوم م ی ق ًز .زضوتید ٍ ،ث طای آیى سٌ لبث ل پ یفثیى ی ،تًلی س
ياحس تدبضی ”الف“ زض وكًض ”ج“ ثٍ میعان  40زضنس وبَف ذًاَس یبفت.
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 . 27ثب تًخٍ ثٍ محسيزیتُبی نبزضاتی فمسٌ ي وبَف تًلیس وبقی اظ آن ،ياحس تدبضی ”ال ف“
ثبیس مجلغ ثبظیبفتىی فقبلیتُبی وكًض ”ج“ زض اثتسای ؾبل  13X2ضا ثطآيضز وىس.
 . 28ياحس تدبضی ”الف“ زاضاییُبی لبثل تكریم فقبلیتُ بی وك ًض ”ج“ ضا ع ی  12ؾ بل ي
ؾطلفلی وبقی اظ تطویت تدبضی ضا عی  20ؾبل ثب ضيـ ذظ مؿتمیم مؿتُله م یوى س ي
اضظـ ثبلیمبوسٌای ضا ثطای آوُب ثطآيضز ومیوىس.
 . 29ياحس تدبضی ”الف“ ثطای تقی یه اضظـ الته بزی ياح س مًل س يخ ٍ وم س وك ًض ”ج“
خسيل قمبضٌ  2ضا مالحؾٍ ومبییس السامبت ظیط ضا اودب میزَس:
الف .ثط مجىبی آذطیه ثًزخٍَب ي یب پیف ثیىیَبی مبلی مًضز تأییس مسیطیت ثطای  5ؾ بل
آیىسٌ ؾبلُبی  13X2تب  13X6خطیبوُبی ومسی ضا پیفثیىی میوىس.
ة

.

خطیبوُبی ومسی ؾبلُبی ثقس ؾبلُبی  13X7تب  13Y2ضا ثط مجى بی وطذُ بی ضق س
وعيلی ثطآيضز میوىس .وطخ ضقس ثطای  3 ،13X7زضنس ثطآيضز میقًز .ایه و طخ اظ
متًؾظ وطخ ضقس ثلىسمست زض ثبظاض وكًض ”ج“ ومتط اؾت.

ج  .وطخ تىعیل  15زضنس ضا اوتربة میوىس وٍ ثیبوگط وطذی لجل اظ مبلیبت اؾت و ٍ
اضظیبثیُبی خبضی ثبظاض اظ اضظـ ظمبوی پًل ي ذغطات ذبل ياحس مًلس يخٍ وم س
وكًض ”ج“ ضا وكبن میزَس.
ضٌاساییٍاًساسُگیزیسیاىواّصارسش 

 . 30مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس وكًض ”ج“360 ،ض 1میلیًن ضیبل اؾت.
 . 31ياحس تدبضی ”الف“ مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس وكًض ”ج“ ضا ثب مجل غ زفت طی آن
ممبیؿٍ میوىس خسيل قمبضٌ  3ضا مالحؾٍ ومبییس .

777

استاندارد حسابداري ضماره 23
کاهص ارزش داراييها
پیَستضوارُ (2ازاهِ) 

 . 32ثٍ زلیل ایىىٍ مجلغ زفتطی ثٍ میعان 423ض 1میلی ًن ضی بل ث یف اظ مجل غ ثبظی بفتىی اؾ ت،
ياحس تدبضی ”الف“ ظیبن وبَف اضظـ ث ٍ می عان 423ض 1میلی ًن ضی بل ضا ثالفبن لٍ زض
ؾًز ي ظیبن قىبؾبیی می وىس .مجلغ زفتطی ؾطلفلی مطثًط ثٍ فملیبت وك ًض ”ج“ لج ل اظ
وبَف زازن مجلغ زفتطی ؾبیط زاضاییُبی لبثل تكریم ياحس مًلس يخ ٍ وم س وك ًض ”ج“
حصف میقًز ثىس  91اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
 . 33اثطات مبلیبتی ثٍ نًضت مدعا ثٍ حؿبة مىؾًض میقًز.
خسيل  - 2محبؾجٍ اضظـ التهبزی ياحس مًلس يخٍ ومس وكًض ”ج“ زض اثتسای ؾبل 13X2
ورخ
سال

عامل ارزش فعلی

رضذ بلىذمذت

جریاوُای وقذی آتی

با ورخ تىسیل %51

هیلیَى ریال 

13X2
13X3
13X4
13X5
13X6
13X7
13X8
13X9
13Y0
13Y1
n;11 13Y2

1

n;1

اضظـ التهبزی

230
253
1
273
1
290
1
304
2
313
2
307
2
289
2
245
2
184
2
61
1

%3
%2
%6
% 15
% 25
% 67



0/86957
0/75614
0/65752
0/57175
0/49718
0/43233
0/37594
0/32690
0/28426
0/24719
0/21494

جریاوُای وقذی آتی
()3

تىسیل ضذٌ
هیلیَىریال 

200
191
180
166
151
135
115
94
70
45
13
360ض1

1

مجتىی ثط ثُتطیه ثطآيضز مسیطیت اظ ذبلم خطیبوُبی ومسی پیفثیىی قسٌ پؽ اظ وبَف  40زضنسی تًلیس زض وكًض ”ج“ .

2

مجتىی ثط تؿطی خطیبوُبی ومسی ؾبل گصقتٍ ثب اؾتفبزٌ اظ وطذُبی ضقس وعيلی.

3

فبمل اضظـ فقلی ثب اؾتفبزٌ اظ ضاثغٍ

1
(1a )n

 k محبؾجٍ میقًز وٍ زض آن  aوطخ تىعیل ي  nزيضٌ تىعیل اؾت.
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خسيل  - 3محبؾجٍ ي ترهیم ظیبن وبَف اضظـ ثطای ياحس مًل س يخ ٍ وم س وك ًض ”ج“ زض
اثتسای ؾبل 13X2
سرقفلی

داراییُای
قابل تطخیص

جمع

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

ابتسایسال 09X2

ثُبی تمب قسٌ

000ض1

000ض2

000ض3

اؾتُالن اوجبقتٍ 13X1

50

167

217

ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ

950

833ض1

783ض2

وبَف اضظـ اوجبقتٍ

950

473

423ض1

مجلغ زفتطی

0

360ض1

360ض1

هثال.9بزگطتسیاىواّصارسش 

از دادٌَای مثال  2درمًرد ياحذ تداری ”الف“ بٍ َمراٌ اطالػات تکمیلی ارائٍ ضذٌ در ایه مثال
استفادٌ وماییذ .در ایه مثال ،اثرات مالیاتی وادیذٌ گرفتٍ میضًد.

هَضَع 

 . 34زض ؾبل  13X3زيلت خسیس َمچىبن مؿئًل ازاضٌ امًض وك ًض ”ج“ اؾ ت ،ام ب يض قیت
تدبضی آن وكًض ضي ث ٍ ثُج ًز اؾ ت .آث بض مىف ی ل ًاویه ن بزضاتی ث ط تًلی س ياح س
تدبضی ”الف“ ،وبَف یبفتٍ اؾت ي زضوتیدٍ مسیطیت پیفثیىی میوىس وٍ تًلیس ث ٍ می عان
 30زضنس ضقس ومبیس .ایه تغییط مؿبفس ،ياحس تدبضی ”الف“ ضا ملع ث ٍ تدسی س ث طآيضز
مجلغ ثبظیبفتىی ذبلم زاضاییُبی فملیبت يالـ زض وكًض ”ج“ میوى س ثى س  96اؾ تبوساضز
حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس  .ياحس مًل س يخٍ ومس ث طای ذ بلم زاضاییُ بی
فملیبت يالـ زض وكًض ”ج“َ ،ىًظ فملیبت يالـ زض وكًض ”ج“ اؾت.
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 . 35محبؾجبت مكبثٍ مثبل  2وكبن میزَس وٍ مجلغ ثبظیبفتىی ياح س مًل س يخ ٍ وم س يال ـ زض
وكًض ”ج“ زض حبل حبضط مقبزل 910ض 1میلیًن ضیبل اؾت.
بزگطتسیاىواّصارسش 

 . 36ياحس تدبضی ”الف“ مجلغ ثبظیبفتىی ي مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ وم س زض وك ًض ”ج“ ضا
ثب َم ممبیؿٍ میوىس.
خسيل  - 1محبؾجٍ مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس يالـ زض وكًض ”ج“ زض پبیبن ؾبل 13X3



سرقفلی

داراییُای
قابل تطخیص

جمع

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

ابتسایسال(09X2هثال )2

ثُبی تمب قسٌ

000ض1

000ض2

000ض3

اؾتُالن اوجبقتٍ

50

167

217

وبَف اضظـ اوجبقتٍ

950

473

423ض1

مجلغ زفتطی

0

360ض1

360ض1

پایاىسال 09X9

اؾتُالن ؾبلُبی  13X2ي 13X3

1

-

مجلغ زفتطی

0

247

247

113ض1

113ض1

مجلغ ثبظیبفتىی

910ض1

مبظاز مجلغ ثبظیبفتىی وؿجت ثٍ مجلغ زفتطی

797

1

پؽ اظ قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ زض اثتسای ؾبل  ،13X2ياحس تدبضی ”الف“ اؾتُالن زاضاییُبی لبث لتك ریم
يالـ زض وكًض ”ج“ ضا ثطمجىبی مجلغ زفتطی تقسیل قسٌ ي فمط مفیس ثبلیمبوسٌ  11ؾبل ثبظوگطی م یوى س اظ 166/7
میلیًن ضیبل ثٍ  123/6میلیًن ضیبل زض َط ؾبل .
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 . 37اظ ظمبن آذطیه ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی قسٌ ،تغییط مؿ بفسی زض ثطآيضزَ بی م ًضز
اؾتفبزٌ خُت تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ذبلم زاضاییُبی يالـ زض وك ًض ”ج“ ضخ زازٌ اؾ ت.
ثىبثطایه ،عجك ثىس  98اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32ياحس تدبضی ”الف“ ظی بن و بَف
اضظـ قىبؾبیی قسٌ زض ؾبل  13X2ضا ثطگكت میزَس.
 . 38عجك ثىسَبی  106ي  107اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32ياحس تدبضی ”الف“ مجلغ زفتطی
زاضاییُبی لبثل تكریم يالـ زض وكًض ”ج“ ضا ثٍ میعان  387میلیًن ضیبل خسيل قمبضٌ 3
ضا مالحؾٍ ومبییس  ،یقىی تب ومتطیه مجلغ اظ ثیه مجلغ ثبظی بفتىی 910ض 1میلی ًن ضی بل ي
ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ زاضاییُبی لبثل تك ریم 500ض 1میلی ًن ضی بل اف عایف
می زَس خسيل قمبضٌ  2ضا مالحؾٍ ومبیی س  .ای ه اف عایف ثالفبن لٍ زض ؾ ًز ي ظی بن
قىبؾبیی میگطزز.
 . 39عجك ثىس  108اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32ظیبن وبَف اضظـ ؾطلفلی ثطگكت ومیقًز.
خسيل  -2تقییه ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ زاضاییُبی لبثل تك ریم يال ـ زض وك ًض ”ج“
زض پبیبن ؾبل13X3
داراییُای
قابل تطخیص
هیلیَىریال 


پایاىسال 09X9

ثُبی تمب قسٌ

000ض2

اؾتُالن اوجبقتٍ  3×166/7ؾبل

500

ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ

500ض1

مجلغ زفتطی خسيل قمبضٌ 1

113ض1

تفبيت

387
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خسيل  -3مجلغ زفتطی زاضاییُبی يالـ زض وكًض ”ج“ زض پبیبن ؾبل13X3
داراییُای
سرقفلی

قابل تطخیص

جمع

هیلیَى ریال

هیلیَى ریال

هیلیَى ریال

پایاىسال 09X9

ثُبی تمب قسٌ

000ض1

000ض2

000ض3

اؾتُالن اوجبقتٍ

50

414

464

وبَف اضظـ اوجبقتٍ

950

473

423ض1

مجلغ زفتطی

0

113ض1

113ض1

ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

0

387

387

مجلغ زفتطی خسیس

0

500ض1

500ض1

هثالً . 4حَُبزذَرزباتجسیسساذتارآتی 

در ایه مثال ،اثرات مالیاتی وادیذٌ گرفتٍ میضًد.
هَضَع 

 . 40زض پبیبن ؾبل  ،13X0ياحس تد بضی ” “ وبضذبو ٍای ضا م ًضز آظم ًن و بَف اضظـ ل طاض
میزَس .ایه وبضذبوٍ ،یه ياحس مًلس يخٍ ومس اؾت .زاضاییُبی ایه وبضذبوٍ ثٍ ثُبی تمب
قسٌ مؿتُله قسٌ وگُساضی می قًز .مجلغ زفتطی ای ه وبضذبو ٍ 000ض 3میلی ًن ضی بل ي
فمط مفیس ثبلیمبوسٌ آن  10ؾبل اؾت.
 . 41مجلغ ثبظیبفتىی وبضذبوٍ یقى ی ثیك تطیه مجل غ اظ ث یه اضظـ الته بزی ي ذ بلم اضظـ
فطيـ ثط مجىبی اضظـ التهبزی آن محبؾجٍ میقًز .ثطای محبؾجٍ اضظـ التهبزی اظ وطخ
تىعیل  14زضنس لجل اظ مبلیبت اؾتفبزٌ میقًز.
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 . 42ثًزخٍَبی مًضز تأییس مسیطیت وكبن میزَس وٍ:
الف .زض پبی بن ؾ بل ،13X3وبضذبو ٍ ث ب مر بضج ث طآيضزی مق بزل  100میلی ًن ضی بل
تدسیس ؾبذتبض ذًاَس قس .امب اظ آودب وٍ ياحس تدبضی ” “ َىًظ متقُس ث ٍ تدسی س
ؾبذتبض ویؿت ،شذیطٌای ثطای مربضج تدسیس ؾبذتبض آتی قىبؾبیی وكسٌ اؾت.
ة  .مىبفـ آتی حبنل اظ ایه تدسیس ؾبذتبض ثٍ نًضت وبَف خطیبوُبی ومسی ذطيخی
آتی ذًاَس ثًز.
 . 43زض پبیبن ؾبل  ،13X2ياحس تدبضی ” “ متقُس ثٍ اودب تدسیس ؾبذتبض میقًز .مربضج تدسی س
ؾبذتبض ومبوبن مقبزل  100میلیًن ضیبل ثطآيضز میقًز ي اظ ایه ضي ثطای آن شذیطٌ قىبؾ بیی
میگطزز .خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی وبضذبوٍ وٍ ثطاؾبؼ آذطیه ثًزخٍَ بی م ًضز تأیی س
مسیطیت میثبقس ،زض ثىس  47مىقىؽ قسٌ ي وطخ تىعیل فقلی ،مكبثٍ پبیبن ؾبل  13X0اؾت.
 . 44زض پبیبن ؾبل  ،13X3مربضج يالقی تدسیس ؾبذتبض مقبزل  100میلیًن ضیبل متحمل ي پطزاذت
قس .خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی وبضذبوٍ مىسضج زض آذ طیه ثًزخ ٍَ بی م ًضز تأیی س
مسیطیت ي وطخ تىعیل فقلیَ ،مچىبن مكبثٍ پبیبن ؾبل  13X2اؾت.
زرپایاىسال 09X1

خسيل  -1محبؾجٍ اضظـ التهبزی وبضذبوٍ زض پبیبن ؾبل 13X0
سال

جریاوُای وقذی

تىسیل ضذٌ
با ورخ %51

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

13X1

300

263

13X2

280

215

13X3

420

1

283

13X4

520

2

308
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ازامٍ خسيل 1
تىسیل ضذٌ
سال

جریاوُای وقذی

با ورخ %51



هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

13X5

350

2

182

13X6

420

2

191

13X7

480

2

192

13X8

480

2

168

13X9

460

2

141

13Y0

400

2

108

اضظـ التهبزی

051ض2

1

قبمل مربضج ثطآيضزی تدسیس ؾبذتبض وٍ زض ثًزخٍَبی مسیطیت مىقىؽ قسٌ ،ومیثبقس.

2

قبمل مىبفـ ثطآيضزی مًضز اوتؾبض اظ تدسیس ؾبذتبض وٍ زض ثًزخٍَبی مسیطیت مىقىؽ قسٌ ،ومیثبقس.

 . 45مجلغ ثبظیبفتىی وبضذبوٍ اضظـ التهبزی ومتط اظ مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله ق سٌ
آن اؾت .ثىبثطایه ،ياحس تدبضی ” “ ظیبن وبَف اضظـ ثطای وبضذبوٍ قىبؾبیی میوىس.
خسيل  - 2محبؾجٍ ظیبن وبَف اضظـ زض پبیبن ؾبل 13X0
کارخاوٍ
هیلیَىریال 

ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ

000ض3

مجلغ ثبظیبفتىی خسيل قمبضٌ 1

051ض2

ظیبن وبَف اضظـ

949

مجلغ زفتطی

051ض2
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زرپایاىسال 09X0

 . 46ضيیسازی وٍ مؿتلع ثطآيضز مدسز مجلغ ثبظیبفتىی وبضذبو ٍ ثبق س يال ـ وگطزی سٌ اؾ ت.
ثىبثطایه ،ویبظی ثٍ محبؾجٍ مجلغ ثبظیبفتىی ویؿت.
زرپایاىسال 09X2

 . 47ياحس تدبضی ” “ متقُس ثٍ تدسیس ؾبذتبض اؾت .ثىبثطایه ،خُ ت تقی یه اضظـ الته بزی
وبضذبوٍ ،مىبفـ مًضز اوتؾبض حبنل اظ تدسیس ؾبذتبض زض پیفثیىی خطیبوُبی ومسی زض وؾ ط
گطفتٍ میقًز .زضوتیدٍ خطیبوُبی ومسی آتی ثطآيضزی وٍ زض محبؾجٍ اضظـ التهبزی پبیبن
ؾبل  13X0مًضز اؾتفبزٌ لطاض می گیطز ،افعایف می یبثس .عجك ثىس  96اؾتبوساضز حؿ بثساضی
قمبضٌ  ،32مجلغ ثبظیبفتىی وبضذبوٍ زيثبضٌ زض پبیبن ؾبل  13X2تقییه میقًز.
خسيل  -3محبؾجٍ اضظـ التهبزی وبضذبوٍ زض پبیبن ؾبل 13X2
سال

13X3
13X4
13X5
13X6
13X7
13X8
13X9
13Y0

جریاوُای وقذی

تىسیل ضذٌ با ورخ %51

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

1

420
570
2
380
2
450
2
510
2
510
2
480
2
410
2

اضظـ التهبزی

368
439
256
266
265
232
192
144
162ض2

1

قبمل مربضج ثطآيضزی خُت تدسیس ؾبذتبض ومیثبقس ،ظیطا لجالً اظ ایه ثبثت ثسَی قىبؾبیی قسٌ اؾت.

2

قبمل مىبفـ ثطآيضزی مًضز اوتؾبض حبنل اظ تدسیس ؾبذتبض میثبقس وٍ زض ثًزخٍَبی مسیطیت مىقىؽ قسٌ اؾت.
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 . 48مجلغ ثبظیبفتىی وبضذبوٍ اضظـ التهبزی ثیكتط اظ مجلغ زفتطی آن اؾت خسيل ق مبضٌ 4
ضا مالحؾٍ ومبییس  .ثىبثطایه ،ياحس تدبضی ” “ ظیبن و بَف اضظـ قىبؾ بیی ق سٌ ث طای
وبضذبوٍ زض پبیبن ؾبل  13X0ضا ثطگكت میزَس.
خسيل  -4محبؾجٍ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ زض پبیبن ؾبل 13X2
کارخاوٍ
هیلیَىریال 

مجلغ زفتطی پبیبن ؾبل  13X0خسيل قمبضٌ 2

051ض2

پایاىسال 09X2

َعیىٍ اؾتُالن ثطای ؾبلُبی  13X1ي  -13X2خسيل قمبضٌ 5

410

مجلغ زفتطی لجل اظ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

641ض1

مجلغ ثبظیبفتىی خسيل قمبضٌ 3

162ض2

ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

521

مجلغ زفتطی پؽ اظ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

162ض2

ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ خسيل قمبضٌ 5

400ض2

1

1

ثطگكت ظیبن مًخت فعيوی مجلغ زفتطی وبضذبوٍ وؿجت ثٍ ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ ومیگطزز.
ثىبثطایه ،ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ثٍ عًض وبمل قىبؾبیی میقًز.

زرپایاىسال 09X9

 . 49پطزاذت مربضج تدسیس ؾبذتبض مًخت ایدبز ی ه خطی بن ذطيخ ی يخ ٍ وم س مق بزل
 100میلیًن ضیبل میقًز .فلیضیم ذطيج يخٍ ومس ،تغییطی زض خطیبوُبی ومسی ث طآيضزی
آتی وٍ خُت تقییه اضظـ التهبزی زض پبیبن ؾبل  13X2ثىبض میضيز ،ثٍ يخًز ومیآی س.
لصا مجلغ ثبظیبفتىی ثطای وبضذبوٍ زض پبیبن ؾبل  13X3محبؾجٍ ومیقًز.
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خسيل  - 5ذالنٍ مجلغ زفتطی وبضذبوٍ
ّشیٌِاستْالن

سیاى 

بْـایتوامضسُ 

تؼسیلضسُ 


واّص ارسش 

هبلغزفتزی 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

13X0

000ض3

051ض2

0

پایاىسال 


هستْلهضــسُ  هبلغباسیافتٌی 

949

051ض2

13X1

700ض2

.ن

205

0

846ض1

13X2

400ض2

162ض2

205

521

162ض2

13X3

100ض2

.ن

270

0

892ض1

 .ن  :اظ آودب وٍ َیچ وكبوٍای مجىی ثط امىبن افعایف/وبَف ظی بن و بَف اضظـ يخ ًز و ساضز،
مجلغ ثبظیبفتىی محبؾجٍ وكسٌ اؾت.
هثالً.5حَُبزذَرزباهرارجآتی 

زض ایه مثبل ،اثطات مبلیبتی وبزیسٌ گطفتٍ میقًز.
هَضَع 

 . 50زض پبیبن ؾبل  ،13X0ياحس تدبضی ”ف“ مبقیهآالتی ضا مًضز آظمًن وبَف اضظـ لطاض میزَ س.
مبقیهآالت یه ياحس مًلس يخٍ ومس اؾت .ایه زاضایی ثٍ ثُبی تمب قسٌ مؿ تُله ق سٌ
گعاضـ می قًز ي مجلغ زفتطی آن 000ض 150میلی ًن ضی بل اؾ ت .فم ط مفی س ثبلیمبو سٌ
ثطآيضزی آن  10ؾبل میثبقس.
 . 51مجلغ ثبظیبفتىی ایه مبقیهآالت ثیكتطیه مجل غ اظ ث یه اضظـ الته بزی ي ذ بلم اضظـ
فطيـ ثط مجىبی اضظـ التهبزی تقییه م ی ق ًز .اضظـ الته بزی ث ب اؾ تفبزٌ اظ و طخ
تىعیل  14زضنس لجل اظ مبلیبت محبؾجٍ میقًز.
 . 52ثًزخٍَبی مًضز تأییس مسیطیت مًاضز ظیط ضا وكبن میزَس:
الف .مربضج ثطآيضزی الظ ثطای حفؼ ؾ غح مى بفـ الته بزی م ًضز اوتؾ بض وبق ی اظ
مبقیهآالت زض يضقیت فقلی ،ي
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ة  .زض ؾبل  13X4ثطای ثُجًز فملىطز مبقیهآالت اظ عطیك اف عایف ؽطفی ت تًلی سی،
مربضخی مقبزل 000ض 25میلیًن ضیبل اودب ذًاَس قس.
 . 53خطیبوُبی ومسی ثطآيضزی آتی مبقیهآالت ثطاؾبؼ آذطیه ثًزخٍَبی مًضز تأییس مسیطیت،
زض ثىس  56مىقىؽ قسٌ ي وطخ تىعیل فقلی ،مكبثٍ وطخ پبیبن ؾبل  13X0اؾت.
خسيل  -1محبؾجٍ اضظـ التهبزی مبقیهآالت زض پبیبن ؾبل 13X0
سال

جریاوُای وقذی
هیلیَىریال 

13X1

165ض22

1

13X2

450ض21

1

13X3

550ض20

1

13X4

725ض24

 1ي 2

13X5

325ض25

 1ي 3

13X6

825ض24

 1ي 3

13X7

123ض24

 1ي 3

13X8

533ض25

 1ي 3

13X9

234ض24

 1ي 3

13Y0

850ض22

 1ي 3

هیلیَىریال 

443ض19
505ض16
871ض13
639ض14
153ض13
310ض11
640ض9
951ض8
452ض7
164ض6
128ض121

اضظـ التهبزی
1

تىسیل ضذٌ
با ورخ %51

قبمل مربضج ثطآيضزی الظ ثطای حفؼ ؾغح مىبفـ التهبزی مًضز اوتؾبض وبقی اظ مبق یهآالت زض يض قیت فقل ی
میثبقس.

2

قبمل مربضج ثطآيضزی ثطای ثُجًز فملىطز مبقیهآالت وٍ زض ثًزخٍَبی مسیطیت مىقىؽ قسٌ اؾت ،ومیثبقس.

3

قبمل مىبفـ مًضز اوتؾبض ثطآيضزی حبنل اظ ثُجًز فملىطز مبقیهآالت وٍ زض ثًزخٍَ بی م سیطیت م ىقىؽ ق سٌ
اؾت ،ومیثبقس.

 . 54مجلغ ثبظیبفتىی مبقیهآالت اضظـ التهبزی اظ مجل غ زفت طی آن ومت ط اؾ ت .ثى بثطایه،
ياحس تدبضی ”ف“ ظیبن وبَف اضظـ ضا ثطای مبقیهآالت قىبؾبیی میوىس.
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خسيل  -2محبؾجٍ ظیبن وبَف اضظـ زض پبیبن ؾبل 13X0
ماضیهآالت
هیلیَىریال 



ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ
مجلغ ثبظیبفتىی خسيل قمبضٌ 1

000ض150
128ض121

ظیبن وبَف اضظـ
مجلغ زفتطی

872ض28
128ض121

سالْای09X0تا 09X9

 . 55ضيیسازی وٍ مؿتلع ثطآيضز مدسز مجلغ ثبظیبفتىی مبق یهآالت ثبق س يال ـ وك سٌ اؾ ت.
ثىبثطایه ،ویبظی ثٍ محبؾجٍ مجلغ ثبظیبفتىی ویؿت.
پایاىسال 09X4

 . 56مربضخی ثطای ثُجًز فملىطز مبقیهآالت اود ب ق سٌ اؾ ت .ثى بثطایه ،زض تقی یه اضظـ
التهبزی مبقیه آالت ،مىبفـ آت ی م ًضز اوتؾ بض وبق ی اظ ثُج ًز فملى طز مبق یهآالت،
زض پیفثیىی خطیبوُبی ومسی زض وؾط گطفتٍ میقًز .ایه امط مًخت افعایف خطیبوُبی ومسی
آتی ثطآيضزی می گطزز وٍ خُت تقییه اضظـ التهبزی زض پبیبن ؾبل  ،13X0مًضز اؾتفبزٌ
لطاض گطفتٍ ثًز .زضوتیدٍ ،عجك ثىس  96اؾ تبوساضز حؿ بثساضی ق مبضٌ  ،32مجل غ ثبظی بفتىی
مبقیهآالت زيثبضٌ زض پبیبن ؾبل  13X4محبؾجٍ میقًز.
خسيل  -3محبؾجٍ اضظـ التهبزی مبقیهآالت زض پبیبن ؾبل 13X4
سال


جریاوُای وقذی
هیلیَىریال 

()5

تىسیل ضذٌ با
ورخ %51
هیلیَىریال 

13X5

321ض30

597ض26

13X6

750ض32

200ض25

13X7

721ض31

411ض21

13X8

950ض31

917ض18
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ازامٍ خسيل 3
سال

جریاوُای وقذی



()5

هیلیَىریال 

تىسیل ضذٌ با
ورخ %51
هیلیَىریال 

13X9

100ض33

191ض17

13Y0

999ض27

756ض12
072ض122

اضظـ التهبزی

 1قبمل مىبفـ مًضز اوتؾبض ثطآيضزی وبقی اظ ثُجًز فملىطز مبقیهآالت وٍ زض ثًزخٍَبی م سیطیت م ىقىؽ ق سٌ اؾ ت،
میثبقس.

 . 57مجل غ ثبظیبفتىی مبقی هآالت اضظـ الته بزی ثیف اظ مجل غ زفتطی ي ثُبی تمب ق سٌ
مؿتُله قسٌ آن اؾت خسيل قمبضٌ  4ضا مالحؾٍ ومبییس  .ثىبث طای ه ،ياحس تدبضی ”ف“
ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی قسٌ ثطای مبقیهآالت زض پبیبن ؾبل  13X0ضا ثطگكت میزَس
ثٍ گًوٍای وٍ مبقیهآالت ثٍ ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ مىقىؽ قًز.
خسيل  -4محبؾجٍ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ زض پبیبن ؾبل 13X4
ماضیهآالت
هیلیَىریال 



مجلغ زفتطی زض پبیبن ؾبل  13X0خسيل قمبضٌ 2

128ض121

َعیىٍ اؾتُالن  13X1تب  - 13X4خسيل قمبضٌ 5

452ض48

مربضج ثُجًز فملىطز زاضایی

000ض25

مجلغ زفتطی لجل اظ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

676ض97

مجلغ ثبظیبفتىی خسيل قمبضٌ 3

072ض122

ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

324ض17

مجلغ زفتطی پؽ اظ ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ

000ض115

ثُبی تمب قسٌ تبضیری مؿتُله قسٌ خسيل قمبضٌ 5

000ض115

1

1

اضظـ التهبزی مبقیه آالت اظ ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ ،ثیكتط میثبق س .ثى بثطایه ،ثطگك ت
ظیبن وجبیس مًخت فعيوی مجلغ زفتطی مبقیهآالت وؿجت ثٍ ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ گطزز.
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خسيل  - 5ذالنٍ مجلغ زفتطی مبقیهآالت
سال

بُای تمام ضذٌ
مستُلک ضذٌ

مبلغ بازیافتىی

َسیىٍ استُالک
تعذیلضذٌ

زیان
کاَص ارزش

مبلغ دفتری

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

128ض121
.ن
.ن
.ن

0
113ض12
113ض12
113ض12
113ض12
113ض12
167ض19

13X0
13X1
13X2
13X3
13X4
ثُؿبظی

000ض150
000ض135
000ض120
000ض105
000ض90
000ض25
000ض115

072ض122

13X5

833ض95

.ن

872ض28
0
0
0

128ض121
015ض109
902ض96
789ض84

324ض17

000ض115

0

833ض95

 .ن :اظ آودب وٍ َیچ وكبوٍای مجىیثط امىبن افعایف /وبَف ظی بن و بَف اضظـ يخ ًز و ساضز ،مجل غ
ثبظیبفتىی محبؾجٍ وكسٌ اؾت.
هثال.6آسهَىواّصارسشٍاحسّایهَلسٍجِ ًمسزارایسزلفلیٍحمَقاللیت 

در ایه مثال ،اثرات مالیاتی وادیذٌ گرفتٍ میضًد.
هَضَع 

 . 58ياحس تدبضی انلی  80زضنس مبلىیت ياحس تدبضی فطفی ضا ثٍ مجلغ 100ض 2میلیًن ضیبل زض
ايل ف طيضزیه 13X3تحه یل و طز .زض آن ت بضید ،ذ بلم اضظـ مىه فبوٍ زاضاییُ بی
لبثلتكریم ياحس فطفی 500ض 1میلیًن ضیبل ثًز .ؾُم اللیت اظ ذ بلم زاضاییُ بی لبث ل
تكریم ياحس فطفی مجلغ  300میلیًن ضی بل  20زضن س اظ 500ض 1میلی ًن ضی بل اؾ ت.
ؾطلفلی ثٍ مجلغ  900میلیًن ضیبل مقبزل تفبيت ثیه خمـ مبث ٍاظای اوتم بلی ي مجل غ حم ًق
اللیت  300میلیًن ضی بل 100 +ض 2میلی ًن ضی بل ي ذ بلم زاضاییُ بی لبث ل تك ریم
500ض 1میلیًن ضیبل اؾت.
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 . 59مدمًفٍ ول زاضاییُبی ياحس فطفی ،وًچىتطیه مدمًفٍ زاضاییُبیی اؾت وٍ خطیبوُبی وم سی
يضيزی حبنل اظ آن ،ثٍ میعان فمسٌای مؿتمل اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی حبن ل اظ ؾ بیط
زاضاییُب یب مدمًفٍَبی زیگطی اظ زاضاییُب اؾ ت .ثى بثطایه ،ياح س فطف ی ی ه ياح س مًل س
يخٍ ومس اؾت .اظ آودب وٍ اوتؾبض م یضيز ؾ بیط ياح سَبی مًل س يخ ٍ وم س ياح س ان لی
اظ َمافعایی وبقی اظ تطویت مىتفـ قًوس ،اظ ایه ضي ؾطلفلی مطثًط ثٍ آن َم افعای ی ث ٍ مجل غ
 500میلیًن ضیبل ثیه ؾبیط ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ياحس انلی ترهیم مییبثس .اظ آودب و ٍ
مجلغ زفتطی ياحس مًلس يخٍ ومس ياحس فطفی  ،قبمل ؾطلفلی میثبقس ،آظمًن و بَف اضظـ
آن ثبیس ثٍ نًضت ؾبالوٍ ،یب زض نًضت يخًز وكبوٍَبیی اظ امىبن وبَف اضظـ ،زض فًان ل
ظمبوی وًتبٌتط اودب قًز ثىس  82اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  32ضا مالحؾٍ ومبییس .
 . 60ياحس انلی زض پبیبن ؾبل  ،13X3مجلغ ثبظیبفتىی ياحس فطفی ثٍ فىًان ياحس مًلس يخٍ ومس
ضا 000ض 1میلیًن ضیبل تقییه میوىس .مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ زاضاییُبی
ياحس فطفی ثٍ ییط اظ ؾطلفلی 350ض 1میلیًن ضیبل اؾت.
آسهَىواّصارسشٍاحسفزػی(ٍاحسهَلسٍجِ ًمس) 

 . 61ؾطلفلی لبثل اوتؿبة ثٍ اللیت زض مجلغ ثبظیبفتىی ياحس فطفی زضوؾ ط گطفت ٍ ق سٌ ام ب زض
نًضتُبی مبلی تلفیم ی ياح س ان لی قىبؾ بیی وك سٌ اؾ ت .ثى بثطایه ،مجل غ زفت طی
ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ ياحس فطفی پیف اظ ممبیؿٍ ثب مجلغ ثبظیبفتىی آن ثٍ می عان
000ض 1میلیًن ضیبل ،ثٍ میعان ؾطلفلی لبثل اوتؿبة ثٍ اللیت افعایف مییبثس .ؾطلفلی لبثل
اوتؿبة ثٍ ؾُم  80زضنسی ياحس انلی زض ياح س فطف ی زض ت بضید تحه یل ،پ ؽ اظ
ترهیم  500میلیًن ضیبل ثٍ ؾبیط ياحسَبی مًل س يخ ٍ وم س ياح س ان لی ،ثطاث ط ث ب
 400میلیًن ضیبل اؾت وٍ مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ آن  380میلیًن ضیبل
می ثبقس .ثىبثطایه ،ؾطلفلی لبثل اوتؿبة ثٍ ؾُم  20زضنسی اللی ت زض ياح س فطف ی زض
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تبضید تحهیل 100 ،میلیًن ضیبل اؾت وٍ مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله ق سٌ آن
 95میلیًن ضیبل میثبقس.
خسيل  -1آظمًن وبَف اضظـ ياحس فطفی زض پبیبن ؾبل 13X3



سرقفلی
ياحذ فرعی

خالص داراییُای
قابل تطخیص

جمع

هیلیَىریال 

هیلیَىریال

هیلیَىریال

پایاىسال 09X9
مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ

380

ؾُم اللیت قىبؾبیی وكسٌ

95

مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ تقسیل قسٌ

475

350ض1
350ض1

730ض1
95
825ض1

مجلغ ثبظیبفتىی

000ض1

ظیبن وبَف اضظـ

825

تخصیصزیانکاَصارزش

 . 62عجك ثىس  91اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32ظیبن وبَف اضظـ ياح س مًل س يخ ٍ وم س
ثٍ مجلغ  825میلیًن ضیبل اثتسا نطف وبَف مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿ تُله ق سٌ
ؾطلفلی میقًز ي ؾپؽ ثبلیمبوسٌ آن ثیه ؾبیط زاضاییُب تؿُیم میگطزز.
 . 63ثىبثط ایه 475 ،میلیًن ضیبل اظ  825میلیًن ضیبل ظیبن وبَف اضظـ ياحس فطفی ث ٍ ؾ طلفلی
ترهیم مییبثس .زض ن ًضتی و ٍ ياح س فطف ی و ٍ ثرك ی اظ آن تمل ه ق سٌ ،ذ ًز
یه ياحس مًلس يخٍ ومس ثبقس ،ظیبن وبَف اضظـ ؾطلفلی ثط مجىبی ترهیم ؾًز یب ظی بن
ثیه حمًق اوثطیت ي اللیت تؿُیم میقًز .زض ایه مثبل ،ؾ ًز ی ب ظی بن ث ط مجى بی وؿ جت
مبلىیت ترهیم مییبثس .اظ آودب وٍ ؾطلفلی تىُب ثٍ میعان ؾُم مبلىیت  80زضنسی ياح س
انلی زض ياحس فطفی قىبؾبیی میقًز ،ياحس انلی تىُ ب  80زضن س ظی بن و بَف اضظـ
ؾطلفلی یقىی  380میلیًن ضیبل ضا قىبؾبیی میوىس.
777

استاندارد حسابداري ضماره 23
کاهص ارزش داراييها
پیَستضوارُ (2ازاهِ) 

 . 64ثبلیمبوسٌ ظیبن وبَف اضظـ ثٍ مجل غ  350میلی ًن ضی بل اظ عطی ك و بَف مجل غ زفت طی
ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ زاضاییُبی لبثل تكریم ياحس فطفی قىبؾ بیی م یق ًز
خسيل قمبضٌ  2ضا مالحؾٍ ومبییس .
خسيل  -2ترهیم ظیبن وبَف اضظـ ياحس فطفی زض پبیبن ؾبل 13X3
سرقفلی

خالص داراییُای
قابـل تطخیـص

جمع

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

پایاىسال 09X9
مجلغ زفتطی ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ

380

350ض1

730ض1

ظیبن وبَف اضظـ

380

350

730

000ض1

000ض1

مجلغ زفتطی

-

هثال.7ترصیصزاراییْایهطتزن 

در ایه مثال ،اثرات مالیاتی وادیذٌ گرفتٍ میضًد.
هَضَع 

 . 65ياحس تدبضی ” “ زاضای ؾٍ ياحس مًلس يخٍ ومس ث ٍ وبمُ بی ”ال ف“” ،ة“ ي ”ج“ اؾ ت.
مجبلغ زفتطی ایه ياحسَب قبمل ؾ طلفلی ویؿ ت .ث ٍ زلی ل تغیی طات زض مح یظ فى بيضی
ياحس تدبضی ” “ ،آظمًن وبَف اضظـ ثطای َط یه اظ ياحسَبی مًل س يخٍ وم س اود ب
می قًز .زض پبیبن ؾبل  ،13X0مجبلغ زفتطی ياحسَبی ”الف“” ،ة“ ي ”ج“ ثٍ تطتی ت ،100
 150ي  200میلیًن ضیبل اؾت.
 . 66مسیطیت فملیبت ياحسَب اظ عطیك ازاضٌ مطوعی اودب میقًز .مجلغ زفت طی ازاضٌ مطو عی
 200میلیًن ضیبل اؾت وٍ قبمل ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ثٍ مجلغ  150میلیًن ضیبل ي مطو ع
تحمیمبت ثٍ مجلغ  50میلیًن ضیبل می ثبقس .مجبلغ زفتطی ياحسَبی مًلس يخ ٍ وم س مجى بی
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مىغمی ثطای تؿُیم مجلغ زفتطی ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ثٍ َط یه اظ آوُب اؾ ت .ام ب مجل غ
زفتطی مطوع تحمیمبت ضا ومیتًان ثط مجىبی مىغمی ثٍ َط یه اظ ياحسَبی مًل س يخٍ وم س
ترهیم زاز.
 . 67فمط مفیس ثبلیمبوسٌ ثطآيضزی ياحس مًلس يخٍ ومس ”الف“  10ؾبل اؾت .فمط مفیس ثبلیمبوسٌ
ثطآيضزی ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ”ة“ ي ”ج“ ي ازاضٌ مطوعی  20ؾبل اؾت .ازاضٌ مطوعی
ثط مجىبی ذظ مؿتمیم مؿتُله میقًز.
 . 68مجلغ ثبظیبفتىی یقىی ثیكتطیه مجلغ اظ ثیه اضظـ التهبزی ي ذبلم اضظـ فطيـ َط یه اظ
ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ثطاؾبؼ اضظـ التهبزی اؾت .اضظـ التهبزی ثب اؾتفبزٌ اظ وطخ
تىعیل  15زضنس لجل اظ مبلیبت محبؾجٍ میقًز.
تطخیص داراییُای مطترک

 . 69عجك ثىس  89اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32ياحس تدبضی ” “ زض اثتسا تم بمی زاضاییُ بی
مكتطن مطثًط ثٍ َط یه اظ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس تحت ثطضؾی ضا قىبؾبیی م یوى س.
زاضاییُبی مكتطن ،ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ي مطوع تحمیمبت اؾت.
 . 70ياحس تدبضی ” “ وحًٌ ثطذًضز ثب َط یه اظ زاضاییُبی مكتطن ضا ثٍ نًضت ظیط تقییه میوىس:
الف .مجلغ زفتطی ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ضا میتًان ثط مجىبی مىغمی ي یىىًاذت ثٍ ياحسَبی
مًلس يخٍ ومس تحت ثطضؾی ترهیم زاز.
ة  .مجلغ زفتطی مطوع تحمیمبت ضا ومیتًان ثط مجىبی مىغم ی ي یىىًاذ ت ث ٍ ياح سَبی
مًلس يخٍ ومس تحت ثطضؾی ترهیم زاز.
تخصیص داراییُای مطترک

 . 71مجلغ زفتطی ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ثط مجىبی مجلغ زفتطی َط ی ه اظ ياح سَبی مًل س يخ ٍ وم س
ترهیم مییبثس .ثٍ زلیل ایىىٍ فمط مفیس ثطآيضزی ياحس مًل س يخ ٍ وم س ”ال ف“  10ؾ بل ي
ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ”ة“ ي ”ج“  20ؾبل اؾت ،اظ مجىبی ترهیم مًظين اؾتفبزٌ میقًز.
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خسيل  - 1محبؾجٍ ترهیم مًظين مجلغ زفتطی ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی
الف

ب

ج

جمع

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 





پایاىسال 09X1
مجلغ زفتطی

100

150

200

 10ؾبل

 20ؾبل

 20ؾبل

1

2

2

مجلغ زفتطی پؽ اظ يظنزَی

100

300

400

800

وؿجت ترهیم ؾبذتمبن

%12

%38

%50

%100

100 ÷ 800

300÷ 800

400÷ 800

فمط مفیس
يظن مجتىی ثط فمط مفیس

450

ترهیم مجلغ زفتطی ؾبذتمبن
ثط مجىبی وؿجتُبی مًضز اقبضٌ زض ثبال

19

56

75

150

مجلغ زفتطی پؽ اظ ترهیمؾبذتمبن

119

206

275

600

تعییه مبلغ بازیافتىی ي محاسبٍ زیان کاَص ارزش

 . 72عجك ثىس  89اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  ،32اثتسا مجلغ ثبظیبفتىی َط یه اظ ياحسَبی مًلس
يخٍ ومس ثب مجلغ زفتطی آوُب ،قبمل ثرف تره یم یبفت ٍ مجل غ زفت طی ؾ بذتمبن ازاضٌ
مطوعی ،ممبیؿٍ ي َطگًوٍ ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی م یق ًز .زض ثى س  89اؾ تبوساضز
حؿبثساضی قمبضٌ  32ؾپؽ ایه العا مغطح می قًز وٍ مجلغ ثبظیبفتىی ياح س تد بضی ” “
ثٍ فىًان یه مدمًفٍ یقىی وًچىتطیه گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس و ٍ ق بمل مطو ع
تحمیمبت اؾت ثب مجلغ زفتطی آن ،قبمل ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ي مطوع تحمیمبت ،ممبیؿٍ
قًز.
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خسيل  - 2محبؾجٍ اضظـ التهبزی ياحسَبی ”الف“” ،ة“” ،ج“ ي ياحس تدبضی ” “ زض پبیبن ؾبل 13X0
الف 



سال 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ج

جریاوُای

با ورخ

جریاوُای

با ورخ

جریاوُای

با ورخ

جریاوُای

با ورخ

وقذی

تىسیل %51

وقذی

تىسیل %51

وقذی

تىسیل %51

وقذی

تىسیل %51

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

هیلیَىریال

9
15
22
25
25
24
22
21
18
16
14
12
11
9
8
6
5
4
3
2
271

39
72
105
128
143
155
162
166
167
169
132
131
131
128
122
115
108
97
85
71

34
54
69
73
71
67
61
54
48
42
28
25
21
18
15
12
10
8
6
4
1
720

18
31
37
42
47
52
55
55
53
48

اضظـ التهبزی
1

ب

م

16
23
24
24
24
22
21
18
15
12

199

9
16
24
29
32
33
34
35
35
35
36
35
35
33
30
26
22
18
14
10

8
12
16
17
16
14
13
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
1
164

10
20
34
44
51
56
60
63
65
66
66
66
66
65
62
60
57
51
43
35

فطو ثط ایه اؾت وٍ مطوع تحمیمبت ،خطیبوُبی ومسی آتی اضبفی ثطای ياحس تدبضی ثٍ فىًان یه مدمًف ٍ
فطاَم میآيضز .ثىبثطایه ،مدمًؿ اضظـ التهبزی ياحسَبی مًل س يخ ٍ وم س ومت ط اظ اضظـ التهبزی ياحس
تدبضی ثٍ فىًان یه مدمًفٍ میثبقس .خطیبوُبی ومسی اضبفی لبثل اوتؿبة ثٍ ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی ویؿت.
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خسيل  -3آظمًن وبَف اضظـ ياحسَبی ”الف“” ،ة“ ي ”ج“
الف 





پایاىسال09X1

ج

ب

هیلیَىریال  هیلیَىریال  هیلیَىریال 


مجلغ زفتطی پؽ اظ ترهیم ؾبذتمبن خسيل قمبضٌ 1

119

206

275

مجلغ ثبظیبفتىی خسيل قمبضٌ 2

199

164

271

ظیبن وبَف اضظـ

0

42

4



 . 73مطحلٍ ثقس ،ترهیم ظیبن وبَف اضظـ ث یه زاضاییُ بی ياح سَبی مًل س يخ ٍ وم س ي
ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی اؾت.
خسيل  - 4ترهیم ظیبن وبَف اضظـ ثٍ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ”ة“ ي ”ج“
ب

ياحذ مًلذ يجٍ وقذ

ج

هیلیَىریال 

ترهیم ثٍ ؾبذتمبن ازاضٌ مطوعی

)

ترهیم ثٍ زاضاییُبی ياحس مًلس يخٍ ومس

56

206

(42 

150
)
206

×(42



هیلیَىریال 

12

75
)
275

× (4

1

30

200
)
275

× (4

3

42

4

 . 74اظ آودب وٍ مطوع تحمیمبت ضا ومیتًان ثط مجىبی مىغمی ي یىىًاذ ت ث ٍ ياح سَبی مًل س
يخٍ ومس ”الف“” ،ة“ ي ”ج“ ترهیم زاز ،ياحس تدبضی ” “ مجلغ زفت طی و ًچىتطیه گ طيٌ
ياحسَبی مًلس يخٍ ومس وٍ مجلغ زفتطی مطوع تحمیمبت ضا ثتًان ثٍ آن ترهیم زاز یقىی
ياحس تدبضی ” “ ثٍ فىًان یه مدمًفٍ  ،ثب مجلغ ثبظیبفتىی آن ممبیؿٍ میوىس.
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خسيل  - 5آظمًن وبَف اضظـ وًچىتطیه گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس و ٍ مجل غ زفت طی مطو ع
تحمیمبت ضا ثتًان ثٍ آن ترهیم زاز یقىی ياحس تدبضی ” “ ثٍ فىًان یه مدمًفٍ



الف

ب

ج

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

ساختمان مرکس تحقیقات
هیلیَىریال 

هیلیَىریال 

م
هیلیَىریال 

پایاىسال 09X1
مبلغ دفتری

100

150

200

150

50

650

زیان کداَص ارزش واضدی از
ايلیه مرحلٍ آزمًن
مبلغ دفتری پس از ايلیه مرحلٍ آزمًن

-

()30

()3

()13

-

()46

100

120

197

137

50

604
720

مبلغ بازیافتىی (خذيل ضمارٌ)2
زیان کاَص ارزش برای ياحذ

0

مًلذ يخٍ وقذ بسرگتر

 . 75ثىبثطایه ،اظ ثىبضگیطی آظمًن وبَف اضظـ ثطای ياحس تدبضی ” “ ثٍ فىًان یه مدمًف ٍ،
ظیبن وبَف اضظـ اضبفی اید بز وم ی ق ًز .تىُ ب ی ه ظی بن و بَف اضظـ ث ٍ مجل غ
 46میلیًن ضیبل زضوتیدٍ اودب ايلیه مطحلٍ آظمًن ياحسَبی مًلس يخٍ ومس ”الف“” ،ة“ ي
”ج“ قىبؾبیی میقًز.
هثالً.8حَُافطایٍاحسّایهَلسٍجِ ًمسزارایسزلفلیٍزاراییْایًاهطَْزباػوزهفیسًاهؼیي 

َذف از ایه مثال ،تطریح مًارد افطای السامی طبق بىذ  116استاوذارد حسابذاری ضمارٌ  32است.
هَضَع 

 . 76ياحس تدبضی ” “ یه ياحس تًلیسی چىس ملیتی اؾت و ٍ اظ لؿ متُبی خغطافی بیی ث طای
گعاضقگطی اعالفبت لؿمتُب اؾتفبزٌ می وىس .ؾٍ لؿمت لبثل گعاضـ ياح س تد بضی ” “
فجبضتىس اظ اضيپب ،آمطیىبی قمبلی ي آؾیب .ؾطلفلی ثٍ مىؾًض آظم ًن و بَف اضظـ ث طای
ؾٍ ياحس مًلس يخٍ ومس -زي ياحس زض اضيپب ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ ي یه ياحس زض آمطیىبی
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قمبلی ياحس ”ج“  -ي یه گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومس متك ىل اظ فملی بت گبم ب زض
آؾیب ترهیم یبفتٍ اؾت .ياحسَبی”الف“” ،ة“ ي ”ج“ ي فملیبت گبمب َ ،ط ی ه ثی بوگط
پبییهتطیه ؾغح زض ياحس تدبضی ” “ َؿتىس وٍ ؾطلفلی زض آوُب ثب َسف مسیطیت زاذل ی
تحت وؾبضت لطاض میگیطز.
 . 77زض اؾفىس  13X2ياحس تدبضی ” “ ،ياحس ”ج“ ضا وٍ ی ه فملی بت تًلی سی زض آمطیى بی
قمبلی اؾت ،تحهیل وطز .ثطذالف ؾبیط فملی بت ياح س تد بضی ” “ و ٍ زض آمطیى بی
قمبلی مؿتمط َؿتىس ،ياحس ”ج“ زض نىقتی فقبلیت میوىس وٍ اظ حبقیٍ ؾًز ي وطخ ضق س
ثبالیی ثطذًضزاض اؾت ي مىبفـ حبنل اظ حك اذتطاؿ محهًل انلی آن  10ؾبل میثبق س.
حك اذتطاؿ ،زضؾت پیف اظ تحهیل ياحس ”ج“ تًؾظ ياحس تد بضی ” “ ،ث ٍ ياح س ”ج“
افغب قسٌ اؾت .زض خطیبن تحهیل ياحس ”ج“ ،ياحس تدبضی ” “ فاليٌ ث ط ح ك اذت طاؿ،
ؾطلفلی ثٍ مجلغ 000ض 3میلیًن ضیبل ي وب تدبضی ثٍ مجلغ 000ض 1میلی ًن ضی بل قىبؾ بیی
وطزٌ اؾت .مسیطیت ياحس تدبضی ” “ فمط مفیس وب تدبضی ضا وبمقیه زض وؾط گطفتٍ اؾ ت.
ياحس تدبضی ” “ زاضایی وبمكًُز زیگطی ثب فمط مفیس وبمقیه وساضز.
 . 78مجبلغ زفتطی ؾطلفلی ي زاضاییُبی وبمكًُز ثب فمط مفیس وبمقیه ثیه ياحسَبی ”الف“” ،ة“ ي
”ج“ ي فملیبت گبمب ثٍ قطح ظیط ترهیم یبفتٍ اؾت:
داراییُای وامطًُد
سرقفلی


الف

هیلیَىریال 

با عمرمفیذ وامعیه
هیلیَىریال 

350
450

ج

000ر3

گاما

1200

خمغ

000ر5
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 . 79عی ؾبل مىتُی ثٍ  29اؾفىس  ،13X3ياحس تدبضی ” “ َیچ گًوٍ و بَف اضظق ی ضا ث طای
ياحسَبی مًلس يخٍ ومس یب گطيٌ ياحسَبی مًلس يخ ٍ وم س زاضای ؾ طلفلی ي زاضاییُ بی
وبمكًُز ثب فمط مفیس وبمقیه زض وؾط وگطفتٍ اؾت .مجبلغ ثبظیبفتىی یقىی ثیكتطیه مجلغ اظ ثیه
اضظـ التهبزی ي ذبلم اضظـ فطيـ آن ياحسَب ي گطيٌ ياحسَب ثط مجى بی محبؾ جبت
اضظـ التهبزی تقییه میقًز .محبؾجبت مجلغ ثبظیبفتىی ثٍ تغییط زض مفطيضبت ظیط ثیكتطیه
حؿبؾیت ضا وكبن میزَس:
ياحذ ”ج“

ياحذَای ”الف“ ي ”ب“

عملیات گاما

حبق یٍ ؾ ًز ع ی زيضٌ وطخ پىح ؾ بلٍ ايضاق مك بضوت حبق یٍ ؾ ًز ع ی زيضٌ
پیفثیى ی زيضٌ پ یفثیى ی ع ی زيضٌ پ یفثیى ی زيضٌ پیفثیى ی زيضٌ پ یفثیى ی
 4ؾبل اؾت

پیفثیىی  5ؾبل اؾت

 5ؾبل اؾت

تًض لیمت مًاز ايلی ٍ ع ی تًض لیمت مًاز ايلیٍ عی زيضٌ وطخ تؿقیط ياحس پًلی یه غاپه ث ٍ
زيضٌ پیفثیىی

پیفثیىی

زالض آمطیىب عی زيضٌ پیفثیىی

ؾُم ثبظاض عی زيضٌ پیفثیىی

ؾُم ثبظاض عی زيضٌ پیفثیىی

ؾُم ثبظاض عی زيضٌ پیفثیىی

و طخ ضق س ثىبض ضفتٍ خُت وطخ ضقس ثىبض ضفتٍ خُت ترمیه وطخ ضقس ثىبض ضفت ٍ خُ ت
ترم یه خطیبوُ بی وم سی خطیبوُ بی وم سی فطات ط اظ زيضٌ ترم یه خطیبوُ بی وم سی
فطاتط اظ زيضٌ پیفثیىی

فطاتط اظ زيضٌ پیفثیىی

پیفثیىی

 . 80ياحس تدبضی ” “ عی زيضٌ پیفثیىی ،حبقیٍ ؾًز وبذبلم ثطای ياحسَبی ”ال ف“ ي ”ة“ ي
فملیبت گبمب ضا ثطاؾبؼ متًؾظ حبقیٍ ؾًزَبی وبذبلم وؿت قسٌ زض زيضٌ پیف اظ قطيؿ
زيضٌ پیفثیىی ثٍ فاليٌ  5زضنس افعایف زض ؾبل ثبثت پ یفثیى ی ثُج ًز و بضآیی ،ث طآيضز
می وىس” .الف“ ي ”ة“ تًلیس وىىسٌ محهًالت مىمل َؿ تىس ي تًؾ ظ ياح س تد بضی ” “
ثٍ مىؾًض وؿت َمبن حبقیٍ ؾًز پیفثیىی قسٌ ازاضٌ میقًوس.
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 . 81ياحس تدبضی ” “ ؾُم ثبظاض عی زيضٌ پیفثیىی ضا ثطاؾبؼ متًؾظ ؾُم ثبظاض وؿت ق سٌ
زض زيضٌ پیف اظ قطيؿ زيضٌ پیف ثیىی ،ثطآيضز ي زض َط ؾبل ثبثت َطگًوٍ ضقس یب و بَف
پیفثیىی قسٌ زض ؾُم ثبظاض ،تقسیل میوىس .ياحس تدبضی ” “ پیفثیىی میوىس وٍ:
الف .ؾُم ثبظاض ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ متفبيت ثبقس ،امب ؾُم ثبظاض َط ی ه ع ی زيضٌ
پیفثیىی ثٍ میعان  3زضنس زض ؾبل زضوتیدٍ ثُجًز مؿتمط زض ویفیت محه ًل ضق س
زاقتٍ ثبقس.
ة  .ؾُم ثبظاض ياحس ”ج“ عی زيضٌ پیفثیىی ،ثٍ زلیل افعایف تجلیغبت ي مىبفـ حبنل اظ
حك اذتطاؿ  10ؾبلٍ محهًل انلی آن ثٍ میعان  6زضنس زض ؾبل ضقس زاقتٍ ثبقس.
ج  .ؾُم ثبظاض فملیبت گبمب عی زيضٌ پیفثیىی ،ثٍ زلیل تطویت ثُجًز مؿتمط زض ویفی ت
محهًل ي متمبثالً افعایف ضلبثت ،تغییط وساقتٍ ثبقس.
 . 82ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ مًاز ايلیٍ ضا اظ یه فطيقىسٌ اضيپبیی ذطی ساضی م یوىى س ،ام ب
ياحس ”ج“ مًاز ايلیٍ ضا اظ فطيقىسگبن متقسزی زض آمطیىبی ق مبلی ذطی ساضی م یوى س.
ثطآيضز ياحس تدبضی ” “ اظ تًض لیمت مًاز ايلیٍ عی زيضٌ پیفثیىی ،مغبثك ث ب ق بذم
ثُبی ذطزٌ فطيقی افال قسٌ اظ خبوت وُبزَبی زيلتی زض وكًضَبی اضيپبیی ي آمطیى بی
قمبلی میثبقس.
 . 83ثطآيضز ياحس تدبضی ” “ اظ وطخ  5ؾبلٍ ايضاق مكبضوت زيلتی عی زيضٌ پیفثیىی ،مغ بثك
ثب ثبظزَی ایه ايضاق زض اثتسای زيضٌ پیفثیىی میثبقس .ثطآيضز ياحس تد بضی ” “ اظ و طخ
تؿقیط ياحس پًلی یه غاپه ثٍ ياحس پًلی زالض آمطیىب ،مغبثك ثب متًؾظ وطخ ؾلف تؿ قیط
ثبظاض عی زيضٌ پیفثیىی میثبقس.
 . 84ياحس تدبضی ” “ وطخ ضقس ثبثتی ضا ثطای ترمیه خطیبوُبی ومسی فطاتط اظ زيضٌ پیفثیى ی
ياحسَبی ”الف“” ،ة“ ي ”ج“ ي فملیبت گبمب ثىبض میثطز .ثطآيضز ياحس تدبضی ” “ اظ وطخ
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ضقس ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ ي فملیبت گبمب ،مغبثك ث ب اعالف بت فم ًمی زض زؾ تطؼ
زضذهًل متًؾظ وطذُبی ضقس ثلىسمست ثبظاضی اؾت وٍ ياحسَبی ”الف“” ،ة“ ي ”ج“
زض آن فقبلیت میوىىس .ثب ایه حبل ،و طخ ضق س ياح س ”ج“ ث یف اظ متًؾ ظ و طخ ضق س
ثلىسمست ثبظاض اؾت .مسیطیت ياحس تدبضی ” “ مقتمس اؾت وٍ ایه وطخ ثب تًخٍ ث ٍ ح ك
اذتطاؿ  10ؾبلٍ محهًل انلی ياحس ”ج“ ،مىغمی ثٍ وؾط میضؾس.
 . 85ياحس تدبضی ” “ مًاضز ظیط ضا زض یبززاقتُبی تًضیحی نًضتُبی مبلی ث طای زيضٌ م بلی
مىتُی ثٍ  29اؾفىس  13X3افكب میوىس.
آزمًن کاَص ارزش سرقفلی ي داراییُای وامطًُد با عمر مفیذ وامعیه

سرقفلی بٍ مىظًر آزمًن کاَص ارزش ،بٍ سٍ ياحذ مًلذ يخٍ وقذ ضدام دي ياحدذ (”الدف“ ي
” “) در اريپا ي یک ياحذ ”ج“ در آمریکای ضمالی ي یدک گدريٌ ياحدذَای مًلدذ يخدٍ وقدذ
(ػملیات گاما) در آسیا تخصیص یافتٍ است .مبلغ دفتری سرقفلی تخصیص یافتٍ بٍ ياحذ ”ج“ ي
ػملیات گاما در مقایسٍ با ک مبلغ دفتری سرقفلی بااَمیت اسدت ،امدا مبلدغ دفتدری سدرقفلی
تخصیص یافتٍ بٍ َر یک از ياحذَای ”الف“ ي ” “ بااَمیت ویست .با ایه حال ،مبالغ بازیافتىی
ياحذَای ”الف“ ي ” “ بر برخی مفريضات اصلی مطابُی مبتىی اسدت ي خمدغ مبلدغ دفتدری
سرقفلی تخصیص یافتٍ بٍ آن ياحذَا بااَمیت است.
عملیات گاما

مبلغ بازیافتىی ػملیات گاما براساس محاسبات ارزش اقتصادی تؼییه مدیضدًد .در ایده محاسدبات از
خریاوُای وقذی پیصبیىی ضذٌ بر مبىای بًدخٍَای مالی مًرد تأییذ مذیریت برای یک ديرٌ پىح سدالٍ ي
ورخ تىسی  8/4درصذ استفادٌ میضًد .خریاوُای وقذی برای ديرٌ فراتر از پىح سال با اسدتفادٌ از ودرخ
رضذ ثابت  6/3درصذ برآيرد میضًد .ایه ورخ رضذ از متًسط ورخ رضذ بلىذمذت بازاری کٍ گامدا در
آن فؼالیت میکىذ ،بیطتر ویست .مذیریت مؼتقذ است کٍ َرگًوٍ تغییر احتمالی مىطقی در فرض اصدلی
مبلغ بازیافتىی گاما مًخب فسيوی مبلغ دفتری گاما وسبت بٍ مبلغ بازیافتىی آن وخًاَذ ضذ.
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ياحذ ”ج“

مجلغ ثبظیبفتىی ياحس ”ج“ ویع ثطاؾبؼ محبؾجبت اضظـ التهبزی تقییه میقًز .زض ایه محبؾجبت
اظ خطیبوُبی ومسی پیفثیىی قسٌ ثط مجىبی ثًزخٍ َبی مبلی مًضز تأییس مسیطیت ث طای ی ه زيضٌ
پىح ؾبلٍ ي وطخ تىعیل  9/2زضنس اؾتفبزٌ میقًز .خطیبوُبی ومسی ياحس ”ج“ ثطای زيضٌ فطاتط اظ
پىح ؾبل ثب اؾتفبزٌ اظ وطخ ضقس ثبثت  12زضنس ثطآيضز میقًز .ایه وطخ ضقس ثٍ میعان  4زضنس
ثیكتط اظ متًؾظ وطخ ضقس ثلىسمست ثبظاضی اؾت وٍ ياحس ”ج“ زض آن فقبلیت میوىس .ثب ایه ح بل،
ياحس ”ج“ اظ حك اذتطاؿ  10ؾبلٍ زض مًضز محهًل انلی ياحس ”ج“ وٍ زض اؾفىس  13X2افغب قسٌ
اؾت ،مىتفـ میقًز .مسیطیت مقتمس اؾت وٍ وطخ ضقس  12زضنس ث ب تًخ ٍ ث ٍ آن ح ك اذت طاؿ،
مىغمی ثٍ وؾط میضؾسَ .مچىیه مسیطیت ثط ایه ثبيض اؾت وٍ َطگًو ٍ تغیی ط احتم بلی مىغم ی زض
فطو انلی مجلغ ثبظیبفتىی ياحس ”ج“ مًخت فعيوی مجلغ زفتطی ياحس ”ج“ وؿجت ثٍ مجلغ ثبظیبفتىی
آن ورًاَس قس.
ياحذَای ”الف“ ي ”ب“

مجبلغ ثبظیبفتىی ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ ثط مجىبی محبؾجبت اضظـ التهبزی تقییه قسٌ اؾت .ایه
ياحسَب محهًالت مىمل تًلیس میوىىس ي مجبلغ ثبظیبفتىی آوُب ثط ف طو مك بثُی مجتى ی اؾ ت.
زض محبؾجبت اضظقُبی التهبزی َط زي ياحس ،خطیبوُبی ومسی پیفثیىی قسٌ ثط مجىبی ثًزخٍَبی
مبلی مًضز تأییس مسیطیت عی یه زيضٌ چُبض ؾبلٍ ي وطخ تىعیل  7/9زضن س اؾ تفبزٌ م یق ًز.
زض َط زي ياحس ،مدمًفٍ خطیبوُبی ومسی فطاتط اظ زيضٌ چُبض ؾبل ثب اؾتفبزٌ اظ یه و طخ ضق س
ثبثت  5زضنس ثطآيضز میقًز .ایه و طخ ضق س اظ متًؾ ظ و طخ ضق س ثلىسم ست ث بظاضی و ٍ
ياحسَبی ”ال ف“ ي ”ة“ زض آن فقبلی ت م ی وىى س ،ثیك تط ویؿ ت .ث طآيضز خطیبوُ بی وم سی
ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ عی زيضٌ پیفثیىی ویع ثطحبقیٍ ؾًز وبذبلم مًضز اوتؾ بض مك بثٍ ع ی
زيضٌ پیفثیىی ي تًض لیمت مًاز ايلیٍ مكبثٍ عی زيضٌ پیفثیىی مجتى ی اؾ ت .م سیطیت مقتم س
اؾت وٍ َطگًوٍ تغییط احتمبلی مىغمی زض َط یه اظ مفطيضبت انلی مًخت فعيوی خمـ مجل غ
زفتطی ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ وؿجت ثٍ خمـ مجلغ ثب ظیبفتىی آن ياحسَب ورًاَس قس.
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ضرح

مجلغ زفتطی ؾطلفلی

عملیات گاما

ياحذ ”ج“

ياحذَای ”الف“ ي ”ب“ (بٍ صًرت تجمعی)

140ض 1میلیًن ضیبل

850ض 2میلیًن ضیبل

 760میلیًن ضیبل

-

000ض 1میلیًن ضیبل

-

مجلغ زفتطی وب تدبضی ثب فمط مفیس وبمقیه
هفطٍضات اغلی استفازُ ضسُ زض هحاسثات اضظش اقتػازی

 فطو انلی

( )1



 حبقیٍ ؾًز وبذبلم پیفثیىی قسٌ

 وطخ ايضاق مكبضوت زيلتی 5ؾبلٍ

 حبقیٍ ؾًز وبذبلم پیفثیىی قسٌ

 مجىبی تقییه اضظـ َبی اذته بل  متًؾظ حبقیٍ ؾًز وبذبلم وؿ ت  وطخ ايضاق مكبضوت زيلت ی 5ؾ بلٍ زض  متًؾظ حبقیٍ ؾًز وبذبلم وؿت قسٌ
یبفتٍ ثٍ فطو انلی

اثتسای زيضٌ پیفثیىی

قسٌ زض زيضٌ پیف اظ زيضٌ پیف ثیىی

زض زيضٌ پ یف اظ زيضٌ پ یفثیى ی و ٍ

وٍ ثٍ زلیل پیف ثیى ی ثُجًزو بضآیی

ثٍ زلیل پیف ثیىی ثُجًز وبضایی اف عایف

افعایف یبفتٍ اؾت.

یبفتٍ اؾت.

 اضظـ اذته بل یبفت ٍ ث ٍ ف طو  اضظـ اذتهبل یبفتٍ ثٍ ف طو ان لی  اضظـ اذتهبلیبفتٍ ثٍ ف طو ان لی،
انلی ،ثٍییط اظ ثُجًزَ بی و بضآیی،

مغبثك ثب مىبثـ اعالفبتی ث طينؾ بظمبوی

ثٍ ییط اظ ثُجًزَبی وبضآیی ،وكبن زَى سٌ

وكبن زَى سٌ تدطث ٍ گصق تٍ اؾ ت.

اؾت.

تدطثٍ گصق تٍ اؾ ت .م سیطیت مقتم س

م سیطیت مقتم س اؾ ت و ٍ ثُج ًز

اؾت و ٍ ثُج ًز  5زضن سی زض ؾ بل

 5زضنسی زض ؾبل ثٍ نًضت مىغمی

ثٍ نًضت مىغمی لبثل زؾتیبثی اؾت.

لبثل زؾتیبثی اؾت.

777

استاندارد حسابداري ضماره 23
کاهص ارزش داراييها
پیَستضوارُ (2ازاهِ) 

 فطو انلی

ضرح

ياحذ ”ج“

عملیات گاما

 وطخ تؿقیط ياحس پًلی یه غاپ ه ث ٍ  تًض لیمت مًاز ايلیٍ

ياحذَای ”الف“ ي ”ب“ (بٍ صًرت تجمعی)

 تًض لیمت مًاز ايلیٍ

زالض آمطیىب عی زيضٌ پیفثیىی.
 مجىبی تقییه اضظـ َبی اذتهبل یبفتٍ  متًؾظ وطخ ؾلف تؿقیط ث بظاض ع ی  پیفثیىی قبذمَبی ثُبی ذطزٌفطيقی  پیفثیىی قبذمَبی ثُبی ذطزٌفطيقی
ثٍ فطو انلی

زيضٌ پیفثیىی

ع ی زيضٌ پ یفثیى ی زض وك ًضَبی

ع ی زيضٌ پ یفثیى ی زض وك ًضَبی

آمطیىبی قمبلی وٍ مًاز ايلی ٍ اظ آوُ ب

اضيپبیی وٍ مًاز ايلیٍ اظ آوُب ذطی ساضی

ذطیساضی قسٌ اؾت.

قسٌ اؾت.

 اضظـ اذتهبلیبفتٍ ثٍ فطو انلی  اضظـ اذتهبلیبفتٍ ثٍ ف طو ان لی  اضظـ اذتهبلیبفتٍ ثٍ ف طو ان لی

 فطو انلی

مغ بثك ث ب مى بثـ اعالف بتی ث طين

مغبثك ثب مىبثـ اعالفبتی ثطين ؾ بظمبوی

مغبثك ثب مىبثـ اعالفبتی ثطين ؾ بظمبوی

ؾبظمبوی اؾت.

اؾت.

اؾت.

 ؾُم ثبظاض پیفثیىی قسٌ

 ؾُم ثبظاض پیفثیىی قسٌ

 مجىبی تقییه اضظـ َبی اذته بل  متًؾظ ؾُم ثبظاض زض زيضٌ پ یف اظ  متًؾظ ؾُم ثبظاض زض زيضٌ پ یف اظ زيضٌ
یبفتٍ ثٍ فطو انلی

پیف ثیىی ،وٍ َط ؾبل ثبثت ضقس پیف ثیىی

زيضٌ پیفثیىی

قسٌ زض ؾُم ثبظاض افعایف یبفتٍ اؾت.
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ضرح

ياحذ ”ج“

عملیات گاما

 اضظـ اذتهبل یبفتٍ ثٍفطو انلی  م سیطیت مقتم س اؾ ت و ٍ ضق س
وكبنزَىسٌ تدطثٍ گصقتٍ اؾت َ .یچ

 6زضن سی ؾ ُم ث بظاض زض َ ط ؾ بل،

تغییطی زض ؾُم ثبظاض زضوتیدٍ ثُج ًز

ثب تًخٍ ثٍ افعایف زض مربضج تجلیغ بت،

مؿتمط زض ویفیت محهًل ،ثٍ زلی ل

مىبفـ حبنل اظ ح ك اذت طاؿ  10ؾ بلٍ

پیف ثیىی افعایف ضلبثت ،مًضز اوتؾبض

زض مًضز محهًل ان لی ياح س ”ج“ ،ي

وجًزٌ اؾت.

َ مافعای ی م ًضز اوتؾ بض اظ فقبلیتُ بی

ياحذَای ”الف“ ي ”ب“ (بٍ صًرت تجمعی)

ياحس ”ج“ ثٍ فى ًان خعئ ی اظ لؿ مت
آمطیى بی ق مبلی ياح س تد بضی ”م“،
ثٍ عًض مىغمی لبثل زؾتیبثی اؾت.

()0

مفطيضبت انلی مىقىؽ قسٌ زض ایه خسيل ثطای ياحسَبی ”الف“ ي ”ة“ ،تىُب قبمل مًاضزی اؾت وٍ زض محبؾجبت مجلغ ثبظیبفتىی َط زي ياحس اؾتفبزٌ ق سٌ
اؾت.
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استاًسارزحسابساریضوارُ 92
واّصارسشزاراییْا

پیَستضوارُ 9
هباًیًتیجِگیزی



ایه پیًس

بخطی از السامات استاوذارد حسابذاری ضمارٌ  20محسًب ومیضًد.

همسهِ 

.1

ثطاؾبؼ مفبَیم وؾطی گعاضقگطی مبلی ،اگط مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی اظ مجلغ زفتطی آن ومت ط
ثبقس ،مجل غ زفت طی زاضای ی ثبی س ت ب مجل غ ثبظی بفتىی و بَف زازٌ ق ًز .زض ثطذ ی اظ
اؾتبوساضزَبی حؿبثساضی ضَىمًزَبی ولی زض اضتجبط ثب وبَف اضظـ زاضاییُب اضائ ٍ ق سٌ
اؾت .امب ثب تًخٍ ثٍ پیچیسگی مًضًؿ وبَف اضظـ زاضاییُب ،وحًٌ قىبذت ،اوساظٌگی طی،
اضائٍ ي افكبی ضيیسازَبی مطتجظ ثب وبَف اضظـ الال زاضاییُبی مىفطز ي ياحسَبی مًل س
يخٍ ومس ویبظمىس يخًز ضَىمًزی خ بمـ ي و بضثطزی اؾ ت .پ یف اظ ت سيیه اؾ تبوساضز
حؿبثساضی قمبضٌ  ،32گعاضقگطی مبلی زض ذهًل ضيیسازَبی معثًض ثب اثُب َمطاٌ ثًز.
زض اؾتبوساضز ثیهالمللی حؿبثساضی قمبضٌ  36ثب فىًان کاّص اضظش زاضاییْا ،وحًٌ قىبذت،
اوساظٌگیطی ،اضائٍ ي افكبی ضيیسازَبی مطتجظ ثب وبَف اضظـ زاضاییُبی مىفطز ي ياحسَبی
مًلس يخٍ ومس مكرم گطزیسٌ اؾت .زضوتید ٍ ،ث ٍ مىؾ ًض َم بَىگی ث ب اؾ تبوساضزَبی
ثیه الملل ی حؿ بثساضی ،زض ق ُطیًض  1385ث ب ته ًیت ومیت ٍ ت سيیه اؾ تبوساضزَبی
حؿبثساضی ،پطيغٌای ثب فى ًان ”ت سيیه اؾ تبوساضز حؿ بثساضی و بَف اضظـ زاضاییُ ب“
زض زؾتًض وبض مسیطیت تسيیه اؾتبوساضزَب لطاض گطفت .اثت سا گ طيٌ وبضقىبؾ ی م سیطیت
تسيیه اؾتبوساضزَب ثب ثطضؾی ي تغجیك العام بت اؾ تبوساضز ث ب ق طایظ الته بزی وك ًض،
پیفوًیؽ ايلیٍ اؾتبوساضز ضا تُیٍ وطز .پیفوًیؽ تُی ٍ ق سٌ تًؾ ظ گ طيٌ وبضقىبؾ ی،
زض خلؿبت متقسز ومیتٍ تسيیه اؾتبوساضزَبی حؿبثساضی ثطضؾی گطزیس ي پ ؽ اظ اود ب
انالحبت الظ  ،مته پیكىُبزی اؾتبوساضز تًؾظ ومیتٍ تهًیت قس.
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زالیلتسٍیياستاًسارزحسابساریواّصارسشزاراییْا 

.2

تسيیه اؾتبوساضز حؿبثساضی مطثًط ثٍ وبَف اضظـ زاضاییُب ثٍ زالیل ظیط ضطيضت زاضز:
الف .حهًل اعمیىبن اظ فس گعاضـ زاضاییُب ثٍ مجلغی ثیف اظ مجلغ ثبظیبفتىی،
ة  .ضفـ اثُبمبت مًخًز زض مًضز آظمًن وبَف اضظـ زاضاییُب ثٍ يیػٌ ياحسَبی مًل س
يخٍ ومس ،ي
ج  .ایدبز یىىًاذتی زض گعاضقگطی مبلی وبَف اضظـ زاضاییُ بی مىف طز ي ياح سَبی
مًلس يخٍ ومس.

هبلغباسیافتٌیهبتٌیبزبیطتزیيهبلغاسبیيذالصارسشفزٍشٍارسشالتصازی(بٌسّای06تا55استاًسارز) 
تؼییيهبلغباسیافتٌی 

.3

ثطای تقییه مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی چُبض ضيـ ظیط مغطح اؾت:
الف .مدمًؿ خطیبوُبی ومسی آتی تىعیل وكسٌ
ة  .اضظـ مىهفبوٍ
ج  .اضظـ التهبزی
ز  .اوثط ذبلم اضظـ فطيـ ي اضظـ التهبزی

.4

تؼییه مبلغ بازیافتىی براساس ريش مدمًع خریاوُای وقذی آتی تىسی وطذٌ بٍ دالی زیر
رد ضذٌ است:
الف .پًل زاضای اضظـ ظمبوی اؾت ،حتی اگط لیمتُب ثبثت ثبقس .چىبوچٍ خطیبوُبی ومسی
آتی تىعیل وكًز ،ثطای زي زاضایی وٍ خطیبوُبی وم سی ث ٍ می عان یىؿ بن ام ب ث ب
ظمبن ثىسی متفبيت ایدبز میوىىس ،مجل غ ثبظی بفتىی یىؿ بوی تقی یه ذًاَ س ق س.
زض حبلی وٍ اضظـ خبضی ثبظاض آن زاضاییُب متفبيت ذًاَس ثًز ظیطا ثٍ عًض مىغم ی
زض تمب مقبمالت التهبزی ،اضظـ ظمبوی پًل زض وؾط گطفتٍ میقًز.
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ة  .اوساظٌ گیطیُبی مجتىی ثط اضظـ ظمبوی پًل ،اعالفبت مطثًط تطی ثطای ؾطمبیٍگصاضان
ي ؾبیط اؾتفبزٌوىىسگبن نًضتُبی مبلی ي مسیطیت ثطای تهمیمگیطی زضثبضٌ ترهیم
مىبثـ فطاَم میوىس.
ج  .وؿت اعالؿ ثٍ مًلـ اظ زاضاییُبیی وٍ حتی ثطای پًقف اضظـ ظمبوی پ ًل ث بظزٌ
وبفی ایدبز ورًاَىس وطز ،ثطای اؾتفبزٌوىىسگبن مفیستط ذًاَس ثًز.
.5

تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ثطاؾبؼ ضيـ اضظـ مىهفبوٍ ممىه اؾت ثیبوگط يالقیت الته بزی
وجبقس ظیطا اضظقُبی ثبظاض تىُب ظمبوی ثطای ثطآيضز اضظـ مىهفبوٍ اؾتفبزٌ م ی ق ًز و ٍ
َط زي عطف ذطیساض ي فطيق ىسٌ تمبی ل ث ٍ اود ب مقبمل ٍ زاق تٍ ثبق ىس .چىبوچ ٍ
ياحس تدبضی ثتًاوس خطیبوُبی ومسی ثیكتطی اظ عطیك اؾتفبزٌ اظ زاضایی وؿجت ثٍ ف طيـ
آن ایدبز وىس ،تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ثط مجىبی لیمت ثبظاض گمطاٌ وىىسٌ ذًاَ س ث ًز ظی طا
ياحس تدبضی ،ثٍ عًض مىغمی تمبیلی ثٍ فطيـ زاضایی ورًاَ س زاق ت .ثى بثطایه ،مجل غ
ثبظیبفتىی وجبیس تىُب ثٍ مق بملٍ ثیه زي عطف وٍ ضذساز آن ثقیس اؾت  ،ثؿتگی زاقتٍ ثبقس
ثلىٍ ذسمبت ثبلمًٌ حبنل اظ ثىبضگیطی زاضایی تًؾظ ياحس تدبضی ضا ویع ثبیس زض وؾ ط
گطفت.

.6

تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ثطاؾبؼ ضيـ اضظـ التهبزی ممىه اؾت ثیبوگط يالقیت الته بزی
وجبقس ظیطا چىبوچٍ ذ بلم اضظـ ف طيـ زاضای ی ثیك تط اظ اضظـ الته بزی آن ثبق س،
یه ياحس تدبضی ،ثٍ عًض مىغمی زاضایی ضا ياگصاض ذًاَس وطز .زض ایه ق طایظ ،اوتر بة
ذبلم اضظـ فطيـ ثٍ فىًان مجىبی تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ،ثٍ مىؾًض اختى بة اظ قىبؾ بیی
ظیبن وبَف اضظـ ،مىغمی میثبقس.

.7

عجك اؾتبوساضز ،مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ثبیس ثطاؾبؼ اوث ط ذ بلم اضظـ ف طيـ ي اضظـ
التهبزی تقییه قًز .زلیل ایه العا آن اؾت وٍ مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ثبیس م ىقىؽوىى سٌ
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ضفتبض مىغمی مسیطیت زض اؾتفبزٌ یب ياگصاضی زاضایی ثبقس .چىبوچٍ ذ بلم اضظـ ف طيـ
زاضایی ثیكتط اظ اضظـ التهبزی آن ثبقس ،یه ياحس تدبضی ث ٍ ع ًض مىغم ی زاضای ی ضا
ياگصاض ذًاَس وطز .ثٍ فاليٌ ،مجلغ ثبظیبفتىی مجتىی ثط اضظـ ضيظ ذبلم اضظـ فطيـ ي
مجلغ ثبظیبفتىی مجتىی ثط ثطآيضز مقمًل ياحس تدبضی اضظـ التهبزی وؿجت ثٍ َم ايلًیت
وساضوس ي ایه وٍ مفطيضبت وسا یه ثٍ يالقیت وعزیهتط اؾت مكرم ومیثبقس.
ُزرزاذلٍاحستجاریٍّنافشاییباسایززاراییْا 

جزیاًْایًمسیآتیحاصلاسسزلفلیایجاز ضس

.8

ثطذی مقتمسوس وٍ ثطآيضز خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی زاضایی ،تىُب ثبیس ق بمل خطیبوُ بی
ومسی يضيزی آتی ثبقس وٍ زض ظمبن تحهیل زاضایی مكرم قسٌ اؾت ،یب چىبوچٍ ثركی
اظ زاضایی تبوىًن مهطف یب فطيذتٍ قسٌ اؾ ت ،تىُ ب ق بمل ثر ف ثبلیمبو سٌ آن ثبق س.
زلیل ایه امط ،اختىبة اظ مىؾًض وطزن خطیبوُبی وم سی يضيزی آت ی حبن ل اظ ؾ طلفلی
ایدبز قسٌ زض زاذل ياحس تدبضی یب حبنل اظ َ م افعای ی ث ب ؾ بیط زاضاییُ ب ،زض اضظـ
التهبزی زاضایی اؾت .زض ثؿیبضی اظ مًاضز ،تفىیه خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی حبن ل
اظ زاضایی وٍ زض اثتسا قىبؾبیی قسٌ اؾ ت ،اظ خطیبوُ بی وم سی يضيزی آت ی حبن ل اظ
ؾطلفلی ایدبز قسٌ زض زاذل ياحس تدبضی یب تغییط زاضایی امىبنپصیط ویؿت .ایه مًض ًؿ
ثٍ يیػٌ زض مًاضز ازیب ياحسَبی تدبضی یب ثُجًز وبضایی زاضایی ثب اودب مر بضج ثق سی،
نبزق اؾت .زض ایىدب ،مًضًؿ لبثل تًخٍ ،لبثلیت ثبظیبفت مجلغ زفت طی زاضای ی اؾ ت ي
ایىىٍ آیب ثركی اظ ثبظیبفت مجلغ زفتطی ،وبقی اظ ؾ طلفلی اید بز ق سٌ زض زاذ ل ياح س
تدبضی اؾت یب ذیط ،اَمیت ومتطی زاضز.

.9

پیفثیىی خطیبوُبی ومسی ثبیس مىقىؽوىىسٌ مفطيضبت مىغمی ي مؿتىسی ثبقس وٍ ثُت طیه
ثطآيضز مسیطیت اظ مدمًؿ قطایظ التهبزی عی فمط مفیس ثبلیمبوسٌ زاضایی ضا وك بن زَ س.
ثىبثطایه ،عجك اؾتبوساضز ،خطیبوُبی ومسی يضيزی آتی زاضای ی ثبی س زض ق طایظ فقل ی آن
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ثطآيضز قًز ،ذًاٌ ایه خطیبوُبی ومسی يضيزی ،وبقی اظ زاضایی ثبقس وٍ زض اثتسا قىبؾبیی
قسٌ اؾت ي یب وبقی اظ ثُجًز وبضایی یب تغییط ثقسی آن ثبقس.
تجسیسساذتارآتیٍبزآٍرزارسشالتصازی 

 . 10عجك ثىس  31ة اؾتبوساضز ،پیف ثیىی خطیبوُبی ومسی ثطای اوساظٌ گیطی اضظـ الته بزی،
ثبیس مجتىی ثط آذطیه ثًزخٍ َب ي پیفثیىی َبی مبلی مًضز تأییس مسیطیت ثبقس .ثب ایه ح بل
عجك ثىس  42اؾتبوساضز ،ثطآيضز خطیبوُبی ومسی آتی ثبیس ثب تًخٍ ثٍ يضقیت فقلی زاضای ی
یب ياحس مًلس يخٍ ومس اودب قًز ي خطیبوُبی ومسی يضيزی یب ذطيخی آتی مًضز اوتؾبض
مطثًط ثٍ مًاضز ظیط مؿتثىی قًز:
الف .تدسیس ؾبذتبض آتی وٍ ياحس تدبضی َىًظ وؿجت ثٍ اودب آن تقُسی وساضز ،ي
ة  .مربضج ؾطمبیٍای آتی وٍ مًخت ثُجًز یب اضتمبی فملىطز زاضایی ی ب ياح س مًل س
يخٍ ومس  ،مبظاز ثط میعان فملىطز اؾتبوساضز اضظیبثی قسٌ ايلیٍ آن میقًز.
 . 11یه مًضًؿ لبثل تًخٍ ،زض ضاثغٍ ثب تحهیل ی ه ياح س مًل س يخ ٍ وم س زض ق طایغی
اؾت وٍ:
الف .مجلغ پطزاذتی ثبثت آن ياحس ،مجتىی ثط پیفثیىی افعایف لبثل مالحؾٍ ذبلم خطیبوُ بی
ومسی يضيزی آتی ثط اثط تدسیس ؾبذتبض فمسٌ زض آیىسٌ ثبقس ،ي
ة  .ثبظاضی خُت ثطآيضز ذبلم اضظـ فطيـ ياحس مًلس يخٍ ومس يخًز وساقتٍ ثبقس.
ممىه اؾت ایه وگطاوی يخًز زاقتٍ ثبقس وٍ اگط ذبلم خطیبوُ بی وم سی يضيزی آت ی
وبقی اظ تدسیس ؾبذتبض زض اضظـ التهبزی ياحس مًلس يخٍ ومس م ىقىؽ وك ًز ،ممبیؿ ٍ
مجلغ ثبظیبفتىی ي مجلغ زفتطی آن ثالفبنلٍ ثقس اظ تحهیل ،ثٍ قىبؾبیی ظیبن و بَف اضظـ
مىدط گطزز .ممبیؿٍ مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًلس يخٍ ومس ثب مجلغ زفتطی آن ثالفبنلٍ ثق س اظ
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تحهیل ،لعيمبً ثٍ قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ مىتح ورًاَس قس .حبمیبن زیسگبٌ اؾ تبوساضز
مقتمسوس وٍ:
الف .عجك اؾتبوساضز ،مجلغ ثبظیبفتىی ثب تًخٍ ثٍ ثیكتطیه مجل غ اظ ث یه اضظـ الته بزی ي
ذبلم اضظـ فطيـ تقییه میقًز،
ة

.

ج

.

ثطاؾبؼ ثىسَبی  23تب  25اؾتبوساضز ثٍ وؾط میضؾس ثُت طیه ث طآيضز ث طای ذ بلم
اضظـ فطيـ ياحسی وٍ خسیساً تحهیل قسٌ اؾت ،لیمت يالقی پطزاذتی پ ؽ اظ
تقسیل ثبثت مربضج ياگصاضی ي َطگًوٍ تغییطات زض ق طایظ الته بزی ث یه ت بضید
مقبملٍ ي تبضید ثطآيضز ثبقس ،ي
چىبوچٍ ذبلم اضظـ فطيـ ياحس مًلس يخٍ ومس ثٍ عطیك زیگ طی ث طآيضز ق ًز،
زض آن نًضت ویع َمچىبن اضظیبثی ثبظاض اظ ذبلم مىبفـ مًضزاوتؾبض وبقی اظ تدسیس
ؾبذتبض ياحس تدبضی یب مربضج ؾطمبیٍای آتی مطتجظ ثب آن ضا مىقىؽ میوىس.

ثىبثطایه زض قطایظ یىؿبن ،مجلغ ثبظیبفتىی ياحسی وٍ خسیساً تحهیل قسٌ اؾ ت ،ذ بلم
اضظـ فطيـ ي وٍ اضظـ التهبزی آن ذًاَس ثًز .ثسیه تطتیت ،ذ بلم مى بفـ تدسی س
ؾبذتبض ویع زض مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مىقىؽ ذًاَس قس ظیطا ظیبن وبَف اضظـ حساوثط تب
میعان َطگًوٍ مربضج ياگصاضی ثباَمیت ذًاَس ثًز.
ضٌاساییسیاىواّصارسش(بٌسّای56تا61استاًسارز) 

12

.

عجك اؾتبوساضز ،چىبوچٍ مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ومتط اظ مجلغ زفتطی آن ثبقس ،ظی بن و بَف
اضظـ قىبؾبیی می ق ًز .مقیبضَ بی مرتلف ی ث طای قىبؾ بیی ظی بن و بَف اضظـ زض
نًضتُبی مبلی ثٍ قطح ظیط يخًز زاضز:
الف .قىبؾبیی ظیبن َىگبمی وٍ ظیبن وبَف اضظـ ،زائمی تلمی قًز مقیبض زائمی ثًزن
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ة

.

ج

.

قىبؾبیی ظیبن َىگبمی وٍ ظیبن وبَف اضظـ ،محتم ل تلم ی ق ًز ،یقى ی ایىى ٍ
ف س ثبظیبف ت مجل غ زفت طی زاضای ی تًؾ ظ ياح س تد بضی محتم ل ثبق س
مقیبض محتمل ثًزن

.

قىبؾبیی ثالزضوگ ظیبن زض َط ظمبن وٍ مجلغ ثبظیبفتىی ومتط اظ مجل غ زفت طی ثبق س
مقیبض التهبزی ثًزن .

13

.

ایه اؾتبوساضز ثطای قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ ثط ”مقیبض التهبزی ثًزن“ اتى ب م یوى س.
ثطاؾبؼ ایه مقیبض ،ظیبن وبَف اضظـ ظمبوی قىبؾبیی میقًز وٍ مجلغ ثبظی بفتىی زاضای ی
ومتط اظ مجلغ زفتطی آن ثبقس .مقیبض ”التهبزی ثًزن“ ،ثُتطیه مقیبض ث طای اضائ ٍ اعالف بت
مفیس ثٍ اؾتفبزٌوىىسگبن زض اضظیبثی خطیبوُبی ومسی آتی وبقی اظ زاضایی ثطای ياحس تدبضی
اؾت .ثطای اؾتفبزٌ اظ ایه مقیبض خُت تقییه وبَف اضظـ زاضایی ،اضظـ ظم بوی پ ًل ي
ذغطات ذبل زاضایی زضوؾط گطفتٍ میقًز وٍ مبَیتبً ،ف ًاملی اظ لجی ل محتم ل ث ًزن ي
زائمی ثًزن ظیبن وبَف اضظـ ویع زض اوساظٌگیطیُب ملحًػ میقًز.

ٍاحسّایهَلسٍجِ ًمس(بٌسّای62تا69استاًسارز) 

14

.

ثىب ثٍ زالیل ظیط ثطذی تىُب اظ تقییه مجلغ ثبظیبفتىی ثطمجىبی زاضایی مىفطز حمبیت میوىىس:
الف .قىبؾبیی ياحسَبی مًلس يخٍ ومس زض ؾغحی ییط اظ ول ياحس تدبضی مكىل اؾ ت
ي ثىبثطایه ،ثب ایه قیًٌ َطگع ثطای زاضاییُبی مىفطز ظی بن و بَف اضظـ قىبؾ بیی
ورًاَس قس ،ي
ة

.

قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ یه زاضایی ثبیس ثسين تًخٍ ثٍ ایىىٍ خطیبوُ بی وم سی
يضيزی وبقی اظ آن ثٍ نًضت مؿتمل اظ ؾبیط زاضاییُب یب گطيَُ بی زاضای ی اید بز
میقًز ،امىبنپصیط ثبقس.
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15

.

اگط چٍ تكریم پبییه تطیه ؾغح خطیبوُبی وم سی يضيزی مؿ تمل ث طای ی ه گ طيٌ اظ
زاضاییُب مؿتلع لضبيت اؾت ،مفًُ ياحس مًلس يخٍ وم س مج یه آن اؾ ت و ٍ زاضاییُ ب
زض ایدبز خطیبوُبی ومسی مكبضوت زاضوس.

آسهَىواّصارسشزاراییْایًاهطَْزباػوزهفیسًاهؼیي[بٌسّای(8ٍ7الف)استاًسارز] 

16

.

العا ثٍ اوساظٌ گیطی مدسز زاضاییُب َىگ ب و بَف اضظـ ،ی ه مفُ ً ”اضظی بثی“ اؾ ت
ي فطآیىس ”ترهیم ثُبی تمب قسٌ“ محؿًة ومیقًز .مفًُ اضظیبثی ثط مىبفـ آتی زاضایی
تأویس زاضز .ثىبثطایهَ ،سف اظ آظمًن وبَف اضظـ ،اضظیبثی لبثلیت ثبظیبفت مجل غ زفت طی
زاضایی اظعطیك اؾتفبزٌ یب فطيـ آن اؾت .ثب ایه حبل ،ترهیم مجلغ اؾتُالنپصیط زاضایی
ثب فمط مفیس مقیه ثطمجىبی ؾیؿتمبتیه عی فمط مفیس آن ،تب اوساظٌای اعمیىبن میزَ س و ٍ
مجلغ زفتطی اظ مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ثیكتط ومی قًز .ثىبثطایه زض مًاضزی وٍ ث طای زاضای ی
وبمكًُز اؾتُالن محبؾجٍ ومیقًز ،ثٍ مىؾًض ذًززاضی اظ گعاضـ مجبلغ زفتطی م بظاز ث ط
مجبلغ ثبظیبفتىی الظ اؾت ثط آظمًن وبَف اضظـ زاضاییُب ثیكتط اتىب قًز.

ٍاگذاریبرطیاسٍاحسهَلسٍجِ ًمسزارایسزلفلی(بٌس78استاًسارز) 

17

.

عجك اؾتبوساضز ،ؾطلفلی مطثًط ثٍ فملیبت ياگصاض قسٌ ثبیس ثطمجىبی اضظقُبی وؿجی ثرف
ياگصاض قسٌ ي ثرف وگُساضی قسٌ ياحس مًلس يخٍ ومس او ساظٌگی طی ق ًز ،مگ ط ایىى ٍ
ياحس تدبضی ثتًاوس اظ ضيـ ثُتطی ثطای اوقىبؼ ؾطلفلی مطثًط ثٍ ثر ف ياگ صاض ق سٌ
اؾتفبزٌ وىس.

 . 18ؾغح پیكىُبزی آظمًن وبَف اضظـ ثٍ ایه زلیل اؾت وٍ ؾطلفلی ترهیم یبفتٍ ثٍ ياحس مًلس
يخٍ ومس ضا ومیتًان ثٍ گًوٍای مىغمی ثٍ ؾغحی پبییىتط زض آن ياحس ترهیم زاز .ثب ایه ح بل،
َىگبمی وٍ ثركی اظ ياحس مًلس يخٍ ومس ياگصاض میقًز ،ثُتط اؾت فطو قًز و ٍ ثرك ی اظ
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ؾطلفلی ثٍ ثرف ياگصاض قسٌ مطثًط اؾت .ثىبثطایه ،ظمبوی وٍ ثر ف ياگ صاض ق سٌ ،خعئ ی اظ
ياحس مًلس يخٍ ومس ضا تكىیل میزَس ،ترهیم ؾطلفلی ثبیس العامی قًز.
سهاىبٌسیآسهَىواّصارسشٍاحـس(گـزٍٍُاحـسّای)هَلـسٍجـِ ًمـسزارایسـزلفلی 
(بٌسّای89تا86استاًسارز) 

 . 19ثٍ مىؾًض وبَف َعیىٍَبی اودب آظمًن ،عجك اؾتبوساضز ،آظمًن ؾبالوٍ وبَف اضظـ ياحس
گطيٌ ياحسَبی مًلس يخٍ ومسی وٍ ؾطلفلی ثٍ آن ترهیم یبفتٍ اؾ ت ،م یتًاو س زض
َط ظمبن عی زيضٌ ؾبالوٍ اودب قًز مكطيط ثط ایىىٍ آظم ًن َ ط ؾ بل زض َم بن ظم بن
نًضت پصیطز .زض مًاضز تطویجُبی تدبضی عی زيضٌ خبضی ایه ذغط يخًز زاضز وٍ مجل غ
پطزاذت قسٌ ثبثت تحهیل ياحس خسیس اظ مجلغ ثبظیبفتىی آن ثیكتط ثبقس .ثطای خل ًگیطی
اظ تقًیك قىبؾبیی ظیبن و بَف اضظـ احتم بلی ثبی س آظم ًن و بَف اضظـ زض م ًضز
ایه گًوٍ تطویجُبی تدبضی پیف اظ پبیبن زيضٌ مبلی خبضی اودب قًز.
ترصیصسیاىواّصارسشبیيزاراییْایهتؼلكبٍِاحسهَلسٍجِ ًمس(بٌسّای90تا94استاًسارز) 

20

.

ثطذی مقتمسوس وٍ ظیبن وبَف اضظـ ثبیس ثٍ تطتیت ظیط ترهیم یبثس:
الف .ؾطلفلی،
ة

.

زاضاییُبی وبمكًُزی وٍ ثبظاض فقبلی ثطای آوُب يخًز وساضز،

ج

.

زاضاییُبیی وٍ ذبلم اضظـ فطيـ آوُب ومتط اظ مجلغ زفتطی اؾت ،ي

ز

.

ؾبیط زاضاییُبی ياحس مًلس يخٍ ومس متىبؾت ثب مجلغ زفتطی َط یه.

 . 21زالیل انلی اضائٍ ایه وؾطات ثٍ نًضت ظیط اؾت:
الف .ظیبن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس ثبیس اثتسا ثٍ زاضاییُبیی ترهیم زازٌ ق ًز
وٍ اوساظٌگیطی آوُب مؿتلع افم بل لض بيت ثیك تط اؾ ت .ؾ طلفلی ي زاضاییُ بی
وبمكًُزی وٍ ثبظاض فقبلی ثطای آوُب يخًز و ساضز ،خ ع ای ه گًو ٍ زاضاییُبؾ ت.
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زاضاییُبی وبمكًُزی وٍ ثبظاض فقبلی ثطای آوُب يخًز وساضز مبوىس وبمُ بی تد بضی،
حمًق اوتكبض ي مًاضزی اظ ایه لجیل َ ،مبوىس ؾطلفلی تلمی میقًز.
ة

.

پبییهتط ثًزن ذبلم اضظـ فطيـ یه زاضایی وؿجت ثٍ مجلغ زفتطی ،تًخیٍ مىبؾجی
ثطای ترهیم ثركی اظ ظیبن وبَف اضظـ ياحس مًلس يخ ٍ وم س ث ٍ آن زاضای ی
اؾت.

 . 22زالیل مربلفت ثب وحًٌ ترهیم ظیبن وبَف اضظـ ثط مجىبی ثىس  20ثٍ قطح ظیط اؾت:
الفَ .مٍ زاضاییُبی وبمكًُزی وٍ ثبظاض فقبلی ثطای آوُب يخًز و ساضزَ ،مبوى س ؾ طلفلی
ویؿتىس مبوىس حك امتیبظ ي پطياوٍ ثُطٌثطزاضی  .زاضاییُبی وبمكًُز ضا زض ثطذی مًاضز
میتًان َمبوىس زاضاییُبی ثبثت مكًُز مبوىس امًال ي مبقیهآالت ثب فیىیت ثیكتطی
اوساظٌگیطی وطز.
ة

.

مفًُ ياحس مًلس يخٍ ومس ثٍ مدمًؿ زاضاییَب ،وٍ ته ته آوُب ،اقبضٌ زاضز.

زض وُبیت ایه تهمیم اتربش قس وٍ ث طای تره یم ظی بن و بَف اضظـ ،ث ب زاضاییُ بی
وبمكًُز ي َمچىیه زاضاییُبیی وٍ ذبلم اضظـ فطيـ آوُب ومتط اظ مجل غ زفت طی اؾ ت
َمبوىس ؾبیط زاضاییُب ثطذًضز قًز.
23

.

چىبوچٍ مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی مىفطزی وٍ ثٍ يضًح زچبض وبَف اضظـ قسٌ اؾت ثٍ ع ًض
خساگبوٍ لبثل تقییه ثبقس ،ثطآيضز مجلغ ثبظیبفتىی ياحس مًل س يخ ٍ وم س زض ثطگیطو سٌ آن
زاضایی ضطيضت وساضز .چىبوچٍ مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی مىفطز لبثل تقییه وجبق س ،وم یت ًان
وتیدٍگیطی وطز وٍ زاضایی ثٍ يضًح زچبض وبَف اضظـ قسٌ اؾ ت ظی طا ظی بن و بَف
اضظـ ياحس مًلس يخٍ ومس ثٍ تمب زاضاییُبی آن مطثًط میقًز.
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بزگطتسیاًْایواّصارسشزاراییْاغیزاسسزلفلی(بٌسّای95تا017استاًسارز) 

24

.

25

.

عجك اؾتبوساضز ،ظیبن وبَف اضظـ یه زاضایی ییط اظ ؾطلفلی ،تىُب زضنًضتی ثبیس ثطگك ت
زازٌ قًز وٍ اظ ظمبن قىبؾبیی آذطیه ظیبن وبَف اضظـ ،ثطآيضزَبی مًضز اؾتفبزٌ ث طای
تقییه مجلغ ثبظیبفتىی زاضایی ،تغییط وطزٌ ثبقس.
زالیل مربلفت ثب ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ثٍ قطح ظیط اؾت:
الف .ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ،ثب وؾب حؿبثساضی مجتىی ثط ثُبی تمب قسٌ ت بضیری
مغبیطت زاضز .ظمبوی وٍ مجلغ زفتطی زاضایی وبَف مییبثس ،مجل غ ثبظی بفتىی مجى بی
ثُبی تمب قسٌ خسیس ثطای زاضایی لطاض میگیطز .زضوتید ٍ ،ثطگك ت ظی بن و بَف
اضظـ ،ثٍ وًفی تدسیس اضظیبثی زاضایی اؾت .زض يالـ ،زض ثؿیبضی اظ مًاضز ،مج بوی
اوساظٌگیطی مجلغ ثبظیبفتىی مكبثٍ مجبوی مًضز اؾتفبزٌ ثطای تدسی س اضظی بثی زاضای ی
اؾت .اظ ایه ضي ،ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ یب ثبیس مىـ ق ًز ي ی ب ث ٍ فى ًان
تدسیس اضظیبثی مؿتمیمبً زض حمًق نبحجبن ؾُب قىبؾبیی گطزز.
ة

.

ج

.

ز

.

ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ مًخت اید بز وًؾ بن زض ؾ ًزَبی گ عاضـ ق سٌ
میگطزز .اوساظٌگیطیُبی ؾًز زض زيضٌَبی وًتبٌ مست ،وجبیس تح ت ت أثیط تغیی طات
تحمك ویبفتٍ زض اوساظٌگیطی زاضایی ثلىسمست لطاض گیطز.
وتیدٍ ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ،ثطای اؾتفبزٌ وىىسگبن نًضتُبی م بلی مفی س
ورًاَس ثًز ظیطا عجك اؾتبوساضز ،مجلغ ثطگكت زازٌ قسٌ ثٍ مجلغی محسيز میقًز وٍ
مجلغ زفتطی زاضایی ضا ثٍ ثیف اظ ثُبی تمب قسٌ مؿتُله قسٌ آن افعایف وسَس .لصا
مجلغ ثطگكت قسٌ ي مجلغ زفتطی ثبظوگطی قسٌَ ،یچىسا محتًای اعالفبتی وساضز.
زض ثؿیبضی اظ مًاضز ،ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ثٍ قىبؾ بیی ض مىی ؾ طلفلی
ایدبز قسٌ زض زاذل ياحس تدبضی مىدط ذًاَس قس.
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.

ي

.

ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ امىبن ؾً اؾتفبزٌ ي َمًاض ؾ بظی ؾ ًز ضا ف طاَم
ذًاَس وطز.

26

.

پیگیطی ثطای تأییس ضطيضت ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ،پطَعیىٍ اؾت.

ضطيضت ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ مجتىی ثط زالیل ظیط اؾت:
الف .ایه مًضًؿ َمبَىگ ثب مفبَیم وؾطی ي ایه زیسگبٌ اؾت وٍ خطیبن مىبفـ الته بزی
آتی وٍ لجالً مًضز اوتؾبض وجًز ،محتمل اضظیبثی قسٌ اؾت.
ة

.

ج

.

ز

.

ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ،تدسیس اضظیبثی ویؿت ي تب ظم بوی و ٍ ای ه ثطگك ت،
ثٍ فعيوی مجلغ زفتطی زاضایی اظ ثُبی تمب ق سٌ ايلی ٍ آن پ ؽ اظ وؿ ط اؾ تُالن
ثب فطو فس قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ مىدط وكًز ،ثب وؾب ثُ بی تم ب ق سٌ
َمبَىگ اؾت .اظ ایه ضي ،ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ثبیس زض نًضت ؾًز ي ظی بن
قىبؾبیی ي ثب َطگًوٍ مبظاز وؿجت ثٍ ثُبی تم ب ق سٌ مؿ تُله ق سٌ ث ٍ فى ًان
تدسیس اضظیبثی ثطذًضز قًز.
ظیبوُبی وبَف اضظـ ثط مجىبی ثطآيضز قىبؾبیی ي اوساظٌگیطی میقًز َ .ط تغیی طی
زض اوساظٌگیطی ظی بن و بَف اضظـَ ،مبوى س تغیی ط زض ث طآيضز اؾ ت .اؾ تبوساضز
حؿبثساضی قمبضٌ  6العا میوىس تغییط زض ثطآيضز حؿبثساضی چىبوچٍ تىُ ب ث ط زيضٌ
خبضی تأثیط ثگصاضز ،زض تقییه ؾًز ذبلم یب ظیبن زيضٌ خبضی ،ي چىبوچ ٍ ث ط زيضٌ
خبضی ي زيضٌَبی آیىسٌ تأثیط ثگصاضز ،زض تقییه ؾًز ذبلم یب ظیبن زيضٌ خ بضی ي
زيضٌَبی آیىسٌ مىؾًض قًز.
ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ،وكبوٍ ؾًزمىستطی اظ تًان ایدبز مىبفـ آتی زاضایی یب
گطيٌ زاضاییُب ثطای اؾتفبزٌوىىسگبن فطاَم میوىس.
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وتبیح فملیبت زض زيضٌ َبی آتی ثٍ وحً مىهفبوٍتطی اضائٍ ذًاَس قس ظیطا اؾتُالن،
ظیبن وبَف اضظـ لجلی ضا وٍ زیگط مطثًط ویؿت ،مىقىؽ ورًاَس وطز .اختىبة اظ
ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ممىه اؾت ثٍ ؾً اؾتفبزٌَبیی اظ لجیل ثج ت ظی بن
لبثل مالحؾٍ زض یه ؾبل ثب َعیىٍ اؾتُالن پبییهتط وبقی اظ آن ،ي ؾ ًزَبی ث بالتط
زض ؾبلُبی ثقس مىدط گطزز.

بزگطتسیاًْایواّصارسشسزلفلی(بٌس018استاًسارز) 

 . 27اؾتبوساضز ،ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ قىبؾبیی قسٌ ثطای ؾ طلفلی ضا مى ـ و طزٌ اؾ ت.
مربلفیه ایه ضيیىطز مقتمسوس وٍ وحًٌ ثطذًضز ثب ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ؾطلفلی ثبیس
َمبوىس ظیبن وبَف اضظـ ؾبیط زاضاییُب ثبقس ،امب ایه وحًٌ ثطذًضز ثبیس محسيز ثٍ ق طایغی
گطزز وٍ ظیبن وبَف اضظـ ،وبقی اظ ضيیسازَبی مكرم ذبضج اظ وىتطل ياحس تد بضی
ثبقس وٍ اوتؾبض ومیضيز زض آیىسٌ وعزیه تىطاض قًز.
 . 28اؾتبوساضز حؿبثساضی قمبضٌ  17ثب فىًان زاضاییْای ًاهطَْز قىبؾبیی ؾطلفلی ایدبز ق سٌ زض
زاذل ياحس تدبضی ضا مىـ میوىس .ثىبثطایه ،چىبوچٍ ثطگكت ظیبوُبی وبَف اضظـ ؾ طلفلی
مدبظ ثبقس ،تمبیع ثطگكت ظیبن اظ ؾطلفلی ایدبز قسٌ زض زاذل ياحس تدبضی اگط یی طممىه
وجبقس ثؿیبض مكىل ذًاَس ثًز .ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ ؾطلفلی تحهیل قسٌ ي ؾطلفلی ایدبز قسٌ
زض ياحس مًلس يخٍ ومس ثٍ عًض مكتطن زض ایدبز خطیبوُبی وم سی ؾ ُیم َؿ تىسَ ،طگًو ٍ
افعایف ثقسی زض مجلغ ثبظیبفتىی ؾطلفلی تحهیل قسٌ ،اظ افعایف زض ؾطلفلی ایدبز ق سٌ زض
ياحس مًلس يخٍ ومس لبثل تفىیه ویؿت .حتی زض نًضت ثطگكت ضيی ساز مك رم ث طين
ؾبظمبوی وٍ مىدط ثٍ قىبؾبیی ظیبن وبَف اضظـ قسٌ اؾت ،تقییه ایىى ٍ اث ط آن ثطگك ت،
افعایف متىبؽط زض مجلغ ثبظیبفتىی ؾطلفلی تحهیل قسٌ میثبقس ،اگط ییط ممىه وجبقس ،ثؿ یبض
مكىل اؾت .ثىبثطایه ،ثطگكت ظیبن وبَف اضظـ ؾطلفلی مىـ قسٌ اؾت.
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