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َذف 

.1

ٞـف ایٗ استب٘ـاكؿ تزٛین ٘غٌ ٜٛناكضٍلی ٔبِی  ٚافطبی ٔنایبی ثبم٘طستٍی وبكوٙبٖ ؿك
ٚاعـٞبی ٌناكضٍل است.

دامىٍکاربزد 
.2

ٍاحذ گضاسضگش تایذ ایي استاًذاسد سا تشای گضاسضگشی هالی هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى خَد تکاس
گیشد.

.3

ٌناكضٍلی ٔبِی وّی ٝغٙـٚلٟبیی ؤ ٝتِٛی قلعٟابی ٔنایابی ثبم٘طساتٍی ٔایثبضاٙـ ٚ
قلعٟبی ٔنایبی ثبم٘طستٍی و ٝضؾػایت عماٛلی رـاٌب٘ا ٝؿاك٘اـ ؿك ؿأٙا ٝوابكثلؿ ایاٗ
استب٘ـاكؿ للاك ٕ٘یٌیل٘ـ.

.4

ایٗ استب٘ـاكؿ ثلای ٌناكضٍلی ٔبِی ٔنایابی ابیابٖ ؽاـٔت وبكوٙابٖ وابكثلؿ ٘ـاكؿ(ثاٝ
استب٘ـاكؿ عسبثـاكی ثؾص ػٕٔٛی ضٕبك 8 ٜثب ػٛٙاٖ

”رخایش ،تدذّیْای احتودالی ٍ داساییْدای

احتوالی“ ٔلارؼ ٝضٛؿ).
.5

ٔنایبی ثبم٘طستٍی وبكوٙبٖ ضبُٔ ٔنایبیی است و ٝاس ام ثبم٘طستٍی ث ٝوبكوٙبٖ یب افلاؿ
تغت تىفُ آٟ٘ب اػكب ٔیضٛؿ ٕٔ ٚىٗ است ام قلیك الؿاؽت ٘مـی یاب اكائا ٝوباٞاب یاب
ؽـٔبت ،ث ٝقٛك ٔستمیٓ ث ٝوبكوٙبٖٕٞ ،سل ،فلم٘ـاٖ یب سبیل افلاؿ تغات تىفاُ آٟ٘اب یاب
ام قلیك الؿاؽت ث ٝؿیٍلاٖ (٘ظیل ضلوتٟبی ثیٕ )ٝتسٛی ٝضٛؿ.

تعاریف 
.6

اغطالحات ریل دس ایي استاًذاسد تا هعاًی هطخع صیش تکاس سفتِ است:
 اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي :اسصش فعلی پشداختْای آتی هَسد اًتظاس (تدذٍى کسدش
کشدى داساییْای طشح) کِ تشای تسَیِ تعْذات ًاضی اص خذهات کاسکٌاى دس دٍسُ جاسی
ٍ دٍسُّای گزضتِ الصم است.
 اکچَئشی :حشفِ ای است کِ تا کوک داًص سیاضیات ٍ آهاس ،احتوال ٍقَع سٍیذادّای آتی
اسصیاتی ٍ آثاس هالی ًاضی اص آًْا تشآٍسد هیضَد .اکچَئشی اص جولِ تشای هحاسثِ رخدایش
تیوِ ای ،هحاسثِ تعْذات طشحْای هضایای تاصًطستگی ٍ تعییي حق تیوِّای هشتَط تکاس
هیسٍد.
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 اًذاصُگیشی هجذد خالع تذّی (داسایی) طشح :ضاهل هَاسد صیش است:
الف .سَد ٍ صیاى اکچَئشیٍ ،
ب .تاصدُ داساییْای طشح ،تِ استثٌای هثالغی کِ دس خالع هخاسج هالی هشتَط تِ خدالع
تذّی (داسایی) طشح هٌعکس ضذُ است.
 تاصدُ داساییْای طشح :عثاست است اص سَد سپشدُّای سشهایِگدزاسی ،تسدْیالت هدالی
اعطایی ،سَد سْام ٍ سایش دسآهذّای ًاضدی اص داساییْدای طدشح ّودشاُ تدا سدَدّا ٍ
صیاًْای تحقق یافتِ ٍ تحقق ًیافتِ داساییْای طشح ،پدس اص کسدش هخداسج اداسُ طدشح ٍ
هالیات قاتل پشداخت تَسط طشح.
 خالع هخاسج هالی هشتَط تِ خالع تذّی (داسایی) طشح :تغییش خدالع تدذّی (داسایدی)
طشح هضایای هعیي طی دٍسُ دس ًتیجِ گزضت صهاى.
 داساییْای طشح :عثاست است اص داساییْای ًگْدذاسی ضدذُ تَسدط غدٌذٍا تاصًطسدتگی
کاسکٌاى ،یعٌی داساییْایی کِ:
الف .تَسط غٌذٍقی ًگْذاسی هدیضدَد کدِ داسای ضخػدیت قداًًَی هسدتقل اص ٍاحدذ
گضاسضگش است ٍ تٌْا تِ هٌظَس پشداخت یا تأهیي هالی هضایای تاصًطسدتگی کاسکٌداى ایجداد
ضذُ استٍ ،
ب .تٌْا تِ هٌظَس پشداخت یا تأهیي هالی هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى دس دستشس است ٍ
اعتثاسدٌّذگاى تِ ٍاحذ گضاسضگش (حتی دس ٌّگام ٍسضکستگی) تِ آى دستشسدی ًذاسًدذٍ ،
آى داساییْا ًویتَاًذ تِ ٍاحذ گضاسضگش تشگشداًذُ ضَد ،هگش ایٌکِ:
.1

داساییْای تاقیهاًذُ دس غٌذٍا تشای ایفای توام تعْذات هضایای تاصًطستگی کاسکٌاى

هشتَط تِ طشح یا ٍاحذ گضاسضگش کافی تاضذ ،یا
.2

داساییْا تشای جثشاى هضایایی کِ قثالً تَسط ٍاحذ گضاسضگش پشداخت ضذُ است ،تِ آى

ٍاحذ تشگشداًذُ ضَد.
 سَد ٍ صیاى اکچَئشی :تغییشات دس اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیيً ،اضی اص:
الف .تعذیالت هثتٌی تش ٍاقعیت (آثاس تفاٍت تیي هفشٍضات اکچَئشی قثلی ٍ آًچدِ ٍاقعداً
سخ دادُ است)ٍ ،
ب .آثاس تغییش دس هفشٍضات اکچَئشی.
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 طشحْای تا کوک هعیي :طشحْای هضایای تاصًطستگی کِ تش اساس آى ٍاحذ گضاسضگش هثالغ
ثاتت ٍ تَافقضذُ ای سا تِ یک ٍاحذ گضاسضدگش جذاگاًدِ (غدٌذٍا) هدیپدشداصد ٍ دس
غَستی کِ غٌذٍا داساییْای کافی تشای پشداخت توام هضایای هشتَط تِ خدذهات دٍسُ
جاسی ٍ دٍسُّای گزضتِ کاسکٌاى دس اختیاس ًذاضتِ تاضذٍ ،احذ گضاسضدگش ّدیچ تعْدذ
قاًًَی یا عشفی تشای پشداخت هثالغ تیطتش ًذاسد.
 طشحْای تا هضایای هعیي :طشحْای هضایای تاصًطستگی غیش اص طشحْای تا کوک هعیي است.
 طشحْای هضایای تاصًطستگی :تَافقْای سسوی یدا غیدش سسدوی کدِ تدش اسداس آى ٍاحدذ
گضاسضگش تِ کاسکٌاى ،هضایای تاصًطستگی پشداخت هیکٌذ.
 هخاسج خذهات :هخاسج خذهات ضاهل هَاسد صیش است:
الف .هخاسج خذهات جاسی :افضایص اسصش فعلدی تعْدذات هضایدای هعدیي کدِ ًاضدی اص
خذهات کاسکٌاى دس دٍسُ جاسی است.
ب .هخاسج خذهات گزضتِ :تغییش دس اسصش فعلی تعْذات هضایای هعدیي تاتدت خدذهات
کاسکٌاى دس دٍسُّای گزضتِ ،کِ تِ دلیدل تعدذیل (ایجداد یدا تغییدش یدا کٌاسگدزاسی) یدا
هحذٍدساصی طشح هضایای تاصًطستگی دس دٍسُ جاسی ایجاد ضذُ است .هخاسج خدذهات
گزضتِ هوکي است هثثت (صهاًی کِ هضایا تِ گًَِای ایجاد هیضَد یا تغییش هیکٌدذ کدِ
اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي افضایص هییاتذ) یا هٌفی (صهاًی کِ هضایدا تدِ گًَدِای
تغییش هیکٌذ کِ اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي کاّص هییاتذ) تاضذ.
جّ .ش گًَِ سَد یا صیاى تسَیِ.
 هضایای تاصًطستگی :هضایایی کِ پس اص تاصًطستگی قاتل پشداخت هیتاضذ.

طزحُایباکمکمعیهيطزحُایبامشایایمعیه 

.7

قلعٟبی ٔنایبی ثبم٘طستٍی ،تٛافمٟبیی است وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ثال اساب

آٖٔ ،نایابی

ثبم٘طستٍی اكائٔ ٝیوٙـٚ .اعـ ٌناكضٍل ایٗ استب٘ـاكؿ كا ثلای ایٗ تٛافمٟب ،غلف ٘ظال ام
تأسیس ٚاعـ ٌناكضٍل رـاٌب٘ ٝثٙٔ ٝظٛك ؿكیبفت وٕىٟب  ٚالؿاؽت ٔنایب ،ثىبك ٔیٌیالؿ.
ٔٛاكؿ میل ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی ام ٔنایبی ثبم٘طستٍی است:
اِف  .عمٛق ٔ ٚستٕلی ثبم٘طستٍی،
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ة  .سبیل ٔنایبی ثبم٘طستٍی٘ ،ظیل ثیٕ ٝػٕل  ٚؽـٔبت ؿكٔب٘ی ؿٚكاٖ ثبم٘طستٍیٚ ،
د ٔ .ستٕلی اموبكافتبؿٌی.
.8

قلعٟبی ٔنایبی ثبم٘طستٍی ثل اسب

ٔبٞیت التػبؿی قلط و ٝام ٔفبؿ  ٚضلایف اغّی آٖ

٘طأت ٔیٌیلؿ ،ث ٝػٛٙاٖ “قلط ثب وٕه ٔؼیٗ” یب “قالط ثاب ٔنایابی ٔؼایٗ” قجماٝثٙاـی
ٔیضٛؿ.
.9

ؿك قلط ثب وٕه ٔؼیٗ ،تؼٟـ لب٘٘ٛی یب ػلفی ٚاعـ ٌناكضٍل ٔغـٚؿ ثٔ ٝجّغای اسات واٝ
ثلای وٕه ث ٝغٙـٚق تٛافك ضـ ٜاسات .ام ایاٗ كٔ ،ٚجّا ٔنایابی ثبم٘طساتٍی ؿكیابفتی
وبكوٙبٖ ٔؼبؿَ ٔزٕٛع ٔجّ وٕىٟبی الؿاؽتی تٛسف ٚاعـ ٌناكضٍل ( ٚؿك ثلؽای ٔاٛاكؿ
وبكوٙبٖ) ث ٝغٙـٚق ثبم٘طستٍی  ٚثبمؿ ٜسلٔبیٌٝقاكی غاٙـٚق اسات .ؿك٘تیزا ،ٝكیساه
اوضٛئلی (ٔنایب وٕتل ام عـ ا٘تظبك ثبضـ)  ٚكیساه سالٔبیٌٝاقاكی (سالٔبیٌٝاقاكیٟبی
غٙـٚق ثلای تأٔیٗ ٔنایبی ٔٛكؿ ا٘تظبك وبفی ٘جبضـ) ٔتٛر ٝوبكوٙبٖ ٔیثبضـ.

ٕٞٝ٘ٛ٘ .10بیی و ٝؿك آٖ تؼٟـ ٚاعـ ٌناكضٍل ثٔ ٝجّ تٛافك ضـ ٜثالای وٕاه ثا ٝغاٙـٚق
ٔغـٚؿ ٕ٘یضٛؿ ،مٔب٘ی است وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ث ٝؿایُ میل تؼٟـ لب٘٘ٛی یب ػلفی ؿاضتٝ
ثبضـ:
اِف ٔ .جّ ٔنایبی قلط ِنٔٚبً ٔغـٚؿ ثٔ ٝجّ وٕىٟب ٘جبضـ،
ة  .ثبمؿٔ ٜطؾع ثلای وٕىٟب ،ث ٝقٛك ٔستمیٓ یب ام قلیك قلط تؿٕیٗ ضـ ٜثبضـ ،یب
ح  .كٚیٞٝبی غیل كسٕی ٚرٛؿ ؿاضت ٝثبضـ وٙٔ ٝزل ث ٝتؼٟـ ػلفی ضٛؿ .ثلای ٔخبَ ،تؼٟـ
ػلفی ٕٔىٗ است ٍٙٞبٔی ایزبؿ ضٛؿ وٚ ٝاعـ ٌناكضاٍل سابثم ٝافانایص ٔنایابی
وبكوٙبٖ ایطیٗ ثٛٔ ٝامات تٛكْ كا ؿاكؿ ،عتی اٌل تؼٟـ لب٘٘ٛی ثلای آٖ ٚرٛؿ ٘ـاضتٝ
ثبضـ.
 .11ؿك قلعٟبی ثب ٔنایبی ٔؼیٗ:
اِف  .تؼٟـ ٚاعـ ٌناكضٍل اكائٔ ٝنایبی ٔٛكؿ تٛافك ث ٝوبكوٙبٖ فؼّی  ٚایطیٗ استٚ ،
7
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ة  .ثِ ٝغبل ٔغتٛایی ،كیسه اوضٛئلی (ٔنایب ثایص ام عاـ ا٘تظابك ثبضاـ)  ٚكیساه
سلٔبیٌٝقاكیٔ ،تٛرٚ ٝاعـ ٌناكضٍل است .ؿك غٛكتی و ٝثابمؿ ٜسالٔبیٌٝاقاكی
وٕتل ام ٔیناٖ ٔٛكؿ ا٘تظبك ثبضـ یب ایصثیٙیٞبی اوضٛئلی ث٘ ٝغٔ ٛكّاٛة ٔغماك
٘طٛؿ ،تؼٟـ ٚاعـ ٌناكضٍل ٕٔىٗ است افنایص یبثـ.
مشایایباسوشستگی:طزحُایباکمکمعیه 

 . 12عسبثـاكی قلعٟبی ثب وٕه ٔؼیٗ سبؿ ٜاست میلا تؼٟـ ٚاعـ ٌناكضٍل ثالای ٞال ؿٚكٜ
ثٔ ٝیناٖ ٔجّغی است و ٝثلای آٖ ؿٚك ٜالؿاؽت ؽٛاٞـ ضـ .ؿك ٘تیز٘ ،ٝیبمی ث ٝاوضاٛئلی
٘یست  ٚأىبٖ ٚلٛع سٛؿ یب میبٖ اوضٛئلی ٘ین ٚرٛؿ ٘اـاكؿ .ػاال ٜٚثال ایاٗ ،تؼٟاـات
ث ٝغٛكت تٙنیُ ٘طـ ٜا٘ـامٌٜیلی ٔیضٛؿ ث ٝرن ؿك ٔٛاكؿی و ٝسلكسیـ تؼٟـات ثیص ام
ٔ 12ب ٜاس ام ابیبٖ ؿٚكٜای است و ٝوبكوٙبٖ ؽـٔبت ٔلثٛـ كا اكائ ٝولؿٜا٘ـ.
شىاساییياوذاسٌگیزی 

. 13

ٍاحذ گضاسضگش تایذ دس اصای خذهات کاسکٌاى ،کوک قاتل پشداخت تِ طدشح تدا کودک هعدیي سا
تِ غَست صیش ضٌاسایی کٌذ:
الف  .تِ عٌَاى تذّی ،پس اص کسش هثالغی کِ قثالً پشداخت ضذُ است .دس غَستی کِ هثالغ
پشداختی تیص اص کوکْای هشتَط تِ خذهات اسائِ ضذُ کاسکٌاى تا پایاى دٍسُ گضاسضگشی
تاضذ ،هاصاد تایذ تا هیضاًی کِ هثلغ پیصپشداخت هٌجش تِ کاّص پشداختْای آتی یا
تاصپسگیشی هاصاد پشداختی ضَد ،تِ عٌَاى داسایی (پیصپشداخت ّضیٌِ) ضٌاسایی
گشددٍ ،
ب  .تِ عٌَاى ّضیٌِ ،هگش ایٌکِ استاًذاسد دیگشی ضوَل کوکْا دس تْای توام ضذُ یک داسایی
سا هجاص یا الضاهی کشدُ تاضذ (تشای هثال ،تِ استاًذاسد”حساتذاسی هَجَدی هَاد ٍ کاال“ ٍ
استاًذاسد ”داساییْای ثاتت هطَْد“ هشاجعِ ضَد).

. 14

دس هَاسدی کِ سشسسیذ پشداخت کوک تدِ طشحدی تدا کودک هعدیي تدیص اص  12هداُ پدس اص
پایاى دٍسُای است کِ کاسکٌاى خذهات هشتَط سا اسائِ کشدُاًذٍ ،احذ گضاسضگش تایذ تا اسدتفادُ
اص ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  39آى سا تٌضیل کٌذ.
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مشایایباسوشستگی:طزحُایبامشایایمعیه 

 . 15عسبثـاكی قلعٟبی ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ایضیـ ٜاست میلا ثلای ا٘ـامٌٜیلی تؼٟاـات ٞ ٚنیٙاٝ
ثٔ ٝفلٚؾبت اوضٛئلی ٘یبم است  ٚأىبٖ ٚلٛع سٛؿ  ٚمیبٖ اوضاٛئلی ٘یان ٚراٛؿ ؿاكؿ.
ػال ٜٚثل ایٗ ،تؼٟـات ث ٝغٛكت تٙنیُ ضـ ٜا٘ـامٌٜیلی ٔیض٘ٛـ میلا اغّت صٙـیٗ سابَ
اس ام اكائ ٝؽـٔبت وبكوٙبٖ ،تسٛیٔ ٝیض٘ٛـ.
ذاسٌگیزی 
شىاساییياو 

 . 16قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ٕٔىٗ است تأٔیٗ ٔبِی ٘طـ ٜثبضـ ،یب تأٔیٗ ٔبِی تٕبْ یب ثؾطای ام آٖ
ام قلیك وٕىٟبی ٚاعـ ٌناكضٍلٌ ٚ ،بٞی ؽٛؿ وبكوٙابٖ ،ثا ٝیاه ٚاعاـ ٌناكضاٍل یاب
غاٙـٚلی ٔسااتمُ غااٛكت ٌیاالؿ ٔ ٚنایاابی وبكوٙابٖ ام قلیااك آٖ ٚاعااـ ٌناكضااٍل یااب
غٙـٚق ٔستمُ الؿاؽت ضٛؿ .الؿاؽت ٔنایابی تاأٔیٗ ٔابِی ضاـ ٜؿك سلكسایـ ٘ا ٝتٟٙاب
ثٚ ٝؾؼیت ٔبِی  ٚػّٕىلؿ سلٔبیٌٝقاكی آٖ غٙـٚق ثستٍی ؿاكؿ ،ثّى ٝثا ٝتٛا٘ابیی ٚاعاـ
ٌناكضٍل ثلای رجالاٖ وسالی ؿاكاییٟابی غاٙـٚق ٘یان ٚاثسات ٝاسات .ثٙابثلایٗ ،ام ٘ظال
ٔبٞیتٚ ،اعـ ٌناكضٍل كیسىٟبی اوضٛئلی  ٚسلٔبیٌٝقاكی ٔلثاٛـ ثا ٝقالط كا ٔتغٕاُ
ٔیضٛؿ .ؿك ٘تیزٞ ،ٝنی ٝٙضٙبسبیی ضـ ٜثلای قلط ثاب ٔنایابی ٔؼایٗ ِنٔٚابً ٔؼابؿَ وٕاه
تؼٟـ ضـ ٜثلای آٖ ؿٚك٘ ٜیست.
 .17عسبثـاكی قلعٟبی ثب ٔنایبی ٔؼیٗ تٛسف ٚاعـ ٌناكضٍل ضبُٔ ٔلاعُ میل است:
اِف  .تؼییٗ ؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ،ث ٝغٛكت میل:
.1

استفبؿ ٜام اوضٛئلی ثلای ثلآٚكؿ اتىباقیل ٔجّا ٔنایابیی وا ٝثا ٝوبكوٙابٖ
ؿك امای ؽـٔبت آٟ٘ب ؿك ؿٚك ٜربكی  ٚؿٚكٜٞبی ٌقضت ٝتؼّك ٌلفتا ٝاسات
(ث ٝثٙـٞبی  26تب ٔ 28لارؼ ٝضٛؿ) .ثـیٗ ٔٙظاٛكٚ ،اعاـ ٌناكضاٍل ٔیاناٖ
ٔنایبی لبثُ ا٘تسبة ث ٝؿٚك ٜربكی  ٚؿٚكٜٞبی ٌقضات ٝكا تؼیایٗ ٔایوٙاـ
(ث ٝثٙـٞبی  29تب ٔ 32لارؼ ٝضٛؿ) ٔ ٚفلٚؾبت اوضٛئلی ٔاثحل ثال ٔنایاب
ام لجیُ ٔتغیلٞبی رٕؼیت ضٙبسی(٘ظیل ٌلؿش ضغّی ٔ ٚلي ٔ ٚیل وبكوٙبٖ)
9
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ٔ ٚتغیلٞبی ٔبِی (٘ظیل افنایص آتی ؿستٕنؿٞب ٔ ٚؾبكد ؿكٔب٘ی) كا ثالآٚكؿ
ٔیٕ٘بیـ (ث ٝثٙـٞبی  33تب ٔ 51لارؼ ٝضٛؿ)،
.2

تٙنیُ آٖ ٔنایب ثٙٔ ٝظٛك تؼییٗ اكمش فؼّی تؼٟـات قلط ٔ ٚؾبكد ؽـٔبت
ربكی (ث ٝثٙـٞبی  26تب  39 ٚ 28تب ٔ 42لارؼ ٝضٛؿ)،

.3

وسل ٕ٘ٛؿٖ اكمش ٔٙػفب٘ ٝؿاكاییٟبی قلط (ث ٝثٙاـٞبی  64تاب ٔ 66لارؼاٝ
ضٛؿ) ام اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ.

ة  .تؼییٗ ٔجّغی و ٝؿك غٛكت تغییلات ؿك ٚؾؼیت ٔبِی ؿٚك ٜضٙبسبیی ٔیضٛؿ ،ضبُٔ:
.1

ٔؾبكد ؽـٔبت ربكی (ث ٝثٙـٞبی  29تب ٔ 32لارؼ ٝضٛؿ)،

.2

ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٚ ٝسٛؿ یب میبٖ تسٛی ٝقلط (ثا ٝثٙاـٞبی  52تاب 63
ٔلارؼ ٝضٛؿ)،

.3

ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ ث ٝؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط (ث ٝثٙاـٞبی 70
تب ٔ 72لارؼ ٝضٛؿ).

ح  .تؼییٗ تفبٚت ٘بضی ام ا٘ـامٌٜیلی ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط و ٝؿك غٛكت
ٌلؿش عسبة تغییلات ؿك اكمش ؽبِع ضٙبسبیی ٔیضٛؿ ،ضبُٔ:
.1

سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی (ث ٝثٙـٞبی ٔ 75 ٚ 74لارؼ ٝضٛؿ)ٚ ،

.2

ثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلط ،ث ٝرن ٔجبِغی و ٝؿك ٔغبسج ٝؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثاٛـ
ث ٝؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ٔٙظٛك ضـ ٜاست (ث ٝثٙـ ٔ 76لارؼ ٝضٛؿ).

ؿك ٔٛاكؿی وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ثیص ام یه قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ؿاكؿ ،ایٗ كٚیٞٝاب ثالای
ٞل یه ام قلعٟبی ثبإٞیت ث ٝقٛك رـاٌب٘ ٝثىبك ٌلفتٔ ٝیضٛؿ.
.18

ٍاحذ گضاسضگش تایذ اسصش فعلی تعْذات هضایدای هعدیي ٍ اسصش هٌػدفاًِ داساییْدای طدشح سا دس
فَاغل صهاًی هٌظن تعییي کٌذ؛ تِ گًَِای کِ هثالغ ضٌاسایی ضذُ دس غَستْای هالی تا هثالغی کدِ
دس غَست تعییي آًْا دس پایاى دٍسُ گضاسضگشی تِدست هیآهذ تفاٍت قاتل تَجْی ًذاضتِ تاضذ.
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 .19ایٗ استب٘ـاكؿ ٚاعـ ٌناكضٍل كا تطٛیك ٔیوٙـ و ٝؿك ا٘ـامٌٜیلی تٕابْ تؼٟاـات ثبإٞیات
ٔنایبی ثبم٘طستٍی ام اوضٛئل ؿاكای غالعیت علفٝای استفبؿ ٜوٙـ أّب آٖ كا ّٔنْ ٕ٘یوٙاـ.
ؿك ػُٕٕٔ ،ىٗ است ٚاعـ ٌناكضٍل ام یه اوضٛئل ؿاكای غالعیت علفٝای ثؾٛاٞاـ واٝ
لجُ ام ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی اكمیبثی وبّٔی ام تؼٟـات ٚاعاـ ٌناكضاٍل ثا ٝػٕاُ آٚكؿ.
ثب ایٗ ٚرٛؿ٘ ،تبیذ ایٗ اكمیبثی ثلای كٚیـاؿٞب  ٚتغییلات ثبإٞیت ضالایف (ام رّٕا ٝتغییال
لیٕتٟبی ثبماك ٘ ٚلؽٟبی سٛؿ تؿٕیٗ ضـ ،)ٜتب ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی تؼـیُ ٔیضٛؿ.
 .20ؿك ثلؽی ٔٛاكؿ ،ثلآٚكؿٞبٔ ،یبٍ٘یٗٞب ٔ ٚغبسجبت وّی ٕٔىٗ است تملیت اتىبااقیلی ام
ٔغبسجبت تفػیّی تطلیظ ضـ ٜؿك ایٗ استب٘ـاكؿ ثبضـ.
حسابذاریتعُذاتعزفی 
.21

ٍاحذ گضاسضگش تایذ عالٍُ تش تعْذات قاًًَی ًاضی اص ضدشایط سسدوی طدشح تدا هضایدای هعدیي،
ّشگًَِ تعْذ عشفی ًاضی اص سٍیِّای غیش سسوی سا ًیض تدِ حسداب هٌظدَس ًوایدذ .سٍیدِّدای
غیش سسوی صهاًی هٌجش تِ تعْذ عشفی هی ضَد کِ ٍاحذ گضاسضگش ّیچ گضیٌدِ هٌطقدی تدِ جدض
پشداخت هضایای کاسکٌاى ًذاضتِ تاضذً .وًَِای اص تعْذ عشفی صهاًی است کِ تغییش دس سٍیِّای
غیش سسوی ٍاحذ گضاسضگش تِ سٍاتط ٍاحذ گضاسضگش تا کاسکٌاى آسیة جذی ٍاسد هیکٌذ.

ٔ .22فبؿ كسٕی قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ٕٔىٗ است ثٚ ٝاعـ ٌناكضٍل اربم ٜؿٞـ وا ٝثا ٝتؼٟاـ ؽاٛؿ
ؿك لجبَ قلط ؽبتٕ ٝؿٞـ .ثب ایٗ ٚرٛؿٔ ،ؼٕٛاً ؽبتٕ ٝقلط ؿك غٛكتی و ٝوبكوٙبٖ ؿك اساتؾـاْ
ٚاعـ ٌناكضٍل ثبلی ثٕب٘ٙـ ،ثلای ٚاعـ ٌناكضاٍل ؿضاٛاك اسات .ثٙابثلایٗ ،ؿك غیابة ضاٛاٞـ
٘مؽوٙٙـ ،ٜؿك عسبثـاكی ٔنایبی ثبم٘طستٍی فلؼ ٔیضٛؿ و ٝتؼٟـات فؼّی ٚاعاـ ٌناكضاٍل
ؿك لجبَ ایٗ ٔنایب ؿك ق َٛثبلیٔب٘ـ ٜؿٚكاٖ ؽـٔت وبكوٙبٖ ٕٞضٙبٖ ابثلرب ؽٛاٞـ ٔب٘ـ.
صًرتيضعیتمالی 
. 23

ٍاحذ گضاسضگش تایذ خالع تذّی (داسایی) طشح سا دس غَست ٍضعیت هالی ضٌاسایی کٌذ.

 . 24ؽبِع ؿاكایی قلط ،مٔب٘ی ثٚ ٝرٛؿ ٔی آیـ و ٝوٕه ث ٝقلط ثیص ام ٔیاناٖ ٔاٛكؿ ٘یابم
ثبضـ یب سٛؿ اوضٛئلی ایزبؿ ٌلؿؿ .ؿك صٙیٗ ٔٛاكؿیٚ ،اعـ ٌناكضٍل ؽبِع ؿاكایی قلط
كا ضٙبسبیی ٔیوٙـ ،میلا:
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اِفٚ .اعـ ٌناكضٍل ثل ٔٙبثؼی وٙتلَ ؿاكؿ ،و ٝایٗ وٙتلَ ثٔ ٝفٟا ْٛتٛا٘ابیی اساتفبؿ ٜام
ٔبماؿ رٟت ایزبؿ ٔٙبفغ آتی است،
ة  .ایٗ وٙتلَ ٘تیز ٝكٚیـاؿٞبی ٌقضت ٝاست (وٕىٟبی الؿاؽتی تٛسف ٚاعـ ٌناكضٍل
 ٚؽـٔبت اكائ ٝضـ ٜتٛسف وبكوٙبٖ)ٚ ،
د ٙٔ .بفغ التػبؿی آتی ،ث ٝضىُ وبٞص الؿاؽتٟبی آتی یاب اساتلؿاؿ ٔابماؿ الؿاؽتای،
ؿك ؿستل

ٚاعـ ٌناكضٍل است.

شىاساییياوذاسٌگیزی:ارسشفعلیتعُذاتمشایایمعیهيمخارجخذماتجاری 


ٔ . 25تغیلٞبی ثسیبكی ٘ظیل آؽلیٗ عمٛقٌ ،لؿش ضغّی ٔ ٚلي ٔ ٚیل وبكوٙابٖ ٚ ،ك٘ٚاـٞبی
ٔؾبكد ثٟـاضتی  ٚؿكٔب٘ی  ٚثلای قلعٟبی تأٔیٗ ٔبِی ضـ ٜسٛؿ سارلؿٌٜاقاكی ؿاكایای
قلط ٕٔىٗ است ٔؾبكد ٟ٘بیی قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ كا تغت تاأحیل لالاك ؿٞاـ .ؿكٔاٛكؿ
ٔؾبكد ٟ٘بیی قلط ،ػـْ اقٕیٙبٖ ٚرٛؿ ؿاكؿ  ٚایٗ ػـْ اقٕیٙبٖ اعتٕباً ثلای ٔـت مٔب٘ی
قٛا٘ی ثبلی ؽٛاٞـ ٔب٘ـ .ثٙٔ ٝظٛك ا٘ـامٌٜیالی اكمش فؼّای تؼٟاـات ٔنایابی ٔؼایٗ ٚ
ٔؾبكد ؽـٔبت ربكی ٔلثٛـ ،امْ است و:ٝ
اِف  .یه كٚش اكمیبثی ٔجتٙی ثل اوضٛئلی ثىبك ٌلفت ٝضٛؿ (ث ٝثٙـٞبی  26تب ٔ 28لارؼٝ
ضٛؿ)،
ة ٔ .نایب ث ٝؿٚكٞ ٜبی اكائ ٝؽـٔبت تؾػیع ؿاؿ ٜضٛؿ (ث ٝثٙـٞبی  29تاب ٔ 32لارؼاٝ
ضٛؿ)ٚ ،
د ٔ .فلٚؾبت اوضٛئلی تؼییٗ ضٛؿ (ث ٝثٙـٞبی  33تب ٔ 51لارؼ ٝضٛؿ).
ريشارسیابیمبتىیبزاکچًئزی 
. 26

ٍاحذ گضاسضگش تایذ تشای تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ،هخاسج خذهات جاسی هشتدَط
ٍ هخاسج خذهات گزضتِ اص سٍش ”تعلق هضایای پیصتیٌی ضذُ تدِ تٌاسدة خدذهات“ اسدتفادُ
کٌذ.
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 . 27ؿك كٚش ”تؼّك ٔنایبی ایصثیٙیضـ ٜث ٝتٙبست ؽـٔبت“ٞ ،ل ؿٚك ٜاكائ ٝؽـٔبت ث ٝػٛٙاٖ یاه
ٚاعـ اؾبفی عك ثلؽٛكؿاكی ام ٔنایب تّمی (ث ٝثٙـٞبی  29تب ٔ 32لارؼ ٝضٛؿ)  ٚثلای تؼیایٗ
تؼٟـ ٟ٘بییٞ ،ل ٚاعـ ث ٝقٛك رـاٌب٘ ٝا٘ـامٌٜیلی ٔیضٛؿ (ث ٝثٙـٞبی  33تب ٔ 51لارؼ ٝضٛؿ).
مثالمزبًطبٍبىذ  72

ٍٙٞبْ ؽبتٕ ٝؽـٔت ٔجّغی ثٝغٛكت یىزب ٔ ٚؼبؿَ یه ؿكغـ آؽلیٗ عمٛق ثا ٝامای
ٞل سبَ ؽـٔت لبثُ الؿاؽت است .عمٛق سبَ ا000 َٚكٔ 10یّی ٖٛكیبَ است  ٚفلؼ
ٔیضٛؿ وٞ ٝل سبَ  7ؿكغـ (ث ٝغاٛكت ٔلوات) ثا ٝآٖ افانٚؿ ٜضاٛؿ٘ .الػ تٙنیاُ
ٔٛكؿ استفبؿ ،ٜسبا٘ 10 ٝؿكغـ است .رـ َٚمیل ٘طبٖ ٔی ؿٞـ و ٝایاٗ تؼٟاـ صٍ٘ٛاٝ
ثلای وبكٔٙـی و ٝا٘تظبك ٔیكٚؿ ؿك ابیبٖ سبَ ااٙزٓ ٚاعاـ ٌناكضاٍل كا تالن وٙاـ،
ثب ایٗ فلؼ و ٝتغییلاتی ؿك ٔفلٚؾبت اوضٛئلی ٚرٛؿ ٘ـاضت ٝثبضـ ،افنایص ٔاییبثاـ.
اعتٕبَ آ٘ىٝ

ثٙٔ ٝظٛك سِٟٛت ،ؿك ایٗ ٔخبَ ام تؼـیالت اؾبفی ٔٛكؿ ٘یبم ثلای ا٘ؼىب

وبكٔٙـ مٚؿتل یب ؿیلتل ام آٖ تبكیؼ ٚاعـ ٌناكضٍل كا تلن وٙـ ،غلف٘ظل ضـ ٜاست.
1

سال 


3

7

5

4

میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًن ریال  میلیًنریال 

ٔنایبی لبثُ ا٘تسبة ث:ٝ
0

*131

262

393

524

 -سبِٟبی ٌقضتٝ

 -سبَ ربكی (یه ؿكغـ آؽلیٗ عمٛق) 131

131

131

131

131

131

262

393

524

655

تؼٟـ ؿك اثتـای ؿٚكٜ

-

89

196

324

476

ٔؾبكد ٔبِی (ث٘ ٝلػ  10ؿكغـ)

-

9

20

33

48

ٔؾبكد ؽـٔبت ربكی

**89

***98

108

119

131

تؼٟـ ؿك ابیبٖ ؿٚكٜ

89

196

324

476

655

 -سبَ ربكی  ٚسبِٟبی ٌقضتٝ
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یبؿؿاضت:
.1

تؼٟـ ؿك اثتـای ؿٚكٔ ٜؼبؿَ اكمش فؼّی ٔنایبی لبثُ ا٘تسبة ث ٝسبِٟبی ٌقضت ٝاست.

.2

ٔؾبكد ؽـٔبت ربكی ٔؼبؿَ اكمش فؼّی ٔنایبی لبثُ ا٘تسبة ث ٝسبَ ربكی است.

.3

تؼٟـ ؿك ابیبٖ ؿٚكٔ ٜؼبؿَ اكمش فؼّی ٔنایبی لبثُ ا٘تسابة ثا ٝسابَ رابكی ٚ
سبِٟبی ٌقضت ٝاست.
*

10000 × %1 ×)1/07(4 ; 131

**

131 ÷ )1/1(4 ; 89

***

131 ÷ )1/1(3 ; 98

ٚ . 28اعـ ٌناكضٍل وُ تؼٟـات ٔنایبی ثبم٘طستٍی كا تٙنیُ ٔی وٙاـ ،عتای اٌال ثؾطای ام
تؼٟـات قی ؿٚامؿٔ ٜب ٜاس ام ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی تسٛی ٝضٛؿ.
ديرٌَایارائٍخذمات 

تخصیصمشایابٍ
. 29

ٌّگام تعییي اسصش فعلی تعْذات هضایای هعیي ،هخاسج خذهات جاسی ٍ هخاسج خذهات گزضدتِ،
ٍاحذ گضاسضگش تایذ تش اساس فشهَل هضایای طشح ،هضایا سا تِ دٍسُّای اسائِ خذهات تخػدیع
دّذ .تا ایي حال ،دس غَستی کِ اسائِ خذهات کاسکٌاى دس سالْای تعذ هَجة افضایص تااّویدت
هضایا ًسثت تِ سالْای پیطیي ضدَدٍ ،احدذ گضاسضدگش تایدذ هضایدا سا دس هحدذٍدُ صهداًی صیدش
تش اساس سٍش خط هستقین تخػیع دّذ:
الف  .اص اٍلیي تاسیخی کِ خذهات کاسکٌاى ،طثق طشح تِ هضایدا هٌجدش هدی ضدَد (خدَاُ هضایدا
هطشٍط تِ اسائِ خذهات تیطتش تاضذ یا ًثاضذ) ،تا
ب  .تاسیخی کِ اسائِ خذهات تیطتش تَسط کاسکٌاى ،طثق طشح تدِ افدضایص تااّویدت هضایدا،
هٌجش ًطَد.

 .30قجك ”كٚش تؼّك ٔنایبی ایصثیٙیضـ ٜث ٝتٙبست ؽـٔبت“ٚ ،اعـ ٌناكضاٍل ّٔانْ اسات
ٔنایب كا ث ٝؿٚك ٜربكی (ثٙٔ ٝظٛك تؼییٗ ٔؾبكد ؽاـٔبت رابكی)  ٚؿٚكٞ ٜابی رابكی ٚ
ٌقضت( ٝثٙٔ ٝظٛك تؼییٗ اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ) تؾػیع ؿٞـٚ .اعـ ٌناكضٍل
ٔنایب كا ث ٝؿٚكٜٞبیی تؾػیع ٔیؿٞـ و ٝؿك آٖ ؿٚكٜٞب تؼٟـ ٔنایبی ثبم٘طساتٍی ایزابؿ
ٔیضٛؿ .ایٗ تؼٟـ ٍٙٞبٔی ایزبؿ ٔیضٛؿ و ٝوبكوٙبٖ ؽـٔبتی كا ؿك امای ؿكیبفت ٔنایابی
14
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ثبم٘طستٍی اكائٔ ٝی وٙٙـ ٚ ٚاعـ ٌناكضٍل ا٘تظابك ؿاكؿ ؿك ؿٚكٞ ٜابی ٌناكضاٍلی آتای
ثرلؿامؿ .ف ٖٛٙاوضٛئلی ثٚ ٝاعـ ٌناكضٍل اربمٔ ٜی ؿٞـ و ٝایٗ تؼٟـات كا ثب اتىبااقیلی
وبفی ثلای تٛری ٝضٙبسبیی ثـٞی ا٘ـامٌٜیلی وٙـ.
مثالُایمزبًطبٍبىذ  33

.1

یه قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗٔ ،نایبیی ثٝغٛكت یىزب اكائٔ ٝیوٙـ و ٝثال اساب

آٖ

ٍٙٞبْ ثبم٘طستٍی ث ٝامای ٞل سبَ ؽـٔت ٔجّ ٞ 100ناك كیابَ لبثاُ الؿاؽات
است.

ٔنایبیی ٔؼبؿَ ٞ 100ناك كیبَ ثٞ ٝل سابَ ؽاـٔت تؾػایع ؿاؿٔ ٜایضاٛؿٔ .ؾابكد
ؽـٔبت ربكی ٔؼبؿَ اكمش فؼّی ٞ 100ناك كیبَ است .اكمش فؼّی تؼٟاـات ٔنایابی
ٔؼیٗ ٔؼبؿَ اكمش فؼّی ٞ 100ناك كیبَ ؾالثـك تؼاـاؿ سابِٟبی ؽاـٔبتكساب٘ی تاب
ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی است.
اٌل ٍٙٞبٔی و ٝوبكوٙبٖ ٚاعـ ٌناكضٍل كا تلن ٔیوٙٙـٔ ،نایب ثیؿكً٘ لبثُ الؿاؽات
ثبضـٔ ،ؾبكد ؽـٔبت ربكی  ٚاكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ٔٙؼىسوٙٙـ ٜتبكیؾی
است و ٝا٘تظبك ٔیكٚؿ وبكوٙبٖ ؿك آٖ تبكیؼ ٚاعـ ٌناكضٍل كا تالن وٙٙاـ .ثٙابثلایٗ،
ث ٝؿِیُ احل تٙنیُ ،ایٗ ٔجبِ وٕتل ام ٔجّغی ؽٛاٞـ ثٛؿ وا ٝؿك غاٛكت تالن ؽاـٔت
وبكوٙبٖ ؿك ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی تؼییٗ ٔیضـ.
.2

یه قلطٔ ،ستٕلی ثبم٘طستٍی ٔبٞب٘ٝای اكائٔ ٝیوٙـ وأ ٝجّا آٖ  0/2ؿكغاـ
آؽلیٗ ؿستٕنؿ وبكوٙبٖ ث ٝامای ٞل سبَ ؽـٔت استٔ .ساتٕلی ثبم٘طساتٍی ام
سٗ  65سبٍِی لبثُ الؿاؽت است.

ٔنایاابیی ثلاثاال ثااب اكمش فؼّاای ٔسااتٕلیٟبی ثبم٘طسااتٍی ،ؿك تاابكیؼ ثبم٘طسااتٍی
ایصثیٙیضـٔ ،ٜبٞب٘ ٝثٔ ٝیاناٖ  0/2ؿكغاـ آؽالیٗ عماٛق ثالآٚكؿی (وا ٝام تابكیؼ
ثبم٘طستٍی ایص ثیٙی ضـ ٜتب تبكیؼ فٛت ایصثیٙی ضـ ٜلبثُ الؿاؽت است) ثٞ ٝل یاه
ام سبِٟبی اكائ ٝؽـٔبت تؾٕیٗ ؿاؿٔ ٜیضٛؿٔ .ؾبكد ؽـٔبت ربكی ٔؼبؿَ اكمش فؼّی
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آٖ ٔنایب است .اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ،عبغُ ؾلة اكمش فؼّی الؿاؽتٟبی
ثبم٘طستٍی ٔبٞب٘ ٝثٔ ٝیناٖ  0/2ؿكغـ ؿستٕنؿ ٟ٘بیی ؿك تؼـاؿ سبِٟبی اكائ ٝؽـٔبت تاب
ابیبٖ ؿٚكٌ ٜناكضٍلی استٔ .ؾبكد ؽـٔبت ربكی  ٚاكمش فؼّای تؼٟاـات ٔنایابی
ٔؼیٗ تٙنیُ ٔیضٛؿ میلا الؿاؽتٟبی ثبم٘طستٍی ام سٗ  65سبٍِی آغبم ٔیٌلؿؿ.
 . 31ؿك قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ،ؽـٔبت وبكوٙبٖ تؼٟـ ایزبؿ ٔی وٙـ عتای اٌال ٔنایاب ٔطالٚـ
ث ٝاضتغبَ آتی وبكوٙبٖ ثبضـ (ث ٝػجبكت ؿیٍل ،لكؼی ٘طـ ٜثبضـ) .ؽـٔبت وبكوٙبٖ لجُ ام
تبكیؼ لكؼی ضـٖٙٔ ،زل ث ٝایزبؿ تؼٟـ ػلفی ٔیضٛؿ میلا ،ؿك ابیبٖ ٞل یاه ام ؿٚكٜٞابی
ٌناكضٍلی ثؼـیٔ ،یناٖ ؽـٔبت آتی و ٝوبكوٙبٖ ثبیـ ثلای ثا ٝؿسات آٚكؿٖ اساتغمبق
ؿكیبفت ٔنایب اكائ ٝوٙٙـ ،وبٞص ٔییبثـٍٙٞ .بْ ا٘ـامٌٜیلی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼایٗٚ ،اعاـ
ٌناكضٍل ایٗ اعتٕبَ كا ؿك ٘ظل ٔیٌیلؿ و ٝثلؽی وبكوٙبٖ ٕٔىٗ اسات اِنأابت لكؼای
ضـٖ ٔنایب كا اعلام ٘ىٙٙـ .ثٕٞ ٝیٗ تلتیتٞ ،ل صٙـ ثلؽای ٔنایابی ثبم٘طساتٍی ؽابظ،
ام لجیُ ٔنایبی ؽـٔبت ثٟـاضتی  ٚؿكٔاب٘ی ؿٚكاٖ ثبم٘طساتٍی ،تٟٙاب ؿك غاٛكت ٚلاٛع
كٚیـاؿ ؽبغی اس ام ؽبتٕ ٝؽـٔت وبكوٙبٖ لبثُ الؿاؽت است ،أب مٔب٘ی و ٝوبكوٙابٖ
ؽـٔبتی كا اكائٔ ٝی وٙٙـ و ٝثلای آ٘بٖ عك ؿكیبفت ٔنایب ؿك غاٛكت ٚلاٛع كٚیاـاؿٞبی
ؽبغی كا ایزبؿ ٔیوٙـ ،تؼٟـ ثٚ ٝرٛؿ ٔیآیاـ .اعتٕابَ ٚلاٛع آٖ كٚیاـاؿ ؽابظ ،ثال
ا٘ـامٌٜیلی تؼٟـ احلٌقاك است ،أّب ثلای ٚرٛؿ تؼٟـ تؼییٗوٙٙـ٘ ٜیست.
مثالُایمزبًطبٍبىذ  31

.1

قلعی ث ٝامای ٞل سبَ ؽـٔت ٞ 100ناك كیبَ ٔنایب ٔای االؿامؿٔ .نایاب ااس ام
 10سبَ اكائ ٝؽـٔبت ،لكؼی ٔیضٛؿ.

ثٞ ٝل سبَ ؽـٔت ٞ 100ناك كیبَ ٔنایب لبثُ تؾػیع است .ؿك ٞال یاه ام  10سابَ
٘ؾساات ،اعتٕاابَ ایٙىاا ٝوبكوٙاابٖ  10ساابَ اكائاا ٝؽااـٔبت كا ثاا ٝابیاابٖ ٘لسااب٘ٙـ،
ؿك ٔغبسجٔ ٝؾبكد ؽـٔبت ربكی  ٚاكمش فؼّی تؼٟـات ٔٙؼىس ٔیضٛؿ.
.2

قلعی ث ٝامای ٞل سبَ ؽـٔت ،ث ٝرن ؽاـٔبتی وا ٝلجاُ ام  25سابٍِی اكائاٝ
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ٔیضٛؿٞ 100 ،ناك كیبَ ٔنایب ٔیالؿامؿٔ .نایب ثالفبغّ ٝلكؼی ٔیضٛؿ.

ث ٝؽـٔبتی و ٝلجُ ام  25سبٍِی اكائٔ ٝیضٛؿ ٞیش ٔنایبیی تؾػیع ؿاؿٕ٘ ٜیضٛؿ میلا
ؽـٔبت ایص ام آٖ تبكیؼ ٔٙزل ثٔ ٝنایب (ٔطلٚـ یب غیلٔطالٚـ) ٕ٘ای ضاٛؿٔ .نایابیی
ثٔ ٝجّ ٞ 100ناك كیبَ ثٞ ٝل یه ام سبِٟبی ثؼـ لبثُ تؾػیع است.
 . 32تؼٟـات تب مٔب٘ی افنایص ٔییبثـ و ٝاكائ ٝؽـٔبت ثیطتل تٛسف وبكوٙبٖٛٔ ،رات افانایص
ثبإٞیت ٔنایب ٘طٛؿ .ثٙبثلایٗ ،تٕبْ ٔنایب ث ٝؿٚكٜٞبی ٔٙتٟای ثا ٝآٖ تابكیؼ یاب لجاُ ام آٖ
تؾػیع ؿاؿٔ ٜی ضٛؿٔ .نایب قجك فلٔٔ َٛنایبی قالط ثاٞ ٝال یاه ام ؿٚكٜٞابی ٔابِی
تؾػیع ؿاؿٔ ٜیضٛؿ .ثب ایٗ عبَ ،ؿك غٛكتی وا ٝؽاـٔبت وبكوٙابٖ ؿك سابِٟبی ثؼاـ
ٔٛرت افنایص ثبإٞیت ٔنایب ٘سجت ث ٝسبِٟبی لجُ ضٛؿٚ ،اعاـ ٌناكضاٍل ایاٗ ٔنایاب كا
تب تبكیؾی و ٝاكائ ٝؽـٔبت ثیطتل تٛسف وبكوٙبٖٙٔ ،زل ث ٝافانایص ثبإٞیات ٔجّا ٔنایاب
ٕ٘ی ضٛؿ ،ثل ٔجٙبی ؽف ٔستمیٓ تؾػیع ٔی ؿٞـ .ؿِیُ آٖ ایٗ است و ٝؽـٔبت وبكوٙابٖ
ؿك سلاسل ؿٚكٟ٘ ٜبیتبً ث ٝثیطتلیٗ سكظ ٔنایب ٔٙزل ٔیضٛؿ.
مثالُایمزبًطبٍبىذ 37

-1

قلعیٔ ،نایبیی ث ٝغٛكت یىزب  ٚثٔ ٝجّ 000كٞ 1ناك كیبَ ٔیالؿامؿ و ٝاس ام
ؿ ٜسبَ ؽـٔت لكؼی ٔیضٛؿ .ایٗ قلط ٔنایبی ثیطتلی ثلای ؽـٔبت ثؼـی اكائٝ
ٕ٘یوٙـ.

ٔنایبیی ثٔ ٝجّ ٞ 100ناك كیبَ (000كٞ 1ناك كیبَ تمسیٓ ثل  10سابَ) ثاٞ ٝال یاه ام
 10سبَ ا٘ َٚسجت ؿاؿٔ ٜی ضٛؿٔ .ؾبكد ؽـٔبت ربكی ؿك ٞال یاه ام  10سابَ ا،َٚ
ٔٙؼىسوٙٙـ ٜایٗ اعتٕبَ است ؤٕ ٝىٗ اسات وبكوٙابٖ  10سابَ اكائا ٝؽاـٔبت كا
ث ٝابیبٖ ٘لسب٘ٙـٞ .یش ٔنایبیی ث ٝسبِٟبی ثؼـ تؾػیع ؿاؿٕ٘ ٜیضٛؿ.
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-2

قلعیٔ ،نایبی ثبم٘طستٍی ث ٝغٛكت یىزب ثٔ ٝجّ 000كٞ 2ناك كیابَ ثا ٝتٕابْ
وبكوٙب٘ی اكائٔ ٝی وٙـ و ٝؿك سٗ  55سبٍِی اس ام  20سبَ اكائ ٝؽـٔبت ٙٞاٛم
ضبغُ ثبضٙـ ،یب ؿك سٗ  65سبٍِی ،غلف٘ظل ام ٔـت مٔبٖ اكائ ٝؽـٔبتٙٞ ،اٛم
ضبغُ ثبضٙـ.

ثلای وبكوٙب٘ی و ٝلجُ ام  35سبٍِی استؾـاْ ضـ ٜا٘اـ ،اكائا ٝؽاـٔبت اثتاـا ؿك ساٗ
 35سبٍِی قجك قلط ٔٙزل ثٔ ٝنایب ٔی ضٛؿ (وبكوٙبٖ ٔی تٛا٘ٙاـ ؿك  30سابٍِی ٚاعاـ
ٌناكضٍل كا تلن وٙٙـ  ٚؿك سٗ  33سبٍِی ثبمٌلؿ٘ـ ،ثـ ٖٚایٙى ٝتأحیلی ثال ٔجّا یاب
مٔب٘جٙـی ٔنایب ؿاضت ٝثبضـ) .ایٗ ٔنایب ٔطلٚـ ث ٝؽـٔبت ثیطتل اساتٕٞ .ضٙایٗ ،اكائاٝ
ؽاـٔبت ااس ام  55ساابٍِی ٔٛرات افاانایص ثبإٞیات ؿك ٔنایاب ٕ٘اایضاٛؿ .ثاالای
ایٗ وبكوٙبٖٚ ،اعـ ٌناكضٍل ث ٝامای ٞل سابَ اكائا ٝؽاـٔبت ام ساٗ  35سابٍِی تاب
 55سبٍِیٔ ،نایبیی ثٔ ٝیناٖ ٞ 100ناك كیبَ (000كٞ 2ناك كیابَ تمسایٓ ثال  20سابَ)
تؾػیع ٔیؿٞـ.
ثلای وبكوٙب٘ی و ٝثیٗ  35تب  45سبٍِی استؾـاْ ٔیض٘ٛـ ،اكائ ٝؽـٔبت اس ام  20سبَ
ٔٛرت افنایص ثبإٞیت ٔنایب ٕ٘یضٛؿ .ثلای ایٗ وبكوٙابٖٚ ،اعاـ ٌناكضاٍل ثا ٝامای
ٞل سبَ اكائ ٝؽـٔبت ؿك  20سبَ ٘ؾستٔ ،نایبیی ثٔ ٝجّ ٞ 100ناك كیبَ (000كٞ 2ناك
كیبَ تمسیٓ ثل  20سبَ) تؾػیع ٔیؿٞـ.
ثلای وبكوٙب٘ی و ٝؿك سٗ  55سبٍِی استؾـاْ ٔی ض٘ٛـ ،اكائ ٝؽـٔبت اس ام  10سابَ
ٔٛرت افنایص ثبإٞیت ٔنایب ٕ٘یضٛؿ .ثلای ایٗ وبكوٙابٖٚ ،اعاـ ٌناكضاٍل ثا ٝامای
ٞل سبَ اكائ ٝؽـٔبت ؿك  10سبَ ٘ؾستٔ ،نایبیی ثٔ ٝجّ ٞ 200ناك كیبَ (000كٞ 2ناك
كیبَ تمسیٓ ثل  10سبَ) تؾػیع ٔیؿٞـ.
ثلای تٕبْ وبكوٙبٖٔ ،ؾبكد ؽـٔبت ربكی  ٚاكمش فؼّی تؼٟـات ٔاٙؼىسوٙٙاـ ٜایاٗ
اعتٕبَ است ؤٕ ٝىٗ است وبكوٙبٖ ؿٚك ٜؽـٔبت ٔٛكؿ ٘یبم كا ث ٝابیبٖ ٘لسب٘ٙـ.
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مفزيضاتاکچًئزی 
 . 33هفشٍضات اکچَئشی تایذ تا یکذیگش ساصگاس ٍ تیطشفاًِ تاضذ.

ٔ . 34فلٚؾبت اوضٛئلی ،ثٟتلیٗ ثلآٚكؿٞبی ٚاعـ ٌناكضٍل ام ٔتغیلٞابیی اسات وأ ٝؾابكد
ٟ٘بیی اكائٔ ٝنایبی ثبم٘طستٍی كا تؼییٗ ؽٛاٙٞـ ولؿٔ .فلٚؾبت اوضٛئلی ضبُٔ ٔٛاكؿ میال
است:
اِف ٔ .فلٚؾبت رٕؼیتضٙبسی ؿكثبكٚ ٜیژٌیٟبی آتی وبكوٙبٖ فؼّای  ٚایطایٗ ( ٚافالاؿ
تغت تىفُ آٟ٘اب) واٚ ٝاراـ ضالایف ؿكیبفات ایاٗ ٔنایاب ٞساتٙـٔ .فلٚؾابت
رٕؼیتضٙبسی ثٛٔ ٝؾٛػبتی ٘ظیل ٔٛاكؿ میل ٔلثٛـ است:
.1

ٔلي ٔ ٚیل ،قی ؿٚك ٜاضتغبَ  ٚاس ام آٖ،

.2

٘لػ ٌلؿش ضغّی ،ام وبكافتبؿٌی  ٚثبم٘طستٍی ایص ام ٔٛػـ وبكوٙبٖ،

.3

٘سجتی ام اػؿبی قلط و ٝؿاكای ثستٍبٖ ٚارـ ضلایف ؿكیبفت ٔنایبی قالط
ٞستٙـٚ ،

.4

٘لػ ٔلارؼ ٝرٟت ثٟلٜٙٔـی ام ٔنایبی قلعٟبی ؿكٔب٘یٚ ،

ة ٔ .فلٚؾبت ٔبِی ،ؿك كاثك ٝثب ػٛأّی ٔب٘ٙـ ٔٛاكؿ میل:
.1

٘لػ تٙنیُ (ث ٝثٙـٞبی  39تب ٔ 42لارؼ ٝضٛؿ)،

.2

سكظ عمٛق ٔ ٚنایبی آتی (ث ٝثٙـٞبی  43تب ٔ 48لارؼ ٝضٛؿ)،

.3

ؿك ٔٛكؿ ٔنایبی ؿكٔب٘یٔ ،ؾبكد ؿكٔب٘ی آتی ،ضبُٔ ٔؾبكد ثلكسای ٔاٛاكؿ
ٔلارؼ ٚ ٝالؿاؽت ٔنایب ،ؿك غٛكت ثبإٞیت ثٛؿٖ (ثا ٝثٙاـٞبی  49تاب 51
ٔلارؼ ٝضٛؿ).

ٔ . 35فلٚؾبت اوضٛئلی ؿك غٛكتی ثیقلفب٘ ٝاسات وا٘ ٝا ٝؽٛضاجیٙب٘٘ ٚ ٝا ٝثایص ام عاـ
ٔغبفظٝوبكا٘ ٝثبضـ.
ٔ . 36فلٚؾبت اوضٛئلی ؿك غٛكتی ثب یىـیٍل سبمٌبك٘ـ و ٝكٚاثف التػبؿی ثیٗ ػٛأّی ٘ظیل
تٛكْ٘ ،لػ افنایص عمٛق ،ثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلط٘ ٚ ،لػ تٙنیُ كا ٔٙؼىس وٙٙـ .ثلای ٔخبَ،
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ؿك تٕبْ ٔفلٚؾبتی و ٝث ٝسكظ ٔطؾػی ام تٛكْ ؿك آیٙـ ٜثستٍی ؿاك٘ـ (٘ظیل ٔفلٚؾابت
ٔلثٛـ ث٘ ٝلػ سٛؿ تؿٕیٗ ضـ ٚ ٜافنایص عمٛق ٔ ٚنایب) ،سكظ تاٛكْ یىساب٘ی ؿك ٘ظال
ٌلفت ٝضٛؿ.
ٚ . 37اعـ ٌناكضٍل ٘لػ تٙنیُ  ٚسبیل ٔفلٚؾبت ٔبِی كا ث ٝغٛكت اسٕی (اظٟبك ضـ )ٜتؼییٗ
ٔیوٙـٍٔ ،ل ایٙى ٝثلآٚكؿ آٟ٘ب ث ٝغٛكت ٚالؼی (اس ام تؼـیُ ثبثات تاٛكْ) اتىبااقیلتل
ثبضـ (ثلای ٔخبَ ،ؿك التػبؿٞبی ؿاكای تٛكْ عبؿ).
 . 38هفشٍضات هالی دس پایاى ّش دٍسُ گضاسضگشی تایذ هثتٌی تش اًتظاسات تاصاس تدشای دٍسُای تاضدذ
کِ طی آى قشاس است تعْذات تسَیِ ضَد.
مفزيضاتاکچًئزی:وزختىشیل 
. 39

ًشخ هَسد استفادُ تشای تٌضیل تعْذات هضایای تاصًطستگی (تأهیي هدالی ضدذُ یدا تدأهیي هدالی
ًطذُ) تایذ تا هشاجعِ تِ ًشخ تاصدُ تاصاس دس پایاى دٍسُ گضاسضگشی تشای اٍساا هطاسکت دٍلتی
تعییي ضَدٍ .احذ پَل ٍ هذت اٍساا هطاسکت دٍلتی تایذ تا ٍاحدذ پدَل ٍ هدذت هدَسد اًتظداس
تعْذات هضایای تاصًطستگی ّوخَاًی داضتِ تاضذ.

 . 40یىی ام ٔفلٚؾبت اوضٛئلی و ٝتأحیل ثبإٞیتی ؿاكؿ٘ ،لػ تٙنیُ است٘ .الػ تٙنیاُ اكمش
مٔب٘ی ا َٛكا ٔٙؼىس ٔیوٙـ أّب ٔٙؼىسوٙٙـ ٜكیسه اوضٛئلی یب كیسه سالٔبیٌٝاقاكی
٘یست .ػال ٜٚثل ایٗ٘ ،لػ تٙنیُ ،كیسه اػتجبكی ٔؾتع ٚاعـ ٌناكضٍل و ٝاػتجبكؿٙٞـٌبٖ
ٚاعـ ٌناكضٍل ٔتغُٕ ٔی ض٘ٛـ  ٚكیسه ٔتفبٚت ثٛؿٖ تزلثیابت آیٙاـ ٜثاب ٔفلٚؾابت
اوضٛئلی كا ٔٙؼىس ٕ٘یوٙـ.
٘ . 41لػ تٙنیُٙٔ ،ؼىسوٙٙـ ٜمٔب٘جٙـی ثلآٚكؿی الؿاؽت ٔنایب است .ؿك ػُٕٚ ،اعـ ٌناكضٍل
٘لػ تٙنیُ كا ثب استفبؿ ٜام ٔیبٍ٘یٗ ٔٛم٘ٚی ٔغبسجٔ ٝیوٙـ وٙٔ ٝؼىسوٙٙاـ ٜمٔب٘جٙاـی ٚ
ٔجّ ثلآٚكؿی الؿاؽت ٔنایب است.
 . 42ؿك ثلؽی ٔٛاكؿ ،ثبماك ػٕیمی ثلای اٚكاق ٔطابكوتی وا ٝسلكسایـ آٖ ثالای ٔكبثمات ثاب
سلكسیـ ثلآٚكؿی تٕبْ الؿاؽتٟبی ٔنایب ثٔ ٝیاناٖ وابفی قاٛا٘ی ثبضاـٚ ،راٛؿ ٘اـاكؿ.
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ؿك صٙیٗ ٔٛاكؿی ٚاعـ ٌناكضٍل ام ٘لؽٟبی ربكی ثبماك اٚكاق ٔطبكوت ثاب ٔاـت مٔابٖ
ٔٙبست ثلای تٙنیُ الؿاؽتٟب استفبؿٔ ٜیوٙـ.
مفزيضاتاکچًئزی:حقًق،مشایايمخارجدرماوی 
. 43

تعْذات هضایای تاصًطستگی تایذ تش هثٌایی اًذاصُگیشی ضَد کِ هَاسد صیش سا هٌعکس کٌذ:
الف  .تشآٍسد افضایص حقَا آتی کِ تش هضایای پشداختٌی اثشگزاس تاضذ،
ب  .هضایای تعییي ضذُ دس هفاد طشح (یا ًاضدی اص تعْدذات عشفدی فشاتدش اص ایدي هفداد) دس
پایاى دٍسُ گضاسضگشیٍ ،
ج  .تشآٍسد تغییشات دس سطح هضایای دٍلتی کِ تش هضایای قاتل پشداخت طشح تا هضایدای هعدیي
تأثیشگزاس است ،هطشٍط تش آًکِ:
.1

ایي تغییشات قثل اص پایاى دٍسُ گضاسضگشی تػَیة ضذُ تاضذ ،یا

.2

تجشتِ گزضتِ ،یا سایش ضَاّذ اتکاپزیش ًطاى دّذ کِ هضایای دٍلتی تدِ گًَدِای
قاتل پیصتیٌی ،تشای هثال ّوسَ تا تغییشات آتی دس سطح عوَهی قیوتْا یدا سدطح
عوَهی حقَا ،تغییش خَاّذ کشد.

 . 44ؿك ثلآٚكؿ افنایص عمٛق ،ػٛأّی ٔب٘ٙـ تٛكْ ،افنایص سبثم ،ٝاكتمبی ضغّی  ٚسبیل ػٛأُ
ٔلثٛـ٘ ،ظیل ػلؾ ٚ ٝتمبؾب ؿك ثبماك وبك ؿك ٘ظل ٌلفتٔ ٝیضٛؿ.
 . 45اٌل ٔفبؿ كسٕی قلط (یب تؼٟـات ػلفی فلاتل ام آٖ ٔفبؿ) ٚاعـ ٌناكضٍل كا ّٔنْ ث ٝتغییل
ٔنایب ؿك ؿٚكٜٞبی آتای وٙاـ ،ایاٗ تغییالات ؿك ٔفلٚؾابت اوضاٛئلی  ٚؿك ٟ٘بیات ،ؿك
ا٘ـامٌ ٜیلی تؼٟـات ٔٙؼىس ٔی ضٛؿ .صٙیٗ عابِتی مٔاب٘ی ٚراٛؿ ؽٛاٞاـ ؿاضات وا،ٝ
ثلای ٔخبَ:
اِف ٚ .اعـ ٌناكضٍل ؿك ٌقضت ٝتزلث ٝافنایص ٔنایب كا ثلای ٕ٘ ٝ٘ٛثٙٔ ٝظاٛك رجالاٖ احال
تٛكْ ؿاضت ٝثبضـ ٘ ٚطب٘ٝای ام تغییل ایٗ كٚی ٝؿك آیٙـٚ ٜرٛؿ ٘ـاضت ٝثبضـ.
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ة .سٛؿ اوضٛئلی ضٙبسبیی ضـ ٜثبضـ ٚ ٚاعـ ٌناكضٍل ،ثٛٔ ٝرت ٔفبؿ كسٕی قلط (یب
تؼٟـات ػلفی فلاتل ام آٖ ٔفبؿ) یب لب٘ٔ ،ٖٛتؼٟـ ث ٝاستفبؿ ٜام ٞلٌٔ ٝ٘ٛابماؿ قالط
ث٘ ٝفغ ٔطبكوت وٙٙـٌبٖ قلط ثبضـ (ث ٝلسٕت ح ثٙـ ٔ 60لارؼ ٝضٛؿ).
ٔ . 46فلٚؾبت اوضٛئلی ،تغییلات ؿك ٔنایبی آتای كا وا ٝؿك ابیابٖ ؿٚكٌ ٜناكضاٍلی ران
ٔفبؿ كسٕی قلط ٘یست (یب ث ٝغٛكت تؼٟـ ػلفی ٚرٛؿ ٘ـاكؿ) ٔاٙؼىس ٕ٘ایوٙاـ .ایاٗ
تغییلات ٔٙزل ثٛٔ ٝاكؿ میل ؽٛاٞـ ضـ:
اِف ٔ .ؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ،ٝثٔ ٝیناٖ تغییل ٔنایبی ٔلثٛـ ث ٝؽـٔبت اكائ ٝضاـ ٜلجاُ ام
تبكیؼ تغییلٚ ،
ةٔ .ؾبكد ؽاـٔبت رابكی ثالای ؿٚكٜٞابی ثؼاـ ام تغییال ،ثأ ٝیاناٖ تغییال ٔنایابی
ٔلثٛـ ث ٝؽـٔبت اكائ ٝضـ ٜاس ام تبكیؼ تغییل.
 . 47ثلؽی قلعٟبی ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ،وبكوٙبٖ یب اضؾبظ حبِج كا ٘یان ّٔانْ ثأ ٝطابكوت ؿك
تأٔیٗ ٔؾبكد قلط ٔیوٙٙـ .وٕىٟبی وبكوٙبٖ ٔؾبكد اكائٔ ٝنایب كا ثلای ٚاعـ ٌناكضاٍل
وبٞص ٔیؿٞـٚ .اعـ ٌناكضٍل ثلكسی ٔیوٙـ و ٝوٕىٟبی اضؾبظ حبِج ٔؾابكد اكائاٝ
ٔنایب كا ثلای ٚاعـ ٌناكضٍل وبٞص ٔیؿٞـ ،یب ثلای ٚاعـ ٌناكضٍل عك رجالاٖ ٔؾابكد
ایزبؿ ٔی وٙـ .وٕىٟبی وبكوٙبٖ یب اضؾبظ حبِج یب ام قلیاك ٔفابؿ كسإی قالط ثیابٖ
ٔی ضٛؿ (یب ام تؼٟـات ػلفی فلاتل ام ٔفبؿ كسٕی استٙجبـ ٔای ضاٛؿ) ٚ ،یاب ثا ٝغاٛكت
اؽتیبكی ا٘زبْ ٔی ٌیلؿ .وٕىٟبی اؽتیبكی وبكوٙبٖ یب اضؾبظ حبِجٍٙٞ ،بْ الؿاؽت ایاٗ
وٕىٟب ث ٝقلطٔ ،ؾبكد ؽـٔبت كا وبٞص ٔیؿٞـ.
 . 48اٌل ٔنایبی ثبم٘طستٍی ٔجتٙی ثل ٔتغیلٞبیی ٘ظیال ٔیاناٖ ٔنایابی ثبم٘طساتٍی ؿِٚتای یاب
ٔلالجتٟبی ؿكٔب٘ی ؿِٚتی ثبضـ ،ثلای ا٘ـامٌٜیلی صٙیٗ ٔنایبیی ،تغییلات ٔٛكؿ ا٘تظبك ؿك ایٗ
ٔتغیلٞب ،ثل ٔجٙبی سٛاثك ٌقضت ٚ ٝسبیل ضٛاٞـ اتىباقیل ؿك ٘ظل ٌلفتٔ ٝیضٛؿ.
. 49

دس هفشٍضات هشتَط تِ هخاسج دسهاًی تایذ تغییشات هدَسد اًتظداس آتدی دس هخداسج خدذهات
دسهاًی ًیض دس ًظش گشفتِ ضَد .ایي تغییشات هی تَاًذ ًتیجِ تَسم یا تغییشات خداظ دس هخداسج
دسهاًی تاضذ.
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 . 50ا٘ـامٌٜیلی ٔنایبی ؿكٔب٘ی ؿٚكاٖ ثبم٘طستٍیٔ ،ستّنْ ؿك ٘ظل ٌالفتٗ ٔفلٚؾابتی ؿكثابكٜ
ٔیناٖ  ٚؿفؼبت ٔلارؼبت آتی رٟت ثٟلٜٙٔـی ام ایاٗ ٔنایاب ٔ ٚؾابكد ٔلثاٛـ ثا ٝایاٗ
ٔلارؼبت استٚ .اعـ ٌناكضٍل ٔؾبكد ؿكٔب٘ی آتی كا ثل ٔجٙبی ؿاؿٜٞبی تبكیؾی ٔجتٙی ثل
تزلث ٝؽٛؿ  ٚؿك غٛكت ِن ،ْٚؿاؿٜٞبی تبكیؾی سبیل ٚاعـٞبی ٌناكضٍل ،ضلوتٟبی ثیٕ،ٝ
اكائٝوٙٙـٌبٖ ؽـٔبت ؿكٔب٘ی  ٚسبیل ٔٙبثغ ثلآٚكؿ ٔیوٙـ .ؿك ثلآٚكؿ ٔؾبكد ؿكٔب٘ی آتای،
تأحیل ایطلفت فٙبٚكی ،تغییلات ؿك استفبؿ ٜام ٔلالجتٟبی ثٟـاضتی ،یب اٍِٛی اكائأ ٝنایاب ٚ
تغییلات ؿك ٚؾؼیت سالٔت ٔطبكوتوٙٙـٌبٖ ؿك قلط ٘ین ؿك ٘ظل ٌلفتٔ ٝیضٛؿ.
ٔ . 51یناٖ  ٚؿفؼبت ٔلارؼبت ث ٝقٛك ؽبظ ث ٝسٗٚ ،ؾاؼیت ساالٔت  ٚرٙسایت وبكوٙابٖ
 ٚافلاؿ تغت تىفُ آٟ٘ب ثستٍی ؿاكؿ ٕٔ ٚىٗ اسات تغات تاأحیل سابیل ػٛأاُ ام لجیاُ
ٔٛلؼیت رغلافیبیی ٘ین للاك ٌیلؿ .ثٙبثلایٗ ،ؿاؿٜٞبی تابكیؾی ،ؿك غاٛكت تغییال تلویات
رٕؼیتی فؼّی ٘سجت ث ٝتلویت ٔٛكؿ استفبؿ ٜؿك تؼییٗ ؿاؿٜٞبی تبكیؾی ،تؼـیُ ٔایضاٛؿ.
ٕٞضٙیٗ ،ؿك ٔٛاكؿی و ٝضٛاٞـی اتىباقیل ٔجٙی ثل ػـْ تاـا ْٚآتای ك٘ٚاـٞبی تابكیؾی
ٚرٛؿ ؿاضت ٝثبضـ تؼـیالت امْ ا٘زبْ ٔیٌیلؿ.
مخارجخذماتگذشتٍيسًدَايسیاوُایتسًیٍ 
. 52

پیص اص تعییي هخاسج خذهات گزضتِ ،یا سَد ٍ صیاى تسَیٍِ ،احذ گضاسضگش تایذ خدالع تدذّی
(داسایی) طشح تا هضایای هعیي سا تا استفادُ اص اسصش هٌػفاًِ جاسی داساییْای طشح ٍ هفشٍضدات
اکچَئشی جاسی (ضاهل ًشخ تٌضیل جاسی ٍ سایش قیوتْای جاسی تاصاس) تعییي کٌذ ،تدِ گًَدِای کدِ
هٌعکسکٌٌذُ هضایای طشح پیص اص تغییش ،هحذٍدساصی یا تسَیِ آى تاضذ.

 . 53ؿك غٛكتی و ٝتغییلٔ ،غـٚؿسبمی یب تسٛی ٝقلط ث ٝقٛك ٕٞنٔبٖ كػ ؿٞـ ،ؾلٚكتی ثلای
تفىیه ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٚ ٝسٛؿٞب  ٚمیبٟ٘بی ایزبؿ ضـ ٜؿك ایاٗ كٚیاـاؿٞب ٚراٛؿ
٘ـاكؿ .ؿك ثلؽی ٔٛاكؿ ،تغییل قلط ایص ام تسٛی ٝآٖ ا٘زبْ ٔیٌیلؿ ،ثلای ٔخبَ ٕٔىٗ است
ٚاعـ ٌناكضٍل ٘ؾست ٔنایبی قلط كا تغییل ؿٞـ  ٚسرس ٔنایبی تغییل یبفت ٝكا تسٛی ٝوٙـ.
ؿك صٙیٗ ٔٛاكؿیٚ ،اعـ ٌناكضٍل ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٝكا ایص ام سٛؿ یب میبٖ تساٛیٝ
ضٙبسبیی ٔیوٙـ.
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 .54تسٛی ٝؿك غٛكتی ٕٞنٔبٖ ثب تغییل یب ٔغـٚؿسبمی قلط ا٘زبْ ٔیٌیلؿ و ٝتؼٟـات قلط تساٛیٝ
ضٛؿ ٛٔ ٚرٛؿیت قلط ؽبتٕ ٝیبثـ .ثب ایٗ عبَ ،ؿك غٛكتی و ٝقلط ثب یه قالط رـیاـ ،واٝ
ٔنایبیی ثب ٔبٞیت ٔطبث ٝاكائٔ ٝیوٙـ ،ربیٍنیٗ ضٛؿ ،ؽبتٕ ٝقلط تسٛی ٝتّمی ٕ٘یضٛؿ.
مخارجخذماتگذشتٍ 

ٔ . 55ؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٝثلاثل ثب تغییل اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ؿك ٘تیز ٝتغییال یاب
ٔغـٚؿسبمی قلط است.
ٍ . 56احذ گضاسضگش تایذ هخاسج خذهات گزضتِ سا دس یکی اص تاسیخْای صیشّ ،ش کذام صٍدتدش تاضدذ،
تِ عٌَاى ّضیٌِ ضٌاسایی کٌذ:
الف .صهاًی کِ تغییش یا هحذٍدساصی طشح سخ هیدّذٍ ،
ب  .صهاًی کِ ٍاحذ گضاسضگش هخاسج تجذیذ ساختاس (طثدق اسدتاًذاسد حسداتذاسی ضدواسُ 4
تا عٌَاى ”رخایش ،تذّیْای احتوالی ٍ داساییْای احتوالی“) سا ضٌاسایی هیکٌذ.

 .57تغییل قلط مٔب٘ی كػ ٔیؿٞـ وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل یه قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ كا ایزبؿ وٙـ یب
وٙبك ثٍقاكؿ یب ٔنایبی الؿاؽتٙی قجك قلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ٔٛرٛؿ كا تغییل ؿٞـ.
ٔ .58غـٚؿسبمی قلط مٔب٘ی كػ ٔی ؿٞـ وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل تؼـاؿ وبكوٙابٖ تغات اٛضاص
قلط كا ث ٝقٛك لبثُ ٔالعظ ٝوبٞص ؿٞـٔ .غـٚؿسبمی ٕٔىٗ است عبغاُ كٚیاـاؿٞبیی
٘ظیل تؼكیّی یه وبكؽب٘ ،ٝتٛلف ػّٕیبت یب ؽبتٕ ٝیب تؼّیك یه قلط ثبضـ.
ٔ .59ؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٕٔ ٝىٗ است ٔخجت (ٍٙٞبٔی و ٝایزبؿ یب تغییل قلط ٔٛرت افنایص
اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ٔیضٛؿ) یب ٔٙفی (ٍٙٞبٔی و ٝوٙبكٌقاضتٗ یب تغییل قلط
ٔٛرت وبٞص اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ٔیضٛؿ) ثبضـ.
ٛٔ .60اكؿ میل ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٔ ٝغسٛة ٕ٘یضٛؿ:
اِف  .تأحیل تفبٚت ٔیبٖ افنایص ٚالؼی عمٛق  ٚآ٘ض ٝلجالً فلؼ ضـ ٜثٛؿ ،ثل تؼٟـ الؿاؽات
ٔنایب ثبثت ؽـٔبت سبِٟبی ٌقضتٔ( ٝؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٔ ٝغسٛة ٕ٘یضاٛؿ میالا
ٔفلٚؾبت اوضٛئلی ،استفبؿ ٜام عمٛق ایصثیٙی ضـ ٜكا ٔزبم ٔیوٙـ)،
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ة .ثلآٚكؿ ثیطتل یب وٕتل ام ٚالغ افنایص اؽتیبكی ٔستٕلی ثبم٘طستٍی ٍٙٞبٔی وٚ ٝاعاـ
ٌناكضٍل ثلای صٙیٗ افنایطی تؼٟـ ػلفی ؿاضت ٝثبضاـ (ٔؾابكد ؽاـٔبت ٌقضاتٝ
ٔغسٛة ٕ٘یضٛؿ ،میلا ٔفلٚؾبت اوضٛئلی صٙیٗ افنایطی كا ٔزبم ٔیوٙـ)،
ح .ثلآٚكؿ ثٟجٛؿ ٔنایب ٘بضی ام سٛؿ اوضٛئلی و ٝؿك غٛكتٟبی ٔبِی ضٙبسبیی ضـ ٜاست،
ٔطلٚـ ثل آ٘ىٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ثٛٔ ٝرت ٔفبؿ كسٕی قلط (یب تؼٟـات ػلفی فلاتل
ام ٔفبؿ قلط) یب لب٘ٔ ٖٛتؼٟاـ ضاـ ٜثبضاـ واٞ ٝلٌ٘ٛأ ٝابماؿ قالط كا ثا٘ ٝفاغ
ٔطبكوت وٙٙـٌبٖ ؿك قلط ٔػلف وٙـ ،عتی اٌل افنایص ٔنایب ٛٙٞم ث ٝقٛك كسٕی
اػكااب ٘طااـ ٜثبضااـ (ایااٗ افاانایص تؼٟااـات میاابٖ اوضااٛئلی اساات ٔ ٚؾاابكد
ؽـٔبت ٌقضتٔ ٝغسٛة ٕ٘یضٛؿ ،ث ٝثٙـ ٔ 45لارؼ ٝضٛؿ)ٚ ،
ت .افنایص ٔنایبی لكؼی (یؼٙی ٔنایبیی ؤ ٝطلٚـ ثا ٝاضاتغبَ آتای وبكوٙابٖ ٘یسات)
ٍٙٞبٔی و ،ٝثـٔ ٖٚنایبی رـیـ یب ثٟجٛؿ یبفت ،ٝاِنأبت تؼّك ٌالفتٗ ٔنایاب تٛساف
وبكوٙبٖ اعلام ٔی ضٛؿ (ٔؾبكد ؽـٔبت ٌقضتٔ ٝغسٛة ٕ٘ای ضاٛؿ میالا ٚاعاـ
ٌناكضٍل ٔؾبكد ثلآٚكؿی ٔنایب كا ٍٙٞبْ اكائ ٝؽـٔبت ث ٝػٛٙاٖ ٔؾابكد ؽاـٔبت
ربكی ضٙبسبیی ولؿ ٜاست).
سًدیاسیانتسًیٍ 

 . 61سٛؿ یب میبٖ تسٛی ٝػجبكتست ام تفبٚت:
اِف .اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٙی و ٝتسٛیٔ ٝیضٛؿ ،ؿك تبكیؼ تسٛیٚ ،ٝ
ة  .لیٕت تسٛی ،ٝضبُٔ ؿاكاییٟبی ا٘تمبَ یبفت ٝقلط یب الؿاؽتٟبیی ؤ ٝستمیٕبً ؿك كاثكاٝ
ثب تسٛی ٝتٛسف ٚاعـ ٌناكضٍل ا٘زبْ ضـ ٜاست.
.62

ٍاحذ گضاسضگش تایذ سَد یا صیاى تسَیِ طشح تا هضایای هعیي سا ٌّگام ٍقَع تسَیِ ضٌاسایی کٌذ.

ٚ . 63لٛع تسٛی ٝمٔب٘ی است وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ٔؼبّٔٝای ا٘زبْ ٔیؿٞاـ وا ٝوّیا ٝتؼٟاـات
لب٘٘ٛی یب ػلفی آتی آٖ ؿك لجبَ تٕبْ یب ثؾطی ام ٔنایبی اكائ ٝضـ ٜؿك یه قلط ثب ٔنایبی
ٔؼیٗ ام ثیٗ ٔیكٚؿ (ث ٝرن الؿاؽت ٔنایب ث ٝوبكوٙبٖ ،یب ام قلف آ٘بٖ ،قجك ٔفبؿ قلط وٝ
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ؿك ٔفلٚؾبت اوضٛئلی ؿك ٘ظل ٌلفت ٝضـ ٜاست) .ثالای ٔخابَ ،ا٘تمابَ یىجابك ٜتؼٟاـات
وبكفلٔب ؿك قلط ث ٝسبمٔبٖ تأٔیٗ ارتٕبػی تسٛیٔ ٝغسٛة ٔی ضٛؿ ،أب الؿاؽات ٘ماـی
یىزب ،قجك ٔفبؿ قلط ،ثٔ ٝطبكوتوٙٙـٌبٖ ؿك قلط ؿك امای عك آٟ٘ب ثلای ؿكیبفت ٔنایبی
ثبم٘طستٍی تسٛی ٝتّمی ٕ٘یٌلؿؿ.
شىاساییياوذاسٌگیزی:داراییُایطزح 

ارسشمىصفاوٍداراییُایطزح 

 .64سلٔبیٌٝقاكیٟبی قلط ثلاسب

ٔجب٘ی میل ا٘ـامٌٜیلی ٔیضٛؿ:

اِف .سلٔبیٌٝقاكی ؿك سٟبْ ضلوتٟبی اقیلفت ٝضـ ٜؿك ثٛك

ث ٝؽابِع اكمش فالٚش

ثب تٛر ٝث ٝاستب٘ـاكؿ سشهایِگزاسیْا.
ة.

سلٔبیٌ ٝقاكی ؿك سٟبْ سبیل ضلوتٟب ثٔ ٝجّ تزـیـ اكمیبثی ثب تٛر ٝثا ٝاساتب٘ـاكؿ
سشهایِگزاسیْا.

ح.

سلٔبیٌ ٝقاكی ثب ؿكآٔـ حبثت (ٔب٘ٙـ اٚكاق ٔطبكوت) ؿك غٛكتی ؤ ٝـیلیت قالط
لػـ ٍٟ٘ـاكی ایٗ اٚكاق كا تب سلكسیـ ؿاضت ٝثبضـ ثٔ ٝجّ ؿفتلی (اكمش اسٕی ثاب
اعتسبة ٞلٌ ٝ٘ٛغلف یب وسل ٔستّٟه ٘طـ ٚ )ٜؿك غیل ایٗ غاٛكت ثا ٝؽابِع
اكمش فلٚش (ؿك غٛكت ػـْ ؿستلسی ث ٝؽبِع اكمش فلٚش ،ثا ٝاكمش فؼّای
اٚكاق ثب تٛر ٝث٘ ٝلػ ثبمؿٞی ؿاكاییٟبی ٔطبث.)ٝ

ت.

أالن  ٚسبیل أٛاِی و ٝث ٝلػـ سلٔبیٌٝقاكی ٍٟ٘ـاكی ٔیضٛؿ ثأ ٝجّا تزـیاـ
اكمیبثی ثب تٛر ٝث ٝثٙـٞبی  36اِی  45استب٘ـاكؿ عسبثـاكی ثؾص ػٕٔٛی ضإبك5 ٜ
ثب ػٛٙاٖ داساییْای ثاتت هطَْد.

 . 65سبیل ؿاكاییٟابی قالط (ام رّٕا ٝؿاكاییٟابی ٔاٛكؿ اساتفبؿ ٜؿك ػّٕیابت قالط) قجاك
استب٘ـاكؿٞبی عسبثـاكی ٔلثٛـ ضٙبسبیی  ٚا٘ـامٌٜیلی ٔیض٘ٛـ.
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 . 66وٕىٟبی سلكسیـ ضـٜای و ٝام قلف ٚاعـ ٌناكضٍل ث ٝغٙـٚق الؿاؽات ٘طاـ ٜاسات
رن ؿاكاییٟبی قلط ٔغسٛة ٕ٘یضٛؿٞ .لٌ ٝ٘ٛثـٞی غٙـٚق وا ٝثأ ٝنایابی وبكوٙابٖ
اكتجبقی ٘ـاكؿٔ ،ب٘ٙـ ثـٞیٟبی تزبكی  ٚسبیل ثـٞیٟب ،ام ؿاكاییٟبی قلط وسل ٔیضٛؿ.
عىاصزمخارجطزحبامشایایمعیه 
ٍ . 67احذ گضاسضگش تایذ عٌاغش هخاسج طشح تا هضایای هعیي سا ،تِ استثٌای هدَاسدی کدِ طثدق سدایش
استاًذاسدّا تِ تْای توام ضذُ داساییْا هٌظَس هیضَد ،تِ تشتیة صیش ضٌاسایی کٌذ:
الف.

هخاسج خذهات (تِ تٌذّای  25تا  63هشاجعِ ضَد) دس غَست تغییشات دس ٍضعیت هالی
دٍسُ؛

ب .

خالع هخاسج هالی هشتَط تِ خالع تذّی (داسایی) طشح (تِ تٌذّای  77تدا  72هشاجعدِ
ضَد) دس غَست تغییشات دس ٍضعیت هالی دٍسُ؛ ٍ

ج .

تفاٍت ًاضی اص اًذاصُ گیشی هجذد خالع تذّی (داسایی) طشح (تدِ تٌدذّای  73تدا 76
هشاجعِ ضَد) دس غَست گشدش حساب تغییشات دس اسصش خالع.

 . 68ثلؽی ٔؾبكد قلط قجك سبیل استب٘ـاكؿٞب ثبیـ ث ٝثٟبی تٕبْ ضـ ٜؿاكاییٟب٘ ،ظیل ٔٛراٛؿی
وبا  ٚؿاكاییٟبی حبثت ٔطٟٛؿٙٔ ،ظٛك ضٛؿ (ث ٝاستب٘ـاكؿٞبی عسبثـاكی ضٕبك ٚ 6 ٜضٕبكٜ
ٔ 5لارؼ ٝضٛؿ)ٞ .لٌٔ ٝ٘ٛؾبكد قلط و ٝث ٝثٟبی تٕابْ ضاـ ٜصٙایٗ ؿاكاییٟابیی ٔٙظاٛك
ٔیضٛؿ ثبیـ سٔ ٟٓتٙبسجی ام ػٙبغل فٟلست ضـ ٜؿك ثٙـ  67كا ؿكثلٌیلؿ.
. 69

تفاٍت ًاضی اص اًذاصُگیشی هجذد خالع تذّی (داسایی) طشح کِ دس غدَست گدشدش حسداب
تغییشات دس اسصش خالع ضٌاسایی ضذُ است ًثایذ دس دٍسُّای تعذ تدِ غدَست تغییدشات دس
ٍضعیت هالی دٍسُ تجذیذ طثقِتٌذی ضَد.

خالصمخارجمالیمزبًط بٍ خالصبذَی(دارایی)طزح 
. 77

خالع هخاسج هالی هشتَط تِ خالع تذّی (داسایی) طشح تایدذ اص حاغدلضدشب خدالع تدذّی
(داسایی) طشح دس ًشخ تٌضیل هطخع ضذُ دس تٌذ  39هحاسثِ ضَد کِ ّش دٍ دس اتتدذای دٍسُ
گضاسضگشی تعییي ٍ ،اثش تغییشات دس خالع تذّی (داسایی) طشح طی دٍسُ ،دس ًتیجدِ کودک تدِ
طشح یا پشداخت هضایا دس آى لحاظ هیضَد.
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 . 71ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ ث ٝؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ث ٝػٛٙاٖ تلویت ؿكآٔاـ ٔابِی
ؿاكاییٟبی قلط ٔ ٚؾبكد ٔبِی تؼٟـات قلط ؿك ٘ظل ٌلفتٔ ٝیضٛؿ.
 . 72ؿكآٔـ ٔبِی ؿاكاییٟبی قلط یىی ام ػٙبغل تطىیُؿٙٞـ ٜثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قالط اسات  ٚام
عبغُؾلة اكمش ٔٙػفب٘ ٝؿاكاییٟبی قلط ؿك ٘الػ تٙنیاُ ٔطاؾع ضاـ ٜؿك ثٙاـ 39
ٔغبسجٔ ٝیضٛؿ ،وٞ ٝل ؿ ٚؿك اثتـای ؿٚكٌ ٜناكضٍلی تؼییٗ ٚ ،احل تغییلات ؿك ؿاكاییٟابی
قلط ،قی ؿٚك ،ٜؿك ٘تیز ٝوٕه ث ٝقلط یب الؿاؽت ٔنایب ؿك آٖ ِغبل ٔایضاٛؿ .تفابٚت
ؿكآٔـ ٔبِی ؿاكاییٟبی قلط  ٚثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلط ؿك تفبٚت ٘بضی ام ا٘ـامٌٜیلی ٔزاـؿ
ثـٞی (ؿاكایی) قلط ٔٙؼىس ٔیضٛؿ.
اوذاسٌگیزیمجذدخالصبذَی(دارایی)طزح 

تفايتواشی اس

 .73تفبٚت ٘بضی ام ا٘ـامٌٜیلی ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ام ٔٛاكؿ میل تطىیُ ٔیضٛؿ:
اِف .سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی (ث ٝثٙـٞبی ٔ 75 ٚ 74لارؼ ٝضٛؿ)ٚ ،
ة .ثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلط (ث ٝثٙـ ٔ 76لارؼ ٝضٛؿ) ،ثا ٝاساتخٙبی ٔجابِغی وا ٝؿك ؽابِع
ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ ث ٝؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ٔٙؼىس ضـ ٜاست (ث ٝثٙاـ 72
ٔلارؼ ٝضٛؿ).
 .74سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی ٘بضی ام افنایص یب وبٞص اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ث ٝؿِیُ
تغییلات ؿك ٔفلٚؾبت اوضٛئلی  ٚتؼـیالت ٔجتٙی ثل تزلث ٝاست .ثلای ٔخبَٔ ،اٛاكؿ میال
ٔیتٛا٘ـ ٔٛرت ایزبؿ سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی ضٛؿ:
اِف .ثبا یب ابییٗ ثٛؿٖ غیلٔٙتظل٘ ٜلػ ٌلؿش وبكوٙبٖ ،ثبم٘طساتٍی اایص ام ٔٛػاـ یاب
ٔلئٚیل یب افنایص عمٛقٔ ،نایب (ؿك غٛكتی و ٝؿك ٔفبؿ كسٕی یاب ػلفای قالط
افنایص ٔنایب ث ٝؿِیُ تٛكْ فول ضـ ٜثبضـ) یب ٔؾبكد ؿكٔب٘ی،
ة .آحبك تغییل ؿك ثلآٚكؿ ٌلؿش آتی وبكوٙبٖ ،ثبم٘طستٍی ایص ام ٔٛػـ یب ٔلئٚیال یاب
افنایص عمٛقٔ ،نایب (ؿك غٛكتی و ٝؿك ٔفبؿ كسٕی یب ػلفی قلط افانایص ٔنایاب
ث ٝؿِیُ تٛكْ فول ضـ ٜثبضـ) یب ٔؾبكد ؿكٔب٘یٚ ،
28

استانذارد حسابذاري بخش عمومی شماره 12
مزایاي بازنشستگی کارکنان

ح .آحبك تغییل ؿك ٘لػ تٙنیُ.
 .75سٛؿ  ٚمیبٖ اوضاٛئلی ،تغییالات اكمش فؼّای تؼٟاـات ٔنایابی ٔؼایٗ ثا ٝؿِیاُ تغییال،
ٔغـٚؿسبمی یب تسٛی ٝقلط ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ،یب تغییلات ٔنایبی الؿاؽتٙی قالط ثاب ٔنایابی
ٔؼیٗ كا ؿكثلٕ٘یٌیلؿ .صٙیٗ تغییلاتی ثٔ ٝؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٝیب سٛؿ یب میبٖ تسٛیٙٔ ٝزال
ٔیضٛؿ.
 .76ثلای تؼییٗ ثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلطٚ ،اعـ ٌناكضاٍل ٔؾابكد ٔاـیلیت ؿاكاییٟابی قالط ٚ
ٔبِیبت لبثُ الؿاؽت تٛسف قلط كا وسل ٔیوٙـ.
٘غ ٜٛاكائٝ
عىاصزمخارجطزح 

 77.قجك ثٙـ ٚ 67اعـ ٌناكضٍل ٔؾبكد ؽـٔبت  ٚؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ ث ٝؽبِع ثـٞی
(ؿاكایی) قلط كا ؿك غٛكت سٛؿ  ٚمیبٖ ؿٚك ٜضٙبسبیی ٔیوٙـ .ایٗ استب٘ـاكؿ ٘غ ٜٛاكائاٝ
ٔؾبكد ؽـٔبت  ٚؽبِع ٔؾبكد ٔبِی ٔلثٛـ ث ٝؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط كا ٔطاؾع
ٕ٘ی وٙـ .ؿك ایٗ ٔٛكؿٚ ،اعـ ٌناكضٍل قجك استب٘ـاكؿ عسبثـاكی ضٕبك 1 ٜثب ػٛٙاٖ ”٘غٜٛ
اكائ ٝغٛكتٟبی ٔبِی“ ػُٕ ٔیوٙـ.
افشا 
ٍ . 78احذ گضاسضگش تایذ اطالعاتی دستاسُ هَاسد صیش افطا کٌذ:
الف.

ٍیژگیْای طشح تا هضایای هعیي ٍ سیسکْای هشتَط تِ آى (تِ تٌذ  81هشاجعِ ضَد)،

ب .

هثالغ هٌذسج دس غَستْای هالی دس استثاط تا طشح تا هضایای هعیي (تِ تٌدذّای  82تدا 86
هشاجعِ ضَد)ٍ ،

 .79ثٙٔ ٝظٛك كػبیت اِنأبت ثٙـ ٚ ،78اعـ ٌناكضٍل ثبیـ ٔٛاكؿ میل كا ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ؿٞـ:
اِف .سكظ رنئیبت ٔٛكؿ ٘یبم ثلای كػبیت اِنأبت افطب،
ةٔ .یناٖ إٞیت ٞل یه ام اِنأبت،
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حٔ .یناٖ تزٕیغ یب تفىیه ٔٛكؿ ٘یبمٚ ،
ت٘ .یبم استفبؿٜوٙٙـٌبٖ غٛكتٟبی ٔبِی ث ٝاقالػبت ثیطتل رٟت اكمیبثی اقالػابت وٕای
افطب ضـ.ٜ
 . 80اٌل ٔٛاكؿ افطبی فول ضـ ٜؿك ایٗ استب٘ـاكؿ  ٚسبیل استب٘ـاكؿٞب رٟت ؿستیبثی ث ٝاٞاـاف
ثٙـ ٘ 78بوبفی ثبضـٚ ،اعـ ٌناكضٍل ثبیـ رٟت عػ َٛایٗ اٞـاف ٔٛاكؿ ثیطتلی كا افطاب
ٕ٘بیـ .ثلای ٔخبَٕٔ ،ىٗ است ٚاعاـ ٌناكضاٍل تغّیاُ اكمش فؼّای تؼٟاـات قالط كا
ث ٝغٛكتی اكائ ٝوٙـ ؤ ٝبٞیتٚ ،یژٌیٟب  ٚكیسه تؼٟـات كا ٔطؾع ٕ٘بیـ .صٙیٗ افطبیی
ثبیـ ٔٛاكؿ میل كا ٔتٕبین ٕ٘بیـ:
اِفٔ .جبِ ٔتؼّك ث ٝاػؿبی فؼبَ ،اػؿبی تؼّیك ضـ ٚ ،ٜثبم٘طستٍبٖ،
ةٔ .نایبی لكؼی ضـٔ ٚ ٜنایبی تغمك یبفت ٝأب لكؼی ٘طـٚ ،ٜ
حٔ .نایبی ٔطلٚـٔ ،جبِ لبثُ ا٘تسبة ث ٝافنایص آتی ؿستٕنؿ  ٚسبیل ٔنایب.
يیژگیُایطزحُایبامشایایمعیهيریسکمزبًط بٍآوُا 

ٚ . 81اعـ ٌناكضٍل ثبیـ ٔٛاكؿ میل كا افطب وٙـ:
اِف .اقالػبتی ؿكثبك ٜؽػٛغیبت قلعٟبی ثب ٔنایبی ٔؼیٗ ،ضبُٔ:
.1

ٔبٞیت ٔنایبی اكائ ٝضـ ٜؿك قلط ثلای ٔخبَ ،اضبك ٜث ٝایٗ ٔكّت ؤ ٝنایبی
قلط ٔجتٙی ثل آؽلیٗ عمٛق وبكوٙبٖ است،

.2

تطلیظ صبكصٛة لب٘٘ٛی و ٝقلط ؿك آٖ فؼبِیت ٔیوٙـ ،ثلای ٔخبَ ،اِنأبت
عـالُ ٔٙبثغ ٔبِی ٚ ،تأحیل صبكصٛة لب٘٘ٛی ثل قلطٚ ،

.3

تطلیظ ٔسئِٛیتٟبی ٚاعـ ٌناكضٍل ثلای كاٞجلی قلط ،ثلای ٔخبَٔ ،سئِٛیت
ٞیئت أٙب یب ٞیئت ٔـیل ٜقلط.

ة  .تطلیظ كیسىٟبیی وٚ ٝاعـ ٌناكضٍل ث ٝسجت ٚرٛؿ قلط ثب آٟ٘ب ٔٛارٔ ٝیضٛؿ ،ثب
تأویـ ثل كیسىٟبی غیلػبؿی ،كیسىٟبی ؽبظ ٚاعـ ٌناكضٍل  ٚكیسىٟبی ؽابظ
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قلط ٘ ٚمبـ تٕلون ثبإٞیت كیسه .ثلای ٔخبَ ،اٌل ؿاكاییٟبی قلط ؿك یه قجم ٝام
سلٔبیٌٝقاكیٟب ٔتٕلون ثبضـ ،ثلای ٔخبَ سلٔبیٌٝقاكی ؿك أالن ،قلط ثاب كیساه
ثبماك أالن ٔٛار ٝؽٛاٞـ ضـ.
ح .تطلیظ تغییلاتٔ ،غـٚؿ سبمی یب تسٛی ٝقلط.
تًضیحدربارٌاقالمصًرتُای مالی 

ٚ . 82اعـ ٌناكضٍل ثبیـ غٛكت تكجیك ٔب٘ـ ٜاثتـا  ٚابیبٖ ؿٚك ٜؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط كا
ثب اكائ ٝرـاٌب٘ ٝغٛكت تكجیك ثلای ٔٛاكؿ میل ،اكائ ٝؿٞـ:
.1

ؿاكاییٟبی قلطٚ ،

.2

اكمش فؼّی تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ.

 . 83ؿك غٛكت ػّٕی ثٛؿٖٞ ،ل یه ام غٛكت تكجیمٟبی ٔٙـكد ؿك ثٙـ  82ثبیـ ٔٛاكؿ میال كا
ٔٙؼىس وٙـ:
اِفٔ .ؾبكد ؽـٔبت ربكی.
ة .ؽبِع ٔؾبكد ٔبِی.
ح .تفبٚت ٘بضی ام ا٘ـامٌٜیلی ٔزـؿ ؽبِع ثـٞی (ؿاكایی) قلط ،ثب اكائ ٝرـاٌب٘ٛٔ ٝاكؿ
میل:
.1

ثبمؿ ٜؿاكاییٟبی قلط ،ث ٝرن ٔجبِغی و ٝؿك ٔغبسجٔ ٝؾبكد ٔبِی ؿك ثٙاـ ة
ِغبل ضـ ٜاست.

.2

سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی ٘بضی ام تغییل ٔفلٚؾبت رٕؼیتضٙبسی (ث ٝلسإت
اِف ثٙـ ٔ 34لارؼ ٝضٛؿ).

.3

سٛؿ  ٚمیبٖ اوضٛئلی ٘بضی ام تغییلات ؿك ٔفلٚؾبت ٔبِی (ث ٝلسٕت ”ة“
ثٙـ ٔ 34لارؼ ٝضٛؿ).
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تٔ .ؾبكد ؽـٔبت ٌقضت ٚ ٝسٛؿ  ٚمیبٖ ٘بضی ام تسٛی ٝقلط .قجك ثٙاـ  ،53ؾالٚكتی
ثلای تفىیه ٔؾبكد ؽاـٔبت ٌقضات ٚ ٝساٛؿ  ٚمیابٖ ٘بضای ام تساٛی ٝقالط،
ؿك غٛكتی و ٝث ٝقٛك ٕٞنٔبٖ ایزبؿ ضٛؿٚ ،رٛؿ ٘ـاكؿ.
ث .تأحیل تغییلات ؿك ٘لػ اكم.
د .وٕه ث ٝقلط ،ث ٝتفىیه وٕىٟبی وبكفلٔب ٔ ٚطبكوتوٙٙـٌبٖ ؿك قلط.
س .الؿاؽتٟبی قلط ،ث ٝتفىیه ٔجبِ الؿاؽتی ٍٙٞبْ تسٛی ٝقلط.
ط .احل تلویت ٚاعـٞبی ٌناكضٍل.
ٚ . 84اعـ ٌناكضٍل ثبیـ اكمش ٔٙػفب٘ ٝؿاكاییٟبی قالط كا ثال عسات ٔبٞیات  ٚكیساه آٖ
ؿاكاییٟب ث ٝقجمبت ٔؾتّف تفىیه وٙـ ٞ ٚل قجم ٝام ؿاكاییٟب كا ٘ین ثل عست ایٙى ٝثلای آٖ
ثبماك فؼبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ یب ؽیل تفىیه ٕ٘بیـ .ثلای ٔخبَ ،ثب تٛر ٝث ٝساكظ افطابی تطالیظ
ضـ ٜؿك ثٙـ ٚ ،79اعـ ٌناكضٍل ٔیتٛا٘ـ ٔٛاكؿ میل كا تفىیه وٙـ:
اِفٛٔ .رٛؿی ٘مـ،
ة .سلٔبیٌٝقاكی ؿك سٟبْ (ث ٝتفىیه غٙؼت ،ا٘ـام ٜضلوت ٛٔ ٚلؼیت رغلافیبیی)،
ح .سلٔبیٌٝقاكی ؿك اٚكاق ٔطبكوت (ث ٝتفىیه ٘بضل ،اػتجبك ٛٔ ٚلؼیت رغلافیبیی)،
ت .أالن (ث ٝتفىیه ٔٛلؼیت رغلافیبیی)،
ث .اٚكاق ٔطتم( ٝث ٝتفىیه ؿاكایی ابی ،ٝثلای ٔخبَ ،للاكؿاؿ آتی اكم ،قال ،سٟبْ ،)...ٚ
د .غٙـٚلٟبی سلٔبیٌٝقاكیٚ ،
س .سرلؿٜٞبی سلٔبیٌٝقاكی.
ٚ . 85اعـ ٌناكضٍل ثبیـ اكمش ٔٙػفب٘ ٝسلٔبیٌٝقاكیٟبی لبثُ ا٘تمبَ ٔتؼّك ثٚ ٝاعـ ٌناكضاٍل
و ٝث ٝػٛٙاٖ ؿاكاییٟبی قلط ٍٟ٘ـاكی ٔایضاٛؿ  ٚاكمش ٔٙػافب٘ ٝؿاكاییٟابی قالط واٝ
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ٔٛكؿ استفبؿٚ ٜاعـ ٌناكضٍل للاك ٔیٌیلؿ یب ؿك تػلف ٚاعـ ٌناكضاٍل اسات ،كا افطاب
وٙـ.
ٚ . 86اعـ ٌناكضٍل ثبیـ ٔفلٚؾبت ثبإٞیت اوضٛئلیٛٔ ،كؿ استفبؿ ٜثلای تؼییٗ اكمش فؼّای
تؼٟـات ٔنایبی ٔؼیٗ ،كا افطب وٙـ (ثا ٝثٙاـ ٔ 34لارؼا ٝضاٛؿ) .صٙایٗ افطابٞبیی ثبیاـ
ث ٝغٛكت اكلبْ لكؼی ثیبٖ ضٛؿ (ثلای ٔخابَ ثا ٝغاٛكت یاه ؿكغاـ ٔطاؾع٘ ٚ ،اٝ
ث ٝغٛكت ٔغـٚؿٜای ثیٗ ؿكغـٞبی ٔؾتّف  ٚسبیل ٔتغیلٞب) .اٌل ٚاعـ ٌناكضاٍل ثالای
ٌلٞٚی ام قلعٟب ث ٝغٛكت وّی ٔٛاكؿی كا افطب ٔیوٙـ ،ثلای ایٗ ٔاٛاكؿ افطاب ثبیاـ ام
ٔیبٍ٘یٗ ٔٛم ٖٚیب ثبمٜٞبی ٔغـٚؿ استفبؿٕ٘ ٜبیـ.
تاریخاجزا 

 .87اِنأبت ایٗ استب٘ـاكؿ ؿك ٔٛكؿ وّی ٝغٛكتٟبی ٔبِی و ٝؿٚكٔ ٜبِی آٟ٘ب ام تبكیؼ فالٚكؿیٗ
 ٚ 1397اس ام آٖ ضلٚع ٔیضٛؿ ،امْاارلاست.
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