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 72  شماره  حسابداري استاندارد

  باسنشستگي  مشاياي  طزحهاي 

 ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”به استانداردبايدباتوجهاين

شود.بكارگرفته


كاربرددامىٍ
 . است  الضاهي  تاصًطستگي  هضاياي  عشحْاي  استاًذاسد دس حساتذاسي  ايي  تىاسگيشي . 1

ؾابظهبىثبقٌس،اظجولِهيثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبياجطايهتَليوِنٌسٍلْبييوليِ.0

اييقطوتْبٍؾبظهبًْبهكوَلٍنٌسٍلْبيوكَضيثبظًكؿتگي،نٌسٍقاجتوبػيتأهيي

ًيعًساضًسايجساگبًِحمَليقرهيتوِثبظًكؿتگيهعايبياؾتبًساضزّؿتٌس.عطحْبي

ؾبيطاؾاتبًساضزّبيثبقٌس.العاهبتاؾتبًساضزهيايي،هكوَلهؿتملگعاضقگطينَضت زض

ِثبظًكؿاتگيهعايبيعطحْبيثطايزضنَضتيحؿبثساضي ايايتَؾاظوابضثطززاضزوا

ثبقس.ًكسُاؾتبًساضزجبيگعيي

ِتوبمثطايگيثبظًكؿتهعايبيعطحْبياؾتبًساضزثبحؿبثساضيايي.8 ياهػٌاَاى اػضبثا

پطزاظز.اظاػضبًويّطيهثبظًكؿتگيهعايبيزضثبضُگعاضـوبضزاضزٍثِ ٍ ؾطگطٍُ

تَؾاظوِزضهبًيٍذسهبتثيىبضيثيوِاظلجيلزيگطيهَضزعطحْبي اؾتبًساضززضايي.1

قَز،وبضثطزًساضز.هيازاضُثبظًكؿتگيعايبيهؾبظهبًْبٍنٌسٍلْبزضوٌبضعطحْبيثطذي

هاطتجظثبقٌساعالػبتهَاضزهيايياًجبمهتَليعَضّوعهبىثِوِثبظًكؿتگينٌسٍلْبي

اؾتبًساضز،زضناَضتْبيزضاييهٌسضجهبلينَضتْبيالگَيهعثَضضاثطهجٌبيثبعطحْبي

 وٌٌس.هياضائِتفىيىيهَضزاعالػبتٍحؿتتطويتثبظًكؿتگينٌسٍقهبلي

تعاريف
 است:  صيش تىاس سفتِ  هطخع  استاًذاسد تا هؼاًي  دس ايي  ريل  اغغالحات . 5

 خذهت  اص خاتوِ  اػضا پس  تشاي  آى  هَجة  تِ  وِ  است  ّايي تشًاهِ :  تاصًطستگي  هضاياي  عشحْاي  ،

هضاينا سا    ايني   تتَاى  وِ  ضشعي ضَد، تِ هي  فشاّن  يا هستوشي  يتاصًطستگ  حمَق  دس لالة  هضايايي

 يا تشاٍسد وشد.  تؼييي  هَسد ػول  يا سٍيِ  هػَب  ضشايظ  تشاساس  خذهت  اص خاتوِ  لثل
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 سايش هسنتوشيْايي   تاصًطستگي  اص حمَق  است  ػثاست:   تاصًطستگي  هضاياي ٍ   ِ ِ   ون   هَجنة  تن

 ضَد.  پشداخت  آًاى  اػضا تِ  گزضتِ  خذهت  سٌَات  تِ  د تاتَجِسٍ اًتظاس هي  عشح  همشسات

 است  تگيشاًي ٍ هستوشي  ، تاصًطستگاى اص ضاغليي  افشاد اػن  وليِ  ضاهل : اػضنا   ِ   اص هضايناي   ون

 ضًَذ. هٌذ هي تْشُ  تاصًطستگي  عشح

 است  هستملي  حمَلي  ضخػيت : تاصًطستگي  غٌذٍق   ِ ،  ٌنذ غنٌذٍق  هاً  ػٌناٍيٌي   تحنت   ون

ُ  خناظ   يا دسنتَسالؼول   ، اساسٌاهِ لاًَى  تشاساس  ٍ غيشُ  ، هؤسسِ ساصهاى   تنمهيي   ، دس حنَص

 وٌذ.  هي  اػضا، فؼاليت  تاصًطستگي  هضاياي

 پشداختْناي   فؼلني   اص اسصش  است  ػثاست:   وچَئشي تش ا هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  اسصش  

ِ   خنذهت   سٌَات  تاتت  عشح  اػضاي  هَسد اًتظاس تِ ِ   آًناى   گزضنت   هفشٍضنات   تشهثٌناي   ون

ُ   )اسصش  عنشح   داساييْناي   ضَد. خالع هي  هحاسثِ  وچَئشي ا اص   اسنت   ( ػثناست  عنشح   ٍينه

 . وچَئشي تش ا هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  غيش اص اسصش  آى  تذّيْاي  هٌْاي  عشح  داساييْاي



ايفابيػوطجْتٍثيوِثبظًكؿتگيهعايبياظلجيلعطحْبييهبليتَاىهٌظَضؾٌجفثِ.6

ٍ،احتوابالتآهابضيضٍقاْبيثطاؾابؼهصوَض،هحبؾجبتيعطحْبيثِهطثَطتؼْسات

فؼلاياضظـگيطز.اگطچِهينَضتاوچَئطياظهىبًيعمٍثباؾتفبزُوبضثطزيضيبضيبت

ِهيتؼْسعطحثطاوچَئطيجتٌيهثبظًكؿتگيهعايبي اؾاتبًساضزايايهَجاتثبقساهابثا

ًِوايقٌبؾابييعاطحهبليزضنَضتْبيثسّيػٌَاى ثِ ِقاَزثلىا ٍزضظياطتطاظًبها

گطزز.افكبهيتَضيحييبززاقتْبي
 

انآوكىىدگانيويازَاياطالعاتياستفادٌ

،عاطحاػضب،اضوبىقبهلثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيهبليگعاضقْبيانليوٌٌسگبىاؾتفبزُ.7

وٌس:ظيطضاتأهيياّسافزاضًسوِاعالػبتيًيبظثِاقربلثبقس.اييهيٍوبضفطهبيبىزٍلت

،تؼْساتپطزاذتتَاىاضظيبثي.الف

،ػولىطزعطحاضظيبثي.ة

،ٍعطحّبيهكي ضاّجطزّبٍذظتؼييي.ج

.زٍلتػوَهيًظبضتاهىبىوطزىفطاّن.ز
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: ظيطاؾتقطح ثِانليوٌٌسُاؾتفبزُگطٍّْبياعالػبتيًيبظّبياّن.8

ثىابضگيطيهعايابٍچگاًَگيتاأهيياهىبىثِضاجغاعالػبتيثِگطٍُايي : اػضناالف.

ًيابظزاضز.ّوچٌاييعاطحثبلمًٍَُيعثسّيْبيتتؼْساهٌظَضايفبيثِعطحهٌبثغ

ِ حاكهبًٌاسًطذْابيعاطحاؾبؾاياعالػابتثطذياؾتالظم ٍقاطايظثيوا

قَز.اػضباضائِثِثبظًكؿتگي

ثبقاسهيهكبثِيبػٌبٍييػبلياهٌبيبقَضايّيئتقبهلوِگطٍُايي :  عشح  اسواى.ة

ولايهَضزؾيبؾاتْبي زضگيطي،تهوينػولىطزعطحهٌظَضاضظيبثيثِبتياعالػثِ

ًيبظزاضًس.تؼْساتايفبيزاضاييْبثطاياظوفبيتٍاعويٌبىعطح

العاهبتاظضػبيتهٌظَضاعويٌبىًٍيعثِحبوويتيٍظبيفايفبيثطايزٍلت : دٍلت.ج

اظ ًبقايآثابضاجتوابػيلحبػثِثبظًكؿتگيهعايبيثطعطحْبيًٍظبضتلبًًَي

عطحْبٍػولىطزهبلي،تؼْساتهبليٍضؼيتزضذهَلاعالػبتيػولىطزآًْبثِ

ًيبظزاضز.

جْاتاعالػبتيثِگطٍُايي ( : اختػاغني   تاصًطستگي  هضاياي  )دس عشحْاي  واسفشهاياى.ز

ِ حاكًطذْابيثَزىاظهؼمَلٌبى،اعويػولىطزعطحاضظيبثي ثيٌاي ٍپايفثيوا

 ًيبظزاضًس.عطحلجبل ذَززضآتيتؼْسات



براكچًئريمبتىيبازوشستگيمسايايفعليارزش

  هنَسد اًتظناس عثنك     پشداختْاي  تايذ تشاساس  وچَئشي تش ا هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  اسصش . 9

  جناسي   ٍ هضايناي   حمنَق   هَسد ًظش ٍ سغح  اػضا تا تاسيخ  خذهت  سٌَات  تِ  َجِ، تات عشح  ضشايظ

 ضَد.  اػضا هحاسثِ

ّبيثيوِ،حكعطحهبليٍضؼيت،ثِعطحتؼْسات،ايفبيثبظًكؿتگيهعايبيزضعطحْبي.42

زاضز.ثؿتگيگصاضيػولىطزؾطهبيِقبهلعطحػوليبتيوبضاييٍّوچٌييآتي

ِآتايّبيثيوِحكهيعاىٍتؼيييهفطٍضبت،ثطضؾيعطحهبليقطايظاضظيبثي.44 ،ًيابظثا

زاضز.ايحطفِاوچَئطٍاجسنالحيتگعاضـ
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اؾتجبضيٍهعايبيحمَقثطاؾبؼوِثطاوچَئطيهجتٌيثبظًكؿتگيهعايبيفؼلياضظـ.40

وٌس.افكبهياوچَئطيگعاضـهعايبضاتبتبضيدثِهطثَطتؼْسات

ِهٌظَضهي،هعايبييثطاوچَئطيهجتٌيثبظًكؿتگيهعايبيفؼلياضظـتؼيييثطاي.48 قَزوا

ؾابيطعطحْاب،ثِ،اًتمبلافتبزگي وبض ،اظهبًٌسفَت)هَاضزيپطزاذتاحتوبلثِثبتَجِ

ـپطزاذاتثگياطاىٍهؿتوطيثبظًكؿتگبىضٍزثِهي...(اًتظبض ٍثبظًكؿتگي قاَز.اضظ

ـهايتؼياييهٌبؾاتاظهفطٍضبتهعايبثباؾتفبزُاييفؼلي پاَلظهابًيقاَزتاباضظ

هاَضزپطزاذاتٍتبضيداعالػبتتْيِتبضيد(ثييهٌبؾتثبظزّيثبًطختٌعيلعطيك )اظ

وٌس.اًتظبضضاهٌؼىؽ

براكچًئريمبتىيارزيابيىايبت

 ضَد.  يىثاس اًجام  سال  سِ ّش  تايذ حذالل  تش اوچَئشي هثتٌي  اسصياتي . 11

ِهلاعمثبظًكؿاتگيهعايبيهَجَز،هؼوَالًعطحْبيٍهمطضاتلَاًييثطاؾبؼ.45 اًجابمثا

هٌظاَضتكاَيكٍجَزثِبايييىجبضّؿتٌس.ثؾبلّطؾِحساللثطاوچَئطيهجتٌياضظيبثي

ظهابًيهعثاَضزضفَانال،اضظيبثيهَلغثِاعالػبتاضائِثِثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبي

اًجابمهبلينَضتْبيتبضيدثِثطاوچَئطيهجتٌياضظيبثيقَز.چٌبًچِهيتطتَنيِوَتبُ

قَز.افكبهيآىٍتبضيدزُاؾتفبقسُاًجبماضظيبثيثبقساظآذطييًكسُ

طرحداراييُايگيرياودازٌ

گذاريها سزمايه 

ُ   هفناد اسنتاًذاسدّاي    تايذ تشاساس  عشح  گزاسيْاي سشهايِ . 11   حسناتذاسي  ”  تنا ػٌنَاى   15  ضنواس

ِ   ٍ حسناتذاسي   تلفيمي  هالي  غَستْاي ”  تا ػٌَاى 11  ، ضواسُ “ گزاسيْا سشهايِ س د  گنزاسي  سنشهاي

ُ “ تجناسي   ٍاحنذّاي   تشوينة  ”  تا ػٌنَاى  19  ، ضواسُ “ فشػي  تجاسي  ٍاحذّاي   تناػٌَاى  02  ، ضنواس

ِ   تجناسي   دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  حساتذاسي ” ُ  “  ٍاتسنت   حسناتذاسي  ”  تناػٌَاى  02  ٍ ضنواس

 ضَد.  ٍ گضاسش  گيشي اًذاصُ “  خاظ  هطاسوتْاي

  غنَستْاي   استاًذاسد تشاي  دس ايي  ضذُ  تيٌي  ساختاس پيص  تايذ تشهثٌاي  حعش  تلفيمي  هالي  غَستْاي . 11

 ضَد.  ٍ اسائِ  تْيِ  تاصًطستگي  هضاياي  عشحْاي  هالي





066 

دريافتىيَايبيمٍحق

ِ   تِ  ضَد هطشٍط  ٍ گضاسش  گيشي اًذاصُ  دسيافت  لاتل  هثالغ  تايذ تِ  دسيافتٌي  ّاي تيوِ  حك . 11   ايٌىن

 تاضذ.  هحتول  عشح  دسٍى  تِ  تيوِ  تا حك  هشتثظ  التػادي  هٌافغ  ياىجش

ٍاظاػضب،وبضفطهبيبىعطحگعاضقگطيزضتبضيدوِاؾت،هجبلغيزضيبفتٌيّبيثيوِحك.49

.اؾتيبلطاضزازيلبًًَيثطتؼْساتهجتٌيثيوِثبقس.حكهيزضيبفتلبثلزٍلت

مشًُدثابتداراييُاي

  ينا هثلنغ    ضذُ  توام  تْاي  ، تايذ تِ عشح  ػوليات  اداسُ  تشاي  هطَْد هَسد استفادُ  ثاتت  داساييْاي . 02

 ضَد.  ٍ گضاسش  گيشي ( اًذاصُ اًثاضتِ  وسش استْالن  )تِ  تجذيذ اسصياتي



بازوشستگيمسايايطرحُايماليصًرتُاي
 هَاسد صيش تاضذ:  تايذ ضاهل  عشح  هالي  ، غَستْاي وٌٌذگاى استفادُ  اعالػاتي  ًياصّاي  تمهيي  تشاي . 01

 تشاصًاهِ، .  الف

 داساييْا،  دس خالع  تغييشات  غَست .  ب

 ، ٍ دسآهذ ٍ ّضيٌِ  غَست .  ج

 . هالي  غَستْاي  تَضيحي  يادداضتْاي .  د

ِاؾتآىٍفؼبليتْبيهبليهٌبثغبضُزضثاعالػبتازٍاضي،اضائِعطحگعاضقگطيّسف.00 وا

هؼوَالًثباضائِّسفهفيسثبقس.اييعطحٍهعايبيهٌبثغاًجبقتثيياضتجبطاضظيبثيثطاي

: قَزهيهَاضزظيطتأهييقبهلگعاضقي

عطحانليضاتهمطثِهطثَطٍاثطتغييطاتهبليزٍضُعيػوسُفؼبليتْبيتَنيف.الف

،ثبظًكؿتگيٍقطايظثيوِحكًطذْبيلجيل اظ

ٍٍضاؼيتهبليزٍضُثطايعطحٍؾبيطػوليبتگصاضيػولىطزؾطهبيِنَضتْبي.ة

،هبليزٍضُزضپبيبىهبلي

،ٍاوچَئطياعالػبت.ج

.گصاضيؾطهبيِّبيهكي ذظتَنيف.ز
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تش  هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  اسصش  تيي  تايذ استثاط  هالي  غَستْاي  تَضيحي  اضتْايدس يادد . 02

  هطي  هطَْد( ٍ خظ  ثاتت  داساييْاي  استثٌاي )تِ  عشح  داساييْاي  خالع  هٌػفاًِ  ٍ اسصش  اوچَئشي

 ضَد.  تثييي  تاصًطستگي  هضاياي  هالي  تمهيي

هٌهفبًِاضظـتؼيييظيطثطايگصاضيْب،اظهجبًيؾطهبيِاًَاعهتفبٍتٍيػگيْبيثِثبتَجِ.01

: قَزهيآًْباؾتفبزُ

ضؼقسُپصيطفتِقطوتْبيزضؾْبمگصاضيؾطهبيِ.الف سّبيِثثبظاضثبتَجِاضظـِثزضَث ٌث

 گزاسيْا. هايِسش  حساتذاسيػٌَاى ثب45قوبضُاؾتبًساضزحؿبثساضي08الي06

اؾاتبًساضز81 ثٌسثِثبتَجِتجسيساضظيبثيهجلغ ؾبيطقطوتْبثِزضؾْبمگصاضيؾطهبيِ.ة

 گزاسيْا. سشهايِ  حساتذاسي  ثبػٌَاى45قوبضُحؿبثساضي

عاطحهاسيطيتوِ(زضنَضتيهكبضوت)هبًٌساٍضاقثبزضآهسثبثتگصاضيؾطهبيِ.ج

اؾاوي)اضظـزفتاطيهجلغثبقسثِتبؾطضؾيسضازاقتِاٍضاقاييساضيلهسًگْ

ثبظاض.اضظـثِنَضت(ٍزضغيطاييًكسُيبوؿطهؿتْلهنطفّطگًَِاحتؿبة ثب

ِاٍضاقفؼلاياضظـ ثبظاض،ثِاضظـ ثِزؾتطؾيػسمنَضت زض ِثابتَجا ًاطخ ثا

.ثِهكبزاضاييْبيثبظزّي

ِهيًگْساضيگصاضيلهسؾطهبيِثِوٍِؾبيطاهَالياهالن.ز تجسياسهجلاغقَزثا

ػٌاَاى ثاب44 قاوبضُاؾتبًساضزحؿابثساضي10 الي09ثٌسّبيثِثبتَجِاضظيبثي
 هطَْد.  ثاتت  داساييْاي

 

 : صيش تاضذ  اغلي  الالم  حاٍي  تايذ حذالل  تاصًطستگي  هضاياي  عشح  تشاصًاهِ . 05

 :  تفىيه  گزاسيْا تِ سشهايِ .  الف

 ، فشػي  دس ضشوتْاي  گزاسي سشهايِ ن

 ، ٍاتستِ  دس ضشوتْاي  گزاسي سشهايِ ن

 ، خاظ  دس هطاسوتْاي  گزاسي سشهايِ ن

 دس سايش ضشوتْا،  گزاسي سشهايِ ن

 ، اهالن ن

 ، هطاسوت  اٍساق ن





066 

 ، اػغايي  تسْيالت ن

 ، اًىيت  ّاي سپشدُ ن

 ًمذ،  هَجَدي .  ب

 ، دسيافتٌي  ّاي تيوِ  حك .  ج

 ، سايش حساتْا ٍ اسٌاد دسيافتٌي .  د

 هطَْد،  ثاتت  داساييْاي . ّ 

 ، حساتْا ٍ اسٌاد پشداختٌي . ٍ 

 ، دسيافتي  تسْيالت .  ص

 ، واسوٌاى  خذهت  پاياى  هضاياي  رخيشُ .   ح

 ، ٍ  عشح  داساييْاي  خالع .   ط

 .  عشح  ٍيهُ  اسصش .  ي


 افطا ضَد.  تايذ صيش تشاصًاهِ  تش اوچَئشي هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  اسصش . 01

 صيش تاضذ:  اغلي  الالم  حاٍي  داساييْا تايذ حذالل  دس خالع  تغييشات  غَست . 01

 ، تاصًطستگي  ّاي تيوِ  حك .  الف

 ، تالػَؼ  ووىْاي .  ب

 اص سايش عشحْا،  مالياًت  تيوِ  حك .   ج

 اػضا،  تاصًطستگي  ٍ سايش هضاياي  حمَق .  د

 سايش عشحْا،  تِ  اًتمالي  تيوِ  حك . ّ 

 ، عشح  اداسُ  ّاي ّضيٌِ . ٍ 

 . ّضيٌِ  تِ  ( دسآهذ ًسثت هاصاد )وسشي .  ص


  ذاسد حسناتذاسي اسنتاً  51دس تٌذ   هٌذسج  اغلي  الالم  حاٍي  تايذ حذالل  دسآهذ ٍ ّضيٌِ  غَست . 01

 تاضذ. “هالي  غَستْاي  اسائِ  ًحَُ ”  تا ػٌَاى 1  ضواسُ

  حسناتذاسي   سايش استاًذاسدّاي  افطاي  تش الضاهات ػالٍُ  هالي  غَستْاي  تَضيحي  دس يادداضتْاي . 09

 : هَاسد صيش افطا ضَد  ، تايذ حذالل هشتَط

 گزاسيْا، سشهايِ  هٌػفاًِ  اسصش  يييتؼ  تشاي  هَسد استفادُ  ّا ٍ هفشٍضات سٍيِ .  الف
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  تنش اوچنَئشي   هثتٌني   تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  اسصش  دس هحاسثِ  وِ  ّا ٍ هفشٍضاتي سٍيِ .   ب

ِ   ّا ٍ هفشٍضات تغييش دس سٍيِ  ٍ ّشگًَِ  است  تىاس سفتِ   اًجنام   دٍ تناسيخ   تنيي   دس فاغنل

 ، اوچَئشي

 ، تش اوچَئشي هثتٌي  ياسصيات  آخشيي  اًجام  تاسيخ  .   ج

 ، ٍ واسفشهاياى  پَضص  تحت  واسوٌاى  هَسد گشٍّْاي هختػش دس  اعالػات .  د

 ، ضاغل  ٍ اػضاي  تگيشاى  ، هستوشي تؼذاد تاصًطستگاى  دسخػَظ  آهاسي  اعالػات . ّ 

  ظضنشاي   دسخػنَظ   ولي  اعالػات  ٍ اسائِ  تاصًطستگي  هَسد عشحْاي هختػش دس  اعالػات . ٍ 

 (، پشداخت  لاتل  ٍ دسغذّاي  ، هثالغ استحماق  )ًظيش ضشايظ  ّشوذام

  ّا، ضنشايظ  تيوِ  ، حك تاصًطستگي  هضاياي  پشداخت  دس ضشايظ  هالي  سال  عي  تغييشات  ضشح .  ص

  دس هحاسنثات   ياد ضذُ  تغييشات  ٍ ايٌىِ  تا عشح  هشتثظ  ٍ همشسات  ٍ لَاًيي  عشح  ػضَيت

 يا خيش،  است  ٌظَس ضذُه  اوچَئشي

 ، هالي  سال  عي  تغييش دس آى  ٍ ّشگًَِ  هٌاتغ  تمهيي  هطي  خظ .   ح 

 ، عشح  هالياتي  ٍضؼيت .   ط

اص   يا تشخني   توام  هالحظِ  ًفَر لاتل  يا تحت  وٌتشل  تحت  تجاسي  تا ٍاحذّاي  عشح  هؼاهالت .  ي

ِ   تا ًفَر لاتنل   ، واسفشهاياى اػضا ٍ سناصهاًْا ٍ    تاصًطسنتگي   ، واًًَْناي  دس عنشح   هالحظن

 ،  تا اػضا ٍ يا عشح  هشتثظ  تطىلْاي

 ،  عشح  هٌاتغ  گزاسي سشهايِ  سياستْاي .  ن

 داسًذ، ٍ  هالحظِ  ًفَر لاتل  تش عشح  وِ  واسفشهاياًي  دس سْام  عشح  گزاسي سشهايِ .   ل

هطنَْد    ثاتنت   داساييْاي  استثٌاي ، تِ عشح  ْايداسايي  خالع  هٌػفاًِ  اسصش  جضئيات  جذٍل .   م

ضنَد ٍ   هي  هٌؼىس  اًثاضتِ  وسش استْالن  تِ  تجذيذ اسصياتي  يا هثلغ  ضذُ  توام  تْاي  تِ  وِ

  تمهيي  سياستْاي  ٍ تطشيح  تش اوچَئشي هثتٌي  تاصًطستگي  هضاياي  فؼلي  تا اسصش  آى  همايسِ

 وسشي.  هثالغ

اجراتاريخ
  هنالي   دٍسُ  وِ  تاصًطستگي  هضاياي  عشحْاي  هالي  غَستْاي  هَسد وليِ استاًذاسد دس  ايي  الضاهات . 22

 . االجشاست ضَد الصم هي  ضشٍع  يا تؼذ اص آى 1211  فشٍسديي  اٍل  آًْا اص تاسيخ

الملليبيهبااستاوداردَايمطابقت

ثبػٌاَاى06 قوبضُحؿبثساضيالوللياؾتبًساضزثيياؾتبًساضز،هفبزاييالعاهبتثباجطاي.84

  قَز.هيًيعضػبيتتاصًطستگي  هضاياي  عشحْاي  ٍ گضاسضگشي  حساتذاسي
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 1  شماره  پيوست

  نمونه  مالي  صورتهاي
 

زّاس.ّاسفًوايضاتكىيلاظاؾتبًساضزحؿبثساضيزاضزٍثركيتكطيحيتٌْبجٌجِپيَؾتايي

نَضتْبيقبهلاؾبؾيهبلينَضتْبياضائِثبًحَُضاثغِ وبضثطزاؾتبًساضززضتكطيحپيَؾتايي

.اؾتثبظًكؿتگيهعايبيعطحيهٍتلفيميجساگبًِهبلي

ٍاضائِتطتيتتَاىهيذبلزضقطايظاعالػبتهغلَةاضائِثِزؾتيبثيٍثطايلعٍمزضنَضت

 ضاتغييطزاز.انليالالمحقط
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  نمونه  باسنشستگي  صندوق

  تزاسنامه

 11×7  اسفندماه 72  در تاريخ


 
 11×92/19/9 يادداشت

شدٌتجديدارائٍ

92/19/1×11

 ريال ميليًن ريال ميليًن  

448ض418604ض869 فطػيزضقطوتْبيگصاضيؾطهبيِ
80ض19705ض841 اثؿتٍِزضقطوتْبيگصاضيؾطهبيِ
48ض40461ض057 زضؾبيطقطوتْبگصاضيؾطهبيِ
60ض422847ض882 اهالن
9ض8885ض518 هكبضوتاٍضاق

12ض50072ض158 اػغبييتؿْيالت
464464 ثبًىيّبيؾپطزُ

80ض87222ض222 گصاضيْبؾبيطؾطهبيِ
829ض128418ض907 گصاضيْبؾطهبيِجوغ

1ض7960ض828 ًمسهَجَزي
61ض72522ض222 زضيبفتٌيّبيثيوِحك

89ض85502ض480 حؿبثْبٍاؾٌبززضيبفتٌي
4848ض019 پطزاذتْبپيف

429ض441795ض089  

4ض4690ض585 هكَْزثبثتزاضاييْبي

102ض549682ض724 زاضاييْبجوغ

51ض19445ض888 حؿبثْبٍاؾٌبزپطزاذتٌي
69ض14640ض925 زضيبفتيتؿْيالت
0ض0816ض629 وبضوٌبىذسهتپبيبىهعايبيشذيطُ

406ض91278ض120 ثسّيْبجوغ

091ض105557ض099 عطحزاضاييْبيذبلم

091ض105557ض099 عطحٍيػُاضظـ

848ض152222ض222 ثطاوچَئطيهجتٌيثبظًكؿتگيهعايبيفؼلياضظـ
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  نمونه  باسنشستگي  صندوق

 داراييها  در خالص  تغييزات  صورت

 11×7  اسفندماه 72  به  منتهي  مالي  سال  بزاي

 
تجديدارائٍشدٌ 

11×1سال11×9ساليادداشت 

ميليًنريالميليًنريال 

55ض58190ض028 ثبظًكؿتگيّبيثيوِحك

49ض45722ض878 ثالػَوووىْبي

4ض686845 اظؾبيطعطحْباًتمبليثيوِ حك

86ض99541ض848 هبظاززضآهسثطّعيٌِ

468ض471204ض212  
(87ض005)(88ض127) اػضبثبظًكؿتگيٍؾبيطهعايبيحمَق

(4ض859)(0ض842) ؾبيطعطحْبثِاًتمبليثيوِ حك

(0ض075)(0ض584) عطحازاضُّبيّعيٌِ

(14ض859)(18ض098)  

404ض482660ض710 عطحزاضاييْبيزضذبلمافعايف



  صندوق  ويژه  ارسش  حساب  گزدش

 
 11×1سال 11×9سال  

 ريالميليًن ريالميليًن  

404ض482660ض710 ؾبلعيعطحزاضاييْبيتغييطزضذبلم

470ض090895ض557 ؾبلزضاثتسايعطحٍيػُاضظـ

ا 0ض222 ؾٌَاتيتؼسيالت

470ض091895ض557 قسُاتؼسيلؾبلزضاثتسايعطحٍيػُاضظـ

091ض105557ض099 ؾبلزضپبيبىعطحٍيػُاضظـ
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 صندوق باسنشستگي نمونه

  درآمد و هشينه  صورت

 11×7  دماهاسفن 72  به  منتهي  مالي  سال  بزاي

 

 
 شدٌارائٍتجديد   

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

 ريالميليًن ريالميليًن  

    گزاسيْا : دسآهذ سشهايِ

 87ض788 87ض827 ؾَزؾْبم

1ض5095ض684 زضآهساجبضُ

8ض42574ض880 ؾَزتؿْيالت

6878 هكبضوتٍاٍضاقثبًىيّبيؾَزؾپطزُ

86ض17452ض749 ؾْبمفطٍـؾَز

86ض424800ض657  

(507)(889) گصاضيْبؾطهبيِهسيطيتّعيٌِ

86ض422095ض848 ػوليبتيزضآهسّبيذبلم

(822)(622) هبليّبيّعيٌِ

649(122) غيطػوليبتيّبيزضآهسّبٍّعيٌِذبلم

86ض99641ض848 اظهبليبتلجلهبظاززضآهسثطّعيٌِ

(422)(522) هبليبت

86ض99541ض848 هبظاززضآهسثطّعيٌِ
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  نمونه  باسنشستگي  صندوق
  تلفيقي  تزاسنامه 

 11×7  اسفندماه 72  در تاريخ
 

 شدٌارائٍتجديد   

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

 ريالميليًن ريالميليًن  

18ض65405ض541 ٍاثؿتِبيزضقطوتْگصاضيؾطهبيِ
07ض88524ض169 زضؾبيطقطوتْبگصاضيؾطهبيِ
88ض408441ض079 اهالن
45ض9589ض518 هكبضوتاٍضاق

56ض77768ض598 اػغبييتؿْيالت
8ض0745ض517 ثبًىيّبيؾپطزُ

81ض89108ض855 گصاضيْبؾبيطؾطهبيِ
061ض856485ض825 گصاضيْبؾطهبيِجوغ

9ض47496ض867 ًمسهَجَزي
61ض72522ض222 زضيبفتٌيّبيثيوِحك

86ض90480ض197 ؾبيطحؿبثْبٍاؾٌبززضيبفتٌي
15ض57652ض620 هَازٍوبالهَجَزي

8ض40968ض551 پطزاذتْبٍؾفبضقبتپيف
041ض052116ض502  

425ض407884ض486 هكَْزثبثتزاضاييْبي
6ض42085ض679 ؾطلفلي
42ض45640ض526 ًبهكَْززاضاييْبي

8ض9268ض765 ؾبيطزاضاييْب
482ض468794ض286  

629ض769100ض944 زاضاييْبجوغ
407ض467641ض262 حؿبثْبٍاؾٌبزپطزاذتٌي

17ض88094ض705 زضيبفتْبپيف
6ض9449ض178 هبليبتشذيطُ

88ض74850ض888 زضيبفتيهبليتؿْيالت
09ض81697ض284 وبضوٌبىذسهتپبيبىهعايبيشذيطُ
091ض802578ض700 ثسّيْبجوغ
841ض119819ض489 عطحزاضاييْبيذبلم
098ض184256ض929 عطحٍيػُاضظـ
46ض47798ض082 الليتؾْن

841ض119819ض489  

848ض152222ض222 ثطاوچَئطيهجتٌيًكؿتگيثبظهعايبيفؼلياضظـ
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  نمونه  باسنشستگي  صندوق

  تلفيقي - داراييها  در خالص  تغييزات  صورت

 11×7  اسفندماه 72  به  منتهي  مالي  سال  بزاي

 
شدٌارائٍتجديد   

 11×1سال 11×9سال يادداشت 

 ريالميليًن ريالميليًن  

55ض58190ض028 ًكؿتگيثبظّبيثيوِحك

49ض48722ض086 ثالػَوووىْبي

4ض686845 اظؾبيطعطحْباًتمبليثيوِ حك

90ض425077ض558هبظاززضآهسثطّعيٌِ

468ض477781ض688 

(87ض005)(88ض127) اػضبثبظًكؿتگيٍؾبيطهعايبيحمَق

(4ض859)(0ض842) طعطحْبؾبيثِاًتمبليثيوِ حك

(0ض075)(0ض584) عطحازاضُّبيّعيٌِ

(14ض859)(18ض098)  

407ض481105ض812 عطحزاضاييْبيزضذبلمافعايف

    

  صندوق  ويژه  ارسش  حساب  گزدش

 
 11×1سال 11×9سال  

 ريالميليًن ريالميليًن  

407ض481105ض812 ؾبلعيعطحبيزاضاييْتغييطزضذبلم

488ض849401ض819 ؾبلزضاثتسايعطحٍيػُاضظـ

(722)(1ض522) ؾٌَاتيتؼسيالت

487ض841101ض819قسُاتؼسيلؾبلزضاثتسايعطحٍيػُاضظـ

841ض119819ض489 ؾبلزضپبيبىعطحٍيػُاضظـ
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  نمونه  باسنشستگي  صندوق

  تلفيقي  درآمد و هشينه  صورت

 11×7  اسفندماه 72  به  منتهي  مالي  سال  بزاي



 

 11 ×9سال يادداشت

شدٌتجديدارائٍ

 11 ×1سال

 ميليًنريال ميليًنريال ميليًنريال  

885ض140447ض491   ذسهبتٍزضآهساضائِذبلمفطٍـ

    ٍذسهبتضفتِفطٍـيوبالقسُتوبمثْبي

(880ض519)(864ض458)   قسُاضائِ

50ض54568ض286   ؾَزًبذبلم

67ض86609ض821   ػوليبتيگصاضيْبااظؾطهبيِزضآهسحبنل

(88ض484)(81ض887) ٍػوَهيازاضي،فطٍـّبيّعيٌِ

722(4ض958) ػوليبتيّبيؾبيطزضآهسّبٍّعيٌِذبلم

(80ض184)(86ض795)   

87ض424746ض215   ػوليبتيزضآهسّبيذبلم

(1ض945)(7ض812)  هبليّبيّعيٌِ

4ض4806ض408 غيطػوليبتيّبيؾبيطزضآهسّبٍّعيٌِذبلم

(8ض289)(6ض040)   اظؾَزگطٍُؾْناظاحتؿبةلجلهبظاززضآهسثطّعيٌِ

81ض91607ض888   ٍاثؿتِقطوتْبي

8ض44600ض905   ٍاثؿتِاظؾَزقطوتْبيگطٍُؾْن

98ض426019ض758   اظهبليبتلجلهبظاززضآهسثطّعيٌِ

(970)(4ض022)   هبليبت

90ض425077ض558   هبظاززضآهسثطّعيٌِ

8ض8928ض405   الليتؾْن
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 7اره پيوست شم

 گيزي مباني نتيجه
پيشيىـٍ

زضاياطاىثبظًكؿاتگيهعايابيعطحْبيهتَلياؾتبًساضز،نٌسٍلْبيايياظتسٍييپيف.4

عطحْابياّوياتثِثبتَجِوطزًس.هياؾتفبزُهتفبٍتياظضٍقْبيهبليگعاضقگطيثطاي

ايپاطٍغ4884ُآًْبزضقاْطيَضهبُيهبلگعاضقگطيقفبفيتٍلعٍمثبظًكؿتگيهعايبي

 تاصًطسنتگي   هضايناي   عشحْناي   تنشاي   اسنتاًذاسد حسناتذاسي    تذٍيي  ضشٍست  تشسسيػٌَاى ثب

تاسٍييزضزؾتَضوابضهاسيطيتحؿبثساضياؾتبًساضزّبيتسٍييوويتِههَثِهَجتثِ

.اؾتبًساضزّبلطاضگطفت

قس.اؾتبًساضزّبتؼطيفتسٍييهسيطيتوبضقٌبؾيگطٍُثطايپػٍّفيهزضلبلتپطٍغُ.0

تغجيمايهغبلؼابتٍگعاضـزضؾبيطوكَضّبثطضؾيهطتجظٍاؾتبًساضزّبياثتساازثيبت

.لطاضگطفتهَضزثطضؾيٍذبضجيايطاًيچٌسنٌسٍقهبلينَضتْبيگطزيس.ؾپؽتْيِ

ناٌسٍلْبٍاظهؿائَلييثابثطذايثبظًكؿاتگيناٌسٍلْبيذبلهؿبئلثطضؾيثطاي

ٍِهماطضاتلاَاًييًظطقس.ّوچٌييٍتجبزلثحثاوچَئطيهترههيي ّابٍ،اؾبؾاٌبه

ِثاطايحبنالٍاظًتابي لطاضگطفتٍثطضؾينٌسٍلْبهَضزهغبلؼِّبيًبهِآييي تْيا

قس.ٍلْب،اؾتفبزُاظنٌسهٌظَضًظطذَاّي،ثِپطؾكٌبهِ

اظپطؾكٌبهِحبنلًتبي ٍثطهجٌبياضؾبلثبظًكؿتگينٌسٍق44ثطايقسُتْيِپطؾكٌبهِ.8

ًتابي ثٌاسي ثبجواغوبضقٌبؾيگطزيس.گطٍُتْيِقٌبذت،گعاضـقسُاًجبمٍهغبلؼبت

ـياهتلبل ذَزضازض،ًظطاتتغجيميٍهغبلؼِقٌبذتگعاضـ ِگاعاض واطز.اياياضائا

تأوياسثبظًكؿاتگيهعايابيعطحْبيثطاياؾتبًساضزحؿبثساضيتسٍييثطلعٍموِگعاضـ

.لطاضگطفتحؿبثساضياؾتبًساضزّبيتسٍيياذتيبضوويتِ زضزاقت

تاسٍييوويتِتَؾظثبظًكؿتگيهعايبياؾتبًساضزعطحْبيتسٍيياظتأييسضطٍضتپؽ.1

واطز.ساضزضاتْيِااؾتبًِااٍليًَيؽ پيفوبضقٌبؾيطٍُا،گساضياحؿبثبيااؾتبًساضزّ

ِزضجلؿبتًَيؽپيفايي ٍثطضؾايحؿابثساضياؾاتبًساضزّبيتاسٍييهتؼاسزوويتا

گطزيس.اػوبلزضآىالظمانالحبت
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بازوشستگيمسايايطرحُايبراياستاوداردحسابداريتدييهداليل

ظيطقطح ثِثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبياؾتبًساضزحؿبثساضيتسٍييضطٍضتزاليلاّن.5

: اؾت

 ثبظًكؿتگيهعايبيثبعطحْبيهطتجظفؼبليتْبيٍيػگيْبي،

 ُهكبثِسازّبيٍضٍيهؼبهالتنٌسٍلْبثطايتَؾظحؿبثساضيهتفبٍتاظضٍقْبياؾتفبز،

 ُنٌسٍلْب،تَؾظهبلينَضتْبيهتفبٍتٍقىلْبياظػٌبٍيياؾتفبز

 زضتَضيحيٍيبززاقتْبيهبلينَضتْبيزضهتياعالػبتافكبيهيعاىثَزىهتفبٍت

نٌسٍلْب،

 ثبظًكؿاتگيهعايابيآتايتؼْساتفؼليهَضزاضظـ زضوبفياعالػبتافكبيػسم،

.تؼْساتايفبيتَاىزاضاييْبٍزضًتيجِهٌهفبًِاضظـ


كاربرددامىـٍ

ثبظًكؿاتگي،نٌسٍقاجتوبػيتأهييؾبظهبى،اظجولِثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيوليِ.6

اؾاتبًساضزايايقطوتْبٍؾبظهبًْب،هكوَلثبظًكؿتگيهعايبيٍؾبيطعطحْبيوكَضي

(ػبهلييبتؼبًٍي،ذهَنيػوَهييبثركْبي)زٍلتعطحوٌٌسٍُازاضُثبًيثبقٌس.هي

ِفؼبلياتٍيػگيْبيثبقس،ظيطافمظًويوٌٌسُتؼييي ٍثبًيابىذهَنايبتعطحْابًٍا

گصاضز.تأثيطهيعطحهبليٍگعاضقگطيآًْبثطحؿبثساضيوٌٌسگبى ازاضُ

: قَزهيثٌسيظيطعجمِانليزٍگطٍُثِهؼوَالًبظًكؿتگيثهعايبيعطحْبي.7

ضَاثغيثطاؾبؼثبظًكؿتگيهعايبيوِاؾتعطحيمعين بامسايايبازنشستگيمسايايطرح

.زضاياياػضاباؾاتذسهتٍهعايبٍؾٌَاتحمَقآىهؼوَالًهجٌبيقَزوِهيتؼييي

.اؾتآىٍيبحبهيعطحَجِهتانليعطحْبضيؿه

ِثبتَجِثبظًكؿتگي،هعايبيعطحزضاييطرحمسايايبازنشستگيباكمكمعن  ووىْابيثا

هؼوَالًعطحًَعقَز.زضاييهيتؼيييگصاضيْب،اظؾطهبيٍِؾَزحبنلعطحثِاػغبيي
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ثابهاطتجظقَزٍضيؿاههيًگْساضيايجساگبًِفطزحؿبة ثبّطهطتجظووىْبيثطاي

.اػضباؾتهتَجِعطحزاضاييْبيثبظزّيًَؾبى

هؼاييهعايابيتوبهبًاظًَعثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيوِايطاىوًٌَيقطايظثِثبتَجِ

.اؾتقسُعطحْبتسٍييًَعاييهبليگعاضقگطياؾتبًساضزثطاي،ايياؾت

بازوشستگيمسايايطرحُايماليًرتُايص

ِاًجبمهغبلؼبتثِثبتَجِ.8 ِقاسُهغاطحٍهجبحاثگطفتا اؾاتبًساضزّبيتاسٍيي،وويتا

: ًوَزظيطتؼيييقطح ضاثِثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيهبلي،نَضتْبيحؿبثساضي

،تطاظًبهِالف.

زاضاييْب،مزضذبلتغييطاتنَضت.ة

،ٍزضآهسٍّعيٌِنَضت.ج

.تَضيحييبززاقتْبي.ز


هجاعاتمؿاينزٍثرافثِتَاىضاهيثبػولىطزهبليزضاضتجبطهسيطيتهجبقطتٍظيفِ.9

،اػضبياهٌبءثبوبضفطهبيبىّيأتاضتجبطًحَُ ثِهبلياظجٌجِوِعطح،ازاضُوطز.ًرؿت

ثابگصاضيْبوِ،ؾطهبيِ.زٍماؾتثبقٌس،هطثَطهؿتميوبًزضگيطهيوٍِؾبيطوؿبًيعطح

هعاياب،پطزاذتثطايزضزؾتطؼاظزاضاييْبياؾتفبزُاهٌبءزضهَضزًحَُّيأتهكي ذظ

ِ(ثْتاطاؾاتگصاضيٍؾطهبيِ)ازاضُزٍجٌجِ.ايياؾتهطتجظ ِجساگبناَضتثا زضًا

قَز.اضائِزضآهسٍّعيٌِزاضاييْبٍنَضتزضذبلمتغييطاتنَضت

وبضثطزًساضز.ظياطااٍالًثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيًمسثطايٍجَُجطيبىنَضتاضائِ.42

ًاساضزٍگعاضقاْبيًمسزضعطحْبههساقٍجَُجطيبىنَضتثطايقسُتجييياّساف

ًمسهؼوَالًٍجَُجطيبىوٌس.ثبًيبًنَضتّبووهثيٌي پيفتؿْيلتَاًسثِهيطياوچَئ

اييثبقسوِهيهرتلففؼبليتْبيًمسثطحؿتٍجَُافعايكْبٍوبّكْبيوٌٌسُهٌؼىؽ
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ـزضذابلمتغييطاتنَضتاظعطيكتطيًحَجبهغ اهطثِ قاَزٍهايزاضاييْابگاعاض

هابليناَضتْبيوٌٌاسگبىاؾاتفبزُثِثيكتطيًمسػوَهبًاعالػبتٍجَُجطيبىنَضت

 وٌس.ًوياضائِثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبي



تلفيقيماليصًرتُاي

زضهتفابٍتزاليلثٌبثِزضايطاىثبظًكؿتگيحبضطنٌسٍلْبيزضقطايظايٌىِثِثبتَجِ.44

اػوابلپصيطوٌتطلؾطهبيِزضهَاضزهتؼسزثطقطوتْبياًسٍػوالًٍاضزقسُزاضياهطثٌگبُ

ِثٌبثطاييزّس.ًكبىًحَهٌبؾتضاثٍِضؼيتثبيساييهبليوٌٌسلصانَضتْبيهي ثبتَجا

ٍ   تلفيمني   هنالي   غَستْايثبػٌَاى48قوبضُزضاؾتبًساضزحؿبثساضيقسُهغطحهفبّينثِ

تلفيمايهبلينَضتْبيتْيِ،ضطٍضت  فشػي  تجاسي  دس ٍاحذّاي  گزاسي سشهايِ  ساتذاسيح

.هَضزتأييسلطاضگطفتثبظًكؿتگيهعايبيعطحْبيثطاي



بازوشستگيمسايايطرحُايداراييُايگيرياودازٌ

اظآگابّيثبظًكؿتگيهعايبيحْبيعطهبلينَضتْبيوٌٌسگبىاؾتفبزُانلياظًيبظّبييىي.40

زاضاييْبي،اضظـاعالػبتايياضائِثطاي.اؾتآتيتؼْساتايفبيعطحْبثطاياييتَاى

قَز.هكرمآىگطززٍهبظازيبوؿطيهمبيؿِآىآتيتؼْساتفؼليثبيسثباضظـعطح

ـبضيريتااضلابمثطاؾبؼعطحزاضاييْبيچٌبًچِ ِقاَزايايگاعاض تَاًاسهايهمبيؿا

ِعاطحلاصازاضاييْابيوٌس.هٌؼىؽضاووتطاظٍالؼيتعطحثبقسٍتَاىوٌٌسُگوطاُ وا

قًَس.اهابهكاىلگيطياًساظُهٌهفبًِاضظقْبيزاضًسثبيسثطاؾبؼگصاضيؾطهبيِهبّيت

ِؾطهبيِتوبمثطاياتىبلبثلهٌهفبًِاضظقْبيوِاؾتايي لبثالعاَضهطتاتگصاضيْبثا

قاطايظ زضزضتطاظًبهِعَضازٍاضيثِهٌهفبًِاضظقْبيٍاًؼىبؼٍتؼيييًيؿتزؾتطؼ

گاصاضيْبزضهاتيؾطهبيِهٌهفبًِاضظـوِگطفتتهوينلصاوويتِثبقس.هيؿطًويفؼلي

فؼليثباضظـايهمبيؿِنَضتثِتَضيحييبززاقتزضيهًكَزثلىِهٌؼىؽتطاظًبهِ

افكبقَز.ثطاوچَئطيهجتٌيثبظًكؿتگيهعايبي
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براكچًئريمبتىيبازوشستگيمسايايفعليارزشمحاسبٍ

فؼلاياضظـهؼواَالًهابلينَضتْبيغيطاظتْيِهمبنسيثطاياوچَئطيزضهحبؾجبت.48

ٍِقابغلاظثبظًكؿتِ ،اػن عطحفؼلياػضبيثِطهطثَتؼْسات ِ،ثبتَجا ٍحماَقثا

ٍگصاضيؾطهبيِثبظزًُطخٍهيط،هطيجسٍل،آتيّبيثيوِ،حكآتيثبظًكؿتگيهعايبي

زضنَضتْبيتؼْساتاًؼىبؼهمبنسحؿبثساضيقَز.اهبثطايهيتؼيييزيگطهفطٍضبت

ثاسّيثبتؼطيافآىثسّيْبٍؾبظگبضيٍقٌبذتگيطياًساظٍُجَزقطايظتلعمهؿهبلي

يبؾبيطاظهؼبهالت ًبقيٍاحستجبضيتَؾظالتهبزيهٌبفغ،تؼْساًتمبلثبقس.ثسّيهي

آتايذاسهتثابؾاٌَاتضاثغِ زضثبظًكؿتگيهعايبيتؼْسات.اؾتگصقتِضٍيسازّبي

ِتلميتَاًسثسّيًويتطاظًبهِتبضيداػضبزض هعايابيتؼْاساتزليالّواييقاَزٍثا

ِذاسهتثبؾٌَاتهتٌبؾتثبظًكؿتگي ِاػضابزضشيالگصقات ٍيبززاقاتْبيتطاظًبها

قَز.هيگعاضـهبلينَضتْبيتَضيحي

حمَق ”زٍضٍيىطزقبهلًكؿتگيثبظهعايبيثِهطثَطتؼْساتفؼلياضظـهحبؾجِثطاي.41

ٍجَززاضز.“ قسُثيٌي پيفٍهعايبيحمَق ”ٍ“جبضيٍهعايبي

:ظيطاؾتثطزاليلهجتٌيجبضيٍهعايبيضٍيىطزحمَق.45

هفطٍضاابتيزاضزًٍياابظثااِثيكااتطيػيٌيااتجاابضيٍهعاياابياظحمااَقاؾااتفبزُ.الف

زاضز.ثبالتطياتىبيلبثليتٍثٌبثطايييؿتًآيٌسُزضذهَل

تؼْاسعاطحٍهعايبزضناَضتيحمَقاظافعايف ًبقيثبظًكؿتگيهعايبيافعايف.ة

ثبقس.يبفتٍِهعايبتحمكحمَقافعايفقَزوِهيهحؿَة

ٍاظحماَقؾاتفبزُثاباثطاوچاَئطيهجتٌيثبظًكؿتگياًجبقتِهعايبيفؼلياضظـ.ج

فؼبلياتفطضييبتَلفذبتوِزضظهبىپطزاذتلبثلثبهجلغػوستبًجبضيهعايبي

 زاضز.تطيًعزيهاضتجبطعطح
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: ظيطاؾتثطزاليلهجتٌيقسُثيٌي پيفٍهعايبيضٍيىطزحمَق.46

هفطٍضبتاگطثىبضگيطيقَز،حتييِتْفؼبليتتساٍمثبيسثبفطوهبلياعالػبت.الف

ثبقس،زاقتِضطٍضتآىٍثطآٍضزّبزضتْيِ

پبيابىتبضيدثِ ًعزيهٍهعايبيحمَقهيعاى ثِثبتَجِهؼوَالًثبظًكؿتگيهعايبي.ة

ٍهعاياب،حماَقهياعاىثيٌاي ،پايفقاَز،ثٌابثطاييهيٍپطزاذتتؼيييذسهت

زاضز،ٍضطٍضتثبظزُّبًٍطذْبيوِثي حك

گياطزػاسمهيٍهعايبنَضتحمَقثيٌيپيفهجٌبي ثطٍجَُتأهييوِزضهَاضزي.ج

هابليهٌبثغگعاضـهٌجطثِاؾت،هوىيقسُثيٌيپيفٍهعايبيحمَقثىبضگيطي

ـيبهٌجطثًِيؿتضبفياهبليٍجَُزاضايعطحقَزوِزضظهبًياضبفي گاعاض

زضاذتيبضًساضز.وبفيهبليٍجَُعطحقَزوِزضظهبًيوبفيهبليٍجَُ



ٍزضچٌايياؾاتهَاجِهتؼسزيثبهكىالتآيٌسُثيٌي ،پيففؼليالتهبزيزضقطايظ.47

ووتطآىاتىبيثيكتطثبقسلبثليتآيٌسُثِهطثَطهتغيطّبيگيطيْبّطچِزضاًساظُقطايغي

زاز.تطتكريمضاهٌبؾتجبضيٍهعايبيضٍيىطزحمَقوويتِذَاّسثَز.ثٌبثطايي






