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هذف 
.1

ّدف ایي استاًدازد ،تؼییي اطَل گصازشگسی هالی تسای ٍاحدّای تجازی است وِ دز تَافمْای تحت وٌتسل هشتسن
(یؼٌی مطارکتها) ،هٌافؼی دازًد.

دستیابیبههذف 

.3

ثشای دستیبثی ثِ ّذف اضبسُضذُ دس ثٌذ  ،9ایي استبًذاسد

کىتزل مطتتز

سا تًشیف هیوٌذ ٍ ّش ٍاحذ تزابسی سا

وِ طزف یک مطارکت است هلضم هیًوبیذ ثب اسصیبثی حمَق ٍ تًْاذات خاَدً ،اَو هطابسوت سا تًیایي وٌاذ ٍ
حسبثذاسی حمَق ٍ تًْذات خَد سا ثبتَرِ ثِ ًَو هطبسوت اًزبم دّذ.
دامنهکاربزد 
.3

ایي استاًدازد ،تاید تَسط توام ٍاحدّای تجازی وِ طسف یه هشازوت ّستٌد ،تىاز گسفتِ شَد.

مشارکتها 
.4

هشازوت ،تَافمی است وِ تِ هَجة آى ،دٍ یا چٌد طسف وٌتسل هشتسن دازًد.

.5

یه هشازوت دازای ٍیژگیْای شیس است:
الف .طسفْای هشازوت ،طثك یه لسازداد ،الصاهاتی دازًد (تِ تٌدّای ب 2تا ب 4هساجؼِ شَد).
ب.

آى لسازداد ،تِ دٍ یا چٌد طسف اش آى طسفْا ،وٌتسل هشتسن تس هشازوت زا اػطاا هایوٌاد (تاِ تٌادّای  7تاا 13
هساجؼِ شَد).

.6

هشازوت ،یا عملیات مطتز

است یا مطارکت خاظ.

کنتزلمشتزک 
.7

وٌتسل هشتسن ،تسْین وٌتسل یه هشازوت تطَز لسازدادی است وِ تٌْا شهاًی ٍجَد دازد واِ تظاویواد دزتاازُ
فؼالیتْای هستَط ،هستلصم اجواع توام طسفْایی است وِ دز وٌتسل سْین ّستٌد.

.7

ٍاحذ تزبسی وِ یه قشف تَافك است ثبیذ اسصیبثی وٌذ وِ آیب لشاسداد ،ثشای توبم قشفْب یب گشٍّای اص قشفْاب،
وٌتشل روًی ثش تَافك سا ایزبد هیوٌذ یب خیش .وٌتشل روًی صهبًی ثشای توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْاب ٍراَد
داسد وِ ّذایت فًبلیتْبی داسای تأحیش لبثل هالحهِ ثش ثبصدُ تَافك (یًٌی فًبلیتْبی هشثاَـ) ،هساتلضم ّوىابسی
هطتشن آًْب ثبضذ.

3

استاندارد حسابداري 04
مشارکتها

.8

پس اص آًىِ هطخع ضذ توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب ،تَافك سا ثكَس روًی وٌتشل هیوٌٌذ ،وٌتاشل هطاتشن
تٌْب صهبًی ٍرَد داسد وِ تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،هستلضم اروبو توبم قشفْابیی ثبضاذ واِ ثكاَس
روًی آى تَافك سا وٌتشل هیوٌٌذ.

 .91دس یه هطبسوتّ ،یچ یه اص قشفْب ثِ تٌْبیی هطبسوت سا وٌتشل ًویوٌذّ .ش قشف داسای وٌتشل هطتشن ثاش
هطبسوت ،هیتَاًذ اص وٌتشل هطبسوت تَسف ّش یه اص قشفْبی دیگش یب گشٍّی اص قشفْب رلَگیشی وٌذ.
 .99حتی اگش ثشخی اص قشفْبی یه تَافك ،وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاضتِ ثبضٌذ ،ایي تَافك هیتَاًذ یاه هطابسوت
ثبضذ .ایي استبًذاسد ،ثیي قشفْبیی وِ ثش هطبسوت وٌتشل هطتشن داسًذ

(مجزیان عملیات مطتز

یب

ضتزکا

ختاظ)

ٍ قشفْبیی وِ دس هطبسوت سْین ّستٌذ ٍلی وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسًذ ،توبیض لبئل هیضَد.
 .93اسصیبثی ٍرَد وٌتشل هطتشن توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب ثش تَافك ،هستلضم ايوابل لؿابٍت تَساف ٍاحاذ
تزبسی استٍ .احذ تزبسی ثبیذ ایي اسصیبثی سا ثب دس ًهش گشفتي توبم ٍالًیتْب ٍ ضشایف اًزبم دّذ (ثاِ ثٌاذّبی
ة 4تب ة 99هشارًِ ضَد).
 .92دس غَست تغییش دس ٍالًیتْب ٍ ضشایفٍ ،احذ تزبسی ثبیذ وٌتشل هطتشن خَد ثش تَافك سا هزذداً اسصیبثی وٌذ.
انواعمشارکتها 
.14

ٍاحد تجازی تاید ًَع هشازوتی زا وِ دز آى فؼالیت دازد ،تؼییي وٌد .طثمِتٌدی یه هشاازوت تاِ ػٌاَاى ػولیااد
هشتسن یا هشازوت خاص ،تِ حمَق ٍ تؼْداد طسفْای هشازوت تستگی دازد.

.15

ػولیاد هشتسن ،هشازوتی است وِ تِ هَجة آى ،طسفْای دازای وٌتسل هشتسن تس هشازوتً ،سثت تِ دازاییْاا ٍ
تدّیْای هستَط تِ هشازوت ،حمَق ٍ تؼْداد داشتِ تاشٌد .ایي طسفْا ،هجسیاى ػولیاد هشتسن ًاهیدُ هیشًَد.

.16

هشازوت خاص ،هشازوتی است وِ تِ هَجة آى ،طسفْای دازای وٌتسل هشتسن تاس هشاازوتً ،ساثت تاِ خاالض
دازاییْای هشازوت ،اش حك تسخَزداز تاشٌد .ایي طسفْا ،شسوای خاص ًاهیدُ هیشًَد.

ٍ .96احذ تزبسی ٌّگبم اسصیبثی ایٌىِ هطبسوت اص ًَو يولیبت هطتشن است یب هطبسوت خبظ ،لؿبٍت هایوٌاذ.
ٍاحذ تزبسی ،ثبیذ ثب دس ًهش گشفتي حمَق ٍ تًْذات ًبضی اص هطبسوتًَ ،و هطبسوتی سا وِ دس آى فًبلیت داسد
تًییي وٌذٍ .احذ تزبسی ،ثب تَرِ ثِ سبختبس ٍ ضىل حمَلی هطبسوت ،ضشایف تَافكضذُ ثیي قشفْبی لشاسداد ٍ
دس غَست لضٍم سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف ،حمَق ٍ تًْذات خَد سا اسصیبثی هیًوبیذ (ثِ ثٌذّبی ة 93تاب ة22
هشارًِ ضَد).
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 .97ثشخی هَالى ،قشفْب ثِ هَرت یه هَافمت ًبهِ ولی وِ ضشایف يوَهی لشاسدادی سا ثشای اًزابم یاه یاب ٌاذ
فًبلیت تًییي هیوٌذ ،هتًْذ هیضًَذ .دس هَافمتًبهِ ولی ،هوىي اسات ایايگًَاِ تًیایي ضاَد واِ قشفْاب،
هطبسوتْبی هتفبٍتی ثشای اًزبم فًبلیتْبی خبغی وِ ثخطی اص هَافمتًبهِ سا تطىیل هیدّذ ،ایزبد وٌٌذ .حتای
اگش هطبسوتْبی هضثَس ثِ یه هَافمتًبهِ ولی هًیي هشثَـ ثبضٌذ ،دس غَستی وِ حمَق ٍ تًْذات قشفْاب ،ثاب
اًزبم فًبلیتْبی هختلف هطخعضذُ دس هَافمتًبهِ ولی تغییش وٌذً ،اَو هطابسوتْب هتفابٍت خَاّاذ ثاَد .دس
ًتیزِّ ،شگبُ قشفْب ،فًبلیتْبی هختلفی سا وِ تطىیلدٌّذُ ثخطی اص هَافمتًبهِ ولی اسات ثاِ يْاذُ ثگیشًاذ،
يولیبت هطتشن ٍ هطبسوتْبی خبظ هیتَاًٌذ ّوضهبى ٍرَد داضتِ ثبضٌذ.
 .98دس غَست تغییش دس ٍالًیتْب ٍ ضشایفٍ ،احذ تزبسی ثبیذ تغییش دس ًاَو هطابسوتی سا واِ دس آى فًبلیات داسد،
هزذداً اسصیبثی وٌذ.
صورتهایمالیطزفهاییکمشارکت 
عملیاتمشتزک 

 .31هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ دس ساثكِ ثب هٌبفى خَد دس يولیبت هطتشن ،هَاسد صیش سا ضٌبسبیی وٌذ9
الف.

داساییْبی خَد ،ضبهل سْن اص داساییْبیی وِ ثكَس هطتشن ًگْذاسی هیضَد؛

ة

ثذّیْبی خَد ،ضبهل سْن اص ثذّیْبیی وِ ثكَس هطتشن تحول هیضَد؛

ح.

دسآهذ يولیبتی خَد ،حبغل اص فشٍش سْن خَد اص هحػَالت يولیبت هطتشن؛

ت.

سْن خَد اص دسآهذ يولیبتی حبغل اص فشٍش هحػَالت تَسف يولیبت هطتشن؛ ٍ

ث.

ّضیٌِّبی خَد ،ضبهل سْن اص ّضیٌِّبیی وِ ثكَس هطتشن تحول هیضَد.

 .39هزشی يولیبت هطتشن ،ثبیذ حسبثذاسی داساییْب ،ثذّیْب ،دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِّبی هشثَـ ثِ هٌابفى خاَد
دس يولیبت هطتشن سا قجك استبًذاسدّبی حسبثذاسی هشثَـ ثشای آى داساییْاب ،ثاذّیْب ،دسآهاذّبی يولیابتی ٍ
ّضیٌِّب اًزبم دّذ.
ّ .33شگبُ ٍاحذ تزبسی هٌبفًی دس یه يولیبت هطتشن تحػیل وٌذ وِ فًبلیت آى يولیبت هطتشن ،تطىیلدٌّاذُ
یه فًبلیت تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسی 27

تزکیبها تجار

(هػَة  )9287ثبضذٍ ،احذ تزبسی ثبیذ

ثشای سْن خَد قجك ثٌذ  ،31توبم اغَل حسبثذاسی تشویجْابی تزابسی هٌاذسد دس اساتبًذاسد حسابثذاسی 27
(هػَة  ٍ )9287سبیش استبًذاسدّبی حسبثذاسی وِ ثب سٌّوَدّبی ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد سا ثىبس گیاشد ٍ
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دس استجبـ ثب تشویت تزبسی هضثَس ،اقاليبت الضاهی قجك آى استبًذاسدّب سا افطب وٌاذ .ایاي هَؾاَو ّان ثاشای
تحػیل اٍلیِ هٌبفى ٍ ّن ثشای تحػیل هٌبفى اؾبفی دس یه يولیبت هطتشن وِ فًبلیات آى يولیابت هطاتشن
تطىیلدٌّذُ یه فًبلیت تزبسی است ،وبسثشد داسد .حسبثذاسی تحػیل هٌبفى دس ٌیي يولیابت هطاتشوی ،دس
ثٌذّبی ة 23تب ة 26تًییي هیضَد.
 .32حسبثذاسی هًبهالتی هبًٌذ فشٍش ،ايكب یب خشیذ داساییْب ثیي یه ٍاحذ تزبسی ٍ يولیبت هطاتشوی واِ ٍاحاذ
تزبسی دس آى هزشی يولیبت هطتشن است ،دس ثٌذّبی ة 27تب ة 39تًییي هیضَد.
 .33قشفی وِ دس يولیبت هطتشن سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسد ،دس غَستی واِ ًساجت ثاِ داساییْاب ٍ
ثذّیْبی يولیبت هطتشن ،حمَق ٍ تًْذاتی داضتِ ثبضذ ،ثبیذ حسبثذاسی هٌابفى خاَد دس ایاي تَافاك سا قجاك
ثٌذّبی  31تب  32اًزبم دّذ .اگش قشفی وِ دس يولیبت هطتشن سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسدً ،سجت
ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی يولیبت هطتشن ،حمَق ٍ تًْذاتی ًذاضتِ ثبضذ ،ثبیذ حسبثذاسی هٌبفى خاَد دس يولیابت
هطتشن سا قجك استبًذاسدّبی حسبثذاسی هشثَـ اًزبم دّذ.
مشارکتهایخاص 
25.

شسیه خاص تاید هٌافغ خَد دز هشازوت خاص زا تِ ػٌَاى سسهایِگرازی شٌاسایی وٌاد ٍ حسااتدازی آى زا طثاك
استاًدازد حساتدازی  20سزمایهگذار در ياحذها تجار يابسته ي مطارکتها خاظ (تجدیدًظسشدُ  ،)1398تا استفادُ اش
زٍش ازشش ٍیژُ اًجام دّد ،هگس آًىِ ٍاحد تجازی تِ دلیلی وِ دز آى استاًدازد تؼییي شادُ اسات ،اش تىاازگیسی
زٍش ازشش ٍیژُ هؼاف شدُ تاشد.

 .35قشفی وِ دس هطبسوت خبظ سْین است اهب وٌتشل هطتشن ثش آى ًذاسد ،ثبیذ حسابثذاسی هٌابفى خاَد دس ایاي
تَافك سا قجك استبًذاسد حسبثذاسی 94

حسابذار

سزمایهگتذاریها اًزبم دّذ ،هگش آًىِ ثش آى هطبسوت خبظ ًفاَر

لبثل هالحهِ داضتِ ثبضذ وِ دس ایي غَست ثبیذ حسبثذاسی هٌبفى خَد دس هطبسوت خابظ سا قجاك اساتبًذاسد
حسبثذاسی ( 31تزذیذًهشضذُ  )9287اًزبم دّذ.
صورتهایمالیجذاگانه 
.27

هجسی ػولیاد هشتسن یا شسیه خاص ،دز طَزتْای هالی جداگاًِ خَد ،تاید حساتدازی هٌافغ خَد دز:
الف .ػولیاد هشتسن زا طثك تٌدّای  20تا  23اًجام دّد.
ب.

هشازوت خاص زا طثك تٌد  10استاًدازد حساتدازی  18صًرتها متای دذاگاوته (تجدیدًظسشادُ  )1398اًجاام
دّد.
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.28

طسفی وِ دز هشازوت سْین است ،اها وٌتسل هشتسن تس آى ًدازد ،تاید دز طَزتْای هالی جداگاًِ خاَد ،حسااتدازی
هٌافغ دز:
الف .ػولیاد هشتسن زا طثك تٌد  24اًجام دّد؛
ب.

هشازوت خاص زا طثك استاًدازد حساتدازی  15اًجام دّد ،هگس آًىِ ٍاحد تجازی ،تس آى هشازوت خاص ًفَذ
لاتل هالحظِ داشتِ تاشد وِ دز آى طَزد ،تاید تٌد  10استاًدازد حساتدازی ( 18اطالحشدُ دز ساال )1398
زا تىاز گیسد.

کنارگذاریاستانذاردحسابذاری)9231(32

 .38ایي استبًذاسد ،ربیگضیي استبًذاسد حسبثذاسی 32

حسابذار مطارکتها

خاظ (اغالحضذُ  )9278هیضَد.

تاریخاجزا 

.21

الصاهاد ایي استاًدازد دز هَزد ولیِ طَزتْای هالی وِ دٍزُ هالی آًْا اش تازیخ  ٍ 1400/1/1تؼد اش آى شسٍع هایشاَد،
الشماالجساست.

استانذاردهایبینالمللیگشارشگزیمالی 

مطابقتبا

 .29ثب ارشای الضاهبت ایي استبًذاسد ،هفبد استبًذاسد ثیي الوللی گضاسضگشی هبلی  99مطتارکتها (ٍیاشایص ً )3197یاض
سيبیت هیضَد.
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پيوست الف
اصطالحات تعریفشده
ایه پیًست ،بخص دذاوطذو ایه استاوذارد حسابذار است.
مطارکت

تَافمی است وِ ثِ هَرت آى ،دٍ یب ٌذ

کىتزل مطتز

تسْین وٌتشل یه هطبسوت ثكَس لشاسدادی است وِ تٌْب صهبًی ٍرَد داسد وِ تػاویوبت

قشف کىتزل مطتز

داسًذ.

دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،هستلضم اروبو توبم قشفْبیی است وِ دس وٌتشل سْین ّستٌذ.
عملیات مطتز

مشارکتی وِ ثِ هَرت آى ،قشفْبی داسای

کىتزل مطتتز

بر مطتارکتً ،ساجت ثاِ داساییْاب ٍ

ثذّیْبی هشثَـ ثِ ایي مطارکت ،حمَق ٍ تًْذاتی داسًذ.
مجز عملیات مطتز
مطارکت خاظ

یه قشف
مطارکت

عملیات مطتز

وِ ثش آى يولیبت هطتشن،

است وِ ثِ هَرت آى ،قشفْبی

کىتزل مطتز

داسای کىتزل مطتز

داسد.

ثش هطبسوتً ،سجت ثاِ خابلع

داساییْبی هطبسوت اص حك ثشخَسداس ّستٌذ.
ضزیک خاظ

یىی اص قشفْبی مطارکت خاظ است وِ ثش آى هطبسوت

یک طزف مطارکت

ٍاحذ تزبسی وِ دس مطارکت سْین است ،غشفًهش اص ایٌىِ ثش آى هطابسوت ،وٌتاشل هطاتشن

خبظ ،کىتزل مطتز

داسد.

داضتِ ثبضذ یب خیش.
ضخصیت دذاگاوه

ّش سبختبس هبلی وِ ثكَس رذاگبًِ لبثل تطخیع است ،ضبهل اضخبظ حماَلی هزاضا یاب
اضخبغی وِ غشفًهش اص داسا ثَدى یب ًجَدى ضخػیت حمَلی ،هَسد پزیشش لبًَى ّستٌذ.

اغكالحبت صیش دس استبًذاسد حسبثذاسی ( 97تزذیذًهشضذُ  ،)9287استبًذاسد حسبثذاسی ( 31تزذیذًهشضذُ  )9287یاب
استبًذاسد

حسبثذاسی  28صتًرتها متای تلقی ت

(هػاَة  )9287تًشیاف ضاذُ اسات ٍ دس ایاي اساتبًذاسد ،ثاب هًابًی

هطخعضذُ دس استبًذاسدّبی هضثَس ،هَسد استفبدُ لشاس هیگیشد:








وٌتشل سشهبیِپزیش
سٍش اسصش ٍیژُ
تسلف
حمَق حوبیتی
فًبلیتْبی هشثَـ
غَستْبی هبلی رذاگبًِ
ًفَر لبثل هالحهِ.
8
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پيوست ب
رهنمود بکارگيري
ایه پیًست ،بخص دذاوطذو ایه استاوذارد است .در ایه پیًست کاربزد بىذها  1تا  82تطزیح م ضًد ي هماوىذ ستایز بخطتها ایته استتاوذارد،
السماالدزا است.

ة .9دس هخبلْبی ایي پیَستٍ ،ؾًیتْبی فشؾی تَغیف هیضَد .اگش ِ ثشخی رٌجِّابی هخبلْابی روشضاذُ هوىاي
است دس الگَّبی ٍالًی ٍرَد داضتِ ثبضذ ،اهب دس صهبى ثىابسگیشی اساتبًذاسد حسابثذاسی  ،31اسصیابثی توابم
ٍالًیتْب ٍ ضشایف یه الگَی ٍالًی خبظ ،ؾشٍست داسد.
مشارکتها 
قزارداد(بنذ )5

ة .3لشاسدادّب ،ثِ سٍضْبی هختلف هستٌذ هیضًَذ .یه لشاسداد الصماالرشا ،اغلتٍ ،لی ًِ ّویطِ ،ثِ غَست هىتَة
است .سبصٍوبسّبی لبًًَی ًیض ثكَس هستمل یب ّوشاُ ثب لشاسدادّبی ثیي قشفْب ،تَافمْبی الضامآٍس ایزبد هیوٌٌذ.
ةّ .2شگبُ هطبسوتْب اص قشیك یه ضخصیت دذاگاوه سبصهبًذّی ضًَذ (ثِ ثٌذّبی ة 98تب ة 22هشارًِ ضَد) ،لشاسداد
یب ثًؿی اص رٌجِّبی هفبد لشاسداد ،دس ثشخی هَاسد دس اسبسٌبهِّب ،ضشوتٌبهِّب یب آییيًبهِّبی ضخػیت رذاگبًِ
دسد هیضَد.
ة .3لشاسداد ،ضشایكی سا هطخع هیوٌذ وِ قجك آى ،قشفْب دس فًبلیتْبی هَؾَو لشاسداد هطبسوت هیوٌٌذ .لشاسداد،
ثكَس هًوَل هَؾَيبت صیش سا دسثشهیگیشد9
الفّ .ذف ،فًبلیت ٍ هذت هطبسوت.
ة.
ح.

گًَگی اًتػبة ايؿبی ّیئتهذیشُ (یب سبیش اسوبى اداسُوٌٌذُ هطبثِ) هطبسوت.
فشایٌذ تػوینگیشی 9هَؾَيبتی وِ هستلضم تػوینگیشی قشفْب ،حك سأی قشفْب ٍ سكح حوبیت هَسد ًیبص
اص آى هَؾَيبت است .فشایٌذ تػوینگیشی هٌذسد دس لشاسداد ،وٌتشل هطتشن ثش آى لشاسداد سا ثشلشاس
هیوٌذ (ثِ ثٌذّبی ة 4تب ة 99هشارًِ ضَد).

ت.
ث.

سشهبیِ یب سبیش آٍسدُّبی قشفْب.
گًَگی سْین ضذى قشفْب دس داساییْب ،ثذّیْب ،دسآهذّبی يولیبتیّ ،ضیٌِّب یب سَد یب صیبى دٍسُ هشثَـ
ثِ هطبسوت.
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کنتزلمشتزک(بنذهای7تا )92

ةٍ .4احذ تزبسی دس اسصیبثی ٍرَد وٌتشل هطتشن ثش یه تَافك ،اثتذا ثبیذ وٌتشل توبم قشفْب ،یب گشٍّی اص قشفْب ثاش
آى تَافك سا اسصیبثی وٌذ .استبًذاسد حسبثذاسی ( 28هػَة  ،)9287وٌتشل سا تًشیف هیوٌاذ ٍ ثبیاذ دس تًیایي
ایي هَؾَو وِ آیب توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب ،دس هًشؼ ثبصدُ هتغیش ًبضی اص هطبسوت دس تَافك لشاس داسًذ
یب ًسجت ثِ آى ثبصدُ اص حك ثشخَسداس ّستٌذ ٍ آیب اص قشیك تسلف ثش تَافك ،تَاًبیی احشگازاسی ثاش آى ثابصدُ سا
داسًذ یب خیش ،هَسد استفبدُ لشاس گیشدّ .شگبُ توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْاب ،ثكاَس روًای تَاًابیی ّاذایت
فًبلیتْبی داسای تأحیش لبثلهالحهِ ثش ثبصدُ تَافك (یًٌی فًبلیتْبی هشثَـ) سا داضتِ ثبضٌذ ،قشفْب ،ایاي تَافاك سا
ثكَس روًی وٌتشل هیوٌٌذ.
ة .5پس اص آًىِ هطخع ضذ توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب ،ثكَس روًی تَافك سا وٌتشل هیوٌٌذٍ ،احاذ تزابسی
ثبیذ اسصیبثی وٌذ وِ ثش تَافك ،وٌتشل هطتشن داسد یب خیش .وٌتشل هطتشن تٌْب صهبًی ٍرَد داسد واِ تػاویوبت
دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،هستلضم اروبو قشفْبیی ثبضذ وِ تَافك سا ثكَس روًی وٌتشل هیوٌٌاذ .اسصیابثی ایٌىاِ
تَافك ،تَسف توبم قشفْب یب گشٍّی اص قشفْب ثكَس هطتشن یب تَسف یىی اص قشفْب ثِ تٌْبیی وٌتاشل هایضاَد،
هوىي است هستلضم لؿبٍت ثبضذ.
ة .6دس هَاسدی ،فشایٌذ تػوینگیشی هَسد پزیشش قشفْبی یه لشاسداد ،ثكاَس تلاَیحی هٌزاش ثاِ وٌتاشل هطاتشن
هیضَد .ثشای هخبل ،فشؼ وٌیذ دٍ قشف ،تَافمی ایزبد هیوٌٌذ وِ ّشیه 41 ،دسغذ حاك سأی دس آى داسًاذ ٍ
لشاسداد ثیي آًْب تػشیح هیوٌذ وِ ثشای تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثاَـ ،حاذالل  49دسغاذ آسا الضاهای
است .دس ایي هَسد ،قشفْب ثكَس تلَیحی تَافك وشدُاًاذ واِ ثاش تَافاك وٌتاشل هطاتشن داضاتِ ثبضاٌذ صیاشا
تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـً ،ویتَاًذ ثذٍى تَافك ّش دٍ قشف اًزبم گیشد.
ة .7دس هَاسد دیگش ،لشاسداد ،حذالل ًسجت حك سأی ثشای تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ سا الضاهای هایوٌاذ.
ٌّگبهی وِ حذالل ًسجت حك سأی الصم ،اص قشیك ثیص اص یه تشویت اص قشفْبی تَافاكوٌٌاذُ لبثال دساتیبثی
ثبضذ ،آى تَافك ،هطبسوت تلمی ًویضَد ،هگش آًىِ لشاسداد تػشیح وٌذ وذام یه اص قشفْب (یب تشویجی اص قشفْب)
هلضم ّستٌذ ثشای تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،ثِ اروبو ثشسٌذ.
مثالهای کاربردی
مثال 1

فشؼ وٌیذ سِ قشف ،یه تَافك ایزبد هیوٌٌذ 9دس ایي تَافك الف  41دسغذ ،ة  21دسغذ ٍ ح  31دسغاذ حاك
سأی داسًذ .قجك لشاسداد ثیي الف ،ة ٍ ح ،داضتي حذالل  64دسغذ آسا ثشای تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثاَـ
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الضاهی است .حتی اگش الف ثتَاًذ هبًى اتخبر ّش تػویوی ضَد ،تَافك سا وٌتشل ًویوٌذ ،صیشا اٍ ًیبص داسد ثاب ة ثاِ
تَافك ثشسذ .ضشایف لشاسداد هجٌی ثش الضاهی ثَدى داضتي حذالل  64دسغذ آسا ثشای تػوینگیاشی دسثابسُ فًبلیتْابی
هشثَـ ،اضبسُ ثِ ایي داسد وِ الف ٍ ة ،ثش ایي تَافك وٌتشل هطتشن داسًذ ،صیاشا تػاوینگیاشی دسثابسُ فًبلیتْابی
هشثَـ ،ثذٍى تَافك الف ٍ ة ثب یىذیگش ،همذٍس ًیست.
مثال 8

فشؼ وٌیذ یه تَافك ،سِ قشف داسد 9دس ایي تَافك الف  41دسغذ ٍ ة ٍ ح ّش یه  34دسغذ حك سأی داسًاذ.
ایي لشاسداد ثیي الف ،ة ٍ ح ،تػشیح هیوٌذ وِ داضتي حذالل  64دسغذ آسا ثشای تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْابی
هشثَـ الضاهی است .حتی اگش الف ثتَاًذ هبًى اتخبر ّش تػویوی ضَد ،تَافك سا وٌتشل ًویوٌذ ،صیشا اٍ ًیبص داسد ثاب
ة یب ح ثِ تَافك ثشسذ .دس ایي هخبل ،الف ،ة ٍ ح ،تَافك سا ثكَس گشٍّی وٌتشل هیوٌٌذ .ثب ایي ٍراَد ،ثایص اص
یه تشویت اص طزفهاا هیتَاًٌذ ثشای سسیذى ثِ  64دسغذ آسا ثب یىذیگش تَافك وٌٌذ (یًٌی الف ٍ ة یب الاف ٍ ح).
دس ایي ضشایف ،ثشای ایٌىِ لشاسداد ثیي قشفْب ،هطبسوت ثبضذ ،ؾشٍست داسد هطخع ضَد وِ وذام تشویت اص

طزفها

الصم است دسخػَظ تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،ثب یىذیگش تَافك وٌٌذ.
مثال 3

تَافمی سا دس ًهش ثگیشیذ وِ دس آى الف ٍ ةّ ،ش یه  24دسغذ حك سأی داسًذ ٍ  21دسغذ اص حك سأی ثبلیوبًذُ،
ثكَس گستشدُ پشاوٌذُ ضذُ است .تػوینگیشی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،هستلضم تػَیت تَساف اوخشیات داسًاذگبى
حك سأی است .الف ٍ ة تٌْب دس غَستی ثش ایي تَافك وٌتشل هطتشن داسًذ وِ لشاسداد هطخع وٌذ تػوینگیاشی
دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،هستلضم تَافك الف ٍ ة است.
ة .8الضام ثِ اروبو ثِ ایي هًٌی است وِ ّش یه اص قشفْبی داسای وٌتشل هطتشن ثش تَافك ،ثتَاًذ اص تػویوبت یىزبًجِ
(دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ) وِ ثذٍى هَافمت ٍی تَسف ّش یه اص قشفْبی دیگش یب گشٍّی اص قشفْب اتخبر هیضاَد،
رلَگیشی وٌذ .اگش الضام ثِ اروبو تٌْب ثِ تػویوبتی هشثَـ ضَد وِ ثِ یىی اص قشفْب ،حمَق حوبیتی ايكب هیوٌاذ
ٍ ًِ تػویوبتی دسثبسُ فًبلیتْبی هشثَـ ،آى قشف ،قشف داسای وٌتشل هطتشن ثش تَافك ًیست.
ة .91یه لشاسداد هوىي است ضبهل ثٌذّبیی ثشای حل اختالفبت ،هبًٌذ ًحَُ داٍسی ،ثبضذ .دس غَست ًجاَد اروابو
ثیي قشفْبی داسای وٌتشل هطتشن ،ایي ثٌذّب ،تػوینگیشی سا اهىبًپزیش هیوٌذٍ .رَد ایاي ثٌاذّب ،هابًى وٌتاشل
هطتشن تَافك ًویضَد ٍ دس ًتیزِ ،تَافك یه هطبسوت است.
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آیا قرارداد ،به تمام طرفها یا گروهی از طرفها،
کنترل جمعی بر توافق را میدهذ؟

خیر

خارج از دامنه کاربرد
استانذارد حسابذاری 41

بله
آیا تصمیمات درباره فعالیتهای مربوط ،مستلسم
اجماع تمام طرفها یا گروهی از طرفها که بطور
گروهی توافق را کنترل میکننذ ،میباشذ؟

خیر

خارج از دامنه کاربرد
استانذارد حسابذاری 41

بله
توافق بطور مشترک کنترل میشود:
این توافق ،یک مشارکت است.

ةّ .99شگبُ یه تَافك ،دس داهٌِ وبسثشد استبًذاسد حسبثذاسی ( 31هػَة  )9287لاشاس ًگیاشدٍ ،احاذ تزابسی ثبیاذ
حسبثذاسی هٌبفى دس آى تَافك سا قجك استبًذاسدّبی حسبثذاسی هشثَـ ،هبًٌذ استبًذاسد حسبثذاسی ( 28هػاَة
 ،)9287استبًذاسد حسبثذاسی ( 31تزذیذًهشضذُ  )9287یب استبًذاسد حسبثذاسی  94اًزبم دّذ.
انواعمشارکتها(بنذهای91تا )91

ة .93هطبسوتْب ،ثشای همبغذ گًَبگَى ایزبد هیضًَذ (ثشای هخبل ،ثِ يٌَاى سٍضی ثشای تمسین ّضیٌِّب ٍ سیسه ثایي
قشفْب یب سٍضی ثشای فشاّن وشدى دستشسی قشفْب ثِ فٌبٍسی یب ثبصاسّابی رذیاذ) ٍ هایتَاًٌاذ ثاب اساتفبدُ اص
سبختبسّب ٍ ضىلْبی حمَلی هختلف ایزبد ضًَذ.
ة .92ثشخی هطبسوتْب هستلضم اًزبم فًبلیتْبی هَؾَو هطبسوت اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ ًیست ،اهب سبیش هطبسوتْب
هستلضم ایزبد ضخػیت رذاگبًِ است.
ة .93قجمِثٌذی هطبسوت قجك ایي استبًذاسد ،ثِ حمَق ٍ تًْذات قشفْب وِ اص ایي هطبسوت دس سٍال يابدی فًبلیتْابی
تزبسی حبغل هی ضَد ،ثستگی داسد .ایي استبًذاسد ،هطابسوتْب سا ثاِ يولیابت هطاتشن یاب هطابسوتْبی خابظ
قجمِثٌذی هیوٌذّ .شگبُ ٍاحذ تزبسی ،دس استجبـ ثب داساییْب ٍ ثذّیْبی هطبسوت ،حمَق ٍ تًْذاتی داضاتِ ثبضاذ،
هطبسوت ،يولیبت هطتشن استّ .شگبُ ٍاحذ تزبسیً ،سجت ثِ خبلع داساییْبی هطبسوت ،حمَلی داضاتِ ثبضاذ،
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هطبسوت ،هطبسوت خبظ است .ثٌذّبی ة 95تب ةً ،22حَُ اسصیبثی ایٌىِ ٍاحذ تزبسی دس يولیبت هطتشن یاب
دس هطبسوت خبظ هٌبفى داسد سا تًییي هیوٌذ.
طبقهبنذیمشارکت 


ةّ .94وبىقَس وِ دس ثٌذ ة 93ثیبى ضذ ،قجمِثٌذی هطبسوت هساتلضم آى اسات واِ قشفْابی هطابسوت ،حماَق ٍ
تًْذات ًبضی اص هطبسوت سا اسصیبثی وٌٌذٍ .احذ تزبسی ٌّگبم ایي اسصیبثی ،ثبیذ هَاسد صیش سا دس ًهش ثگیشد9
الف .سبختبس هطبسوت (ثِ ثٌذّبی ة 95تب ة 39هشارًِ ضَد).
ة.

ٌبًچِ هطبسوت اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ضَد9
.9

ضىل حمَلی آى ضخػیت رذاگبًِ (ثِ ثٌذّبی ة 33تب ة 33هشارًِ ضَد)؛

.3

ضشایف تَافك لشاسدادی (ثِ ثٌذّبی ة 34تب ة 37هشارًِ ضَد)؛ ٍ

.2

دس غَست لضٍم ،سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف (ثِ ثٌذّبی ة 38تب ة 22هشارًِ ضَد).

ساختارمشارکت 

یقشخصیتجذاگانهساسمانذهینمیشود 

مشارکتهاییکهاسطز

ة .95هطبسوتی وِ اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ًوی ضَد ،يولیبت هطتشن است .دس ایي هَاسد ،لشاسداد،
حمَق قشفْب ًسجت ثِ داساییْب ٍ دسآهذّبی هطبسوت ٍ تًْذات آًْب ًسجت ثِ ثذّیْب ٍ ّضیٌِّبی هطبسوت سا
تًییي هیوٌذ.
ة .96دس اغلت هَاسد ،هبّیت فًبلیتْبی هَؾَو هطبسوت ٍ ایٌىِ قشفْب گًَِ ثب یىذیگش آى فًبلیتْب سا ثاِ يْاذُ
هیگیشًذ ،دس لشاسداد تَغیف هیضَد .ثشای هخبل ،قشفْبی هطبسوت هوىي است ثشای تَلیذ یه هحػاَل ثاب
یىذیگش ،تَافك وٌٌذ ٍ ّش یه اص قشفْب ،هسئَل وبس خبغی ثبضذ ٍ ّش یه ،اص داساییْبی خَد استفبدُ وٌاذ ٍ
ثذّیْبی خَد سا تحول ًوبیذّ .وچٌیي ،تَافك لشاسدادی گًَگی تسْین دسآهذّبی يولیابتی ٍ ّضیٌاِّابی
هطتشن ثیي قشفْب سا تًییي هی وٌذ .دس ایي هَاسدّ ،ش یه اص هزشیبى يولیبت هطاتشن ،داساییْاب ٍ ثاذّیْبی
استفبدُضذُ ثشای وبس خبظ خَد ٍ سْن خَد اص دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِّب سا قجك لشاسداد ،دس غَستْبی
هبلی خَد ضٌبسبیی هیوٌذ.
ة .97دس سبیش هَاسد ،ثشای هخبل ،قشفْبی هطبسوت هوىي است دس هَسد تسْین ٍ استفبدُ اص یه داسایی ثاب یىاذیگش،
تَافك وٌٌذ .دس ایي هَاسد ،حمَق قشفْب ًسجت ثِ داسایی وِ ثكَس هطتشن ثىبس گشفتِ هیضَد ٍ گًَگی تسْین
13
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هحػَل یب دسآهذّبی يولیبتی حبغل اص داسایی ٍ هخبسد يولیبتی ثیي قشفْبسا لشاسداد تًییي هیوٌذّ .ش یه اص
هزشیبى يولیبت هطتشن ،سْن خَد اص داسایی هطتشن ٍ سْن تَافمی خَد اص ّشگًَِ ثذّی سا ثِ حسبة هٌهاَس
هیوٌذ ٍ سْن خَد اص هحػَل ،دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِّب سا قجك لشاسداد ضٌبسبیی هیًوبیذ.
یکهاسطزیقشخصیتجذاگانهساسمانذهیمیشود 

مشارکتهای

ة .98یه هطبسوت وِ ثِ هَرت آى ،داساییْب ٍ ثذّیْبی هشتجف ثب هطبسوت دس ضخػیتی رذاگبًِ ًگْذاسی هیضاَد،
هیتَاًذ هطبسوت خبظ یب يولیبت هطتشن ثبضذ.
ة .31ایٌىِ قشف هطبسوت ،هزشی يولیبت هطتشن است یب ضشیه خبظ ،ثِ حماَق ٍ تًْاذات قشفْاب ًساجت ثاِ
داساییْب ٍ ثذّیْبی هطبسوت وِ دس ضخػیت رذاگبًِ ًگْذاسی هیضَد ،ثستگی داسد.
ة .39ثب تَرِ ثِ ثٌذ ةّ ،94شگبُ قشفْب ،هطبسوت سا دس یه ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی وشدُ ثبضٌذ ،ثبیذ اسصیبثی وٌٌاذ
وِ آیب ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ،ضشایف لشاسداد ٍ دس غَست لضٍم سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف ،ثشای آًْب9
الفً .سجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی هطبسوت ،حمَق ٍ تًْذات ایزبد هیوٌذ (یًٌی هطبسوت ،يولیبت هطتشن
است)؛ یب
ة.

ًسجت ثِ خبلع داساییْبی هطبسوت ،حمَق ایزبد هیوٌذ (یًٌی هطبسوت ،هطبسوت خبظ است).
طبقهبنذی مشارکت :ارزیابی حقوق و تعهذات طرفها که از توافق ناشی میشود
ساختار مشارکت
از طریق شخصیت جذاگانه سازمانذهی

از طریق شخصیت جذاگانه

شذه است

سازمانذهی نشذه است

واحذ تجاری بایذ به موارد زیر توجه کنذ:
 .1شکل حقوقی شخصیت جذاگانه؛
 .2شرایط توافق قراردادی؛ و
 .3در صورت لسوم ،سایر واقعیتها و شرایط.

عملیات مشترک

مشارکت خاص
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شکلحقوقیشخصیتجذاگانه 

ة .33ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ،دس اسصیبثی ًَو هطبسوت هؤحش است .ضىل حمَلی دس اسصیبثی اٍلیِ حماَق ٍ
تًْذات قشفْب ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسیضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ ،ووه هیوٌذ ،هبًٌاذ اسصیابثی
ایٌىِ قشفْب دس داساییْبی ًگْذاسیضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ هٌبفًی داسًذ ٍ ثبثت ثذّیْبی ًگْاذاسیضاذُ دس
ضخػیت رذاگبًِ هتًْذ ّستٌذ یب خیش.
ة .32ثشای هخبل ،هوىي است قشفْب  ،هطبسوت سا اص قشیك ضخػیت رذاگبًِ ای ّذایت وٌٌذ وِ ضىل حمَلی آى
هَرت هی ضَد ضخػیت رذاگبًِ ،خَد ،غبحت حك دس ًهاش گشفتاِ ضاَد (یًٌای داساییْاب ٍ ثاذّیْبی
ًگْذاسی ضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ ،داساییْب ٍ ثذّیْبی ضخػیت رذاگبًاِ اسات ٍ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی
قشفْب ًیست) .دس ایي هَ اسد ،اسصیبثی حمَق ٍ تًْذاتی وِ ثِ هَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ثشای
قشفْبی هطبسوت ایزبد هی ضَد ،تًییي هی وٌذ وِ هطبسوت اص ًَو هطبسوت خبظ است .ثاب ٍراَد ایاي،
ضشایكی وِ دس تَافك لشاسدادی هَسد پزیشش قشفْب لشاس گشفتِ است (ثِ ثٌذ ّابی ة 34تاب ة 37هشارًاِ
ضَد) ٍ دس غَست لضٍم ،سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف (ثِ ثٌذّبی ة 38تب ة 22هشارًِ ضَد) هی تَاًذ اسصیبثی
حمَق ٍ تًْذاتی سا وِ ثِ هَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ثشای قشفْب ایزبد هی ضَد ،تحت تاأحیش
لشاس دّذ.
ة .33اگش قشفْب ،هطبسوت سا اص قشیك ضخػیت رذاگبًِای ّذایت وٌٌذ وِ ضىل حمَلی آى ،ثیي قشفْب ٍ ضخػایت
رذاگبًِ ،تفىیه لبئل ًطَد (یًٌی داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسیضذُ دس ضخػیت رذاگبًِ ،داساییْاب ٍ ثاذّیْبی
قشفْب ثبضذ) ،اسصیبثی حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ اص قشیك ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِ ثشای قشفْاب ،ثاشای
ًتیزِگیشی دس هَسد ایٌىِ هطبسوت اص ًَو يولیبت هطتشن است وفبیت هیوٌذ.
ارسیابیشزایطقزارداد 

ة .34دس ثسیبسی اص هَاسد ،حمَق ٍ تًْذات هَسد پزیشش قشفْب دس لشاسداد ،ثب حماَق ٍ تًْاذات ایزبدضاذُ ثاشای
قشفْب ثِ هَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًِای وِ تَافك دس آى سبصهبًذّی ضذُ است ،اًكجبق داسد یب ثب آى
هغبیشتی ًذاسد.
ة .35دس سبیش هَاسد ،قشفْب ثشای تغییش یب تًذیل حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ ثاِ هَرات ضاىل حماَلی ضخػایت
رذاگبًِای وِ تَافك دس آى سبصهبًذّی ضذُ است ،اص لشاسداد استفبدُ هیوٌٌذ.
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مثال کاربردی
مثال 4

فشؼ وٌیذ دٍ قشف ،هطبسوتی سا دس یه ٍاحذ تزبسی حجتضذُ ،سبصهبًذّی هیوٌٌذّ .ش قشف ،داسای 41دسغاذ اص
هٌبفى هبلىیت دس ٍاحذتزبسی حجتضذُ استٍ .احذ تزبسی حجتضذُ ،تفىیه ٍاحذ تزبسی اص هبلىبًص سا اهىبًپازیش
هیسبصد ٍ دس ًتیزِ ،داساییْب ٍ ثذّیْبی ًگْذاسیضذُ دس ٍاحذ تزبسی ،داساییْب ٍ ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی حجاتضاذُ
است .دس ایي هَاسد ،اسصیبثی حمَق ٍ تًْذات ایزبدضذُ ثِ هَرت ضىل حمَلی ضخػیت رذاگبًًِ ،طبى هایدّاذ
وِ ط فهاً ،سجت ثِ خبلع داساییْبی هطبسوت حمَق داسًذ.
ثب ٍرَد ایي ،ط فها ثب استفبدُ اص لشاسداد فیهبثیيٍ ،یژگیْبی ضشوت سا ثِگًَِای تًذیل هیوٌٌاذ واِ ّاش یاه ،دس
داساییْبی ٍاحذ تزبسی حجتضذُ هٌبفًی داضتِ ثبضٌذ ٍ ّش یه ،ثبثت ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی حجاتضاذُ ،ثاِ ًساجت
هًیٌی هتًْذ گشدًذ .ایي تًذیالت دس ٍیژگیْبی ضشوت وِ ثش اسبس لشاسداد اًزبم ضذُ است ،هَرت هایضاَد واِ
هطبسوت ،ثِ يٌَاى يولیبت هطتشن تلمی گشدد.
ة .36رذٍل صیش ،ضشایف سایذ دس لشاسداد ثیي قشفْبی يولیبت هطتشن سا ثب ضشایف سایذ دس لشاسداد ثایي قشفْابی
هطبسوت خبظ همبیسِ هیوٌذ .هخبلْبی اسائِضذُ هشثَـ ثِ ضشایف لشاسدادی دس رذٍل صیش ،ربهى ًیستٌذ.
اسصیبثی ضشایف لشاسداد
يولیبت هطتشن
ضشایف لشاسداد

هطبسوت خبظ

قجك لشاسداد ،قشفْبی هطبسوتً ،سجت ثِ داساییْاب ٍ قجك لشاسداد ،قشفْابی هطابسوتً ،ساجت ثاِ
ثذّیْبی هطبسوت ،حمَق ٍ تًْذات داسًذ.

خبلع داساییْبی هطبسوت حك داسًاذ (یًٌای
ثِ ربی قشفْب ،ضخػیت رذاگبًاِ ًساجت ثاِ
داساییْب ٍ ثذّیْبی تَافك ،حماَق ٍ تًْاذات
داسد).

حمَق ًسجت ثِ
داساییْب

لشاسداد تًییي هیوٌذ وِ قشفْبی هطبسوت ،دس توابم لشاسداد تًییي هی وٌذ وِ داساییْبی آٍسدُ ضاذُ
هٌبفى (هبًٌذ حمَق ،هبلىیت یب حك هبلىیت) داساییْبی ثِ هطبسوت تَسف قشفْب یب داساییْبیی وِ ثًذاً
هشثَـ ثِ هطبسوت ،ثِ ًسجت هًیي (ثاشای هخابل ،ثاِ تَسف هطبسوت تحػیل هی ضاَد ،داساییْابی
ًسجت هٌبفى هبلىیت قشفْب دس هطبسوت یب ثاِ ًساجت هطبسوت ّستٌذ .قشفْابی هطابسوت ،هٌابفًی
فًبلیت اًزبمضذُ اص قشیك هطبسوت وِ ثكَس هساتمین (یًٌی ًِ حمَق ًِ ،هبلىیت ٍ ًِ حك هبلىیات)
دس داساییْبی هشثَـ ثِ هطبسوت ًذاسًذ.

ثِ آًْب هٌتست ضذُ است) سْین ثبضٌذ.
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اسصیبثی ضشایف لشاسداد
يولیبت هطتشن
تًْذ ثبثت
ثذّیْب

هطبسوت خبظ

لشاسداد تًییي هیوٌذ وِ قشفْبی هطبسوت ،دس توابم لشاسداد تًییي هی وٌذ واِ هطابسوت دس لجابل
ثذّیْب ،تًْذات ،هخبسد ٍ ّضیٌِّب ثاِ ًساجت هًایي ثذّیْب ٍ تًْذات هطبسوت ،هتًْذ ثبضذ.
(ثشای هخبل ،ثِ ًسجت هٌبفى هبلىیت آًْب دس هطابسوت لشاسداد تًییي هیوٌذ وِ قشفْبی هطبسوت ،تٌْب
یب ثِ ًسجت فًبلیت اًزبمضذُ اص قشیك هطابسوت واِ ثِ هیضاى سشهبیِگزاسی آًْب دس هطبسوت یاب ثاِ
ثكَس هستمین ثِ آًْب هٌتست ضذُ است) سْین ثبضٌذ .هیضاى تًْذات آًْاب ثبثات هطابسوت دس تاأهیي
سشهبیِ پشداختًطذُ یب اؾبفی یاب ّاش دٍ ،ثاِ

هطبسوت هتًْذ ثبضٌذ.
لشاسداد تًییي هیوٌذ وِ قشفْبی هطبسوت ،دس ثشاثاش لشاسداد تػشیح هیوٌذ وِ دس استجبـ ثب ثاذّیْب ٍ
تًْذات هطبسوت ،ثساتبًىبساى هطابسوت ،حاك
اديبّبی اضخبظ حبلج هتًْذ ثبضٌذ.
سرَو ثِ ّیچ یه اص قشفْب سا ًذاضتِ ثبضٌذ.

دسآهذّبی
يولیبتی،
ّضیٌِّب ،سَد یب
صیبى دٍسُ

لشاسداد تًییي هیوٌذ واِ تساْین دسآهاذّبی يولیابتی ٍ لشاسداد ،ساْن ّاش قاشف اص ساَد یاب صیابى
ّضیٌِّب ثش هجٌابی يولىاشد ًساجی ّاش یاه اص قشفْابی فًبلیتْبی هشثَـ ثِ هطبسوت سا تًییي هیوٌذ.

هطبسوت ثبضذ .ثشای هخبل ،لاشاسداد تًیایي هایوٌاذ واِ
دسآهذّبی يولیبتی ٍ ّضیٌِّب ثش هجٌبی استفبدُ ّش یاه اص
قشفْب اص نشفیات وبسخبًاِ هطاتشن ،تساْین ضاَد واِ
هیتَاًذ هتفبٍت اص هٌبفى هبلىیت آًْب دس هطبسوت ثبضاذ.
دس سبیش هَاسد ،قشفْبی هطبسوت هوىي اسات هَافمات
وٌٌذ وِ ثش هجٌبی یه ًسجت هًیي هبًٌذ هٌبفى هبلىیت آًْاب
دس هطبسوت ،دس سَد یب صیبى دٍسُ سْین ضاًَذٍ .راَد
حمَق ٍ تًْذات قشفْب ًساجت ثاِ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی
هشثَـ ثِ هطبسوت ،هبًى قجمِثٌذی هطابسوت ثاِ يٌاَاى
يولیبت هطتشن ًویضَد.

تؿویٌْب

قشفْبی هطبسوت ،اغلت ثبیذ ثِ اضخبظ حبلج وِ اص هطبسوت خذهبت دسیبفت هایوٌٌاذ یاب آى سا
تأهیي هبلی هیًوبیٌذ ،تؿویي اسائِ دٌّذ .ضشایف ایي تؿویٌْب یب تًْذ قشفْاب ثاشای تاأهیي آًْاب ،ثاِ
خَدی خَد تًییي ًویوٌذ وِ هطبسوت ،يولیبت هطتشن تلمی ضَدٍ .یژگی تًییيوٌٌذُ هطبسوت ثاِ
يٌَاى يولیبت هطتشن یب هطبسوت خبظ ،تًْذ قشفْب دس لجبل ثذّیْبی هشثَـ ثاِ هطابسوت اسات
(ثشای ثشخی اص آًْب قشفْب ثبیذ تؿویي اسائِ دٌّذ ٍ ثشای ثشخی دیگش ًیبص ثِ اسائِ تؿویي ًیست).
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ةّ .37شگبُ تَافك لشاسدادی تػشیح وٌذ وِ قشفْبی هطبسوتً ،سجت ثاِ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی هطابسوت حماَق ٍ
تًْذات داسًذ ،آًْب قشفْبی يولیبت هطتشن خَاٌّذ ثَد ٍ ًیبصی ًیست وِ ثِ هٌهَس قجمِثٌذی هطبسوت ،سابیش
ٍالًیتْب ٍ ضشایف (ثٌذّبی ة 38تب ة )22هَسد تَرِ لشاس گیشد.
ارسیابیسایزواقعیتهاوشزایط 

ةّ .38شگبُ ضشایف لشاسداد هطخع ًىٌذ وِ قشفْبی هطبسوتً ،سجت ثاِ داساییْاب ٍ ثاذّیْبی هطابسوت حماَق ٍ
تًْذات داسًذ ،ثشای اسصیبثی ایٌىِ هطبسوت ،يولیبت هطتشن است یب هطبسوت خبظ ،قشفْب ثبیذ سبیش ٍالًیتْب
ٍ ضشایف سا دس ًهش ثگیشًذ.
ة .21هوىي است هطبسوت اص قشیك یه ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ضذُ ثبضذ وِ ضىل حمَلی آى ضخػایت،
هَرت تفىیه قشفْب اص ضخػیت رذاگبًِ ضَد .هوىي است دس لشاسداد ثیي قشفْابی هطابسوت ،حماَق ٍ
تًْذات قشفْب ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْب تًییي ًطَد ،اهب دس ًهش گشفتي سبیش ٍالًیتْب ٍ ضشایف هوىي اسات
هَرت قجمِ ثٌذی هطبسوت ثِ يٌَاى يولیبت هطتشن ضَد .ایي هَؾَو صهبًی هػذاق داسد وِ سبیش ٍالًیتْاب
ٍ ضشایف ،ثشای قشفْب حمَق ٍ تًْذاتی ًسجت ثِ داساییْب ٍ ثذّیْبی هطبسوت ایزبد وٌذ.
ةّ .29شگبُ فًبلیتْبی هشثَـ ثِ هطبسوت ،اسبسبً ثِ هٌهَس فشاّن وشدى هحػَل ثشای قشفْبی هطابسوت سابصهبًذّی
ضذُ ثبضذ ،ایي هَؾَو ًطبىدٌّذُ حمَق قشفْب ًسجت ثِ توبم هٌبفى التػبدی داساییْبی هشثاَـ ثاِ هطابسوت
است .قشفْبی ٌیي هطبسوتی ،اغلت ثب هٌى هطبسوت اص فشٍش هحػَل ثِ اضخبظ حبلج ،اص دستشسی خَد ثاِ
آى هحػَالت اقویٌبى هییبثٌذ.
ة .23تأحیش یه هطبسوت ثب ٌیي سبختبس ٍ ّذفی ،ایي است وِ ثِ لحبل هحتَایی ،ثاذّیْبی تحوالضاذُ تَساف
هطبسوت ثب رشیبًْبی ًمذی دسیبفتی اص قشفْبی هطبسوت ثِ ٍاسكِ خشیذ هحػَل تَسف آًْب تساَیِ ضاَد.
ّشگبُ قشفْب ،اسبسبً تٌْب تأهیيوٌٌذُ رشیبًْبی ًمذی ثشای تذاٍم يولیبت هطبسوت ثبضٌذ ،ایي هَؾاَو ًطابى
هیدّذ وِ قشفْبی هطبسوت ثبثت ثذّیْبی هشثَـ ثِ هطبسوت ،هتًْذ ّستٌذ.
مثالهای کاربردی
مثال 5

فشؼ وٌیذ دٍ قشف ،هطبسوتی سا اص قشیك یه ٍاحذ تزبسی حجتضذُ (ٍاحذ تزبسی ح) سبصهبًذّی هیوٌٌذ ٍ
ّش قشف داسای 41دسغذ هٌبفى هبلىیت استّ .ذف هطبسوت ،تَلیذ هَاد اٍلیِ هَسد ًیبص قشفْب ثشای فشایٌاذّابی
تَلیذی آًْب است .هطبسوت اقویٌبى هیدّذ وِ قشفْب ،اص تزْیضاتی استفبدُ هیوٌٌذ وِ هَاد اٍلیِ سا ثاِ هماذاس ٍ
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ثب ویفیت هًیي ،ثشای آًْب تَلیذ هیوٌذ.
ضىل حمَلی ٍاحذ تزبسی ح (ٍاحذ حجتضذُ) وِ فًبلیتْب اص قشیك آى ّذایت هیضَدً ،طبى هیدّذ وِ داساییْب
ٍ ثذّیْبی ًگْذاسیضذُ دس ٍاحذ تزبسی ح ،داساییْب ٍ ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی ح ّساتٌذ .ثاِ هَرات لاشاسداد،
قشفْبی هطبسوتً ،سجت ثِ داساییْب یب ثذّیْبی ٍاحذ تزبسی ح ،حمَق ٍ تًْذات ًذاسًذ .ثش ایي اسابس ،ضاىل
حمَلی ٍاحذ تزبسی ح ٍ ضشایف لشاسداد ًطبى هیدّذ وِ ایي هطبسوت ،یه هطبسوت خبظ است.
ثب ایي ٍرَد ،قشفْبی هطبسوت سبیش رٌجِّبی هطبسوت سا ثِ ضشح صیش دس ًهش هیگیشًذ9
 قشفْب تَافك وشدُاًذ وِ توبم هحػَل تَلیذی ٍاحذ تزبسی ح سا ثِ ًسجت  419 41خشیاذاسی وٌٌاذٍ .احاذ
تزبسی حً ،ویتَاًذ ّیچ هحػَلی سا ثِ اضخبظ حبلج ثفشٍضذ ،هگش آًىِ ثِ تأییذ دٍ قشف هطبسوت ثشسذ.
اص آًزب وِ ّذف ایي هطبسوت ،تأهیي هحػَل هَسد ًیبص قشفْبی آى است ،اًتهبس هیسٍد وِ ایيگًَِ فشٍضْب
ثِ اضخبظ حبلج ،غیشهًوَل ٍ ًب یض ثبضذ.
 لیوت هحػَل فشٍختِضذُ ثِ قشفْب ،تَسف ّش دٍ قشف ثِ هیضاًای تًیایي هایضاَد واِ هخابسد تَلیاذ ٍ
ّضیٌِّبی اداسی تحولضذُ تَسف ٍاحذ تزبسی ح سا پَضص دّذ .ثش هجٌبی ایي هاذل يولیابتی ،لػاذ ایاي
است وِ ایي هطبسوت ،دس سكح سشثِسش فًبلیت وٌذ.
ثب تَرِ ثِ الگَی ثبالٍ ،الًیتْب ٍ ضشایف صیش ،هشثَـ تلمی هیضًَذ9
 تًْذ قشفْبی هطبسوت ثشای خشیذ توبم هحػَل تَلیذی تَسف ٍاحذ تزبسی حً ،طبى هیدّاذ واِ ٍاحاذ
تزبسی ح ،ثشای ایزبد رشیبًْبی ًمذی ،ثِ قشفْبی هطبسوت ٍاثستگی خبظ داسد ،ثٌابثشایي ،قشفْاب هتًْاذ
ّستٌذ وِ هٌبثى هبلی ٍاحذ تزبسی ح سا ثشای تسَیِ ثذّیْب تأهیي وٌٌذ.
 ایٌىِ قشفْب ًسجت ثِ توبم هحػَل تَلیذی ٍاحذ تزبسی ح حمَلی داسًذ ثِ ایي هًٌای اسات واِ قشفْابی
هطبسوت ،هػشفوٌٌذُ ّستٌذ .ثٌبثشایيً ،سجت ثِ توبم هٌبفى التػبدی داساییْبی ٍاحذ تزبسی ح حك داسًذ.
ایي ٍالًیتْب ٍ ضشایف ًطبى هیدّذ وِ ایي هطبسوت ،يولیبت هطتشن است .اگش قشفْب ثِ ربی اساتفبدُ اص ساْن
خَد اص هحػَل دس فشایٌذ تَلیذی ثًذ ،سْن خَد اص هحػَل سا ثِ اضخبظ حبلج ثفشٍضٌذً ،تیزاِگیاشی دسثابسُ
قجمِثٌذی هطبسوت دس ایي ضشایف تغییش ًخَاّذ وشد.
اگش قشفْبی هطبسوت ،ضشایف لشاسداد سا ثِگًَِای تغییش دٌّذ وِ هطبسوت ،تَاًبیی فشٍش هحػَل ثِ اضخبظ حبلاج
سا داضتِ ثبضذ ،ایي اهش هَرت هیضَد ٍاحذ تزبسی ح ،سیسىْبی تمبؾب ،هَرَدی ٍ ايتجبسی سا ثِ يْاذُ گیاشد .دس
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ایي ٍؾًیتٌ ،یي تغییشی دس ٍالًیتْب ٍ ضشایف ،هستلضم آى است وِ قجمِثٌذی هطبسوت ،هزذداً اسصیبثی ضاَد .ایاي
ٍالًیتْب ٍ ضشایف ًطبى هیدّذ وِ هطبسوت ،اص ًَو هطبسوت خبظ است.

ةً .22وَداس صیشً ،طبىدٌّذُ سًٍذ اسصیبثی ٍاحذ تزبسی ثشای قجمِثٌذی هطبسوت دس ضشایكی است وِ هطبسوت اص
قشیك ضخػیت رذاگبًِ سبصهبًذّی ضذُ است9
طبقهبنذی مشارکتی که از طریق شخصیت جذاگانه سازمانذهی شذه است

بله

آیا شکل حقوقی شخصیت جذاگانه ،برای
طرفها ،حقوق و تعهذات نس ت به داراییها و
بذهیهای مربوط به مشارکت ایجاد میکنذ؟

شکل حقوقی
شخصیت جذاگانه

خیر

عملیات مشترک

بله

آیا شرایط قرارداد تعیین میکنذ که طرفها،
حقوق و تعهذات نس ت به داراییها و بذهیهای
مربوط به مشارکت داشته باشنذ؟
خیر

آیا طرفها ،مشارکت را بهگونهه ای سهازمانذهی
کردهانذ که:
الف .هههذف فعالیتهههای آس ،اساسههان تهه مین
محصول بهرای طرفهها باشهذ ییعنهی در
اصههل ،طرفههها نس ه ت بههه تمههام منههاف
بله
اقتصادی داراییههای نهههذاری شهذه در
شخصیت جذاگانه ،حقوقی دارنذ) و
ب .تسویه بذهیهای فعالیت ههذایت شهذه از
طریق مشارکت ،بهطور مستمر به طرفها
وابسته باشذ

خیر
مشارکت خاص
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صورتهایمالیطزفهایمشارکت(بنذهای33تا )32
حسابذاریتحصیلمنافعدرعملیاتمشتزک 

ةّ .23شگبُ ٍاحذ تزبسی هٌبفًی دس یه يولیبت هطتشن تحػیل وٌذ وِ فًبلیت آى يولیبت هطتشن ،تطىیلدٌّذُ
یه فًبلیت تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسی 27

تزکیبها تجتار

ثبضذٍ ،احذ تزبسی ثبیذ ثاشای ساْن

خَد قجك ثٌذ  ،31توبم اغَل حسبثذاسی تشویجْابی تزابسی هٌاذسد دس اساتبًذاسد حسابثذاسی  ٍ 27سابیش
استبًذاسدّبی حسبثذاسی وِ ثب سٌّوَدّبی ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد سا ثىبس گیشد ٍ دس استجبـ ثاب تشویات
تزبسی ،اقاليبت الضاهی قجك آى استبًذاسدّب سا افطاب وٌاذ .اغاَل حسابثذاسی تشویجْابی تزابسی واِ ثاب
سٌّوَدّبی هٌذسد دس ایي استبًذاسد تٌبلؽ ًذاسد ضبهل هَاسد صیش استٍ ،لی هحذٍد ثِ ایي هَاسد ًویضَد9
الف .اًذاصُگیشی داساییْب ٍ ثذّیْبی لبثل تطخیع ثِ اسصشهٌػفبًِ ،ثِ رض الالهی وِ دس استبًذاسد حسبثذاسی 27
(هػَة  ٍ )9287سبیش استبًذاسدّب ،هستخٌی ضذُ است.
ة.

ضٌبسبیی هخبسد تحػیل تشویجْبی تزبسی ثِ يٌَاى ّضیٌِ دس دٍسُ ّبیی وِ ایي هخبسد تحول هیضَد
ٍ خذهبت دسیبفت هیگشدد ،ثِ استخٌبی هخبسد اًتطبس اٍساق ثْبداس هبلىبًِ یب ثذّی وِ قجك استبًذاسد
حسبثذاسی 25

ح.

ابشارها مای

 :ارائه ضٌبسبیی هیضَد؛

ضٌبسبیی داساییْبی هبلیبت اًتمبلی ٍ ثذّیْبی هبلیبت اًتمبلی وِ اص ضٌبخت اٍلیِ داساییْب ٍ ثذّیْب ًبضی
هیضَد ،ثِ استخٌبی ثذّیْبی هبلیبت اًتمبلی ًبضی اص ضٌبخت اٍلیِ سشلفلی قجك الضام استبًذاسد حسبثذاسی
( 27هػَة  ٍ )9287استبًذاسد حسبثذاسی  24ماییات بز درآمذ ثشای تشویجْبی تزبسی.

ت.

ضٌبسبیی هبصاد هبثِاصای اًتمبلیبفتِ ًسجت ثِ خبلع هجبلغ داساییْبی لبثل تطخیع تحػیلضذُ ٍ ثذّیْبی
تمجلضذُ دس تبسیخ تحػیل ،دس غَست ٍرَد ،ثِ يٌَاى سشلفلی؛ ٍ

ث.

اًزبم آصهَى وبّص اسصش ،حذالل ثكَس سبالًِ ،ثشای یه ٍاحذ هَلذ ًمذ وِ سشلفلی ثِ آى تخػیع
یبفتِ است ٍ ،دس غَست ٍرَد ضَاّذی اص احتوبل وبّص اسصش آى ٍاحذ هَلذ ًمذ ،آصهَى وبّص
اسصش سشلفلی تحػیلضذُ دس تشویت تزبسی قجك استبًذاسد حسبثذاسی 23

کاهص ارسش داراییها.

ةّ .24وچٌیي ثٌذّبی  ٍ 33ة ،23تٌْب ثِ ضشقی ثشای تطىیل يولیبت هطتشن وابسثشد داسد واِ فًبلیات تزابسی
هَرَد قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسی ( 27هػَة  ، )9287دس صهبى تطىیل يولیبت هطتشن ،تَسف یىی
اص قشفْب ثِ يولیبت هطتشن ايكب ضذُ ثبضذ .ثب ایي ٍرَد ،دس غَستی وِ توبم قشفْبی يولیبت هطتشن تٌْاب
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داساییْب یب گشٍّی اص داساییْب سا وِ فًبلیت تزبسی سا تطىیل ًویدٌّذ ،دس صهبى تطىیل يولیبت هطتشن ثِ آى
يولیبت ايكب وشدُ ثبضٌذ ،ثٌذّبی هضثَس ثشای تطىیل يولیبت هطتشن وبسثشد ًذاسًذ.
ة .25هزشی يولیبت هطتشن هوىي است هٌبفى خَد دس يولیبت هطتشوی وِ فًبلیات آى ،تطاىیلدٌّاذُ فًبلیات
تزبسی قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسی  27است سا اص قشیك تحػیل هٌابفى اؾابفی دس يولیابت هطاتشن
افضایص دّذ .دس ایي هَاسد دس غَستی وِ هزشی يولیبت هطتشن ،وٌتشل هطتشن ثش يولیبت سا حفام وٌاذ،
هٌبفى لجلی ًگْذاسیضذُ دس يولیبت هطتشن ،تزذیذ اًذاصُگیشی ًویضَد.
ة .26ثٌذّبی  ٍ 33ة 23تب ة ،25ثِ ضشقی ثشای تحػیل هٌبفى دس يولیبت هطتشن وبسثشد ًذاسًاذ واِ قشفْابی
داسای وٌتشل هطتشن ،ضبهل ٍاحذ تزبسی تحػیلوٌٌذُ هٌبفى دس يولیبت هطاتشن ،لجال ٍ ثًاذ اص تحػایل،
تحت وٌتشل ٍاحذ ضخع یب اضخبظ وٌتشلوٌٌذُ ًْبیی یىسبًی ثبضٌذ ٍ آى وٌتشل هَلتی ًجبضذ.
حسابذاریفزوشیااعطایداراییهابهعملیاتمشتزک 

ةّ .27شگبُ ٍاحذ تزبسی دس يولیبت هطتشوی وِ دس آى ،هزشی يولیبت هطتشن است ،ثاِ اًزابم هًبهلاِ ،هبًٌاذ
فشٍش یب ايكبی داساییْب ،ثب يولیبت هطتشن هجبدست وٌذ ،ثب سبیش قشفْبی يولیبت هطتشن هًبهلِ وشدُ است
ٍ ثٌبثشایي ،هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ سَدّب ٍ صیبًْبی ًبضی اص ایي هًبهالت سا تٌْب ثِ هیاضاى هٌابفى سابیش
قشفْبی يولیبت هطتشن ضٌبسبیی وٌذ.
ةّ .28شگبُ ٌیي هًبهالتی ،ضَاّذی هجٌی ثش وبّص خبلع اسصش فشٍش داساییْبیی وِ لشاس اسات ثاِ يولیابت
هطتشن فشٍختِ یب ايكب ضًَذ ،فشاّن وٌذ یب ضَاّذی اص وبّص اسصش آى داساییْب اسائِ ًوبیذ ،آى صیبًْب ثبیاذ
تَسف هزشی يولیبت هطتشن ثكَس وبهل ضٌبسبیی ضَد.
حسابذاریخزیذداراییهااسعملیاتمشتزک 

ةّ .31شگبُ ٍاحذ تزبسی دس يولیبت هطتشوی وِ دس آى ،هزشی يولیبت هطتشن است ،ثِ اًزبم هًبهلِ ،هبًٌذ خشیذ
یب ايكبی داساییْب ،ثب يولیبت هطتشن هجبدست وٌذً ،جبیذ سْن خَد اص سَدّب ٍ صیبًْب سا تب صهبى فشٍش هزذد
آى داساییْب ثِ اضخبظ حبلج ،ضٌبسبیی وٌذ.
ةّ .39شگبُ ٌیي هًبهالتی ،ضَاّذی هجٌی ثش وبّص خبلع اسصش فشٍش داساییْبی خشیذاسیضذُ یب ضاَاّذی اص
وبّص اسصش آى داساییْب فشاّن وٌذ ،هزشی يولیبت هطتشن ثبیذ سْن خَد اص آى صیبًْب سا ضٌبسبیی وٌذ.
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استاندارد حسابداري 04
مشارکتها
پيوست پ
ایه پیًست ،بخص دذاوطذو ایه استاوذارد حسابذار است ي هماوىذ سایز بخطها ایه استاوذارد ،السماالدزا است.

گذار 
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ريیه ها حسابذار  ،تغییز در بزآيردها حسابذار

ي اضتباهاتّ ،شگبُ

ایي استبًذاسد ثشای ًخستیي ثبس ثىبس گشفتِ ضَد ،ؾشٍست داسد وِ ٍاحذ تزبسی ،اقاليبت ووّی الضاهی قجاك
ثٌذ (36د) استبًذاسد حسبثذاسی  23سا تٌْب ثشای دٍسُ سبالًِ ای اسائِ وٌذ وِ لجل اص ًخستیي دٍسُ سابالًِای
لشاس داسد وِ استبًذاسد حسبثذاسی  31ثشای آى ثىبس گشفتِ ضذُ است (دٍسُ لجل)ّ .وچٌیي هوىي است ٍاحذ
تزبسی ایي اقاليبت سا ثشای دٍسُ ربسی یب ثشای دٍسُّبی همبیسِای لجلی ًیض اسائِ وٌذ ،اهب هلضم ثِ اًزبم ایي
وبس ًیست.

23

