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 12  شماره  استاندارد حسابداري

 ها اجاره  حسابداري

ومطالعه“حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”بهاستانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفتهبكار

  مقدمــه

  ّااي  اخاارُ   تازاي   هٌاساة   ٍ افطااي   حسااتساري   ّااي  اًسارز، تدَيش رٍيِاست  ايي  ّسف . 1

 . است  مٌٌسُ ٍ اخارُ  زٌّسُ اخارُ  تَسظ  ٍ عولياتي  اي سزهايِ

  زست اس زاراييْا را تِ  ذزيس يا استفازُ حق  آى  عزيق اس  ٍاحس تداري  مِ  است  اتشاري  اخارُ . 2

  عول  صَرت زر  است  هَظف  زٌّسُ ، اخارُ توليل  ضزط  تِ  اخارُ  آٍرز. زر قزارزازّاي هي

  هاست   را زر پاياى  هَرز اخارُ  زارايي  قاًًَي  ، هالنيت مٌٌسُ اخارُ  قزارزاز تَسظ  ضزايظ تِ

  قزارزازّااي   استاًسارز زر هَرز حسااتساري   ايي  الشاهات  زّس. تٌاتزايي  اًتقال  ٍي  تِ  اخارُ

 ًيش مارتزز زارز.  ليلتو  ضزط تِ  اخارُ

 كاربرد   دامنه

 ضَز :  هَاضز ظيط تكاض گطفتِ  استثٌاي ّا تِ اخاضُ  كليِ  حساتساضي  استاًساضز تايس تطاي  ايي  العاهات . 3

،  ، گداظ، خٌلد    هاًٌدس ًتد     عثيؼي  اظ هٌاتغ  تطزاضي يا تْطُ  اكتطاف  تطاي  اخاضُ  قطاضزازّاي الف.

 ، ٍ هؼازى  تِ  هطتَط  ٍ سايط حقَق  فلعات

ُ   هدَظ زضذػدَظ   اػغاي  قطاضزازّاي .  ب ٍ   سديٌوايي   ًظيدط فيلوْداي    اظ هدَاضزي   اسدتتاز

 . اي ضاياًِ  افعاضّاي ٍ ًطم  تأليف  ، حق اذتطاع  ، حق ، ًوايطٌاهِ ٍيسيَيي

 

زّاس،   هي  را اًتقال  اس زارايي  استفازُ  حق  مارتزز زارز مِ  قزارزازّايي  استاًسارز، تزاي  ايي . 4

ضَز.   ارائِ  زٌّسُ اخارُ  تَسظ  زارايي  تعويز ٍ ًگْساري  اس ذسهات  اي عوسُ  اگز ترص  حتي

ِ   ذاسهاتي   قزارزازّااي   استاًسارز تزاي  زيگز، ايي  اسسَي را   اس زاراياي   اساتفازُ   حاق   ما

 .مٌس، مارتزز ًسارز ًوي  زيگز هٌتقل  عزف  قزارزاز تِ  عزف  يل اس
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   تعاریف

 : اس   ظيط تكاض ضفتِ  هطرع  استاًساضز تا هؼاًي  زض ايي  شي   اغغالحات . 5

  : ُيدا هثدال     هثلد    زضيافد    زض قثدا    زٌّسُ ، اخاضُ آى  هَخة  تِ  كِ  اس   اي هَافقتٌاهِاخاض  

 كٌس. صاض هيٍاگ  كٌٌسُ اخاضُ  تِ  هَضز تَافق  هست  ضا تطاي  اظ زاضايي  استتازُ  حق  هطرػي

 ُهعايداي   هرداعطات   تقطيثاً توام  آى  هَخة  تِ  كِ  اي اظ اخاضُ  اس   ػثاضتاي :  سطهايِ  اخاض ٍ  

ًْايتداً    اسد    هوكدي   زاضايدي   ضَز. هالكي  هي  هٌتق   كٌٌسُ اخاضُ  تِ  زاضايي  اظ هالكي  ًاضي

 ًياتس.  ياتس يا اًتقا   اًتقا 

 ُضَز. هي  اعالق  اي سطهايِ  غيط اظ اخاضُ  اي اخاضُ  تِ ػولياتي :  اخاض 

 ُاس   فسد  تٌْا زض هَاضز ظيط قات   كِ  اس   اخاضُ  ًَػي فسد :  غيط قات   اخاض : 

 تؼيس،  احتوالي  پيطاهسّاي  تطذي  ٍقَع .  الف

 ، زٌّسُ تا هدَظ اخاضُ .  ب

ٍ   كٌٌسُ اخاضُ  ّواى  ، تيي هطاتِ  يييا زاضا  زاضايي  ّواى  تطاي  اًؼقاز قطاضزاز خسيس اخاضُ  .  ج

 ، يا  زٌّسُ اخاضُ

ُ    كِ  اي گًَِ ، تِ كٌٌسُ اخاضُ  تَسظ  اضافي  هثل   پطزاذ  .  ز ِ  زض  زض آغداظ اخداض تدا    ضاتغد

 تاضس.  ٍخَز زاضتِ  هؼقَ   اعويٌاًي  استوطاض اخاضُ

 

 : ُگدطفتي   يا آغداظ تؼلدق    زاضايي  زض اذتياض گطفتي  اظ تاضيد  اس   ػثاضت آغاظ اخاض   ُ تْدا،   اخداض

 . اس   هقسم  كسام ّط

 ُهَضز ًظط ضا تدطاي   ، زاضايي كٌٌسُ اخاضُ  كِ  اس   فسري  غيطقات   اظ زٍضُ  ػثاضت : اخاضُ  زٍض  

  اذتياض زاضز اخاضُ  كٌٌسُ اخاضُ  كِ  زيلطي  ظهاى  هست ّط  اضافِ تِ  اس   كطزُ  اخاضُ  زٍضُ  آى

  اعويٌداى   زّس ٍ زض آغاظ اخاضُ  ازاهِ  اضافدي  هثل   پطزاذ   يا تدسٍى  ضا تا پطزاذ   زاضايي  آى

 ذَاّس كطز.  اذتياض استتازُ  اظ ايي  كٌٌسُ اخاضُ  تاضس كِ  ٍخَز زاضتِ  هؼقَلي

  تپدطزاظز    اخاضُ  زٍضُ  تايس زض عَ   كٌٌسُ اخاضُ  كِ  اظ هثالغي  اس   ػثاضت اخاضُ :  هثال   حساق

ِ   پطزاذ   ضٍز كِ اًتظاض هي  يا اظ ٍي  ٍ  زاضايدي   ، ًلْدساضي  هاليدات   هرداضج   اسدتثٌاي  كٌس )تد

 :  اضافِ ( تِ اس   زٌّسُ اخاضُ  ػْسُ تِ  كِ  ذسهات

  تضدويي   ٍي  تِ  ٍاتستِ  ضرع يا ّط  ٍي  تَسظ  كِ  هثلغي ، ّط كٌٌسُ تا اخاضُ  اضتثاط زض .  الف

 ، يا اس   ضسُ

ُ    تثاطاض زض .  ب ُ  تدا اخداض ِ  ، ّدط  زٌّدس ُ   اضظش  گًَد ِ   تاقيواًدس   تَسدظ   آى  پطزاذد    كد

 تاضس.  ضسُ  تضويي  زٌّسُ اخاضُ  تِ  ثالثي  يا ضرع  كٌٌسُ اخاضُ
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كٌدس    ذطيساضي  قيوتي  ضا تِ  هَضز اخاضُ  تاضس زاضايي  اذتياض زاضتِ  كٌٌسُ اخاضُ  ، چٌاًچِ حا  ايي تا

اذتيداض ذطيدس     تدَزى   استتازُ  قات   زض ظهاى  آى  هٌػتاًِ  كوتط اظ اضظش  اتةهط  اًتظاض ضٍز تِ  كِ

ِ    اظ ايي  استتازُ  زضتاضُ  هؼقَلي  تاضس ٍ زض آغاظ قطاضزاز ًيع اعويٌاى تاضدس،    اذتياض ٍخدَز زاضدت

  هثلد    اضافِ تِ  اخاضُ  زٍضُ  زض عَ   پطزاذ   قات   تْاي  اخاضُ  اظ حساق   ػثاضت  اخاضُ  هثل   حساق 

 . اظ اذتياض ذطيس هعتَض اس   استتازُ  هَضز ًياظ تطاي
 

 تَاًٌس  هي  ٍ هاي   هغلغ  اي ٍ فطٍضٌسُ  ٍ هاي   هغلغ  ذطيساضي  كِ  اس   هثلغي هٌػتاًِ :  اضظش

ِ   هعتَض تا  هثل   ضا زض اظاي  زاضايي  ، يك ػازي  ضطايظ ٍ زض  حقيقي  اي زض هؼاهلِ   يكدسيلط هثازلد

 س.كٌٌ

 اظ :  اس   ػثاضت :  ػوط اقتػازي 

يا چٌدس كداضتط     يك  تَسظ  اقتػازي  لحاػ اظ  زاضايي  ضٍز يك اًتظاض هي  كِ  ظهاًي  هست . الف

 تاضس، يا  استتازُ  قات 

  تَسظ  اظ زاضايي  ضٍز زض فطايٌس استتازُ اًتظاض هي  كِ  هطاتْي  تؼساز تَليس يا ٍاحسّاي .  ب

 ضَز.  كسة  كٌٌسُُ يا چٌس استتاز  يك

 : هَضز اخاضُ  زاضايي  اقتػازي  ضٍز هٌافغ اًتظاض هي  كِ  ظهاًي  اظ هست  اس   ػثاضت ػوط هتيس  

ضدَز ٍ هتدأثط اظ    هدي   ضطٍع  اخاضُ  زٍضُ  اظ اتتساي  زٍضُ  ضَز. ايي  هػطف  ٍاحس تداضي  تَسظ

 . ًيس   زض قطاضزاز اخاضُ  هٌسضج  ظهاًي  هحسٍزيتْاي

 اظ:  اس   ػثاضت ضسُ :  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش 

ُ   تَسظ  كِ  زاضايي  تاقيواًسُ  اظ اضظش  ترص  ، آى كٌٌسُ زض هَضز اخاضُ الف. ُ  اخداض يدا    كٌٌدس

  اسد    حساكثط هثلغدي   ضسُ  تضويي  )هثل   اس   گطزيسُ  تضويي  ٍي  تِ  ٍاتستِ  ضرع

 (، ٍتاضس  پطزاذ   قات   ضطايغي ّط  تَاًس تح  هي  كِ

ُ  اخاضُ  تَسظ  كِ  زاضايي  تاقيواًسُ  اظ اضظش  ترص  ، آى زٌّسُ زض هَضز اخاضُ .  ب يدا    كٌٌدس

 . اس   ضسُ  تضويي  ثالثي  ضرع

 اظ اضظش  تردص   اظ آى  اس   ػثاضت ًطسُ :  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش   ُ ِ   زاضايدي   تاقيواًدس   كد

ِ   ضدرع   ًدساضز يدا تٌْدا تَسدظ      فيكا  اعويٌاى  آى  تحقق  تِ  ًسث   زٌّسُ اخاضُ ِ   ٍاتسدت   تد

 . اس   ضسُ  تضويي  زٌّسُ اخاضُ

 ِهطتدَط   اخاضُ  هثال   حساق   اظ هدوَع  اس   ػثاضت : زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي سطهاي   ِ ُ   تد   اخداض

  لدق تؼ  ٍي  تِ  كِ  اي ًطسُ  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش  گًَِ ٍ ّط  زٌّسُ اظ زيس اخاضُ  اي سطهايِ

 گيطز. هي
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 تيي  اظ تتاٍت  اس   ػثاضت :  ًطسُ  كسة  زضآهس هالي : 

ُ   اي سطهايِ  قطاضزاز اخاضُ  تِ  هطتَط  اخاضُ  هثال   حساق   هدوَع . الف ُ  اظ زيس اخداض ٍ   زٌّدس

 گيطز، ٍ هي  تؼلق  ٍي  تِ  كِ  اي ًطسُ  تضويي  تاقيواًسُ  اضظش  گًَِ ّط

 . اخاضُ  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  تا ًطخ “ الف “زض تٌس   ضسُ ياز  هثل   فؼلي  اضظش .  ب
 

 ِاظ كسط   پس  زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي اظ سطهايِ  اس   ػثاضت زض اخاضُ :  ذالع  گصاضي سطهاي

 . ًطسُ  كسة  زضآهس هالي

 كِ  تٌعيلي  اظ ًطخ  اس   ػثاضت اخاضُ :  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  ًطخ    ُ   ة، سدث  زض آغداظ اخداض

ُ   هثدال    حدساق    فؼلي  اضظش  ضَز هدوَع ُ   ٍ اضظش  اخداض ُ   تضدويي   تاقيواًدس   زاضايدي   ًطدس

 تطاتط ضَز.  هَضز اخاضُ  زاضايي  هٌػتاًِ  اضظش تا

 اسد    اي ضسُ  سَز تضويي  ًطخ :  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  استقطاؼ  فطضي  ًطخ   ِ ُ   كد ُ  اخداض   كٌٌدس

  ، ًطذي آى  تؼييي  اهكاى  ػسم  كٌس يا زض غَضت  پطزاذ   طاتِه  اخاضُ  يك  تَز تطاي گعيط هي ًا

ٍ   تاظپطزاذد    تدا ضدطايظ    ٍاهدي   زضياف   تطاي  تَز زض آغاظ اخاضُ گعيط هي ًا  كٌٌسُ اخاضُ  كِ

 ضَز.  هَضز ًظط هتحو   ذطيس زاضايي  هَضز ًياظ تطاي  استقطاؼ  خْ   هطاتِ  تضويي

 ها  اجاره  بندی طبقه

  اس هالنيات  ًاضاي   ٍ هشاياي  هراعزات  تز هيشاى ّا هثتٌي اخارُ  تٌسي استاًسارز عثقِ  اييزر  . 6

  ٍقاَ    اهناى  ضاهل  گيزز. هراعزات هي  تعلق  مٌٌسُ يا اخارُ  زٌّسُ اخارُ  تِ  مِ  است  زارايي

  زليال  تِ  اييزار  زر تاسزُ  ٍ ماّص  فٌاٍري  ضسى  يا هٌسَخ  تالاستفازُ  اس ظزفيت ًاضي  سياى

عوز   سَزآٍر زر عَل  اًتظار عوليات  قثيل اس  هَارزي  . ّوچٌيي است  اقتصازي  تغييز ضزايظ

  تاقيواًسُ  ارسش  يا تحقق  زارايي  ارسش  اس افشايص  سَز حاصل  گًَِ ٍ ّز  زارايي  اقتصازي

 هشايا تاضس.  تَاًس هعزف هي

ِ   هي  تٌسي عثقِ  يا سزهايِ  اخارُ  عٌَاى تِ  اي اخارُ . 7 ِ   ضاَز ما   تقزيثاا  توااهي    آى  هَخاة   تا

  هراعزات  تقزيثا  توام  مِ  اي ضَز. اخارُ  هٌتقل  زارايي  اس هالنيت ًاضي  ٍ هشاياي  هراعزات

 ضَز. هي  تٌسي عثقِ  عولياتي  اخارُ  عٌَاى ًنٌس تِ  را هٌتقل  زارايي  اس هالنيت ًاضي  ٍ هشاياي
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زارز.   قزارزاز تستگي  ضنل  ٍ ًِ  هعاهلِ  هحتَاي  ( تِ يا عولياتي  اي سزهايِ  )يعٌي  اخارُ  ًَ  . 8

ِ   اي سزهايِ  اخارُ  عٌَاى هعوَال  تِ  اخارُ  ، يل زر آى  مِ  اس ضزايغي  ّايي ًوًَِ   تٌاسي  عثقا

 : سيز است  ضزح ضَز، تِ هي

ضاَز    هٌتقال   مٌٌسُ اخارُ  تِ  اخارُ  ٍرُز  زر پاياى  زارايي  ، هالنيت قزارزاز اخارُ  عثق . الف

 (، توليل  ضزط تِ  )اخارُ

اذتياار    اعواال   را زر تااريد   هَرز اخاارُ   زارايي  تاضس مِ  اذتيار زاضتِ  مٌٌسُ اخارُ .  ب

ِ   موتاز اس ارسش   هزاتة  رٍز تِ اًتظار هي  مِ  قيوتي  ذزيس تِ   زر آى  زاراياي   هٌصافاً

ِ   ، اًتظار هعقَلي مٌس ٍ زر آغاس اخارُ  تاضس ذزيساري  تاريد ِ    ٍخَز زاضات   تاضاس ما

 ذَاّس مزز،  اذتيار استفازُ  اس ايي  مٌٌسُ اخارُ

  اگز هالنيت  را زرتز گيزز، حتي  زارايي  زرصس عوز اقتصازي 75  حساقل  اخارُ  زٍرُ .  ج

 ًطَز.  ًْايتا  هٌتقل  زارايي

  زرصاس ارسش  91تزاتاز تاا     حساقل  زر آغاس اخارُ ُ اخار  هثالغ  حساقل  فعلي  ارسش .  ز

 تاضس، ٍ   هَرز اخارُ  زارايي  هٌصفاًِ

تتَاًاس    مٌٌسُ تٌْا اخارُ  مِ  اي گًَِ تاضس تِ  ذاصي  هاّيت  زاراي  هَرز اخارُ  زارايي . ّ 

 مٌس.  استفازُ  ، اس آى هالحظِ  قاتل  تغييزات  اًدام  تسٍى
 

ٍ   زٌّاسُ  اخاارُ   سهااًي  گيازز. اگاز زر ّاز    هي  صَرت  ّا زر آغاس اخارُ اخارُ  تٌسي عثقِ . 9

ِ   آى  ، ضزايظ تدسيس قزارزاز اخارُ  خاي  تِ  مٌٌس مِ  تَافق  مٌٌسُ اخارُ ِ  را تا تغيياز    اي گًَا

ِ   ًسثت  هتفاٍتي  تٌسي عثقِ  هٌدز تِ 8تا  6  تٌسّاي  هعيارّاي  تِ  تا تَخِ  زٌّس مِ   اخاارُ   تا

ضاَز. تغيياز زر    هاي   قزارزاز خسيس تلقاي   يل  عٌَاى تِ  ضَز، قزارزاز تدسيسًظز ضسُ  قثلي

( ياا   هاَرز اخاارُ    زارايي  تاقيواًسُ  يا ارسش  تزاٍرزّا )ًظيز تغييز زر تزاٍرز عوز اقتصازي

ِ   ( ًوي مٌٌسُ اخارُ  تَسظ  اخارُ  پززاذت  ، عسم عَر هثال ) تِ  تغييز ضزايظ   عٌاَاى  تَاًاس تا

 تنار رٍز.  هقاصس حساتساري  تزاي  اخارُ  تٌسي تدسيس عثقِ  خْت  ليليز
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ِ     ّواًٌس اخاارُ   ٍ ساذتواى  سهيي  اخارُ . 11 ِ   اخاارُ   ساايز زاراييْاا تا   ٍ عوليااتي   اي سازهاي
ًاهحسٍز   هعوَال  عوز اقتصازي  مِ  است  ايي  سهيي  اس ٍيژگيْاي  ضَز. اها يني هي  تٌسي عثقِ

ضاَز،    هٌتقال   مٌٌاسُ  اخاارُ   تِ  اخارُ  زٍرُ  زر پاياى  آى  اًتظار ًزٍز هالنيت  اًچِزارز ٍ چٌ
ضاَز )هاًٌاس    ًواي   هٌتقل  مٌٌسُ اخارُ  تِ  اس هالنيت ًاضي  ٍ هشاياي  هراعزات  تقزيثا  تواهي

ِ  ٍ ّز  تلقي  عولياتي  ّا، اخارُ اخارُ  ًَ   (. ايي ٍقفي  سهيٌْاي  اخارُ ِ   پززاذات   گًَا   اٍليا
  تزهثٌااي   اخاارُ   زٍرُ  ٍ زر عاَل   هحساَب   اخارُ  پززاذت پيص  عٌَاى تا آًْا تِ  راتغِ زر

  زر سزفصال   يازضاسُ   پززاذات  ضاَز. پايص   هي  هَرز اًتظار هستْلل  هٌافع  مسة  الگَي

 ضَز. هي  هٌعنس “استيداري  سهيٌْاي  پززاذت پيص ”  عٌَاى  هطَْز تحت  ثاتت  زاراييْاي

  كننده اجاره  ها توسط اجاره  بداریحسا

   ای سرمایه  های اجاره

ِ   اضظش  هؼاز   هثلغي ٍ تِ  ٍ تسّي  زاضايي  ػٌَاى  تايس تح   اي سطهايِ  ّاي اخاضُ . 11   زاضايدي   هٌػدتاً

  اهِ، زض تطاظً كوتط اس   كسام ، ّط اخاضُ  هثال   حساق   فؼلي  اضظش  يا تِ  زض آغاظ اخاضُ  هَضز اخاضُ

ُ   هثدال    حساق   فؼلي  اضظش  هحاسثِ  ضَز. تطاي  هٌؼكس  كٌٌسُ اخاضُ سدَز    ضدوٌي   ، اظ ًدطخ  اخداض

پصيط ًثاضدس   اهكاى  اخاضُ  ضسُ سَز تضويي  ضوٌي  ًطخ  تؼييي  كِ  غَضتي ٍ زض  اخاضُ  ضسُ تضويي

 ضَز. هي  استتازُ  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  استقطاؼ  فطضي  اظ ًطخ

آًْاا    قاًًَي  صزفا  ضنل  ٍ ًِ  اقتصازي  هحتَا ٍ ٍاقعيتْاي  ٍ سايز رٍيسازّا عثق  تهعاهال . 12
  اي گًَِ تِ  اخارُ  قاًًَي  ضنل  است  هوني  اي سزهايِ  ّاي ضَز. زر هَرز اخارُ هي  ضٌاسايي
  قعيتْااي ًياٍرز، اها هحتَا ٍ ٍا  زست را تِ  هَرز اخارُ  زارايي  هالنيت  مٌٌسُ اخارُ  تاضس مِ
تقزيثا  تزاتاز    هثلغي  تا تعْس پززاذت  مٌٌسُ اخارُ  مِ  است  آى  هثيي  اخارُ  تِ  هزتَط  اقتصازي
  اس تناارگيزي   حاصال   اقتصازي  ، هٌافع هزتَط  هالي  ّشيٌِ  اضافِ تِ  زارايي  هٌصفاًِ  ارسش
 مٌس. هي  تحصيل  آى  عوز اقتصازي  عوسُ  ترص  را تزاي  هَرز اخارُ  زارايي

ٍاحس   ٍ تعْسات  اقتصازي  ًطَز، هٌاتع  هٌعنس  مٌٌسُ اخارُ  ّا زر تزاسًاهِ اخارُ  ايي  چٌاًچِ . 13

  ضاَز. تٌااتزايي   هي  ًيش هرسٍش  آى  هالي  ًسثتْاي  تزتية  ٍ تسيي  ارائِ  موتز اس ٍاقع  تداري

تعْاس    عٌَاى زيگز تِ  ٍ اس سَي  زارايي  عٌَاى سَ تِ  ، اس يل اي سزهايِ  ّاي اخارُ  اًعناس

 .  است  هٌاسة  ، زر تزاسًاهِ تْا زر آيٌسُ اخارُ  هثالغ  پززاذت
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زر   هزتَط  زاراييْاي  ماٌّسُ  هثلغ  ضنل  تِ  اي سزهايِ  ّاي اخارُ  تِ  هزتَط  تسّيْاي  اًعناس . 14

ضاَز،    تفنيال   غيزخااري  ٍ  خااري   ، تسّيْا تِ تزاسًاهِ  . اگز زر هتي هداس ًيست  تزاسًاهِ

 تزذَرز ذَاّس ضس.  ضنل  ّويي ًيش تِ  اخارُ  تِ  هزتَط  تسّيْاي تا

ِ   قثيل اس  اي سزهايِ  ّاي اس اخارُ  يل تا ّز  هزتثظ  اٍليِ  هستقين  هرارج . 15 ٍ   ثثتاي   ّااي  ّشيٌا

 ياتس. هي  عناساً  ضسُ ضٌاسايي  زارايي  اس هثلغ  ترطي  عٌَاى تِ  هزتَط  تضويٌْاي  تأهيي

ُ   ٍ كاّص  هالي  ّاي ّعيٌِ  تايس تيي  اخاضُ  هثال  . 16 ِ    تسدْين   تدسّي   هاًدس تايدس    هدالي   ضدَز. ّعيٌد

ُ   سدَز تضدويي    ًطخ  يك  ضَز كِ  تسْين  اخاضُ  زٍضُ  زض عَ   هالي  ّاي زٍضُ  تِ  اي گًَِ تِ   ضدس

ِ   سدَْل    تدطاي   ايداز كٌس. زض ػو   زٍضُ ّط  تطاي  تسّي  هاًسُ  تِ  ًسث   ثات   ازٍاضي   هحاسدث

 كطز.  هٌظَض استتازُ  ايي  تطاي  تقطيثي  اظ ًطخ  تَاى هي

ِ   ، سثة اي سطهايِ  اخاضُ  هالي  زٍضُ زض ّط . 17 ِ   زاضايدي   اسدتْال    ايداز ّعيٌد   هدالي   ّداي  ٍ ّعيٌد

ُ    زاضايدي   استْال   ضَز. ضٍيِ هي ِ     هدَضز اخداض ُ هدَضز ا   تايدس تدا ضٍيد   زاضاييْداي   تدطاي   سدتتاز

ِ    يكساى  ٍاحس تداضي  تولك  پصيط تح  استْال  اسدتاًساضز    تايدس عثدق    اسدتْال    تاضدس. ّعيٌد

ِ   ًسث  ضَز. اگط  ٍ ضٌاسايي  هحاسثِ “هطَْز  ثات   زاضاييْاي ”  ػٌَاى تا 11  ضواضُ  حساتساضي   تد

  ٍخدَز ًدساضز، زاضايدي     هؼقدَلي   ، اعويٌداى  سُكٌٌ اخاضُ  تَسظ  اخاضُ  زٍضُ  زض پاياى  زاضايي  تولك

 ضَز.  ، هستْلك تط اس  كَتاُ  كسام ّط  يا ػوط هتيس آى  اخاضُ  زٍضُ  تايس زض عَ   ضسُ اخاضُ

  اس هاَرز اخاارُ    اساتفازُ   تزاي  مٌٌسُ اخارُ  حق  هعزف  مِ  اي سزهايِ  اس اخارُ ًاضي  زارايي . 18

ِ   هستْلل  ّايي تايس زر زٍرُ  ز ٍ تٌاتزاييزار  ، غالثا  عوز هحسٍزي است   آى  هٌاافع   گززز ما

ٍ   هٌظن  رٍضي  ، تزاساس ضسُ  اخارُ  پذيز زارايي استْالك  ضَز. هثلغ هي  عايس ٍاحس تداري

  زٍرُ  ، زر عاَل  مٌٌسُ اخارُ  تولل  تحت  هطاتِ  سايز زاراييْاي  استْالك  تا رٍيِ  ينٌَاذت

ٍخَز   هعقَل  اعويٌاًي  ضَز. چٌاًچِ هي  ، هستْلل ضسُ اخارُ  هَرز اًتظار اس زارايي  استفازُ

  ضاَز، زٍرُ  هاي   هٌتقل  مٌٌسُ اخارُ  تِ  زارايي  ، هالنيت اخارُ  زٍرُ  زر پاياى  تاضس مِ  زاضتِ

  زٍرُ  عاي   ، زاراياي  . زر غيز ايٌصاَرت  است  عوز هفيس زارايي  هَرز اًتظار هعازل  ستفازُا

 ضَز. هي  ، هستْلل تز است مَتاُ  مسام ، ّز يا عوز هفيس آى  اخارُ
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  زٍرُ  آى  تازاي   اخاارُ   تا هثالغ  ًسرت تِ  زٍرُ  هالي  ٍ ّشيٌِ  زارايي  استْالك  ّشيٌِ  هدوَ  . 19

رٍ،  ايي . اس ًيست  صحيح  زٍرُ  ّشيٌِ  عٌَاى تِ  اخارُ  هثالغ  ، ضٌاسايي ٍ تٌاتزايي  تتزاتز اس

 . تعيس است  اهزي  اخارُ  تِ  هزتَط  ٍ تسّي  زارايي  هثلغ  ، تزاتز تَزى اس آغاس اخارُ  پس

  تِ  ًسثت  زفتزي  هثلغ  زيگز فشًٍي  عثارت  ٍ تِ  هَرز اخارُ  زارايي  ارسش  ماّص  تعييي  تزاي . 21

  عٌاَاى  تاا  32  ضاوارُ   ، اس اساتاًسارز حسااتساري   هَرز اًتظار زارايي  آتي  اقتصازي  هٌافع

 ضَز. هي  استفازُ اضظش زاضاييْا كاّص

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  اي سطهايِ  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  كٌٌسُ اخاضُ . 21

 ، اي سطهايِ  ّاي اخاضُ  ضٌاسايي  خْ   هَضز استتازُ  حساتساضي  ضٍيِ .  الف

هدَضز    اسدتْال    ٍ ػودط هتيدس يدا ًطذْداي      اسدتْال    هحاسثِ  خْ   هَضز استتازُ  ضٍضْاي .  ب

   ، استتازُ

ِ   ٍ اسدتْال    زاضايي اًثاضتِ  اضظش  ، كاّص زفتطي  هثل   ًاذالع  تغثيق  غَضت .  ج زض   اًثاضدت

  زاضاييْداي   گدطزش   ٍ سايط اقدالم   زٍضُ  ، استْال  ، كاّص اضافات  كِ  زٍضُ  اتتسا ٍ اًتْاي

 زّس،  ضا ًطاى  هَضز اخاضُ

  ترػديع   خداضي   زٍضُ  تِ  اي سطهايِ  اخاضُ  قطاضزازّاي  تات   كِ  هالي  ّاي ّعيٌِ  هدوَع . ز

 ، اس   يافتِ

  ترػديع   هالي  ّاي يٌِاظ كسط ّع  پس  اي سطهايِ  اخاضُ  اظ قطاضزازّاي ًاضي  تؼْسات  هثال  . ّ

 . ٍ غيطخاضي  خاضي  زٍ عثقِ  تِ  هطتَط  تسّيْاي  ذالع  ٍ تتكيك  آتي  ّاي زٍضُ  تِ  يافتِ

،  ساالًِ  اخاضُ  ، هثل  هست  اظ خولِ  كٌٌسُ اخاضُ  تطاي  قطاضزاز اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ٍ 

ُ   تيٌدي  پيص  يتدسيس قطاضزاز، اذتياض ذطيس ٍ هحسٍزيتْا  ضطايظ ُ    ضدس   زض قدطاضزاز اخداض

 خسيس.  اخاضُ  خسيس يا قطاضزازّاي  سَز، استقطاضْاي  زض تقسين  هحسٍزي   ضاه 

 

  عملياتي  های اجاره

ُ   زٍضُ  عي  هستقين  ذظ  تايس تطهثٌاي  اخاضُ  ، هثال  ػولياتي  ّاي زض اخاضُ . 22 ِ   اخداض ِ   ػٌدَاى  تد   ّعيٌد

  هٌدافغ   كسدة   ظهداًي   تيداًلط اللدَي    زيلدطي   سيستواتيك  هثٌاي  ط ايٌكِضَز هل  ضٌاسايي  زٍضُ

 تاضس.  كٌٌسُ استتازُ  تَسظ  اقتػازي
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(  ٍ ًگْاساري   ًظيز تيوِ  ذسهاتي  هرارج  استثٌاي )تِ  اخارُ  ، هثالغ عولياتي  ّاي اخارُ  تزاي . 23

  سيساتواتيل   هثٌاي  ضَز، هگز ايٌنِ هي  ضٌاسايي  زٍرُ  ّشيٌِ  عٌَاى تِ  هستقين  ذظ  تزهثٌاي

  تاضس، حتاي   مٌٌسُ استفازُ  تَسظ  زارايي  اقتصازي  هٌافع  مسة  سهاًي  الگَي  هعزف  زيگزي

 هثٌا ًثاضس.  آى تز  اخارُ  تِ  هزتَط  اگز پززاذتْاي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  ػولياتي  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  كٌٌسُ اخاضُ . 24

  تِ  هطتَط  تا اعالػات  ّوطاُ  فسد  غيطقات   ػولياتي  ّاي اخاضُ  تطاي  آتي  اخاضُ  هثال   حساق  .الف

 ، سالياًِ  اخاضُ  ٍ هثل   هست

 ، ٍ اس   ضسُ  ضٌاسايي  زٍضُ  ّعيٌِ  ػٌَاى تِ  كِ  اخاضُ  هثال  .  ب

  ضسُ  تيٌي پيص  هحسٍزيتْاي  خولِاظ   كٌٌسُ زض هَضز اخاضُ  اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج

خسيدس ٍ اًؼقداز     سدَز، استقطاضدْاي    زض تقسدين   هحدسٍزي    ، ضداه   زض قطاضزاز اخاضُ

 خسيس.  اخاضُ  قطاضزازّاي

   دهنده اجاره  ها توسط اجاره  حسابداری

   ای سرمایه  های اجاره

ٍ   زضيدافتٌي   ضقن  يك  ػٌَاى تِ  زض تطاظًاهِ ضا  اي سطهايِ  تا اخاضُ  هطتثظ  تايس زاضايي  زٌّسُ اخاضُ . 25

 كٌس.  هٌؼكس  زض اخاضُ  ذالع  گصاضي سطهايِ  هؼاز   هثلغي تِ

  زارايي  اس هالنيت ًاضي  ٍ هشاياي  هراعزات    توام تقزيثا  زٌّسُ ، اخارُ اي سزهايِ  ّاي زر اخارُ . 26

ٍ   اصل  تاسيافت  صَرت  تِ  زريافتٌي  اخارُ  هثالغتا   مٌس ٍ تٌاتزايي هي  ، هٌتقل مٌٌسُ اخارُ  را تِ

 ضَز. تزذَرز هي  گذاري سزهايِ  زرآهس هالي

ِ   ًسث   ضَز كِ  ضٌاسايي  اللَيي  تايس تطاساس  زضآهس هالي . 27 ُ   تد ِ   هاًدس   ذدالع   گدصاضي  سدطهاي

 يداز كٌس.ا  ثاتتي  ازٍاضي  تاظزُ  ، ًطخ اي سطهايِ  تا اخاضُ  ضاتغِ زض  زٌّسُ اخاضُ

 اس  يال  ّاز   تِ  ٍ سيستواتيل  هٌغقي  اي گًَِ هعوَال  تِ  ، زرآهس هالي اي سزهايِ  ّاي زر اخارُ . 28

ِ   ًحَي  ياتس تِ هي  ترصيص  هالي  ّاي زٍرُ  ِ   ًساثت   ما ِ   هاًاسُ   تا   ذاالص   گاذاري  سازهاي

ضَز.   حاصل  ثاتتي  ازٍاري  اسزُت  ، ًزخ هالي  زٍرُ ّز  اي سزهايِ  تا اخارُ  راتغِ زر  زٌّسُ اخارُ
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  ًاذاالص   گذاري ( اس سزهايِ ذسهات  هرارج  استثٌاي )تِ  هالي  زٍرُ ّز  تِ  هزتَط  اخارُ  هثالغ

 ياتس.  ماّص  ًطسُ  مسة  ٍ زرآهس هالي  گذاري سزهايِ  ضَز تا اصل هي  زازُ  تزگطت  زر اخارُ

  زٌّاسُ  اخارُ  ًاذالص  گذاري سزهايِ  زر هحاسثِ  مِ  تزآٍرزي  ًطسُ تضويي  تاقيواًسُ  ارسش . 29

  ًطاسُ   تضاويي   تاقيواًسُ  ارسش  ضَز. چٌاًچِ هي  تزرسي  زٍرُ ّز  ضَز زر پاياى هي  هلحَػ

ِ  تدسيسًظز هي  اخارُ  زٍرُ  زرآهس زر عَل  ياتس، ترصيص  ماّص  تزآٍرزي   ضَز ٍ ّزگًَا

  مسة  ٍ زرآهس هالي  ًطسُ  تضويي  تاقيواًسُ  ارسش  يسزفصلْا  قثال  تِ  مِ  زر هثالغي  ماّص

 ضَز. هي  ضٌاسايي  زرًگ ، تي است  هٌظَر ضسُ  ًطسُ

عٌاَاى   تاا  31اي مِ عثق استاًسارز حساتساري ضاوارُ   تا يل زارايي هَرز اخارُ سزهايِ .هنزر -29

هساتقل ياا   عاَر   ، تِزاضاييْاي غيطخاضي ًلْساضي ضسُ تطاي فطٍش ٍ ػوليات هتَقف ضسُ

تٌسي ضسُ اسات   عٌَاى ًگْساري ضسُ تزاي فزٍش عثقِ قالة يل هدوَعِ ٍاحس، تِ زر

 تايس عثق استاًسارز ياز ضسُ تزذَرز ضَز.

  اًداام   زر هزاحل  عَر هعوَل تِ  العول ٍ حق  حقَقي  هرارج  قثيل ، اس اٍليِ  هستقين  هرارج . 31

ِ   هساتقين   هرارج  ، ايي اي سزهايِ  ّاي اخارُ ضَز. زر هي  ٍ اًعقاز قزارزاز ٍاقع  هذامزُ   اٍليا

ضاَز ٍ   هاي   ضٌاساايي   ّشيٌِ  عٌَاى تِ  ٍقَ   ٍ زر زٍرُ  تحول  زرآهس هالي  هٌظَر مسة تِ

 گززز. هي  هٌتقل  زرآهس زٍرُ  تِ  ًطسُ  مسة  اس زرآهس هالي  ، ترطي آى  هعازل

هَضز   ضا ّواًٌس ضٍيِ  فطٍش  ، تايس سَز يا ظياى اس   ٌسُيا فطٍض  تَليسكٌٌسُ  كِ  اي زٌّسُ  اخاضُ . 31

سدَز    ػوساً اظ ًدطخ   كٌس. چٌاًچِ  ضٌاسايي  سَز ٍ ظياى  غَضت زض  قغؼي  فطٍضْاي  تطاي  استتازُ

ُ  سدَز تضدويي    ًطخ  تايس تا اػوا   اظ فطٍش  ضَز، سَز حاغ   استتازُ  كوتطي  ضسُ تضويي   ضدس

ِ   هسدتقين   ، هرداضج  تدطايي   َز. افعٍىض  ضٌاسايي  ضايح  تداضي ُ   زٍضُ  تايدس زض ضدطٍع    اٍليد   اخداض

 ضَز.  ضٌاسايي  سَز ٍ ظياى  غَضت زض  ّعيٌِ  ػٌَاى تِ
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زّاس.   هاي   اًتراب  حق  ذزيس يا اخارُ  ذَز تزاي  هطتزياى  تِ  اغلة  يا فزٍضٌسُ  تَليسمٌٌسُ . 32

زرآهاس    ايدااز زٍ ًاَ     ساثة   يا فزٍضٌسُ  ٌسُتَليسمٌ  تَسظ  زارايي  يل  اي سزهايِ  اخارُ

 ضَز: سيز هي  ضزح تِ

ِ   هَرز اخارُ  زارايي  قغعي  اس فزٍش ًاضي  سَز ٍ سياى  هعازل  سَز يا سياًي الف.   قيوتْااي   تا

 ، ٍ  است  فزٍضي  يا عوسُ  تداري  ترفيفات  گًَِ ّز  مٌٌسُ هٌعنس  مِ  فزٍش  هعوَل

 . اخارُ  زٍرُ  لزر عَ  زرآهس هالي .   ب
 

ِ   اخاارُ   زٍرُ  را زر ضازٍ    ، زرآهاس فازٍش   زٌّسُ اخارُ  يا فزٍضٌسُ  تَليسمٌٌسُ . 33   اي سازهاي

  ًازخ   تا اعواال   مِ  اخارُ  هثالغ  حساقل  فعلي  يا ارسش  زارايي  هٌصفاًِ  ارسش  اقل  تزاساس

ِ   فزٍش  ضسُ توام  ٌس. تْايم هي  ، ثثت است  ضسُ  هحاسثِ  رايح  تداري  ضسُ سَز تضويي   ما

  صاَرت  ، ياا زر  ضاسُ  تواام   اس تْااي   ضاَز عثاارت   هاي   ضٌاسايي  اخارُ  زٍرُ  زر ضزٍ 

  تاقيواًاسُ   ارسش  فعلاي   اس مساز ارسش   پس  هَرز اخارُ  زارايي  زفتزي  ، هثلغ تَزى  هتفاٍت

  اسات   ، سَز فزٍش فزٍش  ضسُ توام  ٍ تْاي  زرآهس فزٍش  تيي  . تفاٍت است  ًطسُ  تضويي

 ضَز. هي  ضٌاسايي  قغعي  فزٍضْاي  تزاي  ٍاحس تداري  هعوَل  رٍيِ  تزاساس  مِ

  عَر صَري تِ  هطتزي  هٌظَر خذب هَارز تِ  زر تعضي  زٌّسُ اخارُ  يا فزٍضٌسُ  تَليسمٌٌسُ . 34

ضاَز   هاي   ساثة   زذاي ً  اس چٌيي  مٌس. استفازُ هي  را اعالم  تزي پاييي  ضسُ سَز تضويي  ًزخ

  عَر صَري تِ  ضَز. چٌاًچِ  ضٌاسايي  فزٍش  ، زر سهاى زرآهس هعاهلِ  اس مل  اي عوسُ  ترص

ِ   اس فازٍش   ضَز، سَز حاصال   اعالم  تزي پاييي  ضسُ سَز تضويي  ًزخ هحاسٍز    هثلغاي  تا

 ضس. هي  هحاسثِ  رايح  تداري  ضسُ سَز تضويي  ًزخ  اعوال  صَرت زر  ضَز مِ هي

ضَز، سيزا،  هي  ضٌاسايي  ّشيٌِ  عٌَاى ، تِ اخارُ  زٍرُ  هعوَال  زر ضزٍ   اٍليِ  هستقين  هرارج . 35

 . است  اس فزٍش  سَز حاصل  تا مسة  اساسا  هزتثظ  هرارج  گًَِ ايي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس :  اي سطهايِ  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  زٌّسُ اخاضُ . 36
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زض   ذدالع   گصاضي ٍ سطهايِ  ًطسُ  كسة  ّا، زضآهس هالي زض اخاضُ  ًاذالع  گصاضي سطهايِ الف.

ِ   هطتدَط   هغالثدات   ذدالع   تتكيك  ٍ ّوچٌيي  تطاظًاهِ  ّا زض تاضيد اخاضُ   گدصاضي  )سدطهاي

 ، ٍ غيطخاضي  خاضي  زٍ عثقِ  ( تِ زض اخاضُ  ذالع

 ، ٍ ٍغَ   طقات غي  اخاضُ  هثال   حساق   تطاي  اًثاضتِ  شذيطُ . ب

 .  زٌّسُ زض هَضز اخاضُ  تلٌسهست  قطاضزاز اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج

 

  عملياتي  های اجاره

  زاضاييْداي   سطفػد    تح   هاّي   ضا تطاساس  ػولياتي  اخاضُ  هَضَع  تايس زاضاييْاي  زٌّسُ اخاضُ . 37

 كٌس .  اضائِ  ًاهطَْز زض تطاظًاهِ  هطَْز يا زاضاييْاي  ثات 

  مٌٌاسُ  اخاارُ   تِ  زارايي  اس هالنيت ًاضي  عوسُ  ٍ هشاياي  ، هراعزات عولياتي  ّاي زر اخارُ . 38

ِ   زٌّاسُ  اخاارُ   تَساظ   هَرز اخارُ  زارايي  ضَز. تٌاتزايي ًوي  هٌتقل ٍ   هاٌعنس   زر تزاسًاها

 ضَز. هي  زرآهس ضٌاسايي  عٌَاى تِ  اخارُ  زٍرُ  تْا زر عَل اخارُ

ُ   زٍضُ  زض عدَ    هستقين  ذظ  ضٍش  تايس تِ  ػولياتي  اظ اخاضُ ًاضي  زضآهس اخاضُ . 39   ضٌاسدايي   اخداض

ِ   اظ زاضايدي  ًاضدي   هٌدافغ   كسدة   ظهداًي   ، اللَي زيلطي  هٌظن  هثٌاي  ضَز، هلط ايٌكِ ِ  ضا تد   گًَد

 زّس .  ًطاى  هٌاسثتطي

ِ   هي  تحول  زرآهس اخارُ  مسة  تزاي  مِ  استْالك  قثيل اس  هرارخي . 41 ِ   عٌاَاى  ضاَز تا   ّشيٌا

ِ    ذاسهاتي   تاتات   زريافتي  هثالغ  استثٌاي )تِ  گززز. زرآهس اخارُ هي  ضٌاسايي ٍ   هاًٌاس تيوا

ِ  هي  ضٌاسايي  اخارُ  زٍرُ  زر عَل  هستقين  ذظ  رٍش  ( هعوَال  تِ ًگْساري   ضَز، هگز ايٌنا

تاضاس.    هَرز اخاارُ   زارايي  هٌافع  مسة  سهاًي  اس الگَي  تْتزي  هعزف  زيگزي  هٌظن  هثٌاي

 تاضس.  هتفاٍت  اخارُ  زريافت  زرآهس تا هثٌاي  ضٌاسايي  الگَي  است  هوني  زٍ حالت ّز زر

  ٍاقع  عولياتي  اخارُ  زرآهس اس هحل  تا مسة  ارتثاط هطرصا  زر  مِ  اي اٍليِ  هستقين  هرارج . 41

ضَز ياا زر   هٌظَر هي  سَز ٍ سياى  تِ  تا زرآهس اخارُ  هتٌاسة  اخارُ  زٍرُ  ضَز، زر عَل هي

 گززز. هي  ضٌاسايي  زٍرُ  ّشيٌِ  عٌَاى تِ  ٍقَ   زٍرُ
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ُ   هؼوَ   تا ضٍيِ  تايس هٌغثق  ضسُ  زازُ  اخاضُ  زاضاييْاي  استْال  . 42 ُ  اخداض   زاضاييْداي   تدطاي   زٌّدس

ُ   استاًساضز حساتساضي  تايس عثق  استْال   تاضس ٍ ّعيٌِ  هطاتِ   زاضاييْداي  ”  ػٌدَاى  تدا  11  ضدواض

 ضَز .  ٍ ضٌاسايي  هحاسثِ “ هطَْز  ثات 

  ضٌاسايي  فزٍش  تاتت  سَزي  عولياتي  تا اخارُ  راتغِ زر  زٌّسُ اخارُ  يا فزٍضٌسُ  تَليسمٌٌسُ . 43

 . ًيست  فزٍش  هعازل  عولياتي  مٌس، سيزا اخارُ ًوي

 هَاضز ظيط ضا افطا كٌس:  ػولياتي  ّاي تا اخاضُ  ضاتغِ تايس زض  زٌّسُ خاضُا . 44

ِ   ، اسدتْال   زفتدطي   هثل   ًاذالع  تغثيق  غَضت الف. ِ  كداّص  ٍ   اًثاضدت   تدطاي   اضظش اًثاضدت

ُ    اظ زاضاييْداي   اغدلي   گطٍُ ّط ِ   زٍضُ  زض اتتدسا ٍ اًتْداي    هدَضز اخداض هدَضز    حسدة   كد

 ظيط تاضس: هَاضز  زٌّسُ ًطاى

 ، زٍضُ  استْال   ّعيٌِ د

ُ   ضٌاسدايي   اضظش  كداّص   ظياى د ٍ    غدَضت  زض  ضدس عثدق اسدتاًساضز    سدَز ٍ ظيداى 

 ،“كاّص اضظش زاضاييْا” ػٌَاى تا 32حساتساضي ضواضُ 

عثق استاًساضز حسداتساضي ضدواضُ     زٍضُ  زاضاييْا عي  اضظش  كاّص  ظياًْاي  تطگط  د

 ،“زاضاييْاكاّص اضظش ” ػٌَاى تا 32
 

ُ   فسدد   غيطقات   ػولياتي  ّاي اخاضُ  تِ  هطتَط  آتي  اخاضُ  هثال   حساق  .  ب   تدا اعالػدات    ّودطا

 ، ٍ  سالياًِ  اخاضُ  ٍ هثل   هست  تِ  هطتَط

 . زٌّسُ ّا زض هَضز اخاضُ اخاضُ  ضطايظ  اظ اّن  كلي  ضطح . ج

 مجدد  و اجاره  فروش  معامالت

.  اسات   فزٍضاٌسُ   ّواى  تَسظ  آى  ٍ اخارُ  زارايي  فزٍش  هدسز هتضوي  ٍ اخارُ  ٍشفز  هعاهالت . 45

عَر ينداا هاَرز    زٍ ِت زارًس سيزا ّز  ٍاتستگي  ّن  هعوَال  ِت  زارايي  فزٍش  ٍ قيوت  اخارُ  هثالغ

 زارز.  تستگي  اخارُ  ًَ   هدسز ِت  ٍ اخارُ  فزٍش  هعاهالت  حساتساري  گيزًس. ًحَُ قزار هي  هذامزُ

  ًسدث    تاضدس هداظاز ػَايدس فدطٍش      اي سطهايِ  اخاضُ  هدسز اظ ًَع  ٍ اخاضُ  فطٍش  هؼاهلِ  چٌاًچِ . 46

ُ  )اخاضُ  فطٍضٌسُ  هالي  زضآهس زض غَضتْاي  ػٌَاى تِ  زضًگ ًثايس تي  زاضايي  زفتطي  هثل  تِ (  كٌٌدس

 ضَز .  زضآهس ضٌاسايي  ػٌَاى تِ  اخاضُ  زٍضُ  هاظاز تايس زض عَ   ضَز. ايي  هٌؼكس
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ِ   است  اي هدسز ٍسيلِ  اخارُ  تاضس، هعاهلِ  اي سزهايِ  اخارُ  هدسز، اس ًَ   اخارُ  چٌاًچِ . 47   ما

مٌاس.   هاي   را تاأهيي   مٌٌاسُ  هَرز ًياس اخاارُ   هالي  ، هٌاتع زارايي  گزفتي  تا ٍثيقِ  زٌّسُ اخارُ

زرآهاس،    عٌاَاى  تِ  زارايي  زفتزي  هثلغ تِ  ًسثت  س فزٍشا  هاساز حاصل  تلقي  زليل  ّويي تِ

 ضَز. هي  زرآهس ضٌاسايي  عٌَاى تِ  اخارُ  زٍرُ  زر عَل  تلنِ  ًيست  هٌاسة

ِ    تاضس ٍ هطدرع   ػولياتي  اخاضُ  هدسز اظ ًَع  ٍ اخاضُ  فطٍش  هؼاهلِ  چٌاًچِ . 48 ِ   گدطزز كد   هؼاهلد

  غَضتي ضَز. زض  ضٌاسايي  زضًگ تايس تي  ، سَز يا ظياى اس  ُ ضس  اًدام  هٌػتاًِ  اضظش  تطهثٌاي

ضدَز،    ضٌاسدايي   زضًدگ  تايدس تدي    تاضس، ظياى  زاضايي  هٌػتاًِ  كوتط اظ اضظش  فطٍش  قيو   كِ

،  حالد    ايدي  ضدَز. زض   خثطاى  تاظاض، زض آيٌسُ  كوتط اظ ًطخ  اي اخاضُ  ، تا هثال  حاغ   ظياى  ايٌكِ هلط

ًظدط   هدَضز   ضٍز اظ زاضايدي  اًتظاض هدي   كِ  اي زٍضُ  عي  اخاضُ  تا هثال   تايس هتٌاسة  زضسُيا  ظياى

هداظاز    تاضس، هثلد    هٌػتاًِ  اظ اضظش  تيص  فطٍش  قيو   گطزز. چٌاًچِ  ضَز، هستْلك  استتازُ

 گطزز.  ضَز، هستْلك  استتازُ  هَضز اخاضُ  ضٍز اظ زاضايي اًتظاض هي  كِ  اي زٍضُ  تايس عي

تاز   هثتٌاي   فزٍش  ٍ قيوت  اخارُ  تاضس ٍ هثالغ  عولياتي  اخارُ  هدسز، اس ًَ   اخارُ  چٌاًچِ . 49

ِ  ٍ ّاز   است  گزفتِ  صَرت  عازي  فزٍش  يل  تاضس، زر عول  هٌصفاًِ  ارسش ساَز ٍ    گًَا

 گززز. هي  ضٌاسايي  زرًگ تي  اس آى ًاضي  سياى

  هدسز كوتط اظ هثل   ٍ اخاضُ  فطٍش  زض ظهاى  زاضايي  هٌػتاًِ  اضظش  ٌاًچِ، چ ػولياتي  ّاي زض اخاضُ . 50

ِ   ٍ اضظش  زفتطي  هثل   تتاٍت  هؼاز   ظياًي  زضًگ تاضس تايس تي  زاضايي  زفتطي   ضٌاسدايي   هٌػدتاً

 ضَز .

  اس هثلاغ هدسز موتاز    ٍ اخارُ  فزٍش  زر تاريد  هٌصفاًِ  ، اگز ارسش عولياتي  ّاي زر اخارُ . 51

هَرز ًياس   تعسيلي  چٌيي  اي سزهايِ  ّاي ضَز. زر هَرز اخارُ هي  ضٌاسايي  تاضس، سياى  زفتزي

اساتاًسارز    تزاساس  صَرت  زر ايي  تاضس مِ  زاضتِ  ارسش  ماّص زارايي  ، هگز ايٌنِ ًيست

  قاتال   هثلاغ  ِتا   زاراياي   زفتازي   ، هثلغكاّص اضظش زاضاييْا  عٌَاى تا 32  ضوارُ  حساتساري

 ضَز. هي  زازُ  ماّص  تاسيافت
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