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فصل اول

ضزوت تضاهٌی
اًَاع ضزواء در ضزوتْای تضاهٌی
)1ضزیه فؼال  :ضطوبیی هی ثبضٌس وِ ثِ قَض فؼبل زض ّسایت اهَض تجبضت هطبضوت زاضًس وِ زض ایي غَضت ثِ آًْب
ضطیه فؼبل یب ٍالؼی گَیٌس .
)2ضزیه غیزفؼال  :ضطوبیی ّستٌس وِ زض ازاضُ اهَض تجبضت ثِ قَض فؼبل ضطوت ًوی ًوبیٌس وِ ضا ضطیه ذفتِ
ًیع هی گَیٌس .
)3ضزیه اسوی یا ظاّزی  :ضطیىی است وِ ًبم ذَز ضا ثِ ضطوت تؿبهٌی اػكب هی وٌس ثسٍى آًىِ هجلغی زض
ضطوت سطهبیِ گصاضی ًوبیس ٍ یب زض هٌبفغ سْین ثبضس .
)4ضزیىی وِ فمظ درسَد هطاروت دارد :

ضطیىی است وِ هربقطُ ظیبى ضا ًوی پصیطز ٍ فمف زضسَز ضطوت

هطبضوت زاضز .
)5ضزیه فزػی  :هَلؼی وِ ضطیىی ثب تَافك  ،سْن ذَز ضا زض ضطوت تؿبهٌی ضا ثب ضرع زیگطی ذبضج اظ
ضطوت تسْین ًوبیس  ،ضرع ذبضج ضطوت ضا ضطیه فطػی ًبهٌس .
 )6ضزیه لفظی یا حزفی  :ایي ًَع ضطیه  ،ضطیه ٍالؼی ًجَزُ اهب ثِ قَض لفظی یب وتجی ٍ یب ثب جٌجِ ضفتبضی
ذَزش ضا ضطیه هؼطفی هی ًوبیس.
 )1تَافمٌبهِ یب ضطوتٌبهِ

 )2تجبضت
*اساط ٍ پایِ یه ضزوت تضاهٌی ػثارت است اس :

 )3ضطوبء
 )4تسْین سَز
 )5تؿبهي ٍ ًوبیٌسگی تؿویٌی

)1تَافمٌاهِ یا ضزوت ًاهِ  :ثب اهؿبی ضطوتٌبهِ ثیي اضربظ یب ضطوبء  ،ضطوت تؿبهٌی هَجَزیت پیسا هی وٌس زض
ٍالغ تَافك یب ثیبى (وتجی یب ضفبّی ) ثیي چٌس ًفط
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 )2تجارت  :ضطوت تؿبهٌی ثطای ایٌىِ ثِ قَض لبًًَی فؼبلیت تجبضتی ًوبیس ایجبز ٍ تطىیل هی یبثس.

 )3ضزواء  :ضطوت تؿبهٌی زاضای حسالل ً 2فط ٍ حساوثط ً20فط ضطیه (زض ثؼؿی اظ وطَض ّب ) هی ثبضس.
 )4تسْین سَد  :زض ضطوت تؿبهٌی ّن هبًٌس سبیط اهَض تجبضی تالش هی وٌس وِ هٌجط ثِ وست زض آهس ٍ سَز
ضَز تب ثیي ضطوبء تمسین ضَز گبّی اٍلبت هوىي است زٍ یب چٌس ضطیه اظ ظیبى هؼبف ثبضٌس .
)5تضاهي ٍ ًوایٌذگی تضویٌی  :هْوتطیي اغل ضطوت تؿبهٌی است ٍ ّط ضطیه ّط زٍ ٍظیفِ ٍویل ٍ هَول ضا زض
همبثل سبیط ضطوبء ثِ ػْسُ زاضز  .ضطوبء زض همبثل توبم قلجىبضاى ضطوت هتؿب هٌبٌ هسئَل ّستٌس ّط قلجىبضی ثطای
هكبلجِ قلت ذَز هی تَاًس ثِ یه اظ ضطوبء هطاجؼِ وٌس.
*ًىتِ  :زض ضطوت تؿبهٌی زاضتي ضطوتٌبهِ اسبسی است ٍلی زاضتي اسبسٌبهِ اذتیبضی است .
*ضزوتٌاهِ ضاهل هَارد سیز هی تاضذ :
ً)1بم ٍ ًطبًی ضطوت ٍ توبم ضطوبء
ًَ)2ع فؼبلیت ضطوت
)3تبضید تبسیس ٍ هست ضطوت
 )4هیعاى سطهبیِ ضطوت ٍ ّط یه اظ ضطوبء
 )5ضٍش تمسین سَز ٍ ظیبى
ً)6طخ سَز تؿویي ضسُ ثطای سطهبیِ زض غَضت تَافك ضطوبء
)7حمَق یب حك الؼول لبثل پطزاذت ثِ ضطوبء
)8حمَق ٍ ٍظبیف ضطوبء
 )9ضٍش هحبسجِ سط لفلی ثطای ٍضٍز ثب وٌبضُ گیطی یب فَت ضطیه
 )10همطضات هطثَـ ثِ فَت ضطیه ٍ حمَق هتَفی
ً)11حَُ ًگْساضی حسبثْب  ،ثبظضسی ٍ حسبثطسی آًْب
 )12همطضات زض هَضز ًحَُ اضظیبثی ٍ تمَین زاضاییْبی ًمسی
 ) 13همطضات زض اضتجبـ ثب اًحالل ضطوت
 )14همطضات هطثَـ ثِ ٍضٍز ٍ یب ذطٍج ضطیه
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ٍاصّای هَرد استفادُ در ایي فصل :
 )1حساب سزهایِ ثاتت  :حسبة سطهبیِ ضطوب وِ هؼبزل هجلغی وِ زض ضطوتٌبهِ لیس ضسُ  ،زض زفبتط ضطوت
ثجت هی ضَز .
 )2حساب سزهایِ هتغیز  :سطهبیِ ضطوب تٌْب ضبهل ضلن ثبثت هٌسضج زض ضطوتٌبهِ ًجَزُ ٍ ّطگًَِ ثطزاضت ،
سْن سَز ٍ ظیبى  ،پبزاش ٍ حمَق ضطوبء زض ایي حسبة هٌظَض هی ضَز .
 )3حساب جاری ضزواء ّ :ط ضطیه یه حسبة جساگبًِ ((حسبة جبضی ضطوب ))زاضز وِ ّطگًَِ ثطزاضت ،
سْن سَز ٍ ظیبى  ،پبزاش ٍ حمَق ضطوبء زض ایي حسبة هٌظَض هی ضَز.
 )4حساب ٍام ضزواء  :گبّی اٍلبت ضطوت ّبی تؿبهٌی زچبض تٌگٌبی هبلی ضسُ ٍ ضطوب حبؾط ًوی ضًَس
وِ افعایص سطهبیِ ثسٌّس  .زض ایي حبلت تَافك هی ضَز وِ یىی اظ ضطوب ًسجت ثِ ضفغ تٌگٌبی هبلی هَجَز
السام ًوبیس ثِ ػٌَاى ٍام ثِ ضطوت ثسّس ٍ زض همبثل سَز تؿویي ضسُ ای ثب تَافك زضیبفت ًوبیس  .زض ایي
حبلت چٌیي حسبثی زض زفبتط ضطوت افتبح هی گطزز.
 )5حساب اًذٍختِ ػوَهی ّ :ط سبلِ ثرطی اظ سَز جبضی ضا ثِ ػٌَاى اًسٍذتِ ػوَهی وٌبض هی گصاضًس ٍ زض
هَلغ ٍضٍز ٍ ذطٍج ضطیه ٍ اًحالل ثبیس ایي اًسٍذتِ ثیي ضطوبء تسْین ضَز.
 )6تسْین سَد ٍ سیاى  :سَز ٍ ظیبى ثِ ًسجت سطهبیِ ای وِ ضطوب زض ضطوت آٍضزُ اًس ثیي آًْب تمسین هی
گطزز ،هگط اًىِ ضطوتٌبهِ تطتیت زیگطی هؼیي وطزُ ثبضس.
عزق ّای هختلف سَد ٍ سیاى در ضزوت ّای تضاهٌی (:هثبل غفحِ  4وتبة)

حبلت اٍل  :تمسین سَز ٍ ظیبى ثِ قَض هسبٍی
حبلت زٍم :تمسین سَز ٍ ظیبى ثِ ًسجتی هؼیي هثل  3ٍ2ٍ1غَضت هی گیطز .
حبلت سَم  :تمسین سَز ٍ ظیبى ثِ ًسجت سطهبیِ غَضت هی گیطز* .
*
 )1ثِ ًسجت سطهبیِ اٍلیِ ضطوبء  :ػیت آى ایي است وِ فطزای ضٍظ ثؼس ضطیه هوىي است السام ثِ ثطزاضت توبم
یب لسوتی اظ سطهبیِ ذَز وٌس.
 )2ثِ ًسجت سطهبیِ پبیبى زٍضُ هبلی
 )3ثِ ًسجت هیبًگیي سطهبیِ ّب  :ثْتطیي قطیمِ ػبزالًِ تطیي ضٍش هحسَة هی ضَز
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*سَد تضویي ضذُ سزهایِ  :اگط سطهبیِ ضطوب ًب هسبٍی ثبضس ٍ.تمسین سَز ٍظیبى ثیي آًْب ثِ قَضهسبٍی ثبضس زض
غَضت تسبٍی سبیط ضطایف ؛ حك ضطیىی وِ سطهبیِ ظیبزتطی زاضز اظ ثیي هی ضٍز  ،ثطای ضفغ ایي ًمیػِ  ،زض
ضطوتٌبهِ لیس هی ضَز وِ ثِ سطهبیِ ضطوب سَز تؿویي ضسُ زازُ هی ضَز ( هثبل غفحِ )9
*جایشُ ٍ پاداش  :ثؼؿی اظ ضطوبء هسئَلیتی زض ضطوت ثؼْسُ هی گیطًس زض ایي هَضز ضطوبء تَافك هی وٌٌس وِ
جْت تطَیك ٍ لسضزاًی اظ ذسهبت ایي ضطیه  ،چٌس زضغس اظ سَز ذبلع سبلیبًِ ثِ ػٌَاى جبیعُ ٍ پبزاش ثِ ٍی
پطزاذت گطزز .الظم است ایي چٌس زضغس زض ضطوتٌبهِ لیس گطزز ٍ حسٍز ٍ ثغَضسَز ًیع هطرع گطزز هَاضزی هبًٌس
سَز حبغل اظ فطٍش زاضاییْبی اهَال  ،تجْیعات ٍ ظهیي ٍ سبذتوبى وِ اضتجبقی ثب هسیطیت ضطوت ًساضز ًجبیس زض ایي
هحبسجِ زذبلت زازُ ضَز ( .هثبل غفحِ ) 11

*حمَق ضزوا ً :ظط ثِ ایٌىِ ثؼؿی اظ ضطوب توبم ٍلت ذَز ضا غطف ازاضُ ضطوت ًوَزُ ٍ ػسُ ای زیگط غطف اهَض
ذبضج اظ ضطوت  ،ثبیس لجل اظ تمسین سَز ثطای ضطوبیی وِ زاضای هطبغل هَظف زض ضطوت ّستٌس ثبیس حمَلی زض
ًظط گطفتِ ضَز ( .هثبل غفحِ )12

*ٍرٍد ضزیه جذیذ تِ ضزوت تضاهٌی تاػث الذاهات سیز هی ضَد :
ً-1ؼسیل زض ًسجتْبی تمسین سَز ٍ ظیبى
-2تؼسیل زض اضظیبثی زاضاییْب ٍ ثسّیْب ٍ یب تجسیس اضظیبثی آًْب
الف ) هَلؼی وِ زاضاییْب ٍ ثسّی ّبی ضطوت هَضز اضظیبثی لطاض گطفتٌس اضظش جسیس زض زفبتط اًؼىبس هی یبثس ( /هثبل غفحِ ) 20
ة)" """"""""

"

نمی یابد .

"

)3تؼسیل زض حسبة سطلفلی
 )4تؼسیل زض هَضز سَز اًجبضتِ یب تمسین ًطسُ ٍ اًسٍذتِ ػوَهی
)5تؼسیل زض حسبة سطهبیِ ّب
*)1تؼذیل در حساتْای سَد ٍ سیاى
الف ) هَلؼی وِ سْن سَز ضطیه جسیس ثسست آهس  .هبثمی سَز ثیي ضطوبی لسین ٍ ثِ ًسجت تمسین سَز ٍ ظیبى لجلی آًْب سطضىي
گطزز(.هثبل غفحِ )15
ة) هَلؼی وِ سْن ضطیه جسیس اظ هحل سْن یىی اظ ضطوبی لسین ذطیساضی ضَز  ،ضطیه لسین ًسجتی اظ سَز ضا ثِ ًفغ ضطیه جسیس اظ
زست هی زّس .
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ج) ضطوبی لسین هوىي است ثرطی اظ سْن ذَز اظ سَز ضا ثِ ًفغ ضطیه جسیس ثب ّوبى ًسجت تسْین سَز ٍ ظیبى لجلی ٍاگصاض ًوبیٌس .
ز) سْن سَز ضطیه جسیس ثِ قَض هسبٍی اظ سَز توبم ضطوبی لجلی تبهیي گطزز .

*تؼزیف سزلفلی  :ضبذػی اظ تجبضت است وِ ضطوتْب ضا لبزض هی سبظز .تب سَز هبظازی ًسجت ثِ ثبظزُ سطهبیِ
گصاضی ثِ قَض ًط هبل وست ًوبیٌس .
هاساد سَد یؼٌی سَز اؾبفی وِ ثیطتط اظ سَز هؼوَلی ثبضس .هفَْم سطلفلی یؼٌی آًچِ وِ سجت هی ضَز هطتطیبى
ثیطتطی ثطای ضطوت جلت گطزز ٍ ثِ ػَاهل ظیط ثستگی زاضز :
الف ) حسي ضْطت هبلىیي ضطوت

ز) هَلؼیت ٍ جب ٍ هىبى هٌبست

ة) هؼطٍفیت هحػَالت

ُ) اًحػبض ثَزى هحػَالت

ج) اثطثرطی آگْی ٍ تجلیغبت

ٍ) زض زستطس ًجَزى هحػَالت هطبثِ

سزلفلی هؼطٍفیت ٍ ضْطتی است وِ یه فؼبلیت تجبضی ثِ ووه آى هی تَاًس هطتطیبى ظیبزی ضا هجصٍة ًوبیس ٍ
ًمص یه زاضایی ضا ایفب هی وٌس ٍ غیط لبثل ضٍیت ٍ ًب هحسَس هی ثبضس زض هَضز سطلفلی زٍ ًمكِ ًظط ٍجَز زاضز
 1ظهبًی وِ یه ضرع حمیمی ضطوتی ضا ذطیساضی هیىٌس ٍ ثتَاًسسَزّبیی زض آیٌسُ ثسست آٍضز وِ اثسا ثب سَز ّبیی
گصضتِ ضطوت اضتجبـ ًساضز
 2سطلفلی غطفب ثطای تَاًبیی وست سَز اؾبفی پطزاذت هی ضَز ٍ ثطای سَز ّبی هؼوَلی ٍ ظهبى ًوی ثبضس .

رٍش ّای ارسضگذاری سزلفلی ( :هثبل غفحِ ) 29
 1رٍش هیاًگیي سَد  :ثطای تؼییي اضظش سطلفلی یه اثعاض غیط ػولی  ،اهب سبزُ است اضظش سطلفلی ثط پبیِ هیبًگیي
سَز وِ هطثَـ ثِ چٌس سبل گصضتِ است ٍ زض تؼساز سبلْبی تَافك ضسُ ؾطة هی ضَز ثسست هی آیس
 2رٍش هاساد سَد  :ػجبضت است تفبٍت ثیي هیبًگیي سَز سبلیبًِ (ٍالؼی ) ٍ ثبظزُ ػبزی ٍ هؼوَلی سطهبیِ ای وِ زض
ضطوتْب ی هطبثِ سطهبیِ گصاضی ضسُ است ایي هبظاز سَز زض تؼساز سبلْبیی وِ اظ ػوط ضطوت تؿبهٌی هی گصضز ؾطة
ذَاّس ضس تب هجلغ سطلفلی هحبسجِ ضَز
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 3رٍش تاسدُ سزهایِ گذاری  :هیبًگیي سَز ثطاسبس ًطخ ثبظزُ ًطهبل هجلغ سطهبیِ گصاضی ضسُ لطاض هی گیطز هبظاز
ایي ضلن سطهبیِ گصاضی ضسُ ًسجت ثِ زاضاییْبی ذبلع ضطوت سطلفلی است .
زاضاییْبی ذبلع -

 *100هیبًگیي سَز
زضغس ثبظزُ ػبزی ٍ ًطهبل

= سطلفلی

تؼذیل سَد یا سیاى تمسین ًطذُ ٍ اًذٍختِ ػوَهی
ثطای سَز یب اًسٍذتِ ػوَهی
حسبة سَز تمسین ًطسُ ***
حسبة اًسٍذتِ ػوَهی ***
حسبة سطهبیِ ضطوبی لسیوی ***
ثطای ظیبى تمسین ًطسُ
حسبة سطهبیِ ضطوبی لسیوی ***
حسبة ظیبى اًجبضتِ

***
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فصل دوم

وٌارُ گیزی یا فَت ٍ خزٍج ضزیه در ضزوت ّای تضاهٌی
*یه ضزیه تِ عزق سیز اس ضزوت خارج ضَد :
-1ثب تطاؾی توبم ضطوبء
-2ثب تَافك ًبهِ لجلی
 -3ثب اػالم اذكبض وٌبضُ گیطی ٍ یب ذطٍج اظ ضطوت ثِ سبیط ضطوبء ثِ ضطقی وِ اذتیبض ایي وبض ضا زاضتِ ثبضس .

*هَلغ خزٍج ضزیه حساب ّای سیز تایذ تؼذیل گزدد.
 -1تؼسیل سَز ظیبى تمسین ًطسُ یب اًجبضتِ
 -2تجسیس اضظیبثی زض زاضاییْب ٍ ثسّیْب  :زض ظهبى ذطٍج یب وٌبضُ گیطی ضطوبء وبهالٌ ؾطٍضی ٍ العاهی است
تؼسیل سطلفلی ضطوت ظ  73هكبلؼِ ضَز .
)4هحبسجِ ًسجت تمسین سَز ٍ ظیبى جسیس
 -5هحبسجِ هجلغی وِ ثبیس ثِ ضطیه ذبضج ضًَس ُ پطزاذت گطززً ٍ .حَُ ضطایف پطزاذت

)1حسبة اًسٍذتِ ػوَهی یب سَز تمسین ًطسُ

***

حسبة سطهبیِ ضطوبء(ذبضج ضًَسُ ) ***
*ًىتِ :الجتِ ثجبی تمسین توبم اًسٍذتِ ّب یب سَز اًجبضتِ  ،فمف سْن ضطیه ذبضج ضًَسُ ثِ حسبة سطهبیِ اٍ هٌتمل
هی ضَز .
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) 5هحاسثِ هثلغی وِ تایذ تِ ضزیه خارج ضًَذُ پزداخت ضَد ضاهل هَارد سیز است :
 5حمَق ٍ زستوعز ضطیه ذبضج ضًَسُ
 6حػِ ای اظ سَز ٍظیبى گصضتِ ضطوت
 7سْوی اظ سَز تب تبضید وٌبضُ گیطی اٍ
 8ثطزاضتْبی ٍی اظ ضلن لبثل پطزاذت ثبیس
وسطضَز

 1ضلن هبًسُ سطهبیِ اٍزض آذطیي تطاظًبهِ
 2تٌبسجی اظ سَز یب ظیبى تجسیس اضظیبثی
 3سْوی اظ حسبة سطلفلی
 4سَز تؿویي ضسُ سطهبیِ تب تبضید وٌبضُ گیطی

*تیوِ ًاهِ ػوز هطتزن پطزاذت هی ضَز  .تب ثب پطزاذت هجلغ اًسن ثِ ػٌَاى حك ثیوِ حَازث هطي  ،ثطای ّط یه
اظ ضطوبء ثتَاًٌس ضلن لبثل تَجْی زض ٌّگبم فَت ّطیه زضیبفت ًوبیٌس.

*حالتْای ثثت تیوِ ًاهِ ػوز هطتزن
)1رٍش اٍل  :هَلؼی وِ حك ثیوِ ثبثت ثیوِ ػوط هبّبًِ یبسبالًِ ٍ یب قجك لطاضزاز پطزاذت هی گطزز ٍ آى ضا ػٌَاى
ّعیٌِ ػول هی وٌٌس
)1ح ّعیٌِ ثیوِ ػوط***

زضظ هبى پطزاذت
حك ثیوِ

ثبًه***

زض ٌّگبم ثستي

)2ح سَز ٍظیبى***
ح ّشیٌِ تیوِ ػوز***

)3ح ٍجِ ًمس ***
حسبة ثیوِ ػوط***

ّعیٌِ ػوط

زض ظهبى زضیبفت
هجلغ اظ ثیوِ

 )4تیوِ ػوزهطتزن***

تمسین تیوِ ػوز تِ ًسثت

ح سطهبیِ ضطوبء***
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)2رٍش دٍم  :اضظش ثبظذطیسی ثیوِ زض ّطسبل ثِ حسبة هٌظَض هی گطزز  ،حك ثیوِ ّبی پطزاذتی ثِ ػٌَاى یه
زاضایی تلمی هی گطزز
 1ح تیوِ هطتزن ***
پزداخت حك تیوِ تِ ضزوت تیوِ

ح تاًه***

 2ح سَز ٍ ظیبى ***

هبظاز حك ثیوِ پطزاذتی ثِ اضظش ثبظذطیسی

حساب تیوِ ػوز ***

ٍ 3جِ ًمس ***

ضلن زضیبفتی اظضطوت ثیوِ

ح تیوِ ػوز هطتزن***

 4ح ثیوِ ػوط هطتطن
***
ح سطهبیِ ضطوبء***

تمسین آًْا تیي رضزوا تز حسة تمسین سَد ٍسیاى

) 3رٍش سَم :حسبة ثیوِ ػوط هطتطن ٍّوچٌیي حسبة اًسٍذتِ ثیوِ ػوط ثِ اضظش ثبظذطیسی ًگْساضی هی ضَز
 .حسبة ثیوِ ػوط هطتطن ثِ اضظش ثبظذطیسی ضطوت زض قطف زاضائیْب ٍحسبة اًسٍذتِ ثیوِ ػوط زض قطف ثسییْب
تطاظًبهِ ظبّط هی گطزز هبظاز ثیوِ ػوط زضیبفتی اظضطوت ثیوِ ثِ ػٌَاى یه سَز تلمی هی گطزز ٍ .ثِ حسبة سطهبیِ
ضطوبء تمسین هی ضَز ضٍش ٍجَُ استْالوی

1ح ثیوِ ػوط هطتطن ***
حسبة ثبًه***
2ح سَز ٍ ظیبى***

پزداخت حك تیوِ
اختصاظ تِ حساب اًذٍختِ

ح اًذٍختِ تیوِ ػوز هطتزن ***
3ح اًذٍختِ تیوِ ػوز هطتزن ***

ح ثیوِ ػوط هطتطن ***
4ح ثبًه***
ح ثیوِ ػوط هطتطن ***
5ح اًسٍذتِ ثیوِ ػوط ***

تزای حك تیوِ پزداختی
هاساد ارسش تذّی تیوِ
هثلغ دریافتی اس ضزوت تیوِ
هاًذ تِ اًذٍختِ تیوِ ػوز

ح ثیوِ ػوط ***
6ح ثیوِ ػوط***
ح سطهبیِ ضطوبء ***
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فصل سَم
اًحالل ضزوت ّای تضاهٌی  ،تزویة  ،فزٍش ٍ تثذیل آًْا تِ ضزوتْای سْاهی
*هَاضز اًحالل ضطوت ّبی تؿبهٌی :
ٍ ) 1لتی وِ ضطوت هَؾَػی ضا وِ ثطای آى تطىیل ضسُ است اًجبم زازُ یب اًجبم آى غیطهوىي ضسُ ثبضس
الف) اًمؿب هست هؼیي
ة)زض غَضت ٍضضىستگی
ج) زض غَضت غسٍض حىن لكؼی زازگبُ
) 2زض غَضت تطاؾی توبم ضطوبء
 )3زض غَضت تمبؾبی یىی اظ ضطوب ضا ثِ اًحالل ضطوت زض هحىوِ ٍ زالیل آى هَجِ ثبضس .
 )4زض غَضت فسد یىی اظ ضطوب
)5زض غَضت ٍضضىستگی یىی اظ ضطوبء
) 6زض غَضت فَت یب هحجَضیت یىی اظ ضطوب
*اهَر تصفیِ ضزوت را ًام تثزیذ ؟ تػفیِ یؼٌی هتَلف ضسى ػولیبت ٍ فؼبلیت ضطوت ٍ ٍظبیف هسیطاى تػفیِ ثِ
ضطح ظیط است.
1خاتوِ دادى تِ فؼالیت تجاری

 5پزداخت ّشیٌِ ّای تصفیِ

 2فزٍش داراییْا ٍ تثذیل تِ ًمذ وزدى آًْا

6ضٌاسایی سَد ٍ سیاى حاصلِ اس تصفیِ ٍ
اًتمال تِ حساب ضزواء

ٍ 3صَل هغالثات

 7تَسیغ ٍجَُ ًمذ تیي ضزوا ء تز حسة هاًذُ
سزهایِ آًْا

 4پزداخت تذّی ضزوت

 8در صَرت تاالتَدى تؼْذات ٍ ػذم وفاف
سزهایِ ضزواء تِ پزداخت تذّی ّا ،تاهیي
وسزی ًمذیٌگی اس اهَال ضخصی
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اًَاع رٍضْای تصفیِ :
 )1ضٍش آًی  :زض ایي ضٍش زاضاییْب ثِ قَض یىجب فطٍذتِ هیطَز ٍ ولیِ ثسّیْب (ثسّی ثِ غیط اظ ضطوبء ) پطزاذت هی
گطزز  ،چٌبًچِ ٍجَُ ًمسی ثبلی ثوبًس ثِ ضطوب ضا پطزاذت ذَاّس ضس السام هی گطزز.
 )2ضٍش تسضیجی  :زض ایي ضٍش ضطوبء ثب تطاؾی یىسیگط السام ثِ اًحالل ضطوت ًوَزُ ٍ زض فطآیٌس تػفیِ آًْب ًسجت
ثِ فطٍش زاضاییْب ٍ ٍغَل ح زضیبفتی ٍ اسٌبز زضیبفتٌی ٍ سبیط هكبلجبت السام هی ًوبیٌس ٍ زض ّط ضٍیساز هبثِ التفبٍت
فطٍش یب ٍغَل هكبلجبت ثب اضظش زفتطی ثِ حسبة سطهبیِ آًْب هٌتمل هی گطزز  ٍ .پس اظ پطزاذت ثسّیْبی ضطوت اظ
هحل فطٍش زاضائیْب ٍ ٍغَل هكبلجبت ثِ قَض ًمس  ،ح تسَیِ ًْبیی ثب سطهبیِ ضطوب غَضت گیطز .
تمسین ٍجِ ًمذ درتصفیِ تذریجی :
 )1ضٍش هبظاز سطهبیِ
) 2ضٍش حساوثط ظیبى هوىي
ثثت ّای رٍش آًی :
 1ولیِ زاضاییْب ثِ جع ٍجَُ ًمس ثِ
حسبة تػفیِ ثستِ هیطَز:

حسبة تػفیِ ***
زاضاییْب ثِ جع ٍجَُ ًمس ***
ٍجِ ًمس ***

 2ولیِ زاضایی ّب فطٍذتِ هی ضَز

3ثطزاضت ثؼؿی الالم زاضاییْب
ثبتطاؾی ضطوبء

ح تػفیِ ***
ح سطهبیِ ضطوب ***
ح تؿفیِ ضطوبء***
ثسّیْبی ضطوت***

4پطزاذت ولیِ ثسّیْبی ضطوت

ٍجَُ ًمس ***
ٍجِ ًمس ***

ٍ 5غَل هكبلجبت ضطوت
6پطزاذت ّعیٌِ ّبی تػفیِ

تػفیِ ***
تػفیِ ***
ٍجَُ ًمس ***
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اًسٍذتِ ػوَهی***
سَزاًجبضتِ***

7تمسین اًسٍذتِ ػوَهی
ٍسَزتمسین ًطسُ ضطوت ثط

سطهبیِ ضطوبء***

حست ًسجتْبی تمسین سَزٍظیبى
8تمسین ظیبى اًجبضتِ ثطحست
ًسجت تمسین سَزٍظیبى

سطهبیِ ضطوبء***
ظیبى اًجبضتِ***

9ح تػفیِ هبًسُ گیطی هیطَز:
الف:اگطسَزثبضس(ثستبًىبض)

تػفیِ***
ح سطهبیِ ضطوبء***

ة:اگطظیبى ثبضس(ثسّىبض)

ح سطهبیِ ضطوبء***
ح تػفیِ***

 10هبًسُ ح جبضی ضطوبء ثِ ح
سطهبیِ ضطوبءثستِ هی ضَز.

ح جبضی ضطوبء***
ح سطهبیِ ضطوبء***

 11هبًسُ ح ٍجَُ ًمس ٍسطهبیِ
ضطوبءضاهبًسُ گیطی هی وٌین.زض
ایي حبلت هبًسُ ٍجَُ ًمسثبیس ثب
هبًسُ ح سطهبیِ ّبثطاثطثبضستب
تسَیِ ًْبیی غَضت پصیطز.

ح سطهبیِ ضطوبء***
ح ٍجَُ ًمس***

*ًىاتی درهَرد اهَرتصفیِ درهَلغ اًحالل ضزوت تضاهٌی عثك ضزایغی وِ هوىي است تیي ضزواءتَافك
گزدد.
 )1ضطوبءهوىي است ثؼؿی اظالالم زاضاییْب ضاثبلیوت هَضزتَافك سبیطضطوبءثطزاضًسوِ زضایٌػَضت حسبة سطهبیِ آى
ضطیه ثسّىبض ٍهب ثِ التفبٍت اضظش زفتطی زاضاییْب ٍلیوت هَضز تَافك زضحسبة سَز ٍظیبى تػفیِ ٍاضظش زفتطی آى
زاضایی ثستبًىبض هی گطزز(زضغَضتی وِ ظیبى ثبضس ح سَز ٍظیبى تػفیِ ثسّىبض هی گطزز)
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مدرس:وحیدبحرینی

14Page

پیططفتِ1
)2ضطوبءهوىي است هسَلیت توبم ٍیبلسوتی اظٍغَل هكبلجبت ضاثؼْسُ ثگیطًس.
تزویة ضزوتْا :اگطزٍیب چٌسضطوت هستمل وِ زضیه ضضتِ اظتجبضت فؼبلیت هی ًوبیٌس ،توبم ػولیبت ذَزضاثِ یه
ضطیه جسیساًتمبل زٌّس،ایي ضٍش ضااغكالحب "تطویت ضطوتْب "ًبهٌس.ثسیي تطتیت ثبهلحك ضسى زٍیبچٌسضطوت ثِ
یىسیگط هٌبثغ ثیطتطی زضاذتیبض ضطوت جسیس لطاض هی گیطز.
*دالیل تزویة ضزوتْا
 )1تحػیل هٌبثغ التػبزی زاذلی ٍذبضجی تَلیس ثطای ایٌىِ سَزضطوت ضا حساوثط سبظز.
)2ثطای اًحػبضی ًوَزى یه ضضتِ ذبظ تجبضت
)3ثطای جلَگیطی اظثطٍظ تٌگٌبّبی هَجَز زضاثطضلبثت
)4ثطای ضسیسى ثِ حجن فؼبلیت گستطزُ
)5ضسیسى ثِ وبضایی ثبالتط
)6وبّص ّعیٌِ ّب ی غیط ؾطٍضی اظجولِ آگْی ٍتجلیغبت
)7تجسیل ثِ یه ضطوت ثعضگتط ثب افعایص سطهبیِ
)8ثطای ضسیسى ثِ تَلیس اًجَُ ثب ثْبی توبم ضسُ پبییٌتط

تزویة هوىي است تِ عزق سیز اًجام پذیزد :
 1تطویت زٍ ضطوت تجبضی اًفطازی ٍ تطىیل یه ضطوت تؿبهٌی
 2تطویت یه هَسسِ اًفطازی ثبضطوت تؿبهٌی زیگط
 3تطویت یه ضطوت تؿبهٌی ثب ضطوت تؿبهٌی ثب ضطوت تؿبهٌی زیگط
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تستي دفاتزضزوتْای تزویثی  :ضطوتْبی تطویجی ثبیس حسبة زاضاییْبٍ ثسّیْبی ذَزضا زفبتط ثجٌسًس تب هبًسُ ای
ًساضتِ ثبضٌس.
 1هَلؼی وِ زاضاییْب ثِ
ضطوت جسیس اًتمبل هی یبثس

ح ضطوت جسیس ***

 2هَلؼی وِ ثسّی ّب ثِ
ضطوت جسیس اًتمبل هی یبثس .

ح ثسّیْب ***

ح زاضاییْبی هرتلف ***
ح ضطوت جسیس ***
الف)ح سطهبیِ ضطوبء ***

 3زاضاییْبٍ ثسّی ّب وِ ثِ
ضطوت جسیس اًتمبل ًوی یبثس
.
ة)ح ثسّیْب ***

ح زاضاییْب ***
ح سطهبیِ ضطوبء ***

 4سٌس ّبی ظیط زض زفبتط
ضطوت جسیس غبزض هی ضَز .

Vahid.bahrinei@gmail.com
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فصل چهارم
هطاروت هخصَظ – ضزوت ػولی :
* ضطوت ػولی ٍ یبهطبضوت هرػَظ یه ضطوت تجبضتی است وِ زًٍفط ثب تَافك هی ًوبیٌس تب ثِ قَض هطبضوتی یه
ضضتِ اظاهَض تجبضت ضا ازاضُ وٌٌس ٍ آى ضا ضطوت ثبظضگبًی ٍ یب هطبضوت هربقطُ ای هی ًبهٌس ٍ یه ًَع ضطوت تؿبهٌی
هَلتی است ٍلی اسن ٍ ًبم ًساضز (ضطوت تؿبهٌی ثی ًبم )
* ٍیضگی ّای ضزوتْای ػولی یا هطاروت تجارتی هخصَظ :
 ) 1ایي ًَع ضطوتْب ّیچ ًبم ٍ اسن ذبغی ًساضًس  ،اظ ایي ضٍ آًْب ضا ضطوت تؿبهٌی ثسٍى ًبم ٍاسن هی گَیٌس.
 )2ایي ضطوتْب یه تَافك ٍ یبسبظش ثیي زٍیبچٌس ًفط است .
 )3ایي تَافك ًبهِ فمف ثطای ایي اهَض تجبضتی ذبظ ٍ ثِ تٌْبیی اػتجبض زاضز .
 )4ضطوبی ایي ضطوت تجبضتی هرػَظ ضا ضطیه ضیسه پصیط گَیٌس.
) 5ثِ هحؽ ایٌىِ هست فؼبلیت ثِ اتوبم ضسیس  ،تَافك ًبهِ ضطوت ثِ پبیبى هی ضسس.

*ًحَُ ػولیات حساتذاری ضزوتْای ػولی یا هطاروت هخصَظ :
 )1هَلؼی وِ یه سطی وبهل زفبتط ثطای ازاضُ ضطوت ًگْساضی ضَز (ثجت وبهل )
) 2هَلؼی وِ ّط ضطیه ضیسه پصیط فمف ػولیبت ذَزش ضا ثجت ًوبیس .
 ) 3هَلؼی وِ ّطیه ضطیه ضیسه پصیط ثجت ضٍیساز ّبی ضطوت ػولی ضا ًگْساضی ًوبیٌس.

رٍش اٍل  :زضایي ضٍش یىی اظ ضطوبء زاٍقلت هی ضَز وِ ازاضُ ضطوت ػولی ضا ثؼْسُ ثگیطزٍ .حسبثْبی ضا ثطای
ضطوت ػولی ًگْساضی هی ًوبیس سبیط ضطوبء فمف سْن سطهبیِ ذَز ضا ٍاضیع هی وٌٌس.
 )1هَلؼی وِ ضطوبء ٍجَُ ًمس ثِ ػٌَاى سطهبیِ ٍاضیع هی ًوبیٌس .
ثبًه ***
جبضی ضطوبء ***
Vahid.bahrinei@gmail.com
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 )2هَلؼی وِ وبال ثطای ضطوت ػولی ذطیساضی هیطَز یب ّعیٌِ ّبپطزاذت هی ضَز
هطبضوت هرػَظ ***
ثبًه ***
 )3هَلؼی وِ وبال ثِ ٍسیلِ سبیط ضطوب ذطیساضی هیطَز یب ّعیٌِ تَسف سبیط ضطوب
پطزاذت هیطَز.
هطبضوت هرػَظ ***
جبضی ضطوبء***
 ) 4هَلؼی وِ وبال اظ ضطوت ضطیه ازاضُ وٌٌسُ ثِ حططوت ػولی آٍضزُ ضَز
هطبضوت هرػَظ ***
ذطیس ***
)5هَلؼی وِ وبال ثِ قَضًمس فطٍذتِ هیطَز
ثبًه ***
هطبضوت هرػَظ ***
) 6هَلؼی وِ حك العحوِ ضطیه ازاضُ وٌٌسُ پطزاذت ضَز.
هطبضوت هرػَظ ***
زضآهس ووسیَى ***
) 7هَلؼی وِ وبال تَسف سبیط ضطوبء ثطزاضت ضَز.
جبضی ضطوبء***
هطبضوت هرػَظ ***
 )8هَلؼی وِ وبالی فطٍش ًطفتِ ثِ ٍسیلِ ضطیه ازاضُ وٌٌسُ ثطزاضت ضَز .
ذطیس***
هطبضوت هرػَظ ***
) 9هَلؼی وِ وبال ثِ قَضًسیِ فطٍذتِ هی ضَز
ح زضیبفتٌی ***
هطبضوت هرػَظ ***
)10ثستي ح هطبضوت هرػَظ
الف هَلؼی وِ ضطوت سَز زاضتِ ثبضس
هطبضوت هرػَظ ***
سَزٍظیبى ***
جبضی ضطوبء ***
ة هَلؼی وِ ضطوت ظیبى زاضتِ ثبضس .
جبضی ضطوبء ***
Vahid.bahrinei@gmail.com
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سَز ٍظیبى ***
هطبضوت هرػَظ ***
 11هَلؼی وِ تسَیِ ًْبیی ثیي ضطوبء اًجبم پصیطز :
حسبة جبضی ضطوبء***
ثبًه***
رٍش دٍم  :تحت ایي ضٍش ّ ،ط یه اظ ضطوبء  ،ػولیبتی وِ ذَز زضآى هسذلیت زاضتِ ثجت ٍ ًگْساضی هی ًوبیٌس
 .ثسیي هؼٌی وِ ّطیه اظ ضطوب زض زفبتط ذَزش فمف ػولیبت هطبضوت هرػَظ ذَزضا اًجبم هی زٌّس ثجت هی وٌس
ٍػولیبت هطثَـ ثِ سبیط ضطوبء ضا ًگْساضی ًوی ًوبیٌس
ّ 1ط ضطیه یه حسبة زض زفتطش ثبظ هی وٌس وِ سطفػل آى حسبة ضطوت ػولی ثبضطوت زیگطی است .
 2زض ایي حسبة  ،ضطیه فمف ضٍیسازّبی ذَزش ضا ثجت هی وٌس ٍ زضهَضز پطزاذت ّعیٌِ ٍ ذطیس وِ تَسف ضطیه
زیگط غَضت هی گطزز  ،الساهی اًجبم ًوی زّس .
دفاتز الف
 1هَلؼی وِ الف وبال ذطیساضی هی وٌس
ح ضطوت ػولی ثبة***
ح ثبًه ***
 2هَلؼی وِ الف وبال ضا هی فطٍضس
ح ثبًه ***
ضطوت ػولی ثبة ***
 3هَلؼی وِ الف حك الؼول زضیبفت هی وٌس .
ح ضطوت ػولی ثبة ***
زضآهس حك الؼول ***
 4هَلؼی وِ الف ّعیٌِ ّبی زضاضتجبـ ثب ضطوت ضا پطزاذت هی وٌس

ح ضطوت ػولی ثبة ***
ح ثبًه ***
 5هَلؼی وِ الف وبالّبیی ثطای هػبضف ضرػی ثطزاضت هیىٌس.
خزیذ /تزداضت ضخصی ***

ضطوت ػولی ثبة ***
 6الف)اگط سَززاضتِ ثبضس
ضطوت ػولی ثبة***
ح سَزظیبى ***
ة)اگطظیبى ثبضس .
Vahid.bahrinei@gmail.com
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ح سَز ٍ ظیبى ***
ح ضطوت ػولی ***
دفاتز ب
 1هَلؼی وِ ة وبال ذطیساضی هی وٌس
ح ضطوت ػولی ثب الف***
ح ثبًه ***
 2هَلؼی وِ ة وبال ضا هی فطٍضس
ح ثبًه ***
ضطوت ػولی الف ***
 3هَلؼی وِ ة حك الؼول زضیبفت هی وٌس .
ح ػولی الف
زضآهس حك الؼول ***
 4هَلؼی وِ ة ّعیٌِ ّبی زضاضتجبـ ثب ضطوت ضا پطزاذت هی وٌس

ح ضطوت ػولی الف ***
ح ثبًه ***
 5هَلؼی وِ ة وبالّبیی ثطای هػبضف ضرػی ثطزاضت هی وٌس.
خزیذ /تزداضت ضخصی ***

ضطوت ػولی الف ***
 6الف)اگط سَززاضتِ ثبضس
ضطوت ػولی الف***
ح سَزظیبى ***
ة) اگطظیبى ثبضس .
ح سَز ٍ ظیبى ***
ح ضطوت ػولی الف ***

رٍش سَم  :یه سطی زفبتط جساگبًِ ثطای ثجت ػولیبت زض اضتجبـ ثب ضطوت ػولی ثب هطبضوت هرػَظ تْیِ ٍ
ًگْساضی ًوی ضَز  .اهب ّط یه اظ ضطوبء  ،حسبة ضطوت ػولی ٍحسبة ثب سبیط ضطوبء ضا زض زفبتط حَز ًگْساضی هی
ًوبیٌس هجسزا ،ػولیبت هتبثط اظ حسبة هطبضوت هرػَظ ثِ ٍسیلِ سبیط ضطوبء زض زفبتطضبى ثجت هی گطزز.

 1هَلؼی وِ الف واالاس اًثار خَد تِ ضزوت
هی آٍرد

Vahid.bahrinei@gmail.com

دفاتز الف (ضزیه الف)

دفاتز ب (ضزیه دٍم )

هطاروت هخصَظ***

هطاروت هخصَظ***

ح خزیذ***
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 2هَلؼی وِ ب واال اس اًثار خَد تِ ضزوت

هطاروت هخصَظ***

هی آٍرد
3هَلؼی وِ الف ّشیٌِ ّای ضزوت را

جاری ب ***
هطاروت هخصَظ***

پزداخت هی وٌذ .
ٌّ4گاهی وِ ب ّشیٌِ ّای ضزوت ػولی

ٍجَُ ًمذ ***
هطاروت هخصَظ***

را هی پزداسد
 5هَلؼی وِ الف ٍجَُ ًمذ تِ حساب

جاری ب ***
هطاروت هخصَظ***

ضزوت ػولی ٍاریش هی وٌذ .
6هَلؼی وِ ب ٍجَُ ًمذ تِ حساب ضزوت

ٍجَُ ًمذ ***
هطاروت هخصَظ***

ػولی ٍاریش هی ًوایذ .
7هَلؼی وِ الف صادر هی وٌذ ٍ ب آى را

جاری ب ***
اسٌاددریافتٌی***

هتؼْذ ٍ اهضا ء هی وٌذ .

هطاروت هخصَظ***
ح خزیذ ***
هطاروت هخصَظ***
جاری الف***
هطاروت هخصَظ***
ٍجَُ ًمذ ***
هطاروت هخصَظ***
جاری الف ***
هطاروت هخصَظ***
ٍجَُ ًمذ ***
جاری الف ***

جاری ب ***

8هَلؼی وِ الف سفتِ را فزٍش دیي هی

ٍجَُ ًمذ ***

وٌذ .

هطاروت هخصَظ***

اسٌاد پزداختٌی ***
هطاروت هخصَظ***
جاری الف ***

اسٌاد دریافتٌی ***
9هَلؼی وِ ب حك وویسیَى خَد را

هطاروت هخصَظ***

تزداضت هی وٌذ
10هَلؼی وِ الف حمَق خَد دریافت ًوایذ

جاری ب ***
هطاروت هخصَظ***
ٍجَُ ًمذ ***

11هَلؼی وِ الف واالی ضزوت را هی
فزٍضذ .
12هَلؼی وِ الف واالی ضزوت را تِ عَر

ٍجَُ ًمذ***
هطاروت هخصَظ***
ح دریافتٌی ***

ًزفتِ را تزداضت ًوایذ .
15هَلؼی وِ ضزوت سَد داضتِ تاضذ

Vahid.bahrinei@gmail.com

هطاروت هخصَظ***
جاری الف ***

هطاروت هخصَظ***
جاری الف ***

هطاروت هخصَظ***
هطاروت هخصَظ***

خَد خَداری ٍ سَخت ضَد
14هَلؼی وِ الف اس ضزوت واالی فزٍش

درآهذ وویسیَى ***

جاری الف ***

ًسیِ هیفزٍضذ
13هَلؼی وِ تذّىاراى اس پزداخت تؼْذ

هطاروت هخصَظ***

ح دریافتٌی ***
خزیذ ***

هطاروت هخصَظ***
هطاروت هخصَظ***
جاری الف ***
جاری الف ***

هطاروت هخصَظ***
هطاروت هخصَظ***

هطاروت هخصَظ***
هطاروت هخصَظ***

جاری ب ***

جاری الف ***

سَد ٍ سیاى ***

سَد ٍ سیاى ***
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16هَلؼی وِ ضزوت سیاى داضتِ تاضذ

جاری ب ***

جاری الف ***

سَد ٍ سیاى ***

سَد ٍ سیاى ***

هطاروت هخصَظ***
 17حال هاًذُ ح جاری ًطاى هیذّذ وِ چِ
هثلغی تزای تسَیِ تیي ضزواء تایذهثادلِ

جاری ب ***

هطاروت هخصَظ***
ٍجَُ ًمذ ***

ٍجَُ ًمذ ***

جاری الف ***

رٍش چْارم  :زضایي سیستن یه سطی زفبتط جساگبًِ تْیِ هی ضَز تب ضٍیسازّبی هطبضوت تجبضتی هرػَظ ضا ثجت
ًوبیٌس – سیستن حسبثساضی زٍ قطفِ است ٍ حسبثْبی هْن ظیط ایجبز هی گطزز .
الف ) حسبة ثبًه هطتطن
ة) حسبة جبضی ضطوبء  :حسبة سطهبیِ ضطوبء ًیع ًبهیسُ هی ضَز .
ج) حسبة هطبضوت هرػَظ  :ایي حسبة ،ػولىطز سَز ٍ ظیبى هطبضوت ضا ًطبى هی زّس .
)1هَلؼی وِ سطهبیِ ضطوب ثِ حسبة ثبًه ٍاضیع هی گطزز.
ح ثبًه هطتطن ***
جبضی ضطوبء***
)2هَلؼی وِ وبال ثطای ضطوت ػولی ذطیساضی هی ضَز
هطبضوت هرػَظ***
ح ثبًه هطتطن ***
)3هَلؼی وِ وبال اظ سَی ضطوب ثِ ضطوت آٍضزُ هی ضَز
هطبضوت هرػَظ***
ح جبضی ضطوبء***
)4هَلؼی وِ وبال ثِ غَضت ًسیِ ذطیساضی هی ضَز.
هطبضوت هرػَظ***
ح پطزاذتٌی ***
)5هَلؼی وِ ثِ ثستبًىبضاى هجبلغی پطزاذت گطزز.
ح پطزاذتٌی ***
ح ثبًه هطتطن ***
) 6هَلؼی وِ ّعیٌِ ّب ثِ ٍسیلِ ضطوبء پطزاذت هی گطزز.
هطبضوت هرػَظ***
جبضی ضطوبء***
)7هَلؼی وِ ّعیٌِ ّب اظ ح ثبًه پطزاذت گطزز .
هطبضوت هرػَظ***
Vahid.bahrinei@gmail.com
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ح ثبًه هطتطن ***
)8هَلؼی وِ وبال ثِ قَض ًمس ثِ فطٍش هیطسس .
ح ثبًه هطتطن ***
هطبضوت هرػَظ***

)9هَلؼی وِ وبال ثِ قَض ًسیِ ثِ فطٍش ضسس .
ح زضیبفتٌی ***
هطبضوت هرػَظ***
)10هَلؼی وِ اظ ثسّىبضاى ٍغَلی زاضتِ ثبضین
ح ثبًه هطتطن ***
ح زضیبفتٌی***
)11هَلؼی وِ وبال ثِ ٍسیلِ ضطوبء ثطزاضت هی ضَز .
جبضی ضطوبء***
هطبضوت هرػَظ***
 )12هَلؼی وِ ثِ ضطوبء وویسیَى یب حمَق پطزاذت گطزز.
هطبضوت هرػَظ***
جبضی ضطوبء***
)13هَلؼی وِ ترفیفب ت ذطیس زضیبفت ضَز
ح پطزاذتٌی ***
هطبضوت هرػَظ***
)14هَلؼی وِ ترفیفبت فطٍش ٍ هكبلجبت ال ٍغَل گطزز.
هطبضوت هرػَظ***
ح زضیبفتٌی ***
 )15هَلؼی وِ ثستبًىبضاى یب اسٌبز پطزاذتٌی اًجبم هی پصیطز
ح پطزاذتٌی  /اسٌبز پطزاذتٌی ***
ح ثبًه هطتطن ***
ً)16تیجِ حسبة هطبضوت هرػَظ
الف سَز ثبضس
هطبضوت هرػَظ***
جبضی ضطوبء***
)16ظیبى ثبضس .
جبضی ضطوبء***
Vahid.bahrinei@gmail.com
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هطبضوت هرػَظ***
)17ثستي حسبة ثبًه هطتطن
ح جبضی ضطوبء ***
ح ثبًه هطتطن ***

Vahid.bahrinei@gmail.com
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فصل ششم
حساتذاری حك الؼول واری
سیستن حك الؼول واری  :ضطوت ّب یب تَلیس وٌٌسگبى یه ضرع حمیمی یب حمَلی ضا ثطاسبس پطزاذت حك الؼول
اًتربة هی ًوبیٌس ٍ وبالّب ضا ثیي آًْب تَظیغ ٍ اضسبل هی ًوبیٌس  .تب آًْب ضا ثِ فطٍش ثطسبًٌس ایي سیستن غیط هستمین
فطٍش ضا سیستن حك الؼول وبضی ًبهیسُ اًس ٍ حسبثساضی زض اضتجبـ ثب ضٍیسازّبی حك الؼول وبضی ضا زض "حسبثساضی
حك الؼول وبضی " هی ًبهٌس .
*حك الؼول واری یؼٌی تَظیغ یب اضسبل وبال ثطای ًوبیٌسگبى جْت اًجبض وطزى ٍ فطٍش ،ضرع اضسبل وٌٌسُ وبال ضا
"آهز" ٍ اضربظ حمیمی یب حمَلی وِ وبالّب ضا زضیبفت هی وٌس "حك الؼول وار " گَیٌس .
* حك الؼول وبض وبالّبی زضیبفتی ضا ثطقجك ضطایف ٍ لطاضزاز هٌؼمس هی فطٍضس ٍ اظ ثبثت فطٍش آى زضغسی ضا زضیبفت
هی وٌس وِ ثِ آى" حك الؼول" هی گَیٌس.
*پیص فاوتَر یا سیاِّ همذهاتی  :هَلؼی وِ آهط وبالّب ضا ثطای حك الؼول وبض اضسبل هی ًوبیس ّ .وطاُ اضسبل ایي
وبال یه غَضت حسبة ثطای اضسبل هی ًوبیس وِ زض آى هطرػبت وبال هبًٌس ویفیت  ،وویت  ،لیوت  ،ثستِ ثٌسی ٍ
غیطُ ضا ًطبى هی زّس .
*اًَاع ّشیٌِ ّای حك الؼول واری :
ّ ) 1شیٌِ ّای تىزاری یا ادٍاری ّ :عیٌِ ّبیی وِ ثطای آٍضزى وبال اظ هحل آهط ثِ هحل حك الؼول وبض اًجبم هی
گیطز  .اظ ایي ضٍ توبم ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ تب ظهبًی وِ وبالّب ثِ اًجبض حك الؼول وبض هی ضسس ّ .عیٌِ ّبی غیط
تىطاضی یب غیط ازٍاضی گَیٌس  .ایي ّعیٌِ ّب فمف یه ثبض زض حك الؼول وبضی غَضت هی گیطز ٍ ایي ّعیٌِ ّب اضظش ،
وبالّبضا افعایص هی زّس ایي ّعیٌِ ثِ ٍسیلِ آهط یب حك الؼول وبض  ،ثِ ًوبیٌسگی اظ قطف اٍ پطزاذت هی ضَز ٍ ثْبی
توبم ضسُ ضا افعایص هی زٌّس .
ّ) 2شیٌِ ّای غیز تىزاری یا غیز ادٍاری  :ایي ّعیٌِ ّب ثؼس اظ آًىِ وبالّب ثِ اًجبض حك الؼول وبضٍاضز ضس .اتفبق
هی افتس  ٍ .ثِ قَض هٌظن ٍ هطتت زض فَاغل هؼیي اتفبق هی افتس ایي ّعیٌِ ّب ّن تَسف حك الؼول وبض ٍ آهط پطزاذت
هی گطززٍ .لی ایي ًَع ّعیٌِ ّب لیوت وبال ضا افعایص ًوی زٌّس.
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ّشیٌِ ّای غیز تىزاری یا غیز ادٍاری
حك الؼول وار

آهز
 1ثستِ ثٌسی

ّ 1عیٌِ ّبی ترلیِ

 2حول ٍ ًمل یب ثبضثطی

 2حمَق ثب اًساضی وطتی

 3حمَق ثبضاًساظی وطتی

 3حمَق گوطوی (ٍاضزاتی )

ّ 4عیٌِ اضسبل وبال

ّ4عیٌِ حول تب اًجبض حك
الؼول وبض

ّ 5عیٌِ ّبی ثبضگیطی

 5حمَق ضاُ آّي

ّ 6عیٌِ ّبی حول ثب
وطتی
 7ثیوِ
ّشیٌِ ّای تىزاری یا ادٍاری
حك الؼول وار

آهز

 1اجبضُ اًجبض
ّ 2عیٌِ ّبی ثیوِ

ّ1عیٌِ ّب ثبًىی
ّ2عیٌِ ّبی وبالی
ذسبضت زیسُ

ّ 3عیٌِ ّبی ٍضضىستگی
ّ 4عیٌِ ّبی آگْی ٍ
تجلیغبت
ّ 5عیٌِ ّبی حمَق
فطٍضٌسگبى
ّ 6عیٌِ وبالی ثطگطتی
ّ 7عیٌِ وبالی ذسبضت
زیسُ
ّ 8عیٌِ حك الؼول فطٍش
ّ 9عیٌِ ّبی تبسیس

*پیص پزداخت  :گبّی آهط اظ حك الؼول وبض زضذَاست هی وٌس وِ لجل اظ فطٍش وبال هجلغی ضا ثِ ػٌَاى پیص
پطزاذت ثطای اٍثفطستس حك الؼول وبضهوىي است یه چه یب سفتْسضلبلت پیص پطزاذت ثطای آهط اضسبل ًوبیس  .آهط
Vahid.bahrinei@gmail.com
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هی تَاًس سفتِ یب چه ضا ًعز ثبًه یب اضربظ حمیمی یب حمَلی زیگط ثِ فطٍش زیي ًوبیسٍ ٍ .جَُ آى ضا زضیبفت ًوبیس
 .ضلن وبضهعز هىسَضُ ضا هی تَاى ثِ حسبة وبالی اهبًی ٍ یب حسبة ّعیٌِ وبضهعز ثسّىبض ًوَز پیص پطزاذت هصوَض اظ
حسبة فطٍش وبال وسط هی گطزز .
*وویسیَى  :آهط حك الؼول فطز حك الؼول وبض ضا ثِ ًسجت فطٍش پطزاذت هی وٌس حك الؼول ضا ًسجت ثِ زضغس
ثبثتی اظ فطٍش قجك ضطایف لطاضزاز هٌؼمسُ پطزاذت هی وٌس .
*در ًظام ادٍاری ثثت حساتذاری تزای ػولیات حك الؼول واری (واالی اهاًی )
) 1رٍش تْای توام ضذُ  :زٍ چیع وِ آهط ثبیس ثساًس
الف :هطرع ٍ هؼیي ثَزى سَز ٍ ظیبى حبغلِ اظ ػولیبت حك الؼول وبضی وِ ثِ ٍسیلِ حك الؼول وبض اًجبم ضَز .
ة  :تسَیِ حسبة ثب حك الؼول وبض یؼٌی ضلوی وِ اٍ ثبیس ثِ ػٌَاى ثسّی ثِ آهط ثپطزاظز .
)2رٍش سیاِّ :آهط،ثِ ػَؼ اضسبل وبال ثِ حك الؼول وبض ثب ثْبی توبم ضسُ هوىي است آى ضاثیطتط اظ ثْبی توبم
ضسُ،سیبِّ ٍاضسبل ًوبیس.

*حسبة وبالی اهبًی یه حسبة زضآهس است  .آى یه ػولىطز ٍ سَز ٍ ظیبى است .
* حسبة حك الؼول وبض ًیع هیعاى زضیبفت ٍ پطزاذت ّبی حك الؼول وبض ضا ًطبى هی زّس ٍ ّوچٌیي هبًسُ تػفیِ
ًطسُ حسبثْب ضا ضٍضي هی ًوبیس .
 )1رٍش تْای توام ضذُ:
ثثت در دفاتز آهز
ارسال واال تزای حك الؼول وار

پزداخت حك الؼول فزد حك الؼول وار

ح واالی اهاًی***

حساب واالی اهاًی ***
حساب حك الؼول وار ***

ح واالی ارسالی ***
پزداخت ّشیٌِ تَسظ آهز

هَجَدی واالی فزٍش ًزفتِ ًشد حك الؼول وار

ح واالی اهاًی ***

ح هَجَدی واالی اهاًی ***
ح تاًه ***

دریافت پیص پزداخت اس حك الؼول وار
Vahid.bahrinei@gmail.com
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الف سَد تاضذ

تاًه /اسٌاد دریافتٌی ***

ح حك الؼول وار*** ح واالی اهاًی ***
ح سَد ٍ سیاى ***

تٌشیل سفتِ تَسظ آهز
حساب تاًه ***

ب اگز سیاى تاضذ .

ّشیٌِ وارهشد ***

ح سَد ٍ سیاى ****
ح اسٌاد دریافتٌی ***

ح واالی اهاًی ***

ح واالی اهاًی ***
تسَیِ حساب تا حك الؼول وار

ّشیٌِ وارهشد تاًىی *** تاًه  /اسٌاد دریافتٌی ***
ح حك الؼول وار ***
گشارش درآهذ فزٍش تَسظ حك الؼول وار
تستي واالی ارسالی

ح حك الؼول وار ***

حساب واالی اهاًی *** ح واالی ارسالی ***
ح ػولىزد /خزیذ***
ّشیٌِ اًجام ضذُ تَسظ حك الؼول وار
حساب واالی اهاًی ***
حساب حك الؼول وار ***

*هَجَزی وبالی پبیبى زٍضُ ًعز حك الؼول وبض = ثْبی توبم ضسُ  +تٌبسجی اظ ّعیٌِ ّبی غیط تىطاضی
*واالی اهاًی  :ػجبضتست اظ زضیبفت وبال اظآهط ثِ ٍسیلِ حك الؼول وبض ثطای ّسف ٍ همػَز فطٍش ثط پبیِ زضیبفت حك
الؼول
دریافت واال تَسظ حك الؼول وار
*دریافت واال تَسظ حك الؼول وار
اًتظاهی – واالی اهاًی ***
عزف حساب اًتظاهی واالی اهاًی ***
*پزداخت ّشیٌِ تَسظ حك الؼول وار
ح آهز***
ح تاًه ***
*ارسال پیص پزداخت تزای آهز تَسظ حك الؼول وار
ح آهز***
ح تاًه  /اسٌاد پزداختٌی ***
*فزٍش واال تَسظ حك الؼول وار
Vahid.bahrinei@gmail.com
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الف)اگز ًمذ تاضذ
ح تاًه ***
ح آهز***
ب)اگز ًسیِ تاضذ
ح تذّىارى ***
ح آهز***
*پزداخت حك الؼول تِ فزد حك الؼول وار
ح آهز***
ح درآهذ حاصلِ اس حك الؼول واری***
*دریافت علة اس تذّىاراى تَسظ حك الؼول وار
تاًه ***
ح دریافتٌی ***
*حذف تذّىاراى ًاضی اس هغالثات سَخت ضذُ
الف اگز حك التضویي تزای فزٍش ًسیِ پزداخت ًگزدد
ح آهز***
ح تذّىاراى ***
ب اگز حك التضویي تزای فزٍش ًسیِ پزداخت گزدد.
ح ّشیٌِ هغالثات سَخت ضذُ ***
ح تذّىارى***
*تذّىاراى سَخت ضذُ ًاضی اس واالی اهاًی تِ حساب وویسیَى ٍ یا حك التضویي در یافتی
هٌتمل هی ضَد .
ح درآهذ حاصلِ اس حك التضویي ***
ّشیٌِ هغالثات سَخت ضذُ***
*دٍ هاًذُ حاصلِ اس حك التضویي ٍدر آهذ حاصلِ اس حك الؼول واری تِ حساب سَد ٍ سیاى
اًتمال هی یاتذ .
ح درآهذ حاصلِ اس حك الؼول واری ***
ح درآهذ حاصلِ اس حك التضویي ***
ح سَد ٍ سیاى
*تسَیِ حساب ًْایی تا آهز
ح آهز***
ٍجِ ًمذ  /تاًه  /اسٌاد پزداختٌی ***
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 2رٍش سیاِّ :
تفبٍت ثیي لیوت فطٍش ٍ ثْبی توبم ضسُ ضا ثِ ػٌَاى هبظاز یب لیوت ثیطتط اظ ثْبی توبم ضسُ هی ًبهٌس زض ایي ضٍش
حك الؼول وبض سَز ٍالؼی وبالی اهبًی ضا ًوی تَاًسزضن وٌس حبل ثبیس آهط ثبیس تؼسازی سٌس اؾبفِ غبزض وٌس تب ثتَاًس
هبظاز لیوت ضا حصف ًوبیس تب سَز ٍ ظیبى ٍالؼی وبالی اهبًی ضا هحبسجِ ًوبیس .
*لیوت اضافی یا هاساد ًسثت تِ تْای توام ضذُ هؼوَال تزای الالم سیز تایذ هحاسثِ ضَد
 1هَجَزی وبالی اهبًی آغبظ زٍضُ
 2وبالی اضسبلی ثطای حك الؼول وبض
 3وبالی ثطگطتی ثِ آهط تَسف حك الؼول وبض
 4هَجَزی وبالی اهبًی پبیبى زٍضُ
*تزگزداًذى لیوت اضافی یا هاساد تزای هَجَدی واالی اهاًی آغاس دٍرُ ًسثت تِ تْای توام ضذُ

ح شذیطُ هَجَزی وبالی اهبًی ***
ح وبالی اهبًی ***
* تزگزداًذى لیوت اضافی یا هاساد ًسثت تِ واالی ارسالی  ،هاتِ التفاٍت لیوت سیاِّ ٍ تْای توام ضذُ

ح وبالی اضسبلی ***
تزگزداًذى لیوت اضافی

ح وبالی اهبًی ***
ًسثت تِ واالی تزگطتیثِ آهط

ح وبالی اهبًی ***
ح وبالی اضسبلی ***
تزگزداًذى لیوت اضافی یا هاساد تزای هَجَدی واالی اهاًی پایاى دٍرُ

ح وبالی اهبًی ***
ح شذیطُ هَجَزی وبالی اهبًی ***

*حساتذاری خسارات ٍ ضایؼات حاصلِ اس واالی اهاًی
) 1ضایؼات ٍخسارات ػادی (هؼوَلی )  :هبًٌس تجریط  ،وسطی  ،ضىستگی  ،ذطه ضسى  ،وبّص افت ٍظى ٍ غیطُ
ایي ًَع ذسبضات شاتی ٍ غیط لبثل اجتٌبة است ٍ ثرطی اظ ثْبی توبم ضسُ ول ضا تطىیل هی زٌّس .
جوغ ثْبی وبالی اضسبلی +جوغ ّعیٌِ ّبی غیط تىطاضی
جوغ ٍاحذ ّای واالی ارسالی – تؼذاد ٍاحذ ّای خسارت دیذُ
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ثثت ح هَجَدی واالی اهاًی پایاى دٍرُ ***
ح واالی اهاًی ***
جن*تؼذادهَجَدی=ارسش هَجَدی یا
واالی فزٍش ًزفتِ

*ثطای ذسبضات ٍ ؾبیؼبت ػبزی ٍ هؼوَلی سٌسی غبزض ًوی ضَز ٍ اظ ثبثت آى ثجتی زض زفبتط غَضت ًوی گیطز
) 2ضایؼات ٍ خسارات غیز ػادی یا فَق الؼادُ  :هَلؼی وِ ؾبیؼبت یب ذسبضات ثِ وبالّب ًبضی اظ حَازث ٍ ثالیبی
قجیؼی ٍ یب زٍض اظ اًتظبض ثبضس  ،چٌیي ذسبضاتی ضا هؼوَال ؾبیؼبت ٍ ذسبضات غیط ػبزی ٍ یب فَق الؼبزُ هی ًوبیٌس ،
هبًٌس ظیبى حبغلِ اظ سیالة ٍ ظلعلِ ٍ غیطُ
* ایي ّعیٌِ ؾبیؼبت زض هحبسجِ هَجَزی وبالی فطٍش ًطفتِ هحبسجِ هی ضَز ٍ ثِ حسبة وبالی اهبًی ثستبًىبض ٍثِ
حسبة ظیبى ّبی غیط هتطلجِ ثسّىبض ذَاّس ضس آًگبُ هبًسُ ایي ّعیٌِ ّب ثِ حسبة سَز ٍ ظیبى ول اًتمبل هی یبثس ٍ .
ثؼؿی اظ تجبض ثطای ججطاى ذسبضات ًبضی اظ ایي حَازث  ،وبالی اضسبلی ضا ثیوِ هی ًوبیٌس .
ثثت ّای هزتَط تِ ضایؼات غیز ػادی
*هَلؼی وِ سیاى ٍاردُ غیز لاتل پَضص تاضذ
ح ّشیٌِ ضایؼات یا خسارات ***
ح واالی اهاًی ***
ح سَد ٍ سیاى ***
ح ّشیٌِ ضایؼات یا خسارات ***
*هَلؼی وِ سیاى ٍاردُ پَضص ٍ تیوِ توام خسارات را تپزداسد.
ح ّشیٌِ ّای غیز هتزلثِ ***
ح واالی اهاًی ***
ح تاًه
ح ّشیٌِ ّای غیز هتزلثِ ***
*هَلؼی وِ لیوتی اس سیاى ّای ٍاردُ لاتل پَضص تاضذ .
ح ّشیٌِ ّای غیز هتزلثِ ***
ح واالی اهاًی ***
ح تاًه /تذّىاراى تیوِ ***
ح سَد ٍ سیاى ***
ح ّشیٌِ ّای غیز هتزلثِ ***

رٍش ستًَی (آهاری ) :تطویجی اظ ضٍش ّبی ثْبی توبم ضسُ ٍ ضٍش سیبِّ است تحت ایي ضٍش زٍ ستَى زض ّط
قطف حسبة وبالی اهبًی ٍجَز زاضز  .ایي زٍ ستَى ثطای ثجت ثْبی توبم ضسُ ٍ سیبِّ ثطای وبال اضسبلی ٍ هَجَزی
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وبالی آغبظ زٍضُ ٍ پبیبى زٍضُ است ستَى فَق الؼبزُ ٍ اؾبفی ثطای لیوت سیبِّ زض ًظط گطفتِ هی ضَز وِ هؼطٍف ثِ
ستَى اًتظبهی است  .اظ ًظط حسبثساضاى ایي ستَى هْن ًوی ثبضس .
*تزگطت واال اس حك الؼول وار تِ آهز  :اگط توبم یب لسوتی اظ وبالی اضسبلی ثِ حك الؼول وبض تَسف حك الؼول وبض
ثِ آهط ػَزت ٍ ثطگطت زازُ ثطَز ثبیس ثِ حسبة ثْبی توبم ضسُ زض زفبتط آهط ثجت گطزز ٍ توبم ّعیٌِ ّبی اًجبم ضسُ
اظ لجیل ّعیٌِ حول ٍثیوِ ٍثبضگیطی ٍ ثستِ ثٌسی ثِ ػٌَاى ّعیٌِ ّبی اظزست ضفتِ تلمی هی گطزز.
ح وبالی اضسبلی ****
ح وبالی اهبًی ****

ثطگطت ثِ ثْبی توبم ضسُ (وبالی اضسبلی )

*ثجت حسبثساضی وبالی اهبًی ثِ غَضت سیستن زائوی :
ح واالی اهاًی ***

ارسال واال تزای حك الؼول وار

ح هَجَدی واال***

حسبة ٍجِ ًمس  /حك الؼول وبض ***
ح فطٍش ***

گشارش فزٍش واال تَسظ حك الؼول

حساب تْای توام ضذُ واالی فزٍش رفتِ ***

وار تِ آهز

ح وبالی اهبًی ****
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