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 مفـاھیم نظـریالمللـی حسـابداری ، ھیئت استانداردھای بین2010در سپتامبر  .1

 کرد. چارچوبرا جایگزین این  گزارشگری مالی
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 توافقھـای -افشـا، مباحث جـاریکمیتھ تفاسیر  29عنوان تفسیر قبل از این،  .2

اسـتانداردھای کمیتـھ تفاسـیر  12تفسـیر بـھ موجـب بود کـھ  خدمات امتیاز
 المللی گزارشگری مالی اصالح شد.بین
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 ینھزمپیش

نظیـر ـــ خدمات عمومی ساختزیردر بسیاری از کشورھا،  .1
ھــا، پلھــا، تونلھــا، زنــدانھا، بیمارســتانھا، جاده

ــرژیفرودگاھھــا، امکانــات توزیــع آب،  و  توزیــع ان
توسـط بخـش عمـومی بطــور سـنتی  ـ ھای مخابراتشبکھ
طریــق تخصـیص  و از ،و نگھـداری بــرداریبھره، احداث

 .شودمیمالی  بودجھ عمومی تأمین

راردادی در برخی کشورھا، دولتھا توافقھای خـدمات قــ .2
را با ھدف جذب مشارکت بخش خصوصی در ایجـاد، تـأمین 

 معرفــی سـاختیو نگھداری چنین زیر برداریبھرهمالی، 
از قبـل وجـود داشـتھ  زیرسـاختاند. ممکن اسـت کرده

باشد، یا طی دوره توافق خدمات احداث شـود. تـوافقی 
گیرد، معمـوالً کھ در دامنھ کاربرد این تفسیر قرار می

شامل یک واحد تجـاری بخـش خصوصـی (مجــری) اسـت کـھ 
مورد استفاده برای ارائھ خــدمات عمــومی را  زیرساخت

(برای مثـال، از طریـق  دھدارتقا میکند یا احداث می
 برای یک دوره زمـانی مشـخص، وافزودن بر ظرفیت آن) 

کنــد. بابـت برداری و نگھداری میبھره زیرساختاز آن 
این خدمات، طی دوره توافق بھ مجری مبـالغی پرداخــت 

شــود. ایــن توافــق از طریــق قــراردادی کــھ در آن می
تعــدیل قیمتھــا و  اســتانداردھای عملکــرد، ســازوکار

شــده اسـت،  مشـخصختالفات حل و فصل ا برایتوافقھایی 
ـــ احـداث” شود. چنین توافقی اغلب با عنوانھدایت می

ـــ بــرداریبھرهـــ نوســازی”، “ـــ انتقــالبــرداریبھره
  “خصوصی ـبھ ـعمومی” توافق امتیاز خدمات یا “انتقال

 شود.شناختھ می

این اسـت  خدمات این قبیل توافقھای ھایویژگییکی از  .3
، ماھیــت خـدمات گیـردعھــده می کھ مجری بر یتعھد کھ

نظر از ھویت طرف اجراکننده خـدمات، . صرفعمومی دارد
 ،زیرسـاختخدمات مرتبط با این است کھ عمومی  مشیخط 

 بطــور ،ارائــھ خواھـد شـد. توافــق خـدمات بھ عمــوم
قراردادی مجری را از طرف واحد بخش عمومی، بھ ارائھ 

مشـترک کند. سایر ویژگیھـای خدمات بھ عموم متعھد می
 : بھ شرح زیر است

ــا می .الف ــدمات را اعط ــق خ ــھ تواف ــی ک ــد طرف کن
(اعطاکننده) یــک واحـد بخـش عمـومی، شــامل یـک 

دولتی یا یک واحد تجاری بخش خصوصی اسـت  دستگاه
 کھ مسئولیت این خدمات بھ آن محول شده است. 

و  زیرســاختمجری حداقل در قبال بخشی از مدیریت  .ب
ولیت دارد و صـرفًا بـھ خدمات مرتبط بــا آن مسـئ
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عمــل  ،کننــدهاعطا از طــرف نماینــده یــک عنــوان
 کند.نمی

در قرارداد  ،شده توسط مجریتعیینقیمتھای اولیھ  .پ
 خـدمات، قیمتھـا د و طی دوره توافـقشوتصریح می

 شود.بازنگری می

در پایــان دوره را  زیرســاختمجــری متعھــد اســت  .ت
ی اضافی ازامابھ ازای، در معین یدر شرایطتوافق 

کننــده ی اضــافی، بـھ اعطاازامابھاندک یا بدون 
یک از طـرفین  نظر از اینکھ کدامتحویل دھد، صرف

 .است در ابتدا آن را تأمین مالی کرده
 دامنھ کاربرد

 در این تفســیر، دربـاره نحــوه حســابداری توافقھـای .4
 ، رھنمودیتوسط مجری خصوصی -بھ ـعمومیامتیاز خدمات 

 شود.ارائھ می

این رھنمود، در صورتی برای توافقھای امتیاز خـدمات  .5
 کاربرد دارد کھ:  خصوصی ـبھ ـعمومی

کننده، خدماتی را کھ مجری باید در ارتباط اعطا .الف
را کـھ خـدمات  اشخاصـیارائھ کنـد،  زیرساختبا 

باید بھ آنھا ارائھ شود، و قیمت ارائـھ خـدمات 
 ند؛ و ک تنظیم یارا کنترل 

ـ از طریق مالکیت، استحقاق نســبت بـھ کنندهاعطا .ب
مزایا یـا بــھ طریقــی دیگـر ـ ھرگونـھ منـافع 

را در پایان مـدت توافـق  زیرساختباقیمانده در 
 کند.کنترل 

مورد استفاده در یک توافـق امتیـاز خـدمات  زیرساخت .6
تمــام عمــر مفیــد آن (ھمـھ  در ،خصوصـی ـــبھ ـعمومی

)، چنانچـھ شـرایط بنـد دارای عمر محـدودداراییھای 
(الف) احراز شود، در دامنھ کاربرد این تفسیر قرار 5
 اینکــھدربـاره تعیــین  8تــا رب 1گیرد. بندھای ربمی

 توافقھای امتیاز خدمات در دامنھ کاربرد این تفسـیر
در دامنــھ  ھاو میزان شمول آن گیرند یا خیر،قرار می

 ھ داده است.کاربرد این تفسیر، رھنمود ارائ

 دو مورد زیر کاربرد دارد:  برای ھراین تفسیر  .7

 ،خـدمات ی کھ مجری برای مقاصد توافــقزیرساخت .الف
 ؛ و نمایدتحصیل میاز شخص ثالث یا  کندمی احداث

موجود کھ اعطاکننده برای مقاصد توافـق  زیرساخت .ب
 دھد.در دسترس مجری قرار می ،خدمات
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را کــھ پـیش از  یزیرسـاختاین تفسیر نحوه حسابداری  .8
آالت و انعقاد توافق خدمات، بھ عنـوان امـالک، ماشـین

 ،شـده اســتتجھیزات توسط مجری نگھـداری و شناسـایی 
ــین نمی ــتانداردھای تعی ــناخت اس ــات ش ــد. الزام کن

شـده در اسـتاندارد المللی گزارشگری مالی (تشریحبین
ھا زیرسـاخترای این قبیـل ) ب16المللی حسابداری بین

 کاربرد دارد.

این تفسیر نحوه حسابداری توسط اعطاکننده را تعیـین  .9
 کند.نمی
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 مسائل

گیری و انـدازه ختشـنا دربارهاین تفسیر اصول عمومی  .10
در توافقھای امتیاز خـدمات را  بوطتعھدات و حقوق مر

ــین می ــاره تعی ــات درب ــای اطالع ــات افش ــد. الزام کن
کمیتـھ تفاسـیر  29خدمات در تفسیر  توافقھای امتیاز

در این بررسی بیان شده است. مسائل مورد  مباحث جاری
 تفسیر عبارتند از: 

 ؛زیرساختحقوق مجری نسبت بھ  عمل در موردنحوه  الف.

 ی توافق؛ازامابھری گیشناخت و اندازه ب.

 ؛ارتقاخدمات احداث یا  پ.

 ؛برداریبھرهخدمات مرتبط با  ت.

 ؛تأمین مالیمخارج  ث.

دارایی مالی و دارایی نامشــھود؛ بعدی حسابداری  ج.
 و 

 کننده.شده بھ مجری توسط اعطااقالم ارائھ چ.
 اجماع

 زیرساختحقوق مجری نسبت بھ  عمل در موردنحوه 

نبایـد بـھ  ،مشمول دامنھ کاربرد این تفسیر زیرساخت .11
آالت و تجھیزات مجری شناسایی شـود ، ماشینالکعنوان ام

از  اسـتفادهحق کنتــرل  ،زیرا توافق خدمات قراردادی
کنـد. می را بـھ مجـری منتقـل نمیوخدمات عم زیرساخت

 ،کننـدهمجری برای ارائھ خدمات عمــومی از طـرف اعطا
بــرداری از بھرهدر قــرارداد، بــھ  شدهطبق مفاد مشخص

 دسترسی دارد. زیرساخت
 ی توافقازامابھگیری شناخت و اندازه

طبق مفاد توافق قراردادی مشمول دامنھ کــاربرد ایـن  .12
کند. دھنده خدمات عمل میتفسیر، مجری بھ عنوان ارائھ

را  زیرســاخت ،ارائـھ خـدمات عمـومی بھ منظـورمجری 
(خدمات احداث یا  دھدارتقا می آن را کند یااحداث می

زیرسـاخت  آناز و برای یک دوره زمانی مشخص،  )ارتقا
 .)برداریبھره(خدمات  نمایدو نگھداری می برداریبھره

دھــد، طبــق مجری بایــد بابـت خـدماتی کــھ انجــام می .13
آمــد ، در18و  11المللی حسـابداری استانداردھای بین

گر مجری بیش از یــک گیری کند. اشناسایی و اندازه را
خدمت را بھ موجب یک قرارداد یا توافق واحــد انجـام 

ــا  ــداث ی ــدمات اح ــی خ ــد (یعن ــا دھ ــدمات ارتق و خ
ی دریافتی یا دریـافتنی بایــد ازامابھ)، برداریبھره
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شــده، در ارائھارزش منصـفانھ نســبی خـدمات  بر اساس
مواردی کھ این مبـالغ جداگانــھ قابـل تشـخیص اسـت، 

را  بعـدینحوه حسابداری  ازامابھتخصیص یابد. ماھیت 
ی دریـافتی بـھ ازامابھ بعدی کند. حسابداریتعیین می

بھ تفصـیل در  ،عنوان دارایی مالی و دارایی نامشھود
 .شودمیتشریح  26تا  23بندھای 

 ارتقاا یخدمات احداث 

خدمات احداث یــا  مربوط بھی باید درآمد و مخارج مجر .14
بــھ  11المللی حسابداری را طبق استاندارد بینارتقا 

 حساب منظور کند.
 شده بھ مجری توسط اعطاکنندهی ارائھازامابھ

را ارائـھ کنـد، ارتقـا اگر مجری خدمات احـداث یـا  .15
ی دریافتی یا دریافتنی توسط مجری بایـد بـھ ازامابھ

ممکــن اسـت  ازامابـھنصفانھ آن شناسایی شود. ارزش م
 حقوق نسبت بھ یکی از موارد زیر باشد: 

 دارایی مالی، یا .الف

 دارایی نامشھود. .ب

میـزان حــق قــراردادی  بھمجری باید دارایی مالی را  .16
دریافت نقد یا دارایـی مـالی  نسبت بھغیرمشروط خود 
بابت خدمات ساخت ، جانب ویکننده یا از دیگر از اعطا
معموالً بــھ دلیــل اینکـھ توافــق دارای شناسایی کند؛ 

در صـورت حتـی کننده، اعطا، ضمانت اجرای قانونی است
از  اجتنــابداشــتن اختیــار، اختیــار محــدودی بــرای 

حق غیرمشـروط بـرای  در صورتی از مجری .پرداخت دارد
بطــور کننــده کــھ اعطا برخــوردار اســتدریافــت نقــد 

داخت (الف) مبالغ مشخص یا قابل تعیـین ، پرقراردادی
مبالغ دریافتی  بین ، کسریکسری رت وجودویا (ب) در ص
کنندگان خدمات عمومی و مبـالغ مشــخص یـا از استفاده

کرده باشد، حتــی اگــر  تضمینقابل تعیین بھ مجری را 
از احـراز ایـن باشـد کـھ مجــری پرداخت مشــروط بـھ 

ارتبــاط بـا  شـده درالزامات کیفیت یا کـارایی مشخص
 .، اطمینان دھدزیرساخت

میـزان دریافـت حـق (مجـوز) مطالبــھ  بــھمجری باید  .17
، دارایــی کنندگان خــدمات عمـومیاز اسـتفاده مبالغی

ــھود ــ نامش ــایی کن ــھ دشناس ــق مطالب ــالغ . ح از مب
مشـروط بـرای کنندگان خدمات عمـومی، حـق غیرتفادهاس

ن دریافت نقد نیست زیرا این مبالغ مشـروط بــھ میـزا
 استفاده عموم از خدمات است.
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اگر بخشی از پرداخت بھ مجری بابت خدمات احــداث، از  .18
طریق دارایی مالی و بخشی از طریق دارایــی نامشـھود 

ی ازامابھباشد، جداگانھ بھ حساب منظور کردن ھر جزء 
ی دریـافتی یــا دریـافتنی ازامابھمجری ضرورت دارد. 

باید در ابتــدا بـھ ارزش منصـفانھ  ،بابت ھر دو جزء
 ی دریافتی یا دریافتنی شناسایی شود.ازامابھ

 ،توسط اعطاکننـدهبھ مجری شده ی ارائھازامابھماھیت  .19
باید با توجھ بھ مفاد قـرارداد، و در صـورت وجـود، 

 ط تعیین شود.بوقانون قراردادھای مر
 برداریبھرهخدمات 

ــر .20 ــارج م ــد و مخ ــد درآم ــری بای ــدمات مج ــا خ تبط ب
 المللـی حســابداریرا طبق استاندارد بین برداریبھره
 بھ حساب منظور کند. 18

 رسانیدن زیرساخت بھ سطح مشخصی از خدمتتعھدات قراردادی بابت بازگردان

ممکن است مجری برای (الف) نگھداری زیرساخت در ســطح  .21
رسانی یا (ب) بازگرداندن زیرساخت بــھ مشخصی از خدمت

کننده بھ اعطازیرساخت شده، پیش از تحویل ت مشخصوضعی
قراردادی داشتھ باشد  اتدر پایان توافق خدمات، تعھد
. تعھـدات کنـدایفا  خود کھ باید بھ عنوان شرط مجوز

زیرسـاخت، بـھ  نوسـازیقراردادی برای نگھـداری یـا 
مراجعھ شود)، بایـد  14(بھ بند ارتقا استثنای عنصر 

شناسـایی و  37للـی حســابداری المطبق استاندارد بین
 گیری شود، یعنی بھ بھترین بـرآورد از مخـارجاندازه

 برای تسویھ تعھد فعلی در پایان دوره گزارشگری. الزم
 شده توسط مجریتحملتأمین مالی مخارج 

تأمین ، مخارج 23المللی حسابداری طبق استاندارد بین .22
قابل انتساب بھ توافق باید بــھ عنـوان ھزینــھ  مالی
ای شناسایی شود کھ این مخارج طی آن تحمــل شـده دوره

است، مگر اینکھ مجری حق قراردادی برای دریافـت یـک 
کنندگان از استفادهمبلغ دارایی نامشھود (حق مطالبھ 

خدمات عمومی) داشـتھ باشـد. در ایــن مــورد، مخـارج 
باید طــی مرحلــھ  ،توافق قابل انتساب بھ تأمین مالی

احداث توافق، طبق آن استاندارد، بـھ حسـاب دارایــی 
 منظور شود.
 دارایی مالی

، 18و  16شده طبق بنــدھای برای دارایی مالی شناسایی .23
ـــتانداردھای بین ـــابداری اس ـــی حس و  39و  32الملل

 کاربرد دارد. 7المللی گزارشگری مالی استاندارد بین
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وسط اعطاکننده یا از جانــب وی، طبـق شده تمبلغ تعھد .24
بھ عنوان یکـی از  39المللی حسابداری استاندارد بین

 شود: موارد زیر بھ حساب منظور می

 وام یا دریافتنی؛ الف.

 دارایی مالی آماده برای فروش؛ یا ب.

شده بھ ارزش منصفانھ از گیریدارایی مالی اندازه پ.
اولیــھ بـھ کھ در شناخت  طریق سود یا زیان دوره

در صــورتی کـھ  یافتــھ اســت، اختصاصـی ھاین طبق
 بندی احراز شود.شرایط چنین طبقھ

اعطاکننده بھ عنوان وام یا دریافتنی یا  طلب ازاگر  .25
بھ عنوان دارایی مالی آماده بـرای فـروش بــھ حســاب 

 39المللـی حســابداری منظور شود، طبق استاندارد بین
روش بھـره مــؤثر در  شده با اسـتفاده ازبھره محاسبھ

 شود.سود یا زیان دوره شناسایی می
 دارایی نامشھود

بــرای دارایــی  38المللــی حســابداری اســتاندارد بین .26
کـاربرد  18و  17شـده طبـق بنــدھای نامشھود شناسایی
ــدھای  ــا  45دارد. بن ــتاندارد بین 47ت ــی اس الملل

گیری داراییھای رھنمودی درباره اندازه ،38حسابداری 
دارایی یا داراییھـای یک شده در ازای نامشھود تحصیل

غیرپولی یا ترکیبی از داراییھـای پــولی و غیرپـولی 
 کند.ارائھ می
 شده بھ مجری توسط اعطاکنندهاقالم ارائھ

، اقالم زیرساخت کـھ بـرای مقاصـد توافــق 11طبق بند  .27
گیرد، ده در دسترس مجری قرار میکننخدمات، توسط اعطا

آالت و تجھیزات مجــری شناسـایی بھ عنوان امالک، ماشین
کننده اقالم دیگـری را شود. ھمچنین ممکن است اعطانمی

نیز بھ مجری ارائھ کند کـھ مجـری بتوانــد بنـا بـھ 
کنـد. اگــر  اسـتفادهتمایل خود از آنھا نگھداری یا 

اختنـی توسـط ی پردازامابـھاین داراییھــا بخشـی از 
خدمات باشند، طبـق تعریــف ارائھ کننده در قبال اعطا

، کمکھـای بالعـوض 20المللی حسـابداری استاندارد بین
شوند. این موارد بھ عنوان داراییھای دولت محسوب نمی

مجری شناسایی، و بھ ارزش منصــفانھ در زمــان شـناخت 
شــوند. مجــری بایــد در قبــال گیری میاولیــھ انــدازه

ای کھ بابت آن داراییھا متحمل شده یفا نشدهتعھدات ا
 است، بدھی شناسایی کند.

 تاریخ اجرا
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ھــای دورهبــرای واحــد تجــاری بایــد ایــن تفســیر را  .28
یـا پـس از آن  2008ای کھ از اول ژانویھ سـال ساالنھ
شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد مجاز می شروع

ای کــھ ای دورهاست. اگر واحد تجاری این تفسیر را بر
شــود، بکـار آغـاز می 2008پیش از اول ژانویـھ ســال 

 گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

کـھ ھنـوز  داردبـھ اصـالحاتی  اشـارهایـن بنـدھا [ث. 28الف تا 28
 نشده است.] درج ویرایشدر این  ،و بنابراین است االجرا نشدهالزم

 گذار

ھای حسـابداری، ، تغییـر در رویــھ30توجھ بھ بند  با .29
، یعنی با تسری 8 ریالمللی حسابداطبق استاندارد بین

 شود.بھ حساب منظور می ،بھ گذشتھ

بـرای مجـری یک توافق خدمات خــاص، در مورد چنانچھ،  .30
 ابتـدایدر  بکارگیری این تفسیر با تسری بـھ گذشـتھ

 شده غیرعملی باشد، باید: نخستین دوره ارائھ

داراییھای مالی و داراییھای نامشھود موجود در  .الف
 شده را شناسایی کند؛نخستین دوره ارائھ ابتدای

از مبالغ دفتری قبلـی ایـن داراییھـای مــالی و  .ب
بندی قبلی) بـھ عنـوان نامشھود (ھر چند با طبقھ

 مبالغ دفتری در آن تاریخ استفاده شود؛

شــده در آن مـالی و نامشــھود شناسایی داراییھای .پ
بابت کاھش ارزش آزمون شود، مگـر اینکـھ  ،تاریخ

چنین کاری عملی نباشـد کـھ در ایـن صـورت ایـن 
دوره جـاری بابـت کــاھش  ابتـدایمبالغ باید در 
 ارزش آزمون شود.
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 پیوست الف

 رھنمود بکارگیری

 این پیوست بخش جدانشدنی این تفسیر است.

 )5(بند دامنھ کاربرد 

 در صـورتیاین تفسیر بیان شد کھ زیرساخت  5در بند  .1رب
کــھ شـرایط  گیردمیدر دامنھ کاربرد این تفسیر قرار 

 زیر مصداق داشتھ باشد: 

کننده، خدماتی را کھ مجری باید در ارتباط اعطا .الف
را کـھ خـدمات  اشخاصـیبا زیرساخت ارائھ کنـد، 

ئـھ خـدمات باید بھ آنھا ارائھ شود، و قیمت ارا
 کند؛ و  تنظیمرا کنترل یا 

کننده از طریق مالکیت، اسـتحقاق نسـبت بـھ اعطا .ب
ھرگونــھ منــافع  ،مزایــا یــا بــھ طریقــی دیگــر

باقیمانده در زیرساخت را در پایان مـدت توافـق 
 کنترل کند.

 ،در شــرط (الـف) شـدهاشاره قیمـتتنظـیم کنترل یا  .2رب
دیگــر (بـرای  یطریقتواند از طریق قرارداد یا بھ می

ــاظر)  ــک ن ــق ی ــال از طری ــام مث ــود انج ــامل و ش  ش
کھ در آن اعطاکننده تمام خروجـی را  باشد وضعیتھایی

کند یا تمام یا بخشی از خروجی توسط سایر خریداری می
ایـن  رعایــتبـرای  .شـودکنندگان خریداری میاستفاده

اشخاص وابســتھ آن بایـد بــا  تمامکننده و شرط، اعطا
در نظر گرفتھ شوند. اگر اعطاکننده یک واحـد  یکدیگر

بخش عمومی است، کل بخش عمومی، ھمراه با ناظرانی کھ 
کنند، برای مقاصــد در راستای منافع عمومی فعالیت می

کننــده تلقـی این تفسیر باید بھ عنوان وابسـتھ اعطا
 شوند.

کننده برای مقاصد شرط (الف)، ضرورتی ندارد کھ اعطا .3رب
ل قیمت را در اختیار داشــتھ باشــد: کـافی کنترل کام

 تنظیمرا قیمت  ،کننده، قرارداد یا ناظراست کھ اعطا
. بـا محدودســازی، برای مثال از طریق سـازوکار کنند
محتـوای  در ارتبـاط بـا، ایـن شـرط بایــد وجوداین 

، نظیــر غیرواقعـیھـای اعمال شود. ویژگی نامھموافقت
بل اعمــال اســت، در شرایط نادر قا تنھا کھمحدودیتی 

گرفتھ شود. در مقابل، اگر بـرای مثــال باید نادیده 
کھ مجری بــرای تعیـین  شودادعا میقرارداد طبق مفاد 

قیمتھــا آزاد اســت، امــا ھرگونــھ ســود مــازاد بــھ 
شده اسـت و  محدود بازده مجری گردد،اعطاکننده بازمی

 شود.احراز می ،آزمون کنترل قیمت در جزء
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رط (ب)، کنترل اعطاکننده بـر ھرگونـھ برای مقاصد ش .4رب
باید ھم توانایی عملی  ،منافع باقیمانده قابل مالحظھ

را محـدود گــذاری زیرســاخت ری برای فروش یا وثیقھمج
در طـول مســتمر کننده حق اســتفاده کند و ھم بھ اعطا

 ،زیرسـاختدوره توافق را دھد. منافع باقیمانــده در 
بــا ایـن فـرض اسـت کـھ  زیرساختارزش جاری برآوردی 

سن و وضــعیت مـورد انتظـار در در اکنون ھم زیرساخت،
 .داردقرار پایان دوره توافق 

کننـده شود. اگـر اعطا تفکیککنترل باید از مدیریت  .5رب
(الف) و ھم منـافع 5ھم میزانی از کنترل بھ شرح بند 

حفـظ کنــد، را  زیرسـاختای در باقیمانده قابل مالحظھ
را مـدیریت  زیرسـاختکننـده، رف اعطااز طتنھا مجری 

 اختیارھـای ،کندـ حتی اگر، در بســیاری از مــواردمی
 ای داشتھ باشد.مدیریتی گسترده

کننـد شرایط (الف) و (ب)، در کنار یکدیگر مشــخص می .6رب
، شـامل جایگزینیھــای مـورد زیرساختچھ زمانی  در کھ

عمـر اقتصـادی  کلمراجعھ شود)، در  21نیاز (بھ بند 
شود. بـرای مثــال، اگـر ن توسط اعطاکننده کنترل میآ

 ازمجری ملزم بھ جـایگزین کــردن بخشـی از یــک قلـم 
ترین طی دوره توافق باشد (برای مثال، سـطحی زیرساخت

 زیرسـاختالیھ جاده یا سقف یک ساختمان)، آن قلـم از 
یک مجموعھ واحد در نظر گرفتـھ شـود.  بھ عنوانباید 

ه ھرگونـھ منـافع باقیمانــده کنندبنابراین اگر اعطا
قابل مالحظھ در آخـرین جــایگزینی آن بخــش را کنتـرل 

ــل  ــرای ک ــرط (ب) ب ــد، ش ــاختکن ــش زیرس ــامل بخ ، ش
 شود.احراز می ،شدهجایگزین

بھ شـیوه  زیرساخت از استفاده ازبخشی  برخی مواقع، .7بر
 دیگــر شــود و بخـش(الف) نظارت می5در بند  شدهاشاره
گیرد. با ایــن حــال، ایــن مورد نظارت قرار نمی ھرگز

 توافقھا شکلھای گوناگونی دارند: 

ی کھ بطور فیزیکی قابل تفکیـک اسـت و زیرساخت .الف
تواند بطور مستقل اجـرا شــود و تعریـف واحـد می

 36المللی حسابداری مولد نقد طبق استاندارد بین
طـور کامـل بکند، باید در صورتی کھ را احراز می

بــرداری قـرار نظارت مــورد بھره عدممقاصد  برای
برای  .گیرد، بطور جداگانھ تجزیھ و تحلیل شودمی

مثــال، ایــن موضــوع در مــورد بخــش خصوصــی یــک 
بیمارســتان مصــداق دارد، در شــرایطی کــھ بــاقی 

کننــده بــھ منظــور مـداوای بیمارستان توسط اعطا
 برداری شود.بیماران عمومی بھره
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(نظیــر فروشـگاه  جـانبیی صــرفًا ھرگاه فعالیتھا ب.
بیمارستان) بدون نظارت باشد، آزمون کنترل باید 

ای اعمال شود کھ گویی ایـن خـدمات وجــود گونھبھ
کننــده ندارد، زیرا در مـواردی کـھ در آن، اعطا

کنتــرل  5این خدمات را بھ شیوه منــدرج در بنــد 
ــای می ــود فعالیتھ ــد، وج ــانبیکن ــرل  ج از کنت

 کاھد.نمی رساختزیکننده بر اعطا

قابل تفکیک  زیرساختاز  استفادهممکن است مجری حق  .8رب
(الــف) یــا امکانــات مــورد 7رب شــده در بنــدتشریح

بـدون نظـارت  جـانبیاستفاده بـرای ارائـھ خـدمات 
ــد ربتشریح ــده در بن ــن 7ش ــد. ای ــتھ باش (ب) را داش

مجـری کردن موارد، ممکن است بھ لحاظ محتوا، اجاره 
مـوارد محسـوب شـود؛ در ایـن صـورت، کننده از اعطا
 17المللی حسـابداری باید طبق استاندارد بینمذکور 

 د.نبھ حساب منظور شو
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