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َدف

زا قدادز تدِ    هدالی  کٌٌددااى ودَزتْای   استفادُ ٍاحد تجازی تِ افشای اعالػاتی است کِالصام  ،ّدف ایي استاًدازد .1

 :کٌد ازشیاتی هَازد شیس

  ؛ ٍٍ زیسکْای هستثظ تا آى هٌافغ دیگش ياحذَای تجاسیدز آى  مىافعهاّیت  .الف

 .ٍاحد تجازی هالی، ػولکسد هالی ٍ جسیاًْای ًقدیٍضؼیت آثاز آى هٌافغ تس  .ب

دستیابیبٍَدف

 :وٌذ، ٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا 1تٌذ تشای دػتیاتی تِ ّذف هٌذسد دس  .2

 :گشفتِ اػتدس تؼییي هَاسد صیش تىاس وِ  ای ػوذُ هفشٍضاتلضاٍتْا ٍ  الف.

 دیگش؛ هـاسوتیا  گشید یتجاس هٌافغ آى دس ٍاحذ هاّیت .1

 ؛ (11تا  8دس آى هٌافغ داسد )تٌذّای  وِ هـاسوتیًَع  .2

 ٍ (؛11)تٌذ  ، دس هَاسد همتضیگزاسی تؼشیف ٍاحذ تجاسی ػشهایِاحشاص  .3

 س:د ٍاحذ تجاسیهٌافغ  تاسُاعالػاتی دس .ب

 (؛22تا  13)تٌذّای  ٍاحذّای تجاسی فشػی .1

 (؛ 34ٍ تا 31تٌذّای )ٍ ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ  هـاسوتْا .2

ٍ  ساختاس ياحذَای تجاسی .3 تجداسی   ّایٍاحدذ )ؿدًَذ   ودی وِ تَػدظ ٍاحدذ تجداسی وٌتدشل ً     ای یافته
 .(43تا  35تٌذّای )ًـذُ(  تلفیك ػارتاسیافتِ

هَجدة   ،حؼاتذاسیایش اػتاًذاسدّای تِ ّوشاُ افـاّای همشس دس ػ ًذاسددس ایي اػتا الضاهی یافـا چٌاًچِ هَاسد .3
ایدي  دػتیاتی تِ ، ٍاحذ تجاسی تایذ ّشگًَِ اعالػات اضافی سا وِ تشای ًـَد 1تٌذ دػتیاتی تِ ّذف هٌذسد دس 

 .وٌذافـا  ،الصم اػتّذف 

ضاى تأویذ تش ّش یه اص الضاهات ایدي  هَسد ًیاص تشای دػتیاتی تِ ّذف افـا ٍ هی جضئیاتػغح  ٍاحذ تجاسی تایذ .4
وِ اعالػات  وٌذای تجویغ یا تفىیه  گًَِ ذ. ٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد افـا سا تِلشاس دّتَجِ سا هَسد اػتاًذاسد 
تدِ  ) اّویت یا تجویغ الالم تا ٍیظگیْای هتفداٍت، پٌْداى ًواًدذ    تی جضئیاتاص صیادی افـای حجن  تِ دلیلهفیذ، 

 .(اجؼِ ؿَدهش 6تا ب 2تٌذّای ب
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دامىٍکاربزد

 اس گشفتِ ؿَد:ىت ،هٌافغ داسداص هَاسد صیش ّش یه ٍاحذ تجاسی وِ دس یه ایي اػتاًذاسد تایذ تَػظ  .5

 ٍاحذّای تجاسی فشػی الف.

 راف( ْاییؼٌی ػولیات هـتشن یا هـاسوت) هـاسوتْا ب.

 ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ ج.

 ًـذُ. تلفیك ػارتاسیافتٍِاحذّای تجاسی  ت.

ودِ عثدك    5دس تٌدذ  ؿدذُ   اؿداسُ ، الضاهات ایي اػتاًذاسد تشای هٌافغ 17ؿذُ دس تٌذ ب تِ اػتخٌای هَسد تَكیف .6
ٌ  ي عملیات متًقفضذٌ بشای فشيش  داساییُای غیشجاسی وگُذاسی 31حؼاتذاسی اػتاًذاسد  ؿذُ تشای  تِ ػٌَاى ًگْذاسی، ضهذ
ُ تشای فدشٍؽ یدا ػولیدات    ؿذ ی تٌذ عثمِ هجوَػِ ٍاحذ ؿَد )یا دس تٌذی هی عثمِؿذُ  یا ػولیات هتَلف فشٍؽ
 واستشد داسد. (،گیشد لشاس هی ؿذُ هتَلف

 ایي اػتاًذاسد دس هَاسد صیش واستشد ًذاسد: .7

مضایای  33حؼاتذاسی واسوٌاى وِ اػتاًذاسد تلٌذهذت تاصًـؼتگی یا ػایش عشحْای هضایای  عشحْای هضایای  .الف

 آًْا واستشد داسد.دس هَسد  کاسکىانباصوطستگی 

)تجذیذًظشؿذُ  مالی جذاگاوٍ صًستُای 18حؼاتذاسی هالی جذاگاًِ ٍاحذ تجاسی وِ اػتاًذاسد  كَستْای  ب.
 :تا ٍجَد ایيدس هَسد آًْا واستشد داسد. ( 1398

ًـذُ هٌافؼی داؿدتِ تاؿدذ ٍ كدَستْای     لفیكت ػارتاسیافتِ تجاسی ّایاگش ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذ . 1
سا دس  43تدا   35تایذ الضاهات تٌذّای  ،ذوٌهالی رَد تْیِ  ْایتٌْا كَست ػٌَاىتِ سا ِ هالی جذاگاً

 .تىاس گیشدهالی جذاگاًِ   تْیِ كَستْای

عثك تٌدذ   توام ٍاحذّای تجاسی فشػی آى،كَستْای هالی  دس گزاسی وِ یه ٍاحذ تجاسی ػشهایِ . 2
ِ ( 1398 )هلَب صًستُای مالی تلفیقی  39اػتاًذاسد حؼاتذاسی  33 گیدشی   اًدذاصُ  تِ اسصؽ هٌلدفاً
، تایدذ هدَاسد افـدای    گدشدد  هٌؼىغ هدی دٍسُ ػَد یا صیاى ؿًَذ ٍ تغییشات اسصؽ هٌلفاًِ دس  هی

 اسائِ وٌذ. سا گزاسی عثك ایي اػتاًذاسد الضاهی هشتثظ تا ٍاحذّای تجاسی ػشهایِ

هٌافغ  آىایٌىِ  هگش  ؛ش آى ًذاسدػْین اػت اها وٌتشل هـتشن ت هـاسوتوِ دس ٍاحذ تجاسی  یه هٌافغ  ج.
 اؿذ.تػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسی ؼی دس فایا هٌؿَد تَافك دس  ًفَر لاتل هالحظِهٌجش تِ 
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تِ حؼاب هٌظَس  گزاسیُا حسابذاسی سشمایٍ 15حؼاتذاسی تجاسی دیگش وِ عثك اػتاًذاسد  ٍاحذهٌافغ دس   ت.
 سد سا دس هَاسد صیش تىاس گیشد:ٍاحذ تجاسی تایذ ایي اػتاًذاتا ٍجَد ایي، . ؿَد هی

ودِ عثدك اػدتاًذاسد     رداف تاؿدذ   ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ یدا هـداسوت    دسهٌافغ ، هٌافغآى ّشگاُ  . 1
تدِ   ،(1398تجذیذًظشؿدذُ  ) تجهاسی يابسهتٍ ي مطهاسکتُای خهاظ      گزاسی دس ياحذَای سشمایٍ 21حؼاتذاسی 

هدٌؼىغ   دٍسُ صیداى  یدا ػدَد  ِ دس ؿَد ٍ تغییدشات اسصؽ هٌلدفاً   هیگیشی  اًذاصُ اسصؽ هٌلفاًِ
 ؛ یا گشدد هی

 تاؿذ. ًـذُ تلفیكػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسی  یه دسهٌافغ غ، هٌاف ىّشگاُ آ . 2

عمدٌقضايتُايمفزيضات

هدَزد اسدتفادُ   آى قضاٍتْا ٍ هفسٍضدات     دزتغییس  ٍ) ػودُقضاٍتْا ٍ هفسٍضات  ی دزتازٍُاحد تجازی تاید اعالػات .8

 :کٌدافشا زا زد شیس تؼییي هَا تسای

 حساتدازی استاًدازد 8ٍ  7ّای  دز تٌد شدُ تشسیح پریس سسهایِ ٍاحد تجازی یؼٌی ،ٍاحد تجازی دیگستس ایٌکِ  .الف

 ؛سل دازد یا خیسکٌت ، 1398)هصَب  39

 ؛ ٍ یا خیس یا ًفَذ قاتل هالحظِ دز ٍاحد تجازی دیگس دازد ،تَافق یک ایٌکِ کٌتسل هشتسک تس .ب

اش عسیدق شصصدیت جداااًدِ    هشدازکت  کِ  ٌّگاهیػولیات هشتسک یا هشازکت خاص   یؼٌی)هشازکت  ًَع .ج

 ساشهاًدّی شدُ تاشد.

ٍ ؿدشایظ  ٍالؼیتْدا   اگدش وِ لضاٍتْا ٍ هفشٍضاتی اػت ؿاهل  ،8افـاؿذُ عثك تٌذ  ػوذُ لضاٍتْا ٍ هفشٍضات .9
ِ دستاسُ ٍجَد ٍاحذ تجاسی گیشی  وِ ًتیجِ تغییش وٌذ ای گًَِ  تِ  عدی ، وٌتشل، وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظد

 .ؿَد اًجام هیتَػظ ٍاحذ تجاسی ، وٌذگضاسؿگشی تغییش دٍسُ 

تؼیدیي   تشایوِ  ساای  ػوذُلضاٍتْا ٍ هفشٍضات  تشای هخال، ،، ٍاحذ تجاسی تایذ8تٌذ  سػایت الضاهات تِ هٌظَس .11
 :وٌذافـا  ،اػت وشدُاػتفادُ هَاسد صیش 

  .دیگش ٍاحذ تجاسیآى حك سأی ًلف تیؾ اص داسا تَدى  تشل تش ٍاحذ تجاسی دیگش ػلیشغنًذاؿتي وٌ  الف.

  .دیگش ٍاحذ تجاسیآى ووتش اص ًلف حك سأی  وٌتشل ٍاحذ تجاسی دیگش ػلیشغن داسا تَدى  ب.

 .(هشاجؼِ ؿَد( 1398هلَب )  39حؼاتذاسی اػتاًذاسد  72بتا  58بتِ تٌذّای ) تَدى اكیلًوایٌذُ یا   ج.

 .ٍاحذ تجاسی دیگشآى حك سأی دسكذ  21حذالل ًذاؿتي ًفَر لاتل هالحظِ ػلیشغن داسا تَدى   .ت

 .دیگش ٍاحذ تجاسیآى دسكذ حك سأی  21داؿتي ووتش اص ًفَر لاتل هالحظِ دس ٍاحذ تجاسی دیگش ػلیشغن   ث.
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گذاریيضعیتياحدتجاریسزمایٍ

ٍاحد تجازی یک تِ ایي ًتیجِ تسسد کِ   1398هصَب ) 39حساتدازی ًدازد استا 29عثق تٌد  ،ّسااُ ٍاحد تجازی اولی .11

ٍاحد تجدازی   یک ایٌکِتسای تؼییي  هَزد استفادُ ػودُتاید اعالػاتی دزتازُ قضاٍتْا ٍ هفسٍضات  ارازی است، سسهایِ

ٍاحددّای تجدازی    هؼودَل ، اش یک یا چٌدد ٍیگادی   هصتَززا افشا کٌد. ااس ٍاحد تجازی  شَد ارازی هحسَب هی سسهایِ

هساجؼِ شَد ، تاید دالیدل خدَد دز     1398هصَب ) 39استاًدازد حساتدازی  30ارازی تسخَزداز ًثاشد )تِ تٌد  سسهایِ

 د.  کٌافشا  زا شَد ارازی هحسَب هی ٍاحد تجازی سسهایِ ّوچٌاى خصَص ایٌکِ تا ٍجَد ایي شسایظ

سا اص گدزاسی   ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ؿشایظی تثذیل ؿَد یا گزاس ٍاحذ تجاسی، تِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِیه ّشگاُ  .12
افضٍى تدش ایدي، یده     .گزاسی ٍ دالیل تغییش سا افـا وٌذ ، تایذ تغییش دس ٍضؼیت ٍاحذ تجاسی ػشهایِدػت تذّذ

ٍضؼیت سا تش كَستْای هدالی   ؿَد، تایذ احش ایي تغییش گزاسی تثذیل هی ٍاحذ تجاسی وِ تِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ
 :ًوایذ، تِ ؿشح صیش افـا د گضاسؽهَسدٍسُ 

، دس تاسیخ تغییش دٌّذ ؿشایظ تلفیك ؿذى سا اص دػت هیول اسصؽ هٌلفاًِ ٍاحذّای تجاسی فشػی وِ   الف.
 ؛ٍضؼیت

( 1398هلَب ) 39 یاػتاًذاسد حؼاتذاس 121بول ػَد یا صیاى، دس كَست ٍجَد، وِ عثك تٌذ   ب.
 ؿَد؛ ٍ هحاػثِ هی

 ؿَد )دس كَستی وِ ًظش دس آى ؿٌاػایی هی صیاى وِ ػَد یا صیاى هَسد ٍػَد َست ككلی الالم( ا) للن  ج.
 جذاگاًِ اسائِ ًـذُ تاؿذ(.

فزعیياحدَایتجاریمىافعدر

 :شَداهکاًپریس ، هَازد شیس الی تلفیقیی هکٌٌدااى وَزتْا استفادُ تسایکِ افشا کٌد ٍاحد تجازی تاید اعالػاتی  .13

 : دزک الف.

 اسٍُ؛ ٍ تسکیة . 1

  ؛ 15ٍتٌد )ًقدی اسٍُ  ْایفؼالیتْا ٍ جسیاً اش کٌتسلحق فاقد  هٌافغ دازًدااى سْن .  2

 ازشیاتی: ب.

تسای دستسسی تدِ، یدا اسدتفادُ اش،    تجازی ٍاحد هستَط تِ تَاًایی  ػودُهاّیت ٍ هیصاى هحدٍدیتْای  .1

  ؛16دازاییْای اسٍُ ٍ تسَیِ تدّیْای اسٍُ )تٌد 

ٍ تغییس دز آى شدُ  تلفیق یافتِساختازدز ٍاحدّای تجازی  ٍاحد تجازی هٌافغ هستثظ تا هاّیت زیسکْای .2

  ؛20تا  17)تٌدّای زیسکْا 
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دز ٍاحد تجازی فسػدی کدِ هٌجدس تدِ اش دسدت دادى کٌتدسل        ٍاحد تجازیهالکیت  هٌافغتغییس دز  آثاز .3

 ٍ ؛ 21شَد )تٌد  ًوی

  .22دٍزُ اصازشگسی )تٌد  عیسػی ٍاحد تجازی فیک اش دست دادى کٌتسل  آثاز .4

هالی تلفیمی هَسد اػتفادُ لشاس  كَستْای فشػی وِ دس تْیِتجاسی ٍاحذ  هالی  كَستْایتاسیخ یا دٍسُ وِ  صهاًی .14
ِ ) تفاٍت داؿتِ تاؿدذ هالی تلفیمی   كَستْایتا تاسیخ یا دٍسُ گیشد  هی اػدتاًذاسد   114ٍ ب 113ب یّدا  تٌدذ  تد

 :وٌذٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا  ،(هشاجؼِ ؿَد 39 حؼاتذاسی

 ؛ ٍهضتَس ٍاحذ تجاسی فشػیهالی  تاسیخ پایاى دٍسُ گضاسؿگشی كَستْای  .الف

 .دلیل اػتفادُ اص تاسیخ یا دٍسُ هتفاٍت  ب.

وقدیگزيٌُایفعالیتُايجزیاواسکىتزلحقفاقدمىافعدارودگانسُم

ٍاحدذ  تدشای  آًْدا   وٌتدشل حدك  فالذ  هٌافغ فشػی رَد وِ تجاسی ٍاحذّاییه اص  ّش  ٍاحذ تجاسی تایذ تشای .15
 :وٌذهَاسد صیش سا افـا  ،اػت تااّویت گضاسؿگش

 .فشػی تجاسی ًام ٍاحذ  .الف

)ٍ وـَس هحل تأػیغ آى، چٌاًچِ هتفاٍت اص هحل اكلی  فشػیتجاسی ٍاحذ تجاسی اكلی فؼالیت هحل   .ب
 .فؼالیت تجاسی تاؿذ(

 .وٌتشلحك فالذ هٌافغ  داسًذگاىهالىیت  ًؼثت هٌافغ  .ج

ا  یتهالى ًؼثت هٌافغ، دس كَستی وِ تا هٌافغ فالذ حك وٌتشل داسًذگاىحك سأی  ًؼثت  .ت  .تفاٍت داؿتِ تاؿذآًْ

 تخلیق یافتِ اػت.فشػی ٍاحذ تجاسی  وٌتشلحك فالذ هٌافغ ِت  دٍسُ وِ عی دٍسُ گضاسؿگشیػَد یا صیاى   .ث

  .فشػی دس پایاى دٍسُ گضاسؿگشیٍاحذ تجاسی اًثاؿتِ ٌتشل هٌافغ فالذ حك و  .د

 .(هشاجؼِ ؿَد 11ب تِ تٌذ)فشػی  ٍاحذ تجاسی هالی دستاسُ  اعالػاترالكِ   .چ

عمدٌمحديدیتُایمیشانماَیتي

 :وٌذٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا  .16

ٍاحذ تجاسی تَاًایی  هشتَط تِدادی ٍ ًظاستی( هحذٍدیتْای لاًًَی، لشاس تشای هخال،) ػوذُهحذٍدیتْای   الف.
 :هاًٌذ ،ِ تذّیْای گشٍُؼَیٍ تی گشٍُ داساییْا ،یا اػتفادُ اص تِ، تشای دػتشػی
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یدا ػدایش   ًمذ تشای اًتمال  سا فشػی آىتجاسی  ّایٍاحذاكلی یا ٍاحذ تجاسی وِ تَاًایی  هَاسدی . 1
 ذ.وٌ د هیهحذٍ ٍاحذّای تجاسی گشٍُ دیگشیا اص( )داساییْا تِ 

اػغدا  یا  ّای هالىاًِ ػتاًذُتمؼیوی ٍ ػایش    ػَدّایپشدارت تَاًذ  هییا ػایش الضاهاتی وِ  تضویٌْا . 2
 .هحذٍد وٌذٍاحذّای تجاسی گشٍُ  دیگش( تَػظیا )تِ  سا ٍامیا تاصپشدارت 

ٍاحذ  ییس تَاًاد ػوذُ تیهحذٍد جادیداسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل دس ا یتیحك حوا ضاىیٍ ه تیهاّ  ب.
وِ ٍاحذ  یگشٍُ )هاًٌذ صهاً یْایتذّ ِیگشٍُ ٍ تؼَ یْاییاػتفادُ اص، داسا ایتِ،  یدػتشػ یتشا یتجاس
 یصهاً ای تاؿذ، یرَد ه یْایذّت ِیلثل اص تؼَ یفشػ یٍاحذ تجاس یْایتذّ ِیهتؼْذ تِ تؼَ یاكل یتجاس
تَػظ داسًذگاى هٌافغ فالذ  ةیتلَ ،یفشػ یٍاحذ تجاس یْایتذّ ِیتؼَ ای ْاییتِ داسا یدػتشػ یوِ تشا

 اػت(. یحك وٌتشل الضاه

دس هَسد آًْا وِ ایي هحذٍدیتْا  ،یافتِ دس كَستْای هالی تلفیمی اًؼىاع یدفتشی داساییْا ٍ تذّیْاهثالغ   ج.
  .ؿَد اػوال هی

شدٌتلفیقساختاریافتٍَایتجاریماَیتریسکُایمزتبطبامىافعياحدتجاریدرياحد

فشػدی آى   ّای تجاسیاكلی یا ٍاحذٍاحذ تجاسی  تَاًذ هیوِ سا  ّایییه اص لشاسداد  ٍاحذ تجاسی تایذ ؿشایظ ّش .17
 تَاًدذ  هی ّا یا ؿشایغی وِ سٍیذادؿاهل ، ًوایذ ؿذُ تلفیك ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی یه  اص هالی حوایتسا هلضم تِ 

تؼْدذ   تدا وِ  یاػتثاس ستثِیا تؼییي  گیؿًَذتَافمْای ًمذ خال،تشای ه) دّذ لشاس صیاى دس هؼشم ٍاحذ گضاسؿگش سا 
 ، افـا وٌذ.(استثاط داسد آىاص هالی  اًجام حوایتیا  ػارتاسیافتِرشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی 

 تذٍى داؿتي تؼْدذ  ،فشػی آىٍاحذّای تجاسی یه اص  اكلی یا ّش ٍاحذ تجاسی ،دٍسُ گضاسؿگشیعی  چٌاًچِ .18
هاًٌذ )ذ ٌتاؿوشدُ الذام ؿذُ  تلفیك ػارتاسیافتِاص ٍاحذ تجاسی  حوایتْاهالی یا ػایش   حوایتجام تِ اً ،لشاسدادی

ٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیدش   ،(یا اتضاسّای هالی هٌتـشؿذُ تَػظ آى ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی ی رشیذ داساییْا
 :وٌذسا افـا 

ٍاحذّای تجاسی اكلی یا ٍاحذ تجاسی ِ دس آى وٍضؼیتْایی  ؿاهل، ؿذُ حوایت اًجامًَع ٍ هیضاى   .الف
 ٍ ؛ذٌوٌ ووه هیهالی  حوایتدس جزب  ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی تِ ، آى فشػی

 .اًجام حوایت دالیل  .ب

تذٍى داؿتي تؼْدذ   ،فشػی آىٍاحذّای تجاسی اكلی یا ّش یه اص ٍاحذ تجاسی  ،دٍسُ گضاسؿگشی چٌاًچِ عی .19
الدذام ودشدُ   ًـدذُ پیـدیي    تلفیك یافتِػارتاساص ٍاحذ تجاسی حوایتْا لی یا ػایش ها حوایت تِ اًجام  ،لشاسدادی
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تَػظ ٍاحذ تجاسی ؿدَد، ٍاحدذ تجداسی تایدذ      ػارتاسیافتِهٌجش تِ وٌتشل ٍاحذ تجاسی  حوایتٍ ایي تاؿٌذ 
 .  وٌذسا افـا  اتخار چٌیي تلویویهشتَط تِ ػَاهل ضیحی دستاسُ تَ

ػدارتاسیافتِ  ٍاحدذ تجداسی    اصحوایتْدا  ػدایش  یدا  هالی  اًجام حوایتتشای  َدفؼلی ر للذٍاحذ تجاسی تایذ  .21
 .وٌذافـا  سا ،هالی حوایتدس جزب  ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی تِ  سػاًی ووهللذ  جولِؿذُ، اص  تلفیك

دساتدادنکاٍمىجازباٍاس،فزعایتجااریاصلیدرياحدمالکیتياحدتجاریمىافعدراتتغییزآثار

شًدکىتزلومی

وِ هٌجش تِ اص دػدت   ٍاحذ تجاسی فشػیدس هالىیت هٌافغ  تغییش دس آحاساسائِ دّذ وِ  جذٍلیتایذ  ٍاحذ تجاسی .21
 ًـاى دّذ. اكلیٍاحذ تجاسی لاتل اًتؼاب تِ هالىاى  هالىاًِتش حمَق ؿَد سا  دادى وٌتشل ًوی

ديرٌگشارشگزیطیفزعیتجاریاسدستدادنکىتزلياحدآثار

 هَاسد صیدش ٍ  39حؼاتذاسی اػتاًذاسد  27تٌذ  عثكؿذُ  صیاى هحاػثِیا ػَد دس كَست ٍجَد،  ،ذ تجاسی تایذٍاح .22
 افـا وٌذ: سا

فشػی تجاسی گزاسی تالیواًذُ دس ٍاحذ  گیشی ػشهایِ لاتل اًتؼاب تِ اًذاصُ وِ صیاى یااص ػَد  تخـی  الف.
 ؛ ٍاػت وٌتشل دادىاص دػت  اسصؽ هٌلفاًِ دس تاسیخ  پیـیي تِ

هضتَس )دس كَستی وِ جذاگاًِ اسائِ ًـذُ تاؿذ(، وِ ػَد یا صیاى  صیاى ٍػَد كَست اكلی  الالم() للن  ب.
 .ؿَد هیدس آى ؿٌاػایی 

گذاری(وشدٌ)ياحدَایتجاریسزمایٍمىافعدرياحدَایتجاریفزعیتلفیق

اػتخٌای تلفیدك   سػایتهلضم تِ  39د حؼاتذاسی اػتاًذاسوِ عثك تایذ ایي هَضَع سا گزاسی  ٍاحذ تجاسی ػشهایِ .23
گیشی ٍ تغییشات اسصؽ هٌلفاًِ سا  اًذاصُگزاسی رَد دس ٍاحذ تجاسی فشػی سا تِ اسصؽ هٌلفاًِ  اػت ٍ ػشهایِ

 .ًوایذ، افـا وٌذ هٌؼىغ هی دٍسُ ػَد یا صیاىدس 

 ذ:وًٌـذُ افـا  جاسی فشػی تلفیكت ّایٍاحذ یه اص ّش تشای هَاسد صیش سا گزاسی تایذ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ .24

 ًام ٍاحذ تجاسی فشػی؛ .الف

هحل اكلی فؼالیت تجاسی ٍاحذ تجاسی فشػی )ٍ وـَس هحل تأػیغ آى، چٌاًچِ هتفاٍت اص هحل اكلی   .ب
 فؼالیت تجاسی تاؿذ(؛ ٍ
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ك ح دسكذٍ دس كَست تفاٍت، دس ٍاحذ تجاسی فشػی گزاسی  هالىیت ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ًؼثت هٌافغ .ج
 .آى سأی

گزاسی دیگدشی تاؿدذ، ٍاحدذ     گزاسی، ٍاحذ تجاسی اكلی ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ چٌاًچِ .25
وٌتشل ٍاحذ  دسگزاسیْایی وِ  تشای ػشهایِ )الف( تا )ج( سا24هَاسد افـای هٌذسد دس تٌذ  تجاسی اكلی تایذ
كدَستْای هدالی ٍاحدذ    گٌجاًذى اص عشیك  ایي افـا هوىي اػت. افـا وٌذگزاسی فشػی اػت  تجاسی ػشهایِ
 اًجام پزیشد.اػت دس كَستْای هالی ٍاحذ تجاسی اكلی، اعالػات فَق  ؿاهلوِ  تجاسی فشػی ()ٍاحذّای

 گزاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ: ٍاحذ تجاسی ػشهایِ .26

اػتمشام، الضاهات ًظاستی  ًاؿی اص تَافمْای ، هحذٍدیتْای)تشای هخال ػوذُ ْایهاّیت ٍ هیضاى هحذٍدیت الف.
ُ تِ ٍاحذ تجاسی ًـذُ تشای اًتمال ٍجَ ( دستاسُ تَاًایی ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیكّایا لشاسداد
تِ  گزاسی ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ی اػغاییتمؼین ػَد ًمذی ػْام یا تاصپشدارت ٍاهْاگزاسی تاتت  ػشهایِ

 ؛ ًٍـذُ ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیك

ًـذُ،  د تشای اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكللذ فؼلی رَتؼْذ یا  ب.
 .سػاًی تِ ٍاحذ تجاسی فشػی دس جزب حوایت هالی اص جولِ تؼْذ یا للذ ووه

گزاسی یا ّش یده اص ٍاحدذّای تجداسی فشػدی آى، تدذٍى       چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشی، ٍاحذ تجاسی ػشهایِ .27
ًـذُ الذام وشدُ تاؿذ  هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیك دی، تِ اًجام حوایت داؿتي تؼْذ لشاسدا

)هاًٌذ رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی فشػی یا اتضاسّای هٌتـشؿذُ تَػظ آى یا ووه تِ ٍاحذ تجاسی فشػدی دس  
 جزب حوایت هالی(، ٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:

 ًـذُ؛ ٍ ؿذُ اص ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی تلفیك حوایت اًجام ًَع ٍ هیضاى  الف.

 دالیل اًجام حوایت.  ب.

تَاًذ ٍاحذ تجاسی یا ٍاحدذّای تجداسی    ِ هیو سا یّایگزاسی تایذ ؿشایظ ّش یه اص لشاسداد ٍاحذ تجاسی ػشهایِ .28
ؿداهل   ،هلدضم ًوایدذ  ًـدذُ   تلفیك تشلتحت وٌػارتاسیافتِ  احذ تجاسیهالی اص ٍ حوایتًـذُ آى سا تِ  فشػی تلفیك

دّذ )تشای هخال، تَافمْای ًمذؿًَذگی یا  تَاًذ ٍاحذ گضاسؿگش سا دس هؼشم صیاى لشاس  ّا یا ؿشایغی وِ هی سٍیذاد
تؼییي ستثِ اػتثاسی وِ تا تؼْذ رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ یا اًجام حوایت هالی اص آى استثاط داسد(، 

   افـا وٌذ.
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 ًـدذُ  تلفیدك  گزاسی یا ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی دٍسُ گضاسؿگشی، ٍاحذ تجاسی ػشهایِ چٌاًچِ عی .29
ِ  هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی فشػدی  تِ اًجام حوایت آى، تذٍى داؿتي تؼْذ لشاسدادی،   ػدارتاسیافت

هٌجدش   اًجام ایي حوایت ذ، ٍ اگشذام ًوایوٌذ ال آى سا وٌتشل ًویگزاسی  وِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ای ًـذُ تلفیك
گزاسی تایذ  د، ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ؿَ تَػظ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ ػارتاسیافتِتِ وٌتشل ٍاحذ تجاسی 

  .وٌذافـا سا  حوایتایي  اًجامدسرلَف  یتلویوچٌیي  هشتَط تِ اتخارػَاهل تَضیحی دستاسُ 

ٍيياحدَایتجاریيابستمشارکتُامىافعدر

 :شَد سیاهکاًپر سیهَازد ش ،آى یهال یکٌٌدااى وَزتْا استفادُ یافشا کٌد کِ تسا یاعالػات دیتا یٍاحد تجاز .30

 آثداز هاّیدت ٍ   شداهل ٍاحدّای تجازی ٍاتسدتِ،  ٍ  هشازکتْا دزٍاحد تجازی  هالی هٌافغ  آثازٍ هیصاى هاّیت،  الف.

 اتدل هالحظدِ دز  قًفدَذ   دازای یدا هشازکتْا تس  سکتهش ارازاى دازای کٌتسل سسهایِ دیگسقسازدادی تا زاتغِ 

 ٍ   ؛ 33 ٍ 31تٌدّای )ٍاحدّای تجازی ٍاتستِ 

ٍ تغییسات دز آى  ز هشازکتْای خاص ٍ ٍاحدّای تجازی ٍاتستِدٍاحد تجازی زیسکْای هستثظ تا هٌافغ  هاّیت .  ب

 . 34 تٌد)زیسکْا 

يياحدَایتجاریيابستٍارکتُامشدرمىافعياحدتجاریمالیآثاريمیشانماَیت،

 :هَاسد صیش سا افـا وٌذ ٍاحذ تجاسی تایذ .31

 :اّویت اػت ٍاحذ گضاسؿگش تا تشایای وِ  ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِهـاسوت تشای ّش  الف.

 یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ.هـاسوت ًام  . 1

تـشیح هاّیدت   اص عشیك ،لتشای هخا)یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ هـاسوت ٍاحذ تجاسی تا   هاّیت ساتغِ . 2
 .(یا ریش ّؼتٌذثشدی ساّ آى فؼالیتْا یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ٍ ایٌىِهـاسوت فؼالیتْای 

)ٍ وـَس هحل تأػدیغ آى، چٌاًچدِ    هـاسوت یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِهحل اكلی فؼالیت تجاسی  . 3
 .هتفاٍت اص هحل اكلی فؼالیت تجاسی تاؿذ(

اگش ػولدی  ) حك سأی دسكذٍاحذ تجاسی ٍ دس كَست تفاٍت، ـاسوت یا ػْن ههالىیت  ًؼثت هٌافغ . 4
 .(تاؿذ

 :اػتاّویت  ای وِ تشای ٍاحذ گضاسؿگش تا تشای ّش هـاسوت راف ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ب.

گیدشی   اًدذاصُ گزاسی دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ تِ سٍؽ اسصؽ ٍیظُ  ایٌىِ ػشهایِ . 1
 .اًِسٍؽ اسصؽ هٌلفتِ یا ؿَد  هی
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 .13بٍ  12ی بّا تٌذعثك  ،هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِتاسُ هالی دس  اعالػاترالكِ  . 2

، اسصؽ ؿدَد  هی تِ حؼاب هٌظَس سٍؽ اسصؽ ٍیظُ   هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ تِ اگش . 3
ِ ا شتهـشٍط  ،گزاسی ٍاحذ تجاسی دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ هٌلفاًِ ػشهایِ  یٌىد
 تاؿذ. داؿتِ دس تاصاس ٍجَد   ؿذُ لیوت اػالمگزاسی  تشای ػشهایِ

ٍاحذ تجاسی دس هـاسوتْای راف ٍ ٍاحذّای  ْایگزاسی یِ دستاسُ ػشها 16عثك تٌذ بهالی   اعالػات ج.
 :اّویت ًیؼتٌذ تاتِ تٌْایی تجاسی ٍاتؼتِ وِ 

  تِ كَست هجوَع ،اّویت ّؼتٌذ تیتِ تٌْایی تشای توام هـاسوتْای راكی وِ  . 1

   اّویت ّؼتٌذ، تِ كَست هجوَع. تیتِ تٌْایی وِ  ای تشای توام ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتٍِ جذاگاًِ  . 2

 .وٌذ)ج( سا اسائِ 31)ب( تا 31تٌذّای الضاهی عثك هَاسد افـای ضشٍست ًذاسد گزاسی،  ٍاحذ تجاسی ػشهایِ یه .32

 ٌذ:افـا و ًیض ٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا .33

 ًظاستیاػتمشام، الضاهات  ْایتَافمهحذٍدیتْای ًاؿی اص ، تشای هخال)ػوذُ  ْایهحذٍدیت هیضاىهاّیت ٍ  الف.
راف یا ٍاحذ  هـاسوت تشگزاساى داسای وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظِ  تیي ػشهایِ ّایا لشاسداد

اتؼتِ تشای اًتمال ٍجَُ تِ ٍاحذ ّای تجاسی ٍ تَاًایی هـاسوتْای راف یا ٍاحذ دستاسُتجاسی ٍاتؼتِ( 
 ٍاحذ تجاسی.  اػغاییی یا تاصپشدارت ٍاهْا ػْام ػَد ًمذیتمؼین  تاتتتجاسی 

تىاسگیشی  دس وِ  هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ یه هالی  كَستْای  تاسیخ یا دٍسُ ٌّگاهی وِ ب.
 :اٍت داؿتِ تاؿذتفٍاحذ تجاسی یا دٍسُ  تا تاسیخ ذُ اػت،ؿ اػتفادُ سٍؽ اسصؽ ٍیظُ

 ؛ ٍهالی آى هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  گضاسؿگشی كَستْای  تاسیخ پایاى دٍسُ . 1

 دلیل اػتفادُ اص تاسیخ یا دٍسُ هتفاٍت.  . 2

دٍسُ گضاسؿگشی ٍ ّن  تشای، ّن ٍاتؼتِ هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ْایًـذُ اص صیاً ػْن ؿٌاػایی ج.
ؿٌاػایی ػْن رَد  تىاسگیشی سٍؽ اسصؽ ٍیظُ، ٌّگام ٍاحذ تجاسی تی وِدس كَساًثاؿتِ،  كَست تِ

 تاؿذ.وشدُ راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ سا هتَلف   اص صیاًْای هـاسوت

خاصيياحدَایتجاریيابستٍُایریسکُایمزتبطبامىافعياحدتجاریدرمشارکت

 :وٌذٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا  .34
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تا  18تٌذّای بؿذُ دس  هـخق تؼْذاتهثلغ ص ا جذاٍاحذ تجاسی  تا هـاسوتْای راف هشتثظ تتؼْذا  الف.
 .21ب

وِ احتوال صیاى تؼیذ  صهاًی  جض ، تِرخایش، بذَیُای احتمالی ي داساییُای احتمالی 4حؼاتذاسی  اػتاًذاسدعثك   ب.
ّای  هـاسوتْای راف یا ٍاحذهٌافغ ٍاحذ تجاسی دس  ؿذُ دس استثاط تا تحولاحتوالی  ْایتاؿذ، تذّی

گزاساى  ػشهایِ دیگش تغَس هـتشن، تاوِ   تذّیْای احتوالیاص ٍاحذ تجاسی ػْن  ؿاهل) تجاسی ٍاتؼتِ
ّای تجاسی ٍاتؼتِ تحول  ٍاحذتش ًفَر لاتل هالحظِ داسای  تش هـاسوت راف، یا داسای وٌتشل هـتشن

 .دیگش تذّیْای احتوالیهثلغ جذا اص  ،(وٌذ هی

وشدٌتلفیقیافتٍساختارَایتجاریرياحدمىافعد

 : شَداهکاًپریس  هَازد شیس ،آى هالی  کٌٌدااى وَزتْای استفادُتسای کِ   تی افشا کٌدٍاحد تجازی تاید اعالػا .35

 ؛ ٍ 40تا  38ّای  تٌد) ًشدُ تلفیق یافتِساختازتجازی دز ٍاحد ٍاحد تجازی هٌافغ  هیصاىدزک هاّیت ٍ  الف.

یدس دز  یٍ تغ ًشدُ تلفیقساختازیافتِ دز ٍاحدّای تجازی  ٍاحد تجازیهٌافغ هستثظ تا  زیسکْای هاّیت ازشیاتی ب.

 . 43تا  41ّای  تٌد) آى زیسکْا

ٍاحدذ   استثداط   سیؼده  اصٍاحذ تجاسی  پزیشی آػیة  ستاسُداعالػاتی  ؿاهل ،)ب(35تٌذ الضاهی عثك اعالػات  .36
ٍاحدذ تجداسی    اص حوایدت هاًٌذ )اػت  ّای گزؿتِ دس دٍسُ ًـذُ تلفیكػارتاسیافتِ تجاسی  ّایتجاسی تا ٍاحذ
لدشاسدادی تدا ٍاحدذ تجداسی      استثداط دیگدش ّدی    دس تاسیخ گضاسؿگشی، ٍاحذ تجاسی  اگشحتی  ،(ػارتاسیافتِ

 دس تاسیخ گضاسؿگشی ًذاؿتِ تاؿذ. یافتِػارتاس

ٍاحذ ه یسا تشای  35ضشٍست ًذاسد هَاسد افـای الضاهی عثك تٌذ  ، دس كَستیگزاسی ػشهایِ ٍاحذ تجاسی یه .37
ًـدذُ   گزاسی، ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیدك  اسائِ وٌذ وِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ  ًـذُ تلفیكیافتِ ػارتاستجاسی 

 .ًوایذاسائِ  سا تشای آى 29تا  23تٌذّای  الضاهی عثكافـای  هَاسدوٌذ ٍ وٌتشل  سا

ماَیتمىافع

 ،ًـدذُ  تلفیدك  یافتِػارتاسّای تجاسی  هٌافغ رَد دس ٍاحذدستاسُ ی ٍاحذ تجاسی تایذ اعالػات ویفی ٍ ووّه ی .38
ٍاحدذ تجداسی   هدالی آى   تدأهیي  ًحدَُ ٍ ػدارتاسیافتِ  هاّیت، ّذف، اًذاصُ ٍ فؼالیتْای ٍاحذ تجاسی  اصجولِ

 .یؼتهَاسد ً ایي افـا هحذٍد تِ ذ.وٌافـا سا ػارتاسیافتِ 
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تٌدذ    الضاهی عثكعالػات اوِ الذام وٌذ ای  ًـذُ تلفیكػارتاسیافتِ  تجاسی ٍاحذاص  حوایت، تِ ذ تجاسیاگش ٍاح .39
دس آى ٍاحدذ تجداسی   ، هٌدافؼی  ایٌىِ دس تاسیخ گضاسؿگشیدلیل تِ تشای هخال، ) وٌذ ًویدس هَسد آى اسائِ سا  41

 وٌذ:تایذ هَاسد صیش سا افـا ، ٍاحذ تجاسی (ًذاسد

 ؛ٍاحذ تجاسیتَػظ  حوایتتشای  ػارتاسیافتِّای تجاسی  ٍاحذیي ًحَُ تؼی  الف.

 ّایؿاهل ؿشحی اص اًَاع دسآهذ ،گضاسؿگشی  دٍسُ عی ساختاسیافتٍياحذَای تجاسی آن دسآمذ حاصل اص   . ب
 ؿذُ؛ ٍ گضاسؽ

  دٍسُعی  ػارتاسیافتِ آى ٍاحذّای تجاسی  ؿذُ تِ اًتمال( توام داساییْای هٌتملصهاى دس )دفتشی هثلغ   . ج
 گضاسؿگشی.

 دیگدش ایٌىِ ؿدىل    هگشذ، وٌسا دس لالة جذٍل اسائِ  )ب( ٍ )ج(39تٌذ دس هٌذسد ٍاحذ تجاسی تایذ اعالػات  .41
 6تدا ب  2تدِ تٌدذّای ب  ) ًوایذتٌذی  رَد سا دس عثمات هشتَط تمؼین حوایتیٍ فؼالیتْای ، تاؿذ تش هٌاػة اسائِ

 .هشاجؼِ ؿَد(

ماَیتریسکُا

ِ  ای اص هَاسد صیش سا دس لالة جذٍل افـا وٌذ، هگش ایٌىِ ؿىل دیگش رالكِاسی تایذ ٍاحذ تج .41 تدش   هٌاػدة  اسائد
 تاؿذ:

دس ٍاحذّای ٍاحذ تجاسی هٌافغ   تاوِ  ،هالی  ؿذُ دس كَستْای دفتشی داساییْا ٍ تذّیْای ؿٌاػاییهثلغ   الف.
 .اػت هشتثظًـذُ  تلفیك ػارتاسیافتِ تجاسی

 .ؿَد هیدس آًْا ؿٌاػایی  ی هضتَسْا ٍ تذّیْایوِ داسای ،هالی  كَست ٍضؼیتسد دس هٌذالالم اكلی   ب.

 صیاى ًاؿی اص هٌافغ دس ٍاحذّای تجاسی اصٍاحذ تجاسی  پزیشی آػیةحذاوخش  دٌّذُ ًـاىهثلغی وِ   ج.
ذ تجاسی ٍاحچٌاًچِ . صیاى پزیشی اص آػیةتؼییي حذاوخش ًحَُ دّذ ٍ  سا اسائِ ی ًـذُ تلفیك ػارتاسیافتِ

تِ سا ًـذُ  تلفیك ػارتاسیافتِّای تجاسی  صیاى ًاؿی اص هٌافغ دس ٍاحذ اصرَد پزیشی  آػیةًتَاًذ حذاوخش 
 افـا ًوایذ. تایذ ٍ دالیل آى ساهَضَع ، ایي ی تیاى وٌذكَست ووّ

یافتِ تاسػارهٌافغ آى دس ٍاحذّای تجاسی  ادفتشی داساییْا ٍ تذّیْای ٍاحذ تجاسی وِ تهثالغ   همایؼِ  ت.
  ّای تجاسی. ًاؿی اص آى ٍاحذصیاى  اصٍاحذ تجاسی  پزیشی آػیةحذاوخش  ٍهشتثظ اػت ًـذُ  تلفیك

ْا حوایتػایش هالی یا اًجام حوایت تِ  ،تؼْذ لشاسدادی داؿتي ٍاحذ تجاسی تذٍى ،دٍسُ گضاسؿگشیچٌاًچِ عی  .42
دس حال حاضش دس آى هٌافؼی داسد یا دس گزؿدتِ   ِو وشدُ تاؿذالذام  ای ًـذُ تلفیكػارتاسیافتِ  ٍاحذ تجاسیاص 
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یا اتضاسّای هٌتـشؿدذُ تَػدظ    ػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسیی ْایرشیذ داسای، تشای هخال)دس آى هٌافؼی داؿتِ اػت 
 :وٌذٍاحذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا  ،(آى

 ػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسی تِی دس آى، ٍاحذ تجاسوِ ٍضؼیتْایی  ؿاهل ،ؿذُ حوایت اًجام هیضاىًَع ٍ   الف.
 ؛ ٍوٌذ هیووه هالی  حوایت تشای جزب ًـذُ تلفیك

 .اًجام حوایت دالیل  ب.

اص ٍاحدذ تجداسی ػدارتاسیافتِ     حوایتْدا هالی یدا ػدایش    اًجام حوایتٍاحذ تجاسی تایذ للذ فؼلی رَد تشای  .43
 .وٌذهالی، سا افـا  حوایتجزب سػاًی تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ دس  ًـذُ، اص جولِ للذ ووه تلفیك

 تاریخاجزا

شدَد،   هدی   شدسٍع   ٍ تؼدد اش آى  1/1/1400  آًْا اش تازیخ  هالی  دٍزُ  کِ  هالی  وَزتْای  استاًدازد دز هَزد کلیِ  ایي  الصاهات .44

 . االجساست الشم

المللیگشارشگزیمالیمطابقتبااستاوداردَایبیه

 افطای مىافع دس ياحذَای تجاسی دیگش 12اػتاًذاسد، هفاد اػتاًذاسد تیي الوللی گضاسؿگشی هالی   ایي  الضاهات  تا اجشای .45
 ؿَد. هی  ( ًیض سػایت2118)ٍیشایؾ 
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 پيوست الف

 شده اصطالحات تعریف

 ایه پیًست، بخص جذاوطذوی ایه استاوذاسد حسابذاسی است.

دسآمذ حاصل اص ياحذ 

 تجاسی ساختاسیافتٍ

ٍ   اػدتاًذاسد، دسآهدذ حاكدل اص    تشای هماكدذ ایدي     ؿداهل  ، ياحهذ تجهاسی سهاختاسیافت

، ػَدّای تمؼیوی، ػدَد یدا صیداى    دسآهذ هالیّای هىشس ٍ غیشهىشس،  الضحوِ حك

دس ٍاحدذّای تجداسی    هٌدافغ گیدشی یدا لغدغ ؿدٌارت      ًاؿی اص تجذیدذ اًدذاصُ  

ی ػارتاسیافتِ ٍ ػَد یا صیاى ًاؿی اص اًتمال داساییْدا ٍ تدذّیْا تدِ ٍاحدذ تجداس     

 ، اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت.اػتػارتاسیافتِ 

لدشاسدادی ٍ   سٍاتدظ تشای هماكذ ایي اػتاًذاسد، هٌدافغ دس ٍاحدذ تجداسی دیگدش، تدِ        مىافع دس ياحذ تجاسی دیگش

ًاؿدی اص ػولىدشد   هتغیدش  غیشلشاسدادی اؿاسُ داسد وِ ٍاحذ تجاسی سا دس هؼشم تاصدُ 

تَاًذ تدِ كدَست دس    دس ٍاحذ تجاسی دیگش، هی دّذ. هٌافغ ٍاحذ تجاسی دیگش لشاس هی

ذ تأهیي هٌداتغ هدالی،    ساتغِارتیاس داؿتي اتضاسّای هالىاًِ یا تذّی ٍ ًیض اؿىال دیگش  هاًٌ

ثَدتأهیي ًمذیٌگی،  اػتثاس ٍ تضویٌْا تاؿذ، اها هحذٍد ِت ایي هَاسد ًیؼدت. هٌدافغ دس    ْت

ص عشیك آى تش ٍاحدذ تجداسی   ٍاحذ تجاسی دیگش، ؿاهل اتضاسی اػت وِ ٍاحذ تجاسی ا

وٌتشل، وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظِ داسد. ٍاحذ تجاسی لضٍهدا  تدِ كدشف     ،دیگش

 وٌٌذُ، هٌافؼی دس ٍاحذ تجاسی دیگش ًذاسد.   د تأهیي داؿتي ساتغِ هؼوَل هـتشی

ذ اسائدِ  دیگدش  ، اعالػات تیـتشی دستاسُ هٌافغ دس ٍاحدذّای تجداسی   9تا ب 7ّای ب ٌت

 وٌذ. هی

ذد  تَضیح دادُ ؿذُ اػت. هتغیش ، تاصد39ُحؼاتذاسی اػتاًذاسد  57تا ب 55ّای ب س ٌت

ای ػاصهاًذّی ؿذُ اػت وِ حك سأی یا ػایش حمَق  گًَِ یه ٍاحذ تجاسی وِ تِ  ياحذ تجاسی ساختاسیافتٍ

وٌٌذُ ٍاحذ تجاسی ًیؼت، هاًٌذ صهاًی وِ حك  هـاتِ، ػاهل اكلی دس تؼییي وٌتشل

 ٍ فؼالیتْای هشتدَط اص عشیدك لدشاسداد    اػتاستثاط تا ٍظایف اداسی تٌْا دس   سأی

 ؿَد. ّذایت هی

، اعالػات تیـتشی دستاسُ ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ 24تا ب 22ّای ب دس تٌذ

 اسائِ ؿذُ اػت.
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(، 1398تجذیذًظشؿذُ ) 21 حؼاتذاسی اػتاًذاسد ،(1398 تجذیذًظشؿذُ) 18حؼاتذاسی دس اػتاًذاسد  ،صیش اكغالحات
ٍ ؿدذُ اػدت   تؼشیف ( 1398هلَب ) مطاسکتُا 41حؼاتذاسی ٍ اػتاًذاسد ( 1398هلَب )  39حؼاتذاسی اػتاًذاسد 

 ؿَد: گشفتِ هی تىاسؿذُ دس اػتاًذاسدّای هضتَس،  دس ایي اػتاًذاسد تا هؼاًی هـخق

 ٍِاحذ تجاسی ٍاتؼت 

 كَستْای هالی تلفیمی 

 وٌتشل ٍاحذ تجاسی 

 ُسٍؽ اسصؽ ٍیظ 

 ٍُگش 

 گزاسی ذ تجاسی ػشهایٍِاح 

 هـاسوت 

 وٌتشل هـتشن 

 ػولیات هـتشن 

 هـاسوت راف 

 وٌتشلحك فالذ  هٌافغ 

  اكلیٍاحذ تجاسی 

  حوایتیحك 

  هشتَطفؼالیتْای 

 ًِكَستْای هالی جذاگا 

 ًِؿخلیت جذاگا 

 ًِفَر لاتل هالحظ 

  فشػیٍاحذ تجاسی. 
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 پيوست ب

 رهنمود بکارگيري

سهایش بخطهُای ایهه اسهتاوذاسد،      ماوىهذ ضًد ي  تطشیح می 34تا  1د است. دس ایه پیًست کاسبشد بىذَای ایه پیًست، بخص جذاوطذوی ایه استاوذاس

 است.ا االجش الصم

ّای هخالْای رودش ؿدذُ هوىدي     ؿَد. اگشچِ تشری جٌثِ دس هخالْای ایي پیَػت، ٍضؼیتْای فشضی تَكیف هی .1ب
، اسصیداتی تودام   41حؼداتذاسی  گیشی اػدتاًذاسد  اػت دس الگَّای ٍالؼی ٍجَد داؿتِ تاؿذ، اها دس صهاى تىداس 
 ٍالؼیتْا ٍ ؿشایظ یه الگَی ٍالؼی راف، ضشٍست داسد.

(4بىد)تجمیع

ِ  جضئیاتهیضاى   دستاسُ تا تَجِ تِ ؿشایظ رَد، ،ٍاحذ تجاسی تایذ .2ب ًیاصّدای اعالػداتی    تدأهیي تدشای   ؿدذُ  اسائد
تَاصى تدیي  . وٌذگیشی  لوینت ،اعالػاتتجویغ  گیٍ چگًَ هختلف الضاهات اتؼادویذ تش أهیضاى ت، وٌٌذگاى اػتفادُ

وٌٌدذُ   ووههالی   وٌٌذگاى كَستْای اػتفادُ تشایهوىي اػت  وِ حذتا جضئیات تیؾ اص  حجین هالی  كَستْای
 .ضشٍست داسد ،حذهثْن دس ًتیجِ تجویغ تیؾ اص   ٍ اعالػات ًثاؿذ

سا تجداسی هـداتِ     هٌدافغ دس ٍاحدذّای   دس هَسدتاًذاسد ایي اػالضاهی عثك افـاّای  هوىي اػتٍاحذ تجاسی  .3ب
سا هدثْن  ؿدذُ  ِ تاؿذ ٍ اعالػات اسائ ػاصگاس 4بتا ّذف افـا ٍ الضام تٌذ ایٌىِ تجویغ،  شتجویغ وٌذ، هـشٍط ت

 فـا ًوایذ.ا اسّای تجاسی هـاتِ  تجویغ هٌافغ رَد دس ٍاحذچگًَگی ٍاحذ تجاسی تایذ  ًىٌذ.

 :وٌذجذاگاًِ افـا هَاسد صیش اعالػات سا تغَس دس هٌافغ  یتشاٍاحذ تجاسی تایذ  .4ب

 ؛فشػیتجاسی ّای  ٍاحذ  الف.

 ؛هـاسوتْای راف  ب.

 ؛ػولیات هـتشن  ج.

 ّای تجاسی ٍاتؼتِ؛ ٍ ٍاحذ  ت.

  .ًـذُ تلفیكػارتاسیافتِ ّای تجاسی  ٍاحذ  .ث

ٍیظگیْدای   تداسُ ی ٍ ویفدی دس اعالػات ووِّ تتایذ  تشای تؼییي ایٌىِ اعالػات تجویغ ؿَد یا ریش،ٍاحذ تجاسی  .5ب
یه  ٍ اّویت ّشدس ًظش گشفتِ اػت تجویغ  تشای آًْا سا ّای تجاسی وِ یه اص ٍاحذ سیؼه ٍ تاصدُ ّشهختلف 
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ودِ   ای اًجام دّذ  گًَِ افـاّا سا تِ. ٍاحذ تجاسی تایذ وٌذ، تَجِ گضاسؿگش ٍاحذ تشایّای تجاسی  ٍاحذایي اص 
 .تـشیح وٌذ سٍؿٌیهالی تِ  وٌٌذگاى كَستْای سا تشای اػتفادُتجاسی ّای  ٍاحذػایش دس هٌافغ  هیضاىهاّیت ٍ 

 :تِ ؿشح صیش اػت ،هٌاػة تاؿذ تَاًذ هیوِ  4دس تٌذ بهٌذسد عثمات  تیيص ػغَح تجویغ ا ّایی ًوًَِ .6ب

  .(هتغیشستْای اػتثاسی وا تأهیي هالی ٍِاػغٍاحذ تجاسی تحمیك ٍ تَػؼِ،  ، یهتشای هخال)هاّیت فؼالیتْا   الف.

 .تٌذی كٌؼت عثمِ  ب.

 .وـَس یا هٌغمِ( هاًٌذ) جغشافیایی هَلؼیت  ج.

دیگزَایتجاریمىافعدرياحد

 گضاسؿدگش سا دس هؼدشم  داسد وِ ٍاحدذ  اؿاسُ لشاسدادی ٍ غیشلشاسدادی  سٍاتظ تِ ،دس ٍاحذ تجاسی دیگش هٌافغ .7ب
 ،ٍاحذ تجاسی دیگدش  ػاصهاًذّیّذف ٍ  تَجِ تِ. دّذ لشاس هیگش ًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیهتغیش تاصدُ 
اسائِ هلضم تِ  ،ٍ دس ًتیجِ یا ریش،هٌافغ داسد اسصیاتی ایٌىِ دس آى ٍاحذ تجاسی ٌّگام ٍاحذ گضاسؿگش  تِ تَاًذ هی
ای ایجاد تایذ سیؼىْایی وِ ٍاحذ تجاسی دیگش تش ،ایي اسصیاتی .ووه وٌذ یا ریش، اػتایي اػتاًذاسد عثك  افـا
 ْدای دیگدش  عشفتشای اًتمال آًْا تِ ٍاحذ گضاسؿدگش ٍ  دیگش ٍاحذ تجاسی وِ ؿذُ ٍ سیؼىْایی  ػاصهاًذّیآًْا 

 .سا هذًظش لشاس دّذ اػت ؿذُػاصهاًذّی 

هٌتـشؿدذُ   هالىاًِتذّی یا هاًٌذ اتضاسّای )  تغَس هؼوَل اص عشیك دس ارتیاس داؿتي اتضاسّا ،ٍاحذ گضاسؿگشیه  .8ب
هتغیدش  تاصدُ  دس هؼشم، وٌذ هیسا جزب ًَػاى دیگشی وِ داؿتي سٍاتظ اص عشیك ( یا ذ تجاسی دیگشتَػظ ٍاح

ِ ٍاحدذ تجداسی   یده  فدشم وٌیدذ   ، . تشای هخالگیشد لشاس هیًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیگش  ، ػدارتاسیافت
سا تِ هٌظَس حفاظدت ردَد    ًىَل اػتثاس ػَاجیه  ،یافتِػارتاسٍاحذ تجاسی تفَیی اص ٍاهْا دس ارتیاس داسد.  پش

 وٌدذ.  دسیافت هدی اص ٍاحذ تجاسی دیگش )ٍاحذ گضاسؿگش(  ،ٍاهْاهشتَط تِ  ػَدپشدارت اكل ٍ ػذم دس هماتل 
ًاؿدی اص ػولىدشد   هتغیدش  تاصدُ  دس هؼشمتشرَسداس اػت وِ آى سا  سٍاتغیٍاحذ گضاسؿگش اص دس چٌیي حالتی، 
سا ػدارتاسیافتِ  تداصدُ ٍاحدذ تجداسی    ًَػداى  ًىَل اػتثاس،  اجػَ، صیشا دّذ لشاس هی ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی 
 وٌذ. جزب هی

تشای  ،اًذ. ایي اتضاسّا ؿذُ ػاصهاًذّیتشای اًتمال سیؼه اص ٍاحذ گضاسؿگش تِ ٍاحذ تجاسی دیگش  ،تشری اتضاسّا .9ب
هتغیدش  تداصدُ   مدس هؼدش ٍاحذ گضاسؿگش سا اها تغَس هؼوَل، ایجاد رَاٌّذ وشد هتغیش تاصدُ ٍاحذ تجاسی دیگش 

ِ فشم وٌیذ یه ٍاحذ تجداسی   ،تشای هخال. دٌّذ لشاس ًویًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیگش  تدِ   ،ػدارتاسیافت
اػتثداسی    سیؼده داسًدذ دس هؼدشم   توایل گزاساًی وِ  گزاسی تشای ػشهایِ ْای ػشهایِتى فشكوشدفشاّن هٌظَس 
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ْدای  ّی  یده اص عشف ، ؿخق ٍاتؼتِ “الف”اسی ٍاحذ تج) ػیغ ؿذُ اػتأت ،لشاس گیشًذ “الف”ٍاحذ تجاسی 
 “الدف ”سیؼه اػتثاسی ٍاحذ تجاسی هتٌاػة تا  اػٌاداص عشیك اًتـاس  ،ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی . (ًیؼتتَافك 

گزاسی دس پشتفدَیی اص   وٌذ ٍ ػَایذ آى سا تشای ػشهایِ هیهالی هیي أتهضتَس، گزاساى  ػشهایِ تشای( )اػٌاد اػتثاسی
ًىَل اػتثداس تدا    ػَاجاص عشیك اًؼماد  ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی . ًوایذ لی تذٍى سیؼه اػتفادُ هیها  داساییْای

ػتثاس، دس اصای ًىَل ا ػَاج. گیشد لشاس هی “الف”سیؼه اػتثاسی ٍاحذ تجاسی  دس هؼشم، ػَاجعشف لشاسداد 
ٍاحدذ تجداسی   تدِ   سا “الدف ”جداسی ، سیؼده اػتثداسی ٍاحدذ ت   ػَاجتَػظ عشف لشاسداد ؿذُ   هثلغ پشدارت
ودِ  وٌٌدذ   دسیافدت هدی  تداصدُ تیـدتشی   ، یافتِػدارتاس ٍاحذ تجداسی  گزاساى  شهایِػوٌذ.  هٌتمل هی ػارتاسیافتِ

ًىدَل   ػدَاج دس  ؿدذُ  ٍ هثلغ پشدارت یافتِػارتاسٍاحذ تجاسی اص پشتفَی داساییْای  حاكلتاصدُ دٌّذُ  ًـاى
تاصدُ ًَػاى  دس هؼشمسٍ،  ًذاسد ٍ اصایي ػارتاسیافتِی ٍاحذ تجاستا ، استثاعی ػَاجاػت. عشف لشاسداد اػتثاس 

ًَػاى تداصدُ  تِ جای جزب  ًىَل اػتثاس، ػَاجصیشا ، گیشد لشاس ًوی ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی ًاؿی اص ػولىشد 
 وٌذ. هٌتمل هیػارتاسیافتِ سا تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ، ًَػاى ٍاحذ تجاسی 

(15ي51َایبىد)َایتجاریيابستٍفزعی،مشارکتُایخاصيياحدتجاریَایمالیدرمًردياحداطالعاتخالصٍ

 ،اػتتااّویت  گضاسؿگش تشای ٍاحذآى  وٌتشلحك فالذ  هٌافغفشػی وِ تجاسی ٍاحذ  تشای ّشٍاحذ تجاسی تایذ  .11ب
 ذ:وٌهَاسد صیش سا افـا 

 . هٌافغ فالذ حك وٌتشلداسًذگاى ؿذُ تِ  پشدارت ػْامػَد  الف.

تجاسی ٍ جشیاًْای ًمذی ٍاحذ دٍسُ صیاى  یا  تاسُ داساییْا، تذّیْا، ػَددسؿذُ  رالكِهالی   اعالػات  . ب
فؼالیتْا ٍ جشیاًْای  اص وٌتشلحك فالذ هٌافغ داسًذگاى ػْن دسن  سا لادس تِ وٌٌذگاى فشػی وِ اػتفادُ
جاسی،  ای جاسی، داساییْای غیشییْاداسهَاسدی هاًٌذ وٌذ. ایي اعالػات هوىي اػت  ًمذی گشٍُ هی

سا  جاهغٍ صیاى ػَد  هجوَعٍ دٍسُ صیاى  یاجاسی، دسآهذ ػولیاتی، ػَد  تذّیْای جاسی، تذّیْای غیش
 .ًیؼتؿاهل ؿَد، اها هحذٍد تِ ایي هَاسد 

 گشٍّی تاؿذ. پیؾ اص حزف الالم دسٍىهثالغ تایذ  ،ب()11تٌذ بالضاهی عثك ؿذُ  رالكِهالی   اعالػات .11ب

، اػدت اّویدت   وِ تشای ٍاحذ گضاسؿگش تا ای تجاسی ٍاتؼتِ  هـاسوت راف ٍ ٍاحذ  تشای ّشٍاحذ تجاسی تایذ  .12ب
 ذ:وٌهَاسد صیش سا افـا 

  .راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  ؿذُ اص هـاسوت دسیافتػْام ػَد   الف.
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 15ٍ ب 14ّای ب تٌذِ ت) راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  هـاسوتؿذُ دستاسُ  رالكِاعالػات هالی   ب.
 : ًیؼتؿَد، اها هحذٍد تِ ایي هَاسد  صیش سا ؿاهل هی هَاسدوِ ( هشاجؼِ ؿَد

 .داساییْای جاسی . 1

 .جاسی داساییْای غیش . 2

 .تذّیْای جاسی .3

 .جاسی تذّیْای غیش . 4

 ػولیاتی.دسآهذ  .5

 .ػولیات دس حال تذاٍم حاكل اص صیاى یاػَد  . 6

 .هالیات( وؼش )پغ اص ؿذُ ػولیات هتَلفل اص حاكصیاى  یاػَد  . 7

 .جاهغٍ صیاى ػایش الالم ػَد  .8

 .جاهغٍ صیاى ػَد  هجوَع . 9

تشای وِ  راكیتشای ّش هـاسوت تایذ ٍاحذ تجاسی ، 12ب تٌذ الضاهی عثكؿذُ  رالكِ افضٍى تش اعالػات هالی .13ب
 هَاسد صیش سا افـا وٌذ: ،اّویت اػت ٍاحذ گضاسؿگش تا

 .(1)ب()12تٌذ ب هٌذسد دسًمذ  ْایًمذ ٍ هؼادل  .الف

( هٌذسد دس تٌذ یشاررّا ٍ  ػایش پشدارتٌیٍ ی تجاسی ّا پشدارتٌی غیش اص  تِ) تذّیْای هالی جاسی  ب.
 .(3)ب()12ب

تٌذ هٌذسد دس  (ّا ٍ ررایش ّای تجاسی ٍ ػایش پشدارتٌی غیش اص پشدارتٌیتِ ) تذّیْای هالی غیشجاسی  .ج
 .(4)ب12ب

  .اػتْالن ّضیٌِ  ت.

 .هالیدسآهذ   ث.

 .هالیّضیٌِ   د.

 تش دسآهذ.دسآهذ یا ّضیٌِ هالیات   چ.

هدالی    كدَستْای تایدذ تدا هثدالغ هٌدذسد دس      ،13ٍ ب 12بّای عثك تٌذؿذُ  اسائِ ؿذُ رالكِ اعالػات هالی .14ب
هؼدادل  ٍ )تاؿذ تشاتش  ػتتْیِ ؿذُ ا حؼاتذاسیّای  اػتاًذاسد عثك وِ ،راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  هـاسوت
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ػْن ٍاحذ تجاسی اص آى هثالغ ًثاؿذ(. اگش ٍاحذ تجاسی هٌافغ رَد دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼدتِ  
 :تِ حؼاب هٌظَس وٌذسٍؽ اسصؽ ٍیظُ سا تا اػتفادُ اص 

، اتذاسیحؼّای  ػتاًذاسداعثك  هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ هالی  دس كَستْای هٌذسد  هثالغ  الف.
اػتفادُ اص سٍؽ اسصؽ ٍیظُ، دس صهاى ؿذُ تَػظ ٍاحذ تجاسی  اًجامهٌظَس اًؼىاع تؼذیالت   تایذ تِ
ّای حؼاتذاسی، تؼذیل  تفاٍت دس سٍیًِاؿی اص تؼذیل اسصؽ هٌلفاًِ دس تاسیخ تحلیل ٍ تؼذیل هاًٌذ 
 ؿَد.

فتشی هٌافغ رَد دس هـاسوت راف دتا هثلغ ؿذُ  رالكِعالػات هالی تغثیك اٍاحذ تجاسی تایذ كَست   ب.
 تْیِ وٌذ.سا ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ 

تش  سا 13ٍ ب 12تٌذّای ب عثكؿذُ  رالكِ اعالػات هالیتَاًذ  دس كَست احشاص هَاسد صیش، هیتجاسی   ٍاحذ .15ب
 :وٌذ اسائِكَستْای هالی هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  هثٌای

 21اتذاسی حؼ اػتاًذاسد عثك ،هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ساهٌافغ رَد دس  ،ٍاحذ تجاسی  الف.
 ٍ وٌذ؛ هی گیشی  اًذاصُ اسصؽ هٌلفاًِ تِ ( 1398تجذیذًظشؿذُ دس ػال )

ذ ٍ ٌوٌ تْیِ ًوی حؼاتذاسیّای   اػتاًذاسد عثكهالی   كَستْای ،راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ  هـاسوت  ب.
  .ؿَد هٌجش تِ هخاسد غیشضشٍسی هییا  اػتػولی غیش ،اػاع آى تشی هالی هضتَس تْا كَس  تْیِ

 .وٌذافـا  ساؿذُ  رالكِ هالی اعالػاتتْیِ دس ایي كَست، ٍاحذ تجاسی تایذ هثٌای 

 سا وِ تِ تٌْاییّای تجاسی ٍاتؼتِ  تجاسی تایذ هثلغ دفتشی هٌافغ رَد دس توام هـاسوتْای راف ٍ ٍاحذ  ٍاحذ .16ب
ذ. وٌد افـدا   هجودَع  تِ كدَست ؿَد،  هی اػتفادُسٍؽ اسصؽ ٍیظُ  حؼاتذاسی آًْا اص تشایاّویت ّؼتٌذ ٍ  تی

ّای تجداسی ٍاتؼدتِ    دس هـاسوتْای راف یا ٍاحذهَاسد صیش اص ػْن رَد  هثلغول  ، ٍاحذ تجاسی تایذّوچٌیي
 افـا ًوایذ:جذاگاًِ سا 

 ػولیات دس حال تذاٍم.اص  حاكل صیاى یاػَد   الف.

 هالیات(.وؼش )پغ اص  ؿذُ اص ػولیات هتَلف كلحاصیاى  یاػَد   . ب

 ػایش الالم ػَد ٍ صیاى جاهغ.  . ج

 .جاهغصیاى  ٍػَد  هجوَع  . ت

ِ ّای تجاسی ٍاتؼتِ سا  ای راف ٍ ٍاحذْهـاسوت  هَاسد افـای هشتَط تِ ،ٍاحذ تجاسی ِ عدَس   تد اسائدِ   جذاگاًد
 .وٌذ هی
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ِ فش تجاسی  ٍاحذ یه فغ ٍاحذ تجاسی دساهٌّشگاُ  .17ب یدا تخـدی اص   )  ػی، هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼدت
ؿذُ  ػٌَاى ًگْذاسی تِ 31حؼاتذاسی اػتاًذاسد ، عثك راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ(  هـاسوت یه فغ آى دساهٌ

ٍاحذ تجاسی هلضم تدِ  گیشد(،  ؿذُ تشای فشٍؽ لشاس  ی ذتٌ )یا دس هجوَػِ ٍاحذ عثمِ ؿَدتٌذی  فشٍؽ عثمِ تشای
ِ    هـاسوت ،فشػی تجاسیٍاحذ  تشای آىؿذُ  رالكِهالی   افـای اعالػات عثدك   راف یا ٍاحذ تجداسی ٍاتؼدت

 .ًیؼت 16تا ب 11ّای ب تٌذ

 ()الف(91بند )مشارکتهاي خاص  مرتبط با تعهدات

دس هـداسوت   آىتدا هٌدافغ   دس تاسیخ گضاسؿگشی ودِ   ًـذُ ػاییؿٌا ؿذُایجادٍاحذ تجاسی تایذ توام تؼْذات  .18ب
 گزاساى داسای وٌتشل هـتشن تش هـاسوت رداف  ػشهایِدیگش هـتشن تا  ی وِ تغَسػْن اص تؼْذات)ؿاهل  راف

آتی جشیاى  هَجةهوىي اػت ؿاهل هَاسدی اػت وِ  تؼْذاتایي . ( هشتثظ اػت سا افـا وٌذایجاد ؿذُ اػت
 .ذًؿٌَاتغ ه دیگشرشٍد ًمذ یا 

َ  هَجة جشیاى آتی رشٍد ًمذ یا دیگش هٌاتغ ًـذُ وِ هوىي اػت تؼْذات ؿٌاػایی .19ب ؿداهل هدَاسد صیدش     ذ،ًؿد
 :اػت

 دس ًتیجِ:، تشای هخال، هیي ٍجَُ یا هٌاتغأًـذُ تشای ت تؼْذات ؿٌاػایی  الف.

هیي أسا هلضم تِ تد ٍاحذ تجاسی  ،وِ تشای هخال) هـاسوت رافیه تأػیغ یا تحلیل  ًاهِ هَافمت . 1
 .وٌذ( هی هـخلیٍجَُ دس دٍسُ صهاًی 

 .داس ؿذُ اػت ػْذُ هـاسوت راف وِتش  ّای ػشهایِ پشٍطُ . 2

هتؼْذ تِ  یا رذهاتی وِ ٍاحذ تجاسی ْاتجْیضات، هَجَدی رشیذط، ؿاهل ٍـشغیشهرشیذ تؼْذات  . 3
 .اػتهـاسوت راف عشف وت راف یا اص رشیذ آًْا اص هـاس

 .هـاسوت راف یه تشایهالی   حوایتْایش گدییا ٍاهْا  تأهیي تشایًـذُ  ٌاػاییؿتؼْذات  . 4

  .ْا یا رذهاتیداسای هاًٌذراف،   هـاسوتیه  اػغای اهىاًات تِ تشایًـذُ  تؼْذات ؿٌاػایی . 5

 .هـاسوت راف یه فؼخ هشتثظ تا لاتل ًـذُ غیش ػایش تؼْذات ؿٌاػایی . 6

 یه دسعشف دیگش ( یتهالى هٌافغیا تخـی اص آى )  یتهالى هٌافغحلیل ت تشای ًـذُ تؼْذات ؿٌاػایی  ب.
  سٍیذادی هؼیي دس آیٌذُ. تِ ٍلَع یا ػذم ٍلَعهـشٍط  ،هـاسوت راف

حؼداتذاسی   اػتاًذاسد 18تٌذ عثك  افـا الضاهات اًَاع تشری، 19ٍ ب 18تٌذّای بهٌذسد دس  الضاهات ٍ هخالْای .21ب
 .وٌذ تـشیح هیسا  تٍاضخاظ يابس افطای اطالعات 12
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(15تا44َایبىد)وشدٌتلفیقساختاریافتٍَایتجاریمىافعدرياحد

ساختاریافتٍَایتجاریياحد

ا ػدایش  ید ؿذُ اػت وِ حدك سأی   ػاصهاًذّیای  گًَِ ٍاحذ تجاسی اػت وِ تِیه  ،ػارتاسیافتٍِاحذ تجاسی  .21ب
هاًٌذ صهاًی وِ حك سأی تٌْدا تدِ ٍظدایف     ،حذ تجاسی ًیؼتٍا  وٌٌذُ دس تؼییي وٌتشل كلیحمَق هـاتِ، ػاهل ا

 د.گشد هی ّذایتلشاسداد  اص عشیكؿَد ٍ فؼالیتْای هشتَط  هیهشتَط اداسی 

 :تشرَسداس اػتٍیظگیْا ٍ رلَكیات صیش یا توام اص تشری  اغلة ،یافتِػارتاسٍاحذ تجاسی یه  .22ب

 .فؼالیتْای هحذٍد  .الف

اًجام ، داسای كشفِ هالیاتیلشاسداد اجاسُ اًؼماد  ، هاًٌذتؼشیف ؿذُ اػتوِ تِ رَتی  هحذٍدّذف   ب.
وشدى ٍاحذ تجاسی یا فشاّن تأهیي هالی تشای  هٌثغ ػشهایِ یا وشدىفشاّن فؼالیتْای تحمیك ٍ تَػؼِ، 

ٍاحذ داساییْای  اتهشتثظ  هضایایگزاساى اص عشیك اًتمال سیؼىْا ٍ  گزاسی تشای ػشهایِ فشكتْای ػشهایِ
 گزاساى. تِ ػشهایِ ػارتاسیافتِجاسی ت

 تثؼیهالی   حوایتتذٍى  هیي هالی فؼالیتْاأاجاصُ ت یافتِػارتاسٍاحذ تجاسی ًاوافی وِ تِ حمَق هالىاًِ   ج.
 دّذ. ًویسا 

 ای ؿذُ تِ یىذیگش اص عشیك لشاسدادّای چٌذجاًثِ هتللتِ ؿىل اتضاسّای  گزاساى تشای ػشهایِ هالی  تأهیي  ت.
  .ٌذٌو ایجاد هییا ػایش سیؼىْا سا  یاػتثاسسیؼه  ضوِ توشو

 :ًیؼتهحذٍد تِ ایي هَاسد  اهاتِ ؿشح صیش اػت، ػارتاسیافتِ ّای تجاسی  اص ٍاحذّایی  ًوًَِ .23ب

 .تأهیي هالی ّایِ ٍاػغ   .الف

 .پـتَاًِ داسایی تِ تأهیي هالی  ب.

 .گزاسی تشری كٌذٍلْای ػشهایِ  ج.

تدشای  صیشا ؿَد،  یافتِ هحؼَب ًویػارتاسؿَد، ٍاحذ تجاسی  ی وٌتشل هیأحك س اص عشیك وِ ٍاحذ تجاسییه  .24ب
 .ؿَد تأهیي هالی هیاؿخاف حالج تِ ػَْلت تَػظ  ّاایي ٍاحذتجذیذ ػارتاس  ،هخال



 14استاندارد حسابداري 

 گرید يتجار يمنافع در واحدها يافشا

 

25 

(41تا45بىدَای)وشدٌتلفیقساختاریافتٍماَیتریسکُایواشیاسمىافعدرياحدَایتجاری

تِ هٌظدَس هغاتمدت تدا     سادیگشی ، ٍاحذ تجاسی تایذ اعالػات 43تا  41ّای  تٌذالضاهی عثك ػات اعالافضٍى تش  .25ب
 .افـا وٌذ (ب)35تٌذ ّذف 

تجاسی  وِ ٍاحذتاؿذ هشتَط  ْاییاسصیاتی سیؼى هوىي اػت تِتا تَجِ تِ ؿشایظ، اعالػات وِ اص  ّایی ًوًَِ .26ب

، تِ ؿشح گیشد لشاس هی دس هؼشم آًْاًـذُ  تلفیك رتاسیافتِػاٍاحذ تجاسی یه تشرَسداسی اص هٌافغ دس ٌّگام 

 :اػتصیش 

ًـذُ  تلفیك ػارتاسیافتِهالی اص ٍاحذ تجاسی   اًجام حوایتِ وِ ٍاحذ تجاسی سا هلضم تتَافك یه ؿشایظ   .الف
ٍاحذ تؼْذات رشیذ داساییْای هشتثظ تا اػتثاسی  ستثِی یا تؼییي ؿًَذگًمذ تشای هخال، تَافمْای) وٌذ هی

 ؿاهل: ،(آى اصهالی  اًجام حوایتیا یافتِ ػارتاستجاسی 

  .لشاس دّذصیاى  دس هؼشمسا ٍاحذ گضاسؿگش تَاًذ  هی  ّا یا ؿشایغی وِ  سٍیذاد ؿشحی اص . 1

 .وٌذ وِ تؼْذ سا هحذٍد هی ایٌىِ ؿشایغی ٍجَد داسد . 2

، ٍ دس كَست ٍجَد، تؼْدذات  ذ یا ریشًهالی ٍجَد داس اًجام حوایتایٌىِ اؿخاف دیگشی تشای  . 3
 .ؿَد تٌذی هی ستثِاؿخاف چگًَِ  آى ٍاحذ گضاسؿگش دس همایؼِ تا تؼْذات

تجاسی   تا هٌافغ آى دس ٍاحذ هشتثظدٍسُ گضاسؿگشی  عیؿذُ تَػظ ٍاحذ تجاسی  صیاًْای تحول  ب.
 ًـذُ. تلفیك ػارتاسیافتِ

ٍاػغِ هٌافغ رَد دس ٍاحذ تجاسی تِ  عی دٍسُ گضاسؿگشی دسآهذّایی وِ ٍاحذ تجاسی اًَاع  ج.
 وٌذ. دسیافت هی ًـذُ تلفیك ػارتاسیافتِ

 عشفیيپیؾ اص ػایش  ،ًـذُ ػارتاسیافتِ تلفیكجزب صیاًْای ٍاحذ تجاسی تِ ایٌىِ ٍاحذ تجاسی هلضم   ت.
( هثالغ هشتَط تَدىدس كَست )ٍ  ،صیاًْا تشای ٍاحذ تجاسیهحذٍدیت ایي ، حذاوخش یا ریش تاؿذ هی
 هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذ تجاسی ًؼثت تِ ،ؿذُ تَػظ اؿخاكی وِ هٌافغ آًْا تحولتالمَُ  یْاصیاً

 .تشی لشاس داسد دس جایگاُ پاییي ،ًـذُ تلفیك یافتِػارتاس

اؿخاف حالج وِ هوىي اػت اسصؽ  تِیا ػایش تؼْذات  تضویٌْا ،ؿًَذگیتَافمْای ًمذاعالػاتی دستاسُ   ث.
 سا تحت تأحیش لشاس دّذ. ًـذُ تلفیك ػارتاسیافتِاحذ تجاسی دس ٍاحذ تجاسی هٌلفاًِ یا سیؼه هٌافغ ٍ

تا دٍسُ گضاسؿگشی  عیهالی فؼالیتْای رَد   هیيأدس ت ًـذُ تلفیك ػارتاسیافتِ ی وِ ٍاحذ تجاسیتهـىال د.
 .تَدُ اػتآى هَاجِ 
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 ،تشای هخال)هالی تأهیي  ّای ؿیًَُـذُ،  تلفیكػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسی  یه تأهیي هالیدس استثاط تا  چ.
وِ ٍاحذ تجاسی   دس كَستی. هذت( ٍ هیاًگیي هَصٍى ػوش آًْا تجاسی یا اػٌاد هیاىتْاداس اٍساق 

 ،اًذ ؿذُ تأهیي هالی هذت هیي هالی وَتاُأتاص عشیك وِ   تاؿذ تشرَسداس یای تلٌذهذتْداساییػارتاسیافتِ اص 
ػارتاسیافتِ ٍاحذ تجاسی  تأهیي هالیػشسػیذ داساییْا ٍ   تجضیِ ٍ تحلیل ؿاهلتَاًذ  ایي اعالػات هی

 ًـذُ تاؿذ. تلفیك

 

 

 


