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َذف 

.1

ّـف ایي اًتبًـاكؿ ثْجَؿ هلثَ ٙثَؿى لبثليت اتىب ٍ لبثليت همبیٌِ اٛال٣بتی اًات واِ ٍاعاـ
گناكُگل ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ؿكثبكُ تطکیب تجاضی ٍ آحبك آى اكائِ هیوٌـ .ثلاي ایي هٌَ٠ك ایاي
اًتبًـاكؿ ؿك ؽَّٔ هَاكؿ میل آَل ٍ الناهبتی كا ثلاي ٍاحس تحصیلکٌٌسُ ت٤ييي هیوٌـ:
الفً .غَُ ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي ؿاكایيْبي

لابل تطریص

تغٔيلُـُ ثـّيْبي تمجلُـُ ٍ

هٌافع

فالس حك کٌتطل ؿك ٍاحس تحصیلضسُ ؿك َٓكتْبي هبلی آى؛
ة.

ًغَُ ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي

سطلفلی

تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي یب ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ

میل ليوت؛ ٍ
ح .ت٤ييي اٛال٣بتی وِ ثبیـ افِب َُؿ تب اًتفبؿُوٌٌـگبى َٓكتْبي هبلی كا لبؿك ثِ اكمیبثی
هبّيت ٍ آحبك هبلی تلويت تزبكي وٌـ.
دامىٍکبسثشد 

.2

ایي اًتبًـاكؿ ثلاي ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي وِ ت٤لیف تلويت تزبكي كا اعلام هایوٌاـ وابكثلؿ
ؿاكؿ .ایي اًتبًـاكؿ ؿك هَاكؿ میل ثىبك گلفتِ ًویَُؿ:
الف .ثِ عٌبة گلفتي تِىيل هِبكوت ؿك َٓكتْبي هبلی آى هِبكوت.
ة  .تغٔيل یه ؿاكایی یب گلٍّی ام ؿاكایيْب وِ تِىيلؿٌّـُ فعالیت تجاضی ًجبُـ .ؿك صٌيي هَاكؿي
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ّل یه ام ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ (ُبهل ؿاكایيْبیی وِ
ت٤لیف ٍ ه٤يبكّبي ٌُبؽت

زاضاییْای ًاهطَْز

ؿك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 17

زاضاییْای ًاهطَْز

كا

اعلام هیوٌٌـ) ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ كا هِؾْ ٍ ٌُبًبیی وٌـ .ثْبي توبم ُـُ ایي گلٍُ ثبیـ
ثل هجٌبي

اضظش هٌصفاًِ

ًٌجی آًْب ؿك تبكیؼ ؽلیـ ثِ ّل یه ام ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ ٍ

ثـّيْبي هٌفلؿ تؾٔيْ یبثـ .صٌيي ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي هٌزل ثِ ایزبؿ ًللفلی ًویَُؿ.
ح  .تلويت ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل ٍاعـ (كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلتج ٚثب
ایي هََٗ ١ؿك ثٌـّبي ة 1تب ة 4اكائِ هیَُؿ).
.3

الناهبت ایي اًتبًـاكؿ ثلاي تغٔيل ًلهبیِگقاكي ؿك یه ٍاعاـ تزابكي فل٣ای تًَاٍ ٚاعاـ
تزبكي ًلهبیِگقاكي وِ ثبیـ ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  39صَضتْای هالی تلفیمیی (هَٔة  )1398ثِ
اكمٍ هٌٔفبًِ اًـامُگيلي َُؿ وبكثلؿ ًـاكؿ.
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تشخيضتشکيتتجبسی 
.4

ياحذ تجاری بزای ایىکٍ تؼییه کىذ مؼاملٍ یا ريیذادی دیگز ،تزکیب تجاری است یا خیز ،بایذ با بکارگیزی
تؼزیف مىذرج در ایه استاوذارد تطخیع دَذ کٍ داراییُای تحػیلضذٌ ي بذَیُای تمبلضدذٌ ،ید
فؼالیت تجاری را تطکیل میدَىذ یا خیز .اگز داراییُای تحػدیلضدذٌ فؼالیدت تجداری وباضدىذ ،ياحدذ
گشارضگز بایذ آن مؼاملٍ یا ريیذاد دیگز را بٍ ػىًان تحػیل دارایی در وظز بگیزد .در بىدذَای

 5تدا

 ،12رَىمًدَایی بزای تطخیع تزکیب تجاری ي تؼزیف فؼالیت تجاری ارائٍ میضًد.

سيشتحظيل 
.5

ياحذ تجاری بایذ َز تزکیب تجاری را با استفادٌ اس ريش تحػیل بٍ حسا

.6

ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل هٌتلنم اًزبم هَاكؿ میل اًت:

مىظًر کىذ.

الف .تِؾيْ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ؛
ة .ت٤ييي تاضید تحصیل؛
ح.

ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ثـّيْبي تمجلُـُ ٍ ّلگًَِ
هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ؛ ٍ

ت.

ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي ًللفلی یب ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت.

ياحذتحظيلکىىذٌ 

تشخيض
.7

در َز تزکیب تجاری ،یکی اس ياحذَای تزکیبضًوذٌ بایذ بٍ ػىًان ياحذ تحػیلکىىذٌ مطخع ضًد.

.8

كٌّوااَؿ هٌااـكد ؿك اًااتبًـاكؿ عٌاابثـاكي ( 39هٔااَة  )1398ثبیااـ ثاالاي تِااؾيْ ٍاعااـ
تغٔيلوٌٌـٍُ -اعـ تزبكي وِ کٌتیطل ٍاعـ تزبكي ؿیگل یٌ٤ی ٍاعـ تغٔيلُاـُ كا ثاِ ؿًات
هیآٍكؿ -هَكؿ اًتفبؿُ للاك گيلؿ .اگل تلويت تزبكي ٍالَُ ٢ؿ اهب ثىبكگيلي كٌّواَؿ هٌاـكد ؿك
اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ( 39هَٔة  )1398ثِ كٌٍُی هِؾْ ًىٌـ واِ واـام یاه ام ٍاعاـّبي
تلويتًَُـُ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اًت َ٣اهل هٌـكد ؿك ثٌـّبي ة 14تاب ة 18ثبیاـ ؿك ت٤يايي
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ً٠ل گلفتِ َُؿ.
تؼييهتبسیختحظيل 

.9

ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ تاریخ تحػیل را ،کٍ تاریخ کسب کىتزل ياحذ تحػیلضذٌ میباضدذ ،مطدخع
کىذ.
5
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 .11تبكیؾی وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ وٌتلل ٍاعـ تغٔيل ُـُ كا ثاِ ؿًات هایآٍكؿ ثٜاَك ه٤واَل
تبكیؾی اًت وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثَٜك لبًًَی هبثاِاما كا اًتمابل هایؿّاـ ؿاكایيْابي ٍاعاـ
تغٔيلُـُ كا تغٔيل ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تغٔيلُـُ كا تمجل هیوٌـ (تبكیؼ ؽبتوِ) .ثب ٍرَؿ ایي
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت وٌتلل كا ؿك تبكیؾی ثِ ؿًت آٍكؿ وِ لجل یب ث٤ـ ام تبكیؼ ؽبتواِ
ثبُـ .ثلاي هخبل تبكیؼ تغٔيل ؿك َٓكتی لجل ام تبكیؼ ؽبتوِ اًت وِ هَافمتًبهاِاي هىتاَة
هِؾْ وٌـ وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك تبكیؾی لجل ام تبكیؼ ؽبتوِ وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُاـُ كا
ثِ ؿًت هیآٍكؿٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ توبم ٍال٤يتْب ٍ ُلای ٚهلثاَ ٙكا ؿك تِاؾيْ تابكیؼ
تغٔيل ؿك ً٠ل ثگيلؿ.
شىبخت ياوذاصٌگيشیداسایيُبی لبثلتشخيضتحظيلشذٌ،ثذَيُبیتمجلشذٌيمىابفغفبلاذ
تحظيلشذٌ 

حكکىتشلدسياحذ
اطلشىبخت 
.11

در تاریخ تحػیل ،ياحذ تحػیل کىىذٌ بایذ داراییُای لابل تطخیع تحػیلضذٌ ،بذَیُای تمبلضدذٌ ي
مىافغ فالذ حك کىتزل در ياحذ تحػیلضذٌ را جذا اس سزلفلی ضىاسایی کىذ .ضدىاخت داراییُدای لابدل
تطخیع تحػیلضذٌ ي بذَیُای تمبلضذٌ ،مطمًل ضزایط مطخعضذٌ در بىذَای  12ي  13است.

ششایطشىبخت 

 .12ثلاي اعلام ُلایٌُ ٚبؽت ثِ ٌَ٣اى ثؾِی ام ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل ؿاكایيْبي لبثل تِاؾيْ
تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل ت٤لیف ؿاكایيْب ٍ ثاـّيْب ٛجاك

هفیاّین

ًظطی گعاضضگطی هیالی كا اعلام وٌٌـ .ثلاي هخبل هؾبكری وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اًت٠بك ؿاكؿ ثِ هٌَ٠ك
ارلاي ٛلط ؽلٍد ام ف٤بليت ٍاعـ تغٔيلُـُ یب ؽبتوِ اًتؾـام یب ربثزابیی وبكوٌابى ٍاعاـ
تغٔيلُـُ ؿك آیٌـُ هتغول َُؿ اهب هتْ٤اـ ثاِ اًزابم آى ًيٌات ؿك تابكیؼ تغٔايل ثاـّی
هغٌَة ًویَُؿ .ام ایي كٍ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ایي هؾبكد كا ثاِ ٌ٣اَاى ثؾِای ام ثىابكگيلي
كٍٍ تغٔيل ٌُبًبیی ًویوٌـ .ثلىِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ایي هؾبكد كا ؿك َٓكتْبي هبلی پاي
ام تلويت ٛجك ًبیل اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي ٌُبًبیی هیوٌـ.
 .13افنٍى ثل ایي ثِ هٌَ٠ك اعلام ُلایٌُ ٚبؽت ثِ ٌَ٣اى ثؾِی ام ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل ؿاكایيْابي
لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ ثبیـ ثؾِی ام آًضِ وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعاـ
تغٔيلُـُ (یب هالکاى لجلی آى) ؿك ه٤بهلِ تلويت تزبكي هجبؿلِ ولؿُاًاـ تلمای ُاَؿ ٍ ًاِ ًتيزاِ
6
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ه٤بهالت رـاگبًٍِ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثلاي ت٤ييي ایٌىِ وـام ؿاكایيْبي تغٔايلُاـُ یاب ثاـّيْبي
تمجلُـُ ثؾِی ام هجبؿلِ ثب ٍاعـ تغٔيلُـُ هغٌَة هیَُؿ ٍ وـام یاه ؿك ٓاَكت ٍراَؿ
ًتيزِ ه٤بهالت رـاگبًِاي اًت وِ ثبیـ هٜبثك ثب هبّيت آًْاب ٍ اًاتبًـاكؿّبي عٌابثـاكي هلثاَٙ
ٌُبًبیی َُؿ ثبیـ كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي  51تب  52كا ثىبك گيلؿ.
 .14ثىبكگيلي آل ٌُبؽت ٍ ُلایٌُ ٚبؽت تًٍَ ٚاعـ تغٔايلوٌٌاـُ هوىاي اًات هٌزال ثاِ
ٌُبًبیی ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبیی َُؿ وِ ٍاعـ تغٔيلُـُ پيَ ام ایي آًْب كا ثاِ ٌ٣اَاى ؿاكایای ٍ
ثـّی ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ٌُبًبیی ًىلؿُ اًت .ثلاي هخبل ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ ؿاكایيْابي
ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيل ُـُ هبًٌـ ًبم تزبكي عك اؽتلا ١یب كٍاث ٚثب هِتلي كا وِ ثِ ؿليل
ایزبؿ آًْب ؿك ؿاؽل ٍاعـ تغٔيلُـُ آًْب كا ؿك َٓكتْبي هبلی ؽَؿ ثِ ٌَ٣اى ؿاكایای ٌُبًابیی
ًىلؿُ ٍ هؾبكد هلثَ ٙكا ثِ ّنیٌِ هٌَ٠ك ولؿُ اًت ٌُبًبیی هیوٌـ.
 .15ثٌـّبي ة 28تب ة 41كٌّوَؿّبي هلثَ ٙثِ ٌُبًبیی اربكُّبي ٣وليبتی ٍ ؿاكایيْابي ًبهِاَْؿ كا
اكائِ هیوٌـ .ؿك ثٌـّبي  22تب  28اًَا ١ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ ٍ ثـّيْب ُابهل الالهای واِ ایاي
اًتبًـاكؿ اًتخٌبئبت هغـٍؿي ام آل ٌُبؽت ٍ ُلایٌُ ٚبؽت آًْب اكائِ ولؿُ اًت ت٤ييي هیَُؿ.
شذٌيثذَيُبیتمجلشذٌدستشکيتتجبسی 


ثىذییباختظبصداسایيُبیلبثلتشخيضتحظيل

طجمٍ
.16

در تاریخ تحػیل ،ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ داراییُای لابل تطخیع تحػیلضذٌ ي بذَیُای تمبدلضدذٌ را
بٍگًوٍای طبمٍبىذی کىذ یا اختػاظ دَذ کٍ بزای بکدارگیزی بؼدذی سدایز اسدتاوذاردَای حسدابذاری
ضزيری است .ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ ایه طبمٍبىذیُا یا اختػاغُا را بزمبىای ضزایط لزاردادی ،ضدزایط
التػادی ،ريیٍَای ػملیاتی یا حسابذاری ي سایز ضزایط مزتبط مًجًد در تاریخ تحػیل ،اوجام دَذ.

 .17ایي اًتبًـاكؿ ؿٍ اًتخٌب ثل آل هٌـكد ؿك ثٌـ  ٢ٍٗ 16هیوٌـ:
الف .طبقهبندی قرارداد اربكُ به عنوان اربكُ ٣وليبتی یب اربكُ تأهيي هبلی ٛجك اًتبًـاكؿ
عٌبثـاكي  21حسابساضی اجاضُّا؛ ٍ
ة.

ٛجمِثٌـي یه للاكؿاؿ ثِ ٌَ٣اى للاكؿاؿ ثيوِ.

ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ آى للاكؿاؿّب كا ثل هجٌبي ُلای ٚللاكؿاؿي ٍ ًبیل َ٣اهل ؿك ُلٍ ١للاكؿاؿ
(یب صٌبًضِ ُلای ٚللاكؿاؿ ثِ ُيَُاي ت٤ـیل ُـُ ثبُـ وِ ٛجمِثٌـي آى كا تغييال ؿّاـ ؿك تابكیؼ
ت٤ـیل وِ هوىي اًت تبكیؼ تغٔيل ثبُـ) ٛجمِثٌـي وٌـ.
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اطلاوذاصٌگيشی 

.18

ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ داراییُای لابل تطدخیع تحػدیلضدذٌ ي بدذَیُای تمبدلضدذٌ را بدٍ ارسش
مىػفاوٍ آوُا در تاریخ تحػیل اوذاسٌگیزی کىذ.

 .19ؿك ّل تلويت تزبكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل ارناي هٌبف ٢فبلـ عك وٌتالل
ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ كا وِ ًِبىؿٌّـُ هٌبف ٢هبلىيت ف٤لی اًت ٍ ثلاي ؿاكًـگبى آى ًٌجت ثاِ
ًْن هتٌبًجی ام ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تزبكي ؿك مهبى اًغالل عك ایزبؿ هیوٌـ ثاِ یىای ام
هجبلغ میل اًـامُگيلي وٌـ:
الف .اكمٍ هٌٔفبًِ؛ یب
ة ًْ .ن هتٌبًت اثناكّبي هبلىبًِ ف٤لی ام هجبلغ ٌُبًبییُـُ ؽبلْ ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ
ٍاعـ تغٔيلُـُ.
ارناي ؿیگل هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ثبیـ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًاـامُگيالي ُاًَـ؛
هگل ایٌىِ هجٌبي اًـامُگيلي ؿیگلي تًَ ٚاًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي الناهی ُـُ ثبُـ.
 .21ثٌـّبي  24تب  31اًَا ١ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ ٍ ثـّيْب ام رولِ الالهی واِ ؿك ایاي اًاتبًـاكؿ
هَاكؿ اًتخٌبي هغـٍؿي ثل آل اًـامُگيلي آًْب ٍُٗ ٢ـُ اًت كا ه٤يي هیوٌـ.
اطًلشىبختیباوذاصٌگيشی 

استثىباص

 .21ایي اًتبًـاكؿ هَاكؿ هغـٍؿي كا ام ثىبكگيلي آَل ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي ؽَؿ هٌتخٌی هایوٌاـ.
ثٌـّبي  22تب  31الالم ؽبٓی وِ هِوَل اًتخٌب ٌّتٌـ ٍ هبّيت هَاكؿ اًتخٌب كا ت٤يايي هایوٌاـ.
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ آى الالم كا ثب ثىبكگيلي الناهبت هٌـكد ؿك ثٌـّبي  22تب  31ثاِ عٌابة
هٌَ٠ك وٌـ وِ ایي اهل هَرت ؽَاّـ ُـ ثلؽی الالم:
الف .ثب ثىبكگيلي ُلایٌُ ٚبؽتی ٣الٍُ ثل ُلای ٚهٌـكد ؿك ثٌـّبي  13 ٍ 12یب ثب ثىبكگيلي
الناهبت ًبیل اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي ٌُبًبیی ًَُـ وِ ًتبیذ آى ًٌجت ثِ ثىبكگيلي
آَل ٍ ُلایٌُ ٚبؽت ایي اًتبًـاكؿ هتفبٍت ؽَاّـ ثَؿ.
ة.

ثِ هجلغی غيل ام اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي ًَُـ.
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استثىباصاطلشىبخت 
ثذَيُبیاحتمبلی 

 .22ؿك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 4

شذایط ،بسّیْای احتوالی ٍ زاضاییْای احتوالی

ثـّيْبي اعتوبلی ثِ ُالط میال

ت٤لیف ُـُ اًت:
الف .تْ٤ـي غيلل٤ٜی اًت وِ ام كٍیـاؿّبي گقُتِ ًبُی هیَُؿ ٍ ٍرَؿ آى تٌْب امٛلیك
ٍلَ ١یب ٣ـم ٍلَ ١یه یب صٌـ كٍیـاؿ ًبهِؾْ آتی وِ ثَٜك وبهل ؿك وٌتلل ٍاعـ تزبكي
ًيٌت تأیيـ ؽَاّـ ُـ؛ یب
ة  .تْ٤ـي ف٤لی اًت وِ ام كٍیـاؿّبي گقُتِ ًبُی هیَُؿ اهب ثِ ؿالیل میل ٌُبًبیی ًویَُؿ:
.1

ؽلٍد هٌبث ٢ؿاكاي هٌبف ٢التٔبؿي وِ ثلاي تٌاَیِ تْ٤اـ ٗالٍكت ؿاكؿ هغتوال
ًيٌت؛ یب

.2

هجلغ تْ٤ـ ثب لبثليت اتىبي وبفی لبثل اًـامُگيلي ًيٌت.

 .23الناهبت اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  4ثلاي ت٤ييي ایٌىِ وـام ثـّيْبي اعتوبلی ثبیاـ ؿك تابكیؼ تغٔايل
ٌُبًبیی َُؿ وبكثلؿ ًـاكؿ .ؿك همبثل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك َٓكتی ثبیاـ ؿك تابكیؼ تغٔايل
ثـّی اعتوبلی تمجلُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ٌُبًبیی وٌـ وِ ثـّی اعتوبلی تْ٤ـ ف٤لی ثبُـ وِ
ام كٍیـاؿّبي گقُتِ ًبُی ُـُ ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ آى ثِگًَِاي لبثل اتىب لبثل اًـامُگيلي اًات.
ثٌبثلایي ثل ؽالف اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ٍ 4اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثـّی اعتوبلی تمجلُـُ ؿك تلويت
تزبكي كا ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی هیوٌـ عتی اگل ؽلٍد هٌبث ٢ؿاكاي هٌبف ٢التٔبؿي وِ ثالاي
تٌَیِ تْ٤ـ ٗلٍكت ؿاكؿ هغتول ًجبُـ .ثٌـ  55كٌّوَؿ عٌبثـاكي ایي ثـّيْبي اعتوبلی كا پي
ام تغٔيل ت٤ييي هیوٌـ.
شىبختياوذاصٌگيشی 

استثىباصَشدياطل
مبليبتثشدسآمذ 

ٍ .24اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی یب ثـّی هبليبت اًتمبلی ًبُی ام ؿاكایيْبي تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي
تمجلُـُ ؿك تلويات تزابكي كا ٛجاك اًاتبًـاكؿ عٌابثـاكي 35
اًـامُگيلي وٌـ.
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ٍ .25اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ آحبك هبليبتی ثبلمَُ تفبٍتْبي هَلتی ٍ الالم اًتمبلی ٍاعـ تغٔيلُاـُ كا واِ
ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍرَؿ ؿاكؿ یب ؿك ًتيزِ تغٔيل ثِ ٍرَؿ آهـُ اًت ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 35
ثِ عٌبة هٌَ٠ك وٌـ.
مضایبیکبسکىبن 

ٍ .26اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ثـّی (یب ؿك َٓكت ٍرَؿ ؿاكایی) هلثَ ٙثِ تَافمْبي هنایبي وبكوٌبى ٍاعاـ
تغٔيلُـُ كا ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  33هعایای باظًطستگی کاضکٌاى ٌُبًبیی ٍ اًـامُگيلي وٌـ.
داسایيُبیججشاوی 

 .27ؿك تلويجْبي تزبكي فلٌٍُـُ هوىي اًت ثَٜك للاكؿاؿي ًتبیذ كٍیـاؿ اعتوبلی یب ًبهٜوئي هلتجٚ
ثب توبم یب ثؾِی ام ؿاكایی یب ثـّی ؽبٓی كا ثلاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ رجالاى وٌاـ .ثالاي هخابل
فلٌٍُـُ هوىي اًت میبًْبي هلثَ ٙثِ ثـّی ًبُی ام یه كٍیـاؿ اعتوبلی ؽبّ كا صٌبًضِ ثيِتل
ام یه هجلغ هِؾْ ثبُـ ثلاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ رجلاى وٌـ؛ ثِ ٣جبكتی ؿیگل فلٌٍُـُ ت٘ويي
هیوٌـ وِ ثـّی ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ ام هجلاغ ه٤يٌای ثيِاتل ًؾَاّاـ ُاـ .ؿك ًتيزاِ ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ؿاكایی رجلاًی ثِ ؿًت هیآٍكؿٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿك ّوبى مهبًی واِ الاالم
لبثل رجلاى كا ٌُبًبیی هیوٌـ ؿاكایی رجلاًی كا ٌُبًبیی وٌـ ٍ ثل ّوبى هجٌبیی واِ الاالم لبثال
رجلاى اًـامُگيلي هیًَُـ ؿاكایی رجلاًی كا اًـامُگيلي ًوبیـ ٍ ؿك َٓكت ًيبم ثبثت هجبلغ غيال
لبثل ٍَٓل فؽيلُ اكمُيبثی ؿك ً٠ل ثگيلؿ .ثٌبثلایي اگل رجلاى ؽٌبكت هلثَ ٙثِ ؿاكایی یب ثـّی
ثبُـ وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی ُـُ ٍ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي ُاـُ
اًت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی رجلاًی كا ؿك تابكیؼ تغٔايل ٌُبًابیی وٌاـ ٍ ثاِ اكمٍ
هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي ًوبیـ .ثلاي ؿاكایای رجلاًای اًاـامُگياليُاـُ ثاِ اكمٍ
هٌٔفبًِ آحبك ٣ـم اٛويٌبى رلیبًْبي ًمـي آتی ثِ ؿليل هالع٠بت هلثَ ٙثِ لبثليات ٍٓاَل ؿك
اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك ً٠ل گلفتِ هیَُؿ ٍ فؽيالُ اكمُايبثی رـاگبًاِ ٗالٍكتی ًاـاكؿ
(كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلثَ ٙثِ ایي هََٗ ١ؿك ثٌـ ة 41اكائِ ُـُ اًت).
 .28ؿك ثلؽی ُلای ٚرجلاى ؽٌبكت هوىي اًت هلثَ ٙثِ یه ؿاكایی یب یه ثـّی ثبُـ وِ ام آَل
ٌُبؽت یب اًـامُگيلي ایي اًتبًـاكؿ هٌتخٌی ُـُ اًت .ثلاي هخبل هوىي اًت رجلاى ؽٌبكت ؿك
اكتجب ٙثب ثـّی اعتوبلی ثبُـ وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٌُبًبیی ًِـُ اًت میالا اكمٍ هٌٔافبًِ آى
ؿك تبكیؼ هنثَك ثِگًَِاي لبثل اتىب لبثل اًـامُگيلي ًجَؿُ اًتّ .وضٌيي رجلاى ؽٌبكت هوىاي
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استاندارد حسابداري 83
ترکیبهاي تجاري

اًت هلثَ ٙثِ ؿاكایی یب ثـّی ثبُـ وِ ثلاي هخبل ام هنایبي وبكوٌبى عبٓل ُـُ ٍ ثل هجٌبیی غيل
ام اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي ُـُ اًت .ؿك صٌيي ُلایٜی ؿاكایی رجلاًی ثبیـ
ثب اًتفبؿُ ام هفلٍٗبتی یىٌبى ثب هفلٍٗبت هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُگيلي الالم لبثال رجالاى واِ
هِوَل اكمیبثی هـیلیت ام لبثليت ٍَٓل ؿاكایی رجلاًی ٍ هغـٍؿیت للاكؿاؿي هلثَ ٙثاِ هجابلغ
لبثل رجلاى اًت ٌُبًبیی ٍ اًـامُگيلي َُؿ .كٌّوَؿ هلثَ ٙثِ عٌبثـاكي ؿاكایی رجلاًی پي ام
تغٔيل ؿك ثٌـ  56اكائِ هیَُؿ.
اطلاوذاصٌگيشی 

استثىباص
تحظيلشذٌ 

حمًقثبص

ٍ .29اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اكمٍ عمَق ثبمتغٔيلُـُ كا وِ ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ًبهَِْؿ ٌُبًبیی ُـُ
اًت ثل هجٌبي ؿٍكُ للاكؿاؿي ثبليوبًـُ ام للاكؿاؿ هلتجٓ ٚلفً٠ل ام ایٌىاِ ف٤ابالى ثابماك ثالاي
ت٤ييي اكمٍ هٌٔفبًِ للاكؿاؿ ثِ توـیـ ثبلمَُ آى تَرِ هیوٌٌـ یب ؽيل اًـامُگيالي وٌاـ .كٌّواَؿ
ثىبكگيلي هلثَ ٙثِ ایي هََٗ ١ؿك ثٌـّبي ة ٍ 35ة 36اكائِ هیَُؿ.
داسایيُبیوگُذاسیشذٌثشایفشيش 


ٍ .31اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی غيلربكي تغٔيلُـُ (یب هزوٍَ ِ٣اعـ) كا واِ ٛجاك اًاتبًـاكؿ
عٌبثـاكي 31

زاضاییْای غیطجاضی ًگْساضیضسُ بطای فطٍش ٍ عولیا

هتَلفضیسُ

ؿك تابكیؼ تغٔايل ثاِ

ٌَ٣اى ًگْـاكيُـُ ثلاي فلٍٍ ٛجمِثٌـي ولؿُ اًت ٛجك ثٌـّبي  16تب ّ 19وبى اًتبًـاكؿ ثاِ
ؽبلْ اكمٍ فلٍٍ اًـامُگيلي وٌـ.
شىبختياوذاصٌگيشیسشلفلییبسًدحبطلاصخشیذصیشليمت 

. 31

ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ سزلفلی را در تاریخ تحػیل ي با اوذاسٌگیزی ماساد (الف) بز ( ) ،ضىاسایی کىذ:
الف .حاغل جمغ:
.1

مابٍاسای اوتمالیافتٍ اوذاسٌگیزیضذٌ طبك ایه استاوذارد کٍ مؼمدًً ارسش مىػدفاوٍ در
تاریخ تحػیل را الشامی میکىذ (بٍ بىذ  36مزاجؼٍ ضًد).

.2

مبلغ َزگًوٍ مىافغ فالذ حك کىتزل در ياحدذ تحػدیل ضدذٌ کدٍ طبدك ایده اسدتاوذارد
اوذاسٌگیزی میضًد؛ ي

.3

در تزکیب تجاری مزحلٍای (بٍ بىدذَای  40ي  41مزاجؼدٍ ضدًد) ،ارسش مىػدفاوٍ مىدافغ
مالکاوٍ لبلی ياحذ تحػیلکىىذٌ در ياحذ تحػیلضذٌ در تاریخ تحػیل.
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.

خالع مبالغ داراییُای لابل تطخیع تحػیلضذٌ ي بذَیُای تمبلضذٌ در تاریخ تحػیل کٍ طبك
ایه استاوذارد اوذاسٌگیزی میضًد.

 .32ؿك یه تلويت تزبكي وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلُـُ (یب هبلىبى لجلی آى) تٌْب هٌبف٢
هبلىبًِ كا هجبؿلِ هیوٌٌـ هوىي اًت اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ تغٔايلُاـُ ؿك تابكیؼ
تغٔيل ًٌجت ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك تبكیؼ تغٔايل ثاِگًَاِاي
لبثل اتىبتل لبثل اًـامُگيلي ثبُـ .ؿك ایي َٓكت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیاـ هجلاغ ًاللفلی كا ثاب
اًتفبؿُ ام اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ تغٔيل ُاـُ ؿك تابكیؼ تغٔايل ثاِ رابي اكمٍ
هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ اًتمبلیبفتِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ت٤ييي وٌـ .ثلاي ت٤ييي هجلغ ًللفلی ؿك تلويات
تزبكي وِ ؿك آى هبثِامایی هٌتمل ًویَُؿ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ام اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبفٍ ٢اعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثِ ربي اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اًتمبلیبفتاِ
ؿك تبكیؼ تغٔيل اًتفبؿُ وٌـ (ثٌـ (31الف)( .))1كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلثَ ٙثاِ ایاي هَٗاَ ١ؿك
ثٌـّبي ة 46تب ة 49اكائِ هیَُؿ).
خشیذَبیصیشليمت 

 .33ثلؽی هَال ٢هوىي اًت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؽلیـ میل ليوت اًزبم ؿّـ وِ ًَ٣ی تلويت تزبكي
اًت وِ ؿك آى هجلغ هٌـكد ؿك ثٌـ (31ة) ثيِتل ام هزوَ ١هجبلغ هِؾُْـُ ؿك ثٌاـ (31الاف)
هیثبُـ .اگل پي ام ثىبكگيلي الناهبت ثٌـ  35آى هجلغ هبماؿ ثبلی هبًـُ ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ
ثبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل ًَؿ عبٓل كا ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میبى ٌُبًبیی وٌـ .ایاي ًاَؿ ثبیاـ ثاِ
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هٌتٌت َُؿ.
 .34ثلاي هخبل ؽلیـ میل ليوت هوىي اًت ؿك یه تلويت تزبكي ٍالَُ ٢ؿ وِ ؿك آى فلٍُاٌـُ ثٌاب
ثل ٗلٍكت هزجَك ثِ فلٍٍ ُـُ ثبُـ .ثب ٍرَؿ ایي اًتخٌب ام ٌُبؽت یب اًـامُگيلي الالم ؽبّ
هٜلط ؿك ثٌـّبي  22تب ً 31ين هوىي اًت هٌزال ثاِ ُاٌبؽت ًاَؿ (یاب تغييال ؿك هجلاغ ًاَؿ
ٌُبًبییُـُ) عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت َُؿ.
 .35لجل ام ٌُبًبیی ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ هزـؿاً ثلكًی وٌاـ واِ
آیب توبم ؿاكایيْبي تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ ثِ ؿكًتی تِؾيْ ؿاؿُ ُـُاًـ یب ؽيل ٍ ثبیـ
ّلگًَِ ؿاكایی یب ثـّی ؿیگلي وِ ؿك آى ثلكًی هِؾْ هیَُؿ كا ٌُبًبیی ًوبیـً .پي ٍاعـ
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تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ُيَُّبي هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُگيلي هجبلغی وِ ٛجك ایي اًتبًـاكؿ ٌُبؽت آًْب
ؿك تبكیؼ تغٔيل الناهی اًت كا ثلاي توبم هَاكؿ میل ثلكًی وٌـ:
الف .ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ؛
ة  .هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك َٓكت ٍرَؿ؛
ح  .ؿك یه تلويت تزبكي هلعلِاي هٌبف ٢هبلىبًِ لجلی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٍاعـ
تغٔيلُـُ؛ ٍ
ت  .هبثِاماي اًتمبلیبفتِ.
ّـف ایي ثلكًی عَٔل اٛويٌبى ام ایي اًت وِ اًـامُگيلیْب اكمٍ توبم اٛال٣بت ؿك ؿًاتلى
ؿك تبكیؼ تغٔيل كا ثَٜك هٌبًت هٌ٤ىي هیوٌـ.
اصایاوتمبلیبفتٍ 


مبثٍ

 .36هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك تلويت تزبكي ثبیـ ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ اًاـامُگيالي ُاَؿ .اكمٍ هٌٔافبًِ
هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ثبیـ ثل اًبى هزواَ ١اكمٍ هٌٔافبًِ ؿك تابكیؼ تغٔايل ثالاي ؿاكایيْابي
اًتمبلیبفتِ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثـّيْبي تغولُـُ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌاـُ ثاِ هبلىابى
لجلی ٍاعـ تغٔيلُـُ ٍ هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ هغبًجِ َُؿ .هخبلْبیی
ام اًَا ١ثبلمَُ هبثِاما ُبهل ًمـ ًبیل ؿاكایيْب ف٤بليت تزابكي یاب ٍاعاـ تزابكي فل٣ای ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ

هابِاظای احتوالی

اثناكّبي هبلىبًِ ٣بؿي یب هوتبم اؽتيبكّبي ه٤بهلِ اهتيبمّبي ؽلیاـ

ًْبم ٍ عمَق ا٘٣بي ٍاحسّای تجاضی اضتطاکی اًت.
 .37هبثِاماي اًتمبلیبفتِ هیتَاًـ ُبهل ؿاكایيْب یب ثـّيْبي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبُـ وِ هجلغ ؿفتلي آًْب
هتفبٍت ام اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل اًت (ثلاي هخبل ؿاكایيْبي غيلپَلی یاب ف٤بليات
تزبكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ) .ؿك ایي َٓكت ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ ثبیاـ ؿاكایيْاب یاب ثاـّيْبي
اًتمبلیبفتِ كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل تزـیـ اًـامُگيلي ٍ ًَؿ یب میابى عبٓال
كا ؿك َٓكت ٍرَؿ ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میبى ٌُبًبیی وٌـ .ثب ٍرَؿ ایي ثلؽی هَال ٢ؿاكایيْب یب
ثـّيْبي اًتمبلیبفتِ پي ام تلويت تزبكي ؿك ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ ثبلی هیهبًٌـ (ثلاي هخابل
ثِ ایي ؿليل وِ ؿاكایيْب یب ثـّيْب ثِ ربي هبلىبى لجلی ثِ ٍاعـ تغٔيلُـُ اًتمبل هاییبثٌاـ) ٍ ؿك
ًتيزِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ وٌتلل آًْب كا عف ٞهیوٌـ .ؿك ایي ُلایٍ ٚاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ ثبیاـ
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ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي هنثَك كا ثِ هجلغ ؿفتليِ ثالفبٓلِ لجل ام تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي وٌـ ٍ ًجبیـ
ًَؿ یب میبى هلثَ ٙثِ ؿاكایيْب یب ثـّيْبي تغت وٌتلل ؽَؿ لجل ٍ ث٤اـ ام تلويات تزابكي كا ؿك
َٓكت ًَؿ ٍ میبى ٌُبًبیی ًوبیـ.
مبثٍاصایاحتمبلی 


 .38هبثِامایی وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك هجبؿلِ ثب ٍاعـ تغٔيلُـُ اًتمابل هایؿّاـ ُابهل ّلگًَاِ
ؿاكایی یب ثـّی ًبُی ام تَافاك هبثاِاماي اعتوابلی اًات (ثاِ ثٌاـ  36هلار٤اِ ُاَؿ)ٍ .اعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اعتوابلی ؿك تابكیؼ تغٔايل كا ثاِ ٌ٣اَاى ثؾِای ام
هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك هجبؿلِ ثب ٍاعـ تغٔيلُـُ ٌُبًبیی وٌـ.
 .39ؿك َٓكتی وِ تْ٤اـ پلؿاؽات هبثاِاماي ا عتوابلی ت٤لیاف اثاناك هابلی كا اعالام وٌاـ ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ثل هجٌبي ت٤ابكیف اثاناك هبلىبًاِ ٍ ثاـّی هابلی هٌاـكد ؿك ثٌاـ  7اًاتبًـاكؿ
عٌبثـاكي 36

ابعاضّای هالی :اضائِ

تْ٤ـ هنثَك كا ثِ ٌَ٣اى اثناك هبلىبًِ یب ثاـّی هابلی ٛجماِثٌاـي

ًوبیـ .ؿك َٓكت تغمك ُلایٜی ؽبّ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ عك ثلگِت هبثِاماي اًتمبلیبفتاِ
لجلی كا ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ٛجمِثٌـي وٌـ .كٌّوَؿ هلثَ ٙثِ عٌابثـاكي هبثاِاماي اعتوابلی پاي ام
تغٔيل ؿك ثٌـ  57اكائِ هیَُؿ.
سَىمًدَبیثيشتشثشایثکبسگيشیسيشتحظيلثشایاوًاعخبطیاصتشکيجُبیتجبسی 
تشکيتتجبسیمشحلٍای 


 .41ثلؽی هَالٍ ٢اعـ تغٔيلوٌٌـُ وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُاي كا ثِ ؿًت هیآٍكؿ وِ لجل ام تابكیؼ
تغٔيل ؿك آى ٍاعـ تغٔيلُـُ هٌبف ٢هبلىبًِ ؿاُتِ اًت .ثلاي هخبل ؿك  29اًفٌـ ًابل 13X1
ٍاعـ تزبكي الف  35ؿكٓـ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتالل ٍاعاـ تزابكي ة كا ؿك اؽتيابك ؿاكؿ .ؿك آى
تبكیؼ ٍاعـ تزبكي الف  41ؿكٓـ ؿیگل ام هٌابف ٢هبلىبًاِ ؿك ٍاعاـ تزابكي ة كا ؽلیاـاكي
هیوٌـ وِ هَرت هیَُؿ ٍاعـ تزبكي الف وٌتلل ٍاعـ تزبكي ة كا ؿك اؽتيبك گيلؿ.
 .41ؿك تلويت تزبكي هلعلِاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ هٌبف ٢هبلىبًِ ًگْاـاكيُاـُ لجلای ؽاَؿ ؿك
ٍاعـ تغٔيلُـُ كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل تزـیـ اًاـامُگيالي ٍ ًاَؿ یاب میابى
عبٓل كا ؿك َٓكت ٍرَؿ ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میبى ٌُبًبیی وٌـ .ؿك ؿٍكُّبي گناكُگلي لجل
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت تغييل ؿك اكمٍ هٌبف ٢هبلىبًِ ؽَؿ ؿك ٍاعاـ تغٔايلُاـُ كا ؿك
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ًبیل الالم ًَؿ ٍ میبى ربهٌُ ٢بًبیی ولؿُ ثبُـ .ؿك ایي َٓكت هجلغی وِ ؿك ًبیل الالم ًَؿ ٍ
میبى ربهٌُ ٢بًبیی هیَُؿ ثبیـ ثل ّوبى هجٌبیی ٌُبًبیی َُؿ وِ ثب فلٕ ٍاگقاكي هٌتمين هٌابف٢
هبلىبًِ ًگْـاكيُـُ لجلی تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ الناهی هیُـ.
تشکيتتجبسیثذيناوتمبلمبثٍاصا 


 .42ثلؽی هَالٍ ٢اعـ تغٔيلوٌٌـُ وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ كا ثـٍى اًتمبل هبثِاما ثِ ؿًت هیآٍكؿ.
ؿك صٌيي تلويجْبیی كٍٍ عٌبثـاكي تغٔيل ثلاي تلويت تزبكي ثىبك هیكٍؿ .ایي ُلایُ ٚبهل
هَاكؿ میل اًت:
الفٍ .اعـ تغٔيلُـُ ت٤ـاؿ وبفی ام ًْبم ؽَؿ كا ثِ هٌَ٠ك وٌت وٌتلل تًًَ ٚلهبیِگقاك
ف٤لی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ) ثبمؽلیـ هیوٌـ.
ة.

عك ٍتَي الليت وِ پيَ ام ایي هبً ٢وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ
ؿاكاي عك كأي اوخلیت هیُـ لغَ ُـُ ثبُـ.

ح ٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلُـُ تَافك ولؿُ ثبٌُـ وِ ف٤بليتْبي تزبكي ؽَؿ كا تٌْب
ام ٛلیك للاكؿاؿ تلويت وٌٌـٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك لجبل وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ
هبثِامایی هٌتمل ًویوٌـ ٍ ؿك تبكیؼ تغٔيل یب لجل ام آى ّيشگًَِ هٌبف ٢هبلىبًِاي ؿك ٍاعـ
تغٔيلُـُ ًـاكؿ.
 .43ؿك یه تلويت تزبكي وِ تٌْب ام ٛلیك للاكؿاؿ ایزبؿ ُـُ اًت ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ ثبیاـ هجلاغ
ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تغٔيلُـُ كا وِ ٛجك ایي اًتبًـاكؿ ٌُبًبیی هیَُؿ ثِ هبلىابى ٍاعاـ
تغٔيلُـُ تؾٔيْ ؿّـ .ثِ ٣جبكت ؿیگل هٌبف ٢هبلىبًِ ؿك ٍاعـ تغٔايلُاـُ واِ ؿك اؽتيابك
اُؾبٓی غيل ام ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اًت ؿك َٓكتْبي هبلی پي ام تلويت ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ
هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل هغٌَة هیَُؿ؛ عتی اگل ًتيزِ ایي ثبُـ وِ توبم هٌبف ٢هبلىبًاِ ؿك ٍاعاـ
تغٔيلُـُ لبثل تؾٔيْ ثِ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ثبُـ.
ديسٌاوذاصٌگيشی 
.44

اگز حسابذاری ايلیٍ بزای تزکیب تجاری ،در پایان ديرٌ گشارضگزی کٍ تزکیب در آن يالدغ مدیضدًد
کامل وطذٌ باضذ ،ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ بزای الالمی کٍ حسابذاری آوُا کامل ویست ،مبالغ غیزلطؼی
را در غًرتُای مالی افطا کىذ .در ديرٌ اودذاسٌ گیدزی ،ياحدذ تحػدیلکىىدذٌ بایدذ مبدالغ غیزلطؼدی
ضىاسایی ضذٌ در تاریخ تحػیل را با تسزی بٍ گذضتٍ تؼذیل کىذ تا باستابی اس اطالػات جذیذ بٍ دست
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آمذٌ دربارٌ يالؼیتُا ي ضزایط مًجًد در تاریخ تحػیل باضذ کٍ در غًرت اطالع اس آن ،اودذاسٌگیدزی
مبالغ ضىاسایی ضذٌ در آن تاریخ ،تحت تأثیز لزار میگزفت .در ديرٌ اوذاسٌگیزی ،ياحذ تحػیلکىىذٌ
بایذ داراییُا یا بذَیُای دیگزی را ویش ،در غًرت بٍ دست آيردن اطالػات جذیدذ دربدارٌ يالؼیتُدا ي
ضزایط مًجًد در تاریخ تحػیل ،ضىاسایی کىذ کٍ در غًرت اطالع اس آن ،مىجز بٍ ضدىاخت داراییُدا ي
بذَیُا در آن تاریخ میضذ .بٍ محض ایىکٍ ياحذ تحػیل کىىذٌ ،بٍ اطالػاتی دربارٌ يالؼیتُدا ي ضدزایط
مًجًد در تاریخ تحػیل دست یابذ یا بٍ ایه وتیجٍ بزسذ کٍ اطالػات بیطدتز لابدل دسدتیابی ویسدت،
ديرٌ اوذاسٌ گیزی بٍ پایان می رسذ .با يجًد ایه ،ديرٌ اوذاسٌ گیزی وبایذ فزاتدز اس ید

سدال اس تداریخ

تحػیل باضذ.

 .45ؿٍكُ اًـامُگيلي ؿٍكُ پي ام تبكیؼ تغٔيل اًت وِ ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ هوىاي اًات ؿك آى
ؿٍكُ هجبلغ غيلل٤ٜی ٌُبًبییُـُ ثلاي تلويت تزبكي كا ت٤ـیل وٌاـ .ؿٍكُ اًاـامُگيالي ثالاي
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ مهبى ه٤مَلی رْت وٌت اٛال٣بت ٗلٍكي ثالاي تِاؾيْ ٍ اًاـامُگيالي
هَاكؿ میل ؿك تبكیؼ تغٔيل ٛجك الناهبت ایي اًتبًـاكؿ فلاّن هیآٍكؿ:
الف .ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ثـّيْبي تمجلُـُ ٍ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ
تغٔيلُـُ؛
ة .هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك لجبل ٍاعـ تغٔيلُـُ (یب ًبیل هجبلغ هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُگيلي
ًللفلی)؛
ح.

ؿك تلويت تزبكي هلعلِاي هٌبف ٢هبلىبًِ ًگْـاكيُـُ لجلی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٍاعـ
تغٔيلُـُ؛ ٍ

ت.

ًللفلی یب ًَؿ ًبُی ام ؽلیـ میل ليوت.

ٍ .46اعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ت٤ييي ایٌىِ اٛال٣بت وٌتُـُ پي ام تبكیؼ تغٔيل ثبیـ هٌزل ثِ ت٤اـیل
هجبلغ غيلل٤ٜی ٌُبًبییُـُ َُؿ یب ایٌىِ اٛال٣بت هنثَك ًبُی ام كٍیـاؿّبي ٍالاُ٢اـُ پاي ام
تبكیؼ تغٔيل اًت ثبیـ توبم َ٣اهل هلثَ ٙكا ؿك ً٠ل ثگيلؿَ٣ .اهل هلثَُ ٙبهل تابكیؼ وٌات
اٛال٣بت ثيِتل ٍ تَاى ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثلاي اكائِ ؿليل هِؾْ رْت تغييل ؿك هجبلغ غيلل٤ٜای
اًت .اعتوبل ایٌىِ اٛال٣بت وٌت ُـُ ؿك هـت وَتابّی پاي ام تابكیؼ تغٔايل ًٌاجت ثاِ
اٛال٣بت وٌتُـُ ؿك هـت صٌـ هبُ پي ام تبكیؼ تغٔيل ُلای ٚتبكیؼ تغٔيل كا ثْتل هٌ٤ىي
وٌـ ثيِتل اًت .ثلاي هخبل فلٍٍ ؿاكایی ثِ ُاؾْ حبلاج ؿك هاـت وَتابّی پاي ام تابكیؼ
تغٔيل ثِ هجلغی وِ ثِ هيناى لبثل هالعِ٠اي هتفبٍت ام اكمٍ هٌٔفبًِ غيلل٤ٜی اًـامُگيليُـُ
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ؿك آى تبكیؼ اًت اعتوبالً ًِبىؿٌّـُ ؽٜبیی ؿك هجلغ غيلل٤ٜی اًت هگل ایٌىِ ثتَاى كٍیـاؿي كا
تِؾيْ ؿاؿ وِ هٌزل ثِ تغييل اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی ُـُ ثبُـ.
ٍ .47اعـ تغٔيلوٌٌـُ افنایَ (وبَّ) ؿك هجلغ غيلل٤ٜی ٌُبًبییُـُ ثلاي ؿاكایی لبثال تِاؾيْ
(ثـّی) كا ام ٛلیك وبَّ (افنایَ) ًللفلی ٌُبًبیی هیوٌـ .ثب ٍرَؿ ایي اٛال٣بت رـیاـ ثاِ
ؿًت آهـُ ؿك ؿٍكُ اًـامُگيلي هوىي اًت ثلؽی هَال ٢هٌزل ثِ ت٤ـیل هجلغ غيلل٤ٜای ثايَ ام
یه ؿاكایی یب ثـّی گلؿؿ .ثلاي هخبل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت ثبثات پلؿاؽات ؽٌابكتْبي
ًبُی ام ٍلَ ١عبؿحِ ؿك یىی ام تأًيٌبت ٍاعـ تغٔيلُـُ وِ توبم یب ثؾِی ام آى تغت پََُ
ثيوًِبهِ ثيوِ هٌئَليت ٍاعـ تغٔيلُـُ اًت یه ثـّی كا پقیلفتاِ ثبُاـ .ؿك ٓاَكتی واِ ؿك
ؿٍكُ اًـامُگيلي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اٛال٣بت رـیـي ؿكثبكُ اكمٍ هٌٔافبًِ ثاـّی ؿك تابكیؼ
تغٔيل ثِ ؿًت آٍكؿ ت٤ـیل ًللفلی ًبُی ام تغييل ؿك هجلغ غيلل٤ٜی ٌُبًبییُـُ ثالاي ثاـّی
(توبم یب ثؾِای ام آى) ام ٛلیاك ت٤اـیل هتمبثال ًاللفلی ًبُای ام تغييال ؿك هجلاغ غيلل٤ٜای
ٌُبًبییُـُ ثبثت اؿ٣بي ؿكیبفتٌی ام ثيوِگل تْبتل هیَُؿ.
 .48ؿك ؿٍكُ اًـامُگيلي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ت٤ـیالت ؿك هجبلغ غيلل٤ٜی كا ثِگًَاِاي ٌُبًابیی
وٌـ وِ گَیی عٌبثـاكي تلويت تزبكي ؿك تبكیؼ تغٔيل تىويل ُاـُ اًات .ثٌابثلایي ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿك اٛال٣بت همبیٌِاي ؿٍكُّبي لجل اكائُِـُ ؿك َٓكتْبي هبلی ُابهل تغييال
ؿك اًتْالن یب ًبیل آحبك ًَؿ ٍ میبًی ٌُبًبییُـُ ؿك تىويل عٌبثـاكي اٍليِ ؿك ٓاَكت ًيابم
تزـیـً٠ل وٌـ.
 .49پي ام پبیبى ؿٍكُ اًـامُگيلي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ تٌْب ثاِ هٌ٠اَك آاالط اُاتجبّبت ٛجاك
اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 34

ضٍیِ ّای حسابساضی ،تغیییط زض بطدٍضزّیای حسیابساضی ٍ اضیتتاّا

ؿك عٌابثـاكي

تلويت تزبكي تزـیـً٠ل وٌـ.
تؼييهاجضایمؼبملٍتشکيتتجبسی 
.50

ياحذ تحػیلکىىذٌ ي ياحذ تحػیلضذٌ ،ممکه است پیص اس ضزيع مذاکزات مزبًط بٍ تزکیب تجاری،
ريابط لبلی یا تًافك دیگزی با یکذیگز داضتٍ باضىذ یا در طًل مدذاکزات ،بدٍ تدًافمی جدذا اس تزکیدب
تجاری دست یابىذ .در َزی

اس ایه يضؼیتُا ،ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ َزگًوٍ مبلغی کٍ بخطی اس مبلغ

مبادلٍضذٌ بیه ياحذ تحػیلکىىذٌ ي ياحدذ تحػدیلضدذٌ (یدا مالکدان لبلدی آن) در تزکیدب تجداری
ومی باضذ ،یؼىی مبالغی کٍ بخطی اس مبادلدٍ بدا ياحدذ تحػدیلضدذٌ ویسدت را مطدخع کىدذ .ياحدذ
تحػیل کىىذٌ بٍ ػىًان بخطی اس بکارگیزی ريش تحػیل ،تىُا بایذ مابٍاسای اوتمالیافتٍ در لبدال ياحدذ
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تحػیلضذٌ ي داراییُای تحػیلضذٌ ي بذَیُای تمبلضذٌ در اسای ياحذ تحػیلضذٌ را ضىاسایی کىذ.
مؼامالت جذاگاوٍ بایذ طبك استاوذاردَای حسابذاری مزبًط بٍ حسا

مىظًر ضًد.

 .51ه٤بهلِاي وِ لجل ام تلويت تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ام ٛلف آى یاب اًبًابً ؿك رْات هٌابف٢
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ ٍ ًِ اًبًبً ؿك رْت هٌبفٍ ٢اعـ تغٔيلُـُ (یاب
هبلىبى لجلی آى) اًزبم ُـُ ثبُـ اعتوبالً ه٤بهلِاي رـاگبًِ هغٌَة هیَُؿ .هَاكؿ میل هخبلْابیی
ام ه٤بهالت رـاگبًِاي اًت وِ ؿك ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل ًجبیـ ؿك ً٠ل گلفتِ َُؿ:
الف .ه٤بهلِاي وِ ؿك ٣ول كٍاث ٚلجلی هَرَؿ ثيي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلُـُ كا
تٌَیِ هیوٌـ؛
ة.

ه٤بهلِاي وِ هٌزل ثِ پلؿاؽت عمَق ٍ هنایب ثِ وبكوٌبى یب هبلىبى لجلی ٍاعـ تغٔيلُـُ
ثبثت ؽـهبت آتی هیَُؿ؛ ٍ

ح.

ه٤بهلِاي وِ هٌزل ثِ رجلاى هؾبكد هلتج ٚثب تغٔيل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ تًٍَ ٚاعـ
تغٔيلُـُ یب هبلىبى لجلی آى هیَُؿ.

كٌّوَؿ ثىبكگيلي هلثَ ٙثِ ایي هََٗ ١ؿك ثٌـّبي ة 51تب ة 55اكائِ هیَُؿ.
مخبسجمشتجطثبتحظيل 

 .52هؾبكد هلتج ٚثب تغٔيل هؾبكری اًت وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثلاي اًزبم تلويت تزبكي هتغول
هیَُؿ .ایي هؾبكد ُبهل عكالنعوِ ٍاًِٜگالاى هؾابكد هِابٍكُ هؾابكد لابًًَی هؾابكد
عٌبثـاكي اكمُيبثی ٍ ًبیل عكالنعوِّبي علفِاي یب هِبٍكُ هؾبكد ٣واَهی ٍ اؿاكي ُابهل
هؾبكد ًگْـاكي ؿایلُ تغٔيل ؿكٍىًبمهبًی ٍ هؾبكد حجت ٍ اًتِبك اٍكاق ثـّی ٍ اٍكاق هبلىبًِ
اًتٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ هؾبكد هلتج ٚثاب تغٔايل كا ؿك ؿٍكُ تغوال هؾابكد ٍ ؿكیبفات
ؽـهبت ثِ ٌَ٣اى ّنیٌِ ثِ عٌبة هٌَ٠ك وٌـ؛ ثِ اًتخٌبي هؾابكد اًتِابك اٍكاق ثاـّی یاب اٍكاق
هبلىبًِ وِ ثبیـ ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ٌُ 36بًبیی َُؿ.
اوذاصٌگيشیيحسبثذاسیپساصتحظيل 

.53

بطًر کلی ،ياحذ تحػیلکىىذٌ بایذ داراییُای تحػیلضذٌ ،بذَیُای تمبلضذٌ یا تحملضذٌ ي ابشارَای
مالکاوٍ مىتطزضذٌ در تزکیب تجاری را پس اس تحػیل ،طبك سایز اسدتاوذاردَای حسدابذاری مزبدًط
بزای آن الالم ،با تًجٍ بٍ ماَیت آوُا ،اوذاسٌ گیزی ي بٍ حسا

مىظًر کىذ .با ایه يجًد ،ایه اسدتاوذارد

بزای داراییُای تحػیل ضذٌ ،بذَیُای تمبلضذٌ یا تحملضذٌ ي ابشارَای مالکاوٍ مىتطزضدذٌ در ید
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تزکیب تجاری کٍ در سیز بٍ آوُا اضارٌ ضذٌ است ،رَىمًد اوذاسٌگیزی ي حسابذاری پس اس تحػدیل را
ارائٍ میکىذ:
الف .حمًق باستحػیلضذٌ؛
.

بذَیُای احتمالی ضىاساییضذٌ در تاریخ تحػیل؛

پ.

داراییُای جبزاوی؛ ي

ت.

مابٍاسای احتمالی.

رَىمًد بکارگیزی مزبًط بٍ ایه مًضًع ،در بىذ

 56ارائٍ میضًد.

تحظيلشذٌ 

حمًقثبص

 .54عمَق ثبمتغٔيلُـُ وِ ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ًبهَِْؿ ٌُبًابیی هایُاَؿ ثبیاـ ؿك ؿٍكُ لالاكؿاؿي
ثبليوبًـُ ام للاكؿاؿ وِ ایي عمَق اٜ٣ب ُـُ اًت هٌتْله َُؿٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٓاَكتی
وِ ث٤ـاً عمَق ثبمتغٔيلُـُ كا ثِ ُؾْ حبلج ثفلٍُـ ثبیـ هجلغ ؿفتلي ؿاكایی ًبهِاَْؿ كا ؿك
ت٤ييي ًَؿ یب میبى فلٍٍ لغب ٝوٌـ.
ثذَيُبیاحتمبلی 

 .55پي ام ٌُبؽت اٍليِ ٍ تب مهبى تٌَیِ فٌؼ یب اًم٘بي ثـّی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ثـّی اعتوبلی
ٌُبًبییُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ثِ هجلغی وِ ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  4لبثال ٌُبًابیی اًات
اًـامُگيلي وٌـ.
داسایيُبیججشاوی 

 .56ؿك پبیبى ّل ؿٍكُ گناكُگلي ث٤ـي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایای رجلاًای ٌُبًابییُاـُ ؿك
تبكیؼ تغٔيل كا ثل ّوبى هجٌبي ؿاكایی یب ثـّی لبثال رجالاى ثاب ؿك ً٠ال گالفتي هغاـٍؿیتْبي
للاكؿاؿي هلثَ ٙثِ هجلغ آى اًـامُگيلي وٌـ ٍ ثلاي ؿاكایی رجلاًی واِ ث٤اـاً ثاِ اكمٍ هٌٔافبًِ
اًـامُگيلي ًویَُؿ اكمیبثی هـیلیت ام لبثليت ٍَٓل ؿاكایی رجلاًی هجٌبي اًـامُگيالي ثبُاـ.
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی رجلاًی كا تٌْب مهبًی لٌُ ٢ٜبؽت وٌـ وِ ؿاكایی كا ؿكیبفت والؿُ
ثبُـ آى كا فلٍؽتِ ثبُـ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل عك ًٌجت ثِ آى كا ام ؿًت ؿاؿُ ثبُـ.
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مبثٍاصایاحتمبلی 


 .57ثلؽی تغييلات ؿك اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اعتوبلی وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ پي ام تابكیؼ تغٔايل
ٌُبًبیی هیوٌـ هوىي اًت ؿك ًتيزِ اٛال٣بت ثيِتلي ثبُـ وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ پاي ام آى
تبكیؼ ؿكثبكُ ٍال٤يتْب ٍ ُلای ٚهَرَؿ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثِ ؿًت هیآٍكؿٛ .جك ثٌـّبي  44تب 48
صٌيي تغييلاتی ت٤ـیالت ؿٍكُ اًـامُگيلي هغٌَة هی َُؿ .ثاب ٍراَؿ ایاي تغييالات ًبُای ام
كٍیـاؿّبي پي ام تبكیؼ تغٔيل هبًٌـ ؿًتيبثی ثِ ًَؿ ّـف ؿًتيبثی ثِ ليوت ت٤يييُاـُ ثالاي
ًْبم یب ؿًتيبثی ثِ ًمٜ٣ ِٜف پلٍهُ تغمياك ٍ تًَا ِ٤ت٤اـیالت ؿٍكُ اًاـامُگيالي هغٌاَة
ًویَُؿٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ تغييلات ؿك اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اعتوابلی كا واِ ت٤اـیالت
ؿٍكُ اًـامُگيلي ًيٌت ثِ ُلط میل ثِ عٌبة هٌَ٠ك وٌـ:
الف .هبثِاماي اعتوبلی ٛجمِثٌـيُـُ ثِ ٌَ٣اى عمَق هبلىبًِ ًجبیـ تزـیـ اًـامُگيلي َُؿ ٍ
تٌَیِ ث٤ـي آى ثبیـ ؿك عمَق هبلىبًِ هٌَ٠ك َُؿ.
ة.

ًبیل هبثِاماّبي اعتوبلی ثبیـ ؿك ّل تبكیؼ گناكُگلي ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ اًـامُگيلي ًَُـ.

افشب 
.58

ياحذ تحػیل کىىذٌ بایذ اطالػاتی افطا کىذ کٍ استفادٌ کىىذگان غًرتُای مالی بتًاوىدذ ماَیدت ي اثدز
مالی ی
الف.
.

تزکیب تجاری را کٍ در سماوُای سیز بٍ يلًع میپیًوذد ،ارسیابی کىىذ:
طی ديرٌ گشارضگزی جاری؛ یا
پس اس پایان ديرٌ گشارضگزی ،اما لبل اس تأییذ غًرتُای مالی بزای اوتطار.

 .59ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ ٍ 58اعـ تغٔيلوٌٌاـُ ثبیاـ اٛال٣ابت هِاؾُْاـُ ؿك
ثٌـّبي ة 57تب ة 59كا افِب وٌـ.
.06

ياحذ تحػیل کىىذٌ بایذ اطالػاتی افطا کىذ کٍ استفادٌ کىىدذگان غدًرتُای مدالی بتًاوىدذ آثدار مدالی
تؼذیالت ضىاسایی ضذٌ در ديرٌ گشارضگزی جاری را کٍ بٍ تزکیبُای تجداری يالدغضدذٌ طدی ديرٌ ي

ديرٌَای گشارضگزی لبل مزبًط میضًد ،ارسیابی کىىذ.

 .61ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ ٍ 61اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت هِؾُْاـُ ؿك ثٌاـ
ة 61كا افِب وٌـ.

21

استاندارد حسابداري 83
ترکیبهاي تجاري

 .62اگل هَاكؿ افِبي هٌـكد ؿك ایي اًتبًـاكؿ ٍ ًبیل اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي اّـاف ت٤ياييُاـُ ؿك
ثٌـّبي  61 ٍ 58كا تأهيي ًىٌـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت ٗلٍكي ثيِتل ثلاي ؿًتيبثی ثاِ
آى اّـاف كا افِب وٌـ.
کىبسگزاسیاستبوذاسدحسبثذاسی)9831(91

 .63ایي اًتبًـاكؿ ربیگنیي اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  19تطکیتْای تجاضی (تزـیـً٠لُـُ  )1384هیَُؿ.
تبسیخاجشا

.64

الشامات ایه استاوذارد در مًرد کلیٍ غًرتُای مالی کٍ ديرٌ مالی آوُدا اس تداریخ  1400/1/1ي بؼدذ اس آن
ضزيع میضًدً ،سماًجزاست.

مطبثمتثباستبوذاسدَبیثيهالمللیگضاسشگشیمبلی 


 .65ثِ اًتخٌبي النام ثٌـ ة(56الف) ایي اًتبًـاكؿ وِ ًاللفلی كا ثاِ هجلاغ ٌُبًابییُاـُ ؿك تابكیؼ
تغٔيل پي ام وٌل اًتْالن اًجبُتِ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ اًـامُگيلي هیوٌـ ثب ارلاي الناهبت
ایي اًتبًـاكؿ هفبؿ اًتبًـاكؿ ثيي الوللی گناكُگلي هبلی  3تطکیتْیای تجیاضی (ٍیالایَ ً )2118يان
ك٣بیت هیَُؿٛ .جك اًتبًـاكؿ ثييالوللی گناكُگلي هبلی ً 3للفلی ثِ هجلاغ ٌُبًابییُاـُ ؿك
تبكیؼ تغٔيل پي ام وٌل وبَّ اكمٍ اًجبُتِ اًـامُگيلي هیَُؿ.
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پیوست الف
اصطالحات تعریفشده
ایي پیَست ،برص جساًطسًی ایي استاًساضز حسابساضی است.
ٍاحس تحصیلضسُ

ف٤بليت یب ف٤بليتْبي تزبكي وِ

ٍاحس تحصییلکٌٌیسُ

ؿك تطکییب تجیاضی وٌتالل آى كا ثاِ

ؿًت هیآٍكؿ.
ٍاحس تحصیلکٌٌسُ
تاضید تحصیل
فعالیت تجاضی

ٍاعـ تزبكي وِ وٌتلل ٍاحس تحصیلضسُ كا ثِ ؿًت هیآٍكؿ.
تبكیؾی وِ

ٍاحس تحصیلکٌٌسُ

وٌتلل ٍاحس تحصیلضسُ كا ثِ ؿًت هیآٍكؿ.

هزوَ ِ٣اي یىپبكصِ ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْبیی وِ ثِ لٔـ وٌت ثبمؿُ ثِ ُىل ًاَؿ
تمٌيوی هؾابكد ووتال یاب هٌابف ٢التٔابؿي ؿیگالي واِ ثٜاَك هٌاتمين ٣بیاـ
ًلهبیِ گقاكاى یب ًبیل هبلىبى ا٘٣ب یب هِبكوت وٌٌـگبى ؽَاّاـ ُاـ ام لبثليات
ّـایت ٍ هـیلیت ثلؽَكؿاك اًت.

تطکیب تجاضی

ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي وِ ؿك آى ٍاحس تحصیلکٌٌیسُ وٌتلل یه یب صٌـ

فعالییت تجیاضی

كا ثـًت هیآٍكؿ .ثلؽی هَال ٢ه٤بهالتی وِ ثِ ٌَ٣اى ”اؿغبهْبي ٍال٤ی“ یاب ”اؿغابم
ه٤بؿلْب“ ًبهيـُ هیًَُـ ًين تطکیب تجاضی هغٌَة هیگلؿًـ میلا ایي آٜالط ؿك ایي
اًتبًـاكؿ اًتفبؿُ ُـُ اًت.
هابِاظای احتوالی

ثَٜك ه٤وَل هابِاظای احتوالی تْ٤ـ ٍاحس تحصیلکٌٌسُ ثلاي اًتمابل ؿاكایيْاب یاب

هٌیافع

هالکاًِ ثيِتل ثِ هبلىبى لجلی ٍاحس تحصیلضسُ ثِ ٌَ٣اى ثؾِی ام هجبؿلِ اًزبمُـُ ثبثت
وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك َٓكت ٍلَ ١كٍیـاؿّبي آتی ه٤يي یب اعلام ُلایٜی
ؽبّ اًت .ثب ٍراَؿ ایاي

هابیِ اظای احتویالی

ّوضٌايي هوىاي اًات ثاِ ٍاعاـ

تغٔيلوٌٌـُ عك اًتلؿاؿ هبثِاماي اًتمبلی لجلی كا ؿك َٓكت اعلام ُلایٜی ؽبّ
ثـّـ.
هٌافع هالکاًِ

ؿك ایي اًتبًـاكؿ هٌافع هالکاًِ ؿكًٜظ ًٍي٤ی هَكؿ اًتفبؿُ للاك گلفتِ اًت وِ هٌ٤بي
آى هٌبف ٢هبلىيت ؿك ٍاعـّبي تزبكي تغت هبلىيت ًلهبیِگاقاكاى ٍ هٌابف ٢هبلاه
ا٘٣ب یب هِبكوتوٌٌـگبى ٍاحسّای تجاضی اضتطاکی هیثبُـ.
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اضظش هٌصفاًِ

اضظش هٌصیفاًِ ليوتی اًت وِ ثلاي فلٍٍ یاه ؿاكایای یاب اًتمابل یاه ثاـّی ؿك
ه٤بهلِاي هت٤بكف ثيي ف٤بالى ثبماك ؿك تبكیؼ اًـامُگيالي لبثال ؿكیبفات یاب لبثال
پلؿاؽت ؽَاّـ ثَؿ.

سطلفلی

یه ؿاكایی وِ ثيبًگل هٌبف ٢التٔبؿي آتی ًبُی ام ًبیل ؿاكایيْبي تغٔايلُاـُ ؿك
تطکیب تجاضی اًت وِ اهىبى تِؾيْ ٍ ٌُبًبیی رـاگبًِ آًْب ٍرَؿ ًـاكؿ.

لابل تطریص

ؿاكایی ؿك َٓكتی لابل تطریص اًت وِ ُلای ٚمیل كا ؿاُتِ ثبُـ:
الف .لبثل تفىيه ثبُـ یٌ٤ی لبثليت رـا ُـى یب تفىيه ام ٍاعـ تزبكي ٍ
فلٍٍ اًتمبل اٜ٣بي اهتيبم اربكُ یب هجبؿلِ ثِ َٓكت اًفلاؿي یب ّولاُ ثب
للاكؿاؿ ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی هلثَ ٙكا ٓلفً٠ل ام توبیل ٍاعـ
تزبكي ثِ اًزبم ایي وبك ؿاُتِ ثبُـ؛ یب
ة ً .بُی ام عمَق للاكؿاؿي یب ًبیل عمَق لبًًَی ثبُـ ٓلفً٠ل ام ایٌىِ
عمَق هنثَك لبثل اًتمبل یب لبثل تفىيه ام ٍاعـ تزبكي یب ًبیل عمَق ٍ
تْ٤ـات ثبُـ.

زاضایی ًاهطَْز

یه ؿاكایی لابل تطریص غيلپَلی وِ فبلـ هبّيت ٣يٌی اًت.

ٍاحیییییس تجیییییاضی

یه ٍاعـ تزبكي (ثِ غيل ام ٍاعـ تزبكي تغت هبلىيت ًلهبیِگاقاكاى) واِ ًاَؿ

اضتطاکی

تمٌيوی هؾبكد ووتل یب هٌبف ٢التٔبؿي ؿیگلي كا ثَٜك هٌتمين ثلاي

هالکاى

ا٘٣اب

یب هِبكوتوٌٌـگبى آى فلاّن هیآٍكؿ .ثلاي هخبل ت٤بًٍيْبي ا٣تجابكي ٍ ُالوتْبي
ت٤بًٍی ّوگی ٍاحسّای تجاضی اضتطاکی ٌّتٌـ.
هٌییافع فالییس حییك

عمَق هبلىبًِ ؿك ٍاعـ تزبكي فل٣ی وِ ثَٜك هٌتمين یب غيلهٌتمين لبثل اًتٌبة ثِ

کٌتطل

ٍاعـ تزبكي آلی ًيٌت.

هالکاى

ثلاي همبٓـ ایي اًاتبًـاكؿ

هالکیاى

ثٜاَك ولای ُابهل ؿاكًاـگبى

هٌیافع هالکاًیِ

ٍاعـّبي تزبكي تغت هبلىيت ًلهبیِگقاكاى ٍ هبلىبى یب ا٘٣ب یب هِبكوتوٌٌـگبى
ٍاحسّای تجاضی اضتطاکی اًت.
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پیوست ب
رهنمود بکارگیري
ایي پیَست ،برص جساًطسًی ایي استاًساضز حسابساضی است.

تشکيتتجبسیياحذَبیتجبسیتحتکىتشلياحذ(ثکبسگيشیثىذ(2ح)) 

ة .1ایي اًتبًـاكؿ ثلاي تلويت تزبكي ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل ٍاعـ وبكثلؿ
ًـاكؿ .یه تلويت تزبكي وِ ُبهل ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تغت وٌتلل ٍاعـ اًت
تلويت تزبكي اًت وِ ؿك آى توبم ٍاعـّبي تزبكي یب ف٤بليتْبي تزبكي تلويتًَُـُ ؿك ًْبیت
تًَّ ٚوبى ُؾْ یب اُؾبّ لجل ٍ ث٤ـ ام تلويت تزبكي وٌتلل هیًَُـ ٍ آى وٌتالل هاَلتی
ًيٌت.
ة .2گلٍّی ام افلاؿ مهبًی ثبیـ ثِ ٌَ٣اى وٌتللوٌٌـُ یه ٍاعاـ تزابكي تلمای ُاًَـ واِ ؿك ًتيزاِ
تَافمْبي للاكؿاؿي ثِ َٓكت رو٤ی لـكت كاّجالي ًيبًاتْبي هابلی ٍ ٣وليابتی آى كا ؿاُاتِ
ثبٌُـ؛ ثِگًَِاي وِ ام ف٤بليتْبي آى هٌبف٤ی وٌت وٌٌـ .ثٌبثلایي یه تلويت تزابكي ؿك ٓاَكتی
ؽبكد ام ؿاهٌِ وبكثلؿ ایي اًتبًـاكؿ اًت وِ ّوبى گلٍُ ام افلاؿ ؿك ًتيزاِ تَافمْابي لالاكؿاؿي
لـكت رو٤ی ًْبیی ثلاي كاّجالي ًيبًاتْبي هابلی ٍ ٣وليابتی ّال یاه ام ٍاعاـّبي تزابكي
تلويتًَُـُ كا ؿاُتِ ثبٌُـ؛ ثِگًَِاي وِ ام ف٤بليتْبي آى هٌبف٤ی وٌت وٌٌاـ ٍ لاـكت رو٤ای
ًْبیی هَلتی ًجبُـ.
ةٍ .3اعـ تزبكي هوىي اًت تغت وٌتلل فلؿ یب گلٍّی ام افلاؿ ثبُـ وِ ثِ هَرت تَافمی لالاكؿاؿي
ثب یىـیگل ف٤بليت هی وٌٌـ ٍ آى فلؿ یب گلٍُ هِاوَل الناهابت گناكُاگلي هابلی اًاتبًـاكؿّبي
عٌبثـاكي ًجبُـ .ثٌبثلایي تْيِ َٓكتْبي هبلی تلفيمی ٛجك اًتبًـاكؿّبي عٌابثـاكي ثالاي ایاي
ٍاعـّب الناهی ًيٌت.
ة .4هيناى هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ّل یه ام ٍاعـّبي تزبكي تلويتًَُـُ لجال ٍ ث٤اـ ام تلويات
تزبكي ؿك ت٤ييي ایٌىِ تلويت ُبهل ٍاعـّبي تزبكي تغت وٌتلل ٍاعـ اًت یاب ؽيال هلثاَٙ
ًيٌتّ .وضٌيي ایي ٍال٤يت وِ یىی ام ٍاعـّبي تزبكي تلويتًَُـُ یه ٍاعـ تزبكي فل٣ای
اًت وِ ام َٓكتْبي هبلی تلفيمی هٌتخٌی ُـُ اًت ؿك ت٤ييي ایٌىاِ تلويات ُابهل ٍاعاـّبي
تزبكي تغت وٌتلل ٍاعـ اًت یب ؽيل هلثًَ ٙيٌت.
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تشخيضتشکيتتجبسی(ثکبسگيشیثىذ )1

ة .5ایي اًتبًـاكؿ تلويت تزبكي كا ثِ ٌَ٣اى ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي ت٤لیف هیوٌـ وِ ؿك آى ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ وٌتلل یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي كا ثِ ؿًت هیآٍكؿٍ .اعـ تغٔايلوٌٌاـُ هوىاي
اًت وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ كا ثِ كٍُْبي هؾتلف ثِ ؿًت آٍكؿ ثلاي هخبل:
الف .ام ٛلیك اًتمبل ًمـ ه٤بؿلْبي ًمـ یب ؿاكایيْبي ؿیگل (ُبهل ؽبلْ ؿاكایيْبي تِىيلؿٌّـُ
یه ف٤بليت تزبكي)؛
ة  .ام ٛلیك تغول ثـّيْب؛
ح .ام ٛلیك اًتِبك هٌبف ٢هبلىبًِ؛
ت.

ام ٛلیك اكائِ ثيَ ام یه ًَ ١هبثِاما؛ یب

ث.

ثـٍى اًتمبل هبثِاما ام رولِ تٌْب ام ٛلیك للاكؿاؿ (ثِ ثٌـ  42هلارَُ ِ٤ؿ).

ة .6تلويت تزبكي هوىي اًت ثِ ؿالیل لبًًَی هبليبتی یب ؿالیل ؿیگل ثِ ُيَُّبي هؾتلفی وِ ُابهل
هَاكؿ میل اًت اهب هغـٍؿ ثِ ایي هَاكؿ ًویَُؿ ًبمهبًـّی ُـُ ثبُـ:
الف .یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي ثِ ٍاعـّبي تزبكي فل٣ی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ تجـیل ًَُـ یب
ؽبلْ ؿاكایيْبي یه یب صٌـ ف٤بليت تزبكي ثَٜك لبًًَی ؿك ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اؿغبم
َُؿ؛
ة  .یه ٍاعـ تلويتًَُـُ ؽبلْ ؿاكایيْبي ؽَؿ كا یب هبلىبى آى هٌبف ٢هبلىبًِ ؽَؿ كا ثِ
ٍاعـ تلويتًَُـُ ؿیگل یب هبلىبى آى اًتمبل ؿٌّـ؛
ح  .توبم ٍاعـّبي تلويتًَُـُ ؽبلْ ؿاكایيْبي ؽَؿ كا یب هبلىبى آى ٍاعـّبي تزبكي
هٌبف ٢هبلىبًِ ؽَؿ كا ثِ ٍاعـ تزبكي تبمُ تأًيي هٌتمل وٌٌـ (ثلؽی هَال ٢اؿغبم
ٍاعـّبي تزبكي وَصه یب ه٤بهلِ یىپبكصًِبمي ًبهيـُ هیَُؿ)؛ ٍ
ت  .گلٍّی ام هبلىبى لجلی یىی ام ٍاعـّبي تلويتًَُـُ وٌتلل ٍاعـ تلويتُـُ كا ثِ ؿًت
آٍكًـ.
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تؼشیففؼبليتتجبسی(ثکبسگيشیثىذ )1

ة .7ف٤بليت تزبكي هتِىل ام ٍكٍؿیْب ٍ فلایٌـّبي ثىبك گلفتِ ُـُ ثلاي آى ٍكٍؿیْب اًت وِ تَاًابیی
ایزبؿ ؽلٍريْب كا ؿاكؿ .اگلصِ ف٤بليتْبي تزبكي ه٤وَالً ؿاكاي ؽلٍريْبیی ٌّتٌـ اهب ثلاي ایٌىاِ
هزوَِ٣اي یىپبكصِ ف٤بليت تزبكي هغٌَة َُؿ الناهی ثِ ٍرَؿ ؽلٍريْب ًيٌتً .اِ ٌٔ٣ال
یه ف٤بليت تزبكي ثِ َٓكت میل ت٤لیف هیَُؿ:
الفٍ .ضٍزیّ :لگًَِ هٌج ٢التٔبؿي وِ اگل یه یب صٌـ فلایٌـ ثلاي آى ثىبك گلفتِ َُؿ ؽلٍريْب
كا ایزبؿ وٌـ یب لبثليت ایزبؿ ؽلٍری كا ؿاُتِ ثبُـ .هخبلْبیی ؿك ایي مهيٌِ ُبهل ؿاكایيْبي
غيلربكي (ام رولِ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ یب عمَق اًتفبؿُ ام ؿاكایيْبي غيلربكي) ؿاكایی
فىلي تَاًبیی ؿًتلًی ثِ هَاؿ ؽبم یب عمَق ٍ وبكوٌبى هَكؿ ًيبم اًت.
ة  .فطایٌسّ :ل ًيٌتن اًتبًـاكؿ پلٍتىل هيخبق یب لب٣ـُاي وِ ثىبكگيلي آى ثلاي یه یب صٌـ
ؿاؿُ ٍكٍؿي ؽلٍريْب كا ایزبؿ وٌـ یب لبثليت ایزبؿ ؽلٍريْب كا ؿاُتِ ثبُـ .هخبلْبیی ؿك
ایي مهيٌِ ُبهل فلایٌـّبي هـیلیت كاّجلؿي فلایٌـّبي ٣وليبتی ٍ فلایٌـّبي هـیلیت
هٌبث ٢اًت .ایي فلایٌـّب ثَٜك ه٤وَل هٌتٌـ هیًَُـ اهب ًيلٍي وبك ًبمهبىیبفتِاي وِ
ؿاكاي هْبكتْب ٍ تزبكة المم اًت ثب پيلٍي ام لَا٣ـ ٍ هيخبلْب هیتَاًـ فلایٌـّبي المم كا
وِ لبثليت ثىبكگيلي ثلاي ٍكٍؿیْب ثِ هٌَ٠ك ایزبؿ ؽلٍريْب كا ؿاكًـ ایزبؿ وٌـ (ًيٌتوْبي
عٌبثـاكي تْيِ َٓكتغٌبة عمَق ٍ ؿًتونؿ ٍ ًيٌتوْبي اؿاكي ؿیگل ه٤وَالً
فلایٌـّبي ثىبك گلفتِ ُـُ ثلاي ایزبؿ ؽلٍری هغٌَة ًویًَُـ).
ح.

ذطٍجیً :تيزِ ٍكٍؿیْب ٍ فلایٌـّبي ثىبك گلفتِ ُـُ ثلاي آى ٍكٍؿیْب وِ ثبمؿُ كا ثِ ُىل
ًَؿ تمٌيوی هؾبكد ووتل یب هٌبف ٢التٔبؿي ؿیگل ثَٜك هٌتمين ثلاي ًلهبیِگقاكاى یب ًبیل
هبلىبى ا٘٣ب یب هِبكوتوٌٌـگبى فلاّن هیوٌـ یب لبثليت فلاّن ولؿى آى كا ؿاكؿ.

ة .8ثلاي ایٌىِ هزوَ ِ٣یىپبكصِاي ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْب ؿك كاًاتبي ؿًاتيبثی ثاِ اّاـاف ه٤ايي ام
لبثليت ّـایت ُـى ٍ هـیلیت ُـى ثلؽَكؿاك ثبٌُـ ؿٍ ٌٔ٣ل اًبًای المم اًات (ٍكٍؿیْاب ٍ
فلایٌـّبي ثىبك گلفتِ ُـُ ثلاي آى ٍكٍؿیْب) وِ ثب یىـیگل ثلاي ایزبؿ ؽلٍريْب اًتفبؿُ هیُاًَـ
یب اًتفبؿُ ؽَاٌّـ ُـ .ثب ٍرَؿ ایي ؿك َٓكتی وِ ف٤بالى ثبماك ام لبثليت تغٔيل ف٤بليت تزابكي
ٍ اؿاهِ تَليـ ؽلٍريْب ثلاي هخبل ام ٛلیك یىپبكصًِبمي ف٤بليت تزبكي ثب ٍكٍؿیْب ٍ فلایٌاـّبي
ؽَؿ ثلؽَكؿاك ثبٌُـ لنٍهی ًـاكؿ وِ ف٤بليت تزبكي ُبهل توبم ٍكٍؿیْاب یاب فلایٌاـّبي هاَكؿ
اًتفبؿُ فلٌٍُـُ ؿك ٣وليبت آى ف٤بليت تزبكي ثبُـ.
26

استاندارد حسابداري 83
ترکیبهاي تجاري

ة .9هبّيت ٌ٣بٓل یه ف٤بليت تزبكي ثلعٌت ٌٓ٤ت ٍ ًبؽتبك ٣وليبت (ف٤بليتْبي) ٍاعاـ تزابكي
ُبهل هيناى تًٍَ ِ٤اعـ تزبكي هتفبٍت اًت .ف٤بليتْابي تزابكي هَراَؿ اغلات ؿاكاي اًاَا١
هتفبٍتی ٍكٍؿي فلایٌـ ٍ ؽلٍری ٌّتٌـ ؿك عبلی وِ ف٤بليتْبي تزبكي رـیـ اغلت ٍكٍؿیْاب ٍ
فلایٌـّبي ون ٍ گبّی تٌْب یه ؽلٍری (هغَٔل) ؿاكًـ .تملیجابً توابم ف٤بليتْابي تزابكي ؿاكاي
ثـّی ًين ٌّتٌـ اهب ٗلٍكتی ًـاكؿ وِ یه ف٤بليت تزبكي عتوبً ؿاكاي ثـّی ثبُـ.
ة .11هوىي اًت یه هزوَ ِ٣یىپبكصِ ام ف٤بليتْب ٍ ؿاكایيْب ؿك هلعلِ تًَ ِ٤ؿاكاي ؽلٍرای ًجبُاـ.
ؿك َٓكتی وِ ؽلٍری ٍرَؿ ًـاُتِ ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ًبیل َ٣اهال كا ثالاي ت٤يايي
ایٌىِ ایي هزوَ ِ٣ف٤بليت تزبكي اًت یب ؽيل ؿك ً٠ل ثگيلؿ .ایي َ٣اهل ُبهل هَاكؿ میل اًات
اهب هغـٍؿ ثِ ایي هَاكؿ ًویَُؿ:
الف  .آیب ف٤بليتْبي آلی ثلًبهِكینيُـُ كا آغبم ولؿُ اًت؟
ة  .آیب ام وبكوٌبى ؿاكایی فىلي ٍ ًبیل ٍكٍؿیْب ٍ فلایٌـّبي لبثل اًتفبؿُ ثلاي ٍكٍؿیْب
ثلؽَكؿاك اًت؟
ح  .آیب ثِ ؿًجبل ثلًبهِكیني ثلاي تَليـ ؽلٍريْب هیثبُـ؟ ٍ
ت  .آیب ؿًتلًی ثِ هِتلیبًی وِ ؽلٍريْب كا ؽلیـاكي ؽَاٌّـ ولؿ اهىبًپقیل اًت؟
ٗلٍكتی ًـاكؿ وِ توبم ایي َ٣اهل ٍرَؿ ؿاُتِ ثبٌُـ تب هزوَ٣اِ یىپبكصاِ ه٤يٌای ام ف٤بليتْاب ٍ
ؿاكایيْب ؿك هلعلِ تًٍَ ِ٤ارـ ُلای ٚف٤بليت تزبكي َُؿ.
ة .11ت٤ييي ایٌىِ هزوَ ِ٣ه٤يٌی ام ؿاكایيْب ٍ ف٤بليتْب ف٤بليت تزبكي هغٌَة هیُاَؿ یاب ؽيال ثبیاـ
هجتٌی ثل ایي ثبُـ وِ آیب ایي هزوَ ِ٣یىپبكصِ ایي لبثليت كا ؿاكؿ وِ ثِ ٌَ٣اى ف٤بليات تزابكي
تًَ ٚف٤بالى ثبماك ّـایت ٍ هـیلیت َُؿ یب ؽيل .ثٌبثلایي ؿك اكمیبثی ایٌىاِ هزوَ٣اِاي ه٤ايي
ف٤بليت تزبكي هغٌَة هیَُؿ یب ؽيل ایي هََٗ ١وِ فلٌٍُـُ هزوَ ِ٣كا ثِ ٌَ٣اى یه ف٤بليت
تزبكي اؿاكُ ولؿُ اًت یب ایٌىِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ توبیل ثِ اؿاكُ هزوَ ِ٣ثِ ٌَ٣اى یه ف٤بليات
تزبكي ؿاكؿ هلثًَ ٙيٌت.
ة .12ؿك َٓكت ًجَؿ َُاّـ ًمٖوٌٌـُ هزوَ ِ٣ه٤يٌی ام ؿاكایيْب ٍ ف٤بليتْب وِ ؿك آى ًللفلی ٍراَؿ
ؿاكؿ ثبیـ ثِ ٌَ٣اى یه ف٤بليت تزبكي تلمی َُؿ .ثب ٍرَؿ ایي ٗلٍكت ًـاكؿ وِ ف٤بليت تزبكي
ؿاكاي ًللفلی ثبُـ.
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ياحذتحظيلکىىذٌ(ثکبسگيشیثىذَبی7ي )3

تشخيض

ة .13كٌّوااَؿ هٌااـكد ؿك اًااتبًـاكؿ عٌاابثـاكي ( 39هٔااَة  )1398ثبیااـ ثاالاي تِااؾيْ ٍاعااـ
تغٔيلوٌٌـُ یٌ٤ی ٍاعـ تزبكي وِ وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ كا ثِ ؿًت هایآٍكؿ ثىابك گلفتاِ
َُؿ .ؿك َٓكتی وِ تلويت تزبكي ٍالُ ٢ـُ ثبُـ اهب ثىابكگيلي كٌّواَؿ هٌاـكد ؿك اًاتبًـاكؿ
عٌبثـاكي ( 39هَٔة  )1398ثِ كٌٍُی هِؾْ ًىٌـ وِ وـام یه ام ٍاعـّبي تلويتُاًَـُ
َاعـ تغٔيلوٌٌـُ اًت ثبیاـ َ٣اهال هٌاـكد ؿك ثٌاـّابي ة 14تاب ة 18ؿك ت٤يايي ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ هـً٠ل للاك گيلؿ.
ة .14ؿك یه تلويت تزبكي وِ اًبًبً ام ٛلیك اًتمبل ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب یب تغول ثـّی اًزبم هیُاَؿ
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تزبكي اًت وِ ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب كا اًتمبل هیؿّـ یاب هتغوال
ثـّی هیَُؿ.
ة .15ؿك یه تلويت تزبكي وِ اًبًبً ام ٛلیك هجبؿلِ هٌبف ٢هبلىبًِ اًزبم هیَُؿ ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ
ه٤وَالً ٍاعـ تزبكي اًت وِ هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِل هیوٌـ .ثب ٍرَؿ ایي ؿك ثلؽی تلويجْبي تزبكي
وِ ه٤وَالً ”تغٔيل ه٤ىَى“ ًبهيـُ هیَُؿ ٍاعـ تزبكي ًبُل ٍاعـ تغٔيلُـُ اًت .ثٌـّبي
ة 19تب ة 27كٌّوَؿّبي هلثَ ٙثِ عٌبثـاكي تغٔيل ه٤ىَى كا اكائِ هیوٌـّ .وضٌيي ثالاي
تِؾيْ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك تلويت تزبكي اًزبمُـُ ام ٛلیك هجبؿلِ هٌبف ٢هبلىبًِ ثبیـ ًابیل
ٍال٤يتْب ٍ ُلای ٚهلثَ ٙهَكؿ تَرِ للاك گيلؿ وِ ُبهل هَاكؿ میل اًت:
الف.

حك ضأی ًستی زض ٍاحس تطکیبضسُ پس اظ تطکیب

تجاضیٍ -اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ

تلويتًَُـُاي اًت وِ هبلىبى آى ثِ ٌَ٣اى یه گلٍُ ثيِتلیي ثؾَ ام عك كأي ؿك ٍاعـ
تلويتُـُ كا عف ٞیب ؿكیبفت هیوٌٌـ .ؿك ت٤ييي ایٌىِ وـام گلٍُ ام هبلىبى ثيِتلیي عك
كأي كا عف ٞیب ؿكیبفت هیوٌـ ٍاعـ تزبكي ثبیـ ٍرَؿ ّلگًَِ هَكؿ غيل٣بؿي یب ؽبّ
ؿكثبكُ تَافمْبي عك كأي ٍ اؽتيبك ه٤بهلِ اهتيبم ؽلیـ ًْبم یب اٍكاق ثْبؿاك لبثل تجـیل كا
ؿك ً٠ل ثگيلؿ.
ة.

ٍجَز یک حك ضأی اللیت بعضگ زض ٍاحس تطکیبضسُ زض صَضتی کِ هالک یا گطٍُ ساظهاىیافتِ زیگطی اظ

هالکاى ،حك ضأی لابل هالحظِای ًساضتِ باضٌسٍ -اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويتًَُـُاي
اًت وِ هبله یب گلٍُ ًبمهبىیبفتِ هبلىبى آى ؿاكاي ثيِتلیي عك كأي الليت ؿك ٍاعـ
تلويتُـُ ٌّتٌـ.
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ح  .تطکیب اضکاى ازاضُکٌٌسُ ٍاحس تطکیبضسٍُ -اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويتًَُـُاي اًت
وِ هبلىبى آى تَاًبیی اًتؾبة یب اًتٔبة یب ثلوٌبكي اوخلیت ا٘٣بي اكوبى اؿاكُوٌٌـُ ٍاعـ
تلويتُـُ كا ؿاكًـ.
ت.

تطکیب هسیطیت اضضس ٍاحس تطکیبضسٍُ -اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويتًَُـُاي اًت
وِ هـیلیت (پيِيي) آى ثل هـیلیت ٍاعـ تلويتُـُ تٌل ٚؿاكؿ.

ث.

ضطایط هتازلِ هٌافع

هالکاًٍِ -اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويتًَُـُاي اًت وِ

هجلغی هبماؿ ثل اكمٍ هٌٔفبًِ لجل ام تلويت هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ یب ٍاعـّبي تلويتًَُـُ
ؿیگل پلؿاؽت هیوٌـ.
ةٍ .16اعـ تغٔيلوٌٌـُ ه٤وَالً ٍاعـ تلويتًَُـُاي اًت وِ اًـامُ ًٌجی آى (واِ ثالاي هخابل ثال
عٌت ؿاكایيْب ؿكآهـّب یب ًَؿ اًـامُگيلي هیَُؿ) ثِ هيناى لبثل هالعِ٠اي ثيِاتل ام ٍاعاـ یاب
ٍاعـّبي تلويتًَُـُ ؿیگل اًت.
ة .17ؿك تلويت تزبكي هتِىل ام ثيَ ام ؿٍ ٍاعـ تزبكي ثلاي ت٤ييي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ٣االٍُ
ثل ًبیل هَاكؿ هالع٠بت هلثَ ٙثِ ایٌىِ وـام یه ام ٍاعـّبي تلويتُاًَـُ تلويات كا ُالٍ١
ولؿُ اًت ٍ اًـامٓ ًٌجی ٍاعـّبي تلويتًَُـُ هـً٠ل للاك گيلؿ.
ةٍ .18اعـ تزبكي رـیـ تِىيلُـُ ؿك ًتيزِ تلويت تزبكي لنٍهبً ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ ًيٌات .اگال
ٍاعـ تزبكي رـیـ ثلاي اًزبم تلويت تزبكي هٌابف ٢هبلىبًاِ هٌتِال وٌاـ یىای ام ٍاعاـّبي
تلويتًَُـُ وِ لجل ام تلويت تزبكي ٍرَؿ ؿاُتِ اًت ثبیـ ثب ثىابكگيلي كٌّواَؿ هٌاـكد ؿك
ثٌـّبي ة 13تب ة 17ثِ ٌَ٣اى ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ً٠ل گلفتِ َُؿ .ؿك همبثل ٍاعاـ تزابكي
رـیـ وِ ًمـ یب ًبیل ؿاكایيْب كا ثِ ٌَ٣اى هبثِاما هٌتمل هیوٌـ یب هتغول ثاـّی هایُاَؿ هوىاي
اًت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبُـ.
تحظيلمؼکًس 

ة .19تغٔيل ه٤ىَى مهبًی ٍال ٢هیَُؿ وِ ٍاعـ تزبكي ًبُل اٍكاق ثْابؿاك (ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ
لبًًَی) ام ً٠ل عٌبثـاكي ٍ ثل هجٌبي كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي ة 13تب ة 18ثِ ٌ٣اَاى ٍاعاـ
تغٔيلُـُ تِؾيْ ؿاؿُ هیَُؿ .یه ٍاعـ تزبكي وِ هٌبف ٢هبلىبًِ آى تغٔيل هیَُؿ (ٍاعاـ
تغٔيلُـُ لبًًَی) ام ً٠ل عٌبثـاكي ثبیـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبُـ تب ه٤بهلِ ثِ ٌَ٣اى تغٔايل
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ه٤ىَى ؿك ً٠ل گلفتِ َُؿ .ثلاي هخبل ثلؽی هَال ٢تغٔيل ه٤ىَى مهبًی ٍال ٢هیَُؿ وِ یاه
ٍاعـ تزبكي وِ ًْبهی ٣بم ًيٌت ؿك ً٠ل ؿاكؿ ثِ ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم تجـیل َُؿ اهب توبیلی
ثِ حجت ًْبم ؿك ثَكى اٍكاق ثْبؿاك ًـاكؿ .ثـیي هٌَ٠ك ٍاعـ تزابكي واِ ًاْبهی ٣ابم ًيٌات
تلتيجی اتؾبف هیوٌـ وِ یه ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم هٌبف ٢هبلىبًِ آى كا ؿك اماي هٌابف ٢هبلىبًاِ
ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم تغٔيل وٌـ .ؿك ایي هخبل ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣ابم

ٍاحیس تحصییلکٌٌیسُ

لیاًًَی هغٌَة هیَُؿ میلا عمَق هبلىبًِ ؽَؿ كا هٌتِل ولؿُ اًت ٍ ٍاعـ تزبكي واِ ًاْبهی
٣بم ًيٌت ٍاحس تحصیلضسُ لیاًًَی هغٌَة هیَُؿ میلا عمَق هبلىبًِ آى تغٔيل ُـُ اًات .ثاب
ٍرَؿ ایي ثىبكگيلي كٌّوَؿ هٌـكد ؿك ثٌـّبي ة 13تب ة 18هٌزال ثاِ تِاؾيْ هاَاكؿ میال
هیَُؿ:
الف .ام ً٠ل عٌبثـاكي ٍاعـ تزبكي ًْبهی ٣بم ثِ ٌَ٣اى

ٍاحس تحصیلضسُ

تلمی هیَُؿ (ٍاعـ

تغٔيلُـُ عٌبثـاكي)؛ ٍ
ة  .ام ً٠ل عٌبثـاكي ٍاعـ تزبكي وِ ًْبهی ٣بم ًيٌت ثِ ٌَ٣اى

ٍاحس تحصیلکٌٌسُ

تلمی

هیَُؿ (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي).
ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي ثبیـ ت٤لیف ف٤بليت تزبكي كا اعلام وٌـ تب ه٤بهلِ ثِ ٌَ٣اى تغٔيل
ه٤ىَى هغٌَة َُؿ ٍ توبم آَل ٌُبؽت ٍ اًـامُگيلي هٌـكد ؿك ایي اًتبًـاكؿ ُبهل
الناهبت ٌُبؽت ًللفلی ؿك هَكؿ آى وبكثلؿ ؿاكؿ.
اصایاوتمبلیبفتٍ 


گيشیمبثٍ

اوذاصٌ

ة .21ؿك تغٔيل ه٤ىَى ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي ه٤وَالً ؿك لجبل ٍاعـ تغٔيلُـُ هبثِامایای
هٌتِل ًویوٌـ .ؿك همبثل ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي ه٤وَالً ًْبم ؽَؿ كا ثلاي هبلىابى ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي هٌتِل هیوٌـ .ثِ ایي تلتيت اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اًتمابلیبفتاِ تًَاٚ
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌابثـاكي ؿك تابكیؼ تغٔايل ؿك اماي هٌابف ٢آى ؿك ٍاعاـ تغٔايلُاـُ
عٌبثـاكي هجتٌی ثل ت٤ـاؿ ًْبهی اًت وِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی ًبگنیل ثَؿ هٌتِال وٌاـ تاب
ؿكٓـ یىٌبًی ام ًْبم ٍاعـ تلويتُـُ كا وِ ام تغٔيل ه٤ىَى ایزبؿ هیَُؿ ثِ هبلىبى ٍاعـ
تزبكي آلی لبًًَی ثـّـ .اكمٍ هٌٔفبًِ ت٤ـاؿ ًْبم هغبًجُِـُ ثِ ایي كٍٍ هیتَاًـ ثِ ٌَ٣اى
اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك اماي ٍاعـ تغٔيلُـُ اًتفبؿُ َُؿ.
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تُيٍياسائٍطًستُبیمبلیتلفيمی 

ةَٓ .21كتْبي هبلی تلفيمی تْيُِـُ پي ام تغٔيل ه٤ىَى ثب ًبم ٍاعـ تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعاـ
تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) هٌتِل هیَُؿ اهب ثب یه ت٤ـیل ًالهبیِ لابًًَی ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ
عٌبثـاكي ثِ هٌَ٠ك اً٤ىبى ًلهبیِ لبًًَی ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي ثاب تٌالي ثاِ گقُاتِ
ت٤ـیل هیَُؿ ٍ ؿك یبؿؿاُتْبي تَٗيغی تَٓيف هیگلؿؿ .ایي ت٤ـیل ثلاي اً٤ىبى ًلهبیِ ٍاعـ
تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) الناهی اًت .اٛال٣بت همبیٌِاي اكائُِـُ ؿك
ایي َٓكتْبي هبلی تلفيمی ًين ثب تٌلي ثِ گقُتِ ت٤ـیل هیَُؿ تب ًلهبیِ لابًًَی ٍاعاـ تزابكي
آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) كا ًِبى ؿّـ.
ة .22ام آًزب وِ َٓكتْبي هبلی تلفيمی ًِبىؿٌّـُ اؿاهِ َٓكتْبي هبلی ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی ثاِ
اًتخٌبي ًبؽتبك ًلهبیِ آى اًت َٓكتْبي هبلی تلفيمی هَاكؿ میل كا هٌ٤ىي هیوٌـ:
الف .ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي) وِ ثِ هجبلغ
ؿفتلي لجل ام تلويت ٌُبًبیی ٍ اًـامُگيلي هیًَُـ.
ة.

ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) وِ ٛجك ایي
اًتبًـاكؿ ٌُبًبیی ٍ اًـامُگيلي هیًَُـ.

ح.

هبًـُ ًَؿ اًجبُتِ ٍ ًبیل هبًـُّبي عمَق هبلىبًِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی (ٍاعـ
تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي) قبل ام تلويت تزبكي.

ت .هجلغ ٌُبًبییُـُ ثِ ٌَ٣اى هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی وِ ثب اٗبفِ
ولؿى هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ ربكي ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ
عٌبثـاكي) وِ ثالفبٓلِ لجل ام تلويت تزبكي هَرَؿ ثَؿُ اًت ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ
تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) ت٤ييي هیَُؿ .ثب ٍرَؿ ایي ًبؽتبك
هٌبف ٢هبلىبًِ (یٌ٤ی ت٤ـاؿ ٍ ًَ ١هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ) ثبمتبثی ام ًبؽتبك عمَق هبلىبًِ
ٍاعـ تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) ُبهل هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ
تًٍَ ٚاعـ تزبكي آلی لبًًَی ثلاي اًزبم تلويت هیثبُـ .ثل ایي اًبى ًبؽتبك عمَق
هبلىبًِ ٍاعـ تزبكي فل٣ی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي) ثِ هٌَ٠ك اً٤ىبى ت٤ـاؿ
ًْبم هٌتِلُـُ تًٍَ ٚاعـ تزبكي آلی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) ؿك تغٔيل
ه٤ىَى ثب اًتفبؿُ ام ًٌجت هجبؿلِ ت٤يييُـُ ؿك هَافمتًبهِ تغٔيل تزـیـ اكائِ هیَُؿ.
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ث.

ًْن هتٌبًت هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ام هجبلغ ؿفتلي ًَؿ اًجبُتِ ٍ ًبیل هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ
تزبكي فل٣ی لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي) لجل ام تلويت وِ ؿك ثٌـّبي ةٍ 23
ة 24هٜلط هیَُؿ.

مىبفغفبلذحكکىتشل 

ة .23ؿك تغٔيل ه٤ىَى ثلؽی هبلىبى ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی (ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ عٌابثـاكي)
هوىي اًت هٌبف ٢هبلىبًِ ؽَؿ كا ؿك اماي هٌابف ٢هبلىبًاِ ٍاعاـ تزابكي آالی لابًًَی (ٍاعاـ
تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) هجبؿلِ ًىٌٌـ .ایي هبلىبى ؿك ٓاَكتْبي هابلی تلفيمای پاي ام تغٔايل
ه٤ىَى ثِ ٌَ٣اى ؿاكًـگبى هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ً٠ل گلفتِ هیًَُـ .ایي اهل ثـاى ؿليل اًات
وِ هبلىبى ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی واِ هٌابف ٢هبلىبًاِ ؽاَؿ كا ؿك اماي هٌابف ٢هبلىبًاِ ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ لبًًَی هجبؿلِ ًویوٌٌـ تٌْب ؿاكاي هٌبف٤ی ؿك ًتبیذ ٣ولىلؿ ٍ ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ
تغٔيلُـُ لبًًَی ٌّتٌـ ًِ ؿك ًتبیذ ٣ولىلؿ ٍ ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تلوياتُاـُ .ثال٣ىي
اگلصِ ثلاي همبٓـ عٌبثـاكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبًًَی ٍاعـ تغٔايلُاـُ هغٌاَة ُاَؿ
هبلىبى ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبًًَی ؿاكاي عمَلی ؿك ًتابیذ ٣ولىالؿ ٍ ؽابلْ ؿاكایيْابي ٍاعاـ
تلويتُـُ هیثبٌُـ.
ة .24ؿاكایيْب ٍ ثـّيْبي ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی ثِ هجابلغ ؿفتالي لجال ام
تلويت آًْب اًـامُگيلي ٍ ٌُبًبیی هیَُؿ (ثِ ثٌـ ة(22الف) هلارَُ ِ٤ؿ) .ثٌبثلایي ؿك تغٔيل
ه٤ىَى هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل هٌ٤ىيوٌٌـُ هٌبفًٌ ٢جی ًاْبهـاكاى فبلاـ عاك وٌتالل ام هجابلغ
ؿفتلي لجل ام تلويت ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی اًت؛ عتی اگل هٌبف ٢فبلاـ عاك
وٌتلل ؿك تغٔيلْبي ؿیگل ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي َُؿ.
سًدَشسُم 

ةّ .25وبىگًَِ وِ ؿك ثٌـ ة(22ت) ثيبى ُـ ًبؽتبك عمَق هبلىبًِ ؿك َٓكتْبي هبلی تلفيمی پاي ام
تغٔيل ه٤ىَى هٌ٤ىيوٌٌـُ ًابؽتبك عماَق هبلىبًاِ ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ لابًًَی (ٍاعاـ
تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) ُبهل هٌبف ٢هبلىبًِ هٌتِلُـُ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبًًَی ثِ هٌَ٠ك
اًزبم تلويت تزبكي اًت.
ة .26ؿك هغبًجِ هيبًگيي هَمٍى ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي (هغبًجِ هؾلد وٌال ًاَؿ ّال ًاْن) ٛای
ؿٍكُاي وِ تغٔيل ه٤ىَى ٍال ٢هیَُؿ:
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الف .ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ام اثتـاي آى ؿٍكُ تب تبكیؼ تغٔيل ثبیـ ثل هجٌبي هيبًگيي هَمٍى
ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ عٌبثـاكي) ٛی
ؿٍكُ ٗلة ؿك ًٌجت هجبؿلِ ت٤يييُـُ ؿك هَافمتًبهِ اؿغبم هغبًجِ َُؿ؛ ٍ
ة.

ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ام تبكیؼ تغٔيل تب پبیبى آى ؿٍكُ ثبیـ ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ٍال٤ی
ربكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبًًَی (ٍاعـ تغٔيلُـُ عٌبثـاكي) ٛی آى ؿٍكُ ثبُـ.

ة .27پي ام تغٔيل ه٤ىَى ًَؿ پبیِ ّل ًْن ثلاي ّل ؿٍكُ همبیٌاِاي لجال ام تابكیؼ تغٔايل ؿك
َٓكتْبي هبلی تلفيمی ثبیـ ثِ َٓكت میل هغبًجِ َُؿ:
الفًَ .ؿ یب میبى ؿٍكُ ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی وِ لبثل اًتٌبة ثِ ًْبهـاكاى ٣بؿي ؿك ّل یه
ام آى ؿٍكُّب اًت تمٌين ثل
ة.

هيبًگيي هَمٍى ت٤ـاؿ ًْبم ٣بؿي ربكي ٍاعـ تغٔيلُـُ لبًًَی ٗلة ؿك ًٌجت هجبؿلِ
ت٤يييُـُ ؿك هَافمتًبهِ تغٔيل.

شذٌيثذَيُبیتمجلشذٌ(ثکبسگيشیثىذَبی99تب )91


شىبسبییثشخیداسایيُبیتحظيل
اجبسٌَبیػمليبتی 


ة .28ثِ اًتخٌبي هَاكؿ الناهی ؿك ثٌـّبي ة ٍ 29ةٍ 31اعـ تغٔيلوٌٌـُ ًجبیـ ّيشگًَِ ؿاكایی یب ثـّی
ؿك اكتجب ٙثب اربكُ ٣وليبتی وِ ؿك آى ٍاعـ تغٔيلُـُ اربكُوٌٌـُ اًت ٌُبًبیی وٌـ.
ةٍ .29اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ت٤ييي وٌـ وِ آیب ُلایّ ٚل اربكُ ٣وليبتی وِ ؿك آى ٍاعاـ تغٔايلُاـُ
اربكُوٌٌـُ هیثبُـ هٜلَة اًت یب ًبهٜلَة .ؿك َٓكتی وِ ُلای ٚاربكُ ٣وليابتی ؿك همبیٌاِ ثاب
ُلای ٚثبماك هٜلَة ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی ًبهَِْؿ ٌُبًبیی وٌـ ٍ ؿك ٓاَكتی واِ
ایي ُلای ٚؿك همبیٌِ ثب ُلای ٚثبماك ًبهٜلَة ثبُـ ثبیـ ثـّی ٌُبًبیی وٌـ .ؿك ثٌـ ة 42كٌّواَؿ
اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ تبكیؼ تغٔايل ؿاكایيْابي هَٗاَ ١ارابكُ ٣وليابتی واِ ؿك آى ٍاعاـ
تغٔيلُـُ اربكُؿٌّـُ اًت ت٤ييي هیَُؿ.
ة .31ؿاكایی ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ هوىي اًت هلتج ٚثب یه اربكُ ٣وليبتی ثبُـ وِ ُاَاّـ آى توبیال
ف٤بالى ثبماك ثِ پلؿاؽت ليوتی ثلاي اربكُ اًت عتی ؿك هَاكؿي وِ ُلای ٚاربكُ هٌٜجك ثاب ُالایٚ
ثبماك هیثبُـ .ثلاي هخبل اربكُ ٍكٍؿي فلٍؿگبُ یب ارابكُ ف٘ابي ؽالؿُفلٍُای ؿك هلوان ؽلیاـ
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٣وـُفلٍُی هوىي اًت كاُ ٍكٍؿ ثِ ثبماك یب ؿًتيبثی ثِ هٌبف ٢التٔبؿي آتای ؿیگال ثبُاـ واِ عابئن
ُلایٌُ ٚبؽت ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ ثلاي هخبل كٍاث ٚثاب هِاتلیبى اًات .ؿك ایاي
ُلایٍ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی(ّبي) ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ كا ٛجك ثٌـ ةٌُ 31بًبیی وٌـ.
داسایيُبیوبمشًُد 

ةٍ .31اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي كا راـا
ام ًللفلی ٌُبًبیی وٌـ .ؿاكایی ًبهَِْؿ ؿك َٓكتی لبثل تِؾيْ اًت وِ ه٤يبك تفىيهپاقیلي
یب ه٤يبك للاكؿاؿي -لبًًَی كا اعلام ولؿُ ثبُـ.
ة .32ؿاكایی ًبهَِْؿي وِ ه٤يبك للاكؿاؿي -لبًًَی كا اعلام هیوٌـ عتی اگل ؿاكایی لبثال اًتمابل یاب لبثال
تفىيه ام ٍاعـ تغٔيلُـُ یب ًبیل عمَق ٍ تْ٤ـات ًجبُـ لبثل تِؾيْ تلمی هیَُؿ ثلاي هخبل:
الف .یه ٍاعـ تغٔيلُـُ ٛجك یه اربكُ ٣وليبتی وِ ُلای ٚآى ؿك همبیٌِ ثب ُلای ٚثبماك
هٜلَة اًت تأًيٌبت تَليـي اربكُ هیوٌـُ .لای ٚاربكُ ثِ ٓلاعت اًتمبل اربكُ (ام
ٛلیك فلٍٍ یب اربكُ ؿًت ؿٍم) كا هٌ ٢هیوٌـ .هيناى هٜلَثيت ُلای ٚاربكُ ؿك همبیٌِ ثب
ُلای ٚه٤بهالت ف٤لی ثبماك ثلاي للن یب الالم یىٌبى یب هِبثِ ؿاكایی ًبهَِْؿي اًت وِ
عبئن ه٤يبك للاكؿاؿي -لبًًَی ثلاي ٌُبًبیی هزنا ام ًللفلی اًت عتی اگل ٍاعـ
تغٔيلوٌٌـُ ًتَاًـ للاكؿاؿ اربكُ كا ثفلٍُـ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل آى كا اًتمبل ؿّـ.
ة.

یه ٍاعـ تغٔيلُـُ ًيلٍگبُ اًلهي ٌّتِاي ؿك اؽتيبك ؿاكؿ ٍ ام آى اًتفبؿُ ٣وليبتی
هیوٌـ .هزَم اًتفبؿُ ٣وليبتی ام ًيلٍگبُ اًلهي ٌّتِاي ؿاكایی ًبهَِْؿي اًت وِ عتی
اگل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ًتَاًـ ایي اهتيبم كا رـا ام تزْينات اًلهي ٌّتِاي تغٔيلُـُ
ثفلٍُـ یب اًتمبل ؿّـ ه٤يبك للاكؿاؿي-لبًًَی ثلاي ٌُبًبیی هزنا ام ًللفلی كا اعلام
هیوٌـ .ثلاي همبٓـ گناكُگلي هبلی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هیتَاًـ اكمٍ هٌٔفبًِ هزَم
اًتفبؿُ ٣وليبتی ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ تزْينات اًلهي ٌّتِاي كا ؿك َٓكت هِبثِ ثَؿى ٣ول
هفيـ آى ؿاكایيْب ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ٍاعـ ٌُبًبیی وٌـ.

ح.

یه ٍاعـ تغٔيلُـُ هبله عك اؽتلا ١یه فٌبٍكي اًت .ایي ٍاعـ هزَم اًتفبؿُ
اًغٔبكي ام عك اؽتلا ١كا ثِ ؽبكد ام ثبماكّبي ؿاؽلی ٍاگقاك ولؿُ اًت ٍ ؿك اماي آى
ؿكٓـ هِؾٔی ام ؿكآهـّبي ؽبكری آتی كا ؿكیبفت هیوٌـ .عك اؽتلا ١فٌبٍكي ٍ هزَم
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اًتفبؿُ ام آى ه٤يبك للاكؿاؿي-لبًًَی ثلاي ٌُبًبیی هزنا ام ًللفلی كا اعلام هیوٌـ عتی
اگل فلٍٍ یب هجبؿلِ عك اؽتلا ٍ ١هزَم اًتفبؿُ ام آى رـا ام یىـیگل ٣ولی ًجبُـ.
ة .33ه٤يبك تفىيهپقیلي ثِ ایي هٌ٤ب اًت وِ ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيلُاـُ ایاي لبثليات كا ؿاكؿ واِ ثاِ
َٓكت اًفلاؿي یب ّولاُ ثب للاكؿاؿ ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی هلثاَ ٙام ٍاعاـ تغٔايلُاـُ
تفىيه یب رـا َُؿ ٍ ثِ فلٍٍ كًـ هٌتمل َُؿ هزَم اًتفبؿُ ام آى ٍاگقاك گلؿؿ اربكُ ؿاؿُ َُؿ
یب هجبؿلِ گلؿؿ .ؿاكایی ًبهَِْؿي وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثتَاًـ آى كا ثفلٍُـ اهتيبم اًاتفبؿُ ام آى كا
ٍاگقاك وٌـ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل ؿك لجبل ؿاكایی ثباكمٍ ؿیگلي هجبؿلِ ًوبیـ ه٤يابك تفىياهپاقیلي كا
اعلام هیوٌـ؛ عتی اگل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ لٔـ فلٍٍ اٜ٣بي اهتيبم اًتفبؿُ یب هجبؿلِ آى كا ًـاُاتِ
ثبُـ .ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيلُـُ ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىيهپقیلي كا اعلام هیوٌـ واِ ُاَاّـي ام
اًزبم ه٤بهالت هجبؿلِاي ثلاي آى ًَ ١ؿاكایی یب ؿاكایی ام ًَ ١هِبثِ ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ عتای اگال آى
ه٤بهالت غيلهىلك ثبٌُـ ٓلفً٠ل ام ایٌىِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك آًْب هـاؽلِ ؿاُتِ ثبُـ یاب ؽيال.
ثلاي هخبل هزَم اًتفبؿُ ام فْلًت هِتلیبى ٍ هِتلويي ثَٜك هىلك ٍاگقاك هیَُؿ؛ ثٌبثلایي ه٤يابك
تفىيهپقیلي اعلام هیگلؿؿ .عتی اگل ٍاعـ تغٔيلُـُ ثل ایي ثبٍك ثبُـ واِ ٍیوگيْابي فْلًات
هِتلیبى آى هتفبٍت ام ؿیگل فْلًتْبي هِتلیبى اًت ایي هََٗ ١وِ هزاَم اًاتفبؿُ ام فْلًات
هِتلیبى ثَٜك هىلك ٍاگقاك هیَُؿ ٣وَهبً ثِ ایي هٌ٤ی اًت وِ فْلًات هِاتلیبى تغٔايلُاـُ
ه٤يبك تفىيهپقیلي كا اعلام هیوٌـ .ثب ٍرَؿ ایي فْلًت هِتلیبى تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزابكي
ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىيهپقیلي كا اعلام ًویوٌـ وِ ُل ٙهغلهبًِ ثَؿى یب ًبیل هَافمتًبهِّب ٍاعـ
تزبكي كا ام فلٍٍ اربكُ یب تجبؿل اٛال٣بت هِتلیبى ؽَؿ ثِ گًَِاي ؿیگل هٌ ٢وٌـ.
ة .34ؿاكایی ًبهَِْؿي وِ ثَٜك اًفلاؿي ام ٍاعـ تغٔيلُـُ یب ٍاعـ تلويتُـُ لبثل تفىيه ًجبُاـ
ؿك َٓكتی ه٤يبك تفىيهپقیلي كا اعلام هیوٌـ وِ ّولاُ ثب للاكؿاؿ ؿاكایی لبثل تِؾيْ یب ثـّی
هلثَ ٙام ٍاعـ تغٔيلُـُ لبثل تفىيه ثبُـ .ثلاي هخبل:
الف .ف٤بالى ثبماك ثـّيْبي ًپلؿُاي ٍ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ ًبُی ام كاث ِٜثب ًپلؿُگقاك هلثَ ٙكا
ؿك ه٤بهالت هجبؿلِاي لبثل هِبّـُ هجبؿلِ هیوٌٌـ .ثٌبثلایي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿاكایی
ًبهَِْؿ ًبُی ام كاث ِٜثب ًپلؿُگقاك كا رـا ام ًللفلی ٌُبًبیی وٌـ.
ة.

ٍاعـ تغٔيلُـُ هبله یه ٣الهت تزبكي حجتُـُ ٍ یه تؾْٔ فٌی هٌتٌـُـُ اهب
حجتًِـُ ثلاي تَليـ هغَٔل ؿاكاي آى ٣الهت تزبكي اًت .ثلاي اًتمبل هبلىيت ٣الهت
تزبكي هبله ّوضٌيي هلنم اًت ّل صين ٗلٍكي ؿیگل ثلاي تَليـ هغَٔل یب اكائِ ؽـهتی
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غيللبثل توبین ام هغَٔل تَليـي یب ؽـهت اكائُِـُ تًَ ٚهبله لجلی كا ثِ هبله رـیـ
اًتمبل ؿّـ .ام آًزب وِ ؿك َٓكت فلٍٍ ٣الهت تزبكي هلثَ ٙتؾْٔ فٌی حجتًِـُ
ثبیـ ام ٍاعـ تغٔيلُـُ یب ٍاعـ تلويتُـُ رـا َُؿ ٍ ثِ فلٍٍ ثلًـ ه٤يبك
تفىيهپقیلي كا اعلام هیوٌـ.
يلشذٌ 
حمًقثبصتحظ 

ة .35ثِ ٌَ٣اى ثؾِی ام تلويت تزبكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت عمی كا واِ ؿك گقُاتِ ثالاي
اًتفبؿُ ام یه یب صٌـ ؿاكایی ٌُبًبییُـُ یاب ٌُبًابییًِاـُ ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ ثاِ ٍاعاـ
تغٔيلُـُ اٜ٣ب ولؿُ اًت هزـؿاً تغٔيل وٌـً .وًَِّبي صٌيي عمَلی ُبهل عك اًتفبؿُ ام ًبم
تزبكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٛجك هَافمتًبهِ فلاًِين یب عك اًتفبؿُ ام فٌبٍكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ
ٛجك هزَم اًتفبؿُ ام فٌبٍكي اًت .عمی وِ هزـؿاً تغٔايل هایُاَؿ ؿاكایای ًبهِاَْؿ لبثال
تِؾئی اًت وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ آى كا رـا ام ًللفلی ٌُبًبیی هیوٌاـ .ثٌاـ  29كٌّواَؿ
اًـامُگيلي عمَق ثبمتغٔيلُـُ كا اكائِ ٍ ثٌـ  54كٌّوَؿ عٌابثـاكي پاي ام تغٔايل عماَق
ثبمتغٔيلُـُ كا اكائِ هیوٌـ.
ة .36اگل ُلای ٚللاكؿاؿ هَرت َُؿ عمَق ثبمتغٔيلُـُ ؿك همبیٌِ ثب ُلای ٚه٤ابهالت ف٤لای ثابماك
ثلاي الالم یىٌبى یب هِبثِ هٜلَة یب ًبهٜلَة ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ًَؿ یب میبى تٌاَیِ
ٌُبًبیی وٌـ .كٌّوَؿ اًـامُگيلي ًَؿ یب میبى تٌَیِ ؿك ثٌـ ة 52اكائِ هیَُؿ.
مجمًػٍويشيیکبسيسبیشالالمیکٍلبثلتشخيضويستىذ 

ةٍ .37اعـ تغٔيلوٌٌـُ اكمٍ ؿاكایی ًبهَِْؿ تغٔيلُـُاي كا وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل لبثل تِاؾيْ
ًيٌت ؿك ًللفلی هٌَ٠ك هیوٌـ .ثلاي هخبل ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ هوىاي اًات اكمُای كا ثاِ
هزوًَ ِ٣يلٍي وبك هَرَؿ هٌتٌت وٌـً .يلٍي وبك هَرَؿ ُبهل هزوَ٣اِاي ام وبكوٌابى ف٤لای
اًت وِ ثِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اربمُ هیؿّـ ف٤بليات تزابكي ٍاعاـ تغٔايلُاـُ كا ام تابكیؼ
تغٔيل اؿاهِ ؿّـ .هزوًَ ِ٣يلٍي وبك ثيبًگل ًلهبیِ فىلي ًيلٍي وبك هبّل (ؿاًاَ ٍ تزلثاِاي
(اغلت تؾٔٔی) وِ وبكوٌبى ٍاعـ تغٔيلُـُ ثِ ُغل ؽَؿ اًتمبل هیؿٌّـ) ًيٌت .ام آًزب واِ
هزوًَ ِ٣يلٍي وبك ؿاكایی لبثل تِؾيْ ًویثبُـ تب رـا ام ًاللفلی ٌُبًابیی ُاَؿ ّلگًَاِ
اكمٍ هٌتٌت ثِ آى ؿك ًللفلی هٌَ٠ك هیگلؿؿ.
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ةّ .38وضٌيي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ اكمٍ هٌتٌت ثِ الالهی وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍارـ ُالای ٚؿاكایای
ًيٌتٌـ كا ؿك ًللفلی هٌَ٠ك هیوٌـ .ثلاي هخبل ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ هوىاي اًات اكمُای كا ثاِ
للاكؿاؿّبي ثبلمَُ ٍاعـ تغٔيلُـُ وِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثب هِتلیبى رـیـ اعتوبلی ؿكثابكُ آًْاب
هقاولُ اًزبم هیؿّـ هٌتٌت وٌـ .ام آًزب وِ ایي للاكؿاؿّبي ثبلمَُ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثِ ؽاَؿي
ؽَؿ ؿاكایی ًيٌتٌـ ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ آًْاب كا راـا ام ًاللفلی ٌُبًابیی ًوایوٌاـٍ .اعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ًجبیـ ث٤ـاً ثبثت كٍیـاؿّبیی وِ پي ام تبكیؼ تغٔايل ٍالا ٢هایُاَؿ اكمٍ ایاي
للاكؿاؿّب كا ام ًللفلی تزـیـ ٛجمِثٌـي وٌـ .ثب ٍرَؿ ایي ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ ثبیاـ ٍال٤يتْاب ٍ
ُلای ٚپيلاهَى كٍیـاؿّبي ٍالُ٢ـُ ؿك هـت وَتبّی پي ام تغٔيل كا اكمیابثی وٌاـ تاب ت٤يايي
ًوبیـ وِ آیب ؿاكایی ًبهَِْؿ وِ ثَٜك رـاگبًِ لبثل ٌُبًبیی اًت ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍرَؿ ؿاُتِ
اًت یب ؽيل.
ة .39پي ام ٌُبؽت اٍليِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ٛجك
ُلای ٚهٌـكد ؿك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  17ثِ عٌبة هٌَ٠ك هیوٌـ .ثب ٍراَؿ ایاي ٛجاك هاَاكؿ
هٜلطُـُ ؿك ثٌـ  3اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  17عٌبثـاكي ثلؽی ؿاكایيْبي ًبهِاَْؿ تغٔايلُاـُ
پي ام ٌُبؽت اٍليِ ؿك ًبیل اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي ت٤ييي ُـُ اًت.
ة .41ه٤يبكّبي لبثل تِؾيْ ثَؿى هالن ٌُبًبیی رـاگبًِ ؿاكایی ًبهَِْؿ ام ًللفلی اًت .ثب ٍراَؿ
ایي ایي ه٤يبكّب ًِ كٌّوَؿي ثلاي اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی ًبهَِْؿ اكائِ هیوٌٌاـ ٍ ًاِ
هفلٍٗبت هَكؿ اًتفبؿُ ؿك اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی ًبهَِْؿ كا هغـٍؿ هیًوبیٌـ .ثالاي
هخبل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هفلٍٗبتی وِ ف٤بالى ثبماك ٌّگبم ليوتگاقاكي ؿاكایای ًبهِاَْؿ هاَكؿ
اًتفبؿُ للاك هیؿٌّـ هبًٌـ اًت٠بكات ًٌجت ثِ توـیاـ لالاكؿاؿّابي آتای ؿك اًاـامُگيالي اكمٍ
هٌٔفبًِ كا هـ ً٠ل للاك هیؿٌّـ .ثلاي توـیـ للاكؿاؿّبي آتی اعلام ه٤يبك لبثال تِاؾيْ ثاَؿى
ٗلٍكت ًـاكؿ( .ثب ٍرَؿ ایي ثِ ثٌـ  29هلارَُ ِ٤ؿ وِ اًتخٌبیی ثال آال اًاـامُگيالي اكمٍ
هٌٔفبًِ عمَق ثبمتغٔيلُـُ ٌُبًبییُـُ ؿك تلويت تزبكي ٍٗ ٢هیوٌاـ) .ثٌاـّبي 31 ٍ 29
اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  17كٌّوَؿي ثلاي ت٤ييي ایٌىِ ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ ثبیاـ ثاب ًابیل ؿاكایيْابي
ًبهَِْؿ یب هَِْؿ ؿك یه ٍاعـ عٌبة تلويت ًَُـ یب ؽيل اكائِ هیوٌٌـ.
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اوذاصٌ گيشیاسصشمىظفبوٍثشخیداسایيُابیلبثالتشاخيضيمىابفغفبلاذحاكکىتاشلدسياحاذ
تحظيلشذٌ(ثکبسگيشیثىذَبی93ي )91

داسایيُبیثبجشیبوُبیومذیوبمطمئه(رخيشٌاسصشيبثی) 

ةٍ .41اعـ تغٔيلوٌٌـُ ًجبیـ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثلاي ؿاكایيْبي تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي واِ ثاِ
اكمٍ هٌٔفبًِ ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي هیًَُـ فؽيلُ اكمُيبثی رـاگبًِاي ٌُبًبیی وٌاـ
میلا آحبك ٣ـم اٛويٌبى ًٌجت ثِ رلیبًْبي ًمـي آتی ؿك اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔافبًِ هٌ٠اَك ُاـُ
اًت .ثلاي هخبل ام آًزب وِ ایي اًتبًـاكؿ ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ كا هلانم هایوٌاـ ؿكیابفتٌیّابي
تغٔيلُـُ ُبهل ٍاهْب كا ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آًْب ؿك تبكیؼ تغٔايل اًاـامُگيالي وٌاـ ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ فؽيلُ اكمُيبثی رـاگبًِاي ثبثت رلیبًْبي ًمـي للاكؿاؿي وِ فلٕ هیُاَؿ ؿك آى
تبكیؼ غيللبثل ٍَٓل ٌّتٌـ ٌُبًبیی ًویوٌـ.
،اجبسٌدَىذٌاست 

ياحذتحظيلشذٌ

داسایيُبیمًضًعاجبسٌَبیػمليبتیکٍ


ة .42ؿك اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ تبكیؼ تغٔيل ؿاكایيْبیی هبًٌـ ًبؽتوبى یب عك اؽتالا ١واِ هَٗاَ١
اربكُ ٣وليبتی ٌّتٌـ ٍ ؿك آى ٍاعـ تغٔيلُـُ اربكُؿٌّـُ اًت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ُالایٚ
اربكُ كا ؿك ً٠ل ثگيلؿ .ثِ ٣جبكت ؿیگل ٓلفً٠ل ام هٜلَة ثَؿى یب ًجَؿى ُلای ٚاربكُ ٣وليبتی ؿك
همبیٌِ ثب ُلای ٚثبماك ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿاكایی یب ثـّی رـاگبًِاي ٌُبًبیی ًویوٌـ .ؿك ٓاَكتی
وِ ٛجك ثٌـ ةٍ 29اعـ تغٔيلُـُ اربكُوٌٌـُ ثبُـ ثبیـ ؿاكایی یب ثـّی ٌُبًبیی َُؿ.
داسایيُبییکٍياحذتحظيلکىىذٌلظذاستفبدٌاصآوُبساواذاسدیابلظاذاساتفبدٌثاٍسيشای
متفبيتاصسيشاستفبدٌسبیشفؼبالنثبصاسساداسد 

ةٍ .43اعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت ثلاي عف ٞهَل٤يت كلبثتی یب ثِ ؿالیل ؿیگل لٔـ اًتفبؿُ ف٤بل یب
ثيِتلیي ٍ ثْتلیي اًتفبؿُ ام ؿاكایی غيلهبلی تغٔيلُـُ كا ًـاُتِ ثبُـ .ثالاي هخابل ایاي هاَكؿ
مهبًی هٔـاق ؿاكؿ وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿاكایی ًبهَِْؿ تغميك ٍ تًَا ِ٤تغٔايلُاـُ كا ثاِ
َٓكت تـاف٤ی ٍ ثِ هٌَ٠ك رلَگيلي ام اًتفبؿُ ؿیگلاى هَكؿ اًتفبؿُ للاك ؿّـ .ثاب ٍراَؿ ایاي
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اكمٍ هٌٔفبًِ ؿاكایی غيلهبلی كا ٛجك هجبًی هٌبًت اكمُيبثی ثب ؿك ً٠ال
گلفتي ثيِتلیي ٍ ثْتلیي اًتفبؿُ ام آى ؿاكایی تًَ ٚف٤بالى ثبماك ّن ؿك مهبى اًـامُگيلي اٍلياِ ٍ
ّن ٌّگبم اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ پي ام وٌل هؾبكد ٍاگاقاكي ثبثات آمهاَى وابَّ اكمٍ
ث٤ـي اًـامُگيلي وٌـ.
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ياحذتحظيلشذٌ 

مىبفغفبلذحكکىتشلدس

ةٛ .44جك ایي اًتبًـاكؿ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هزبم اًت هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ تغٔيلُاـُ كا
ثِ اكمٍ هٌٔفبًِ آى ؿك تبكیؼ تغٔيل اًـامُگيلي وٌـ .ثلؽی هَالٍ ٢اعـ تغٔيلوٌٌـُ هیتَاًـ
اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل (یٌ٤ی ًْبهی وِ ؿك اؽتيبك ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ًيٌات) كا ؿك
تبكیؼ تغٔيل ثل هجٌبي ليوت ا٣المُـُ ًْبم ؿك ثبماكي ف٤بل اًـامُگيالي وٌاـ .اهاب ؿك ُالایٚ
ؿیگل ليوت ا٣المُـُ ًْبم ؿك ثبماك ف٤بل ؿك ؿًتلى ًيٌت .ؿك ایي ُلایٍ ٚاعـ تغٔيلوٌٌاـُ
اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل كا ثب اًتفبؿُ ام ًبیل تىٌيىْبي اكمُيبثی اًـامُگيلي هیوٌـ.
ة .45اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبفٍ ٢اعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ ٍ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ثال هجٌابي
ّل ًْن هوىي اًت هتفبٍت ثبُـ .تفبٍت آلی اعتوبالً ٍرَؿ ٓلف وٌتالل ؿك اكمٍ هٌٔافبًِ
هٌبفٍ ٢اعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ ثلاي ّل ًْن یب ثل٣ىي ٍراَؿ وٌال ؿك اكمٍ
هٌٔفبًِ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ثلاي ّل ًْن ثبثت ًجَؿ وٌتلل اًت (وِ وٌل هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل
ًين ًبهيـُ هیَُؿ) هِلٍ ٙثل ایٌىِ ف٤بالى ثبماك صٌيي ٓلف یب وٌلي كا ٌّگابم ليواتگاقاكي
هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ً٠ل ثگيلًـ.
اوذاصٌگيشیسشلفلییبسًدحبطلاصخشیذصیشليمت 

ياحذتحظيلشذٌ،دستبسیختحظيل،

اوذاصٌگيشیاسصشمىظفبوٍمىبفغياحذتحظيلکىىذٌدس
ثباستفبدٌاصتکىيکُبیاسصشيبثی(ثکبسگيشیثىذ )82

ة .46ؿك یه تلويت تزبكي وِ ثـٍى اًتمبل هبثِاما اًزبم ُـُ اًت ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ ثاِ هٌ٠اَك
اًـامُ گيلي ًللفلی یب ًَؿ عبٓل ام ؽلیـ میل ليوت ثبیـ اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢ؽاَؿ ؿك ٍاعاـ
تغٔيل ُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل كا ربیگنیي اكمٍ هٌٔفبًِ هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك تبكیؼ تغٔايل
وٌـ (ثِ ثٌـّبي  31تب  33هلارَُ ِ٤ؿ).
مالحظبتخبصدسثکبسگيشیسيشتحظيلدستشکيتتجابسیياحاذَبیتجابسیاشاتشاکی
(ثکبسگيشیثىذ )82

ةّ .47لگبُ ؿٍ ٍاعـ تزبكي اُتلاوی تلويت ًَُـ اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ یب هٌبف ٢ا٘٣اب ؿك ٍاعاـ
تغٔيلُـُ (یب اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ تغٔيلُـُ) هوىي اًات ثاِگًَاِاي لبثال اتىابتل ام اكمٍ
هٌٔفبًِ هٌبف ٢اًتمبلیبفتِ ا٘٣ب تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ لبثل اًـامُگيلي ثبُـ .ؿك ایي ُلای ٚثٌاـ
ٍ 32اعـ تغٔيلوٌٌـُ كا هلنم هیوٌـ هجلغ ًللفلی كا ثب اًتفبؿُ ام اكمٍ هٌٔافبًِ هٌابف ٢هبلىبًاِ
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ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثِ ربي اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعاـ تغٔايلوٌٌاـُ ؿك
تبكیؼ تغٔيل وِ ثِ ٌَ٣اى هبثِاما اًتمبل یبفتِ اًت ت٤ييي وٌـ .افنٍى ثل ایي ؿك تلويت ٍاعاـّابي
تزبكي اُتلاوی ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؽبلْ ؿاكایيْبي ٍاعـ تغٔيلُـُ كا ثِ ٌ٣اَاى افانایَ
هٌتمين ؿك ًلهبیِ یب عمَق هبلىبًِ هٌـكد ؿك َٓكت ٍٗ٤يت هبلی ٍ ًِ افنایَ ؿك ًاَؿ اًجبُاتِ
ٌُبًبیی وٌـ وِ هٜبثك ثب ُيَُ ثىبكگيلي كٍٍ تغٔيل تًًَ ٚبیل ٍاعـّبي تزبكي اًت.
ة .48اگلصِ ٍاعـّبي تزبكي اُتلاوی ُجبّتْبي ثٌيبكي ثب ًبیل ف٤بليتْابي تزابكي ؿاكًاـ اهاب ؿاكاي
ٍیوگيْبي هتوبیني ٌّتٌـ وِ اًبًبً ًبُی ام ایي اًت وِ ا٘٣بي آًْب ّن هِتلیبى ٍ ّان هبلىابى
هیثبٌُـ .ا٘٣بي ٍاعـّبي تزبكي اُتلاوی ٣وَهبً اًت٠بك ؿاكًـ هٌبف٘٣ ٢اَیت آًْاب اغلات ثاِ
َٓكت وبَّ ليوت وبالّب ٍ ؽـهبت یب ًَؿ عوبیتی ؿكیبفت ُاَؿ .ثؾِای ام ًاَؿ عوابیتی
تؾٔيْ یبفتِ ثِ ّل  َ٘٣اغلت ثل هجٌبي هيناى ف٤بليت تزبكي اًت وِ آى ٛ َ٘٣ای ًابل ثاب
ٍاعـ تزبكي اُتلاوی اًزبم ؿاؿُ اًت.
ة .49اًـامُ گيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ تزبكي اُتلاوی ثبیـ هفلٍٗبت ف٤بالى ثبماك ؿكثبكُ هٌابف ٢آتای
ا٘٣ب ٍ ًين ّلگًَِ هفلٍٗبت هلثَ ٙؿیگلي وِ ف٤بالى ثبماك ؿكثبكُ ٍاعـ تزبكي اُتلاوی ؿك ً٠ل
هیگيلًـ كا ُبهل َُؿ .ثلاي اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ تزبكي اُاتلاوی هوىاي اًات ام
كٍٍ اكمٍ ف٤لی اًتفبؿُ َُؿ .رلیبًْبي ًمـي هَكؿ اًتفبؿُ ثِ ٌَ٣اى ٍكٍؿیْبي هـل ثبیـ هجتٌای
ثل رلیبًْبي ًمـي هَكؿ اًت٠بك ٍاعـ تزبكي اُتلاوی وِ اعتوبالً ًِبىؿٌّـُ وبَّ هؾبكد ا٘٣اب
اًت هبًٌـ وبَّ ليوت وبالّب ٍ ؽـهبت ثبُـ.
تؼييهاجضایمؼبملٍتشکيتتجبسی(ثکبسگيشیثىذَبی05ي )09

ةٍ .51اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ َ٣اهل میل كا وِ ًِ هبًِ٤الزوٌّ ٢تٌـ ٍ ًِ ثِ تٌْبیی ت٤يييوٌٌاـُ ثالاي
ت٤ييي ایٌىِ ه٤بهلِ ثؾِی ام تلويت تزبكي اًت یب ؽيل ؿك ً٠ل ثگيلؿ:
الف.

زالیل اًجام

هعاهلِ– ؿكن ؿالیل ایٌىِ صلا ٛلفيي تلويت (ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ

تغٔيلُـُ ٍ هبلىبى ا٘٣بي ّيئت هـیلُ ٍ هـیلاى آًْبً ٍ -وبیٌـگبى آًْب) وِ ٍاكؿ ه٤بهلِ
یب تَافمی ؽبّ هیًَُـ هیتَاًـ ثِ تِؾيْ ایٌىِ ه٤بهلِ ثؾِی ام هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ٍ
ؿاكایيْبي تغٔيلُـُ یب ثـّيْبي تمجلُـُ هیثبُـ یب ؽيل ووه وٌـ .ثلاي هخبل اگل
ه٤بهلِاي اًبًبً ثب ّـف وٌت هٌف٤ت ثلاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ٍاعـ تلويتُـُ ثِ ربي
وٌت هٌبف ٢تًٍَ ٚاعـ تغٔيلُـُ یب هبلىبى لجلی آى پيَ ام تلويت اًزبم َُؿ اعتوبل
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ووتلي ٍرَؿ ؿاكؿ وِ آى ثؾَ ام ليوت ه٤بهلِ وِ پلؿاؽت هیَُؿ (ٍ ّلگًَِ ؿاكایی یب
ثـّی هلثَ )ٙثؾِی ام ه٤بهلِ ٍاعـ تغٔيلُـُ هغٌَة َُؿ .ؿك ًتيزِ ٍاعـ
تغٔيلوٌٌـُ آى ثؾَ كا رـا ام تلويت تزبكي ؿك ً٠ل هیگيلؿ.
ة .دغاظکٌٌسُ هعاهلِ -اٛال ١ام ُؾٔی وِ آغبموٌٌـُ ه٤بهلِ اًت هیتَاًـ ثِ تِؾيْ ایٌىِ
ه٤بهلِ ثؾِی ام تلويت تزبكي اًت یب ؽيل ووه وٌـ .ثلاي هخبل ه٤بهلِ یب كٍیـاؿ ؿیگلي
وِ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ آغبم هیَُؿ هوىي اًت ثب ّـف وٌت هٌبف ٢التٔبؿي آتی
ثلاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ ؿك همبثل ٣ـم وٌت هٌبف ٢یب هٌبف ٢اًـن
ثلاي ٍاعـ تغٔيلُـُ یب هبلىبى لجلی آى پيَ ام تلويت اًزبم َُؿ .ام ًَي ؿیگل اعتوبل
ووتلي ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ه٤بهلِ یب تَافك آغبمُـُ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلُـُ یب هبلىبى پيِيي آى
ثِ هٌَ٠ك وٌت هٌف٤ت ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ اًزبم َُؿ ٍ اعتوبل
ثيِتلي ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ثب ّـف هِبكوت ؿك ثؾِی ام ه٤بهلِ تلويت تزبكي َٓكت گيلؿ.
ح.

ظهاًتٌسی هعاهلِ -مهبًجٌـي ه٤بهلِ ًين هوىي اًت ثِ تِؾيْ ایٌىِ ه٤بهلِ ثؾِی ام تلويت
تزبكي اًت یب ؽيل ووه وٌـ .ثلاي هخبل ه٤بهلِ ثيي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ
تغٔيلُـُ وِ ؿك عيي هقاولُ ؿكثبكُ ُلای ٚتلويت تزبكي ٍال ٢هیَُؿ هوىي اًت ثب
ّـف تأهيي هٌبف ٢آتی ثلاي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ یب ٍاعـ تلويتُـُ اًزبم ُـُ ثبُـ .ؿك
ایي َٓكت اعتوبل ؿاكؿ ٍاعـ تغٔيلُـُ یب هبلىبى لجلی آى پيَ ام تلويت تزبكي ثِ رن
هٌبف ٢ؿكیبفتی ثِ ٌَ٣اى ثؾِی ام ٍاعـ تلويتُـُ ّيش هٌبف٤ی ام ه٤بهلِ وٌت ًىٌٌـ یب
هٌبف ٢اًـوی ام ه٤بهلِ كا ؿكیبفت وٌٌـ.

تسًیٍمؤثشساثطٍلجلیثيهياحاذتحظايلکىىاذٌيياحاذتحظايلشاذٌدستشکياتتجابسی
(ثکبسگيشیثىذ(09الف)) 

ةٍ .51اعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلُـُ هوىي اًت لجل ام ایٌىِ ؿك ً٠ل ؿاُتِ ثبٌُـ تلويت تزبكي
اًزبم ؿٌّـ ثب یىـیگل اكتجب ٙؿاُتِ ثبٌُـ وِ ؿك ایٌزب ثِ ٌَ٣اى ”كاث ِٜلجلی“ ًبهيـُ هیُاَؿ .كاثٜاِ
لجلی ثيي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلُـُ هیتَاًـ للاكؿاؿي (ثلاي هخبل فلٌٍُـُ ٍ هِاتلي
یب اٜ٣بوٌٌـُ اهتيبم ٍ ؿكیبفتوٌٌـُ اهتيبم) یب غيلللاكؿاؿي (ثلاي هخبل هـ٣ی ٍ ؽَاًـُ) ثبُـ.
ة .52اگل تلويت تزبكي ٣والً كاث ِٜلجلی كا تٌَیِ وٌـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ًَؿ یب میبًی كا ٌُبًابیی
هیوٌـ وِ ثِ ُلط میل اًـامُگيلي هیَُؿ:
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الف .ؿك هَكؿ كاث ِٜغيلللاكؿاؿي لجلی (ً٠يل ؿ٣بٍي عمَلی) اكمٍ هٌٔفبًِ.
ة .ؿك هَكؿ كاث ِٜللاكؿاؿي لجلی الل هجلغ ( )2( ٍ )1میل:
.1

هجلغی وِ ثِ هَرت آى للاكؿاؿ ام ؿیـگبُ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿك همبیٌِ ثب ُلایٚ
ه٤بهالت ف٤لی ثبماك ثلاي الالم یىٌبى یب هِبثِ هٜلَة یب ًبهٜلَة اًت (للاكؿاؿ
ًبهٜلَة للاكؿاؿي اًت وِ ثل عٌت ُلای ٚف٤لی ثبماك ًبهٜلَة اًت ٍ لنٍهابً
للاكؿاؿي النامآٍك ًيٌت وِ هؾبكد ارتٌبةًبپقیل ایفبي تْ٤ـات ٛجك للاكؿاؿ ثايَ
ام هٌبف ٢التٔبؿي هَكؿ اًت٠بك ؿكیبفتی ثبُـ).

.2

هجلغی وِ ٛجك ُلای ٚتٌَیِ اْٟبكُـُ ؿك للاكؿاؿ ثِ ٛلفی وِ لالاكؿاؿ ثالاي ٍي
ًبهٜلَة اًت ت٤لك هیگيلؿ.

اگل هجلغ ( )2ووتل ام هجلغ ( )1ثبُـ تفبٍت ایزبؿُـُ ثؾِی ام تلويت تزبكي هغٌَة هیَُؿ.
هجلغ ًَؿ یب میبى ٌُبًبییُـُ هوىي اًت تب اًـامُاي ثٌتگی ثِ ایي ؿاُتِ ثبُـ وِ آیب ٍاعاـ
تغٔيلوٌٌـُ ؿك گقُتِ ؿاكایی یب ثـّی هلثَ ٙكا ٌُبًبیی ولؿُ اًت یب ؽيل ٍ ثٌبثلایي ًَؿ یب
میبى گناكٍُـُ هوىي اًت ام هجلغ هغبًجُِـُ ثب ثىبكگيلي الناهبت ثبال هتفبٍت ثبُـ.
ة .53كاث ِٜلجلی هوىي اًت للاكؿاؿي ثبُـ وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثِ ٌَ٣اى عماَق ثبمتغٔايلُاـُ
ٌُبًبیی هیوٌـ .اگل ایي للاكؿاؿ ُبهل ُلایٜی ثبُـ وِ ؿك همبیٌِ ثب ليوتگقاكي الالم یىٌابى
یب هِبثِ ؿك ه٤بهالت ف٤لی ثبماك هٜلَة یب ًبهٜلَة اًت ٍاعـ تغٔايلوٌٌاـُ ًاَؿ یاب میابى
تٌَیِ هؤحل للاكؿاؿ كا وِ ٛجك ثٌـ ة 52اًـامُگيلي هیَُؿ رـا ام تلويات تزابكي ٌُبًابیی
هیوٌـ.
تًافمُبیمشثًطثٍپشداختُبیاحتمبلیثٍکبسکىبنیابساُبمذاسانفشيشاىذٌ(ثکابسگيشیثىاذ
(09ة)) 

ة .54ت٤ييي ایٌىِ تَافمْبي هلثَ ٙثِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ وبكوٌبى یب ًاْبهـاكاى فلٍُاٌـُ هبثاِاماي
اعتوبلی تلويت تزبكي اًت یب ه٤بهالت رـاگبًِ هغٌَة هیَُؿ ثِ هبّيت آى تَافمْب ثٌاتگی
ؿاكؿ .ؿكن ؿالیل ایٌىِ صلا هَافمتًبهِ تغٔيل ُبهل ُل ٙثلاي پلؿاؽتْبي اعتوبلی اًت واـام
ٛلف للاكؿاؿ كا آغبم ولؿُ اًت ٍ ٛلفْبي تَافك صِ مهبًی تَافك كا هٌ٤مـ ولؿُاًـ هیتَاًـ ؿك
اكمیبثی هبّيت تَافك هفيـ ثبُـ.
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ة .55اگل هِؾْ ًجبُـ وِ تَافمْبي پلؿاؽت ثِ وبكوٌبى یب ًاْبهـاكاى فلٍُاٌـُ ثؾِای ام تلويات
تزبكي اًت یب ؽيل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ثِ هَاكؿ میل تَرِ وٌـ:
الف .ازاهِ ّوکاضیُ -ل ٙاؿاهِ ّوىبكي تًًَْ ٚبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ثِ وبكوٌبى آلی تجـیل
هیًَُـ هوىي اًت هبّيت تَافك هبثِاماي اعتوبلی كا ؿاُتِ ثبُـُ .لْٛبي هلثَ ٙثِ اؿاهِ
ّوىبكي هوىي اًت ؿك هَافمتًبهِ اًتؾـام هَافمتًبهِ تغٔيل یب ثلؽی هٌتٌـات ؿیگل
ؿكد ُـُ ثبُـ .تَافك هبثِاماي اعتوبلی وِ ؿك آى ؿك َٓكت ؽبتوِ ّوىبكي پلؿاؽتْب ثَٜك
ؽَؿوبك اًزبم هیگيلؿ ثِ ٌَ٣اى عمَق ٍ هنایبي ؽـهبت پي ام تلويت ؿك ً٠ل گلفتِ
هیَُؿ .تَافمْبیی وِ ؿك آى پلؿاؽتْبي اعتوبلی تغت تأحيل پبیبى ّوىبكي للاك ًویگيلؿ
هوىي اًت هؤیـ آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی هبثِاماي اٗبفی اًت ٍ ًِ عمَق ٍ هنایب.
ة.

زٍضُ ازاهِ ّوکاضی -صٌبًضِ ؿٍكُ ّوىبكي هَكؿ ً٠ل ثب ؿٍكُ پلؿاؽت اعتوبلی ّونهبى یب
َٛالًیتل ام آى ثبُـ ایي هََٗ ١هوىي اًت هؤیـ آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی ام ً٠ل
هبّيت عمَق ٍ هنایب ٌّتٌـ.

ح.

هیعاى حمَق ٍ هعایا -ؿك ُلایٜی وِ عمَق ٍ هنایبي وبكوٌبى ثِ غيل ام پلؿاؽتْبي اعتوبلی
ؿك همبیٌِ ثب عمَق ٍ هنایبي ًبیل وبكوٌبى آلی ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ ؿك ًٜظ
ه٤مَلی للاك گلفتِ ثبُـ ایي هََٗ ١هیتَاًـ ثيبًگل ایي ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی
هبثِاماي اٗبفی هغٌَة َُؿ ًِ عمَق ٍ هنایب.

ت.

پطزاذتْای اضافی بِ کاضکٌاى -اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ثِ وبكوٌبى ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ
تجـیل ًویًَُـ ؿك همبیٌِ ثب ًْبهـاكاى فلٌٍُـُاي وِ ثِ وبكوٌبى ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ
تجـیل هیًَُـ پلؿاؽتْبي اعتوبلی ووتلي ثل هجٌبي ّل ًْن ؿكیبفت وٌٌـ ایي هََٗ١
هیتَاًـ ًِبىؿٌّـُ آى ثبُـ وِ هجلغ اٗبفی پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ ًْبهـاكاى فلٌٍُـُاي
وِ ثِ وبكوٌبى ٍاعـ تزبكي تلويتُـُ تجـیل هیًَُـ عمَق ٍ هنایب اًت.

ث.

تعساز سْام تحت هالکیت -ت٤ـاؿ ًٌجی ًْبم تغت هبلىيت ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ّوضٌبى
وبكوٌبى آلی ثبلی هیهبًٌـ هوىي اًت هغتَاي تَافك هبثِاماي اعتوبلی ؿاُتِ ثبُـ .ثلاي
هخبل اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ اًبًبً هبله توبم ًْبم ٍاعـ تغٔيلُـُ ٌّتٌـ ّوضٌبى
ثِ ٌَ٣اى وبكوٌبى آلی ثِ ّوىبكي اؿاهِ ؿٌّـ ایي هََٗ ١هیتَاًـ هؤیـ ایي ثبُـ وِ
تَافك هنثَك ام ً٠ل هبّيت هِبكوت ؿك ًَؿ ثِ لٔـ فلاّن ولؿى عمَق ٍ هنایب ثبثت
ؽـهبت پي ام تلويت اًتّ .وضٌيي اگل ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ وِ ثِ ٌَ٣اى وبكوٌبى آلی
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ثِ ّوىبكي اؿاهِ هیؿٌّـ تٌْب هبله ت٤ـاؿ ووی ام ًْبم ٍاعـ تغٔيلُـُ ثبٌُـ ٍ توبم
ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ هجلغ یىٌبًی هبثِاماي اعتوبلی ثل هجٌبي ّل ًْن ؿكیبفت وٌٌـ ایي
هََٗ ١هیتَاًـ ًِبىؿٌّـُ آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی هبثِاماي اٗبفی ٌّتٌـ.
ّوضٌيي هٌبف ٢هبلىيت لجل ام تغٔيل وِ ؿك اؽتيبك اُؾبّ ٍاثٌتِ ثِ ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ
اًت وِ ّوضٌبى ثِ ٌَ٣اى وبكوٌبى آلی ثِ ّوىبكي اؿاهِ هیؿٌّـ هبًٌـ ا٘٣بي ؽبًَاؿُ
ثبیـ هـ ً٠ل للاك گيلؿ.
د.

اضتتاط با اضظضیابی -اگل هبثِاماي اٍليِ اًتمبلیبفتِ ؿك تبكیؼ تغٔيل هجتٌی ثل عـ پبیيي ؿاهٌِ
ت٤يييُـُ ؿك اكمُيبثی ٍاعـ تغٔيلُـُ ثبُـ ٍ فلهَل اعتوبلی ثب آى كٍیىلؿ اكمُيبثی
هلتج ٚثبُـ ایي هََٗ ١هوىي اًت ًِبىؿٌّـُ آى ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی هبثِاماي
اٗبفی ٌّتٌـّ .وضٌيي اگل فلهَل پلؿاؽت اعتوبلی ثب تَافمْبي لجلی هِبكوت ؿك ًَؿ
ًبمگبك ثبُـ ایي هََٗ ١هوىي اًت هؤیـ آى ثبُـ وِ هبّيت آى تَافك فلاّن ولؿى
عمَق ٍ هنایب اًت.

س.

فطهَل تعییي

هابِاظا -فلهَل هَكؿ اًتفبؿُ ثلاي ت٤ييي پلؿاؽت اعتوبلی هوىي اًت ؿك

اكمیبثی هبّيت تَافك هفيـ ثبُـ .ثلاي هخبل اگل پلؿاؽت اعتوبلی ثل هجٌبي ٗلیجی ام ًَؿ
ت٤ييي َُؿ هوىي اًت ثيبًگل ایي ثبُـ وِ تْ٤ـ هبثِاماي اعتوبلی ؿك تلويت تزبكي اًت
ٍ فلهَل هَكؿ ً٠ل ثب ّـف ت٤ييي یب تأیيـ اكمٍ هٌٔفبًِ ٍاعـ تغٔيلُـُ ثىبك هیكٍؿ .ؿك
همبثل پلؿاؽت اعتوبلی وِ ؿكٓـ هِؾٔی ام ًَؿ اًت هوىي اًت ثيبًگل ایي ثبُـ وِ
تْ٤ـ ًٌجت ثِ وبكوٌبى تَافك هِبكوت ؿك ًَؿ ثلاي فلاّن ولؿى عمَق ٍ هنایب ثلاي
وبكوٌبى ثبثت ؽـهبت اكائُِـُ هیثبُـ.
ط.

سایط هَافمتًاهِّا ٍ هَضَعا

ُ -لایً ٚبیل تَافمْب ثب ًْبهـاكاى فلٌٍُـُ (هبًٌـ هَافمتًبهِ

ثلاي كلبثت ًىلؿى للاكؿاؿّبي ارلایی للاكؿاؿّبي هِبٍكُ ٍ هَافمتًبهِّبي اربكُ
اهالن) ٍ كٍٍ عٌبثـاكي هبليبت ثل ؿكآهـ پلؿاؽتْبي اعتوبلی هوىي اًت ًِبىؿٌّـُ
ایي ثبُـ وِ پلؿاؽتْبي اعتوبلی لبثل اًتٌبة ثِ صيني غيل ام هبثِاماي ٍاعـ تغٔيلُـُ
اًت .ثلاي هخبل ؿك اكتجب ٙثب تغٔيل ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ هوىي اًت تَافك اربكُ اهالن
كا ثب ًْبهـاك فلٌٍُـُ ٣وـُ هٌ٤مـ وٌـ .اگل هجبلغ اربكُ وِ ؿك للاكؿاؿ اربكُ ت٤ييي ُـُ
اًت ثِ هيناى لبثل هالعِ٠اي ووتل ام ثبماك ثبُـ توبم یب لٌوتی ام پلؿاؽتْبي اربكُ ثِ
اربكُوٌٌـُ (ًْبهـاك فلٌٍُـُ) وِ ٛجك للاكؿاؿ رـاگبًِاي ثبثت پلؿاؽتْبي اعتوبلی الناهی
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ُـُ اًت هوىي اًت ام ً٠ل هبّيت پلؿاؽت ثبثت اًتفبؿُ ام اهالن اربكُاي ثبُـ وِ
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ؿك َٓكتْبي هبلی پي ام تلويت ثِ َٓكت رـاگبًِ ٌُبًبیی
وٌـ .ؿك همبثل اگل ٛجك للاكؿاؿ اربكُ هجبلغ اربكُ ثِگًَِاي ت٤ييي ُـُ ثبُـ وِ ثب ُلایٚ
ثبماك ثلاي اهالن اربكُاي ًبمگبك ثبُـ تَافك پلؿاؽتْبي اعتوبلی ثِ ًْبهـاك فلٌٍُـُ
هیتَاًـ هبثِاماي اعتوبلی ؿك تلويت تزبكي تلمی َُؿ.
سبیشاستبوذاسدَبیحسبثذاسیکٍدسخظًصاوذاصٌگيشیيحسابثذاسی پاساصتحظايل ،سَىماًد
اسائٍمیکىىذ(ثکبسگيشیثىذ )08


ة .56هخبلْبیی ام ًبیل اًتبًـاكؿّبي عٌبثـاكي وِ ؿك ؽَّٔ اًاـامُگيالي ٍ عٌابثـاكي ؿاكایيْابي
تغٔيلُـُ ٍ ثـّيْبي تمجلُـُ ؿك تلويت تزبكي كٌّوَؿ اكائِ هیوٌٌـ ثِ ُلط میل اًت:
الف .اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  17عٌبثـاكي ؿاكایيْبي ًبهَِْؿ لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ ؿك
تلويت تزبكي كا ت٤ييي هیوٌـٍ .اعـ تغٔيلوٌٌـُ ًللفلی كا ثِ هجلغ ٌُبًبییُـُ ؿك
تبكیؼ تغٔيل پي ام وٌل اًتْالن اًجبُتِ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ اًـامُگيلي هیوٌـ.
ًللفلی ثبیـ ثل هجٌبیی ًيٌتوبتيه ٛی ٣ول هفيـ آى هٌتْله َُؿ .ؿٍكُ اًتْالن ثبیـ
ثْتلیي ثلآٍكؿ ام ؿٍكُ مهبًی وٌت هٌبف ٢التٔبؿي آتی تًٍَ ٚاعـ تزبكي ثبُـ .ایي
فلٕ لبثل كؿ ٍرَؿ ؿاكؿ وِ ٣ول هفيـ ًللفلی ام تبكیؼ ٌُبًبیی اٍليِ عـاوخل ثيٌت ًبل
اًت .كٍٍ اًتْالن ًللفلی ثبیـ ًِبىؿٌّـُ الگَي هٔلف هٌبف ٢التٔبؿي آتی ًللفلی
ثبُـ .ثلاي هٌتْله ولؿى ًللفلی ثبیـ ام كٍٍ ؽ ٚهٌتمين اًتفبؿُ َُؿ هگل ایي وِ
َُاّـ هتمب٣ـوٌٌـُاي ؿكثبكُ هٌبًت ثَؿى كٍٍ ؿیگل ٍرَؿ ؿاُتِ ثبُـ .ؿٍكُ اًتْالن ٍ
كٍٍ اًتْالن ثبیـ عـالل ؿك پبیبى ّل ًبل هبلی ثلكًی ُاَؿ .اگل ثلآٍكؿ رـیاـ ٣ول
هفياـ ًللفلی ثب ثلآٍكؿّبي لجلی تفابٍت ٣وـُ ؿاُتاِ ثبُاـ ؿٍكُ اًتْالن ثبیـ هتٌبًت
ثب آى تغييل وٌـ .صٌبًضِ تغييل لبثل هالعِ٠اي ؿك الگَي رلیبى هٌبف ٢التٔبؿي هَكؿ اًت٠بك
ًللفلی كػ ؿاؿُ ثبُـ كٍٍ اًتْالن ثبیـ ثلاي اً٤ىبى الگَي رـیـ تغييل وٌـ .ایي
تغييلات ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  34ثِ عٌبة هٌَ٠ك هیَُؿ .كٍٍ عٌبثـاكي میبًْبي
وبَّ اكمٍ ؿك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  32کاّص اضظش زاضاییْا تزَین ُـُ اًت.
ة .اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  35عٌبثـاكي پي ام تغٔيل ؿاكایيْبي هبليبت اًتمبلی (ُبهل ؿاكایيْبي
هبليبت اًتمبلی ٌُبًبییًِـُ) ٍ ثـّيْبي تغٔيلُـُ ؿك تلويت تزبكي كا ت٤ييي هیوٌـ.
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ح.

اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ( 39هَٔة  )1398ؿك ؽَّٔ عٌبثـاكي تغييل ؿك هٌبف ٢هبلىيت
ٍاعـ تزبكي آلی ؿك ٍاعـ تزبكي فل٣ی پي ام وٌت وٌتلل كٌّوَؿ اكائِ هیوٌـ.

افشب(ثکبسگيشیثىذَبی03ي )05

ة .57ثِ هٌَ٠ك ؿًتيبثی ثِ ّـف هٌـكد ؿك ثٌـ ٍ 58اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت میال كا ثالاي ّال
تلويت تزبكي وِ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي ٍال ٢هیَُؿ افِب وٌـ:
الفً .بم ٍ ُلعی ام ٍاعـ تغٔيلُـُ.
ة .تبكیؼ تغٔيل.
ح .ؿكٓـ هٌبف ٢هبلىبًِ تغٔيلُـُ ؿاكاي عك كأي.
ت.

ؿالیل آلی اًزبم تلويت تزبكي ٍ تِلیظ ًغَُ وٌت وٌتلل ٍاعـ تغٔيلُـُ تًَٚ
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ.

ث.

تَٓيف ويفی َ٣اهلی وِ ًللفلی ٌُبًبییُـُ كا تِىيل هیؿٌّـ هبًٌـ ّنافنایی هَكؿ
اًت٠بك ًبُی ام تلويت ٣وليبت ٍاعـ تغٔيلُـُ ٍ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ؿاكایيْبي
ًبهَِْؿي وِ ُلایٌُ ٚبؽت رـاگبًِ كا اعلام ًویوٌٌـ یب ًبیل َ٣اهل.

د.

اكمٍ هٌٔفبًِ ول هبثِاماي اًتمبلیبفتِ ؿك تبكیؼ تغٔيل ٍ اكمٍ هٌٔفبًِ ّل ٛجمِ ٣وـُ
هبثِاما ؿك تبكیؼ تغٔيل هبًٌـ:
.1

ًمـ؛

.2

ًبیل ؿاكایيْبي هَِْؿ یب ًبهَِْؿ ُبهل یه ف٤بليت تزبكي یب ٍاعـ تزابكي فل٣ای
ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ؛

.3

ثـّيْبي تغولُـُ ثلاي هخبل ثـّی ثبثت هبثِاماي اعتوبلی؛ ٍ

.4

عمَق هبلىبًِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ُبهل ت٤ـاؿ اثناكّب یب ًاْبم هٌتِلُاـُ یاب لبثال
اًتِبك ٍ كٍٍ اًـامُگيلي اكمٍ هٌٔفبًِ ایي اثناكّب یب عمَق.

س.

ؿك هَكؿ تَافمْبي هبثِاماي اعتوبلی ٍ ؿاكایيْبي رجلاًی:
.1

هجلغ ٌُبًبییُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل؛

.2

ُلعی ام تَافك ٍ هجٌبي ت٤ييي هجلغ لبثل پلؿاؽت؛ ٍ
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.3

ثلآٍكؿ ؿاهٌِ ًتبیذ (تٌنیل ًِـُ) یب ؿك َٓكتی وِ ؿاهٌِ لبثل ثلآٍكؿ ًجبُـ ثيبى ایاي
هََٗ ٍ ١ؿالیلی هجٌی ثل ایٌىِ صلا ؿاهٌِ لبثل ثلآٍكؿ ًویثبُـ .اگال عاـاوخل هجلاغ
لبثل پلؿاؽت ًبهغـٍؿ ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ ایي هََٗ ١كا افِب وٌـ.

ط.

ؿك هَكؿ ؿكیبفتٌیّبي تغٔيلُـُ:
.1

اكمٍ هٌٔفبًِ ؿكیبفتٌیّب؛

.2

هجبلغ للاكؿاؿي ًبؽبلْ ؿكیبفتٌیّب؛ ٍ

.3

ثْتلیي ثلآٍكؿ ام رلیبًْبي ًمـي للاكؿاؿي وِ ؿك تابكیؼ تغٔايل اًت٠ابك ًوایكٍؿ
ٍَٓل َُؿ.

افِبّب ثبیـ ثل عٌت ٛجمبت آلی ؿكیبفتٌیّب هبًٌـ ٍاهْب اربكُّبي تأهيي هبلی هٌتمين ٍ
ًبیل ٛجمبت ؿكیبفتٌیّب اكائِ َُؿ.
ػ.

هجبلغ ٌُبًبییُـُ ؿك تبكیؼ تغٔيل ثلاي ّل ٛجمِ آلی ام ؿاكایيْبي تغٔيلُـُ ٍ
ثـّيْبي تمجلُـُ.

ؿ.

ثلاي ّل ثـّی اعتوبلی ٌُبًبییُـُ ٛجك ثٌـ  23اٛال٣بت الناهی ٛجك ثٌـ  75اًتبًـاكؿ
عٌبثـاكي  .4اگل ثـّی اعتوبلی ثِ ؿليل ایٌىِ اكمٍ هٌٔفبًِ آى ثِ گًَِاي لبثل اتىب لبثل
اًـامُگيلي ًيٌت ٌُبًبیی ًَِؿ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ هَاكؿ میل كا افِب وٌـ:
.1

اٛال٣بت الناهی ٛجك ثٌـ  76اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي 4؛ و

.2

ؿالیل ایٌىِ ثـّی ثِگًَِاي لبثل اتىب لبثل اًـامُگيلي ًيٌت.

ف.

ول هجلغ ًللفلی وِ اًت٠بك هیكٍؿ ثبثت همبٓـ هبليبتی وبٌّـُ هبليبت ثبُـ.

ك.

ثلاي ه٤بهالتی وِ ٛجك ثٌـ  51رـا ام تغٔيل ؿاكایيْب ٍ تمجل ثـّيْب ؿك تلويت تزبكي
ٌُبًبیی هیًَُـ:
.1

ُلعی ام ّل ه٤بهلِ؛

.2

ًغَُ ثِ عٌبة هٌَ٠ك ولؿى ّل ه٤بهلِ تًٍَ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ؛

.3

هجبلغ ٌُبًبیی ُـُ ثلاي ّل ه٤بهلِ ٍ للن آلی هٌـكد ؿك َٓكتْبي هابلی واِ ایاي
هجبلغ ؿك آى ٌُبًبیی هیَُؿ؛ ٍ
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.4

اگل ه٤بهلِ تٌَیِ هؤحل كاث ِٜلجلی ثبُـ كٍٍ هَكؿ اًاتفبؿُ ثالاي ت٤يايي هجلاغ
تٌَیِ.

م.

افِب ؿكثبكُ ه٤بهالتی وِ ٛجك الناهبت لٌوت (ك) رـاگبًِ ٌُبًبیی ُـُاًـ ثبیـ ُبهل
هجلغ هؾبكد هلتج ٚثب تغٔيل ٍ ثَٜك رـاگبًِ هجلغ هؾبكد ٌُبًبییُـُ ثِ ٌَ٣اى ّنیٌِ
ٍ للن یب الالم آلی هٌـكد ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میبى وِ ّنیٌِّبي هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی
هیَُؿ ثبُـ .هجلغ هؾبكد اًتِبك ٌُبًبییًِـُ ثِ ٌَ٣اى ّنیٌِ ٍ ًغَُ ٌُبًبیی آًْب ًين
ثبیـ افِب َُؿ.

ه.

ؿك ؽلیـ میل ليوت (ثِ ثٌـّبي  33تب  35هلارَُ ِ٤ؿ):
.1

هجلغ ّلگًَِ ًَؿ ٌُبًبییُـُ ٛجك ثٌـ  ٍ 33للن آلی هٌـكد ؿك ٓاَكت ًاَؿ ٍ
میبى وِ ًَؿ هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی هیَُؿ؛ ٍ

.2

ُلعی ام ؿالیل ایٌىِ صلا ه٤بهلِ هٌزل ثِ وٌت ًَؿ ُـُ اًت.

ى .ثلاي ّل تلويت تزبكي وِ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ووتل ام  111ؿكٓـ هٌبف ٢هبلىبًِ ٍاعـ
تغٔيلُـُ كا ؿك تبكیؼ تغٔيل ؿك اؽتيبك ؿاكؿ:
.1

هجلغ هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ تغٔيلُاـُ واِ ؿك تابكیؼ تغٔايل ٌُبًابیی
هیَُؿ ٍ هجٌبي اًـامُگيلي آى هجلغ؛ ٍ

.2

ثلاي ّل یه ام هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل ؿك ٍاعـ تغٔايلُاـُ واِ ثاِ اكمٍ هٌٔافبًِ
اًـامُگيلي هیَُؿ تىٌيه (تىٌيىْبي) اكمُيبثی ٍ ٍكٍؿیْبي آالی هاَكؿ اًاتفبؿُ
ثلاي اًـامُگيلي آى اكمٍ.

ٍ .ؿك تلويت تزبكي هلعلِاي:
.1

اكمٍ هٌٔفبًِ هٌبف ٢هبلىبًِ ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ ؿك تبكیؼ تغٔايل واِ ثالفبٓالِ
لجل ام تبكیؼ تغٔيل ؿك اؽتيبك ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثَؿُ اًت؛ ٍ

.2

هجلغ ًَؿ یب میبى ٌُبًبییُـُ ؿك ًتيزِ تزـیـ اًاـامُگيالي اكمٍ هٌٔافبًِ هٌابف٢
هبلىبًِ ؿك ٍاعـ تغٔيلُـُ وِ پيَ ام تلويت تزبكي ؿك اؽتيبك ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ
ثَؿُ اًت (ثِ ثٌـ  41هلارَُ ِ٤ؿ) ٍ للن آلی هٌـكد ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میابى واِ
ًَؿ یب میبى هنثَك ؿك آى ٌُبًبیی هیَُؿ.
48

استاندارد حسابداري 83
ترکیبهاي تجاري

ّ .اٛال٣بت میل:
.1

هجبلغ ؿكآهـ ٣وليبتی ٍ ًَؿ یب میبى ٍاعـ تغٔايلُاـُ ام تابكیؼ تغٔايل واِ ؿك
َٓكت ًَؿ ٍ میبى تلفيمی ؿٍكُ گناكُگلي ؿكد ُـُ اًت؛ ٍ

.2

ؿكآهـ ٣وليبتی ٍ ًَؿ یب میبى ٍاعـ تلويتُـُ ثلاي ؿٍكُ گناكُگلي ربكي گَیی
وِ تبكیؼ تغٔيل توبم تلويجْبي تزبكي ٍالُ ٢ـُ ٛی ًبل اثتـاي ؿٍكُ گناكُگلي
ًبالًِ ثَؿُ اًت.

اگل افِبي ّلگًَِ اٛال٣بت الناهی ٛجك ایي ثٌـ فل٣ی غيل٣ولی ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌاـُ ثبیاـ
ایي هََٗ ١كا افِب وٌـ ٍ تَٗيظ ؿّـ وِ صلا افِب غيل٣ولای اًات .ؿك ایاي اًاتبًـاكؿ ام ٍاهُ
”غيل٣ولی“ ثب ّوبى هٌ٤ی هٌـكد ؿك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  34اًتفبؿُ ُـُ اًت.
ة .58ؿك هَكؿ تلويجْبي تزبكي ٍالُ٢ـُ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي وِ ثِ َٓكت اًفلاؿي ثیاّويت اهب ؿك
هزوَ ١ثباّويت ٌّتٌـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت تزوي٤ی الناهی ٛجك ثٌـ ة(57ث) تب
(ّ) كا افِب وٌـ.
ة .59اگل تبكیؼ تغٔيل تلويت تزبكي پي ام پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي اهب لجل ام تأیيـ ٓاَكتْبي هابلی
ثلاي اًتِبك ثبُـ ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت الناهی ثٌاـ ة 57كا افِاب وٌاـ هگال ایٌىاِ
عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي ؿك مهبى تأیيـ َٓكتْبي هبلی ثلاي اًتِابك وبهال ًجبُاـ .ؿك ایاي
ُلایٍ ٚاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ تِلیظ وٌـ وِ اهىبى افِبي وـام هَاكؿ ٍرَؿ ًـاكؿ ٍ ؿالیل ٣ـم
اهىبًپقیلي صيٌت.
ة .61ثلاي ؿًتيبثی ثِ ّـف ثٌـ ٍ 61اعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ اٛال٣بت میل كا ثلاي ّل تلويات تزابكي
ثباّويت یب ثَٜك تزوي٤ی ثلاي تلويجْبي تزبكي وِ ثِ َٓكت اًفلاؿي ثایاّويات ٍ ؿك هزواَ١
ثباّويت ٌّتٌـ افِب وٌـ:
الف .اگل عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي ثلاي ثلؽی ؿاكایيْب ثـّيْب هٌبف ٢فبلـ عك وٌتلل یب
الالم هبثِاما وبهل ًِـُ ثبُـ (ثِ ثٌـ  44هلارَُ ِ٤ؿ) ٍ ؿك ًتيزِ هجبلغ ٌُبًبییُـُ ؿك
َٓكتْبي هبلی ثلاي تلويت تزبكي تٌْب ثَٜك غيلل٤ٜی ت٤ييي ُـُ ثبُـ:
.1

ؿالیل ایٌىِ صلا عٌبثـاكي اٍليِ تلويت تزبكي وبهل ًيٌت؛

.2

ؿاكایيْب ثـّيْب هٌبف ٢هبلىبًِ یب الالم هبثِامایی وِ عٌبثـاكي اٍليِ آى وبهل ًيٌت؛ ٍ
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.3

هبّيت ٍ هجلاغ ّلگًَاِ ت٤اـیالت ؿٍكُ اًاـامُگيالي واِ ٛجاك ثٌاـ  48ؿك ؿٍكُ
گناكُگلي ٌُبًبیی ُـُ اًت.

ة.

ؿك ّل ؿٍكُ گناكُگلي پي ام تبكیؼ تغٔيل تب مهبًی وِ ٍاعـ تزبكي ام ٛلیك ٍَٓل
ًمـ فلٍٍ یب ثِ ٛلیمی ؿیگل عك ًٌجت ثِ ؿاكایی هبثِاماي اعتوبلی كا ام ؿًت ًـاؿُ
ثبُـ یب تب مهبًی وِ ٍاعـ تزبكي ثـّی هبثِاماي اعتوبلی كا تٌَیِ ًىلؿُ ثبُـ یب ثـّی
لغَ یب هٌم٘ی ًِـُ ثبُـ:
.1

ّلگًَِ تغييل ؿك هجبلغ ٌُبًبییُـُ ُبهل ّلگًَِ تفبٍت ًبُی ام تٌَیِ؛

.2

ّلگًَِ تغييل ؿك ؿاهٌِ ًتبیذ (تٌنیل ًِـُ) ٍ ؿالیل آى تغييلات؛ ٍ

.3

تىٌيىْبي اكمُيبثی ٍ ٍكٍؿیْبي آلی هـل وِ ثلاي اًـامُگيلي هبثِاماي اعتوبلی هاَكؿ
اًتفبؿُ للاك گلفتِ اًت.

ح.

ؿك ؽَّٔ ثـّيْبي اعتوبلی ٌُبًبییُـُ ؿك تلويت تزبكي ٍاعـ تغٔيلوٌٌـُ ثبیـ
اٛال٣بت الناهی ثٌـّبي  75 ٍ 74اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي  4كا ثلاي ّل ٛجمِ ام فؽبیل افِب
وٌـ.

ت.

َٓكت تٜجيك هجلغ ؿفتلي ًللفلی ؿك اثتـا ٍ پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي وِ ثَٜك رـاگبًِ
ًِبىؿٌّـُ هَاكؿ میل اًت:
.1

هجلغ ًبؽبلْ اًتْالن اًجبُتِ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ ؿك اثتـاي ؿٍكُ گناكُگلي.

.2

افنایَ ًللفلی ٛی ؿٍكُ گناكُگلي ثِ رن ًللفلی هٌَ٠كُـُ ؿك هزوٍَ ِ٣اعاـ واِ
ٌّگبم تغٔيل ه٤يبكّبي ٛجمِثٌـي ثِ ٌَ٣اى ًگْـاكيُـُ ثلاي فالٍٍ ٛجاك اًاتبًـاكؿ
عٌبثـاكي 31

زاضاییْای غیطجاضی ًگْساضی ضسُ بیطای فیطٍش ٍ عولییا

هتَلیفضیسُ كا اعالام

هیوٌـ.
.3

ت٤ـیالت ًبُی ام ٌُبًبیی ث٤ـي ؿاكایيْبي هبليبت اًتمبلی ٛی ؿٍكُ گناكُگلي.

.4

ًللفلی هٌَ٠كُـُ ؿك هزوٍَ ِ٣اعاـ واِ ٛجاك اًاتبًـاكؿ عٌابثـاكي  31ثاِ ٌ٣اَاى
ًگْـاكيُـُ ثلاي فلٍٍ ٛجمِثٌـي ُـُ اًت ٍ ًللفلی لُ ٢ٜاٌبؽتُاـُ ٛای ؿٍكُ
گناكُگلي ثاـٍى ایٌىاِ ؿك گقُاتِ ؿك هزوَ٣اِ ٍاعاـ ٛجماِثٌاـيُاـُ ثاِ ٌ٣اَاى
ًگْـاكيُـُ ثلاي فلٍٍ هٌَ٠ك ُـُ ثبُـ.
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.5

میبى وبَّ اكمٍ ٌُبًبییُـُ ٛی ؿٍكُ گناكُگلي ٛجاك اًاتبًـاكؿ عٌابثـاكي .32
(ٛجك اًتبًـاكؿ عٌبثـاكي ٣ 32الٍُ ثل ایي النام اٛال٣بت ؿكثبكُ هجلغ لبثال ثبمیبفات ٍ
وبَّ اكمٍ ًللفلی ثبیـ افِب َُؿ).

.6

ّنیٌِ اًتْالن ٌُبًبییُـُ ٛی ؿٍكُ.

.7

ؽبلْ تفبٍتْبي ًلػ هجبؿلِ وِ ٛی ؿٍكُ گناكُگلي ٛجك اًتبًـاكؿ عٌابثـاكي 16

دثیاض

تغییط زض ًطخ اضظ ایزبؿ ُـُ اًت.
.8

ّل تغييل ؿیگل ؿك هجلغ ؿفتلي ٛی ؿٍكُ گناكُگلي.

.9

هجلغ ًبؽبلْ اًتْالن اًجبُتِ ٍ وبَّ اكمٍ اًجبُتِ ؿك پبیبى ؿٍكُ گناكُگلي.

ث  .هجلغ ٍ ُلط ّلگًَِ ًَؿ یب میبى ٌُبًبییُـُ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي ربكي وِ:
.1

هلثَ ٙثِ ؿاكایيْبي لبثل تِؾيْ تغٔيلُـُ یب ثـّيْبي تمجلُـُ ؿك تلويات تزابكي
اًت وِ ؿك ؿٍكُ گناكُگلي ربكي یب ؿٍكُّبي لجل تغت تأحيل للاك گلفتِ اًت؛ ٍ

.2

اًـامُ هبّيت یب فلاٍاًی آى ثِگًَِاي اًت وِ افِبي آى ثب ؿكن َٓكتْبي هابلی ٍاعاـ
تزبكي تلويتُـُ هلتج ٚاًت.

ششایطگزاس 

ة .61ؿك َٓكتی وِ تبكیؼ تغٔيل ثلاي تلويت تزبكي لجل ام ثىبكگيلي ایي اًتبًـاكؿ ثبُـ ثىبكگيلي
ایي اًتبًـاكؿ ثب تٌلي ثِ آیٌـُ ؿك اكتجب ٙثب تلويجْبي تزبكي هلثَ ٙثِ ٍاعـّبي تزبكي اُاتلاوی
یب تلويجْبي تزبكي ًبُی ام للاكؿاؿ پيبهـّبي میل كا ثِ ّولاُ ؿاكؿ:
الف .طتمِبٌسیٍ -اعـ تزبكي ثبیـ ٛجمِثٌـي تلويت تزبكي لجلی كا ٛجك كٍیِّبي عٌبثـاكي
گقُتِ ٍاعـ تزبكي ثلاي صٌيي تلويجْبیی اؿاهِ ؿّـ.
ة.

سطلفلی ضٌاساییضسُ زض گصضتِ -ؿك اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ ًبالًِاي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ
هیَُؿ .هجلغ ؿفتلي ًللفلی ًبُی ام تلويت تزبكي لجلی ثبیـ ه٤بؿل هجلغ ؿفتلي ًللفلی
ؿك آى تبكیؼ ٛجك كٍیِّبي عٌبثـاكي گقُتِ ٍاعـ تزبكي ثبُـ .ؿك ت٤ييي ایي هجلغ ٍاعـ
تزبكي ثبیـ هجلغ ؿفتلي ّلگًَِ اًتْالن اًجبُتِ آى ًللفلی ٍ وبَّ هتمبثل ًللفلی كا
عقف وٌـ .ت٤ـیل ؿیگلي ؿك هجلغ ؿفتلي ًللفلی ًجبیـ اًزبم َُؿ.
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ح.

سطلفلی کِ زض گصضتِ بِ عٌَاى کاّص زض حمَق هالکاًِ ضٌاسایی ضسُ استا كٍیِّبي عٌبثـاكي گقُتِ
ٍاعـ تزبكي هوىي اًت هٌزل ثِ ًللفلی ًبُی ام تلويت تزبكي لجلی َُؿ وِ ثِ ٌَ٣اى
وبَّ ؿك عمَق هبلىبًِ ٌُبًبیی ُـُ اًت .ؿك ایي ُلایٍ ٚاعـ تزبكي ًجبیـ آى ًللفلی
كا ثِ ٌَ٣اى ؿاكایی ؿك اثتـاي ًؾٌتيي ؿٍكُ ًبالًِاي وِ ایي اًتبًـاكؿ ثىبك گلفتِ هیَُؿ
ٌُبًبیی وٌـ .افنٍى ثل ایي ٍاعـ تزبكي ًجبیـ ّيش ثؾِی ام آى ًللفلی كا ٌّگبم ٍاگقاكي
توبم یب ثؾِی ام ف٤بليت تزبكي وِ ًللفلی ثِ آى هلثَ ٙاًت یب ٌّگبم وبَّ اكمٍ ٍاعـ
هَلـ ًمـي وِ ًللفلی ثِ آى هلثَ ٙاًت ؿك َٓكت ًَؿ ٍ میبى ٌُبًبیی وٌـ.
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