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 شگفتاریپ

 

 30/4/1386وِ زض تبضيد  ٍاتستِ اشراص اعالػات افشاي ػٌَاى ثب 12حؿبثساضي قوبضُ  اؾتبًساضز (1)

ؾبظهبى حؿبثطؾي تهَيت قسُ اؾت، جبيگعيي اؾتبًساضز حؿبثساضي ػوَهي  ٍؾظ هجوغ

آًْب اظ تبضيد نَضتْبي هبلي وِ زٍضُ هبلي  هَضز زضٍ العاهبت آى  قَز هيلجلي  12قوبضُ 

 االجطاؾت. قَز الظم ٍ ثؼس اظ آى قطٍع هي 1/1/1386

 اصلي تغييرات
 کاربرد دامنه

ِ    زٍلت وٌتطل تحت تجبضي ٍاحسّبي (2) ػواَم   وِ اٍضاق ؾْبم يب اٍضاق هكابضوت آًْاب ثا

، زضذهَل هؼبهالت ثب ؾبيط ٍاحاسّبي  ثبقس ػطضِ ػوَهي هيجطيبى  ػطضِ قسُ يب زض

ثبقاس زض   ٍاحس تجبضي گعاضقگط تحت وٌتطل زٍلت هاي  عطيك اظ ًِ ٍتجبضي وِ هؿتميوبً 

 .اؾت  اؾتبًساضز لطاض گطفتِايي زاهٌِ وبضثطز 

 تعاريف

 :اؾت قسُ زازُ ثؿظ ظيط هَاضز افعٍزى ثب “ ٍاثؿتِ قرم ” تؼطيف (3)

 تجبضي، ٍاحس ثط وٌتطل هكتطن زاضاي اقربل 

 قطيه ذبل اؾت آى زض تجبضي ٍاحس وِ ذبني هكبضوتْبي، ٍ 

  وبضوٌابى   عطح ثبظًكؿتگي ذابل  يب تجبضي، ٍاحس وبضوٌبىذبل  ثبظًكؿتگيعطح

 گًَِ عطحْب. اقربل ٍاثؿتِ ثِ آى ٍ ّوچٌيي ٍاحسّبي تجبضي تحت وٌتطل ايي

 

 تؼطيف قسُ اؾت. “ هسيطاى انلي ”انغالح  اؾتبًساضززض ايي  (4)
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 وابسته اشخاص اطالعات افشاي از هذف

 افكابي  هاَاضز ًياع   ٍثب اقربل ٍاثؿتِ  هؼبهالتتؼييي ليوت زض  هجبحث هطثَط ثِ ًحَُ (5)

 اقاربل  ثب هؼبهالت گيطي اًساظُ ثطاي اؾتبًساضز ايي ظيطا ؛اؾت قسُ حصف ،آى ثِ هطثَط

 .ضٍز ًوي ثىبض ٍاثؿتِ

ٍ قطيه ذبل تٌْب ثَاؾغِ زاقاتي وٌتاطل هكاتطن    وِ ززض اؾتبًساضز تهطيح قسُ اؾت  (6)

 ٍاثؿتِ ًيؿتٌس. يه هكبضوت ذبل، اقربل ثط

 افشا

 تهطيح وطزُ اؾت: ضا ظيط هَاضز ثبضُ زض افكب العاهبت ،اؾتبًساضز (7)

 ُثب اقربل ٍاثؿتاِ، زٍضُ تؿَياِ ٍ ًطخ ؾَز تضوياي قاسُ،  فيوبثيي حؿبثْبي  هبًس

 اظاي تؿَيِ. ثِهبّبي هطثَط ٍ هبّيت  تضويي

 ٍقسُ زضيبفت يب اضائِ قسُ تضويي ّطگًَِ جعئيبت ، 

 ِزيگط اظعطف قرم تجبضي ٍاحس تَؾظ يبٍاحس تجبضي  عطف اظ ثسّيْب تؿَي. 

 

 ظيط اؾت: قطح ثِالعاهبت جسيس افكب  ؾبيط (8)

  حابون ثاط ؾابيط هؼابهالت     هؼبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ ثب قطايظ افكبي ايٌىِ قطايظ

يىؿابى   (هؼابهالت حميماي  ٍاحس تجابضي )  ؾتسّبي ٍ زازاًجبم قسُ زض ضٍال ػبزي 

 وِ ايي اهط لبثل اثجبت ثبقس.ضزي هَا زضاؾت، 

 ٌٍِاثؿتِ اقربلهؼبهالت ثب  اظًبقي  الَنَل هكىَنٍ  قسُ ؾَذت هغبلجبت ّعي. 

  تفىيه ثِطزاذتٌي ثِ اقربل ٍاثؿتِ ٍ هجبلغ زضيبفتٌي اظ آًبى پهجلغ هؼبهالت، ٍ هجبلغ 

 عجمبت هكرم.
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 ػاسم   نَضت زضٍ  ، چٌبًچِ هتفبٍت ثبقس،ًْبيي وٌٌسُ وٌتطل ٍ انلي تجبضي ٍاحس ًبم

تْيِ نَضتْبي هبلي ثطاي اؾتفبزُ ػوَهي تَؾظ ٍاحسّبي هعثَض، ًابم ٍاحاس تجابضي    

 .زّس ضا اًجبم هي وبض اييانلي ثؼسي وِ 

  حبون  قطايظ ثبثيي قطايظ حبون ثط هؼبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ  اّويت ثبهَاضز افتطاق

 احس تجبضي.ثط ؾبيط هؼبهالت اًجبم قسُ زض ضٍال ػبزي زاز ٍ ؾتسّبي ٍ
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 و مطالعه “حسابذاري استانذاردهاي بر اي مقذمه ” به باتوجه بايذ استانذارد اين

 .شود گرفته بکار

 هذف

اي جلت ًظاط  ّسف ايي اؾتبًساضز، تؼييي العاهبت افكب زض نَضتْبي هبلي ٍاحس تجبضي ثط . 1

صيطي هابلي  پا  ػولىطز هبلي ٍ اًؼغابف  ،وٌٌسگبى ثِ ايي اهط اؾت وِ ٍضؼيت هبلي اؾتفبزُ

ٍجَز اقربل ٍاثؿتِ، ٍ هؼبهالت ٍ هبًسُ حؿبثْبي  تأثيطٍاحس تجبضي هوىي اؾت تحت 

 فيوبثيي لطاض گطفتِ ثبقس.

 دامنه کاربرد

 ایي استاًساضز تایس زض هَاضز ظیط تىاض گطفتِ شَز: . 2

 تشريض ضٍاتظ ٍ هؼاهالت تا اشراص ٍاتستِ، ف.ال

 تشريض هاًسُ حساتْاي فيواتيي ٍاحس تجاضي ٍ اشراص ٍاتستِ آى، . ب

 شَز، ٍ العاهی هی “ب”  ٍ “الف” تشريض شطایغی وِ افشاي هَاضز هٌسضج زض تٌسّاي  . ج

 .“ب ”ٍ  “الف ”تؼييي افشاي الظم زضتاضُ هَاضز هٌسضج زض تٌسّاي  . ز

 

 هسهتميوا  سّاي تجاضي تحت وٌتطل زٍلت، زضذظَص هؼاهالت تا سایط ٍاحسّاي تجاضي وهِ  ٍاح . 3

زاهٌهِ وهاضتطز ایهي    زض  ،تاشهٌس  عطیك ٍاحس تجاضي گعاضشگط تحهت وٌتهطل زٍلهت ههی     اظ ًِ ٍ

ِ  هگط، گيطز استاًساضز لطاض ًوی اٍضاق سهْام یها اٍضاق هشهاضوت ٍاحهس تجهاضي گعاضشهگط        ایٌىه

 ػطضِ ػوَهی تاشس.جطیاى  ػوَم ػطضِ شسُ یا زض تِ

حساتْاي فيواتيي تایس زض طَضتْاي   هؼاهالت تا اشراص ٍاتستهِ ٍ هاًسُ عثك ایي استاًساضز، . 4

هالی وليِ ٍاحسّاي تجاضي اظجولِ طَضتْاي هالی جساگاًِ ٍاحس تجاضي اطلی، شطیه ذهاص  

افشها   شهَز  ههی ئِ اضا 23ٍ  20، 11استاًساضزّاي حساتساضي شواضُ گصاض وِ عثك  یا سطهایِ

 گطزز.
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 حؿبثْبي فيوبثيي  زض نَضتْبي هبلي يه ٍاحس تجبضي، هؼبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ ٍ هبًسُ . 5

هؼابهالت ثاب    ،زض ناَضتْبي هابلي تلفيماي    .قاَز  افكب هيثب ؾبيط ٍاحسّبي تجبضي گطٍُ 

 گطزز. زضٍى گطٍّي حصف هي حؿبثْبي  ٍ هبًسُزضٍى گطٍّي اقربل ٍاثؿتِ 

 تعاريف

 : ضفتِ است تىاض طیظ هشرضی هؼاً تا استاًساضز يیا زض لیش اطغالحات . 6

  وِ استي تجاض ٍاحس تٍِاتستِ  یطَضت زض شرض هی : ٍاتستِشرض : 

 : ٍاسغِ چٌس ای هی كیعط اظ نيطهستميغ ای، نيهستم عَض تِ .الف

 تطلوٌ تحت آى تا ای شَز، وٌتطلي تجاض ٍاحس تَسظ ای وٌس، وٌتطل ضاي تجاض ٍاحس . 1

 ٍی فطػه تجاضي ي ٍاحسّا ،یاطلي تجاضي ٍاحسّا شاهل) تاشس زاشتِ لطاضٍاحس 

 ، (گطٍُ ّن یفطػتجاضي ي ٍاحسّا

 زاشتِ تاشس، یا هالحظِ لاتلزض ٍاحس تجاضي ًفَش  . 2

 . زاشتِ تاشس هشتطن وٌتطلي تجاض ٍاحس تط . 3

 20اضي شهواضُ  عثهك تؼطیهف اسهتاًساضز حسهاتس    ) تاشسآى ٍاحس  ٍاتستِي تجاض ٍاحس . ب

 ، ( “ٍاتستِي تجاضي ٍاحسّا زضي گصاضِ یسطهاحساتساضي  ”ػٌَاى  تا

تها ػٌهَاى    23عثك تؼطیف استاًساضز حساتساضي شهواضُ  هشاضوت ذاص آى ٍاحس تاشس ) . ج

 ، (“حساتساضي هشاضوتْاي ذاص ”

 اظ هسیطاى اطلی ٍاحس تجاضي یا ٍاحس تجاضي اطلی آى تاشس، . ز

 ،شستا“ ز ” یا“ الف ”اشراص اشاضُ شسُ زض تٌسّاي  ذَیشاًٍس ًعزیه . ّ

شهَز، تحهت وٌتهطل     وٌتهطل ههی   “ ّ ”یها   “ز ”تَسظ اشراص اشاضُ شسُ زض تٌسّاي  . ٍ

اي اظ حك ضأي آى  هالحظِ لاتلآًاى است ٍ یا ایٌىِ سْن  هالحظِ لاتلهشتطن یا ًفَش 

 هستمين یا غيطهستمين زض اذتياض ایشاى تاشس، ٍ عَض تِ

ح تاظًشستگی ذاص واضوٌاى ٍاحس تجاضي یا عهطح تاظًشسهتگی ذهاص واضوٌهاى     عط . ظ

ِ  ایهي اشراص ٍاتستِ تِ آى ٍ ّوچٌيي ٍاحسّاي تجاضي تحت وٌتهطل   عطحْها   گًَه

 تاشس.
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 ِاظ ًظهط  طهط   ٍاتستِ اشراص ييتتؼْسات  ای ذسهاتهٌاتغ،  اًتمال : ٍاتستِشرض  تا هؼاهل 

 است. آىي تْا هغالثِ ػسم ای هغالثِ

 زض ضٍز یهه  اًتظاض وًِسثی ٍ سثثی فطز ذَیشاًٍس  اًٍساى ًعزیه :ذَیش  ِ  ٍاحهس  تها  هؼاهله

شاهل ذَیشاًٍساى  هؼوَال وِ  شَز ٍالغي ٍ ًفَش تحت ای زّس لطاض ًفَش تحت ضاي ٍ ،يتجاض

 است.اٍل تا سَم  ًسثی ٍ سثثی عثمِ

 ي تجاض ٍاحسیه ی اتيػول ٍی هالي استْايسضاّثطي یی تَاًا : وٌتطل ِ  هٌهافغ  وسهة  ظهَض هٌ ته

 .اظ فؼاليتْاي آى يالتظاز

 : تيهسهوَل  ٍ اضيه اذتهَظف یا غيط هَظف  عَض تِوِ   یاشراط هسیطاى اطلی  ِ  ،يعیه ض تطًاهه

ُ  نيطهسهتم يغ ایه  نيهسهتم  عَض تِ ضاي تجاض ٍاحسي تْايفؼال وٌتطل ٍّسایت  ، زاضًهس  تطػْهس

  ی.شاهل اػضاي ّيوت هسیطُ، هسیطػاهل ٍ هسیطاى اضشس اجطای جولِ اظ

 یه تَافك لطاضزازي. هَجة تِ: هشاضوت زض وٌتطل یه فؼاليت التظازي  هشتطن وٌتطل 

 ی اتيػول ٍی هالي استْايس تِ هطتَط يْایطيگ نيتظو زض هشاضوتیی تَاًا : هالحظِ لاتل ًفَش

 .هعتَضي استْايس وٌتطل حس زض ًِی ٍل ،يتجاض ٍاحس

 هذف از افشاي اطالعات اشخاص وابسته

اقربل ٍاثؿتِ اظ ٍيػگيْبي هؼوَل فؼبليتْبي تجبضي اؾات. ثاطاي هلابل، ثطذاي      ضاثغِ ثب . 7

عطيك ٍاحسّبي تجبضي فطػي، هكابضوتْبي   ٍاحسّبي تجبضي ثركي اظ فؼبليتْبي ذَز ضا اظ

، ٍاحس تجابضي ثاب زاقاتي    زٌّس. زض ايي قطايظ ذبل ٍ ٍاحسّبي تجبضي ٍاثؿتِ اًجبم هي

تَاًس ثط ؾيبؾاتْبي هابلي ٍ ػوليابتي ٍاحاس      هي حظِهال لبثلوٌتطل، وٌتطل هكتطن يب ًفَش 

 ثگصاضز. تأثيطصيط پ ؾطهبيِ

صيطي هابلي  پا  تَاًس ثط ٍضؼيت هبلي، ػولىطز هابلي ٍ اًؼغابف   ضاثغِ ثب قرم ٍاثؿتِ هي . 8

ٍاحس تجبضي تأثيط زاقتِ ثبقس. اقربل ٍاثؿتِ هوىي اؾت هؼابهالتي اًجابم زٌّاس واِ     

س. ثطاي هلبل، يه ٍاحس تجابضي فطػاي هوىاي اؾات     زٌّ ٍاثؿتِ اًجبم ًوي اقربل غيط
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ليوت يب قطايغي هتفبٍت ثب ؾبيط هكتطيبى ثاِ ٍاحاس تجابضي انالي      وبالّبي ذَز ضا ثِ

ثفطٍقس. ّوچٌيي هجبلغ هؼبهالت ثيي اقربل ٍاثؿتِ هوىي اؾات ثاب هجابلغ هكابثِ ثايي      

 ٍاثؿتِ يىؿبى ًجبقس. اقربل غيط

صيطي هبلي ٍاحس تجبضي هوىي اؾت تحت تأثيط ضاثغِ پ فٍضؼيت هبلي، ػولىطز هبلي ٍ اًؼغب . 9

نَضت ًگيطز. ٍجَز ضاثغِ  اي ثب اقربل ٍاثؿتِ ثب اقربل ٍاثؿتِ ٍالغ قَز حتي اگط هؼبهلِ

هؼبهالت ٍاحس تجبضي ثب ؾبيط اقربل وبفي ثبقس.  هوىي اؾت ثطاي تأثيطگصاضي ثطتٌْبيي  ثِ

  اؾت  هوىي قس،  توله زيگط  تجبضي ٍاحس  تَؾظ  تجبضي ٍاحس  يه  وِ  ايي اظ  پؽ ،ثطاي هلبل

ِ  ، گاطٍُ   تجابضي   ٍاحسّبي اظ  يىي ٍ  هؼبهلِ  عطف  تجبضي ٍاحس  ثيي  ضلبثت  ؾجت ثِ   ضٍاثاظ   ثا

  اقربل ثب  ضاثغِ ٍجَز نطف ، ّوچٌيي. زّس  ذبتوِ ذَز  هؼبهلِ  عطف  تجبضي ٍاحس ثب  تجبضي

ِ   لبثال  ًفَش  ػلت ثِ ، عطف زٍ اظ  يىي گطزز  ؾجت  اؾت  هوىي  ٍاثؿتِ  زيگاط،   عاطف   هالحظا

 زؾاتَض   عجك  فطػي  تجبضي ٍاحس  يه  اؾت  هوىيثطاي هلبل، . وٌس  اجتٌبة  اهطي  ثِ  پطزاذتي اظ

 .قَز  هٌغ  تَؾؼِ ٍ  تحميك  فؼبليتْبي  اًجبم اظ  انلي  تجبضي ٍاحس

ٍ ضاثغِ ثب اقاربل ٍاثؿاتِ    يوبثييثِ زاليل هصوَض، آگبّي اظ هؼبهالت، هبًسُ حؿبثْبي ف . 10

قابهل  اظ ػوليبت ٍاحاس تجابضي    وٌٌسگبى نَضتْبي هبلي هوىي اؾت ثط اضظيبثي اؾتفبزُ

 پيف ضٍي ٍاحس تجبضي، تأثيط ثگصاضز.ٍ فطنتْبي ضيؿه اضظيبثي 

زض اضظيبثي ّطگًَِ ضاثغِ احتوبلي ثب اقربل ٍاثؿتِ، ثِ هحتاَاي ضاثغِ ٍ ًِ نطفبً قاىل   . 11

 قَز. لبًًَي آى تَجِ هي

 عجك هفبز ايي اؾتبًساضز، اقربل ظيط لعٍهبً اقربل ٍاثؿتِ ًيؿتٌس: . 12

يب هاسيط انالي هكاتطن،    هسيطُ  َاؾغِ زاقتي ػضَ ّيئتزٍ ٍاحس تجبضي نطفبً ث الف.

 ٍاثؿتِ،  قرمزض تؼطيف “ ٍ ”ٍ “  ز ”ٍجَز ثٌسّبي ػليطغن 

 زٍ قطيه ذبل نطفبً ثَاؾغِ زاقتي وٌتطل هكتطن ثط يه هكبضوت ذبل، . ة
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ذسهبت ّبي تجبضي، قَضاّبي وبضگطي، هؤؾؿبت  تأهيي وٌٌسگبى هٌبثغ هبلي، اتحبزيِ . ج

تاي اگاط   ػوَهي ٍ ازاضات زٍلتي، نطفبً ثِ ٍاؾغِ هؼبهالت ػبزي ثب ٍاحس تجبضي )ح

هكابضوت   گياطي آى  ثتَاًٌس آظازي ػول ٍاحس تجبضي ضا هحسٍز يب زض فطآيٌس تهاوين 

 وٌٌس(، ٍ

وِ ٍاحاس  ًوبيٌسگيْبيي وٌٌسگبى يب  اهتيبظ، تَظيغ هكتطيبى، فطٍقٌسگبى، نبحجبى حك . ز

س، زّا  اًجابم هاي  آًْاب  اي اظ هؼبهالت تجبضي ذَز ضا ثب  هالحظِتجبضي حجن لبثل 

 ثِ ٍاؾغِ ٍاثؿتگي التهبزي حبنل قسُ ثبقس. ّطگبُ ضاثغِ نطفبً

 افشا

زاضز وِ ّيئت هاسيطُ   هَضز قطوتْبي ؾْبهي همطض هي انالحيِ لبًَى تجبضت زض 129هبزُ  . 13

قطوت، گعاضقي زضذهَل هؼبهالت ثب ثطذي اقربل ٍاثؿتِ ثِ اٍليي هجواغ ػواَهي   

بهالت ثاب اقاربل   هاَضز هؼا   ػبزي نبحجبى ؾْبم اضائِ وٌس. اگطچِ افكبي اعالػبت زض

اؾات،   129ٍاثؿتِ عجك ايي اؾتبًساضز زضثطگيطًسُ الالم ثب اّويت هؼبهالت هكاوَل هابزُ   

 129ليىي گعاضـ وبهل هؼبهالت يبز قسُ، عجك لبًَى ضطٍضت زاضز. اعالػبت الظم عجك هبزُ 

اظ يبززاقت هطثَط ثِ هؼابهالت ثاب اقاربل ٍاثؿاتِ ياب      زض يبززاقت تَضيحي هؿتملي 

 قَز. يَؾت نَضتْبي هبلي افكب هيپنَضت  ثِ

ثتَاًاس    قَز وِ هي  تلمي  ثب اّويت  اعالػبتي ،هالی  گعاضشگطي  ًظطي  هفاّينزٍم   فهل  عجك . 14

قاَز، تاأثيط    اترابش هاي    هبلي  نَضتْبي  ثطهجٌبي  وِ  وٌٌسگبى اؾتفبزُ  التهبزي  ثطتهويوبت

  ذابل   زلات   ، هؿتلعم ٍاثؿتِ  ثب اقربل  هؼبهالت  زض ظهيٌِ  اّويت  ويفيت  ثگصاضز. اػوبل

  آًْاب ثاطاي    تٌْب اّويت ًِ ، ٍاثؿتِ  ثب اقربل  هؼبهالت  اّويت  ثِ  ًؿجت  . زض لضبٍت اؾت

ًيع ثبياس    هؼبهلِ  عطف  ٍاثؿتِ  ثب قرم  آًْب زض ضاثغِ  اّويت  گعاضقگط، ثلىِ  ٍاحس تجبضي

 : هَاضز ظيط هسًظط لطاض گيطز زض

 هسيطاى انلي ٍاحس تجبضي ثبقس، يباظ   هؼبهلِ  عطف  ٍاثؿتِ  قرم  وِ  ٌّگبهي الف.
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 زض  هاَضز اقابضُ  قرم   ًعزيه  اظ ذَيكبًٍساى  هؼبهلِ  عطف  ٍاثؿتِ  قرم  ّطگبُ .  ة

 ثبقس، يب “ الف ”ثٌس 

  هَضز اقبضُاقربل   وٌتطل  تحت  ، ٍاحس تجبضي هؼبهلِ  عطف  ٍاثؿتِ  قرم  چٌبًچِ .  ج

 ثبقس. “ ة ”يب  “ الف ”  يزض ثٌسّب

تيي آًْها ًظط اظ اًجام یا ػسم اًجام هؼاهلِ   ضٍاتظ تيي ٍاحسّاي تجاضي اطلی ٍ فطػی تایس طط  . 15

وٌٌهسُ   طَضت هتفاٍت تهَزى، وٌتهطل   افشا شهَز. ٍاحس تجاضي تایس ًام ٍاحس تجاضي اطلی ٍ زض

طَضتْاي هالی  ٍ وٌتطل وٌٌسُ ًْایی، یه اظ ٍاحسّاي تجاضي اطلی چٌاًچِ ّيچ ًْایی ضا افشا وٌس.

زّهس تایهس    وِ ایي واض ضا اًجام هیتؼسي ًىٌٌس، ًام ٍاحس تجاضي اطلی تْيِ ػوَهی  تطاي استفازُ

 افشا شَز.

ٍاحاس   وٌٌسگبى نَضتْبي هبلي، اثط ضٍاثظ ثاب اقاربل ٍاثؿاتِ ضا ثاط     ثطاي ايٌىِ اؾتفبزُ . 16

ٍاثؿاتِ زض ناَضت ٍجاَز وٌتاطل،      تجبضي گعاضقگط تكريم زٌّس، ضاثغِ ثب اقاربل 

ثاط العاهابت    قَز. ايي افكب، ػالٍُ ًظط اظ اًجبم يب ػسم اًجبم هؼبهلِ ثيي آًْب افكب هي نطف

طهَضتْاي ههالی تلفيمهی ٍ حسهاتساضي     ثاب ػٌاَاى    18حؿبثساضي قوبضُ افكب عجك اؾتبًساضز 

  ثبقس. هي گصاضي زض ٍاحسّاي تجاضي فطػی سطهایِ

 اظ ثؼاس ، ًرؿتيي ٍاحس تجابضي زض گاطٍُ،   15جبضي انلي ثؼسي زض ثٌس اظ ٍاحس تهٌظَض  . 17

 وٌس. ثطاي اؾتفبزُ ػوَهي تْيِ هيٍاحس تجبضي انلي اؾت وِ نَضتْبي هبلي تلفيمي 

زضن اثط تالمَُ ضاتغِ تا شرض ٍاتسهتِ   هٌظَض تِزض طَضت اًجام هؼاهالت تيي اشراص ٍاتستِ،  . 11

هاّيت ایي ضاتغِ ضا ّوهطاُ تها اعالػهاتی زضتهاضُ هؼهاهالت ٍ       تط طَضتْاي هالی، ٍاحس تجاضي تایس

 هاًسُ حساتْاي فيواتيي افشا وٌس. حسالل افشا تایس شاهل هَاضز ظیط تاشس:

 هثلغ هؼاهالت، الف.

 هاًسُ حساتْاي فيواتيي، ًحَُ تسَیِ ٍ ًطخ سَز تضويي شسُ،  . ب

 یا زضیافت شسُ، اضائِ شسُ جعئيات ّطگًَِ تضويي . ج

 ، ٍحساتْاي فيواتيي الَطَل هطتَط تِ هاًسُ شذيطُ هغالثات هشىَن . ز

ِ. هشىَن ّعیٌِ هغالثات سَذت شسُ ٍ . ّ ٍاتست  الَطَل عی زٍضُ ًاشی اظ هؼاهالت تا اشراص 
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 تایس تطاي ّطیه اظ عثمات ظیط اًجام شَز: 11العاهات افشاي تٌس  . 11

 ٍاحس تجاضي اطلی، الف.

 ٌتطل هشتطن یا ًفَش لاتل هالحظِ تط ٍاحس تجاضي،ٍاحسّاي تجاضي زاضاي و . ب

 ٍاحسّاي تجاضي فطػی، . ج

 ٍاحسّاي تجاضي ٍاتستِ، . ز

 شطیه ذاص است،  آىهشاضوتْاي ذاطی وِ ٍاحس تجاضي زض  . ّ

 ، ٍآىهسیطاى اطلی ٍاحس تجاضي یا ٍاحس تجاضي اطلی  . ٍ

 سایط اشراص ٍاتستِ. . ظ

 

طحؿت عجمبت هكارم  ثقربل ٍاثؿتِ ٍ هجبلغ زضيبفتٌي اظ آًبى افكبي هجبلغ پطزاذتٌي ثِ ا . 20

ًحهَُ   ػٌَاى ثب 1، ثؿظ العاهبت افكبي هٌسضج زض اؾتبًساضز حؿبثساضي قوبض19ُقسُ زض ثٌس 

هَضز اضائِ اعالػبت زض تطاظًبهِ يب زض يبززاقتْبي تَضيحي اؾت. اياي   زض اضائِ طَضتْاي هالی

حؿبثْبي فيوبثيي ٍ ًيع هؼبهالت ثب اقاربل    هبًسُبضُ زضثضا تطي  اعالػبت جبهغ ،ثٌسي عجمِ

 ؾبظز. ٍاثؿتِ فطاّن هي

 :گطزز وِ اگط ثب اقربل ٍاثؿتِ اًجبم قَز افكب هي ّبيي اظ هؼبهالتي اؾت هَاضز ظيط ًوًَِ . 21

 ذطيس يب فطٍـ وبال، الف.

 ذطيس يب فطٍـ زاضاييْبي غيطجبضي، . ة

 اضائِ يب زضيبفت ذسهبت، . ج

 ،ّبُ اجبض . ز

 ّبي تحميك ٍ تَؾؼِ، طٍغُپاًتمبل  . ّ

 اًتمبالت ًبقي اظ لطاضزاز حك اهتيبظ، . ٍ

 ،هست ٍ ثلٌسهست  وَتبُ اظ اػنتأهيي هٌبثغ هبلي  . ظ

 ّب ٍ ٍثبيك، ٍ تأهيي تضويي . ح

 قرم زيگط. عطف اظٍاحس تجبضي يب تَؾظ ٍاحس تجبضي  عطف اظتؿَيِ ثسّيْب  . ط
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قَز واِ ناَضتْبي هابلي ٍاحاس      اي افكب هي اثؿتِ اؾبؾبً زض زٍضُهؼبهالت ثب اقربل ٍ . 22
، زض ضاؾاتبي اضائاِ اعالػابت هفياس،     حبل ايي ثبآًْب لطاض گطفتِ اؾت. تجبضي تحت تأثيط 

بي آتاي ضا  ّا  اًؼمبز لطاضزازّبيي وِ ػوستبً نَضتْبي هبلي زٍضُ هَضز زضافكبي اعالػبت 
 يبثس. لطاضزازّب، ضطٍضت هي گًَِ ايي تحت تأثيط لطاض ذَاّس زاز، زض زٍضُ اًؼمبز

 

سایط هؼاهالت اًجام شهسُ زض   تط  افشاي ایٌىِ شطایظ هؼاهالت تا اشراص ٍاتستِ تا شطایظ حاون . 23

ٍاحس تجاضي )هؼاهالت حميمی( یىساى است تایس تٌْا ظههاًی طهَضت    ستسّاي ٍ زازضٍال ػازي 

تهيي شهطایظ هؼهاهالت تها     اّويت  تفاٍت تاٍجَز  طَضت زضوِ ایي اهط لاتل اثثات تاشس.  گيطز 

 هؼاهالت حميمی، هَاضز افتطاق تایس افشا شَز.تط  اشراص ٍاتستِ ٍ شطایظ حاون

ایٌىهِ زضن اثهطات هؼهاهالت تها      طَضت هجوَع افشا شَز، هگهط  الالم تا هاّيت هشاتِ تایس تِ . 24

 َضت جساگاًِ تاشس.ط اشراص ٍاتستِ تط طَضتْاي هالی ٍاحس تجاضي هستلعم افشاي آًْا تِ

 

 تاريخ اجرا

ٍ تؼهس   1/1/1316وليِ طَضتْاي هالی وِ زٍضُ هالی آًْا اظ تاضید  هَضز زضالعاهات ایي استاًساضز  . 25

 االجطاست. شَز، الظم شطٍع هی آىاظ 

 

 المللي حسابذاري مطابقت با استانذاردهاي بين

افشهاي   ػٌاَاى  ثب 24حؿبثساضي قوبضُ  الوللي ييثثب اجطاي العاهبت ايي اؾتبًساضز، هفبز اؾتبًساضز  . 26

ٍاتستِ  : قَز هياؾتلٌبي هَاضز ظيط ًيع ضػبيت  ، ِث2004هبضؼ  31ٍيطايف  اعالػات اشراص 

 ٍ ،افكبي حمَق ٍ هعايبي هسيطاى . الف

، ثِ اؾتلٌبي ٍاحسّبيي وِ اٍضاق ؾْبم يب اٍضاق ٍاحسّبي تجبضي تحت وٌتطل زٍلت . ة

زضذهاَل   ػطضِ ػوَهي اؾات، جطيبى  م ػطضِ قسُ يب زضهكبضوت آًْب ثِ ػوَ

ٍاحس تجبضي گعاضقگط  عطيك ًِ اظ ٍ هؿتميوبًهؼبهالت ثب ؾبيط ٍاحسّبي تجبضي وِ 

 ثبقس. تحت وٌتطل زٍلت هي
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 پیوست

 گیري نتیجه مباني
 

 .نيست 21 شماره حسابذاري استانذارد السامات از بخشي گيري نتيجه مباني اين

جِ ِث  . 1 ّجاطز تجابضي، عجاك اؾاتبًساضزّبي      آى تأثيطافكبي حمَق ٍ هعايبي هسيطاى انلي ثبَت ثط ضا

جِ ثبالعاهي قسُ اؾت. اهب اولطيت اػضبي وويِت  الوللي ثيي ثاِ قاطايظ التهابزي ٍ اجتوابػي      َت

ٍاحسّبي حبون س. ثط ازاضُ  ؿٌت  تجبضي زض وكَض، افكبي حمَق ٍ هعايبي هسيطاى انلي ضا العاهي ًسًا

عجك اؾتبًساضز لجلي، ٍاحسّبي تجبضي انلي وِ نَضتْبي هبلي جساگبًِ ذاَز ضا ّواطاُ    . 2

 ثييضٍاثظ  تأثيطثِ وطزًس هكوَل اؾتبًساضز ًجَزًس. ثبتَجِ  نَضتْبي هبلي تلفيمي هٌتكط هي

 هؼبهالت ثب اقربل ٍاثؿتِ هَضز زضبي فطػي آى، افكبي اعالػبت ٍاحس تجبضي انلي ٍ ٍاحسّ

فيوبثيي ثطاي آگبّي اظ هيعاى حوبيتْبي اقربل ٍاثؿتِ ثؿيبض اؾبؾاي اؾات.    ّبي هبًسٍُ 

 لصا زض نَضتْبي هبلي جساگبًِ ٍاحسّبي تجبضي انلي، العاهبت ايي اؾتبًساضز ثبيس ضػبيت قَز.

ٍلت زض24ؿبثساضي قوبضُ ح الوللي ثييثطاؾبؼ اؾتبًساضز  . 3 ٌتطل ز ٍاحسّبي تجبضي تحت و هاَضز   ، 

ٌٌاس. زض اياطاى       ٍلتي ثبيس العاهبت اؾاتبًساضز هعثاَض ضا ضػبيات و ٍاحسّبي ز توبم هؼبهالت ثب ؾبيط 

ٍلت ثؿيبض گؿتطزُ اؾت ٍ  ٌتطل ز ٍلتاي   ؾَي اظٍاحسّبي تجبضي تحت و ٍاحسّبي تجبضي ز زيگط 

بثطايي حجن ظيبزي اظ هؼبهالت هلعهٌس وبالّب ٍ ذسهبت ذَز ضا ثب ا ٌٌس. ٌث ِْي و ٍلتي ت َيت ثرف ز ٍل

ًَِ ايي ٍلت اؾت. افكبي اعالػابت هطثاَط ثاِ     گ ٌتطل ز ٍاحسّبي تحت و ِ  اياي ٍاحسّب ثب  ًَا  گ

َاى ِثهؼبهالت  بي هابلي     ػٌ ٍاثؿِت ثبػث افعايف ظيبز حجن اعالػابت ناَضْت اعالػبت اقربل 

جْي لبثلوِ اظ ؾَزهٌسي  قَز هي ٍلات،   ثطذَضزاض َت ٌتطل ز ٍاحسّبي تجبضي تحت و ًيؿت. لصا، 

ب ِث ػوَم ػطضِ قسُ يب زضجطيبى ػطضِ  ِث ضاق هكبضوت آًْ ضاق ؾْبم يب ٍا ٍاحسّبيي وِ ٍا بي  اؾتٌل

ٍاحسّبي تجبضي وِ ثبقس،  ػوَهي هي ٍاحاس   عطياك  اظ ًِ ٍ هؿتميوبًزضذهَل هؼبهالت ثب ؾبيط 

ٍلت هي ٌتطل ز  ل ايي اؾتبًساضز ذبضج قسُ اؾت.ثبقٌس اظ قوَ تجبضي گعاضقگط تحت و


