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َدف 
.1

ّدف ایي استاًدازد ،الصام ٍاحد تجازی تِ افشای اعالػاتی است کِ استفادُکٌٌددااى ودَزتْای هدالی زا قدادز تدِ
ازشیاتی هَازد شیس کٌد:
الف .هاّیت مىافع آى دز ياحذَای تجاسی دیگش ٍ زیسکْای هستثظ تا آى هٌافغ؛ ٍ
ب.

آثاز آى هٌافغ تس ٍضؼیت هالی ،ػولکسد هالی ٍ جسیاًْای ًقدی ٍاحد تجازی.

دستیابیبٍَدف 

.2

تشای دػتیاتی تِ ّذف هٌذسد دس تٌذ ٍ ،1احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .لضاٍتْا ٍ هفشٍضات ػوذُای وِ دس تؼییي هَاسد صیش تىاس گشفتِ اػت:

ب.

.1

هاّیت هٌافغ آى دس ٍاحذ تجاسی دیگش یا هـاسوت دیگش؛

.2

ًَع هـاسوتی وِ دس آى هٌافغ داسد (تٌذّای  8تا )11؛

.3

احشاص تؼشیف ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ،دس هَاسد همتضی (تٌذ )11؛ ٍ

اعالػاتی دستاسُ هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس:
.1

ٍاحذّای تجاسی فشػی (تٌذّای  13تا )22؛

.2

هـاسوتْا ٍ ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ (تٌذّای  31تا )34؛ ٍ

.3

ياحذَای تجاسی ساختاسیافتهٍای وِ تَػدظ ٍاحدذ تجداسی وٌتدشل ًودیؿدًَذ (ٍاحدذّای تجداسی
ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ) (تٌذّای  35تا .)43

.3

چٌاًچِ هَاسد افـای الضاهی دس ایي اػتاًذاسد تِ ّوشاُ افـاّای همشس دس ػایش اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی ،هَجدة
دػتیاتی تِ ّذف هٌذسد دس تٌذ ً 1ـَدٍ ،احذ تجاسی تایذ ّشگًَِ اعالػات اضافی سا وِ تشای دػتیاتی تِ ایدي
ّذف الصم اػت ،افـا وٌذ.

.4

ٍاحذ تجاسی تایذ ػغح جضئیات هَسد ًیاص تشای دػتیاتی تِ ّذف افـا ٍ هیضاى تأویذ تش ّش یه اص الضاهات ایدي
اػتاًذاسد سا هَسد تَجِ لشاس دّذٍ .احذ تجاسی تایذ هَاسد افـا سا تِگًَِای تجویغ یا تفىیه وٌذ وِ اعالػات
هفیذ ،تِ دلیل افـای حجن صیادی اص جضئیات تیاّویت یا تجویغ الالم تا ٍیظگیْای هتفداٍت ،پٌْداى ًواًدذ (تدِ
تٌذّای ب 2تا ب 6هشاجؼِ ؿَد).
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دامىٍکاربزد 

.5

ایي اػتاًذاسد تایذ تَػظ یه ٍاحذ تجاسی وِ دس ّش یه اص هَاسد صیش هٌافغ داسد ،تىاس گشفتِ ؿَد:
الفٍ .احذّای تجاسی فشػی
ب .هـاسوتْا (یؼٌی ػولیات هـتشن یا هـاسوتْای راف)

.6

ج.

ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ

ت.

ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ.

تِ اػتخٌای هَسد تَكیفؿذُ دس تٌذ ب ،17الضاهات ایي اػتاًذاسد تشای هٌافغ اؿداسُؿدذُ دس تٌدذ  5ودِ عثدك
اػتاًذاسد حؼاتذاسی  31داساییُای غیشجاسی وگُذاسیضذٌ بشای فشيش ي عملیات متًقفضهذٌ ،تِ ػٌَاى ًگْذاسیؿذُ تشای
فشٍؽ یا ػولیات هتَلفؿذُ عثمِتٌذی هیؿَد (یا دس هجوَػِ ٍاحذ عثمِتٌذیؿذُ تشای فدشٍؽ یدا ػولیدات
هتَلفؿذُ لشاس هیگیشد) ،واستشد داسد.

.7

ایي اػتاًذاسد دس هَاسد صیش واستشد ًذاسد:
الف .عشحْای هضایای تاصًـؼتگی یا ػایش عشحْای هضایای تلٌذهذت واسوٌاى وِ اػتاًذاسد حؼاتذاسی 33

مضایای

باصوطستگی کاسکىان دس هَسد آًْا واستشد داسد.
ب.

كَستْای هالی جذاگاًِ ٍاحذ تجاسی وِ اػتاًذاسد حؼاتذاسی 18

صًستُای مالی جذاگاوٍ

(تجذیذًظشؿذُ

 )1398دس هَسد آًْا واستشد داسد .تا ٍجَد ایي:
.1

اگش ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ هٌافؼی داؿدتِ تاؿدذ ٍ كدَستْای
هالی جذاگاًِ سا تِ ػٌَاى تٌْا كَستْای هالی رَد تْیِ وٌذ ،تایذ الضاهات تٌذّای  35تدا  43سا دس
تْیِ كَستْای هالی جذاگاًِ تىاس گیشد.

.2

یه ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی وِ دس كَستْای هالی آى ،توام ٍاحذّای تجاسی فشػی عثك تٌدذ
 33اػتاًذاسد حؼاتذاسی  39صًستُای مالی تلفیقی (هلَب  )1398تِ اسصؽ هٌلدفاًِ اًدذاصُگیدشی
هیؿًَذ ٍ تغییشات اسصؽ هٌلفاًِ دس ػَد یا صیاى دٍسُ هٌؼىغ هدیگدشدد ،تایدذ هدَاسد افـدای
الضاهی هشتثظ تا ٍاحذّای تجاسی ػشهایِگزاسی عثك ایي اػتاًذاسد سا اسائِ وٌذ.

ج.

هٌافغ یه ٍاحذ تجاسی وِ دس هـاسوت ػْین اػت اها وٌتشل هـتشن تش آى ًذاسد؛ هگش ایٌىِ آى هٌافغ
هٌجش تِ ًفَر لاتل هالحظِ دس تَافك ؿَد یا هٌافؼی دس ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تاؿذ.
4
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ت.

هٌافغ دس ٍاحذ تجاسی دیگش وِ عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی 15

حسابذاسی سشمایٍگزاسیُا

تِ حؼاب هٌظَس

هیؿَد .تا ٍجَد ایيٍ ،احذ تجاسی تایذ ایي اػتاًذاسد سا دس هَاسد صیش تىاس گیشد:
.1

ّشگاُ آى هٌافغ ،هٌافغ دس ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ یدا هـداسوت رداف تاؿدذ ودِ عثدك اػدتاًذاسد
حؼاتذاسی  21سشمایٍگزاسی دس ياحذَای تجهاسی يابسهتٍ ي مطهاسکتُای خهاظ (تجذیذًظشؿدذُ  ،)1398تدِ
اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُگیشی هیؿَد ٍ تغییدشات اسصؽ هٌلدفاًِ دس ػدَد یدا صیداى دٍسُ هدٌؼىغ
هیگشدد؛ یا

.2

ّشگاُ آى هٌافغ ،هٌافغ دس یه ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ تاؿذ.

قضايتُايمفزيضاتعمدٌ 
.8

ٍاحد تجازی تاید اعالػاتی دزتازُ قضاٍتْا ٍ هفسٍضات ػودُ (ٍ تغییس دز آى قضاٍتْا ٍ هفسٍضدات هدَزد اسدتفادُ
تسای تؼییي هَازد شیس زا افشا کٌد:
الف .ایٌکِ تس ٍاحد تجازی دیگس ،یؼٌی ٍاحد تجازی سسهایِپریستشسیحشدُ دز تٌدّای  8 ٍ 7استاًدازد حساتدازی
( 39هصَب  ، 1398کٌتسل دازد یا خیس؛
ب.

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

ج.

ًَع هشازکت (یؼٌی ػولیات هشتسک یا هشازکت خاص ٌّگاهیکِ هشدازکت اش عسیدق شصصدیت جداااًدِ
ساشهاًدّی شدُ تاشد.

.9

لضاٍتْا ٍ هفشٍضات ػوذُ افـاؿذُ عثك تٌذ  ،8ؿاهل لضاٍتْا ٍ هفشٍضاتی اػت وِ اگدش ٍالؼیتْدا ٍ ؿدشایظ
تِگًَِای تغییش وٌذ وِ ًتیجِگیشی ٍاحذ تجاسی دستاسُ ٍجَد وٌتشل ،وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظدِ ،عدی
دٍسُ گضاسؿگشی تغییش وٌذ ،تَػظ ٍاحذ تجاسی اًجام هیؿَد.

 .11تِ هٌظَس سػایت الضاهات تٌذ ٍ ،8احذ تجاسی تایذ ،تشای هخال ،لضاٍتْا ٍ هفشٍضات ػوذُای سا وِ تشای تؼیدیي
هَاسد صیش اػتفادُ وشدُ اػت ،افـا وٌذ:
الفً .ذاؿتي وٌتشل تش ٍاحذ تجاسی دیگش ػلیشغن داسا تَدى تیؾ اص ًلف حك سأی آى ٍاحذ تجاسی دیگش.
ب.

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

ج.

ًوایٌذُ یا اكیل تَدى (تِ تٌذّای ب 58تا ب 72اػتاًذاسد حؼاتذاسی ( 39هلَب  )1398هشاجؼِ ؿَد).

ت.

ًذاؿتي ًفَر لاتل هالحظِ ػلیشغن داسا تَدى حذالل  21دسكذ حك سأی آى ٍاحذ تجاسی دیگش.

ث.

ًفَر لاتل هالحظِ دس ٍاحذ تجاسی دیگش ػلیشغن داؿتي ووتش اص  21دسكذ حك سأی آى ٍاحذ تجاسی دیگش.
5
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يضعیتياحدتجاریسزمایٍگذاری 

.11

ّسااُ ٍاحد تجازی اولی ،عثق تٌد  29استاًدازد حساتدازی ( 39هصَب  1398تِ ایي ًتیجِ تسسد کِ یک ٍاحد تجازی
سسهایِارازی است ،تاید اعالػاتی دزتازُ قضاٍتْا ٍ هفسٍضات ػودُ هَزد استفادُ تسای تؼییي ایٌکِ یک ٍاحد تجدازی
سسهایِارازی هحسَب هیشَد زا افشا کٌد .ااس ٍاحد تجازی هصتَز ،اش یک یا چٌدد ٍیگادی هؼودَل ٍاحددّای تجدازی
سسهایِارازی تسخَزداز ًثاشد (تِ تٌد  30استاًدازد حساتدازی ( 39هصَب  1398هساجؼِ شَد  ،تاید دالیدل خدَد دز
خصَص ایٌکِ تا ٍجَد ایي شسایظ ّوچٌاى ٍاحد تجازی سسهایِارازی هحسَب هیشَد زا افشا کٌد.

ّ .12شگاُ یه ٍاحذ تجاسی ،تِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی تثذیل ؿَد یا ؿشایظ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگدزاسی سا اص
دػت تذّذ ،تایذ تغییش دس ٍضؼیت ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ٍ دالیل تغییش سا افـا وٌذ .افضٍى تدش ایدي ،یده
ٍاحذ تجاسی وِ تِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی تثذیل هیؿَد ،تایذ احش ایي تغییش ٍضؼیت سا تش كَستْای هدالی
دٍسُ هَسد گضاسؽ ،تِ ؿشح صیش افـا ًوایذ:
الف .ول اسصؽ هٌلفاًِ ٍاحذّای تجاسی فشػی وِ ؿشایظ تلفیك ؿذى سا اص دػت هیدٌّذ ،دس تاسیخ تغییش
ٍضؼیت؛
ب.

ول ػَد یا صیاى ،دس كَست ٍجَد ،وِ عثك تٌذ ب 121اػتاًذاسد حؼاتذاسی ( 39هلَب )1398
هحاػثِ هیؿَد؛ ٍ

ج.

للن (الالم) اكلی كَست ػَد ٍ صیاى وِ ػَد یا صیاى هَسد ًظش دس آى ؿٌاػایی هیؿَد (دس كَستی وِ
جذاگاًِ اسائِ ًـذُ تاؿذ).

مىافعدرياحدَایتجاریفزعی 
.13

ٍاحد تجازی تاید اعالػاتی افشا کٌد کِ تسای استفادُکٌٌدااى وَزتْای هالی تلفیقی ،هَازد شیس اهکاًپریس شَد:
الف .دزک:

ب.

.1

تسکیة اسٍُ؛ ٍ

.2

سْن دازًدااى هٌافغ فاقد حق کٌتسل اش فؼالیتْا ٍ جسیاًْای ًقدی اسٍُ (تٌد  15؛ ٍ

ازشیاتی:
.1

هاّیت ٍ هیصاى هحدٍدیتْای ػودُ هستَط تِ تَاًایی ٍاحد تجازی تسای دستسسی تدِ ،یدا اسدتفادُ اش،
دازاییْای اسٍُ ٍ تسَیِ تدّیْای اسٍُ (تٌد  16؛

.2

هاّیت زیسکْای هستثظ تا هٌافغ ٍاحد تجازی دز ٍاحدّای تجازی ساختازیافتِ تلفیقشدُ ٍ تغییس دز آى
زیسکْا (تٌدّای  17تا  20؛
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.3

آثاز تغییس دز هٌافغ هالکیت ٍاحد تجازی دز ٍاحد تجازی فسػدی کدِ هٌجدس تدِ اش دسدت دادى کٌتدسل
ًویشَد (تٌد  21؛ ٍ

.4

آثاز اش دست دادى کٌتسل یک ٍاحد تجازی فسػی عی دٍزُ اصازشگسی (تٌد . 22

 .14صهاًیوِ تاسیخ یا دٍسُ كَستْای هالی ٍاحذ تجاسی فشػی وِ دس تْیِ كَستْای هالی تلفیمی هَسد اػتفادُ لشاس
هیگیشد تا تاسیخ یا دٍسُ كَستْای هالی تلفیمی تفاٍت داؿتِ تاؿدذ (تدِ تٌدذّدای ب ٍ 113ب 114اػدتاًذاسد
حؼاتذاسی  39هشاجؼِ ؿَد)ٍ ،احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .تاسیخ پایاى دٍسُ گضاسؿگشی كَستْای هالی ٍاحذ تجاسی فشػی هضتَس؛ ٍ
ب.

دلیل اػتفادُ اص تاسیخ یا دٍسُ هتفاٍت.

سُمدارودگانمىافعفاقدحقکىتزلاسفعالیتُايجزیاوُایوقدیگزيٌ 

ٍ .15احذ تجاسی تایذ تشای ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی رَد وِ هٌافغ فالذ حدك وٌتدشل آًْدا تدشای ٍاحدذ
گضاسؿگش تااّویت اػت ،هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الفً .ام ٍاحذ تجاسی فشػی.
ب.

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

ج.

ًؼثت هٌافغ هالىیت داسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل.

ت.

ًؼثت حك سأی داسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل ،دس كَستی وِ تا ًؼثت هٌافغ هالىیت آًْا تفاٍت داؿتِ تاؿذ.

ث.

ػَد یا صیاى دٍسُ وِ عی دٍسُ گضاسؿگشی تِ هٌافغ فالذ حك وٌتشل ٍاحذ تجاسی فشػی تخلیق یافتِ اػت.

د.

هٌافغ فالذ حك وٌتشل اًثاؿتِ ٍاحذ تجاسی فشػی دس پایاى دٍسُ گضاسؿگشی.

چ.

رالكِ اعالػات هالی دستاسُ ٍاحذ تجاسی فشػی (تِ تٌذ ب 11هشاجؼِ ؿَد).

ماَیتيمیشانمحديدیتُای عمدٌ 

ٍ .16احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .هحذٍدیتْای ػوذُ (تشای هخال ،هحذٍدیتْای لاًًَی ،لشاسدادی ٍ ًظاستی) هشتَط تِ تَاًایی ٍاحذ تجاسی
تشای دػتشػی تِ ،یا اػتفادُ اص ،داساییْای گشٍُ ٍ تؼَیِ تذّیْای گشٍُ ،هاًٌذ:
7
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.1

هَاسدی وِ تَاًایی ٍاحذ تجاسی اكلی یا ٍاحذّای تجاسی فشػی آى سا تشای اًتمال ًمذ یدا ػدایش
داساییْا تِ (یا اص) دیگش ٍاحذّای تجاسی گشٍُ هحذٍد هیوٌذ.

.2

تضویٌْا یا ػایش الضاهاتی وِ هیتَاًذ پشدارت ػَدّای تمؼیوی ٍ ػایش ػتاًذُّای هالىاًِ یا اػغدا
یا تاصپشدارت ٍام سا تِ (یا تَػظ) دیگش ٍاحذّای تجاسی گشٍُ هحذٍد وٌذ.

ب.

هاّیت ٍ هیضاى حك حوایتی داسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل دس ایجاد هحذٍدیت ػوذُ دس تَاًایی ٍاحذ
تجاسی تشای دػتشػی تِ ،یا اػتفادُ اص ،داساییْای گشٍُ ٍ تؼَیِ تذّیْای گشٍُ (هاًٌذ صهاًی وِ ٍاحذ
تجاسی اكلی هتؼْذ تِ تؼَیِ تذّیْای ٍاحذ تجاسی فشػی لثل اص تؼَیِ تذّیْای رَد هیتاؿذ ،یا صهاًی
وِ تشای دػتشػی تِ داساییْا یا تؼَیِ تذّیْای ٍاحذ تجاسی فشػی ،تلَیة تَػظ داسًذگاى هٌافغ فالذ
حك وٌتشل الضاهی اػت).

ج.

هثالغ دفتشی داساییْا ٍ تذّیْای اًؼىاعیافتِ دس كَستْای هالی تلفیمی ،وِ ایي هحذٍدیتْا دس هَسد آًْا
اػوال هیؿَد.

تلفیقشدٌ 

ماَیتریسکُایمزتبطبامىافعياحدتجاریدرياحدَایتجاریساختاریافتٍ


ٍ .17احذ تجاسی تایذ ؿشایظ ّش یه اص لشاسدادّایی سا وِ هیتَاًذ ٍاحذ تجاسی اكلی یا ٍاحذّای تجاسی فشػدی آى
سا هلضم تِ حوایت هالی اص یه ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكؿذُ ًوایذ ،ؿاهل سٍیذادّا یا ؿشایغی وِ هیتَاًدذ
ٍاحذ گضاسؿگش سا دس هؼشم صیاى لشاس دّذ (تشای هخال ،تَافمْای ًمذؿًَذگی یا تؼییي ستثِ اػتثاسی وِ تدا تؼْدذ
رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ یا اًجام حوایت هالی اص آى استثاط داسد) ،افـا وٌذ.
 .18چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشیٍ ،احذ تجاسی اكلی یا ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی آى ،تذٍى داؿتي تؼْدذ
لشاسدادی ،تِ اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكؿذُ الذام وشدُ تاؿٌذ (هاًٌذ
رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ یا اتضاسّای هالی هٌتـشؿذُ تَػظ آى)ٍ ،احذ تجاسی تایذ هَاسد صیدش
سا افـا وٌذ:
الفًَ .ع ٍ هیضاى حوایت اًجامؿذُ ،ؿاهل ٍضؼیتْایی وِ دس آى ٍاحذ تجاسی اكلی یا ٍاحذّای تجاسی
فشػی آى ،تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ دس جزب حوایت هالی ووه هیوٌٌذ؛ ٍ
ب.

دالیل اًجام حوایت.

 .19چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشیٍ ،احذ تجاسی اكلی یا ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی آى ،تذٍى داؿتي تؼْدذ
لشاسدادی ،تِ اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـدذُ پیـدیي الدذام ودشدُ
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تاؿٌذ ٍ ایي حوایت هٌجش تِ وٌتشل ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تَػظ ٍاحذ تجاسی ؿدَدٍ ،احدذ تجداسی تایدذ
تَضیحی دستاسُ ػَاهل هشتَط تِ اتخار چٌیي تلویوی سا افـا وٌذ.
ٍ .21احذ تجاسی تایذ للذ فؼلی رَد تشای اًجام حوایت هالی یدا ػدایش حوایتْدا اص ٍاحدذ تجداسی ػدارتاسیافتِ
تلفیكؿذُ ،اص جولِ للذ ووهسػاًی تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ دس جزب حوایت هالی ،سا افـا وٌذ.
آثارتغییزات درمىافعمالکیتياحدتجاریاصلیدرياحدتجااریفزعای،کاٍمىجازباٍاسدساتدادن
کىتزلومیشًد 


ٍ .21احذ تجاسی تایذ جذٍلی اسائِ دّذ وِ آحاس تغییش دس هٌافغ هالىیت دس ٍاحذ تجاسی فشػی وِ هٌجش تِ اص دػدت
دادى وٌتشل ًویؿَد سا تش حمَق هالىاًِ لاتل اًتؼاب تِ هالىاى ٍاحذ تجاسی اكلی ًـاى دّذ.
آثاراسدستدادنکىتزلياحدتجاریفزعیطیديرٌگشارشگزی 

ٍ .22احذ تجاسی تایذ ،دس كَست ٍجَد ،ػَد یا صیاى هحاػثِؿذُ عثك تٌذ  27اػتاًذاسد حؼاتذاسی  ٍ 39هَاسد صیدش
سا افـا وٌذ:
الف .تخـی اص ػَد یا صیاى وِ لاتل اًتؼاب تِ اًذاصُگیشی ػشهایِگزاسی تالیواًذُ دس ٍاحذ تجاسی فشػی
پیـیي تِ اسصؽ هٌلفاًِ دس تاسیخ اص دػت دادى وٌتشل اػت؛ ٍ
ب.

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

وشدٌ(ياحدَایتجاریسزمایٍگذاری) 


مىافعدرياحدَایتجاریفزعیتلفیق

ٍ .23احذ تجاسی ػشهایِگزاسی تایذ ایي هَضَع سا وِ عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی  39هلضم تِ سػایت اػتخٌای تلفیدك
اػت ٍ ػشهایِگزاسی رَد دس ٍاحذ تجاسی فشػی سا تِ اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُگیشی ٍ تغییشات اسصؽ هٌلفاًِ سا
دس ػَد یا صیاى دٍسُ هٌؼىغ هیوٌذ ،افـا ًوایذ.
ٍ .24احذ تجاسی ػشهایِگزاسی تایذ هَاسد صیش سا تشای ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی تلفیكًـذُ افـا وٌذ:
الفً .ام ٍاحذ تجاسی فشػی؛
ب.

هحل اكلی فؼالیت تجاسی ٍاحذ تجاسی فشػی (ٍ وـَس هحل تأػیغ آى ،چٌاًچِ هتفاٍت اص هحل اكلی
فؼالیت تجاسی تاؿذ)؛ ٍ
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ج.

ًؼثت هٌافغ هالىیت ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی دس ٍاحذ تجاسی فشػی ٍ دس كَست تفاٍت ،دسكذ حك
سأی آى.

 .25چٌاًچِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِ گزاسیٍ ،احذ تجاسی اكلی ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی دیگدشی تاؿدذٍ ،احدذ
تجاسی اكلی تایذ هَاسد افـای هٌذسد دس تٌذ (24الف) تا (ج) سا تشای ػشهایِگزاسیْایی وِ دس وٌتشل ٍاحذ
تجاسی ػشهایِگزاسی فشػی اػت افـا وٌذ .ایي افـا هوىي اػت اص عشیك گٌجاًذى كدَستْای هدالی ٍاحدذ
(ٍاحذّای) تجاسی فشػی وِ ؿاهل اعالػات فَق اػت دس كَستْای هالی ٍاحذ تجاسی اكلی ،اًجام پزیشد.
ٍ .26احذ تجاسی ػشهایِگزاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .هاّیت ٍ هیضاى هحذٍدیتْای ػوذُ (تشای هخال ،هحذٍدیتْای ًاؿی اص تَافمْای اػتمشام ،الضاهات ًظاستی
یا لشاسدادّا) دستاسُ تَاًایی ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیكًـذُ تشای اًتمال ٍجَُ تِ ٍاحذ تجاسی
ػشهایِگزاسی تاتت تمؼین ػَد ًمذی ػْام یا تاصپشدارت ٍاهْای اػغایی ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی تِ
ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیكًـذُ؛ ٍ
ب .تؼْذ یا للذ فؼلی رَد تشای اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ،
اص جولِ تؼْذ یا للذ ووهسػاًی تِ ٍاحذ تجاسی فشػی دس جزب حوایت هالی.
 .27چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشیٍ ،احذ تجاسی ػشهایِگزاسی یا ّش یده اص ٍاحدذّای تجداسی فشػدی آى ،تدذٍى
داؿتي تؼْذ لشاسدادی ،تِ اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی فشػی تلفیكًـذُ الذام وشدُ تاؿذ
(هاًٌذ رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی فشػی یا اتضاسّای هٌتـشؿذُ تَػظ آى یا ووه تِ ٍاحذ تجاسی فشػدی دس
جزب حوایت هالی)ٍ ،احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الفًَ .ع ٍ هیضاى حوایت اًجامؿذُ اص ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی تلفیكًـذُ؛ ٍ
ب.

دالیل اًجام حوایت.

ٍ .28احذ تجاسی ػشهایِگزاسی تایذ ؿشایظ ّش یه اص لشاسدادّایی سا وِ هیتَاًذ ٍاحذ تجاسی یا ٍاحدذّای تجداسی
فشػی تلفیكًـذُ آى سا تِ حوایت هالی اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تحت وٌتشل تلفیكًـدذُ هلدضم ًوایدذ ،ؿداهل
سٍیذادّا یا ؿشایغی وِ هیتَاًذ ٍاحذ گضاسؿگش سا دس هؼشم صیاى لشاس دّذ (تشای هخال ،تَافمْای ًمذؿًَذگی یا
تؼییي ستثِ اػتثاسی وِ تا تؼْذ رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ یا اًجام حوایت هالی اص آى استثاط داسد)،
افـا وٌذ.
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 .29چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشیٍ ،احذ تجاسی ػشهایِگزاسی یا ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی فشػی تلفیدكًـدذُ
آى ،تذٍى داؿتي تؼْذ لشاسدادی ،تِ اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا اص ٍاحذ تجاسی فشػدی ػدارتاسیافتِ
تلفیكًـذُای وِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی آى سا وٌتشل ًویوٌذ الذام ًوایذ ٍ ،اگش اًجام ایي حوایت هٌجدش
تِ وٌتشل ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تَػظ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ؿَدٍ ،احذ تجاسی ػشهایِگزاسی تایذ
تَضیحی دستاسُ ػَاهل هشتَط تِ اتخار چٌیي تلویوی دسرلَف اًجام ایي حوایت سا افـا وٌذ.
مىافعدرمشارکتُايياحدَایتجاریيابستٍ 
.30

ٍاحد تجازی تاید اعالػاتی افشا کٌد کِ تسای استفادُکٌٌدااى وَزتْای هالی آى ،هَازد شیس اهکاًپریس شَد:
الف .هاّیت ،هیصاى ٍ آثاز هالی هٌافغ ٍاحد تجازی دز هشازکتْا ٍ ٍاحدّای تجازی ٍاتسدتِ ،شداهل هاّیدت ٍ آثداز
زاتغِ قسازدادی تا دیگس سسهایِارازاى دازای کٌتسل هشتسک تس هشازکتْا یدا دازای ًفدَذ قاتدل هالحظدِ دز
ٍاحدّای تجازی ٍاتستِ (تٌدّای  33 ٍ 31؛ ٍ
ب  .هاّیت زیسکْای هستثظ تا هٌافغ ٍاحد تجازی دز هشازکتْای خاص ٍ ٍاحدّای تجازی ٍاتستِ ٍ تغییسات دز آى
زیسکْا (تٌد . 34

ماَیت،میشانيآثارمالیمىافعياحدتجاریدرمشارکتُا يياحدَایتجاریيابستٍ 

ٍ .31احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .تشای ّش هـاسوت ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِای وِ تشای ٍاحذ گضاسؿگش تااّویت اػت:
.1

ًام هـاسوت یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ.

.2

هاّیت ساتغِ ٍاحذ تجاسی تا هـاسوت یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ (تشای هخال ،اص عشیك تـشیح هاّیدت
فؼالیتْای هـاسوت یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ٍ ایٌىِ آى فؼالیتْا ساّثشدی ّؼتٌذ یا ریش).

.3

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

.4

ًؼثت هٌافغ هالىیت یا ػْن هـاسوت ٍاحذ تجاسی ٍ دس كَست تفاٍت ،دسكذ حك سأی (اگش ػولدی
تاؿذ).

ب.

تشای ّش هـاسوت راف ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِای وِ تشای ٍاحذ گضاسؿگش تااّویت اػت:
.1

ایٌىِ ػشهایِگزاسی دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ تِ سٍؽ اسصؽ ٍیظُ اًدذاصُگیدشی
هیؿَد یا تِ سٍؽ اسصؽ هٌلفاًِ.
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.2

رالكِ اعالػات هالی دستاسُ هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ،عثك تٌذّای ب ٍ 12ب.13

.3

اگش هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ تِ سٍؽ اسصؽ ٍیظُ تِ حؼاب هٌظَس هیؿدَد ،اسصؽ
هٌلفاًِ ػشهایِگزاسی ٍاحذ تجاسی دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ،هـشٍط تش ایٌىدِ
تشای ػشهایِگزاسی لیوت اػالمؿذُ دس تاصاس ٍجَد داؿتِ تاؿذ.

ج .اعالػات هالی عثك تٌذ ب 16دستاسُ ػشهایِگزاسیْای ٍاحذ تجاسی دس هـاسوتْای راف ٍ ٍاحذّای
تجاسی ٍاتؼتِ وِ تِ تٌْایی تااّویت ًیؼتٌذ:
.1

تشای توام هـاسوتْای راكی وِ تِ تٌْایی تیاّویت ّؼتٌذ ،تِ كَست هجوَع

.2

ٍ جذاگاًِ تشای توام ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِای وِ تِ تٌْایی تیاّویت ّؼتٌذ ،تِ كَست هجوَع.

 .32یه ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ،ضشٍست ًذاسد هَاسد افـای الضاهی عثك تٌذّای (31ب) تا (31ج) سا اسائِ وٌذ.
ٍ .33احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا ًیض افـا وٌذ:
الف .هاّیت ٍ هیضاى هحذٍدیتْای ػوذُ (تشای هخال ،هحذٍدیتْای ًاؿی اص تَافمْای اػتمشام ،الضاهات ًظاستی
یا لشاسدادّا تیي ػشهایِگزاساى داسای وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظِ تش هـاسوت راف یا ٍاحذ
تجاسی ٍاتؼتِ) دستاسُ تَاًایی هـاسوتْای راف یا ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ تشای اًتمال ٍجَُ تِ ٍاحذ
تجاسی تاتت تمؼین ػَد ًمذی ػْام یا تاصپشدارت ٍاهْای اػغایی ٍاحذ تجاسی.
ب.

ٌّگاهی وِ تاسیخ یا دٍسُ كَستْای هالی یه هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ وِ دس تىاسگیشی
سٍؽ اسصؽ ٍیظُ اػتفادُ ؿذُ اػت ،تا تاسیخ یا دٍسُ ٍاحذ تجاسی تفاٍت داؿتِ تاؿذ:

ج.

.1

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

.2

دلیل اػتفادُ اص تاسیخ یا دٍسُ هتفاٍت.

ػْن ؿٌاػاییًـذُ اص صیاًْای هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِّ ،ن تشای دٍسُ گضاسؿگشی ٍ ّن
تِ كَست اًثاؿتِ ،دس كَستی وِ ٍاحذ تجاسی ٌّگام تىاسگیشی سٍؽ اسصؽ ٍیظُ ،ؿٌاػایی ػْن رَد
اص صیاًْای هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ سا هتَلف وشدُ تاؿذ.

ریسکُایمزتبطبامىافعياحدتجاریدرمشارکتُایخاصيياحدَایتجاریيابستٍ 

ٍ .34احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
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الف .تؼْذات هشتثظ تا هـاسوتْای راف ٍاحذ تجاسی جذا اص هثلغ تؼْذات هـخقؿذُ دس تٌذّای ب 18تا
ب.21
ب.

عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی  4رخایش ،بذَیُای احتمالی ي داساییُای احتمالی ،تِ جض صهاًیوِ احتوال صیاى تؼیذ
تاؿذ ،تذّیْای احتوالی تحولؿذُ دس استثاط تا هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس هـاسوتْای راف یا ٍاحذّای
تجاسی ٍاتؼتِ (ؿاهل ػْن ٍاحذ تجاسی اص تذّیْای احتوالی وِ تغَس هـتشن ،تا دیگش ػشهایِگزاساى
داسای وٌتشل هـتشن تش هـاسوت راف ،یا داسای ًفَر لاتل هالحظِ تش ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ تحول
هیوٌذ) ،جذا اص هثلغ تذّیْای احتوالی دیگش.

تلفیقوشدٌ 

رياحدَایتجاریساختاریافتٍ

مىافعد
.35

ٍاحد تجازی تاید اعالػاتی افشا کٌد کِ تسای استفادُکٌٌدااى وَزتْای هالی آى ،هَازد شیس اهکاًپریس شَد:
الف .دزک هاّیت ٍ هیصاى هٌافغ ٍاحد تجازی دز ٍاحد تجازی ساختازیافتِ تلفیقًشدُ (تٌدّای  38تا  40؛ ٍ
ب.

ازشیاتی هاّیت زیسکْای هستثظ تا هٌافغ ٍاحد تجازی دز ٍاحدّای تجازی ساختازیافتِ تلفیقًشدُ ٍ تغییدس دز
آى زیسکْا (تٌدّای  41تا . 43

 .36اعالػات الضاهی عثك تٌذ (35ب) ،ؿاهل اعالػاتی دستاسُ آػیةپزیشی ٍاحذ تجاسی اص سیؼده استثداط ٍاحدذ
تجاسی تا ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ دس دٍسُّای گزؿتِ اػت (هاًٌذ حوایدت اص ٍاحدذ تجداسی
ػارتاسیافتِ) ،حتی اگش ٍاحذ تجاسی دس تاسیخ گضاسؿگشی ،دیگدش ّدی استثداط لدشاسدادی تدا ٍاحدذ تجداسی
ػارتاسیافتِ دس تاسیخ گضاسؿگشی ًذاؿتِ تاؿذ.
 .37یه ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی ،دس كَستی ضشٍست ًذاسد هَاسد افـای الضاهی عثك تٌذ  35سا تشای یه ٍاحذ
تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ اسائِ وٌذ وِ ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسیٍ ،احذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیدكًـدذُ
سا وٌتشل وٌذ ٍ هَاسد افـای الضاهی عثك تٌذّای  23تا  29سا تشای آى اسائِ ًوایذ.
ماَیتمىافع 

 .38یه ٍاحذ تجاسی تایذ اعالػات ویفی ٍ ووّی دستاسُ هٌافغ رَد دس ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیدكًـدذُ،
اصجولِ هاّیتّ ،ذف ،اًذاصُ ٍ فؼالیتْای ٍاحذ تجاسی ػدارتاسیافتِ ٍ ًحدَُ تدأهیي هدالی آى ٍاحدذ تجداسی
ػارتاسیافتِ سا افـا وٌذ .افـا هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت.
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 .39اگش ٍاحذ تجاسی ،تِ حوایت اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُای الذام وٌذ وِ اعالػات الضاهی عثك تٌدذ
 41سا دس هَسد آى اسائِ ًویوٌذ (تشای هخال ،تِ دلیل ایٌىِ دس تاسیخ گضاسؿگشی ،هٌدافؼی دس آى ٍاحدذ تجداسی
ًذاسد)ٍ ،احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الفً .حَُ تؼییي ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تشای حوایت تَػظ ٍاحذ تجاسی؛
ب.

دسآمذ حاصل اص آن ياحذَای تجاسی ساختاسیافتٍ

عی دٍسُ گضاسؿگشی ،ؿاهل ؿشحی اص اًَاع دسآهذّای

گضاسؽؿذُ؛ ٍ
ج  .هثلغ دفتشی (دس صهاى اًتمال) توام داساییْای هٌتملؿذُ تِ آى ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ عی دٍسُ
گضاسؿگشی.
ٍ .41احذ تجاسی تایذ اعالػات هٌذسد دس تٌذ (39ب) ٍ (ج) سا دس لالة جذٍل اسائِ وٌذ ،هگش ایٌىِ ؿدىل دیگدش
اسائِ هٌاػةتش تاؿذ ٍ ،فؼالیتْای حوایتی رَد سا دس عثمات هشتَط تمؼینتٌذی ًوایذ (تدِ تٌدذّای ب 2تدا ب6
هشاجؼِ ؿَد).
ماَیتریسکُا 

ٍ .41احذ تجاسی تایذ رالكِای اص هَاسد صیش سا دس لالة جذٍل افـا وٌذ ،هگش ایٌىِ ؿىل دیگش اسائدِ هٌاػدةتدش
تاؿذ:
الف .هثلغ دفتشی داساییْا ٍ تذّیْای ؿٌاػاییؿذُ دس كَستْای هالی ،وِ تا هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذّای
تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ هشتثظ اػت.
ب.

الالم اكلی هٌذسد دس كَست ٍضؼیت هالی ،وِ داساییْا ٍ تذّیْای هضتَس دس آًْا ؿٌاػایی هیؿَد.

ج.

هثلغی وِ ًـاىدٌّذُ حذاوخش آػیةپزیشی ٍاحذ تجاسی اص صیاى ًاؿی اص هٌافغ دس ٍاحذّای تجاسی
ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ سا اسائِ یدّذ ٍ ًحَُ تؼییي حذاوخش آػیةپزیشی اص صیاى .چٌاًچِ ٍاحذ تجاسی
ًتَاًذ حذاوخش آػیةپزیشی رَد اص صیاى ًاؿی اص هٌافغ دس ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ سا تِ
كَست ووّی تیاى وٌذ ،ایي هَضَع ٍ دالیل آى سا تایذ افـا ًوایذ.

ت.

همایؼِ هثالغ دفتشی داساییْا ٍ تذّیْای ٍاحذ تجاسی وِ تا هٌافغ آى دس ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ
تلفیكًـذُ هشتثظ اػت ٍ حذاوخش آػیةپزیشی ٍاحذ تجاسی اص صیاى ًاؿی اص آى ٍاحذّای تجاسی.

 .42چٌاًچِ عی دٍسُ گضاسؿگشیٍ ،احذ تجاسی تذٍى داؿتي تؼْذ لشاسدادی ،تِ اًجام حوایت هالی یا ػایش حوایتْا
اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُای الذام وشدُ تاؿذ وِ دس حال حاضش دس آى هٌافؼی داسد یا دس گزؿدتِ
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دس آى هٌافؼی داؿتِ اػت (تشای هخال ،رشیذ داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ یا اتضاسّای هٌتـشؿدذُ تَػدظ
آى)ٍ ،احذ تجاسی تایذ هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الفًَ .ع ٍ هیضاى حوایت اًجامؿذُ ،ؿاهل ٍضؼیتْایی وِ دس آىٍ ،احذ تجاسی تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ
تلفیكًـذُ تشای جزب حوایت هالی ووه هیوٌذ؛ ٍ
ب.

دالیل اًجام حوایت.

ٍ .43احذ تجاسی تایذ للذ فؼلی رَد تشای اًجام حوایت هالی یدا ػدایش حوایتْدا اص ٍاحدذ تجداسی ػدارتاسیافتِ
تلفیكًـذُ ،اص جولِ للذ ووهسػاًی تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ دس جزب حوایت هالی ،سا افـا وٌذ.
تاریخاجزا
.44

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

مطابقتبااستاوداردَایبیهالمللیگشارشگزیمالی 


 .45تا اجشای الضاهات ایي اػتاًذاسد ،هفاد اػتاًذاسد تیي الوللی گضاسؿگشی هالی 12
(ٍیشایؾ ً )2118یض سػایت هیؿَد.
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پيوست الف
اصطالحات تعریفشده
ایه پیًست ،بخص جذاوطذوی ایه استاوذاسد حسابذاسی است.
دسآمذ حاصل اص ياحذ

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

تجاسی ساختاسیافتٍ

حكالضحوِ ّای هىشس ٍ غیشهىشس ،دسآهذ هالی ،ػَدّای تمؼیوی ،ػدَد یدا صیداى
ًاؿی اص تجذیدذ اًدذاصُگیدشی یدا لغدغ ؿدٌارت هٌدافغ دس ٍاحدذّای تجداسی
ػارتاسیافتِ ٍ ػَد یا صیاى ًاؿی اص اًتمال داساییْدا ٍ تدذّیْا تدِ ٍاحدذ تجداسی
ػارتاسیافتِ اػت ،اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت.

مىافع دس ياحذ تجاسی دیگش

تشای هماكذ ایي اػتاًذاسد ،هٌدافغ دس ٍاحدذ تجداسی دیگدش ،تدِ سٍاتدظ لدشاسدادی ٍ
غیشلشاسدادی اؿاسُ داسد وِ ٍاحذ تجاسی سا دس هؼشم تاصدُ هتغیدش ًاؿدی اص ػولىدشد
ٍاحذ تجاسی دیگش لشاس هیدّذ .هٌافغ دس ٍاحذ تجاسی دیگش ،هیتَاًذ تدِ كدَست دس
ارتیاس داؿتي اتضاسّای هالىاًِ یا تذّی ٍ ًیض اؿىال دیگش ساتغِ هاًٌذ تأهیي هٌداتغ هدالی،
تأهیي ًمذیٌگی ،تْثَد اػتثاس ٍ تضویٌْا تاؿذ ،اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼدت .هٌدافغ دس
ٍاحذ تجاسی دیگش ،ؿاهل اتضاسی اػت وِ ٍاحذ تجاسی اص عشیك آى تش ٍاحدذ تجداسی
دیگش ،وٌتشل ،وٌتشل هـتشن یا ًفَر لاتل هالحظِ داسدٍ .احذ تجاسی لضٍهدا تدِ كدشف
داؿتي ساتغِ هؼوَل هـتشید تأهیيوٌٌذُ ،هٌافؼی دس ٍاحذ تجاسی دیگش ًذاسد.
تٌذّای ب 7تا ب ،9اعالػات تیـتشی دستاسُ هٌافغ دس ٍاحدذّای تجداسی دیگدش اسائدِ
هیوٌذ.
دس تٌذّای ب 55تا ب 57اػتاًذاسد حؼاتذاسی  ،39تاصدُ هتغیش تَضیح دادُ ؿذُ اػت.

ياحذ تجاسی ساختاسیافتٍ

یه ٍاحذ تجاسی وِ تِگًَِ ای ػاصهاًذّی ؿذُ اػت وِ حك سأی یا ػایش حمَق
هـاتِ ،ػاهل اكلی دس تؼییي وٌتشل وٌٌذُ ٍاحذ تجاسی ًیؼت ،هاًٌذ صهاًی وِ حك
سأی تٌْا دس استثاط تا ٍظایف اداسی اػت ٍ فؼالیتْای هشتدَط اص عشیدك لدشاسداد
ّذایت هیؿَد.
دس تٌذ ّای ب 22تا ب ،24اعالػات تیـتشی دستاسُ ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ
اسائِ ؿذُ اػت.
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اكغالحات صیش ،دس اػتاًذاسد حؼاتذاسی ( 18تجذیذًظشؿذُ  ،)1398اػتاًذاسد حؼاتذاسی ( 21تجذیذًظشؿذُ ،)1398
اػتاًذاسد حؼاتذاسی ( 39هلَب  ٍ )1398اػتاًذاسد حؼاتذاسی  41مطاسکتُا (هلَب  )1398تؼشیف ؿدذُ اػدت ٍ
دس ایي اػتاًذاسد تا هؼاًی هـخقؿذُ دس اػتاًذاسدّای هضتَس ،تىاس گشفتِ هیؿَد:


ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ



كَستْای هالی تلفیمی



وٌتشل ٍاحذ تجاسی



سٍؽ اسصؽ ٍیظُ



گشٍُ



ٍاحذ تجاسی ػشهایِگزاسی



هـاسوت



وٌتشل هـتشن



ػولیات هـتشن



هـاسوت راف



هٌافغ فالذ حك وٌتشل



ٍاحذ تجاسی اكلی



حك حوایتی



فؼالیتْای هشتَط



كَستْای هالی جذاگاًِ



ؿخلیت جذاگاًِ



ًفَر لاتل هالحظِ



ٍاحذ تجاسی فشػی.
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پيوست ب
رهنمود بکارگيري
ایه پیًست ،بخص جذاوطذوی ایه استاوذاسد است .دس ایه پیًست کاسبشد بىذَای  1تا  34تطشیح میضًد ي ماوىهذ سهایش بخطهُای ایهه اسهتاوذاسد،
الصماالجشا است.

ب .1دس هخالْای ایي پیَػتٍ ،ضؼیتْای فشضی تَكیف هیؿَد .اگشچِ تشری جٌثِّای هخالْای رودش ؿدذُ هوىدي
اػت دس الگَّای ٍالؼی ٍجَد داؿتِ تاؿذ ،اها دس صهاى تىداسگیشی اػدتاًذاسد حؼداتذاسی  ،41اسصیداتی تودام
ٍالؼیتْا ٍ ؿشایظ یه الگَی ٍالؼی راف ،ضشٍست داسد.
تجمیع(بىد )4

بٍ .2احذ تجاسی تایذ ،تا تَجِ تِ ؿشایظ رَد ،دستاسُ هیضاى جضئیات اسائدِؿدذُ تدشای تدأهیي ًیاصّدای اعالػداتی
اػتفادُوٌٌذگاى ،هیضاى تأویذ تش اتؼاد هختلف الضاهات ٍ چگًَگی تجویغ اعالػات ،تلوینگیشی وٌذ .تَاصى تدیي
كَستْای هالی حجین تا جضئیات تیؾ اص حذ وِ هوىي اػت تشای اػتفادُوٌٌذگاى كَستْای هالی ووهوٌٌدذُ
ًثاؿذ ٍ اعالػات هثْن دس ًتیجِ تجویغ تیؾ اص حذ ،ضشٍست داسد.
بٍ .3احذ تجاسی هوىي اػت افـاّای الضاهی عثك ایي اػتاًذاسد دس هَسد هٌدافغ دس ٍاحدذّای تجداسی هـداتِ سا
تجویغ وٌذ ،هـشٍط تش ایٌىِ تجویغ ،تا ّذف افـا ٍ الضام تٌذ ب 4ػاصگاس تاؿذ ٍ اعالػات اسائِؿدذُ سا هدثْن
ًىٌذٍ .احذ تجاسی تایذ چگًَگی تجویغ هٌافغ رَد دس ٍاحذّای تجاسی هـاتِ سا افـا ًوایذ.
بٍ .4احذ تجاسی تایذ تشای هٌافغ دس هَاسد صیش اعالػات سا تغَس جذاگاًِ افـا وٌذ:
الفٍ .احذّای تجاسی فشػی؛
ب.

هـاسوتْای راف؛

ج.

ػولیات هـتشن؛

ت.

ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ؛ ٍ

ث.

ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ.

بٍ .5احذ تجاسی تشای تؼییي ایٌىِ اعالػات تجویغ ؿَد یا ریش ،تایذ تِ اعالػات ووّی ٍ ویفدی دستداسُ ٍیظگیْدای
هختلف سیؼه ٍ تاصدُ ّش یه اص ٍاحذّای تجاسی وِ آًْا سا تشای تجویغ دس ًظش گشفتِ اػت ٍ اّویت ّش یه
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اص ایي ٍاحذّای تجاسی تشای ٍاحذ گضاسؿگش ،تَجِ وٌذٍ .احذ تجاسی تایذ افـاّا سا تِگًَِای اًجام دّذ ودِ
هاّیت ٍ هیضاى هٌافغ دس ػایش ٍاحذّای تجاسی سا تشای اػتفادُوٌٌذگاى كَستْای هالی تِ سٍؿٌی تـشیح وٌذ.
بً .6وًَِّایی اص ػغَح تجویغ تیي عثمات هٌذسد دس تٌذ ب 4وِ هیتَاًذ هٌاػة تاؿذ ،تِ ؿشح صیش اػت:
الف .هاّیت فؼالیتْا (تشای هخال ،یه ٍاحذ تجاسی تحمیك ٍ تَػؼٍِ ،اػغِ تأهیي هالی واستْای اػتثاسی هتغیش).
ب.

عثمِتٌذی كٌؼت.

ج.

هَلؼیت جغشافیایی (هاًٌذ وـَس یا هٌغمِ).

مىافعدرياحدَایتجاریدیگز 


ب .7هٌافغ دس ٍاحذ تجاسی دیگش ،تِ سٍاتظ لشاسدادی ٍ غیشلشاسدادی اؿاسُ داسد وِ ٍاحدذ گضاسؿدگش سا دس هؼدشم
تاصدُ هتغیش ًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیگش لشاس هیدّذ .تَجِ تِ ّذف ٍ ػاصهاًذّی ٍاحذ تجاسی دیگدش،
هیتَاًذ تِ ٍاحذ گضاسؿگش ٌّگام اسصیاتی ایٌىِ دس آى ٍاحذ تجاسی هٌافغ داسد یا ریش ٍ ،دس ًتیجِ ،هلضم تِ اسائِ
افـا عثك ایي اػتاًذاسد اػت یا ریش ،ووه وٌذ .ایي اسصیاتی ،تایذ سیؼىْایی وِ ٍاحذ تجاسی دیگش تشای ایجاد
آًْا ػاصهاًذّی ؿذُ ٍ سیؼىْایی وِ ٍاحذ تجاسی دیگش تشای اًتمال آًْا تِ ٍاحذ گضاسؿدگش ٍ عشفْدای دیگدش
ػاصهاًذّی ؿذُ اػت سا هذًظش لشاس دّذ.
ب .8یه ٍاحذ گضاسؿگش ،تغَس هؼوَل اص عشیك دس ارتیاس داؿتي اتضاسّا (هاًٌذ اتضاسّای تذّی یا هالىاًِ هٌتـشؿدذُ
تَػظ ٍاحذ تجاسی دیگش) یا اص عشیك داؿتي سٍاتظ دیگشی وِ ًَػاى سا جزب هیوٌذ ،دس هؼشم تاصدُ هتغیدش
ًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیگش لشاس هیگیشد .تشای هخال ،فدشم وٌیدذ یده ٍاحدذ تجداسی ػدارتاسیافتِ،
پشتفَیی اص ٍاهْا دس ارتیاس داسدٍ .احذ تجاسی ػارتاسیافتِ ،یه ػَاج ًىَل اػتثاس سا تِ هٌظَس حفاظدت ردَد
دس هماتل ػذم پشدارت اكل ٍ ػَد هشتَط تِ ٍاهْا ،اص ٍاحذ تجاسی دیگش (ٍاحذ گضاسؿگش) دسیافت هدیوٌدذ.
دس چٌیي حالتیٍ ،احذ گضاسؿگش اص سٍاتغی تشرَسداس اػت وِ آى سا دس هؼشم تاصدُ هتغیدش ًاؿدی اص ػولىدشد
ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ لشاس هیدّذ ،صیشا ػَاج ًىَل اػتثاسًَ ،ػداى تداصدُ ٍاحدذ تجداسی ػدارتاسیافتِ سا
جزب هیوٌذ.
ب .9تشری اتضاسّا ،تشای اًتمال سیؼه اص ٍاحذ گضاسؿگش تِ ٍاحذ تجاسی دیگش ػاصهاًذّی ؿذُاًذ .ایي اتضاسّا ،تشای
ٍاحذ تجاسی دیگش تاصدُ هتغیش ایجاد رَاٌّذ وشد اها تغَس هؼوَلٍ ،احذ گضاسؿگش سا دس هؼدشم تداصدُ هتغیدش
ًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی دیگش لشاس ًویدٌّذ .تشای هخال ،فشم وٌیذ یه ٍاحذ تجداسی ػدارتاسیافتِ ،تدِ
هٌظَس فشاّن وشدى فشكتْای ػشهایِگزاسی تشای ػشهایِگزاساًی وِ توایل داسًدذ دس هؼدشم سیؼده اػتثداسی
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ٍاحذ تجاسی ”الف“ لشاس گیشًذ ،تأػیغ ؿذُ اػت (ٍاحذ تجاسی ”الف“ ،ؿخق ٍاتؼتِ ّی یده اص عشفْدای
تَافك ًیؼت)ٍ .احذ تجاسی ػارتاسیافتِ ،اص عشیك اًتـاس اػٌاد هتٌاػة تا سیؼه اػتثاسی ٍاحذ تجاسی ”الدف“
(اػٌاد اػتثاسی) تشای ػشهایِگزاساى هضتَس ،تأهیي هالی هیوٌذ ٍ ػَایذ آى سا تشای ػشهایِگزاسی دس پشتفدَیی اص
داساییْای هالی تذٍى سیؼه اػتفادُ هیًوایذٍ .احذ تجاسی ػارتاسیافتِ اص عشیك اًؼماد ػَاج ًىَل اػتثداس تدا
عشف لشاسداد ػَاج ،دس هؼشم سیؼه اػتثاسی ٍاحذ تجاسی ”الف“ لشاس هیگیشد .ػَاج ًىَل اػتثاس ،دس اصای
هثلغ پشدارتؿذُ تَػظ عشف لشاسداد ػَاج ،سیؼده اػتثداسی ٍاحدذ تجداسی”الدف“ سا تدِ ٍاحدذ تجداسی
ػارتاسیافتِ هٌتمل هیوٌذ .ػشهایِگزاساى ٍاحذ تجداسی ػدارتاسیافتِ ،تداصدُ تیـدتشی دسیافدت هدیوٌٌدذ ودِ
ًـاىدٌّذُ تاصدُ حاكل اص پشتفَی داساییْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ ٍ هثلغ پشدارتؿدذُ دس ػدَاج ًىدَل
اػتثاس اػت .عشف لشاسداد ػَاج ،استثاعی تا ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ ًذاسد ٍ اصایيسٍ ،دس هؼشم ًَػاى تاصدُ
ًاؿی اص ػولىشد ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ لشاس ًویگیشد ،صیشا ػَاج ًىَل اػتثاس ،تِ جای جزب ًَػاى تداصدُ
ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتًَِ ،ػاى سا تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ هٌتمل هیوٌذ.
بىدَای51ي )15
فزعی،مشارکتُایخاصيياحدَایتجاریيابستٍ( 


تجاری
مالیدرمًردياحدَای

خالصٍاطالعات

بٍ .11احذ تجاسی تایذ تشای ّش ٍاحذ تجاسی فشػی وِ هٌافغ فالذ حك وٌتشل آى تشای ٍاحذ گضاسؿگش تااّویت اػت،
هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
پشدارتؿذُ تِ داسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل.

الف .ػَد ػْام
ب  .اعالػات هالی رالكِؿذُ دستاسُ داساییْا ،تذّیْا ،ػَد یا صیاى دٍسُ ٍ جشیاًْای ًمذی ٍاحذ تجاسی
فشػی وِ اػتفادُوٌٌذگاى سا لادس تِ دسن ػْن داسًذگاى هٌافغ فالذ حك وٌتشل اص فؼالیتْا ٍ جشیاًْای
ًمذی گشٍُ هیوٌذ .ایي اعالػات هوىي اػت هَاسدی هاًٌذ داساییْای جاسی ،داساییْای غیشجاسی،
تذّیْای جاسی ،تذّیْای غیشجاسی ،دسآهذ ػولیاتی ،ػَد یا صیاى دٍسُ ٍ هجوَع ػَد ٍ صیاى جاهغ سا
ؿاهل ؿَد ،اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت.
ب .11اعالػات هالی رالكِؿذُ الضاهی عثك تٌذ ب(11ب) ،تایذ هثالغ پیؾ اص حزف الالم دسٍىگشٍّی تاؿذ.
بٍ .12احذ تجاسی تایذ تشای ّش هـاسوت راف ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِای وِ تشای ٍاحذ گضاسؿگش تااّویدت اػدت،
هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الف .ػَد ػْام دسیافتؿذُ اص هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ.
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ب.

اعالػات هالی رالكِؿذُ دستاسُ هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ (تِ تٌذّای ب ٍ 14ب15
هشاجؼِ ؿَد) وِ هَاسد صیش سا ؿاهل هیؿَد ،اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت:
.1

داساییْای جاسی.

.2

داساییْای غیشجاسی.

.3

تذّیْای جاسی.

.4

تذّیْای غیشجاسی.

.5

دسآهذ ػولیاتی.

.6

ػَد یا صیاى حاكل اص ػولیات دس حال تذاٍم.

.7

ػَد یا صیاى حاكل اص ػولیات هتَلفؿذُ (پغ اص وؼش هالیات).

.8

ػایش الالم ػَد ٍ صیاى جاهغ.

.9

هجوَع ػَد ٍ صیاى جاهغ.

ب .13افضٍى تش اعالػات هالی رالكِؿذُ الضاهی عثك تٌذ بٍ ،12احذ تجاسی تایذ تشای ّش هـاسوت راكی وِ تشای
ٍاحذ گضاسؿگش تااّویت اػت ،هَاسد صیش سا افـا وٌذ:
الفً .مذ ٍ هؼادلْای ًمذ هٌذسد دس تٌذ ب(12ب)(.)1
ب.

تذّیْای هالی جاسی (تِ غیش اص پشدارتٌیّای تجاسی ٍ ػایش پشدارتٌیّا ٍ ررایش) هٌذسد دس تٌذ
ب(12ب)(.)3

ج.

تذّیْای هالی غیشجاسی (تِ غیش اص پشدارتٌیّای تجاسی ٍ ػایش پشدارتٌیّا ٍ ررایش) هٌذسد دس تٌذ
ب12ب(.)4

ت.

ّضیٌِ اػتْالن.

ث.

دسآهذ هالی.

د.

ّضیٌِ هالی.

چ.

دسآهذ یا ّضیٌِ هالیات تش دسآهذ.

ب .14اعالػات هالی رالكِؿذُ اسائِؿذُ عثك تٌذّای ب ٍ 12ب ،13تایدذ تدا هثدالغ هٌدذسد دس كدَستْای هدالی
هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ،وِ عثك اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی تْیِ ؿذُ اػت تشاتش تاؿذ (ٍ هؼدادل
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ػْن ٍاحذ تجاسی اص آى هثالغ ًثاؿذ) .اگش ٍاحذ تجاسی هٌافغ رَد دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼدتِ
سا تا اػتفادُ اص سٍؽ اسصؽ ٍیظُ تِ حؼاب هٌظَس وٌذ:
الف .هثالغ هٌذسد دس كَستْای هالی هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ عثك اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی،
تایذ تِ هٌظَس اًؼىاع تؼذیالت اًجامؿذُ تَػظ ٍاحذ تجاسی دس صهاى اػتفادُ اص سٍؽ اسصؽ ٍیظُ،
هاًٌذ تؼذیل اسصؽ هٌلفاًِ دس تاسیخ تحلیل ٍ تؼذیل ًاؿی اص تفاٍت دس سٍیِّای حؼاتذاسی ،تؼذیل
ؿَد.
ب.

ٍاحذ تجاسی تایذ كَست تغثیك اعالػات هالی رالكِؿذُ تا هثلغ دفتشی هٌافغ رَد دس هـاسوت راف
ٍ ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ سا تْیِ وٌذ.

بٍ .15احذ تجاسی دس كَست احشاص هَاسد صیش ،هیتَاًذ اعالػات هالی رالكِؿذُ عثك تٌذّای ب ٍ 12ب 13سا تش
هثٌای كَستْای هالی هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ اسائِ وٌذ:
الفٍ .احذ تجاسی ،هٌافغ رَد دس هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ سا ،عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی 21
(تجذیذًظشؿذُ دس ػال  )1398تِ اسصؽ هٌلفاًِ اًذاصُگیشی هیوٌذ؛ ٍ
ب.

هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ ،كَستْای هالی عثك اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی تْیِ ًویوٌٌذ ٍ
تْیِ كَستْای هالی هضتَس تش آى اػاع ،غیشػولی اػت یا هٌجش تِ هخاسد غیشضشٍسی هیؿَد.

دس ایي كَستٍ ،احذ تجاسی تایذ هثٌای تْیِ اعالػات هالی رالكِؿذُ سا افـا وٌذ.
بٍ .16احذ تجاسی تایذ هثلغ دفتشی هٌافغ رَد دس توام هـاسوتْای راف ٍ ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ سا وِ تِ تٌْایی
تیاّویت ّؼتٌذ ٍ تشای حؼاتذاسی آًْا اص سٍؽ اسصؽ ٍیظُ اػتفادُ هیؿَد ،تِ كدَست هجودَع افـدا وٌدذ.
ّوچٌیيٍ ،احذ تجاسی تایذ ول هثلغ ػْن رَد اص هَاسد صیش دس هـاسوتْای راف یا ٍاحذّای تجداسی ٍاتؼدتِ
سا جذاگاًِ افـا ًوایذ:
الف .ػَد یا صیاى حاكل اص ػولیات دس حال تذاٍم.
ب  .ػَد یا صیاى حاكل اص ػولیات هتَلفؿذُ (پغ اص وؼش هالیات).
ج  .ػایش الالم ػَد ٍ صیاى جاهغ.
ت  .هجوَع ػَد ٍ صیاى جاهغ.
ٍاحذ تجاسی ،هَاسد افـای هشتَط تِ هـاسوتْای راف ٍ ٍاحذّای تجاسی ٍاتؼتِ سا تدِعدَس جذاگاًدِ اسائدِ
هیوٌذ.
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بّ .17شگاُ هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس یه ٍاحذ تجاسی فشػی ،هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼدتِ (یدا تخـدی اص
هٌافغ آى دس یه هـاسوت راف یا ٍاحذ تجاسی ٍاتؼتِ) ،عثك اػتاًذاسد حؼاتذاسی  31تِ ػٌَاى ًگْذاسیؿذُ
تشای فشٍؽ عثمِتٌذی ؿَد (یا دس هجوَػِ ٍاحذ عثمِتٌذیؿذُ تشای فشٍؽ لشاس گیشد)ٍ ،احذ تجاسی هلضم تدِ
افـای اعالػات هالی رالكِؿذُ تشای آى ٍاحذ تجاسی فشػی ،هـاسوت راف یا ٍاحذ تجداسی ٍاتؼدتِ عثدك
تٌذّای ب 11تا بً 16یؼت.
تعهدات مرتبط با مشارکتهاي خاص (بند (91الف))

بٍ .18احذ تجاسی تایذ توام تؼْذات ایجادؿذُ ؿٌاػاییًـذُ دس تاسیخ گضاسؿگشی ودِ تدا هٌدافغ آى دس هـداسوت
راف (ؿاهل ػْن اص تؼْذاتی وِ تغَس هـتشن تا دیگش ػشهایِگزاساى داسای وٌتشل هـتشن تش هـاسوت رداف
ایجاد ؿذُ اػت) هشتثظ اػت سا افـا وٌذ .ایي تؼْذات ؿاهل هَاسدی اػت وِ هوىي اػت هَجة جشیاى آتی
رشٍد ًمذ یا دیگش هٌاتغ ؿًَذ.
ب .19تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ وِ هوىي اػت هَجة جشیاى آتی رشٍد ًمذ یا دیگش هٌاتغ ؿدًَذ ،ؿداهل هدَاسد صیدش
اػت:
الف .تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ تشای تأهیي ٍجَُ یا هٌاتغ ،تشای هخال ،دس ًتیجِ:
.1

هَافمتًاهِ تأػیغ یا تحلیل یه هـاسوت راف (وِ تشای هخالٍ ،احذ تجاسی سا هلضم تِ تدأهیي
ٍجَُ دس دٍسُ صهاًی هـخلی هیوٌذ).

.2

پشٍطُّای ػشهایِتش وِ هـاسوت راف ػْذُداس ؿذُ اػت.

.3

تؼْذات رشیذ غیشهـشٍط ،ؿاهل رشیذ تجْیضات ،هَجَدیْا یا رذهاتی وِ ٍاحذ تجاسی هتؼْذ تِ
رشیذ آًْا اص هـاسوت راف یا اص عشف هـاسوت راف اػت.

ب.

.4

تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ تشای تأهیي ٍاهْا یا دیگش حوایتْای هالی تشای یه هـاسوت راف.

.5

تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ تشای اػغای اهىاًات تِ یه هـاسوت راف ،هاًٌذ داساییْا یا رذهات.

.6

ػایش تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ غیش لاتل فؼخ هشتثظ تا یه هـاسوت راف.

تؼْذات ؿٌاػاییًـذُ تشای تحلیل هٌافغ هالىیت (یا تخـی اص آى هٌافغ هالىیت) عشف دیگش دس یه
هـاسوت راف ،هـشٍط تِ ٍلَع یا ػذم ٍلَع سٍیذادی هؼیي دس آیٌذُ.

ب .21الضاهات ٍ هخالْای هٌذسد دس تٌذّای ب ٍ 18ب ،19تشری اًَاع الضاهات افـا عثك تٌذ  18اػتاًذاسد حؼداتذاسی
 12افطای اطالعات اضخاظ يابستٍ سا تـشیح هیوٌذ.
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بىدَای44تا )15
تلفیقوشدٌ( 

مىافعدرياحدَایتجاریساختاریافتٍ

ياحدَایتجاریساختاریافتٍ 


بٍ .21احذ تجاسی ػارتاسیافتِ ،یه ٍاحذ تجاسی اػت وِ تِگًَِای ػاصهاًذّی ؿذُ اػت وِ حدك سأی یدا ػدایش
حمَق هـاتِ ،ػاهل اكلی دس تؼییي وٌتشلوٌٌذُ ٍاحذ تجاسی ًیؼت ،هاًٌذ صهاًی وِ حك سأی تٌْدا تدِ ٍظدایف
اداسی هشتَط هیؿَد ٍ فؼالیتْای هشتَط اص عشیك لشاسداد ّذایت هیگشدد.
ب .22یه ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ ،اغلة اص تشری یا توام ٍیظگیْا ٍ رلَكیات صیش تشرَسداس اػت:
الف .فؼالیتْای هحذٍد.
ب.

ّذف هحذٍد وِ تِ رَتی تؼشیف ؿذُ اػت ،هاًٌذ اًؼماد لشاسداد اجاسُ داسای كشفِ هالیاتی ،اًجام
فؼالیتْای تحمیك ٍ تَػؼِ ،فشاّن وشدى هٌثغ ػشهایِ یا تأهیي هالی تشای ٍاحذ تجاسی یا فشاّن وشدى
فشكتْای ػشهایِگزاسی تشای ػشهایِگزاساى اص عشیك اًتمال سیؼىْا ٍ هضایای هشتثظ تا داساییْای ٍاحذ
تجاسی ػارتاسیافتِ تِ ػشهایِگزاساى.

ج.

حمَق هالىاًِ ًاوافی وِ تِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ اجاصُ تأهیي هالی فؼالیتْا تذٍى حوایت هالی تثؼی
سا ًویدّذ.

ت.

تأهیي هالی تشای ػشهایِگزاساى تِ ؿىل اتضاسّای هتللؿذُ تِ یىذیگش اص عشیك لشاسدادّای چٌذجاًثِای
وِ توشوض سیؼه اػتثاسی یا ػایش سیؼىْا سا ایجاد هیوٌٌذ.

بً .23وًَِّایی اص ٍاحذّای تجاسی ػارتاسیافتِ تِ ؿشح صیش اػت ،اها هحذٍد تِ ایي هَاسد ًیؼت:
الفٍ .اػغِّای تأهیي هالی.
ب.

تأهیي هالی تِ پـتَاًِ داسایی.

ج.

تشری كٌذٍلْای ػشهایِگزاسی.

ب .24یه ٍاحذ تجاسیوِ اص عشیك حك سأی وٌتشل هیؿَدٍ ،احذ تجاسی ػارتاسیافتِ هحؼَب ًویؿَد ،صیشا تدشای
هخال ،تجذیذ ػارتاس ایي ٍاحذّا تِ ػَْلت تَػظ اؿخاف حالج تأهیي هالی هیؿَد.
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تلفیقوشدٌ(بىدَای45تا )41

ماَیتریسکُایواشیاسمىافعدرياحدَایتجاریساختاریافتٍ

ب .25افضٍى تش اعالػات الضاهی عثك تٌذّای  41تا ٍ ،43احذ تجاسی تایذ اعالػات دیگشی سا تِ هٌظدَس هغاتمدت تدا
ّذف تٌذ (35ب) افـا وٌذ.
بً .26وًَِّایی اص اعالػات وِ تا تَجِ تِ ؿشایظ ،هوىي اػت تِ اسصیاتی سیؼىْایی هشتَط تاؿذ وِ ٍاحذ تجاسی
ٌّگام تشرَسداسی اص هٌافغ دس یه ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ دس هؼشم آًْا لشاس هیگیشد ،تِ ؿشح
صیش اػت:
الف .ؿشایظ یه تَافك وِ ٍاحذ تجاسی سا هلضم تِ اًجام حوایت هالی اص ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ
هیوٌذ (تشای هخال ،تَافمْای ًمذؿًَذگی یا تؼییي ستثِ اػتثاسی هشتثظ تا تؼْذات رشیذ داساییْای ٍاحذ
تجاسی ػارتاسیافتِ یا اًجام حوایت هالی اص آى) ،ؿاهل:
.1

ؿشحی اص سٍیذادّا یا ؿشایغی وِ هیتَاًذ ٍاحذ گضاسؿگش سا دس هؼشم صیاى لشاس دّذ.

.2

ایٌىِ ؿشایغی ٍجَد داسد وِ تؼْذ سا هحذٍد هیوٌذ.

.3

ایٌىِ اؿخاف دیگشی تشای اًجام حوایت هالی ٍجَد داسًذ یا ریش ٍ ،دس كَست ٍجَد ،تؼْدذات
ٍاحذ گضاسؿگش دس همایؼِ تا تؼْذات آى اؿخاف چگًَِ ستثِتٌذی هیؿَد.

ب.

صیاًْای تحولؿذُ تَػظ ٍاحذ تجاسی عی دٍسُ گضاسؿگشی هشتثظ تا هٌافغ آى دس ٍاحذ تجاسی
ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ.

ج.

اًَاع دسآهذّایی وِ ٍاحذ تجاسی عی دٍسُ گضاسؿگشی تِ ٍاػغِ هٌافغ رَد دس ٍاحذ تجاسی
ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ دسیافت هیوٌذ.

ت.

ایٌىِ ٍاحذ تجاسی هلضم تِ جزب صیاًْای ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ ،پیؾ اص ػایش عشفیي
هیتاؿذ یا ریش ،حذاوخش هحذٍدیت ایي صیاًْا تشای ٍاحذ تجاسی( ٍ ،دس كَست هشتَط تَدى) هثالغ
صیاًْای تالمَُ تحولؿذُ تَػظ اؿخاكی وِ هٌافغ آًْاً ،ؼثت تِ هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذ تجاسی
ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ ،دس جایگاُ پاییيتشی لشاس داسد.

ث.

اعالػاتی دستاسُ تَافمْای ًمذؿًَذگی ،تضویٌْا یا ػایش تؼْذات تِ اؿخاف حالج وِ هوىي اػت اسصؽ
هٌلفاًِ یا سیؼه هٌافغ ٍاحذ تجاسی دس ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ سا تحت تأحیش لشاس دّذ.

د.

هـىالتی وِ ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ دس تأهیي هالی فؼالیتْای رَد عی دٍسُ گضاسؿگشی تا
آى هَاجِ تَدُ اػت.
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چ.

دس استثاط تا تأهیي هالی یه ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ تلفیكًـذُ ،ؿیَُّای تأهیي هالی (تشای هخال،
اٍساق تْاداس تجاسی یا اػٌاد هیاىهذت) ٍ هیاًگیي هَصٍى ػوش آًْا .دس كَستی وِ ٍاحذ تجاسی
ػارتاسیافتِ اص داساییْای تلٌذهذتی تشرَسداس تاؿذ وِ اص عشیك تأهیي هالی وَتاُهذت تأهیي هالی ؿذُاًذ،
ایي اعالػات هیتَاًذ ؿاهل تجضیِ ٍ تحلیل ػشسػیذ داساییْا ٍ تأهیي هالی ٍاحذ تجاسی ػارتاسیافتِ
تلفیكًـذُ تاؿذ.
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