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 24 یحسابدار المللیینب استاندارد

 اطالعات اشخاص وابستھ افشای

 ھدف

 اطالعات یافشااز  نانیاطم جادیا استاندارد، نیا ھدف .1
 توجھ جلب یبرا ،یتجار واحد یمال صورتھای در یضرور

 ایو سود  یمال تیوضع یریاثرپذ احتمال بھ کنندگاناستفاده
 نیبا ا معامالت و وابستھ اشخاص وجوداز  یتجار واحد انیز

 . باشدمی تعھدات، شامل ن،یمابیف ایھحساب ماندهاشخاص و 

 کاربرد دامنھ

 این استاندارد باید در موارد زیر بکار گرفتھ شود: .2

 تشخیص روابط و معامالت با اشخاص وابستھ؛ . الف

 مابین، شـامل تعھدات، بین واحدفی حسـابھای ماندهتشـخیص   . ب
 تجاری و اشخاص وابستھ آن؛

تشخیص شرایطی کھ افشای موارد مندرج در قسمتھای (الف) و   . پ
 (ب)، در آن شرایط الزامی است؛ و

تعیین افشاھای الزم درباره موارد مندرج در قسمتھای (الف)   . ت
 و (ب).

 مانده حسابھایمعامالت و  طبق این استاندارد، افشای روابط، .3
مابین اشخاص وابستھ، شامل تعھدات، در صورتھای مالی تلفیقی و فی

گذاران دارای کنترل مشترک یا تجاری اصلی یا سرمایھ جداگانھ واحد
المللی پذیر، طبق استاندارد بیننفوذ قابل مالحظھ بر سرمایھ

المللی یا استاندارد بین یقیتلف یمال یصورتھا 10گزارشگری مالی 
د این استاندارالزامی است.  ،جداگانھ یمال یصورتھا 27 حسابداری

 مالی منفرد نیز کاربرد دارد. برای صورتھای

ستھ معامالت .4 شخاص واب سابھای  و با ا با  نیمابیفمانده ح
صورتھای مال یتجار یواحدھا ریسا  یواحد تجار یگروه، در 

 معامالتگروه،  یقیتلف یمال صورتھای ھیتھ در. شودیافشا م
ستھ شخاص واب سابھای  و با ا شخاص با نیمابیفمانده ح  ا

با اشخاص وابستھ  معامالت یبھ استثنا ،یگروھدرون وابستھ
سابھای   یگذارھیسرما واحد تجاریبین  نیمابیفو مانده ح

ــفانھ از طر کھ آن یفرع یتجار یو واحدھا  قیبھ ارزش منص
 .گرددمی حذف شود،یم یریگاندازهره دو انیز ایسود 

 وابستھ اشخاصاطالعات  افشای از ھدف

ستھ،  روابط .5 شخاص واب و  یتجار یتھایفعال یعاد یژگیوبا ا
 اغلب ی،تجار یواحدھا مثال، ی. برااســـتکســـب و کار 

ش  ،یفرع یتجار یواحدھا قیراز ط را خود تیفعال از ییھابخ
شارکتھا ستھ  یتجار یخاص و واحدھا یم . دھندیم انجامواب
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 مشترک کنترل کنترل،داشتن  با یتجارد واح ط،یشرا نیادر 
 یاســتھایســ بر ریتأث ییتوانا از مالحظھ، قابل نفوذ ای

 .است برخوردار ریپذھیسرما یاتیعمل و یمال

 و دوره انیز ایبر سود  تواندیم وابستھ شخصبا  رابطھ .6
 ممکنوابستھ  اشخاص. بگذارد راث یتجارد واح یمالیت وضع

 انجام روابستھیکھ اشخاص غ دھند انجام یمعامالتاست 
 تمام یبھاھ ب را کاال کھ یتجارد واح مثال، ی. برادھندینم
 آن بااست  ممکن فروشد،یخود م یاصل یتجارد واح بھ شده
ممکن است  ن،ینفروشد. ھمچن گرید یبھ مشتر را کاال ط،یشرا

 نیببا معامالت  برابرمبالغ  بھاشخاص وابستھ،  نیمعامالت ب
 .نشودانجام  روابستھیغ اشخاص

است ن ممک نشود، انجاماگر معامالت با اشخاص وابستھ  یحت .7
 ریتأث تحت ،یتجارد واح یمالت یدوره و وضع انیز ای سود

 ییرابطھ، بھ تنھا وجود. ردیگ قرار وابستھ اشخاصبا  رابطھ
 ریبا سا یتجار واحد معامالتبر  یاثرگذار یبرا تواندیم

 یفرع یتجار واحد است ممکن مثال، ی. براباشد یکاف اشخاص،
 یکی یاصل یواحد تجار توسطخود  یتجار کیشر لیتحص لیبھ دل

 یتجار کیشر با مشابھ یتیفعال کھ ھمگروه یتجار یاز واحدھا
 انیپا خود یتجار کیشر با رابطھ بھ دھد،یم انجام نیشیپ

ل بر اثر نفوذ قاب ،ی از طرفینکی استن ممک ن،یھمچن. دھد
 مثال، یبرا -شود منع تیفعالاز انجام  گر،یدطرف  مالحظھ
 یاصل یتجارحد وا دستور طبق ،یفرع یتجار دواح استن ممک
 .ندھد انجامو توسعھ  قیتحق تیفعال خود،

، مانده واحد تجاری از معامالت یذکر شده، آگاھ یلبھ دال بنا .8
شامل تعھدات، و روابط با اشخاص وابستھ  مابین،فیحسابھای 

توسط  تجاریواحد  یاتعمل یابیارز بر تواندمی یواحد تجار
ا و ریسکھ ارزیابیشامل  مالی،ی کنندگان صورتھااستفاده
 بگذارد. اثر تجاری،د واح فرصتھای

 تعاریف

ستاندارد .9 صطالحاتدر این ا شخص ، ا  بکار رفتھ زیر زیر با معاني م
 است:

ی تجاری کھ صورتھاد تجاری است کھ بھ واحد شخص یا واح وابستھشخص 
 "گزارشـــگر واحد"کند (در این اســـتاندارد مالی خود را تھیھ می

 شود) وابستھ است. می نامیده

از خویشاوندان نزدیک آن شخص، در صورتی بھ ی شخص یا یکیک  . الف
 :آن شخص گزارشگر وابستھ است کھ واحـد

 گزارشگر، کنترل یا کنترل مشترک داشتھ باشد؛بر واحـد  . 1

 داشتھ باشد؛ یا مالحظھل بر واحد گزارشگر، نفوذ قاب . 2
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تجاری اصلی د عضوی از مدیران اصلی واحد گزارشگر یا واح . 3
 واحد گزارشگر باشد.

شرایط زیر، واح احرازصورت ر د  . ب د تجاری بھ واحد ھر یک از 
 گزارشگر وابستھ است: 

گزارشگر، اعضای یک گروه باشند د تجاری و واحد واح آن . 1
(یعنی ھر کدام از واحدھای تجاری اصلی، واحدھای تجاری 
فرعی و واحدھای تجاری فرعی ھمگروه، بھ دیگر واحدھا 

 وابستھ ھستند).

د تجاری وابستھ یا مشارکت خاص واحد تجاری، واحد یک واح . 2
یا مشارکت خاص  تجاری وابستھد تجاری دیگر باشد (یا واح

تجاری دیگر، عضو آن د از اعضای گروھی باشد کھ واحی یک
 است).

تجاری، مشارکتھای خاص مربوط بھ شخص ثالث د دو واحر ھ . 3
 واحد باشند.

تجاری ثالث باشد و د تجاری، مشارکت خاص واحد احک وی . 4
جاری د تجاری وابستھ ھمان واحد تتجاری دیگر، واحد واح

 ثالث باشد.

د تجاری، طرح مزایای بازنشستگی کارکنان واح واحد . 5
گزارشگر باشد. د گزارشگر یا واحد تجاری وابستھ بھ واح

گزارشگر، خود، چنین طرحی باشد، د صورتی کھ واحر د
گزارشگر، وابستھ د بھ واحـکننده نیز کارفرمایان حمایت

 ھستند.

شده تجاری، تحت کنترل یا کنترل مشترک اشخاص مشخص واحد . 6
 در قسمت (الف) باشد.

تجاری نفوذ د )، بر واح1(الف)(قسمت شده در اشخاص مشخص . 7
تجاری د قابل مالحظھ داشتھ باشند یا از مدیران اصلی واح

 تجاری اصلی آن) باشند.د (یا واح

واحد تجاری، یا ھر یک از اعضای گروھی کھ واحد تجاری  . 8
مدیران اصلی بھ واحد دھنده خدمات جزئی از آن است، ارائھ

 د. نگزارشگر یا واحد تجاری اصلی واحد گزارشگر باش

 انتقال منابع، خدمات یا تعھدات بین واحد معاملھ با شخص وابستھ
نظر از مطالبھ یا عدم مطالبھ قیمت، گزارشگر و شخص وابستھ، صرف

 .است
رود اعضایی از خانواده ھستند کھ انتظار می شخص نزدیک خویشاوندان

تجاری، آن شخص را تحت نفوذ قرار دھند یا تحت  ر معامالت با واحدد
 نفوذ وی واقع شوند و شامل موارد زیر است:

 فرزندان و ھمسر آن شخص؛ الف. 

 شخص؛ و آنفرزندان ھمسر   ب. 

 بستگان آن شخص یا بستگان ھمسر آن شخص.  پ. 

ندارد  ایمزا و حقوق تا نان (طبق تعریف اســـ کارک یای  مام مزا ت
از جملھ مزایای کارکنان ) کارکنان یایمزا 19المللی حسابداری بین
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بر  یمبتن پرداخت 2المللی گزارشگری مالی کھ مشمول استاندارد بین
شـــود. مزایای کارکنان، تمام انواع اســـت را شـــامل می، ســـھام
تجاری یا د شــده توســط واحمازای پرداختی، پرداختنی یا فراھمابھ

تجاری د شــــده بھ واحھازای خدمات ارائر دتجاری، د از طرف واح
ــامل مابھ ــت. این مزایا، ھمچنین ش ازای پرداختی از طرف واحد اس

تجاری است. حقوق د واحآن تجاری، در ارتباط با  تجاری اصلی واحد
 و مزایا شامل موارد زیر است:

و  حقوق دســـتمزد،مدت کارکنان، مانند کوتاه یایمزا . الف
ساالنھ با حقوق و  یاستحقاق یھایمرخص ،یاجتماع نیتأم یکمکھا
 پاداشــھا و ســود در مشــارکت حقوق، با یاســتعالج یھایمرخصــ

 پرداختبل قا دوره، انیپا ازماه پس  دوازده مدت در چنانچھ(
 خودرو ،مسکن ،یدرمان خدمات(مانند  یرپولیغ یایباشد) و مزا

 ؛یفعلکارکنان  ی) برایاارانھی ای گانیخدمات را ایکاالھا  و
ستگ پس از یایمزا  . ب ش ستمرمانند  یبازن ستگ یم ش  ،یبازن

 خدماتو  یبازنشستگپس از  عمر مھیب ،یبازنشستگ یایمزا ریسا
 ؛یبازنشستگ پس از یدرمان

ــا  . پ ــ یایمزا ریس ــامل مرخص خدمت  یبلندمدت کارکنان، ش
 ای مزایای وفاداری بلندمدت ،یمطالعات فرصــــت ای بلندمدت

 بلندمدت یکارافتادگ از یایمزا بلندمدت،خدمت  یایمزا ریســا
 کامل طوردوره ب انیدر مدت دوازده ماه پس از پا چنانچھ ،و

ــد پرداخت قابل ــ نباش ــود، پاداش ــارکت در س و  حقوقو  ھامش
 معوق، یایمزا

 و کارکنان؛ خدمت انیپا یایمزا  . ت
 .سھامبر  یمبتن پرداخت  . ث
صل رانیمد ص یا شخا ستند یا ستقیم کھ ھ ستقیم بطور م  ،یا غیر م

د واح یتھایو کنترل فعال تیھدا ،یزیربرنامھ تیو مســـئول اریاخت
 یی(اعم از اجرا رانیمداز  کیھر  شاملدارند،  عھدهبر را  یتجار

 .یتجار واحد) ییراجرایغ ای

ـــتگاھھادولت،  بھ دولت ـــابھ، ینھادھا و ییاجرا یدس اعم از  مش
 اشاره دارد. یالمللنیب ای یمل ،یمحل

ستھ یتجار واحد ست کھ تحت کنترل، کنترل د تواح دولت بھ واب جاری ا
 مشترک یا نفوذ قابل مالحظھ دولت است.

صطالحات "کنترل"، " شترک" و  ،ی"گذارھیسرما واحد تجاریا "کنترل م
ستاندارد بین شگری مالی "نفوذ قابل مالحظھ" در ا ، 10المللی گزار

ستاندارد بین شگری مالی ا شارکتھا 11المللی گزار ستاندارد  م و ا
 و وابســتھ یتجار یواحدھا در یگذارھیســرما 28المللی حســابداری بین

تعریف شــده اســت و در این اســتاندارد، با معاني  خاص یمشــارکتھا
شخص ستانداردھایی کھ در آنھا تعریف شدهم ست، بکار  در ا شده ا

 .شودگرفتھ می

 محتوایبستھ، با اشخاص وا یھرگونھ رابطھ احتمال یبررس در .10
 .گیردمیآن، مورد توجھ قرار  حقوقینھ صرفًا شکل  و ،رابطھ

 :نیستنداشخاص وابستھ  زیراستاندارد، موارد  اینطبق  .11
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شتن لیدلھ ب صرفاً  یتجارد واح دو . الف  ای رعاملیمد دا
صل ریمد شترک  یا  رانیمداز  یکی نکھیا لیبھ دل ایم

د واح بر مالحظھل قاب نفوذ ،یتجارواحد  کی یاصـــل
 .دارد گرید یتجار

کنترل مشترک  در نکھیا لیدلھ ب صرفاً  خاص کیشر دو  . ب
 .ھستند میسھ خاص، مشارکت

 ،یمال منابع کنندگاننیتأم...... .1  . پ

 ،یتجار یھاھیاتحاد .2

 و  ،یعموم خدمات دھندگانارائھ .3

 کنترل کنترل، کھ ییاجرا یدســـتگاھھاو  ادارات .4
گزارشــگر د واح بر مالحظھل قاب نفوذ ای مشــترک
  ندارند،

اگر بر  ی(حت یتجارد واح با یعاد معامالت موجبھ ب صرفاً 
 ندیافر در ای باشـــند اثرگذار یتجارد عمل واح یآزاد
 ).دکنن مشارکت آن یریگمیتصم

نده،نیتأم ،یمشـــتر  . ت نده کن طاکن  از،یامتق ح اع
ندهعیتوز ما ای کن ح ییھایندگین جارد کھ وا  حجم یت

 آنھا با را خود یتجار یتھایفعال از یامالحظھ قابل
 یاقتصـــاد یوابســـتگ لیدلھ ب صـــرفاً  دھد،یم انجام

 .جادشدهیا

 یواحدھا شامل وابستھ یتجارحد وا وابستھ، شخص فیتعر در .12
 شامل خاص، مشارکت واست  وابستھ یجارد تواح یفرع یتجار

 یبرا ن،ی. بنابراباشدیمشارکت خاص م یفرع یتجاری واحدھا
 یگذارھیسرما و وابستھ یتجارد واح یفرع یواحد تجار مثال،

ت نسب دارد، وابستھ یتجارد واح برھ مالحظ قابلکھ نفوذ 
 .ھستند وابستھ گریکدی بھ

 افشا

 تجاری واحدھای تمام

نظر روابط بین واحد تجاری اصــلی و واحدھای تجاری فرعی آن، صــرف .13
شود. واحباید از انجام یا عدم انجام معاملھ بین آنھا،  شا  د اف
بودن، ت صــورت متفاور تجاری باید نام واحد تجاری اصــلی خود و د

واحد تجاری اصــلی  چنانچھکننده نھایی را افشــا کند. شــخص کنترل
مالی ی یک صـــورتھاکننده نھایی، ھیچواحد تجاری و شـــخص کنترل

ــتفاده عموم تھیھ نکنند، نام واح ــلی د تلفیقی برای اس تجاری اص
 دھد، باید افشا شود.کار را انجام مین بعدی کھ ای

 برای مالیی صورتھا کنندگاناستفاده بھ کمکمنظور  بھ .14
 افشای تجاری،د اشخاص وابستھ بر واح با رابطھآثار  تشخیص
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از  نظرصرفوجود کنترل،  صورتر د وابستھ اشخاصبا  رابطھ
 .است مناسباشخاص وابستھ،  ینعدم وجود معاملھ ب یاوجود 

 یواحد تجار ینبا اشخاص وابستھ ب روابط افشای بھ الزام .15
 افشای الزاماتن بر آن، افزو یفرع یتجار یو واحدھا یاصل

 استاندارد و 27 حسابداری المللیبین استاندارد در مندرج
 یتجار یواحدھا ریسا در منافع یافشا 12 مالی گزارشگری المللینبی
 .باشدمی

واحد  این. کندمی اشاره یبعد یاصل تجارید واح بھ 13 بند .16
 اصلی تجارید واح از پسگروه،  تجارید واح نخستین ی،تجار
 تھیھ عموم استفاده برای تلفیقی مالیی است کھ صورتھا اول
 .کندمی

تجاری باید حقوق و مزایای مدیران اصـــلی را در مجموع و د واح .17
 زیر افشا کند: طبقاتاز ک یر برای ھ

 مدت کارکنان؛مزایای کوتاه . الف

 بازنشستگی کارکنان؛دوران مزایای   . ب

 سایر مزایای بلندمدت؛  . پ

 خدمت کارکنان؛ و خاتمھمزایای   . ت

 پرداخت مبتنی بر سھام.  . ث

صلی را از واحد  .الف17 صورتی کھ واحد تجاری، خدمات مدیران ا در 
) بدســــت آورد، واحد تجاری "واحد تجاری مدیریتی"تجاری دیگر (

را برای حقوق و مزایای  17ملزم نیســــت الزامات مندرج در بند 
پرداختی یا پرداختنی توســـط واحد تجاری مدیریتی بھ کارکنان یا 

 گیرد. بکار مدیران واحد تجاری مدیریتی،

ا ت بمعامال ،یمالی صورتھا تحت پوشش یھادوره در یتجارد اگر واح .18
باشد، باید ماھیت رابطھ با اشخاص وابستھ و  داشتھ وابستھ شخاصا

مابین، شامل فیمانده حسابھای آن معامالت و  نیز اطالعاتی درباره
 یمالی تعھدات، را کھ برای درک اثر بالقوه این رابطھ بر صورتھا

 مندرج موارد بر افزون افشا، الزامات نیا. کند افشا است، یضرور
 . موارد افشا، باید حداقل شامل موارد زیر باشد:باشدیم 17 بند در

 مبلغ معامالت؛ . الف

 مابین، شامل تعھدات، و:فیمانده حسابھای مبلغ   . ب

ـــرایط آنھا ا .1 ـــمین ز مفاد و ش جملھ اینکھ آیا آنھا تض
 ازای قابل ارائھ برای تسویھ؛ ویت مابھاند و ماھشده

 شده.یا دریافته دشھجزئیات ھرگونھ تضمین ارائ .2

مانده حسابھای بھ مبلغ ط الوصول مربوذخایر مطالبات مشکوک  . پ
 مابین؛ وفی

ـــایی   . ت ـــناس ـــده طی دوره در ارتباط با مطالبات ھزینھ ش ش
 الوصول مربوط بھ اشخاص وابستھ.مشکوک
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شده توسط واحد تجاری بابت ذخیره خدمات مدیریتی مبالغ تقبل الف.18
 شود، باید افشا گردد.کھ توسط واحد مدیریتی جداگانھ ارائھ می

یک از طبقات  ، باید برای ھر18در بند  شـــدهمقرر یافشـــاموارد  .19
 زیر، جداگانھ انجام شود:

 تجاری اصلی؛ واحد . الف

ک یا نفوذ قابل مالحظھ بر واحدھای تجاری دارای کنترل مشـــتر . ب
 تجاری؛د واح

 واحدھای تجاری فرعی؛ . پ

 واحدھای تجاری وابستھ؛ . ت

 ؛شودمحسوب میتجاری در آن شریک خاص د مشارکتھای خاص کھ واح . ث

 تجاری اصلی آن؛ و د تجاری یا واحد مدیران اصلی واح . ج

 سایر اشخاص وابستھ. . چ

 یافتنیدر ووابستھ  اشخاصبھ  یمبالغ پرداختن بندیطبقھ .20
 توسعھ، 19شده در بند مقرر مختلف طبقاتبر حسب  ،آنھااز 

 یحسابدار المللینبی استاندارددر  مندرج شایاف الزامات
 وضعیت صورت در کھ است اطالعاتیخصوص  در ،یمال یصورتھا ارائھ 1

 ،طبقات این. شودمی ارائھ یحیتوض یادداشتھای در یا مالی
اشخاص  بھ مربوطتر مانده حسابھای جامع تحلیلمنظور  بھ

معامالت با اشخاص وابستھ  مورد درو  شودمی ایجادوابستھ، 
 .دارد کاربرد

اشخاص ا است کھ اگر ب معامالتیاز  ھایینمونھ زیرموارد  .21
 :شودمیوابستھ انجام شود، افشا 

 )؛نشدهلیتکم ای شدهلی(تکم کاال فروش ای دیخر . الف

  ھا؛ییدارا ریو سا امالکفروش  ای دیخر . ب

 خدمات؛ افتیدر ای ارائھ . پ

 ھا؛اجاره . ت

 توسعھ؛ و قیتحق یھاپروژه تانتقاال . ث

 ؛کسب مجوزاز  یناش انتقاالت .ج

 ی(شامل اعطا یمالن یتأم توافقھای از یناش انتقاالت . چ
 )؛مالکانھ ینقد ریغ ای ینقد یھاو آورده وام

با  ذخیرهدر نظر گرفتن  . ح باط  ھایتضـــمدر ارت  ای ن
 ق؛یاوث
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عدم وقوع  ایوقوع  صـــورت در یکار انجامھ ب تعھد . خ
ـــامل نده،یدر آ خاص یدادیرو  1ییاجرا یقراردادھا ش

 و)؛ نشدهییشناسا و شدهیی(شناسا

د واح توســـط ای یتجارد واح طرف از ھایبدھ ھیتســـو . د
 آن شخص وابستھ. طرف از یتجار

طرح با  در یفرع یواحد تجار یا یاصل تجارید مشارکت واح .22
 تقسیمگروه  تجاری واحدھای بینرا  ریسکھاکھ  ینمع یایمزا
 42اشخاص وابستھ است ( بھ بند ن بیمعاملھ  کند،می

) 2011شده در سال ح(اصال 19 یحسابدار المللیبیناستاندارد 
 مراجعھ شود).

 یکسان یطشرا دراص وابستھ موضوع کھ معامالت با اشخ این .23
صورت گرفتھ است، تنھا  حقیقیدر معامالت  رایج شرایطبا 

 قابل اثبات باشد. یطشرا ینکھ ا شودمیافشا  یدر صورت
ست ب .24 شابھ، ممکن ا شود، مگھ اقالم با ماھیت م شا   رصورت مجموع اف

صورتھا ستھ بر  شخاص واب ی اینکھ بھ منظور درک آثار معامالت با ا
 تجاری، افشای جداگانھ ضرورت یابد.د واحمالی 

 دولت بھھ وابست تجاری واحدھای

در ارتباط با معامالت  18واحد گزارشــگر، از الزامات افشــای بند  .25
ستھ و ماندها ب شخاص واب سابھای فی ا شامل تعھدات، بح ا مابین، 

 معاف است: ،اشخاص زیر

یا نفوذ قابل نھاد دولتی کھ دارای کنترل، کنترل مشــترک  . الف
 مالحظھ بر واحد گزارشگر است؛ و.

ستھ دیگری واحد تجاری   . ب شخص واب ستکھ یک  زیرا ھمان نھاد  ا
دارای کنترل، کنترل مشـــترک یا نفوذ قابل مالحظھ بر  ،دولتی

 .باشددیگر میواحد گزارشگر و واحد تجاری 

درباره را اعمال کند، باید  25اگر واحد گزارشـــگر، معافیت بند  .26
، موارد 25شــده در بند مابین اشــارهمعامالت و مانده حســابھای فی

 زیر را افشا کند:

آن با واحد گزارشگر (یعنی  نام نھاد دولتی و ماھیت رابطھ . الف
 مالحظھ)؛بل کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ قا

اطالعــات زیر بــا جزئیــات کــافی برای قــادر ســـــاختن   . ب
تجاری برای درک تأثیر د مالی واحی کنندگان صــورتھااســتفاده

 مالی آن: معامالت اشخاص وابستھ بر صورتھای

 معاملھ منفرد بااھمیت؛ ور ماھیت و مبلغ ھ . 1

                                                      
، احتمالی داراییھایو  بدھیھا ذخایر، 37المللی حسابداری طبق استاندارد بین  .1

بھ یک از طرفین، قراردادھای اجرایی قراردادھایی است کھ بھ موجب آن، ھیچ
دو طرف، بخشی از تعھدات خود  اند یا ھرکدام از تعھدات خود عمل نکردهھیچ

 اند.را بطور مساوی انجام داده
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سایر معامالتی کھ در مجموع، و . 2 صورت منفرد، ھ نھ ب برای 
بااھمیت ھستند، بیان کیفی یا کّمی آنھا. انواع معامالت، 

 ست.ا 21شامل موارد مندرج در بند 

ســطح  یینتع یگزارشــگر در اعمال قضــاوت خود برا واحد .27
شا طبق الزامات بند  یاتجزئ  نزدیکی باید(ب)، 26قابل اف

ــتھ و  ــخاص وابس ــایررابطھ با اش مانند  ،عوامل مربوط س
 :یردمعامالت در نظر گ اھمیتسطح  تعیینرا در  یر،موارد ز

 اندازه؛ نظر از معاملھ تیاھم . الف

 طیشـــرا از ریغ یطیشـــراشـــدن معاملھ با  انجام  . ب
   بازار؛

 روزمره، ی عادیتجار اتیعمل ازھ معامل بودن خارج  . پ
 ؛یتجار واحد یو فروشھا دھایمانند خر

 ناظر؛ ای گذارمقررات مراجع یبرا معاملھ یافشا  . ت

 ارشد؛ تیریمدمعاملھ بھ  گزارش  . ث

 سھامداران. بیبھ تصو مشروط  . ج

 
 گذار و اجرا تاریخ

ح .28 جارد وا ندارد را برا نیا دیبا یت تا  یھادوره یاســـ
شروع  ای 2011سال  ھیکھ از اول ژانو یاساالنھ پس از آن 

سر شود،یم شتھ یبا ت  از شیپ یریبکارگ. ردیگ کارب بھ گذ
ـــتاندارد کل وردر مد ھم موعد،  تیمعاف مورددر  ھم و اس
حدود ندج  م ھا درم ند جار یواحدھا یبرا 27 تا 25 یب  یت

 کل ،یتجارد واح اگر. اســــت مجاز دولت، بھھ وابســـت
ندارد تا عاف آن ای اســـ حدود تیم  از کی ھری را برا م

 بکار شود،یم شروع 2011 ھیژانو اول ازش یپ کھ ییھادوره
 .کند افشا را موضوع نیا دیبا رد،یگ

ندارد .الف28 تا ، 10 یمال یگزارشـــگر المللیینب اســـ
ـــارکتھا 11 یمال یگزارشـــگر المللییناســـتاندارد ب و  مش
ستاندارد ب شگر المللیینا شده در 12 یمال یگزار شر ، منت

ــال  یم (ب) و (ث) و 19، 15(ب)، 11، 9، 3 ی، بندھا2011س
جار 25 حد ت کارگ در یرا اصـــالح کرد. وا  یریصـــورت ب

ــتاندارد ب ــگر المللییناس ــتاندارد 10 یمال یگزارش ، اس
 المللیینو اســتاندارد ب 11 یمال یگزارشــگر المللیینب

 اصالحات را اعمال کند.  این باید، 12 یمال یگزارشگر

ستاندارد  گذارییھسـرما واحدھای تجاری .ب28 صالحات ا  المللیبین(ا
 مالی گزارشگری المللیبین، استاندارد 10 مالی گزارشگری

ستاندارد ب 12 سابدار المللیینو ا شده در 27 یح شر )، منت
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 یرا اصالح کرد. واحد تجار 9و  4 بندھای، 2012اکتبر سال 
ــالحات را  ینا باید ــاالنھ ھایدوره برایاص کھ از اول  ایس

شروع  یا 2014سال  ژانویھ . یرد، بکار گشودمیپس از آن 
ست.  گذاریسرمایھ واحدھای تجاریاز موعد  یشپ یریبکارگ مجاز ا

صورت صالحات مذکور را پ یرواحد تجا ی کھدر  از موعد  یشا
واحدھای ھمزمان، تمام اصــالحات مندرج در  باید یرد،بکار گ

 .گیردبکار  نیزرا  گذاریسرمایھ تجاری

تا  2010دوره  -مالی گزارشگری المللیبین استانداردھایاصالحات ساالنھ  .پ28

سال 2012 سامبر  شده در د شر صالح و  9، بند 2013، منت را ا
ــافھ کرد. واحد تجار18الف و 17 بندھای  یدبا یالف را اض

ــالحات را برا ینا ــاالنھ یھادوره یاص  یکھ از اول جوال یاس
 یری. بکارگیردبکار گ شود،یپس از آن شروع م یا 2014 سال
اصالحات  یواحد تجار کھ صورتیاز موعد مجاز است. در  یشپ

ـــوع را  ینا یدبا یرد،از موعد بکار گ پیشمذکور را  موض
 افشا کند.

 )2003( 24المللی حسابداری کنارگذاری استاندارد بین

 یحسابدار المللیینب استاندارد یگزینجا استاندارد، این .29
شا 24 ستھ یاف شخاص واب ) 2003 سال در شده تجدیدنظر( اطالعات ا
 .شودیم
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