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کلیبت
داهٌِ کبرثزد

.1

ایٔ استبٕساضز ،ثّ ٚسئٍ٘یت حسبثطس زض اضتجبـ ثب تقَت ،زض حسبثطسی غ٘ضتٜبی ّبٍی ّیپطزاظز .ایٔ استبٕساضزّ ،طرػبًٕ ،حا٘ ٙثنابضىیطی
1

2

استبٕساضزٛبی  330 ٗ 315ضا زض ّ٘ضز ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ضطح ّیزٛس.
ٍیژگیْبی تقلت

.2

تحطیف غ٘ضتٜبی ّبٍی ّی ت٘إس اظ تقَت یب اضتجبٕ ٙبضی ض٘زٗ .ر ٚتْبیع تقَت ٗ اضتجب ،ٙيْسی یب غیطيْسی ث٘زٓ يَْی است مّٖ ٚزاط ثاٚ
تحطیف غ٘ضتٜبی ّبٍی ّیض٘ز.

.3

اىط چ ٚتقَت ّف ُٜ٘ىستطزٙای زاضز ،اّب ثطای ّقبغس استبٕساضزٛبی حسبثطسی ،حسبثطس تقَجٜبیی ضا ّس ٕهط قطاض ّیزٛاس ما ٚساجت تحطیاف ثباْٛیات
غ٘ضتٜبی ّبٍی ّیض٘ز .زٗ ٕ٘و تحطیف يْسی ثا ٚحسابثطس ّطثا٘ـ ّایضإ٘س ما ٚینای تحطیفٜابی ٕبضای اظ ىعاضضايطی ّابٍی ّتقَجبٕا ٗ ٚزیياطی
تحطیفٜبی ٕبضی اظ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب استٛ .ط چٖس حسبثطس ّْنٔ است ّطن٘ك ثٗ ٚق٘و تقَت ض٘ز ٗ یب زض ّا٘اضز ٕابزض ،پای ثاٗ ٚقا٘و تقَات
ثجطز ،ثب ایٔ حبً ٗی زض ّقبّی ٕیست م ٚثٍ ٚحبل قبٕٕ٘ی حنِ مٖس م ٚآیب تقَجی ٗاقًبً ضٗی زاز ٙاست یب ذیط( .ضك :ثٖسٛبی ت 1-تب ت)6-

هسئَلیت پیشگیزی ٍ کشف تقلت

.4

ّسئٍ٘یت اغَی پیطيیطی ٗ مطف تقَت ثب ّسیطآ ارطایی ٗ اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی اسات .ایأ ّ٘ؾا٘و ّٜاِ اسات ماّ ٚاسیطآ ارطایای ،ثاب
ٕهبضت اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ،ثط پیطيیطی اظ تقَت (مّ ٚی ت٘إاس فطغاتٜبی ٗقا٘و تقَات ضا مابٛص زٛاس) ٗ ي٘اّاٌ ثبظزاضٕاس ٙتقَات (ماٚ
ّیت٘إس ث ٚزٍیٌ احتْبً مطف تقَت ٗ تٖجی ،ٚإيیع ٙاضتنبة تقَت ت٘سف افطاز ضا مبٛص زٛس) تأمیس ظیبزی مٖٖس .ایأ تأمیاس ّتؿأْ پبیجٖاسی ثاٚ
تطٗیذ فطٖٛو زضستنبضی ٗ ضفتبض اذالقی است مّ ٚیت٘إس اظ قطیق ٕهبضت فًبالٕا ٚاضمابٓ ضاٛجاطی ٗاحاس تزابضی تق٘یات ضا٘زٕ .هابضت اضمابٓ
ضاٛجطی ،ضبٌّ زض ٕهط ىطفتٔ احتْبً ظیط پبىصاضی مٖتطٍٜب یب ايْبً ٕف٘ش ٕبّٖبست ث ٚضی٘ٛ ٙابی زیياط زض فطایٖاس ىعاضضايطی ّابٍیٕ ،هیاط تالضاٜبی
ّسیطآ ارطایی زض ظّیّٖ ٚسیطیت س٘ز ثّٖ ٚه٘ض تحت تأحیط قطاضزازٓ ثطزاضت تحَیَيطآ اظ يَْنطز ٗ س٘زآٗضی ٗاحس تزبضیّ ،یثبضس.

هسئَلیتْبی حسبثزس

.5

حسبثطسی م ٚمابض حسبثطسای ضا قجاق اساتبٕساضزٛبی حسبثطسای إزابُ ّایزٛاسّ ،سائً٘ مسات اقْیٖابٓ ًّقاً٘ ٕساجت ثا ٚيابضی ثا٘زٓ
غ٘ضتٜبی ّبٍی ث ٚيٖ٘آ یل ّزْ٘يٗ ٚاحس اظ تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت یب اضاتجب ٙاسات .حتای اىاط حسبثطسای قجاق اساتبٕساضزٛبی
حسبثطسی ثٚىٕ٘ٚای ّٖبست ثطٕبّ ٚضیعی ٗ ارطا ضس ٙثبضس ،ث ٚيَت ّحسٗزیتٜبی شاتی حسبثطسی ،ایٔ ذكط ارتٖابة ٕبپاصیط ٗرا٘ز زاضز ماٚ
ثطذی تحطیفٜبی ثباْٛیت غ٘ضتٜبی ّبٍی ،مطف ٕط٘ز.

.6

3

ْٛبٓىٕ٘ ٚم ٚزض استبٕساضز  4200اضبض ٙضس ٙاست ،آحبض ثبٍقّ٘ ٙحسٗزیتٜبی شاتی ،ثا ٚقا٘ض ذابظ ،زض ّا٘ضز تحطیاف ٕبضای اظ تقَات ،اظ اْٛیات
ٗیژٙای ثطذ٘ضزاض است .اظ إٓزب م ٚتقَت ّْنٔ است ثب إزبُ تْٜیساتی چ٘ٓ رًٌ ،حجات ٕناطزٓ يْاسی ًّابّالت ،یاب اضاالا ٚاقاليابت ٕبزضسات
ث ٚحسبثطس غ٘ضت ىیطز م ٚث ٚق٘ض ّبٛطإ ٗ ٚثب زقت ثطای پٖٜبٓ مطزٓ آٓ قطاحای ضاس ٙاسات ،ذكاط ياسُ مطاف تحطیفٜابی ثباْٛیات ٕبضای اظ
تقَت ،ثیطتط اظ ذكط يسُ مطف تحطیفٜبی ثباْٛیت ٕبضی اظ اضتجب ٙاستٖٛ .يبّی م ٚچٖیٔ اقساّبتی ثطای پٖٜبٓمبضی ثب تجابٕی ْٛاطا ٙثبضاس ،مطاف
آٓ زض٘اضتط ّیض٘ز .تجبٕی ّیت٘إس حسبثطس ضا ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسبٕس ما ٚضا٘اٛسّ ،تقبياس مٖٖاس ٙاسات ،زض حابٍی ماٗ ٚاقًابً چٖایٔ ٕیسات .ت٘إابیی
حسبثطس ثطای مطف تقَت ث ٚي٘اَّی چ٘ٓ ّٜبضت ّطتنجیٔ ،زفًبت ٗ ّیعآ زستنبضی ،ىستطزىی تجبٕی ،إساظٕ ٙسجی ٛط یال اظ ّجابٍد زساتنبضی
ضسّ ٗ ،ٙطاتت سبظّبٕی افطاز ّطبضمت مٖٖس ٙثستيی زاضز .اىطچ ٚحسبثطس ّْنٔ است ثت٘إس فطغتٜبی ثبٍق٘ ٙاضتنبة تقَت ضا ّطرع مٖاس ،اّاب
ث ٚسرتی ّیت٘إس ّطرع مٖس م ٚآیب تحطیف زض ح٘ظٛٙبی قؿبٗتی ّخٌ ثطاٗضزٛبی حسبثساضی ٕبضی اظ تقَت ث٘ز ٙاست یب ٕبضی اظ اضتجب.ٙ

 .1استبٕساضز حسبثطسی ” ،315تطریع ٗ اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اظ قطیق ضٖبذت ٗاحس تزبضی ٗ ّحیف آٓ (تزسیسٕهط ضس“)1393 ٙ
 .2استبٕساضز حسبثطسی ” ،330ثطذ٘ضزٛبی حسبثطس ثب ذكطٛبی اضظیبثی ضس( ٙتزسیسٕهط ضس“)1393 ٙ
 .3استبٕساضز حسبثطسی  ” ،200اٛساف مَی حسبثطس ّستقٌ ٗ إزبُ حسبثطسی قجق استبٕساضزٛبی حسبثطسی (تزسیسٕهط ضس ،“)1391 ٙثٖسٛبی ت ٗ 48-ت49-
 .4استبٕساضز حسبثطسی  ،200ثٖس ت48-
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.7

.8

يالٗ ٙثط ایٔ ،ذكط يسُ مطف تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّسیطآ ارطایی ثیطتط اظ ذكاط تحطیاف ثباْٛیات ٕبضای اظ تقَات مبضمٖابٓ
است ،ظیطا ّسیطآ ارطایی اغَت زض ّ٘قًیتی ٛستٖس م ٚث ٚق٘ض ّستقیِ یب غیط ّستقیِ قبزض ث ٚزستنبضی سا٘اثق حسابثساضی ،اضاالا ٚاقاليابت
ّبٍی ّتقَجبٕ ٚیب ظیطپبىصاضزٓ ضٗضٜبی مٖتطً زاذَی قطاحی ضس ٙثطای پیطيیطی اظ تقَجٜبی ّطبث ٚت٘سف سبیط مبضمٖبٓ ٛستٖس.
حسبثطسٖٛ ،يبُ مست اقْیٖبٓ ًّقًّ٘ ،سئٍ٘یت زاضز ٕيطش تطزیس حطفٚای ضا زض سطاسط فطایٖس حسبثطسی حفم مٖس ،اّنبٓ ظیطپب ىصاضی
مٖتطٍٜبی زاذَی ت٘سف ّسیطآ ارطایی ضا ّسٕهط قطاض زٛس ٗ ث ٚایٔ ٗاقًیت ت٘ر ٚزاضت ٚثبضس م ٚضٗضٜبی حسبثطسی ّإحط زض مطاف اضاتجبٙ
ّْنٔ است ثطای مطف تقَت ّإحط ٕجبضس .اٍعاّبت ایأ اساتبٕساضز ثاطای مْال ثا ٚحسابثطس زض تطاریع ٗ اضظیابثی ذكطٛابی تحطیاف
ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗ قطاحی ضٗضٜبی مطف ایٔ تحطیفٜب تسٗیٔ ضس ٙاست.

تبریخ اجزا

.9

ایٔ استبٕساضز ثطای حسبثطسی غ٘ضتٜبی ّبٍی م ٚزٗضّ ٙبٍی إٜٓب اظ اًٗ فطٗضزیٔ  ٗ 1395پس اظ آٓ ضطٗو ّیض٘ز ،الظُ االرطاست.

اهداف

. 10

اٛساف حسبثطس ث ٚضطح ظیط است:
اٍف ا تطریع ٗ اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی،
ة ا مست ض٘اٛس حسبثطسی مبفی ٗ ّٖبست زض ّ٘ضز ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت ،اظ قطیق قطاحی ٗ ارطای
ضٗضٜبی ّٖبستٗ ،
ح ا ثطذ٘ضز ّٖبست ثب ّ٘اضز تقَت یب ّطن٘ك ث ٚتقَت ّطرع ضس ٙزض رطیبٓ حسبثطسی.

تعبريف

. 11

ثطای اٛساف استبٕساضزٛبی حسبثطسی ،اغكالحبت ظیط ثب ًّبٕی ّطرع ضس ٙثطای إٜٓب ثنبض ضفت ٚاست:
اٍف ا تقلب ـ ٛطىٕ٘ ٚاقساُ يْسی ت٘سف یل یب چٖس ٕفط اظ ّسیطآ ارطایی ،اضمبٓ ضاٛجطی ،مبضمٖابٓ ،یاب اضاربظ حبٍاج ،ماّ ٚتؿأْ
فطیجنبضی ثطای ثطذ٘ضزاضی اظ ّعیتی ٕبضٗا یب غیط قبٕٕ٘ی است.
ة ا عوامل خطر تقلب ـ ضٗیسازٛب یب ضطایكی مٕ ٚطبٓزٖٛس ٙإيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة تقَت یب فطا ِٛمٖٖس ٙفطغت اضتنبة تقَت ثبضس.

السامبت
تزدیذ حزفِای

. 12

. 13

. 14

1

قجق استبٕساضز  ، 200حسبثطس ثبیس ثاسٗٓ زضٕهاط ىاطفتٔ تزطثا ٚقجَای ذا٘ز اظ غاساقت ٗ زضساتنبضی ّاسیطآ ارطایای ٗ اضمابٓ ضاٛجاطی
ٗاحس تزبضی ،ثب پصیطش ایٔ احتْبً مّْ ٚنٔ است تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗر٘ز زاضت ٚثبضسٕ ،يطش تطزیاس حطفاٚای ضا زض تْابُ
ّطاحٌ حسبثطسی حفم مٖس( .ضك :ثٖسٛبی ت ٗ 7-ت)8-
حسبثطس ّی ت٘إس اسٖبز ٗ ّساضك حسبثساضی ضا ث ٚيٖ٘آ اسٖبز ٗ ّساضك ًّتجط ثپصیطزّ ،يط ایٔ م ٚزٍیَی ثطذالف آٓ ٗر٘ز زاضات ٚثبضاس.
اىط زضرطیبٓ حسبثطسی ضطایكی ث٘ر٘ز آیس م ٚحسبثطس ّتقبيس ض٘ز مّْ ٚنٔ است یل سٖس ًّتجط ٕجبضس یب ّفبز آٓ ثسٗٓ ایٖن ٚث ٚاقالو
ٗی ضسیس ٙثبضس تًسیٌ ضس ٙاست ،حسبثطس ثبیس ثطضسیٜبی ثیطتطی إزبُ زٛس( .ضك :ثٖس ت)9-
ٖٛيبّی مّ ٚسیطآ ارطایی یب اضمبٓ ضاٛجطی ث ٚپطس ٗ ر٘ٛبی حسبثطس ،پبسرٜبی ّتٖبقؽ ّیزٖٛس ،حسبثطس ثبیس ّ٘اضز تٖبقؽ ضا ثطضسی مٖس.

هذاکزُ اػضبی تین حسبثزسي

. 15

قجق استبٕساضز  ،315الظُ است ثیٔ ايؿبی تیِ حسبثطسی ّصامطاتی إزبُ ض٘ز ٗ ّسیط ّسئً٘ مبض تًییٔ مٖس چّ٘ ٚؾ٘يبتی ثبیس ث ٚايؿبی تیِ حسبثطسی
م ٚزض ّصامط ٙحؿ٘ض ٕساضتٚإس اقالو زاز ٙض٘ز .2زض ایٔ ّصامطات ثبیس ثط ٕح٘ ٗ ٙاحتْبً آسیتپصیطی غ٘ضتٜبی ّبٍی اظ تحطیفٜابی ثباْٛیات ٕبضای اظ
تقَت ،اظ رَْ ٚچيٕ٘يی اّنبٓ ٗق٘و تقَت ،تأمیس ذبغی غ٘ضت ىیطز .زض ایٔ ّصامط ٙايؿبی تیِ حسبثطسی ثسٗٓ زض ٕهطىطفتٔ غساقت ٗ زضستنبضی
ّسیطآ ارطایی ٗ اضمبٓ ضاٛجطی ث ٚتجبزً ٕهط ّیپطزاظٕس(.ضك :ثٖسٛبی ت ٗ 10-ت)11-

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،200ثٖس 15
 .2استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖس 10
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رٍشْبی ارسیبثي خغز ٍ فؼبلیتْبی هزتجظ

. 16

ٖٛيبُ ار طای ضٗضٜبی اضظیبثی ذكط ٗ فًبٍیتٜبی ّاطتجف ثاطای مسات ضاٖبذت اظ ٗاحاس تزابضی ٗ ّحایف آٓ ،اظ رَْا ٚمٖتطٍٜابی زاذَای
1

ٗاحس تزبضی ،قجق استبٕساضز  ، 315حسبثطس ثبیس ضٗضٜبی شمط ضس ٙزض ثٖسٛبی  17تب  24ضا ثّٖ ٚه٘ض مسات اقاليابت ّا٘ضز اساتفبز ٙزض
تطریع ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،ارطا مٖس.
هذیزاى اجزایي ٍ سبیز کبرکٌبى ٍاحذ تجبری

. 17

حسبثطس ثبیس اظ ّسیطآ ارطایی زضذػ٘ظ ّ٘اضز ظیط پطس ٗ ر٘ مٖس:
اٍف ا اضظیبثی ّسیطآ ارطایی اظ ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ،اظ رَّْ ٚبٛیتّ ،یعآ ٗ فطاٗإی ایٔ اضظیبثیٜاب،
(ضك :ثٖسٛبی ت ٗ 12-ت)13-
ة ا فطایٖس ّ٘ضز استفبزّ ٙسیطآ ارطایی ثطای تطریع ٗ ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی ٕبضی اظ تقَت زض ٗاحس تزبضی ،اظ رَْ ٚذكطٛبی ذابظ
ٕبضی اظ تقَجی مّ ٚسیطآ ارطایی آٓ ضا ّطرع مطز ٙیب اظ آٓ ّكَى ضس ٙثبضٖس ،یب ىطٜٗٛابی ًّابّالتّ ،بٕاس ٙحسابثٜب ،یاب ّا٘اضز
افطبیی مٗ ٚر٘ز ذكط تقَت زض ّ٘ضز إٜٓب ٗر٘ز زاضز( ،ضك :ثٖس ت)14-
ح ا اقااالو ضساابٕی ّااسیطآ ارطایاای ثاا ٚاضماابٓ ضاٛجااطی زضذػاا٘ظ فطایٖااسٛبی تطااریع ٗ ثطذاا٘ضز ثااب ذكطٛاابی ٕبضاای اظ تقَاات زض
ٗاحس تزبضیٗ ،
ت ا اقالو ضسبٕی زیسىبٜٛبی ّسیطآ ارطایی ث ٚمبضمٖبٓ زضثبض ٙضٗضٜبی إزبُ مبض ٗ اضظضٜبی اذالقی.

. 18

حسبثطس ثبیس اظ ّسیطآ ارطایی ٗ ،زض غ٘ضت ٍعُٗ اظ سبیط مبضمٖبٓ ٗاحس تزبضی ،زض ّ٘ضز ایٖن ٚآیب إٜٓب اظ ٛطىٕ٘ ٚتقَت قكًی ٗ ّا٘اضز
ّطن٘ك ث ٚتقَت ّإحط ثط ٗاحس تزبضی ّكَى ٛستٖس یب ذیط ،پطس ٗ ر٘ مٖس( .ضك :ثٖسٛبی ت 15-تب ت)17-

. 19

اىط ٗاحس تزبضی زاضای ٗ احس حسبثطسی زاذَی ثبضس ،حسبثطس ثبیس اظ حسبثطسبٓ زاذَی زض ّ٘ضز ایٖن ٚآیب إٜٓب اظ ٛطىٕ٘ ٚتقَات قكًای ٗ
ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ّإحط ثط ٗاحس تزبضی ّكَى ٛستٖس یب ذیطْٛ ٗ ،چٖیٔ زضذػ٘ظ زیسىبٜٛبی حسبثطسبٓ زاذَی زض ّ٘ضز ذكطٛبی
تقَت پطس ٗ ر٘ مٖس( .ضك :ثٖس ت)18-

ارکبى راّجزی

. 20

حسبثطس ثبیس اظ ٕحٕ٘ ٙهبضت اضمبٓ ضاٛجطی ثط فطایٖسٛبی ّ٘ضز استفبزّ ٙسیطآ ارطایای ثاطای تطاریع ٗ ثطذا٘ضز ثاب ذكطٛابی تقَات زض
ٗاحس تزبضی ٗ مٖتطٍٜبیی مّ ٚسیطآ ارطایی ثطای مبٛص ایٔ ذكطٛب قطاحی مطزٙإس ،ضٖبذت مست مٖسّ ،يط ایٖن ْٚٛ ٚايؿبی اضمابٓ
ضاٛجطی رعٗ ّسیطآ ارطایی ثبضٖس( 2.ضك :ثٖسٛبی ت 19-تب ت)21-

. 21

حسبثطس ثبیس اظ اضمبٓ ضاٛجطی زض ّ٘ضز ایٖن ٚآیب إٜٓب اظ ٛطىٕ٘ ٚتقَت قكًی ٗ ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ّإحط ثط ٗاحس تزبضی ّكَى ٛستٖس
یب ذیط ،پطس ٗ ر٘ مٖسّ ،يط ایٖن ْٚٛ ٚايؿبی اضمبٓ ضاٛجطی رعٗ ّسیطآ ارطایی ثبضٖس .ایٔ پطس ٗ ر٘ٛب تب حسی ثطای تأییس پبسارٜبی
ّسیطآ ارطایی ث ٚپطس ٗ ر٘ٛبی إزبُ ضس ٙاظ إٜٓب غ٘ضت ّیىیطز.

رٍاثظ غیز ػبدی یب غیز هٌتظزُ هشخض شذُ

. 22

حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا اضظیبثی مٖس م ٚآیب ضٗاثف غیط يبزی یب غیط ّٖتهطّ ٙطرع ضس ٙزض ارطای ضٗضٜبی تحَیَای ،اظ رَْاّ ٚا٘اضز
ّطث٘ـ ث ٚحسبثٜبی زضآّسیّْ ،نٔ است ٕطبٕ ٚذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ثبضٖس یب ذیط.

سبیز اعالػبت

. 23

حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا ثطضسی مٖس م ٚآیب سبیط اقاليبت مست ضس ٙت٘ساف ٗی ٕطابٕ ٚذكطٛابی تحطیاف ثباْٛیات ٕبضای اظ تقَات
ٛستٖس یب ذیط( .ضك :ثٖس ت)22-

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖسٛبی  5تب 24
 .2استبٕساضز حسبثطسی ” ،260اقالوضسبٕی ث ٚاضمبٓ ضاٛجطی“ ،ثٖس 13
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ارسیبثي ػَاهل خغز تقلت

. 24

حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا اضظیبثی مٖس م ٚآیب اقاليبت مست ضس ٙثب استفبز ٙاظ سبیط ضٗضٜبی اضظیبثی ذكاط ٗ فًبٍیتٜابی ّاطتجفٕ ،طابٕٚ
ٗر٘ز یل یب چٖس يبٌّ ذكط ٕبضی اظ تقَت است یب ذیطٛ .طچٖس ي٘اٌّ ذكط تقَت ّْنٔ است ؾطٗضتبً ٕطبٕٗ ٚر٘ز تقَت ٕجبضاس ،اّاب ایأ
ي٘اٌّ اغَت زض ضطایكی م ٚتقَت غ٘ضت ىطفت ٚاستٗ ،ر٘ز زاضتٚإس ٗ اظ ایٔ ضٗ ّْنٔ است ٕطبٕ ٚذكطٛبی تحطیف ثباْٛیات ٕبضای اظ
تقَت ثبضس( .ضك :ثٖسٛبی ت 23-تب ت)27-

تشخیض ٍ ارسیبثي خغزّبی تحزیف ثباّویت ًبشي اس تقلت

. 25

قجق استبٕساضز  ،315حسبثطس ثبیس ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ضا زض سكح غ٘ضتٜبی ّابٍی ٗ ،زض ساكح ازيبٛابی ّطثا٘ـ ثاٚ
ىطٗٛٙبی ًّبّالتّ ،بٕس ٙحسبثٜب ٗ ّ٘اضز افطب ّطرع ٗ اضظیبثی مٖس.

. 26

1

حسبثطس ٖٛيبُ تطریع ٗ اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ثبیس ثب پیص فطؼ ٗر٘ز ذكطٛبی ٕبضی اظ تقَت زض ضاٖبذت
زضآّس ،ث ٚاضظیبثی ایٔ ّ٘ؾ٘و ثپطزاظز م ٚمساُ یل اظ إ٘او زضآّسٛبًّ ،بّالت زضآّسظا یب ازيبٛابی ّطثا٘ـ ثا ٚزضآّاسٛب ساجت پیاسایص
چٖیٔ ذكطٛبیی ّی ض٘ز .چٖبٕچ ٚحسبثطس ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسس م ٚپیص فطؼ ّعث٘ض ثب ت٘ر ٚث ٚضطایف یل مبض حسبثطسی ّػاسا ٕاساضزٗ ،
اظ ایٔ ضٗ ،ضٖبذت زضآّس ضا ث ٚيٖ٘آ ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّطرع ٕنطز ٙاست ،ثبیس اٍعاّبت ّطث٘ـ ثّ ٚستٖسسبظی آٓ ضا
قجق ثٖس  47ضيبیت مٖس( .ضك :ثٖسٛبی ت 28-تب ت)30-

. 27

حسبثطس ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت ثبیس ث ٚيٖ٘آ ذكطٛبی يْس ٙثطذ٘ضز مٖس ٗ ثٖابثطایٔ ،ثبیاس اظ مٖتطٍٜابی
ّطث٘ـ ٗاحس تزبضی ،اظ رَْ ٚفًبٍیتٜبی مٖتطٍی ّطتجف ثب ایٔ ذكطٛب (ثّ ٚیعإی م ٚتب ث ٚحبً إزبُ ٕطس ٙاست) ،ضٖبذت مست مٖس( .ضك:
ثٖسٛبی ت ٗ 31-ت)32-

ثزخَرد ثب خغزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثي شذُ ًبشي اس تقلت
ثزخَردّبی کلي

. 28

قجق استبٕساضز  ،330حسبثطس ثبیس ثطذ٘ضزٛبی مَی ضا ثطای ّقبثَ ٚثب ذكطٛابی تحطیاف ثباْٛیات اضظیابثی ضاسٕ ٙبضای اظ تقَات زض ساكح
غ٘ضتٜبی ّبٍی تًییٔ مٖس( 2.ضك :ثٖس ت)33-

. 29

حسبثطس ثّٖ ٚه٘ض تًییٔ ثطذ٘ضزٛبی مَی ثطای ّقبثَ ٚثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض سكح غ٘ضتٜبی ّبٍی ثبیس:
اٍف ا ايؿبی تیِ حسبثطسی ضا ثب زض ٕهط ىطفتٔ زإصّٜ ،بضت ٗ ت٘إبیی افطازی مّ ٚسئٍ٘یتٜبی يْس ٙث ٚإٜٓب ٗاىصاض ّایضا٘ز ٗ اضظیابثی
ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،تًییٔ ٗ ثط إٜٓب ٕهبضت مٖس( ،ضك :ثٖسٛبی ت ٗ 34-ت)35-
ة ا ایاأ ّ٘ؾاا٘و ضا اضظیاابثی مٖااس ما ٚآیااب إتراابة ٗ ثناابضىیطی ضٗیااٛٚاابی حساابثساضی ت٘سااف ٗاحااس تزاابضی ،ثااٗ ٚیااژ ٙضٗیااٛٚاابی
ّطث٘ـ ث ٚإساظٙىیطیٜبی شٖٛی ٗ ًّبّالت پیچیسّ ،ٙیت٘إس ٕطبٕ ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕإ ٚبضای اظ تاالش ّاسیطآ ارطایای ثاطای
ّسیطیت س٘ز ثبضس یب ذیطٗ ،
ح ا زض إتربة ّبٛیت ،ظّبٕجٖسی ارطا ٗ ّیعآ ضٗضٜبی حسبثطسی ،يٖػط پیصثیٖی ٕبپصیطی ضا زض ٕهط ثيیطز( .ضك :ثٖس ت)36-

رٍشْبی حسبثزسي در ثزخَرد ثب خغزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثي شذُ ًبشي اس تقلت در سغح ادػبّب

. 30

قجق استبٕساضز  ،330حسبثطس ثبیس ضٗضٜبی حسبثطسی الظُ ضا ث ٚىٕ٘ٚای قطاحی ٗ ارطا مٖس مّ ٚبٛیت ،ظّبٕجٖسی ارطا ٗ ّیاعآ إٜٓاب ثاطای
3

ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض سكح ازيبٛب ّٖبست ثبضس( .ضك :ثٖسٛبی ت 37-تب ت)40-

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖس 25
 .2استبٕساضز حسبثطسی  ،330ثٖس 5
 .3استبٕساضز حسبثطسی  ،330ثٖس 6
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رٍشْبی حسبثزسي در ثزخَرد ثب خغزّبی هزتجظ ثب سیزپبگذاری کٌتزلْب تَسظ هذیزاى اجزایي

. 31

. 32

ث ٚزٍیٌ ت٘إبیی ّسیطآ ارطایی زض زستنبضی س٘اثق حسبثساضی ٗ تٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚاظ قطیق ظیطپبىصاضی مٖتطٍٜبیی م ٚزض ضطایف
ًًّْ٘ زاضای احط ثرطی مبضمطز ٛستٖسّ ،اسیطآ ارطایای ّ٘قًیات ّٖحػاط ثا ٚفاطزی ثاطای اضتنابة تقَات زاضٕاس .اىاط چاّ ٚیاعآ ذكاط
ظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطایی زض ٗاحسٛبی تزبضی ّرتَف ینسبٓ ٕیست ،اّب ایٔ ذكاط زض تْابّی ٗاحاسٛبی تزابضی ٗرا٘ز
زاضز .ث ٚزٍیٌ غیطقبثٌ پیص ثیٖی ث٘زٓ ٕح٘ ٙظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطایی ،ایٔ ذكط ث ٚيٖ٘آ ذكط تحطیاف ثباْٛیات ٕبضای اظ
تقَت ّحس٘ة ٗ اظ ایٔ ضٗ ذكط يْسٙای تَقی ّیض٘ز.
حسبثطس غط فٖهط اظ اضظیبثی ذ٘ز اظ ذكطٛبی ظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطایی ،ثبیاس ضٗضاٜبی حسبثطسای ضا ثاطای ّقبغاس ظیاط
قطاحی ٗ ارطا ْٕبیس:
اٍف ا آظّ٘ٓ ّٖبست ث٘زٓ حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت إزبُ ضس ٙزض تٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی .حسبثطس زض قطاحی ٗ ارطای ضٗضٜبی
حسبثطسی ثطای چٖیٔ آظّٕٜ٘بیی ،ثبیس:
 .1اظ افطاز ّطتجف ثب فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی ،زضذػ٘ظ فًبٍیتٜبی غیط يبزی یب ٕبّٖبست ّطتجف ثاب پاطزاظش حجتٜابی حسابثساضی ٗ سابیط
تًسیالت ،پطس ٗ ر٘ مٖس،
 .2حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت إزبُ ضس ٙزض پبیبٓ زٗض ٙىعاضضيطی ضا إتربة مٖسٗ ،
ٕ .3یبظ ث ٚآظّ٘ٓ حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت قی زٗض ٙضا ّس ٕهط قطاض زٛس( .ضك :ثٖسٛبی ت 41-تب ت)44-
ة ا ثطاٗضز ٛبی حسبثساضی ضا ثب ٛسف تطریع ربٕجساضیٜب ٗ اضظیبثی ایٔ م ٚآیب ضاطایف ایزابز مٖٖاس ٙربٕجاساضیٜب (زض غا٘ضت ٗرا٘ز)
ثیبٕيط ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت است یب ذیط ،ثطضسی مٖس .حسبثطس زض إزبُ ایٔ ثطضسیٜب ثبیس:
 . 1ایأ ّ٘ؾا٘و ضا اضظیابثی مٖاس ما ٚآیاب قؿابٗتٜب ٗ تػاْیْبت ّاسیطآ ارطایای زض ّا٘ضز ثطاٗضزٛابی حسابثساضی ّاًٖنس ضاس ٙزض

.33

غ٘ضتٜبی ّبٍی (حتی زض ّ٘اضزی مٛ ٚط یل اظ إٜٓب ث ٚتٖٜبیی ًّقً٘ ثبضٖس) ،ثٕ ٚحا٘ی ٕطابٕ ٚربٕجاساضی احتْابٍی ّاسیطآ ارطایای
ٗاحس تزبضی است م ٚثت٘إس ثیبٕيط ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ثبضس یب ذیطٗ ،
 . 2قؿبٗتٜب ٗ ّفطٗؾبت ّسیطآ ارطایی زضذػ٘ظ ثطاٗضزٛبی حسبثساضی يْسًّٖ ٙنس زض غ٘ضتٜبی ّبٍی زٗض ٙقجٌ ضا ثطضسی مٖاس.
(ضك :ثٖسٛبی ت 45-تب ت)47-
ح ا زضذػ٘ظ ًّابّالت يْاس ٙذابضد اظ ضٗاً يابزی يَْیابت ٗاحاس تزابضی ،یاب ًّابّالتی ما ٚثاب ت٘را ٚثا ٚضاٖبذت حسابثطس اظ
ٗاحس تزبضی ٗ ّحیف آٓ ٗ سبیط اقاليبت مست ضس ٙزض رطیبٓ حسبثطسی ،غیطًًّْ٘ ثٕ ٚهط ّیضسٖس ،حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و
ضا اضظیبثی مٖس م ٚآیب ّٖكق تزبضی ًّبّالت (یب ٕج٘ز آٓ) حبمی اظ آٓ است م ٚاّنبٓ زاضز إٜٓب ث ٚقػس ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕاٚ
یب اذتفبی س٘ءاستفبز ٙاظ زاضاییٜب إزبُ ضس ٙثبضٖس یب ذیط( .ضك :ثٖس ت)48-
حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا تًییٔ مٖس م ٚآیب ثّٖ ٚه٘ض ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی ّطرع ضسّ ٙطث٘ـ ث ٚظیطپبىاصاضی مٖتطٍٜاب ت٘ساف ّاسیطآ
ارطاییٕ ،یبظی ث ٚارطای سبیط ضٗضٜبی حسبثطسی يالٗ ٙثط ضٗضٜبیی م ٚث ٚق٘ض ّطرع زض ثٖسٛبی قجَی ث ٚإٜٓب اضبض ٙضسٗ ،ٙرا٘ز زاضز یاب
ذیط (یًٖی زض ّ٘اضزی م ٚذكطٛبی ّؿبيف ّطرػی زض ظّیٖ ٚظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘ساف ّاسیطآ ارطایای ٗرا٘ز زاضز ما ٚثاب ضٗضاٜبی
ارطا ضس ٙثطاسبس اٍعاّبت ثٖس  32پ٘ضص زازٕ ٙطس ٙاست).

ارسیبثي شَاّذ حسبثزسي (ضك :ثٖس ت)49-

. 34

. 35

حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا اضظیبثی مٖس م ٚآیب ضٗضٜبی تحَیَی ارطا ضس ٙزض ظّبٕی ٕعزیل ث ٚذبتْ ٚمبض حسبثطسی (ٖٛيبُ ٕتیزاٚىیاطی
مَی زض ّ٘ضز سبظىبضی غ٘ضتٜبی ّبٍی ثب ضٖبذت ٗی اظ ٗاحس تزبضی) ثیابٕيط ذكاط تحطیاف ثباْٛیات ٕبضای اظ تقَجای ما ٚپایص اظ ایأ
ّطرع ٕطس ٙاستّ ،یثبضس یب ذیط( .ضك :ثٖس ت)50-
اىط حسبثطس تحطیفی ضا ّطرع مٖس ،ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا اضظیبثی مٖس م ٚآیب چٖیٔ تحطیفی ٕطبٕٚای اظ تقَت ّیثبضس یب ذیط .زض غا٘ضت
ٗر٘ز چٖیٔ ٕطبٕٚای ،حسبثطس ثبیس ثب آىبٛی اظ ایٔ ّ٘ؾ٘و م ٚثًیس است م ٚیل تقَت ّطرع ضس ،ٙضٗیسازی ّٖحػط ث ٚفطز ثبضس ،آحبض
ایٔ تحطیف ضا زض اضتجبـ ثب سبیط رٖجٛٚبی حسبثطسی ،ثٗ ٚیژ ٙقبثٌ اتنب ث٘زٓ ازيبٛبی ّسیطآ ارطایی ،اضظیبثی مٖس( .ضك :ثٖس ت)51-
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. 36

. 37

چٖبٕچ ٚحسبثطس تحطیفی(ثباْٛیت ٗ یب مِاْٛیت) ضا ّطرع مٖ س  ٗ ،زالیَی زاضت ٚثبضس م ٚایٔ تحطیف ٕتیز ٚتقَات اسات یاب ّایت٘إاس
ٕتیز ٚتقَت ثبضس ٗ ّسیطآ ارطایی (ثٗ ٚیژّ ٙسیطآ اضضس ارطایی) زض آٓ ّطبضمت زاضت ٚثبضاٖس ،ثبیاس اضظیابثی ذا٘ز اظ ذكطٛابی تحطیاف
ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗ تأحیط آٓ ثط ّبٛیت ،ظّبٕجٖسی ارطا ٗ ّیعآ ضٗضٜبی حسبثطسی زض ثطذ٘ضز ثب ذكطٛابی اضظیابثی ضاس ٙضا ثابظٕيطی
مٖسْٛ .چٖیٔ حسبثطس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا ّ٘ضز ت٘ر ٚقطاض زٛس م ٚآیب ٖٛيبُ ثبظٕيطی قبثَیت اتنبی ض٘اٛس قاجالً مسات ضاس ،ٙضاطایف یاب
ّ٘قًیتٜبیی م ٚحبمی اظ تجبٕی احتْبٍی ت٘سف مبضمٖبّٓ ،سیطآ ارطایی یب اضربظ حبٍج ثبضسٗ ،ر٘ز زاضت ٚاست یب ذیط( .ضك :ثٖس ت)52-
چٖبٕچ ٚحسبثطس تأییس مٖس م ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی ث ٚزٍیٌ ثطٗظ تقَت ث ٚق٘ض ثباْٛیتی تحطیف ضس ٙاست ،یب قبزض ثٕ ٚتیزٚىیطی زض ایأ ّا٘ضز
ٕجبضس ،ثبیس احط آٓ ضا ثط حسبثطسی اضظیبثی مٖس( .ضك :ثٖس ت)53-

ًبهوکي ثَدى اداهِ حسبثزسي

. 38

چٖبٕچ ٚزض ٕتیز ٚتحطیف ٕبضی اظ تقَت یب ّطن٘ك ث ٚتقَت ،حسبثطس ثب ضطایكی استخٖبیی ضٗثطٗ ض٘ز م ٚازاّ ٚمبض حسبثطسی ضا ثب ّطانٌ
ّ٘ار ٚسبظز ثبیس:
اٍف ا ّسئٍ٘یتٜبی حطف ٚای ٗ قبٕٕ٘ی ذ٘ز ضا زض ضطایف ّ٘ر٘ز ّطرع مٖاس اظ رَْا ٚایٖنا ٚآیاب حسابثطس ثاطای ىاعاضش ثا ٚضارع یاب
اضربغی مٗ ٚی ضا ث ٚمبض حسبثطسی ّٖػ٘ة مطزٙإس یب ،زض ثطذی ّ٘اضز ،ثّ ٚطارى قبٕٕ٘ی اٍعاّی زاضز یب ذیط،
ة ا ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا ثطضسی مٖس م ٚآیب مٖبضٙىیطی اظ مبض حسبثطسی زض ضطایكی م ٚاظ ٍحبل قبٕٕ٘ی اّنبٕپاصیط ثبضاسّٖ ،بسات اسات یاب
ذیطٗ ،
ح ا زض غ٘ضت مٖبضٙىیطی حسبثطس اظ مبض:
 . 1ثب سكح ّٖبسجی اظ ّسیطآ ارطایی ٗ اضمبٓ ضاٛجطی زض ّ٘ضز مٖبضٙىیطی اظ مبض حسبثطسی ٗ زالیٌ آٓ ّصامط ٙمٖسٗ ،
 . 2ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا ّطرع مٖس م ٚآیب ثطای ىعاضش مٖبضٙىیطی ذ٘ز اظ مبض حسبثطسی ٗ زالیٌ آٓ ث ٚضرع یاب اضربغای ماٗ ٚی ضا
ث ٚيٖ٘آ حسبثطس ٗاحس تزبضی ّٖػ٘ة مطزٙإس یب ،زض ثطذی ّ٘اضز ،ثّ ٚطارى قبٕٕ٘ی ،اٍعاُ حطفٚای یاب قابٕٕ٘ی ٗرا٘ز زاضز یاب ذیاط
(ضك :ثٖسٛبی ت 54-تب ت)57-

تأییذیِ کتجي

. 39

حسبثطس ثبیس اظ ّسیطآ ارطایی ٗ زضغ٘ضت ٍعُٗ اظ اضمبٓ ضاٛجطی ،تأییسیٚای متجی زضیبفت مٖس م ٚزض آٓ:
اٍف ا إٜٓب ثّ ٚسئٍ٘یت ذ٘ز ثطای قطاحی ،ايْبً ٗ حفم مٖتطٍٜبی زاذَی ثّٖ ٚه٘ض پیطيیطی ٗ مطف تقَت اشيبٓ مٖٖس،
ة ا ّسیطآ ارطایی اشيبٓ ْٕبیٖس ٕتبیذ اضظیبثی ذ٘ز اظ ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ضا ثاطای حسابثطس افطاب
مطزٙإس،
ح ا إٜٓب تأییس مٖٖس م ٚاقاليبت ذ٘ز زضثبض ٙتقَت یب ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ّإحط ثط ٗاحس تزبضی ضا م ٚت٘ساف اضاربظ ظیاط إزابُ
ضس ٙاست ،ثطای حسبثطس افطب مطزٙإس:
ّ . 1سیطآ ارطایی،
 . 2مبضمٖبٓ زاضای ٕقطٜبی يْس ٙزض مٖتطٍٜبی زاذَی ،یب
 . 3سبیط اضربظ زض ّ٘اضزی م ٚتقَت ّیت٘إست ٚاست احط ثباْٛیتی ثط غ٘ضتٜبی ّبٍی زاضت ٚثبضسٗ ،
ت ا إٜٓب ايالُ مٖٖس اقاليبت ذ٘ز ضا زضثبضٛ ٙطىٕ٘ ٚاتٜبُ تقَت ،یب ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ّإحط ثط غ٘ضتٜبی ّبٍی ٗاحس تزابضی ماٚ
ت٘سف مبضمٖبٓ فًَی ،مبضمٖبٓ قجَی ،تحَیَيطآ ،زستيبٜٛبی ٕهبضتی یب سبیط اضربظ اقالو زاز ٙضس ٙاست ،ضا ثطای حسبثطس افطب
مطزٙإس( .ضك :ثٖسٛبی ت ٗ 58-ت)59-

اعالع رسبًي ثِ هذیزاى اجزایي ٍ ارکبى راّجزی

. 40

چٖبٕچ ٚحسبثطس تقَجی ضا ّطرع مطز ٙثبضس یب اقاليبت مست ضسٕ ٙطبٓزٖٛس ٙاّنبٓ ٗق٘و تقَت ثبضس ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘يبت ضا ثّ٘ ٚقى ثٚ
سكح ّٖبسجی اظ ّسیطآ ارطایی اقالو زٛسٛ .سف ایٔ اقالوضسبٕی ،آىب ٙمطزٓ افطازی است مّ ٚسئٍ٘یت اغَی پیطيیطی یب مطف تقَات
ضا زض حیكٗ ٚنبیفطبٓ ث ٚيٜس ٙزاضٕس( .ضك :ثٖس ت)60-
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ث ٚرع زض ّ٘اضزی م ْٚٛ ٚايؿبی اضمبٓ ضاٛجطی زض ٗاحس تزبضی زاضای ّسئٍ٘یت ارطایی ٛستٖس ،زض غ٘ضتی م ٚحسبثطس ّ٘اضز تقَت یاب
ّطن٘ك ث ٚتقَجای ضا ّطارع مٖاس ما ٚزض آٓ ّاسیطآ ارطایای ،مبضمٖابٓ زاضای ٕقاص يْاس ٙزض مٖتطٍٜابی زاذَای ،یاب سابیط اضاربظ
(زض ّ٘اضزی م ٚتقَت ّی ت٘إست ٚاست احط ثباْٛیتی ثط غ٘ضتٜبی ّبٍی زاضت ٚثبضس) ،زذبٍت زاضتٚإس ،ثبیس آٓ ّا٘اضز ضا ثاّ٘ ٚقاى ثا ٚاقاالو
اضمبٓ ضاٛجطی ثطسبٕس .اىط حسبثطس ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَجی ضا ّطرع مٖس مّ ٚاسیطآ ارطایای زض آٓ زذبٍات زاضاتٚإاسٗ ،ی ثبیاس آٓ
ّ٘اضز ضا ث ٚاقالو اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ثطسبٕس ٗ زض ّ٘ضز ّبٛیت ،ظّبٕجٖاسی اراطا ٗ ّیاعآ ضٗضاٜبی حسبثطسای الظُ ثاطای تنْیاٌ
حسبثطسی ثب إٜٓب ىفتي٘ مٖس( .ضك :ثٖسٛبی ت 61-تب ت)63-
حسبثطس ثبیس سبیط ّ٘ؾ٘يبت ّطتجف ثب تقَت ضا م ٚثط پبی ٚقؿبٗت ٗی ثب ّسئٍ٘یتٜبی اضمبٓ ضاٛجطی ّطتجف اسات ،ثا ٚاقاالو إٜٓاب ثطسابٕس.
(ضك :ثٖس ت)64-

اعالع رسبًي ثِ هزاجغ قبًًَي ٍ اجزایي

. 43

زض ّ٘اضزی م ٚحسبثطس تقَت یب ّ٘ضز ّطن٘ك ث ٚتقَجی ضا ّطرع ّیمٖس ،ثبیس ایٔ ّ٘ؾ٘و ضا تًییٔ مٖس م ٚآیب ثطای ىعاضش اضتنابة
تقَت یب ّ٘ضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ث ٚاضربظ ذبضد اظ ٗاحس تزابضی ّسائٍ٘یتی زاضز یاب ذیاط .اىاط چاٗ ٚنیفا ٚحطفاٚای حسابثطس ّجٖایثاط
ّحطّبٕٕ ٚيٜساضتٔ اقاليبت غبحجنبض ّْنٔ است ّبٕى اظ إزبُ چٖیٔ ىعاضضيطی ض٘ز ،اّب ّْنأ اسات زض ثطذای ضاطایفّ ،سائٍ٘یتٜبی
قبٕٕ٘ی حسبثطس ثط ٗنیف ٚضاظزاضی ٗی غَج ٚمٖس( .ضك :ثٖسٛبی ت 65-تب ت)67-

هستٌذ سبسی

. 44

. 45

. 46
. 47

2

1

قجق استبٕساضزّ ، 315ستٖس سبظی ضٖبذت حسبثطس اظ ٗاحس تزبضی ٗ ّحیف آٓ ٗ اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت زض ّ٘اضز ظیط اٍعاّی است :
اٍف ا تػْیْبت يْس ٙاتربش ضس ٙزض ّصامطات ايؿبی تایِ حسبثطسای زضثابض ٙآسایت پاصیطی غا٘ضتٜبی ّابٍی ٗاحاس تزابضی اظ ثبثات
تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَتٗ ،
ة ا ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ّطرع ضس ٗ ٙاضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض سكح غ٘ضتٜبی ّبٍی ٗ زض سكح ازيبٛب.
3
قجق استبٕساضز ّ ،330ستٖسسبظی ٕح٘ ٙثطذ٘ضز حسبثطس ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضس ٙزض ّ٘اضز ظیط ،اٍعاّی است :
اٍف ا ثطذ٘ضزٛبی مَی ثطای ّقبثَ ٚثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضس ٙزض سكح غ٘ضتٜبی ّبٍی ٗ ّبٛیت ،ظّبٕجٖسی اراطا ٗ ّیاعآ
ضٗضٜبی حسبثطسی ٗ ،اضتجبـ ایٔ ضٗضٜب ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض سكح ازيبٛبٗ ،
ة ا ٕتبیذ حبغٌ اظ ارطای ضٗضٜبی حسبثطسی ،اظ رَْ ٚضٗضٜبی قطاحی ضس ٙثطای ّقبثَ ٚثب ذكط ظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطایی.
حسبثطس ثبیس اقالو ضسبٕیٜبی إزبُ ضس ٙزض ّ٘ضز تقَت ثّ ٚسیطآ ارطایی ،اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضیّ ،طارى قبٕٕ٘ی ٗ سبیط اضاربظ ضا
ّستٖسسبظی مٖس.
چٖبٕچ ٚحسبثطس ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسس م ٚپیص فطؼ ٗر٘ز ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض ّا٘ضز ضاٖبذت زضآّاس ،زض ضاطایف مابض
حسبثطسی ّ٘ضز ٕهط ّػسا ٕساضز ،ثبیس زالیٌ ایٔ ٕتیزٚىیطی ضا ّستٖس مٖس.
***

توضیحبت کبربردی
ٍیژگیْبی تقلت (ضك :ثٖس )3

ت ا  .1تقَت ،ايِ اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚیب س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜبّ ،ستَعُ ٗر٘ز إيیع ٙیب فطبض ثاطای اضتنابة آٓ ،فطغات ّتػا٘ض ثاطای
إزبُ آٓ ٗ ت٘ریٜبتی ثطای يٌْ ث ٚآٓ است .ثطای ّخبً:
 إيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبّْٕ ٚنٔ است ظّبٕی ثٗ ٚرا٘ز آیاس ماّ ٚاسیطآ ارطایای اظ ّٖابثى زضٗٓ سابظّبٓ یاب
ثطٗٓ سبظّبٓ ،ثطای زستیبثی ث ٚس٘ز یب ٕتیزّ ٚبٍی ّ٘ضز إتهبض (م ٚضبیس غیطٗاقاىثیٖبٕا ٚثبضاس) تحات فطابض ثبضاٖس ،ثاٗ ٚیاژ ٙظّابٕی ماٚ
پیبّسٛبی يسُ زستیبثی ث ٚاٛساف ّبٍی ّ٘ضز ٕهط ثطای ّاسیطآ ارطایای چطاْيیط ثبضاس .ثاْٛ ٚایٔ تطتیات ،افاطاز ّْنأ اسات زاضای
إيیعٙای ثطای س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ثبضٖس ثطای ْٕٕ٘ ٚث ٚایٔ زٍیٌ م ٚظیبزٙذ٘اٛ ٙستٖس.
 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖس 32
 .2استبٕساضز حسبثطسی ّ” ،230ستٖسات حسبثطسی (تزسیسٕهط ضس ،“)1395 ٙثٖسٛبی  8تب  ٗ 11ت ا 6
 .3استبٕساضز حسبثطسی  ،330ثٖس 28
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ت ا .2

ت ا .3





ت ا .4






ت ا .5






فطغت ّتػ٘ض ثطای اضتنبة تقَت ّْنٔ است ظّبٕی ثٗ ٚر٘ز آیس م ٚفطز ًّتقس است ّیت٘آ مٖتطٍٜبی زاذَی ضا ظیطپبىصاضت ،ثطای
ّخبً ،زض ضطایكی م ٚفطز ّ٘ضز ايتْبز ث٘ز ٙیب اظ ؾًفٜبی ذبغی زض مٖتطٍٜبی زاذَی آىبٛی زاضت ٚثبضس.
افطاز ّْنٔ است ت٘إبیی ت٘ری ٚاضتنبة یل يٌْ ّتقَجبٕ ٚضا زاضت ٚثبضاٖس .ثطذای اظ افاطاز زاضای ٕياطش ،ضرػایت یاب ّزْ٘ياٚای اظ
اضظضٜبی اذالقی ٛستٖس م ٚث ٚإٜٓب اربظّ ٙیزٛس آىبٛبٕا ٗ ٚيبّسإا ٚاقاساّی ٕبزضسات ضا ّطتنات ضإ٘س .ثاب ایأ ٗرا٘ز ،حتای افاطاز
زضستنبض ٕیع ّْنٔ است زض ضطایكی م ٚتحت فطبض ظیبز قطاض ّیىیطٕس ّطتنت تقَت ضٕ٘س.
ىعاضضاايطی ّاابٍی ّتقَجبٕااّ ٚسااتَعُ تحطیفٜاابی يْااسی ،اظ رَْاا ٚحااصف ّجاابٍد یااب ّاا٘اضز افطااب زض غاا٘ضتٜبی ّاابٍی ،ثااّٖ ٚهاا٘ض فطیاات زازٓ
استفبزٙمٖٖسىبٓ غ٘ضتٜبی ّبٍی است .ایٔ ّ٘ؾ٘و ّْنٔ است ثٗ ٚاسك ٚتالضاٜبی ّاسیطآ ارطایای ثاطای ّاسیطیت سا٘ز ثاّٖ ٚها٘ض فطیات
استفبزٙمٖٖسىبٓ غ٘ضتٜبی ّبٍی اظ قطیق تحت تأحیط قطاض زازٓ ثطزاضت إٜٓب اظ يَْنطز ٗ س٘زآٗضی ٗاحس تزبضی ،ضٗی زٛس .چٖیٔ ّسیطیت
س٘زی ّْنٔ است ثب إزبُ اقساّبت رعالی یب تًسیٌ ٕبّٖبست ّفطٗؾبت ٗ تغییط زض قؿبٗتٜبی ّسیطآ ارطایی ضطٗو ض٘ز .فطبضٛب ٗ إيیعٛٙاب
ّْنٔ است ایٔ اقساّبت ضا چٖبٓ تطسیس مٖس مّٖ ٚزط ث ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚض٘ز .چٖیٔ ٗؾًیتی ّْنٔ است ظّبٕی ضٗی زٛاس ما ٚزض
احط فطبض رٜت زستیبثی ث ٚإتهبضات ثبظاض یب ّیٌ ث ٚحسامخط سبذتٔ پبزاش ّجتٖی ثط يَْنطزّ ،سیطآ ارطایی يْاساً ّ٘ؾاًی ثيیطٕاس ما ٚإزابُ
تحطیفٜبی ثباْٛیت غ٘ضتٜبی ّبٍیّٖ ،زط ث ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚض٘ز .زض ثطذی ٗاحسٛبی تزبضیّْ ،نٔ است مابٛص ثباْٛیات سا٘ز
ثّٖٚه٘ض حساقٌ مطزٓ ّبٍیبت یب ّت٘ضُ مطزٓ س٘ز ثّٖ ٚه٘ض اذص تسٜیالت ثبٕنی ،إيیعٙای ثطای ّسیطآ ارطایی تَقی ض٘ز.
ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبّْٕ ٚنٔ است ث ٚضٗضٜبی ظیط إزبُ ض٘ز:
زستنبضی ،سٖس سبظی (اظ رَْ ٚرًٌ) ،یب تغییط س٘اثق حسبثساضی یب ّستٖسات پطت٘إ ٚتٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی.
اضاالٕ ٚبزضست یب حصف يْسی ًّبّالت ،سبیط ضٗیسازٛب یب سبیط اقاليبت يْس ٙزض غ٘ضتٜبی ّبٍی.
ثنبضىیطی ٕبزضست استبٕساضزٛبی حسبثساضی زض ضاثك ٚثب ّجبٍد ،قجقٚثٖسیٕ ،ح٘ ٙاضاال ،ٚیب ّ٘اضز افطب ث ٚغ٘ضت يْسی.
زض ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبّٕ ،ٚسیطآ ارطایی اغَت مٖتطٍٜبیی ضا ظیط پب ّیىصاضٕس م ٚزض ضطایف ًًّْ٘ ،زاضای احطثرطی مبضمطز ٛستٖس.
اضتنبة تقَت اظ قطیق ظیطپبىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطاییّْ ،نٔ است ثب استفبز ٙاظ تنٖیلٛبیی ٕهیط ّ٘اضز ظیط ،إزبُ ض٘ز:
حجت ًّبّالت غ٘ضی ،ثٗ ٚیژ ٙزض اٗاذط زٗضّ ٙبٍی ،ثّٖ ٚه٘ض زستنبضی ٕتبیذ يَْیبت یب زستیبثی ث ٚاٛساف زیيط.
تًسیٌ ٕبّٖبست ّفطٗؾبت ٗ تغییط ٕبّٖبست قؿبٗتٜبی ّ٘ضز استفبز ٙزض ثطاٗضز ّبٕس ٙحسبثٜب.
حصف ،تأذیط یب تًزیٌ زض ضٖبذت ًّبّالت ٗ سبیط ضٗیسازٛبی ٗاقى ضس ٙقی زٗض ٙىعاضضيطی زض غ٘ضتٜبی ّبٍی.
پٖٜبٓ مبضی یب يسُ افطبی حقبیقی مّ ٚیت٘إس ثط ّجبٍد ّٖسضد زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ّإحط ثبضس.
إزبُ ًّبّالت پیچیسٙای م ٚثطای اضاالٕ ٚبزضست ٗؾًیت ّبٍی یب يَْنطز ّبٍی ٗاحس تزبضی قطاحی ضسٙإس.
تغییط س٘اثق ٗ ضطایف ّطتجف ثب ًّبّالت يْس ٗ ٙغیطيبزی.
س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ،سطقت زاضاییٜبی ٗاحس تزبضی ضا ٕیع ضبٌّ ّیض٘ز ٗ اغَت ت٘سف مبضمٖبٓ زض ّ٘ضز ّجبٍد رعالای ٗ ثایاْٛیات،
إزبُ ّیض٘ز .ثب ایٔ ٗر٘ز ،س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ّیت٘إس ت٘سف ّسیطآ ارطایی ٕیع غ٘ضت ىیاطز ماًّْ ٚا٘الً ت٘إابیی ثیطاتطی ثاطای
ىْطا ٙمطزٓ یب پٖٜبٓ مطزٓ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب زاضٕس ثٕ ٚح٘ی م ٚمطف إٜٓب ّطنٌ ثبضس .س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ّْنأ اسات ثاٚ
ضی٘ٛٙبی ّرتَفی ،اظ رَّْ٘ ٚاضز ظیط ،غ٘ضت ىیطز:
سطقت ّجبٍد ٗغً٘ ضس( ٙثطای ْٕٕ٘ ،ٚس٘ء استفبز ٙزض ٗغً٘ ّكبٍجبت یب ٗاضیع ّجابٍد ٗغاً٘ ضاسّ ٙطثا٘ـ ثاّ ٚكبٍجابت سا٘ذت ضاس،ٙ
ث ٚحسبثٜبی ثبٕنی ضرػی).
سطقت زاضاییٜبی فیعینی یب زستبٗضزٛبی فنطی (ثطای ْٕٕ٘ ،ٚسطقت ّ٘ر٘زی ثطای ّػبضف ضرػی یب ثاطای فاطٗش ،ساطقت ؾابیًبت
ثطای فطٗشْٛ ،سستی ثب ضقجبی ٗاحس تزبضی ثب افطبی اسطاض فٖبٗضی زض قجبً زضیبفت ٗر.)ٚ
سٖسسبظی پطزاذت ثطای مبالٛب ٗ ذسّبتی م ٚت٘سف ٗاحس تزبضی زضیبفت ٕطس ٙاست (ثطای ْٕٕ٘ ،ٚپطزاذتٜبی إزبُ ضاس ٙثا ٚفطٗضاٖسىبٓ ّ٘ٛاُ٘،
ٗر٘ ٙپطزاذتی ت٘سف فطٗضٖسىبٓ ثْٕ ٚبیٖسىبٓ ذطیس ٗاحس تزبضی اظ قطیق ثبال ثطزٓ قیْتٜب ،پطزاذت حق٘ ث ٚمبضمٖبٓ سبذتيی).
استفبز ٙاظ زاضاییٜبی ٗاحس تزبضی ثطای ّػبضف ضرػی (ثطای ْٕٕ٘ ،ٚزض ض ٔٛقطاضزازٓ زاضاییٜبی ٗاحاس تزابضی ثا ٚيٖا٘آ ٗحیقاٗ ٚاُ
ضرػی یب ٗاُ ث ٚیل ضرع ٗاثست.)ٚ
س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب اغَت اظ قطیق تساضك س٘اثق یب ّستٖسات ىْطا ٙمٖٖس ٙیب رًَی ثّٖ ٚه٘ض پٖٜبٓ مطزٓ ایأ ّ٘ؾا٘و ما ٚزاضاییٜاب
ّفق٘ز ضس ٙیب ثسٗٓ ّز٘ظ ث ٚيٖ٘آ ٗحیق ٚاستفبز ٙضسٙإس ،إزبُ ّیض٘ز.
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هالحظبت خبص ٍاحذّبی ثخش ػوَهي

ّسئٍ٘یتٜبی حسبثطسبٓ ثرص يّْ٘ی زض ضاثك ٚثب تقَت ّْنٔ است زض ق٘إیٔ ٗ ّقطضات ،یب زیيط اٍعاّبت ّطتجف ثب ثرص يْاّ٘ی یاب ثاٚ
ق٘ض رساىبٕ ٚزض اٍعاّبت قبٕٕ٘ی حبمِ ثط حسبثطسی ّطرع ضس ٙثبضس .زض ٕتیزاّ ،ٚسائٍ٘یتٜبی حسابثطس ثراص يْاّ٘ی ّْنأ اسات
ّحسٗز ث ٚزض ٕهط ىطفتٔ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت غ٘ضتٜبی ّبٍی ٕجبضا س ،ثَنا ٚضابٌّ ّسائٍ٘یتٜبی ٗسایًتطی ثاطای ثطضسای ذكطٛابی
ٕبضی اظ تقَت ٕیع ثبضس.

ت ا .6

تزدیذ حزفِای (ضك :ثٖسٛبی  12تب )14

ت ا  .7حفم ٕيطش تطزیس حطف ٚای ّستَعُ اضظیبثی ٕقبزإّ ٗ ٚستْط ایٔ ّ٘ؾ٘و است م ٚآیب اقاليابت ٗ ضا٘اٛس حسبثطسای مسات ضاسٕ ٙطابٕٚ
ٗر٘ز تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّیثبضس یب ذیط .تطزیس حطفٚای ضبٌّ ثطضسی قبثٌ اتناب ثا٘زٓ اقاليابت ّا٘ضز اساتفبز ٙثا ٚيٖا٘آ
ض٘اٛس حسبثطسی ٗ مٖتطٍٜبی حبمِ ثط تٜی ٗ ٚحفم إٜٓاب زض ّا٘اضز ّقتؿای اسات .ثا ٚزٍیاٌ ٗیژىیٜابی تقَاتٕ ،ياطش تطزیاس حطفاٚای
حسبثطس ،زض ظّبٓ ثطضسی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،اْٛیت ٗیژٙای زاضز.
ت ا  . 8اىطچ ٚاظ حسبثطس ْٕی ت٘آ إتهبض زاضت م ٚسبثق ٚغساقت ٗ زضستنبضی ّسیطآ ارطایی ٗ اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ضا ٕبزیس ٙثيیطز،
اّب ٕيطش تطزیس حطفٚای حسبثطس ثٗ ٚیژٖٛ ٙيبُ ثطضسی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت حبیع اْٛیت ٗیژٙای اسات ،چاطا ماٚ
ّْنٔ است ضطایف تغییط مطز ٙثبضس.
ت ا  .9إزبُ حسبثطسی قجاق اساتبٕساضزٛبی حسبثطسای ثإ ٚاسضت ّساتَعُ ثطضسای اغابٍت اساٖبز اسات ،ؾأْ ایٖنا ٚحسابثطس زض ایأ ظّیٖاٚ
آّ٘ظش ٕسیس ٗ ٙإتهبض ْٕیضٗز مبضضٖبس تًییٔ اغبٍت اسٖبز ثبضس 1.ثب ایٔ ٗر٘ز ،ظّبٕی م ٚحسبثطس اظ ضطایكی آىبٛی ّییبثس مٗ ٚی
ضا ّتقبيس ّی مٖس مّْ ٚنٔ است یل سٖس ًّتجط ٕجبضس ،یب ّٖسضربت آٓ ثسٗٓ اقالوضسبٕی ثا ٚحسابثطس ،تًاسیٌ ضاس ٙثبضاس ،ضٗضاٜبی
احتْبٍی ثطای ثطضسی ثیطتط ّیت٘إس ضبٌّ ّ٘اضز ظیط ثبضس:
 زضیبفت تأییسی ٚاظ اضربظ حبٍج ثٚق٘ض ّستقیِ.
 استفبز ٙاظ مبضضٖبس ثطای تًییٔ اغبٍت سٖس.
هذاکزُ اػضبی تین حسبثزسي (ضك :ثٖس )15

ت .10-



ت ا .11





ّصامط ٙايؿبی تیِ حسبثطسی زضثبض ٙآسیت پصیطی غ٘ضتٜبی ّبٍی اظ تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت:
فطغتی ضا ثطای ايؿبی ثب تزطثٚتط تیِ حسبثطسی فطاّ ِٛیمٖس تب زیسىبٜٛبی ذ٘ز زضثبضٕ ٙح٘ ٗ ٙاحتْبً آسیت پصیطی غ٘ضتٜبی ّابٍی
اظ تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ضا ّكطح سبظٕس.
ث ٚحسبثطس اّنبٓ ّیزٛس تب ٗامٖص ّٖبسجی ث ٚایٔ قجیٌ آسیت پصیطیٜب ٕطبٓ زٛاس ٗ ّطارع مٖاس ثطذای ضٗضاٜبی حسبثطسای ذابظ،
ت٘سف مساُ یل اظ ايؿبی تیِ حسبثطسی ارطا ض٘ز.
ث ٚحسبثطس اربظّ ٙیزٛس چيٕ٘يی زض ّیبٓ ىصاضتٔ ٕتابیذ حبغاٌ اظ ضٗضاٜبی حسبثطسای ثایٔ ايؿابی تایِ حسبثطسای ٗ ،چيإ٘يی
ثطذ٘ضز ثب اتٜبُ ٕبضی اظ تقَت ضا مّْ ٚنٔ است ّ٘ضز ت٘ر ٚحسبثطس قطاض ىیطزّ ،طرع مٖس.
ّصامط ٙايؿبی تیِ حسبثطسی ّْنٔ است ضبٌّ ّ٘ؾ٘يبتی ٕهیط ّ٘اضز ظیط ثبضس:
تجبزً ٕهط ثیٔ ايؿبی تیِ حسبثطسی زض ّ٘ضز ایٖن ٚچيٕ٘ ٗ ٚزض چّ٘ ٚاضزی غ٘ضتٜبی ّبٍی ٗاحس تزبضی ّْنٔ است ثاط احاط تحطیاف
ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،آسیتپصیط ثبضس ،چيّٕ٘ ٚسیطآ ارطایی ّی ت٘إٖاس ّطتنات ىعاضضايطی ّابٍی ّتقَجبٕا ٚضإ٘س ٗ آٓ ضا ّرفای
مٖٖس ٗ ،چيّْٕ٘ ٚنٔ است زاضاییٜبی ٗاحس تزبضی ّ٘ضز س٘ءاستفبزٗ ٙاقى ض٘ز.
ت٘ر ٚث ٚضطایكی مّ ٚیت٘إس ٕطبٓ زٖٛسّ ٙسیطیت س٘ز ثبضس ٗ اقساّبتی مّْ ٚنٔ است ت٘سف ّسیطآ ارطایی ثطای ّسیطیت س٘ز ،ثنبض
ىطفت ٚض٘ز ثٚىٕ٘ٚای مّٖ ٚزط ث ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚىطزز.
ت٘ر ٚث ٚي٘اٌّ زضٗٓسبظّبٕی ٗ ثطٗٓسبظّبٕی ضٖبذت ٚضسّ ٙإحط ثط ٗاحس تزبضی مّْ ٚنٔ است ثطای ّسیطآ ارطایی یب زیياطآ ثبياج
ایزبز إيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة تقَت ثبضس ،فطغت اضتنبة تقَت ضا فطا ِٛمٖس یب ثیبٕيط ي٘اٌّ فطٖٛيی یب ّحیكی ثبضس م ٚاضتنبة
تقَت ضا ثطای ّسیطآ ارطایی یب سبیطیٔ ت٘ریٚپصیط سبظز.

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،200ثٖس ت44-
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ت٘ر ٚثّ ٚطبضمت ّسیطآ ارطایی زض ٕهبضت ثط مبضمٖبٕی م ٚثٗ ٚرٕ ٚقس یب سبیط زاضاییٜبی آسیت پصیط زض ثطاثط س٘ء استفبز ،ٙزستطسی زاضٕس.
ت٘ر ٚثٛ ٚطىٕ٘ ٚتغییط غیط يبزی یب ثسٗٓ ت٘ؾیح زض ضفتبض یب سجل ظٕسىی ّسیطآ ارطایی یب مبضمٖبٕی مٕ ٚهط ايؿبی تیِ حسبثطسای ضا
ث ٚذ٘ز رَت مطز ٙاست.
تأمیس ثطاْٛیت حفم قطظ تفنط ّٖبست زض تْبُ ّطاحٌ حسبثطسی زضذػ٘ظ احتْبً ٗر٘ز تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت.
ت٘ر ٚث ٚضطایف ىٕ٘بىٕ٘ی مّ٘ ٚار ٚضسٓ ثب آٓ ّیت٘إس ٕطبٕ ٚاحتْبً تقَت ثبضس.
ت٘ر ٚث ٚچيٕ٘يی ايْبً يٖػط پیصثیٖیٕبپصیطی زض ّبٛیت ،ظّبٕجٖسی ارطا ٗ ّیعآ ضٗضٜبی حسبثطسی.
ت٘ر ٚث ٚإٓسست ٚاظ ضٗضٜبی حسبثطسی مّ ٚیت٘إس زض ثطذ٘ضز ثب آسیت پصیطی غ٘ضتٜبی ّبٍی ٗاحس تزبضی زض ثطاثط تحطیف ثباْٛیات
ٕبضی اظ تقَت ،إتربة ض٘ز ٗ ایٔ م ٚآیب إ٘او ذبغی اظ ضٗضٜبی حسبثطسی زض ّقبیس ٚثب سبیط ضٗضٜب ّإحطتط ٛستٖس یب ذیط.
ت٘ر ٚثٛ ٚطىٕ٘ ٚاتٜبُ ٕبضی اظ تقَت م ٚت٘ر ٚحسبثطس ث ٚإٜٓب رَت ضس ٙاست.
ت٘ر ٚث ٚذكط ظیطپب ىصاضی مٖتطٍٜب ت٘سف ّسیطآ ارطایی.

رٍشْبی ارسیبثي خغز ٍ فؼبلیتْبی هزتجظ
پزس ٍ جَ اس هذیزاى اجزایي

ارزیاتی خطر تحریف تااهميت ناشی از تقلة توسط مذیران اجرایی (رک :بند  -71الف)

ت ا ّ .12سیطآ ارطایی زض قجبً مٖتطٍٜبی زاذَی ٗاحس تزبضی ٗ تٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی ّسئٍ٘یت زاضٕس .ثٖبثطایٔ ،ضبیست ٚاست حسبثطس اظ ّاسیطآ ارطایای
زضذػ٘ظ اضظیبثی إٜٓب اظ ذكط تقَت ٗ مٖتطٍٜبی ثطقطاض ضس ٙثطای پیطيیطی ٗ مطف آٓ پاطس ٗ را٘ مٖاسّ .بٛیاتّ ،یاعآ ٗ زفًابت اضظیابثی
ّسیطآ ارطایای اظ ایأىٕ٘ا ٚذكطٛاب ٗ مٖتطٍٜاب زض ٗاحاسٛبی تزابضی ّرتَافّْ ،نأ اسات ّتفابٗت ثبضاس .زض ثطذای اظ ٗاحاسٛبی تزابضی
ّسیطآ ارطایی ّْنٔ است ٛط سبٍ ٚیب ثب ٕهبضت ّساتْط ،ثا ٚإزابُ اضظیبثیٜابی تفػایَی ّجابزضت ٗضظٕاس .زض زیياط ٗاحاسٛبی تزابضی ،اضظیابثی
ّسیطآ ارطایی ّْنٔ است ثب تًساز ٗ ضسْیت مْتط إزبُ ض٘زّ .بٛیت ،زاّٖ ٗ ٚفطاٗإی اضظیبثی ّسیطآ ارطایی ،ثا ٚضاٖبذت حسابثطس اظ ّحایف
مٖتطٍی ٗاحس تزبضی مْل ّیمٖس .ثطای ّخبً ،يسُ اضظیبثی ذكط تقَت ت٘سف ّسیطآ ارطایی زض ثطذای ضاطایف ّایت٘إاس ٕطابٕ ٚآٓ ثبضاس ماٚ
ّسیطآ ارطایی ث ٚمٖتطٍٜبی زاذَی اْٛیت ْٕیزٖٛس.
مالحظات خاص واحذهاي تجاري كوچك

ت ا  .13زض ثطذی ٗاحسٛبی تزبضی ،ثٗٚیژٗ ٙاحسٛبی تزبضی م٘چال ،تْطماع ّاسیطآ ارطایای ّْنأ اسات ثا ٚاضظیابثی ذكطٛابی تقَات یاب
س٘ء استفبز ٙمبضمٖبٓ اظ زاضاییٜب ًّك٘ف ض٘ز.
فراینذهاي مورد استفاده مذیران اجرایی تراي تشخيض و ترخورد تا خطرهاي ناشی از تقلة (رک :تنذ  71ـ ب)

ت ا  .14زض ٗاحسٛبی تزبضی ّستقط زض چٖسیٔ ّحٌ ،فطایٖسٛبی ّ٘ضز استفبزّ ٙسیطآ ارطایی ّْنٔ است زضثطىیطٕس ٙسك٘ح ّرتَف ٕهبضت ثاط
ّنبٕٜبی يَْیبتی ،یب قسْتٜبی تزبضی ثبضسّ .سیطآ ارطایای ْٛچٖایٔ ّْنأ اسات ّنبٕٜابی يَْیابتی یاب قساْتٜبی تزابضی ذبغای ضا
ّطرع مطز ٙثبضٖس م ٚاحتْبً ذكط تقَت زض إٜٓب ثسیبض ظیبز است.
پزس ٍ جَ اس هذیزاى اجزایي ٍ سبیز کبرکٌبى ٍاحذ تجبری (ضك :ثٖس )18

ت ا  .15اىط چ ٚپطس ٗ ر٘ی حسبثطس اظ ّسیطآ ارطایی ّْنأ اسات اقاليابت ّفیاسی زضثابض ٙذكطٛابی تحطیاف ثباْٛیات ٕبضای اظ تقَات
مبضمٖبٓ زض غ٘ضتٜبی ّبٍی فطا ِٛمٖس ،اّب ایٔ پطس ٗ ر٘ٛب ثًیاس اسات ثت٘إاس اقاليابت ّفیاسی زضثابض ٙذكطٛابی تحطیاف ثباْٛیات
ٕبضی اظ تقَت ّسیطآ ارطایی زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ث ٚزست زٛس .پطس ٗ ر٘ اظ سبیط مبضمٖبٓ ٗاحس تزبضی ّیت٘إس فطغتی ضا ثطای إتقبً
اقاليبت ث ٚحسبثطس فطا ِٛمٖس م ٚزض غیط ایٔ غ٘ضت ّْنٔ است اّنبٓ اقالوضسبٕی آٓ فطإ ِٛط٘ز.
ت ا ْٕٕٛٚ٘ .16بیی اظ سبیط مبضمٖبٓ ٗاحس تزبضی م ٚحسبثطس ّیت٘إس زضثبضٗ ٙر٘ز تقَت یب ّ٘اضز ّطن٘ك ث ٚتقَت اظ إٜٓب پطس ٗ ر٘ مٖس يجبضتٖس اظ:
 مبضمٖبٓ يَْیبتی مّ ٚستقیْبً زض فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی زذبٍتی ٕساضٕس.
 مبضمٖبٓ زاضای سك٘ح اذتیبض ّتفبٗت.

 مبضمٖبٕی م ٚزض ضطٗو ،پطزاظش یب حجت ًّبّالت پیچیس ٙیب غیط يبزی ّطبضمت زاضٕس ٗ افطازی م ٚثط ایٔ مبضمٖبٓ ٕهبضت زاضٕس یب إٜٓب
ضا سطپطستی ّیمٖٖس.
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ّ سئً٘ اّ٘ض حق٘قی.

ّ سئً٘ اّ٘ض اذالقی یب ْٛتبی آٓ.

 ضرع یب اضربظ ّسئً٘ ثطذ٘ضز ثب ّ٘اضز اتٜبُ تقَت.
ت ا ّ .17سیطآ ارطایی ،اغَت زض ثٜتطیٔ ّ٘قًیت ثطای اضتنبة تقَت قطاض زاضٕس .ثٖبثطایٔ ،حسبثطس ٖٛيبُ اضظیبثی پبسرٜبی ّاسیطآ ارطایای ثاٚ
پطس ٗ ر٘ٛبّْ ،نٔ است ؾطٗضی ثسإس م ٚایٔ پبسرٜب ضا ثب ايْبً ٕيطش تطزیس حطفٚای ثب اقاليبت زضیبفتی اظ ّٖبثى زیيط إكجب زٛس.
پزس ٍ جَ اس حسبثزسبى داخلي (ضك :ثٖس )19

ت ا  .18زض استبٕساضزٛبی  ،610 ٗ 315اٍعاّبت ٗ ضْٖ٘ٛزٛبی ّطتجف ثب حسبثطسی ٗاحسٛبی تزبضی مٗ ٚاحس حسبثطسی زاذَی زاضٕس ،اضاالا ٚضاسٙ
است 1.زض ارطای اٍعاّبت استبٕساضز  610زض ّ٘ضز تقَت ،حسبثطس ّْنٔ است زضثبض ٙفًبٍیتٜابی ذابظ ٗاحاس حسبثطسای زاذَای ّبٕٖاس
ّ٘اضز ظیط ،پطس ٗ ر٘ مٖس:

 ضٗضٜبی ارطا ضس( ٙزض غ٘ضت ٗر٘ز) ت٘سف حسبثطسبٓ زاذَی زض قی سبً ثطای مطف تقَت.

 ایٖن ٚآیب ّسیطآ ارطایی ثب یبفتٛٚبی حبغٌ اظ ارطای آٓ ضٗضٜب ،ث ٚق٘ض ضؾبیت ثرطی ثطذ٘ضز مطزٙإس یب ذیط.
کست شٌبخت اس ًظبرت ارکبى راّجزی ٍاحذ تجبری (ضك :ثٖس )20

ت ا  .19اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ثط سیستْٜبی پبیص ذكاط ،مٖتاطً ّابٍی ٗ ضيبیات قا٘إیٔ ٕهابضت زاضٕاس .زض ثطذای اظ ٗاحاسٛبی تزابضی،
ٕهبّٜبی ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ثر٘ثی استقطاض یبفت ٚاست ٗ اضمبٓ ضاٛجاطی زض ٕهابضت ثاط اضظیابثی ذكطٛابی تقَات ٗ مٖتطٍٜابی زاذَای
ّطث٘ـٕ ،قص فًبٍی ایفب ّیمٖٖس .اظ إٓزب م ٚاّنبٓ زاضز ّسئٍ٘یتٜبی اضمبٓ ضاٛجطی ٗ ّسیطآ ارطایی زض ٛط ٗاحس تزبضی ّتفبٗت ثبضاس،
ثٖبثطایٔ ضٖبذت حسبثطس اظ ایٔ ّسئٍ٘یتٜب اظ آٓ رٜت حبالع اْٛیت است مٗ ٚی ضا قبزض ّایسابظز اظ ٕهابضت ايْابً ضاس ٙت٘ساف افاطاز
شیطثف ضٖبذت ثسست آٗضز.
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ت ا  .20ضٖبذت اظ ٕحٕ٘ ٙهبضت اضمبٓ ضاٛجطی ّیت٘إس ث ٚضنٌىیطی ثیٖص حسبثطس زض ذػ٘ظ آسیت پصیطی ٗاحس تزابضی زض ثطاثاط تقَات
ّسیطآ ارطایی ،مفبیت مٖتطٍٜبی زاذَی حبمِ ثط ذكطٛبی تقَات ٗ ،غاالحیت ٗ زضساتنبضی ّاسیطآ ارطایای ّٖزاط ضا٘ز .حسابثطس
ّیت٘إس ایأ ضاٖبذت ضا اظ چٖاسیٔ ضا ٙثا ٚزسات آٗضزّ ،بٕٖاس حؿا٘ض زض رَسابتی ما ٚچٖایٔ ّجابحخی زض آٓ ّكاطح ّایضا٘زّ ،كبًٍاٚ
غ٘ضتزَسبت ّطث٘ـ یب پطس ٗ ر٘ اظ اضمبٓ ضاٛجطی.
مالحظات خاص واحذهاي تجاري كوچك

ت ا  .21زض ثطذی ّ٘اضز ْٚٛ ،ايؿبی اضمبٓ ضاٛجطی زض ازاضٗ ٙاحس تزبضی ّسئٍ٘یت ارطایی زاضٕس .ایٔ حبٍت ّْنٔ است زض یل ٗاحس تزبضی
م٘چل تلّبٍنی ضٗی زٛس مٛ ٚیچ فطز زیيطی رع ّسیطّ -بٍل ٕقص ضاٛجطی ٕساضز .زض ایٔ ّ٘اضز ،ث ٚزٍیٌ إٓنٕ ٚقص ٕهبضتی رسای
اظ ٕقص ّسیطیتی ٗر٘ز ٕساضز ،حسبثطس اقساّی زض ایٔ ذػ٘ظ إزبُ ْٕیزٛس.
تَجِ ثِ سبیز اعالػبت (ضك :ثٖس )23

ت ا  .22يالٗ ٙثط اقاليبت مست ضس ٙاظ قطیق ارطای ضٗضٜبی تحَیَی ،سبیط اقاليبت مست ضس ٙزضثبضٗ ٙاحس تزبضی ٗ ّحیف آٓ ّیت٘إس ثاٚ
تطریع ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت مْل مٖسّ .صامط ٙايؿبی تیِ حسبثطسی ّیت٘إاس اقاليابتی ضا فاطا ِٛمٖاس ما ٚزض
تطریع چٖیٔ ذكطٛبیی ّفیس ثبضس .ث ٚيالٗ ،ٙاقاليبت مست ضس ٙاظ قطیق فطایٖاسٛبی پاصیطش غابحجنبض ٗ ازاّاْٛ ٚنابضی ثاب آٓٗ ،
تزطث ٚحبغٌ اظ سبیط ذسّبت اضاال ٚضس ٙثا ٚغابحجنبضّ ،بٕٖاس ثطضسای ارْابٍی اقاليابت ّابٍی ّیابٓ زٗضٙای ّْنأ اسات زض تطاریع
ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَتّ ،طث٘ـ تَقی ض٘ز.

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖسٛبی  6ا اٍف ٗ  ٗ ،23استبٕساضز حسبثطسی ” ،610استفبز ٙاظ مبض حسبثطسبٓ زاذَی (تزسیسٕهط ضس“)1397 ٙ
 .2استبٕساضز حسبثطسی  ،260ثٖسٛبی ت 1-تب ت ،8-زض ّ٘ضز ایٖن ٚاىط سبذتبض حبمْیتی یل ٗاحس تزبضی ث ٚذ٘ثی ّطرع ٕجبضس ،حسبثطس ثبیس ث ٚچ ٚمسی اقالوضسبٕی
مٖس ،ثحج ّیمٖس.
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ارسیبثي ػَاهل خغز تقلت (ضك :ثٖس )24

ت ا  .23ایٔ ٗاقًیت م ٚتقَت ًّْ٘الً ثػ٘ضت پٖٜبٓ إزبُ ّیض٘زّ ،یت٘إس مطف آٓ ضا ثسیبض ّطنٌ سابظز .ثاب ایأ حابً ،حسابثطس ّایت٘إاس
ضٗیسازٛب یب ضطایكی ضا مٕ ٚطبٓ زٖٛس ٙإيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة تقَت یب ایزبز فطغات اضتنابة تقَات (ي٘اّاٌ ذكاط تقَات) اسات،
ّطرع مٖس .ثطای ّخبً:
ٍ عُٗ زستیبثی ث ٚإتهبضات اضربظ حبٍج ثطای مست سطّبی ٚاؾبفی ّیت٘إس ٍّ٘س فطبض ثطای اضتنبة تقَت ثبضس؛

 پطزاذت پبزاضٜبی يْس ٙزض غ٘ضت زستیبثی ث ٚس٘زٛبی غیطٗاقىثیٖبّٕ ٚیت٘إس ٍّ٘س إيیع ٙاضتنبة تقَت ثبضس؛ ٗ

 احطثرص ٕج٘زٓ ّحیف مٖتطٍی ّیت٘إس ٍّ٘س فطغت اضتنبة تقَت ثبضس.
ت ا  .24ي٘اٌّ ذكط تقَت ضا ْٕیت٘آ ث ٚضاحتی ثطحست اْٛیت إٜٓب ضتج ٚثٖسی مطزّ .یعآ اْٛیت ي٘اٌّ ذكط تقَت ثسیبض ّتٖ٘و است .ثطذای اظ
ایٔ ي٘اٌّ زض ٗاحسٛبیی ٗر٘ز زاضٕس م ٚضطایف ذبظ إٜٓب ،ثیبٕيط ٗر٘ز ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕیست .ثٖبثطایٔ ،تًییٔ ٗر٘ز یب ٕج٘ز
یل يبٌّ ذكط تقَت ٗ ؾطٗضت ت٘ر ٚث ٚآٓ زض اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضای اظ تقَات زض غا٘ضتٜبی ّابٍی ّساتَعُ ايْابً
قؿبٗت حطفٚای است.
ت ا ْٕٕٛٚ٘ .25بیی اظ ي٘اٌّ ذكط تقَت ّطتجف ثب ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٗ ٚس٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب زض پی٘ست  1اضاال ٚضس ٙاسات .ي٘اّاٌ ذكاط
ّصم٘ض ثطاسبس س ٚضطـ ظیط مًّْ٘ ٚالً ثب ٗق٘و تقَت ْٛطاٛ ٙستٖس ،قجقٚثٖسی ّیضٕ٘س:
 إيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة تقَت،

 فطغت ّتػ٘ض ثطای اضتنبة تقَتٗ ،

 ت٘إبیی ت٘ری ٚيٌْ ّتقَجبٕ.ٚ
ي٘اٌّ ذكطی م ٚثیبٕيط ٗر٘ز ٕيطش ثطای ت٘ری ٚيٌْ ّتقَجبٕ ٚاست ّْنٔ است ت٘ساف حسابثطس قبثاٌ ّطابٛسٕ ٙجبضاس .ثاب ایأ حابً،
حسبثطس ّْنٔ است اظ ٗر٘ز چٖیٔ اقاليبتی آىب ٙض٘ز .اىط چ ٚي٘اٌّ ذكط تقَت شمط ضس ٙزض پی٘ست  ،1قیف ٗسیًی اظ ّ٘قًیتٜبیی
ضا پ٘ضص ّیزٛس م ٚحسبثطس ّْنٔ است ثب آٓ ّ٘ار ٚض٘ز ٍٗی ایٔ ي٘اٌّ تٖٜب ثٚيٖ٘آ ّخبً اضاال ٚضسٙإس ٗ ّْنٔ است ي٘اٌّ ذكاط
زیيطی ٕیع ٗر٘ز زاضت ٚثبضٖس.
ت ا ٗ .26یژىیٜبی ّطتجف ثب إساظ ،ٙپیچیسىی ٗ ّبٍنیت ٗاحس تزبضی ثط ثطضسی ي٘اٌّ ذكط تقَت ّطث٘ـ تأحیط قبثٌ ّالحهٚای زاضٕس .ثطای ّخبً،
زض یل ٗاحس تزبضی ثعضه ّْنٔ است ي٘اَّی چ٘ٓ ّ٘اضز ظیط ٗر٘ز زاضت ٚثبضٖس م ٚيّْ٘بً اقساّبت ٕبّٖبست ت٘سف ّاسیطآ ارطایای
ضا ّحسٗز ّیمٖٖس:
ٕ هبضت ّإحط اضمبٓ ضاٛجطی.

ٗ ر٘ز ٗاحس حسبثطسی زاذَی احطثرص.

ٗ ر٘ز ٗ ارطای آییٔ ضفتبض حطفٚای ّسٗٓ.
ث ٚيالٗ ،ٙثطضسی ي٘اٌّ ذكط تقَت م ٚزض سكح قسْتٜبی يَْیبتی ٗاحس تزبضی ّْنٔ است زض ّقبیس ٚثب سكح مٌ ٗاحس تزبضی ،ثیٖص
ّتفبٗتی ضا ایزبز مٖس.
مالحظات خاص واحذهاي تجاري كوچك

ت ا  .27زض ّ٘ضز یل ٗاحس تزبضی م٘چل ،ثطذی اظ ایٔ ّالحهبت یب  ْٚٛإٜٓب ّْنٔ است مبضثطز ٕساضت ٚثبضٖس یب مْتط مبضثطز زاضات ٚثبضاٖس.
ثطای ّخبً ،یل ٗاحس تزبضی م٘چل ّْنٔ است آییٔضفتبض حطفٚای ّسٗٓ ٕساضت ٚثبضس اّب زض ي٘ؼ ثب اقالوضسبٕی ضفبٛی ٗ اٍي٘ٛبی
ضفتبضی ّسیطآ ارطایی ،فطٖٛيی زض ٗاحس تزبضی تطٗیذ یبثس م ٚثط اْٛیت زضستنبضی ٗ ضفتبض اذالقی تأمیس زاضز .تسَف یل ضرع ثاط
اّ٘ض ّسیطیتی یل ٗاحس تزبضی م٘چل ًّْ٘الً ث ٚتٖٜبیی ٕطابٓ زٖٛاس ٙضنسات ّاسیطیت زض ْٕابیص ٗ اقاالوضسابٕی ٕياطش ّٖبسات
زض ّ٘ضز مٖتطٍٜبی زاذَی ٗ فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی ٕیست .زض ثطذی ٗاحسٛبی تزبضیٕ ،یبظ ثّ ٚز٘ظ ّسیطیت ّیت٘إس مٖتطٍٜبی ؾًیف
زیيط ضا رجطآ مٖس ٗ ذكط تقَت مبضمٖبٓ ضا مبٛص زٛس .ثب ایٔ حبً ،اظ إٓزب م ٚزض ایٔ ضطایف فطغت ظیطپب ىصاضی مٖتطٍٜبی زاذَای
ت٘سف ّسیطآ ارطایی ٗر٘ز زاضز ،تسَف یل فطز ثط اّ٘ض ّسیطیتی ّیت٘إس ؾًفی ثبٍق٘ ٙزض مٖتطٍٜبی زاذَی ثبضس.
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تشخیض ٍ ارسیبثي خغزّبی تحزیف ثباّویت ًبشي اس تقلت
خغزّبی تقلت در شٌبخت درآهذ (ضك :ثٖس )26

ت ا  .28تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚزض ضاثك ٚثاب ضاٖبذت زضآّاس ،اغَات اظ قطیاق ثایص ْٕابیی زضآّاسٛب ّبٕٖاس ضاٖبذت
ظٗز ٖٛيبُ زضآّسٛب یب حجت زضآّسٛبی غ٘ضی إزبُ ّیض٘زْٛ .چٖیٔ تحطیف ّصم٘ض ّْنٔ است اظ مِ ْٕبیی زضآّاسٛبّ ،بٕٖاس إتقابً
ٕبزضست زضآّسٛب ث ٚزٗض ٙثًسٕ ،بضی ض٘ز.
ت ا  .29ذكطٛبی تقَت زض ضٖبذت زضآّس ّْنٔ است زض ثطذی اظ ٗاحسٛبی تزابضی ثیطاتط اظ سابیط ٗاحاسٛب ثبضاس .ثاطای ّخابًّْ ،نأ اسات
ّسیطآ ارطایی ّ٘ار ٚثب فطبضٛب یب زاضای إيیعٛ ٙبیی ثاطای اضتنابة ىعاضضايطی ّابٍی ّتقَجبٕا ٚاظ قطیاق ضاٖبذت ٕبزضسات زضآّاس زض
ضطمتٜبی پصیطفت ٚضس ٙزض ث٘ضس ثبضٖسٕ ،هیط ّ٘اضزیم ٚيَْنطز ّسیطآ ارطایی ثطاسبس ضضس سبالٕ ٚزضآّس یب س٘ز إساظٙىیطی ّیض٘ز.
ثْٛ ٚیٔ تطتیت ،ثطای ّخبً ّْنٔ است ذكطٛبی تقَت زض ضٖبذت زضآّاس ٗاحاسٛبیی ما ٚثراص قبثاٌ تا٘رٜی اظ زضآّاسٛبی إٜٓاب اظ
فطٗضٜبی ٕقسی حبغٌ ّیض٘ز ،ثیطتط ثبضس.
ت ا ّْ .30نٔ است پیص فطؼ ٗر٘ز ذكطٛبی تقَت زض ضٖبذت زضآّس ،ضز ض٘ز .ثطای ّخبً ،حسبثطس ّْنٔ است ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسس م ٚذكط
تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض ضٖبذت زضآّس زض غ٘ضت ٗر٘ز تٖٜب یل ٕ٘و ًّبَّ ٚزضآّسظای سبز( ٙثطای ْٕٕ٘ ،ٚزضآّس حبغاٌ اظ
اربضّ ٙستغالت) ٗر٘ز ٕساضز.
تشخیض ٍ ارسیبثي خغزّبی تحزیف ثباّویت ًبشي اس تقلت ٍ شٌبخت کٌتزلْبی داخلي هزثَط (ضك :ثٖس )27

ت ا ّ .31سیطآ ارطایی ّْنٔ است زضذػا٘ظ ّبٛیات ٗ ّیاعآ مٖتطٍٜابی إترابة ضاس ٙثاطای ايْابًّ ٗ ،بٛیات ٗ ّیاعآ ذكطٛابی قبثاٌ قجاً٘،
قؿبٗتٜبیی ضا إزبُ زٖٛسّ 1.سیطآ ارطایی ثطای إٓنّ ٚطرع مٖٖس چ ٚمٖتطٍٜبیی ثطای پیطيیطی ٗ مطف تقَت ثبیس ايْبً ضإ٘س،ذكطٛبی
تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ضا ثطضسی ّیمٖٖس .ث ٚيٖ٘آ ثرطی اظ ایٔ ثطضسیّ ،اسیطآ ارطایای ّْنأ اسات ثا ٚایأ
ٕتیز ٚثطسٖس م ٚايْبً ٗ حفم یل مٖتطً ذبظ ثطای مبٛص ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَتّ ،قطٗٓ ث ٚغطفٕ ٚر٘اٛس ث٘ز.
ت ا  .32ثٖبثطایٔ ،مست ضٖبذت اظ مٖتطٍٜبیی مّ ٚسیطآ ارطایی ثطای پیطيیطی ٗ مطف تقَت ،قطاحی ،ايْبً ٗ حفم ماطزٙإاس ،ثاطای حسابثطس ّٜاِ
است .ثطای ایٔ مبض ،ث ٚيٖ٘آ ّخبً حسبثطس ّْنٔ است ّت٘ر ٚض٘ز مّ ٚسیطآ ارطایای ،آىبٛبٕا ٚذكطٛابی ّاطتجف ثاب ياسُ تقسایِ ٗنابیف ضا
پصیطفتٚإس .اقاليبت حبغٌ اظ ایٔ ضٖبذت ْٛچٖیٔ ّیت٘إس زض تطریع ي٘اٌّ ذكط تقَات ماّْ ٚنأ اسات اضظیابثی حسابثطس اظ ذكطٛابی
تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ضا تحت تأحیط قطاض زٛسّ ،فیس ثبضس.
ثزخَرد ثب خغزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثي شذُ ًبشي اس تقلت
ثزخَردّبی کلي (ضك :ثٖس )28

ت ا  .33تًییٔ ثطذ٘ضزٛبی مَی ثطای ّقبثَ ٚثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت ًّْ٘الً ضبٌّ ثطضسی ایٔ ّ٘ؾ٘و اسات ماٚ
چيٕ٘ ٚضاٛجطز مَی حسبثطسی ّیت٘إس تطزیس حطفٚای ّؿبيف ضا ،ث ٚيٖ٘آ ّخبً اظ قطیق ّ٘اضز ظیطًّٖ ،نس مٖس:
 حسبسیت ثیطتط زض إتربة ّبٛیت ٗ ّیعآ ّستٖسات آظّ٘ٓ ضس ٙزض پطتیجبٕی اظ ًّبّالت ثباْٛیت.

 تطریع ٕیبظ ثیطتط ث ٚتأییس ت٘ؾیحبت یب تأییسیٛٚبی ّسیطآ ارطایی زض اضتجبـ ثب ّ٘ؾ٘يبت ثباْٛیت.
ثطذ٘ضزٛبی مَی ،رسا اظ ضٗضٜبی ذبظ ثطٕبّ ٚضیعی ضسّ ،ٙستَعُ ّالحهابت مَایتاطی ّایثبضاس ،ایأ ّالحهابت ضابٌّ ّ٘ؾا٘يبت
ّكطح ضس ٙزض ثٖس  29است م ٚزض ازاّ ٚتططیح ّیض٘ز.
تخظیض ٍ سزپزستي کبرکٌبى (ضك :ثٖس -29اٍف)

ت ا  .34حسبثطس ّْنٔ است زض ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی ّطرع ضس ٙتحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،ثطای ّخابً ،اظ افاطاز ثیطاتطی ماّٜ ٚبضتٜاب ٗ
زإص ذبغی زاضٕسّ ،بٕٖس مبضضٖبسبٓ حق٘قی ٗ فٖبٗضی اقاليبت یب افطاز ثب تزطثٚتط استفبز ٙمٖس.
ت ا ّ .35یعآ سطپطستی ،ثیبٕيط اضظیبثی حسبثطس اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗ غالحیت ايؿبی تیِ حسبثطسی زض إزبُ مبض ّیثبضس.
 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،315ثٖس ت55 -
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(تزسیسٕهط ضس)1394 ٙ
پیشثیٌيًبپذیزی در اًتخبة رٍشْبی حسبثزسي (ضك :ثٖس -29ح)

ت ا  .36اظ إٓزب م ٚافطاز زضٗٓ ٗاحس تزبضی ثب ضٗضٜبی ًًّْ٘ حسبثطسی آضٖب ٛستٖس ّْنٔ اسات ثت٘إٖاس ىعاضضايطی ّابٍی ّتقَجبٕا ٚضا ّرفای
مٖٖسٍ .صا زض ٕهط ىطفتٔ يٖػط پیصثیٖی ٕبپصیطی زض إتربة ّبٛیت ،ظّبٕجٖاسی ٗ ّیاعآ ضٗضاٜبی حسبثطسای ّا٘ضز اساتفبزّٜ ،ٙاِ اسات.
ثسیّٖٔه٘ضّ ،یت٘آ اقساّبتی اظ قجیٌ ّ٘اضز ظیط ضا إزبُ زاز:

 ارطای آظّٕٜ٘بی ّحت٘ا زض ذػ٘ظ ّبٕس ٙحسبثٜب ٗ ازيبٛبی إتربة ضسٙای م ٚزض ضطایف ًًّْ٘ ،ث ٚزٍیٌ اْٛیت یب ذكط إٜٓابّ ،ا٘ضز
آظّ٘ٓ قطاض ْٕیىیطٕس.

 تًسیٌ ظّبٕجٖسی ضٗضٜبی حسبثطسی ٕسجت ث ٚإٓچ ٚم ٚزض ضطایف ًًّْ٘ إتهبض ّیضٗز.
 استفبز ٙاظ ضٗضٜبی ْٕٕ٘ٚىیطی ّتفبٗت.

 ارطای ضٗضٜبی حسبثطسی زض ّنبٕٜبی ّتفبٗت یب ثسٗٓ اقالو قجَی.
رٍشْبی حسبثزسي در ثزخَرد ثب خغزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثي شذُ ًبشي اس تقلت در سغح ادػبّب (ضك :ثٖس)30

ت –  .37ثطذ٘ضز حسبثطس ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض سكح ازيبٛب ّْنٔ است ضبٌّ تغییط ّبٛیات ،ظّبٕجٖاسی ٗ
ّیعآ ضٗضٜبی حسبثطسی ث ٚقط ظیط ثبضس:

 ثطای مست ض٘اٛس حسبثطسی قبثٌ اتنبتط ٗ ّطث٘ـتط یب مست اقاليبت ثیطتط ّْنٔ اسات ؾاطٗضت یبثاس ّبٛیات ضٗضاٜبی حسبثطسای
ّ٘ضز استفبز ٙتغییط مٖس .ایٔ ّ٘ؾ٘و ّی ت٘إس  ِٛثط ٕ٘و ٗ  ِٛثط تطمیت ضٗضٜبی حسبثطسی ّ٘ضز استفبز ٙتأحیط ثيصاضز .ثطای ّخبً:
ّ oطبٛس ٙيیٖی یب ٗاضسی ثطذی زاضاییٜب ّْنٔ است اْٛیت ثیطتطی پیسا مٖس یب حسبثطس ّْنٔ است اظ تنٖینٜابی حسبثطسای
ث ٚمْل ضایبٕ ٚثطای رْىآٗضی ض٘اٛس ثیطتط زضثبض ٙزازٛٙبی ّطث٘ـ ث ٚحسبثٜبی يْس ٙیب تطامٖطٜبی ًّابّالت اٍنتطٕٗینای،

استفبز ٙمٖس .

 oحسبثطس ّْنٔ است ضٗضٜبیی ضا ثطای مست اقاليبت ّإیس ثیطتط قطاحی مٖس .ثطای ّخبً ،اىط حسبثطس تطریع زٛاس ماٚ
ّسیطآ ارطایی ثطای زستیبثی ث ٚس٘ز ّ٘ضز إتهبض ،تحت فطبض ٛستٖس ،ایٔ ذكط ٗر٘ز زاضز م ٚإٜٓب اظ قطیق إًقبز قطاضزازٛبی
فطٗضی مّ ٚكبثق ّفبز إٜٓب ضطایف ضٖبذت زضآّس احطاظ ٕطس ٙاست یب اضسبً غ٘ضتحسبة قجٌ اظ تح٘یٌ مبالّ ،جَد فاطٗش ضا
ّت٘ضُ مٖٖس .زض چٖیٔ ضطایكی حسبثطس ّیت٘إس ثطای ّخبً ٕ٘يی اظ زضذ٘است تأییسی ٚثطٗٓسبظّبٕی ضا قطاحی مٖس م ٚزض آٓ
ٕ ٚتٖٜب تأییس ّجبٍد يْس ٙثَنْٛ ٚچٖیٔ تأییس رعالیبت قطاضزازٛبی فطٗش ضبٌّ ظّبٓ فطٗش ٗ ضطایف ّطث٘ـ ثٛ ٚطىٕ٘ ٚثطىطت
اظ فطٗش ٗ تح٘یٌ مبال ،اّنبٓپصیط ض٘ز .ث ٚيالٗ ،ٙحسبثطس ّْنٔ است ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطساس ما ٚثاطای تنْیاٌ تأییسیاٛٚابی
ثطٗٓ سبظّبٕی ،پطس ٗ ر٘ اظ مبضمٖبٓ غیط ّبٍی ٗاحس تزبضی زضذػ٘ظ ٛطىٕ٘ ٚتغییط زض ّفبز قطاضزازٛبی فطٗش ٗ تح٘یٌ،
احطثرص ذ٘اٛس ث٘ز .

 ظّبٕجٖسی آظّٕٜ٘بی ّحت٘ا ّْنٔ است ٕیبظ ث ٚتًسیٌ زاضت ٚثبضس .حسبثطس ّْنٔ است ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسس م ٚثب ارطای آظّٕٜ٘بی ّحت٘ا
زض پبیبٓ سبً یب تبضیری ٕعزیل ث ٚآٓ ،ثٜتط ثب ذكط تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت ثطذ٘ضز ّیمٖس .حسبثطس ثبت٘را ٚثاٚ
ذكطٛبی اضظیبثی ضس ٙتحطیف يْسی یب زستنبضیّْ ،نٔ است ث ٚایٔ ٕتیز ٚثطسس م ٚتًْیِ ٕتبیذ ارطای ضٗضٜبی حسبثطسای اظ زٗضٙ
ّیبٕی ث ٚپبیبٓ زٗضّ ٙإحط ٕر٘اٛس ث٘ز .زض ّقبثٌ ،ث ٚزٍیٌ آٓ م ٚإزبُ یل تحطیف يْسی (ثطای ّخبً ،یل تحطیف ّطث٘ـ ث ٚضاٖبذت
ٕبّٖبست زضآّس) ّْنٔ است قی زٗض ٙضطٗو ضس ٙثبضس ،حسبثطس ّی ت٘إس آظّٕٜ٘بی ّحت٘ا ضا ثاطای ًّابّالت إزابُ ضاس ٙزض اٗایاٌ
زٗض ٙیب قی زٗض ٙىعاضضيطی ارطا مٖس.

ّ یعآ ضٗضٜبی ارطا ضسًّٖ ،ٙنس مٖٖس ٙاضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّایثبضاس .ثاطای ّخابً ،ینای اظ زٗ ضاٛنابض افاعایص
إساظ ْٕٕٚ٘ ٙیب ارطای ضٗضٜبی تحَیَی ثب رعالیبت ثیطتط ّْنٔ است ّٖبست ثبضسْٛ .چٖیٔ ،تنٖینٜابی حسبثطسای ثا ٚمْال ضایبٕاّ ٚایت٘إاس
آظّ٘ٓ ىستطزٙتط ًّبّالت ٗ پطٕٗس ٙحسابثٜب ضا اّنبٕپاصیط مٖاس .ایأىٕ٘ا ٚتنٖینٜاب ّایت٘إاس ثاطای إترابة ْٕٕ٘اًّ ٚابّالت اظ پطٕٗاسٛٙابی
اٍنتطٕٗینی اغَیّ ،طتتسبظی ًّبّالت ٗارس ٗیژىیٜبی ذبظ ،یب آظّ٘ٓ مٌ یل ربًّ ٚث ٚربی ْٕٕ٘ٚای اظ آٓ ثنبض ضٗز.
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ت ا  .38چٖبٕچ ٚحسبثطس ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَجی ضا ّطرع مٖس م ٚثط ّقبزیط ّ٘ر٘زیٜب تأحیط ّیىصاضز ،ثطضسی س٘اثق ّ٘ر٘زیٜاب
ّْنٔ است ث ٚتطریع ّنبٕٜب یب اقالّی م ٚزض رطیبٓ ضْبضش فیعینی ّ٘ر٘زیٜب یب پس اظ آٓ ٕیبظ ث ٚت٘ر ٚذبظ زاضٕس ،مْال مٖاس.
چٖیٔ ثطضسیٜبیی ّْنٔ است ّٖزط ث ٚاتربش تػْیِ ثطای ّطابٛس ٙضاْبضش ّ٘ر ٘زیٜاب زض ثطذای ّنبٕٜابی ذابظ ثاسٗٓ اياالُ قجَای یاب
ضْبضش ْٛعّبٓ ّ٘ر٘زیٜب زض ّ ْٚٛنبٕٜب ض٘ز.
ت ا  .39حسبثطس ّْنٔ است ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَجی ضا ّطرع مٖس ما ٚثاط تًاسازی اظ حسابثٜب ٗ ازيبٛاب تاأحیط ّایىاصاضز .ایأ
ّ٘ؾ٘و ّیت٘إس ضبٌّ اضظضیبثی زاضاییٜب ،ثطاٗضزٛبی ّطتجف ثب ًّابّالت ٗ سابیط ضٗیاسازٛبی ذابظ (ٕهیاط تحػایٌ ،تزسیاس سابذتبض یاب
ٗاىصاضی قسْتی اظ ٗاحس تزبضی) ٗ ،سبیط ثسٛیٜبی يْسّ( ٙبٕٖس تًٜسات ثبظٕطستيی ٗ زیيط تًٜسات ّطث٘ـ ثّ ٚعایبی پس اظ اساترساُ
مبضمٖبٓ ،یب ثسٛیٜبی ّطث٘ـ ث ٚرجطآ ذسبضت ظیست ّحیكی) ثبضس .ایٔ ذكط ْٛچٖیٔ ّیت٘إس ّطث٘ـ ث ٚتغییطات يْاس ٙزض ّفطٗؾابت
ّطتجف ثب ثطاٗضزٛبی ّستْط ثبضس .اقاليبت رْىآٗضی ضس ٙاظ قطیق مست ضٖبذت اظ ٗاحس تزبضی ٗ ّحیف آٓ ّیت٘إس ث ٚحسبثطس زض
اضظیبثی ًّقً٘ ث٘زٓ ایٔىٕ٘ ٚثطاٗضزٛبی ّسیطآ ارطایی ٗ قؿبٗتٜب ٗ ّفطٗؾبت ظیطثٖبیی إٜٓب ،مْل مٖس .ثطضسی قؿبٗتٜب ٗ ّفطٗؾبت
ّطبثٜی مّ ٚسیطآ ارطایی زض زٗضٛٙبی قجٌ إزبُ زازٙإس ٕیع ّیت٘إس زیس ّٖبسجی ضا ثطای تطریع ًّقً٘ ثا٘زٓ قؿابٗتٜب ٗ ّفطٗؾابت
پطت٘إ ٚثطاٗضزٛبی ّسیطآ ارطایی فطا ِٛآٗضز.
ت ا ْٕٕٛٚ٘ .40بیی اظ ضٗضٜبی حسبثطسی قبثٌ استفبز ٙثطای ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت ،اظ رَْ ٚضٗضاٜبیی
م ٚيٖػط پیصثیٖیٕبپصیطی ضا زض ذ٘ز زاضٕس ،زض پی٘ست  2اضاال ٚضس ٙاست .ایٔ پی٘ست ضبٌّ ْٕٕ٘ٛٚبیی اظ ثطذ٘ضز حسبثطس ثب ت٘را ٚثاٚ
اضظیبثی ٗی اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ،ٚاظ رَْ ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕٕ ٚبضی اظ ضٖبذت زضآّس ٗ
س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب است.
رٍشْبی حسبثزسي در ثزخَرد ثب خغز سیزپب گذاری کٌتزلْب تَسظ هذیزاى اجزایي

ثثتهاي حساتذاري و سایر تعذیالت (رک :بند -23الف)

ت ا .41

ت ا .42

ت ا .43





تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ،اغَت ضبٌّ زستنبضی فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی اظ قطیق حجتٜبی حسبثساضی ٕبّٖبست یب
غیطّزبظ زض زفبتط حسبثساضی است .ایٔ ّ٘ؾ٘و ّْنٔ است زض قی سبً یب زض پبیبٓ زٗض ٙضٗی زٛس ،یب ّْنٔ اسات ّاسیطآ ارطایای ثاب
إزبُ تًسیالتی زض اقالُ ىعاضش ضس ٙزض غ٘ضتٜبی ّبٍی ثسٗٓ إًنبس إٜٓاب زض زفابتط حسابثساضی ،چٖایٔ مابضی ضا إزابُ زٖٛاس (ّبٕٖاس
تًسیالت تَفیقی ٗ تزسیس قجقٚثٖسیٜب).
يالٗ ٙثط ایٔ ،ثطضسی حسبثطس اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ّطتجف ثب ظیطپب ىصاضی ٕبّٖبست مٖتطٍٜبی حابمِ ثاط حجتٜابی حسابثساضی ّ٘ؾا٘يی
حبالع اْٛیت است ،ظیطا فطایٖسٛب ٗ مٖتطٍٜبی ذ٘زمبض ّیت٘إٖس ذكط اضتجبٛبت غیاط يْاسی ضا مابٛص زٖٛاس ٍٗای ْٕایت٘إٖاس ثاط ایأ ذكاط ماٚ
اضربظ ّْنٔ است ثٚىٕ٘ٚای ٕبّٖبست ایٔ فطایٖسٛبی ذ٘زمبض (ثطای ّخبً اظ قطیق تغییط ّجبٍغی م ٚثا ٚقا٘ض ذ٘زمابض ثا ٚزفابتط حسابثساضی یاب
سیستِ ىعاضضيطی ّبٍی ّٖتقٌ ّیضٕ٘س) ضا ظیطپبىصاضٕس ،فابیق آیٖاس .ياالٗ ٙثاط ایأٖٛ ،يابّی ما ٚاظ فٖابٗضی اقاليابت ثاطای إتقابً ذ٘زمابض
اقاليبت استفبزّ ٙیض٘زّْ ،نٔ است ض٘اٛس قبثٌ ضؤیت چٖیٔ زذبٍتٜبیی زض سیستْٜبی اقاليبتی ٕبچیع ثبضس یب ایٖنٗ ٚر٘ز ٕساضت ٚثبضس.
ٖٛيبُ تطریع ٗ إتربة حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت ثطای آظّ ٘ٓ ٗ تًییٔ ضیّٖ٘ ٙبست ثطای آظّ٘ٓ ض٘اٛس پطتیجبٓ اقالُ إتربة
ضسّ٘ ،ٙؾ٘يبت ظیط ثبیس ّ٘ضز ت٘ر ٚقطاض ىیطٕس:
اضظیبثی ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ا ٗر٘ز ي٘اٌّ ذكط تقَت ٗ سبیط اقاليبت مست ضس ٙزض رطیبٓ اضظیبثی حسبثطس اظ
ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّیت٘إس ث ٚحسبثطس زض تطریع حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًاسیالت ذابظ ،ثاطای آظّا٘ٓ
مْل مٖس.
مٖتطٍٜبی ايْبً ضس ٙثط حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت ا ايْبً مٖتطٍٜبی ّإحط ٕسجت ث ٚحجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالتّ ،یت٘إس
ّیعآ آظّٕٜ٘بی ّحت٘ای الظُ ضا مبٛص زٛس ،ث ٚضطقی م ٚحسبثطس ،احط ثرطی مبضمطز مٖتطٍٜب ضا آظّ٘ٓ مطز ٙثبضس.
فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی ٗاحس تزبضی ٗ ّبٛیت ض٘اٛسی مّ ٚیت٘إس مست ض٘ز  -زض ثسیبضی اظ ٗاحاسٛبی تزابضی ،پاطزاظش ًّْاً٘
ًّبّالت ضبٌّ تطمیجی اظ ّطاحٌ ٗ ضٗضٜبی زستی ٗ ذ٘زمبض است .ثْٛ ٚایٔ تطتیات ،پاطزاظش حجتٜابی حسابثساضی ٗ سابیط تًاسیالت
ّی ت٘إس ثب ضٗضٜب ٗ مٖتطٍٜبی زستی ٗ ذ٘زمبض إزبُ ض٘ز .چٖبٕچ ٚزض فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی اظ فٖبٗضی اقاليبت استفبز ٙض٘ز ،حجتٜبی
حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت ّْنٔ است تٖٜب ث ٚغ٘ضت اٍنتطٕٗینی ٗر٘ز زاضت ٚثبضس.
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ٗ یژىیٜاابی حجتٜاابی حساابثساضی یااب ساابیط تًااسیالت ّتقَجبٕاا -ٚحجتٜاابی حساابثساضی یااب ساابیط تًااسیالت ٕبزضساات اغَاات ٗیژىیٜاابی ثاابضظ
ّٖحػط ث ٚفطزی زاضٕس .ایٔ ٗیژىیٜب ّیت٘إس ضبٌّ ّ٘اضز ظیط ثبضس( :اٍف) زض حسبثٜبی غیط ّطتجف ،غیطيبزی یب حسبثٜبیی م ٚثٕ ٚسضت
استفبزّ ٙی ضٕ٘سّٖ ،ه٘ض ضس ٙثبضٖس( ،ة) ت٘سف افطازی مًّْ ٚا٘الً ایأ حجتٜابی حسابثساضی ضا إزابُ ْٕایزٖٛاس ،إزابُ ضاس ٙثبضاٖس،
(ح) زض پبیبٓ زٗض ٙیب ث ٚيٖ٘آ تًسیالت پس اظ ثستٔ حسبثٜب م ٚت٘ؾیح یب ت٘غیف مْی زاضٕس یاب فبقاس ت٘ؾایح ٛساتٖس ،إزابُ ضاسٙ
ثبضٖس( ،ت) قجٌ اظ تٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی یب زض رطیبٓ آٓ ثسٗٓ زضد ضْبض ٙحسبة إزبُ ضس ٙثبضٖس ،یاب (ث) حابٗی اياساز سطضاسات
(ضٕٗس ضس )ٙیب ايسازی ثب اضقبُ پبیبٕی ْٛسبٓ ثبضٖس.

ّ بٛیت ٗ پیچیسىی حسبثٜب -حجتٜبی حسبثساضی یب تًاسیالت ٕبزضساتّْ ،نأ اسات زض حسابثٜبیی ّٖها٘ض ضاس ٙثبضاٖس ما( ٚاٍاف) حابٗی
ًّبّالت ثب ّبٛیت پیچیس ٙیب غیطيبزی ٛستٖس( ،ة) حبٗی ثطاٗضزٛبی يْاس ٗ ٙتًاسیالت پبیابٓ زٗضٛ ٙساتٖس( ،ح) زض ىصضات ٚزض ًّاطؼ
تحطیف ث٘زٙإس( ،ت) ثّ٘ ٚقى ّغبیطتىیطی ٕطس ٙیب حبٗی ّغبیطتٜبی ضفى ٕطسٙای ٛستٖس( ،ث) حبٗی ًّبّالت زضٗٓسبظّبٕی ٛساتٖس ،یاب
(د) ثب ذكط ّطرع ضس ٙتحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّطتجف ٛستٖس .زض حسبثطسای ٗاحاسٛبی تزابضی ما ٚزاضای ّنبٕٜاب یاب ثرطاٜبی
ّتًسز ٛستٖس ،الظُ است ث ٚایٔ ٕنت ٚت٘ر ٚض٘ز م ٚإتربة حجتٜبی حسبثساضی ثبیس اظ چٖسیٔ ّنبٓ ّتفبٗت إزبُ ض٘ز.

 حجتٜبی حسبثساضی یب سبیط تًسیالت إزبُ ضس ٙذبضد اظ ضٗاً يبزی يَْیبت تزبضی -حجتٜبی حسبثساضی غیطاستبٕساضزّْ ،نأ اسات تابثى ْٛابٓ
مٖتطٍٜبی زاذَی ّطث٘ـ ث ٚحجتٜبی تنطاضی ّ٘ضز استفبز ٙثطای حجت ًّبّالتی ّبٕٖس فطٗضٜب ،ذطیسٛب ٗ پطزاذتٜبی ٕقسی ّبٛبٕٕ ٚجبضس.
ت ا  .44حسبثطس ثطای تًییٔ ّبٛیت ،ظّبٕجٖسی ٗ ّیعآ آظّ٘ٓ حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت ،اظ قؿبٗت حطفٚای اساتفبزّ ٙایمٖاس .ثاب ایأ
ٗر٘ز ،اظ إٓزب م ٚاغَت حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت ّتقَجبٕ ٚزض پبیبٓ زٗض ٙىعاضضايطی إزابُ ّایضا٘ز ،قجاق ثٖاس -32اٍاف2 -
حسبثطس َّعُ است حجتٜبی حسبثساضی ٗ سبیط تًسیالت إزبُ ضس ٙزض آٓ تبضید ضا إترابة مٖاس .ثا ٚياالٗ ،ٙثا ٚزٍیاٌ ایٖنا ٚتحطیفٜابی
ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ّْنٔ است زض قی زٗض ٙضخ زٖٛس ٗ ّْنٔ است ضبٌّ تالضٜبی ىستطزٙای ثطای پٖٜبٓ مطزٓ
چيٕ٘يی اضتنبة تقَت غ٘ضت ىطفت ٚثبضس ،ثٖس 32ا اٍف ا 3حسابثطس ضا َّاعُ ّایمٖاس ؾاطٗضت آظّا٘ٓ حجتٜابی حسابثساضی ٗ سابیط
تًسیالت قی زٗض ٙضا ٕیع ّ٘ضز ثطضسی قطاض زٛس.
ثزاٍردّبی حسبثذاری (ضك :ثٖس  32ا ة)

ت ا  .45تٜی ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی ّستَعُ ایٔ است مّ ٚسیطآ ارطایی قؿبٗتٜبیی ضا إزبُ زٖٛس یاب ّفطٗؾابتی ضا ثنابض ىیطٕاس ما ٚتاأحیط يْاسٙای ثاط
ثطاٗضزٛبی حسبثساضی زاضٕس ٗ ثط ًّقً٘ ث٘زٓ ایٔ ثطاٗضزٛب ثٚىٕ٘ ٚای ّساتْط ٕهابضت مٖٖاس .ىعاضضايطی ّابٍی ّتقَجبٕا ٚاغَات اظ قطیاق
تحطیف يْسی ثطاٗضزٛبی حسبثساضی إزبُ ّیض٘ز .ایٔ مبض ّْنٔ است ثطای ّخبً ،اظ قطیق مِْٕبیی یب ثیصْٕابیی شذابیط ثاّٖ ٚها٘ض
ْ٘ٛاضسبظی س٘ز قی زٗ یب چٖس زٗض ٙحسبثساضی یب ثاطای زساتیبثی ثا ٚسا٘ز ثطٕبّاٚضیاعی ضاس ٙثاّٖ ٚها٘ض فطیات زازٓ اساتفبزٙمٖٖاسىبٓ
غ٘ضتٜبی ّبٍی اظ قطیق تحت تأحیط قطاض زازٓ ثطزاضت إٜٓب اظ يَْنطز ٗ س٘زآٗضی ٗاحس تزبضی ،إزبُ ض٘ز.
ت ا ٛ .46ااسف اظ ثطضساای قؿاابٗتٜب ٗ ّفطٗؾاابت ّااسیطآ ارطایاای زض زٗضٛٙاابی قجااٌ زضذػاا٘ظ ثطاٗضزٛاابی حساابثساضی يْااسّ ٙااًٖنس زض
غ٘ضتٜبی ّبٍی سبً قجٌّ ،طرع مطزٓ ٕطبٕٛ ٚبی ربٕجاساضی احتْابٍی ّاسیطآ ارطایای اساتٛ .اسف ایأ ثطضسای ،ظیاط سائ٘اً ثاطزٓ
قؿبٗتٜبی حطفٚای حسبثطس زض زٗض ٙقجٌ مّ ٚجتٖی ثط اقاليبت زض زستطس تب آٓ تبضید ث٘ز ٙاستْٕ ،یثبضس.
ت ا  .47قجق استبٕساضز ٕ 1540یع ثطضسی قؿبٗتٜب ٗ ّفطٗؾبت زٗضٛٙبی قجٌ اٍعاّی است .زض استبٕساضز ّاصم٘ض ،ایأ ثطضسای ثا ٚيٖا٘آ ینای اظ
ضٗضٜبی اضظیبثی ذكط ثطای مست اقاليبت زضذػ٘ظ احط ثرطی فطایٖس ثطاٗضز زض زٗض ٙقجٌ ،مست ض٘اٛس حسبثطسی زضثبضٕ ٙتابیذ ،یاب
زض ّ٘اضز ّقتؿی ،ثبظٕيطی ثطاٗضزٛبی حسبثساضی زٗض ٙقجٌ م ٚثا ٚإزابُ ثطاٗضزٛابی حسابثساضی زٗض ٙرابضی ّطثا٘ـ اسات ٗ ،ضا٘اٛس
حسبثطسی زضذػ٘ظ ّ٘ؾ٘يبتی چ٘ٓ اثٜبُ زض ثطاٗضز مّْ ٚنأ اسات افطابی آٓ زض غا٘ضتٜبی ّابٍی ؾاطٗضت زاضات ٚثبضاس ،إزابُ
ّی ض٘ز .زض يٌْ ،ثطضسی قؿبٗتٜب ٗ ّفطٗؾبت ّسیطآ ارطایی ثب ٛسف تطریع ربٕجساضیٜبیی مّ ٚی ت٘إس ٕطبٕ ٚذكط تحطیف ثباْٛیات
ٕبضی اظ تقَت قجق ایٔ استبٕساضز ثبضسّْ ،نٔ است ْٛطا ٙثب ثطضسی اٍعاّی ضس ٙقجق استبٕساضز  540إزبُ ض٘ز.

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ” ،540حسبثطسی ثطاٗضزٛبی حسبثساضی ،ضبٌّ ثطاٗضزٛبی حسبثساضی اضظش ّٖػفبّٕ٘ ٗ ٚاضز افطبی ّطتجف (تزسیسٕهط ضس ،“)1392 ٙثٖس 9
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هٌغق تجبری هؼبهالت ػوذُ (ضك :ثٖس 32ا ح)

ت ا ٕ .48طبٕٛٚبیی مّْ ٚنٔ است ثیبٕيط ٗر٘ز ًّبّالت يْس ٙذبضد اظ ضٗاً يبزی يَْیبت ٗاحس تزبضی یب ًّبّالت ث ٚنبٛط غیطيابزی ثبضاس ما ٚثاب ٛاسف
ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚیب پٖٜبٓ مطزٓ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب إزبُ ضس ٙاست ،ضبٌّ ّ٘اضز ظیط ّیثبضس:

 ضنٌ چٖیٔ ًّبّالتی ثیص اظ إساظ ٙپیچیس ٙثٕ ٚهط ّیضسس (ثطای ّخبًًّ ،ابّالت زضٗٓ ىطٗٛای ثایٔ چٖاسیٔ ٗاحاس تزابضی فطيای ماٚ
اقاليبت ّبٍی إٜٓب تَفیق ّی ض٘ز یب ًّبّالتی م ٚثب اضربظ حبٍج غیطّطتجف إزبُ ضس ٙاست).
ّ سیطآ ارطایی زضثبضّ ٙبٛیت ٗ ٕح٘ ٙحسبثساضی چٖیٔ ًّبّالتی ثب اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزابضی ّاصامطٕ ٙناطزٙإاسّ ٗ ،ساتٖسات مابفی
زض ایٔ ذػ٘ظ ٗر٘ز ٕساضز.
ّ سیطآ ارطایی ثیطتط ثط ؾطٗضت ايْبً ضٗضٜبی حسبثساضی ذبظ تأمیس زاضٕس تب ّحت٘ای اقتػبزی ایٔ ىًّٕ٘ ٚبّالت.

ًّ بّالت ثب اضربظ ٗاثستٚای م ٚتَفیق ٕطسٙإس ،ضبٌّ ٗاحسٛبی تزبضی ثب ّقبغس ذبظ إزبُ ضس ٙاست ،ثٕ ٚح٘ ّٖبسجی ت٘سف اضمابٓ
ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ثطضسی یب تػ٘یت ٕطس ٙاست.
ًّ بّالت ثب اضربظ ٗاثستٚای م ٚقجالً ّطرع ٕطسٙإس یب اضربغی م ٚثسٗٓ مْل ٗاحس تزبضی ،فبقس سبذتبض یب ت٘آ ّبٍی مبفی ثاطای
پطتیجبٕی اظ إزبُ چٖیٔ ًّبّالتی ٛستٖس ،غ٘ضت پصیطفت ٚثبضس.
ارسیبثي شَاّذ حسبثزسي (ضك :ثٖسٛبی  34تب )37

ت ا  .49قجق استبٕساضز  ،330حسبثطس َّعُ است ثطاسبس ضٗضٜبی حسبثطسی ارطا ضس ٗ ٙض٘اٛس حسبثطسی مست ضسّٖ ،ٙبست ث٘زٓ اضظیابثی ذكطٛابی
تحطیف ثباْٛیت زض سكح ازيبٛب ضا ّ٘ضز اضظیبثی قطاض زٛس .1ایٔ اضظیبثی اسبسبً ّ٘ؾ٘يی میفی ّجتٖی ثط قؿبٗت حسبثطس اسات .چٖایٔ اضظیابثی
ّ٘رت ثیٖص ثیطتط حسبثطس ٕسجت ث ٚذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗ ٕیبظ ث ٚارطای ضٗضٜبی حسبثطسی ثیطتط یب ّتفبٗت ّیضا٘ز .زض
پی٘ست ْٕٕٛٚ٘ ،3بیی اظ ضطایف ٕطبٓزٖٛس ٙاحتْبً ٗر٘ز تقَت اضاال ٚضس ٙاست.

رٍشْبی تحلیلي اجزا شذُ در سهبًي ًشدیک ثِ خبتوِ کبر حسبثزسي ثزای دستیبثي ثِ ًتیجِگیزی کلي (ضك :ثٖس )34

ت ا  .50تطریع ضٕٗسٛب ٗ ضٗاثف ذبغی مّ ٚیت٘إس ٕطبٓ زٖٛس ٙذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ثبضسّ ،ستَعُ ثنبضىیطی قؿبٗت حطفٚای
است .ثٗ ٚیژ ٙضٗاثف غیطيبزی م ٚث ٚزضآّس ٗ س٘ز پبیبٓ سبً ّطث٘ـ ثبضٖس ،سا٘زّٖس تَقای ّایضإ٘س .ایأ ضٗاثاف غیطيابزی ثاطای ّخابً،
ّیت٘إس ضبٌّ ّجبٍد ٖٛيفت ٕبّطرع س٘ز زض ٛفتٛٚبی پبیبٕی زٗض ٙىعاضضيطی یب ًّبّالت غیط يبزی ،یب س٘زی ثبضس م ٚثب ضٕٗس رطیبٓ
ٕقسی حبغٌ اظ يَْیبت زض تٖبقؽ است.
تررسی تحریفهاي مشخض شذه (رک :بندهای  23تا )21

ت ا  .51اظ إٓزب م ٚتقَت ّستَعُ ٗر٘ز إيیع ٙیب فطبض ثطای اضتنبة آٓ ،فطغت ّتػ٘ض ثطای إزبُ آٓ یب ت٘ریٜبتی ثطای يٌْ ث ٚآٓ ّیثبضس ،ثًیس
است ضذساز تقَت ،ضٗیسازی ّٖحػط ث ٚفطز ثبضس .ثٖبثطایٔ ،تحطیفٜبی ّتًاسز زض یال ّنابٓ ذابظ اىاط چاّْ ٚنأ اسات زض ّزْا٘و
ثباْٛیت ٕجبضس ،اّب ّیت٘إس ٕطبٕٚای اظ ٗر٘ز ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ثبضس.
ت ا  .52پیبّسٛبی یل تقَت ّطرع ضس ،ٙث ٚضطایف ّ٘ر٘ز ثستيی زاضز .ثطای ّخبً ،زض غ٘ضتی ماّ ٚاسیطآ اضضاس زض تقَجای ثایاْٛیات ّطابضمت زاضاتٚ
ثبضٖس ّْنٔ است آٓ تقَت ،ثباْٛیت تَقی ض٘ز .زض چٖیٔ ضطایكی ،قبثٌ اتنب ث٘زٓ ض٘اٛس مست ضس ٙقجَی ّْنأ اسات ظیاط سا٘اً ثاطٗز چاطا ماٚ
ّْنٔ است تطزیسٛبیی زضثبض ٙمبٌّ ٗ غحیح ث٘زٓ انٜبضات ّسیطآ ارطایی ٗ ًّتجط ثا٘زٓ اساٖبز ٗ ّاساضك حسابثساضی ثاٗ ٚرا٘ز آیاسْٛ .چٖایٔ
ّْنٔ است احتْبً تجبٕی ثیٔ مبضمٖبّٓ ،سیطآ ارطایی یب اضربظ حبٍج ّسٕهط قطاض ىیطز.

ت ا  .53زض اسااتبٕساضزٛبی  ،3700 ٗ 2450اٍعاّاابت ٗ ضْٖ٘ٛزٛاابیی ثااطای اضظیاابثی ٗ حااٌٗفػااٌ تحطیفٜااب ٗ احااط آٓ ثااط انٜاابضٕهط حساابثطس زض
ىعاضش حسبثطس ،اضاال ٚضس ٙاست.

 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،330ثٖس 25
 .2استبٕساضز حسبثطسی ” ،450اضظیبثی تحطیفٜبی ضٖبسبیی ضس ٙزض حسبثطسی“
 .3استبٕساضز حسبثطسی ” ،700ىعاضضيطی ٕسجت ث ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی (تزسیسٕهط ضس“)1389 ٙ
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(تزسیسٕهط ضس)1394 ٙ
ًبهوکي ثَدى اداهِ کبر حسبثزسي (ضك :ثٖس )38

ت ا .54



ت ا .55

ت ا .56

ْٕٕ٘ٛٚبیی اظ ضطایف استخٖبیی ث٘ر٘ز آّس ٙمّْ ٚنٔ است ازاّ ٚمبض حسبثطسی ضا ثب ّطنٌ ّ٘ار ٚسبظز يجبضتٖس اظ:
ذ٘ززاضی ٗاحس تزبضی اظ اتربش اقساُ ّٖبست زضذػ٘ظ تقَت م ٚاظ ٕهط حسبثطس زض ضطایف ّ٘ر٘ز ؾطٗضی است ،حتی اىاط تقَات
ّ٘ضز ٕهط ،تحطیف ثباْٛیت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی قَْساز ٕط٘ز،
ثطضسی حسبثطس اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗ ٕتبیذ آظّٕٜ٘بی حسبثطسیٕ ،طبٓ زٖٛسٗ ٙر٘ز ذكط يْس ٙتقَت ثباْٛیت
ٗ فطاىیط ثبضس ،یب
حسبثطس زضثبض ٙغالحیت یب غساقت ّسیطآ ارطایی یب اضمبٓ ضاٛجطیٕ ،يطإی رسی زاضت ٚثبضس.
ث ٚزٍیٌ تٖ٘و ضطایكی مّْ ٚنٔ است ضخ زٛس ،تًییٔ قكًی ظّبٓ ّٖبست ثطای مٖبضٙىیطی اظ مبض حسبثطسی ّْنٔ ٕیست .ي٘اٌّ ّإحط ثط
ایٔ تػْیِ يجبضت است اظ پیبّسٛبی ّطبضمت ینی اظ ّسیطآ ارطایی یب يؿ٘ی اظ اضمبٓ ضاٛجطی زض اضتنبة تقَت (ماّْ ٚنأ اسات
قبثٌ اتنب ث٘زٓ انٜبضات ّسیطآ ارطایی ضا تحت تأحیط قطاض زٛس) ٗ پیبّسٛبیی م ٚازاّاْٛ ٚنابضی ثاب ٗاحاس تزابضی ضا ثاطای حسابثطس
زض پی ذ٘اٛس زاضت.
زض چٖیٔ ضطایكی ،حسبثطس ّسئٍ٘یتٜبی قبٕٕ٘ی ٗ حطفٚای زاضز ٗ ایٔ ّسئٍ٘یتٜب ّْنٔ است زض ٗاحسٛبی تزبضی ّرتَفّ ،تفبٗت ثبضس.
ثطای ّخبً ،زض ثطذی ّ٘اضز حسبثطس ّْنٔ است ثر٘اٛس یب َّاعُ ثبضاس ،ايالّیا ٚیاب ىعاضضای ضا ثاطای ضارع یاب اضربغای ماٗ ٚی ضا
ّٖػ٘ة مطزٙإس یب زض ثطذی ّ٘اضز ،ثطای ّطارى ٕهبضتی اضسبً مٖس .ثب ت٘ر ٚثّ ٚبٛیت استخٖبیی ضطایف ٗ ٍعُٗ ت٘ر ٚث ٚاٍعاّابت قابٕٕ٘ی،
حسبثطس ّْنٔ است ٖٛيبُ تػْیِىیطی زضثبض ٙمٖبض ٙىیطی اظ مبض ٗ تًییٔ اقساّبت ّٖبست ضابٌّ اّنابٓ ىعاضضايطی ثا ٚساٜبّساضآ،
ّطارى قبٕٕ٘ی یب سبیط اضربظ شیػالحّ ،ط٘ضت حق٘قی ضا ّٖبست ثسإس.1

هالحظبت خبص ٍاحذّبی ثخش ػوَهي

ت ا  .57زض ثسیبضی اظ ّ٘اضز زض ثرص يّْ٘ی ،ث ٚزٍیٌ ٗر٘ز اٍعاُ قبٕٕ٘ی یب ثّٖ ٚه٘ض تأّیٔ ّٖبفى يْاّ٘ی ،ياسُ پاصیطش یاب مٖابضٙىیاطی اظ مابض
زض اذتیبض حسبثطس ْٕیثبضس.
تأییذیِ کتجي (ضك :ثٖس )39

2

ت ا  .58زض استبٕساضز  580اٍعاّبت ٗ ضْٖ٘ٛزٛبیی ثاطای زضیبفات تأییسیاٛٚابی ّٖبسات اظ ّاسیطآ ارطایای ٗ زض غا٘ضت ٍاعُٗ ،اضمابٓ ضاٛجاطی
ٗاحس تزبضی ،اضاال ٚضس ٙاست .ایٔ ّ٘ؾ٘و اْٛیت زاضز ماّ ٚاسیطآ ارطایای ٗ ،زض غا٘ضت ٍاعُٗ اضمابٓ ضاٛجاطی ،ياالٗ ٙثاط پاصیطش
ّسئٍ٘یت غ٘ضتٜبی ّبٍیّ ،سئٍ٘یت قطاحی ،ارطا ٗ حفم مٖتطٍٜابی زاذَای ثاطای پیطايیطی ٗ مطاف تقَات ضا ٕیاع غاطفٖهط اظ إاساظٙ
ٗاحس تزبضی ،ثپصیطٕس.
ت ا  .59ث ٚزٍیٌ ّبٛیت تقَت ٗ ّطنالت پیصضٗی حسبثطسبٓ زض مطف تحطیفٜبی ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ،زضیبفت تأییسی ٚمتجی
اظ ّسیطآ ارطایی ٗ ،زض غ٘ضت ٍعُٗ اضمبٓ ضاٛجطی ،ثطای تأییس ایٖنّ٘ ٚاضز ظیط ضا ثطای حسبثطس افطب مطزٙإس ،حبیع اْٛیت است:

اٍف ا ٕتبیذ اضظیبثی ّسیطآ ارطایی اظ ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍیٗ ،
ة ا اقالو إٜٓب اظ تقَت ٗاقى ضسّ٘ ،ٙاضز ّطن٘ك ث ٚتقَت ٗ ازيبی تقَت ّإحط ثط ٗاحس تزبضی.
اعالع رسبًي ثِ هذیزاى اجزایي ٍ ارکبى راّجزی
اعالع رسبًي ثِ هذیزاى اجزایي (ضك :ثٖس )40

ت ا  .60زض ّ٘اضزی م ٚحسبثطس ض٘اٛسی حبمی اظ ٗ ر٘ز تقَت یب احتْبً ٗر٘ز تقَت ث ٚزست ّی آٗضز ،حبیع اْٛیت است م ٚایٔ ّ٘ؾ٘و
ضا زض اٍٗیٔ فطغت ث ٚاقالو سكح ّٖبسجی اظ ّسیطآ ارطایی ثطسبٕس ،حتی اىط احتْبالً ّ٘ؾ٘و مِ اْٛیت ثٕ ٚهط ثطسس (ثاطای ّخابً،
اذتالس م٘چل ینی اظ مبضمٖبٓ ضز ٙپبییٔ ٗاحس تزبضی) .تًییٔ سكح ّٖبست ّسیطآ ارطایی ث ٚقؿبٗت حطف ٚای حسبثطس ثستيی
زاضز ٗ اظ ي٘اَّی چ٘ٓ احتْبً تجبٕیّ ٗ ،بٛیت ٗ إساظّ٘ ٙاضز ّطن٘ك ث ٚتقَت تأحیط ّی پصیطزًّْ٘ .الً سكح ّٖبست ّسیطآ ارطایی،
سكحی است م ٚحساقٌ یل ضز ٙثبالتط اظ اضربغی است م ٚثٕ ٚهط ّی ضسس زض ّ٘ضز ّطن٘ك ث ٚتقَت زذبٍت زاضٕس.
 .1زض آییٔ ضفتبض حطفٚای ،ضْٖ٘ٛزٛبیی زض ذػ٘ظ اضتجبـ ثب حسبثطس ربٕطیٔ اضاال ٚضس ٙاست
 .2استبٕساضز حسبثطسی ” ،580تأییسی ٚمتجی ّسیطآ (تزسیسٕهط ضس“)1396 ٙ
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اعالع رسبًي ثِ ارکبى راّجزی (ضك :ثٖس )41

ت ا  .61اقالو ضسبٕی حسبثطس ث ٚاضمبٓ ضاٛجطی ّْنٔ است ث ٚغ٘ضت ضفبٛی یب متجی ثبضس .زض استبٕساضز  ،260ي٘اٌّ ّ٘ضز ت٘ر ٚحسبثطس زض
تًیاایٔ ضاافبٛی یااب متجاای ثاا٘زٓ اقااالو ضساابٕی ثاا ٚاضماابٓ ضاٛجااطیّ ،طاارع ضااس ٙاساات ..1ثااب ت٘راا ٚثااّ ٚبٛیاات ٗ حسبساایت تقَاات
ّسیطآ اضضس ارطایی یب تقَجی مّٖ ٚزط ث ٚتحطیاف ثباْٛیات غا٘ضتٜبی ّابٍی ّایضا٘ز ،حسابثطس ایأ قجیاٌ ّ٘ؾا٘يبت ضا ثاّ٘ ٚقاى ٗ
زض غ٘ضت ٍعُٗ ث ٚغ٘ضت متجی ىعاضش ّیمٖس.
ت ا ٖٛ .62يبّی م ٚحسبثطس اظ تقَت مبضمٖبٕی ث ٚرع ّسیطآ ارطایی مّٖ ٚزط ث ٚتحطیف ثباْٛیات ْٕایضا٘ز ،آىابّ ٙایىاطززّْ ،نأ اسات
زض ثطذی ّ٘اضز ،اقالو ضسبٕی ث ٚاضمبٓ ضاٛجطی ضا ّٖبست ثسإس .ثْٛ ٚیٔتطتیت ،اضمبٓ ضاٛجاطی ٕیاع ّْنأ اسات ّبیاٌ ثبضاٖس اظ چٖایٔ
ضطایكی آىب ٙضٕ٘س .چٖبٕچ ٚحسابثطس ٗ اضمابٓ ضاٛجاطی زض ّطاحاٌ اٍٗیا ٚحسبثطسای زضثابضّ ٙبٛیات ٗ ّیاعآ اقاالو ضسابٕی حسابثطس
زض ایٔ ظّیٖ ٚت٘افق مٖٖس ،فطایٖس اقالوضسبٕی تق٘یت ّیض٘ز.
ت ا  .63زض ضطایف استخٖبیی م ٚحسبثطس زضثبض ٙغساقت یب زضستنبضی ّسیطآ ارطایی یب اضمبٓ ضاٛجطی تطزیس زاضزّْ ،نٔ است مسات ّطا٘ضت
حق٘قی ضا ثطای تًییٔ اقساُ ّٖبستّ٘ ،ضز ت٘ر ٚقطاض زٛس.
سبیز هَضَػبت هزتجظ ثب تقلت (ضك :ثٖس )42

ت ا  .64سبیط ّ٘ؾ٘يبت ّطتجف ثب تقَت م ٚحسبثطس زضثبض ٙإٜٓب ثب اضمبٓ ضاٛجطی ٗاحس تزبضی ّصامطّ ٙیمٖس ،ث ٚيٖ٘آ ّخابًّ ،ایت٘إاس ضابٌّ
ّ٘اضز ظیط ثبضس:
ٕ يطإیٜب زضثبضّ ٙبٛیتّ ،یعآ ٗ تٖبٗة اضظیبثیٜبی ّسیطآ ارطایی اظ مٖتطٍٜبی ثطقطاض ضس ٙثطای پیطيیطی ٗ مطف تقَت ٗ ذكط تحطیف
احتْبٍی غ٘ضتٜبی ّبٍی.
 قػا٘ض ّااسیطآ ارطایای زض ثطذاا٘ضز ّٖبسات ثااب ؾااًفٜبی ثباْٛیات ّطاارع ضاس ٙزض مٖتطٍٜاابی زاذَاای یاب ثطذاا٘ضز ّٖبسات ثااب تقَاات
ّطرع ضس.ٙ

 اضظیبثی حسبثطس اظ ّحیف مٖتطٍی ٗاحس تزبضی ،ضبٌّ پطس ٗ ر٘ زضذػ٘ظ غالحیت ٗ زضستنبضی ّسیطآ ارطایی.

 آٓ ثرص اظ اقساّبت ّسیطآ ارطایی مّْ ٚنٔ است ٕطبٕ ٚىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚثبضسّ ،بٕٖس ضی٘ ٙإتربة ٗ ثنابضىیطی آٓ زسات ٚاظ
ضٗیٛٚبی حسبثساضی ت٘سف ّسیطآ ارطایی مّ ٚیت٘إس ٕطبٓ زٖٛس ٙتالش إٜٓب ثطای ّسیطیت سا٘ز ثاّٖ ٚها٘ض فطیات اساتفبزٙمٖٖاسىبٓ
غ٘ضتٜبی ّبٍی اظ قطیق تحت تأحیط قطاضزازٓ ثطزاضت إٜٓب زضذػ٘ظ يَْنطز ٗ س٘زآٗضی ٗاحس تزبضی ثبضس.
ٕ يطإیٜب زضثبض ٙمفبیت ٗ مبٌّ ث٘زٓ ّز٘ظ إزبُ ًّبّالتی م ٚث ٚنبٛط ذبضد اظ ضٗاً يبزی يَْیبت تزبضی ٛستٖس.
اعالع رسبًي ثِ هزاجغ قبًًَي ٍ اجزایي (ضك :ثٖس )43

ت ا ٗ .65نیف ٚحطفٚای حسابثطس ّجٖای ثاط ّحطّبٕإ ٚيٜساضاتٔ اقاليابت غابحجنبض ّْنأ اسات ّابٕى اظ ىعاضضايطی تقَات ثا ٚاضاربظ ذابضد اظ
ٗاحس تزبضی ض٘ز .ثب ایٔ ٗر٘زّ ،سئٍ٘یتٜبی قبٕٕ٘ی حسبثطس زض مط٘ضٛبی ّرتَفّ ،تفبٗت است ٗ زض ثطذی ضاطایفّْ ،نأ اسات ّسائٍ٘یت
ضاظزاضی قجق احنبُ قبٕٕ٘ی ،قبٕ٘ٓ یب زازىبٍ ،ٙغ٘ ض٘ز .زض ثطذی مط٘ضٛب ،حسبثطس ّإسسبت ّابٍی ّسائٍ٘یت ٕهابضتی زاضز ضذاساز تقَات ضا ثاٚ
ّطارااى ٕهاابضتی ىااعاضش زٛااسْٛ .چٖاایٔ ،زض ثطذاای مطاا٘ضٛب ،حساابثطس ّساائً٘ ىااعاضش تحطیفٜااب ثااّ ٚطارااى قاابٕٕ٘ی زض ّاا٘اضزی اساات مااٚ
ّسیطآ ارطایی ٗ اضمبٓ ضاٛجطی زض إزبُ اقساُ اغالحی ذ٘ززاضی ّیمٖٖس.
ت ا  .66حسبثطس ّْنٔ است مست ّط٘ضت حق٘قی ضا ثطای تًییٔ اقساُ ّٖبسات زض ضاطایف ّ٘را٘ز ّٖبسات ثسإاسٛ .اسف اظ ایأ مابض ،تًیایٔ
ىبّٜبی الظُ ثطای ثطضسی احط تقَجٜبی ّطرع ضس ٙثط ّٖبفى يّْ٘ی است.
هالحظبت خبص ٍاحذّبی ثخش ػوَهي

ت ا  .67زض ثرص يّْ٘ی ،اٍعاّبت ىعاضضيطی تقَت ،ايِ اظ إٓن ٚاظ قطیق فطایٖس حسبثطسی مطف ضس ٙیب مطف ٕطس ٙثبضسّْ ،نٔ اسات قجاق
اٍعاّبت ذبظ حسبثطسی یب ق٘إیٔ ٗ ّقطضات ّطث٘ـ یب سبیط اٍعاّبت ثبضس.
 .1استبٕساضز حسبثطسی  ،260ثٖس ت–37
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پیوست 1

(ضك :ثٖس ت)25-
نمونههبيي از عوامل خطر تقلب

ي٘اٌّ ذكط تقَت ّطرع ضس ٙزض ایٔ پی٘ستْٕٕٛٚ٘ ،بیی اظچٖیٔ ي٘اَّی است م ٚحسبثطسبٓ ًّْ٘الً زض زاّٖٗ ٚسیًی اظ ٗؾًیتٜبی ىٕ٘بى٘ٓ ثب إٜٓب
ضٗثٚضٗ ّیضٕ٘سْٕٕٛٚ٘ .بی ّطث٘ـ ث ٚزٗ ٕ٘و تقَت ّ٘ضز ت٘ر ٚحسبثطس (یًٖی ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٗ ٚس٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب) ،ث ٚغ٘ضت رساىبٕٚ
اضاال ٚضس ٙاست .ثطای ٛط یل اظ ایٔ زٗ ٕ٘و تقَت ،ي٘اٌّ ذكط ثطاسبس س ٚضطقی مًّْ٘ ٚالً ٖٛيبُ ٗق٘و تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ٗر٘ز
زاضٕس ،یًٖی (اٍف) إيیعٛٙب /فطبضٛب( ،ة) فطغتٜب( ٗ ،ح) ٕيطضٜب /ت٘ریٛٚب قجقٚثٖسی ضس ٙاست .اىط چ ٚایٔ ي٘اٌّ ذكطٗ ،ؾًیتٜبی ىٕ٘بىٕ٘ی ضا
پ٘ضص ّیزٖٛس ،اّب تٖٜب ْٕٕ٘ٛٚبیی اظ ي٘اٌّ ّ٘ضز ٕهط ٛستٖس ٗ اظ ایٔ ضٗ ،حسبثطس ّْنٔ است ي٘اٌّ ذكط زیيط یب ّتفبٗتی ضا ّطرع مٖس .تْبُ
ایٔ ْٕٕ٘ٛٚب زض  ْٚٛضطایفّ ،طث٘ـ ّحس٘ة ْٕیضٕ٘س ٗ ثطذی ّْنٔ است زض ٗاحسٛبی تزبضی ثب إساظّ ٙتفبٗت یب ثب ضطایف ٗ ٗیژىیٜبی ّبٍنیتی
ّتفبٗت اْٛیت مْتط یب ثیطتطی زاضت ٚثبضٖسْٛ .چٖیٔ ،تطتیت اضاالْٕٕٛٚ٘ ٚبی ي٘اٌّ ذكط تقَت ،ثیبٕيط اْٛیت ٕسجی یب تٖبٗة ضذساز إٜٓب ٕیست.
ػَاهل خغز هزتجظ ثب تحزیفْبی ًبشي اس گشارشگزی هبلي هتقلجبًِ

ّ٘اضز ظیطْٕٕٛٚ٘ ،بیی اظ ي٘اٌّ ذكط ّطتجف ثب تحطیفٜبی ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚاست.
اًگیشُّب /فشبرّب

تٜسیس حجبت یب س٘زآٗضی ّبٍی ثسٍیٌ ضطایف اقتػبزی ،غًٖت یب يَْیبت ٗاحس تزبضیّ ،بٕٖس:
ٗ ر٘ز ضقبثت ضسیس یب اضجبو ثبظاضْٛ ،طا ٙثب ضٕٗس ٕعٍٗی حبضی ٚس٘ز.
 آسیت پصیطی ثبال زض ّقبثٌ تغییطات سطیىٕ ،هیط تح٘الت فٖبٗضیٕ ،بثبة ضسٓ ّحػً٘ یب ٕطذٜبی س٘ز ثبٕنی .
 مبٛص يْس ٙزض تقبؾبی ّطتطیبٓ ٗ افعایص ضنستٜبی تزبضی زض غًٖت ٗ مٌ اقتػبز .
 ظیبٕٜبی يَْیبتی مّٖ ٚزط ث ٚذكط ٗضضنستيی ،ت٘قیف اّ٘اً یب اظ زست زازٓ مٖتطً ٗاحس تزبضی ث ٚغ٘ضت ٕبذ٘استّ ٚیض٘ز .
 رطیبٕٜبی ٕقسی يَْیبتی ّٖفی ّستْط یب ٕبت٘إی زض ایزبز رطیبٕٜبی ٕقسی يَْیبتی يَیطغِ ىعاضش س٘ز ٗ ضضس س٘ز .
 ضضس سطیى یب س٘زآٗضی غیط يبزی ،ثٗ ٚیژ ٙزض ّقبیس ٚثب سبیط ٗاحسٛبی تزبضی فًبً زض ْٛبٓ غًٖت .
 اٍعاّبت حسبثساضی ،قبٕٕ٘ی یب ّقطضاتی رسیس .
فطبض ثیص اظ حس ثط ّسیطآ ارطایی ثطای زستیبثی ث ٚاٍعاّبت یب إتهبضات اضربظ حبٍج ث ٚزٍیٌ:
 إتهبضات تحَیَيطآ سطّبیٚىصاضی ،سطّبی ٚىصاضآ ٕٜبزی ،ايتجبضزٖٛسىبٓ يْس ٙیب سبیط اضربظ حبٍج زض ّ٘ضز س٘زآٗضی یاب ضٕٗاس آٓ (ثاٚ
ٗیژ ٙإتهبضات ثَٖس پطٗاظإ ٚغیطّٖكقی یب غیط ٗاقى ثیٖبٕ ،)ٚضبٌّ إتهبضات ایزبز ضس ٙت٘سف ّسیطآ ارطایی ثطای ّخبً ،اظ قطیق اضاال ٚاذجبض یاب
ىعاضضٜبی سبالٕ ٚثیص اظ حس ذ٘ضجیٖبّٕ ٚسیطآ ارطایی.
ٕ یبظ ث ٚاذص تسٜیالت ّبٍی یب سطّبی ٚاؾبفی ثطای حفم ت٘آ ضقبثتی -ضبٌّ تأّیٔ ّبٍی ثطای ّربضد تحقیق ٗ ت٘سً ٚیب ّربضد سطّبیٚای يْس .ٙ
 ت٘إبیی إسك زض زستیبثی ث ٚاٍعاّبت ّقطض ضس ٙت٘سف ث٘ضس یب ثبظپطزاذت ثسٛیٜب یب ایفبی سبیط تًٜسات .
 آحبض ّٖفی ٗاقًی یب ّتػ٘ض ٕبضی اظ ىعاضش ٕتبیذ ّبٍی ؾًیف ثط ًّبّالت يْس ٙزض رطیبٓ إزبُ ّبٕٖس تطمیجٜبی تزبضی یب إًقبز قطاضزازٛبی يْس .ٙ
تٜسیس ّٖبفى ّبٍی ضرػی ّسیطآ ارطایی یب اضمبٓ ضاٛجطی ثطاسبس اقاليبت ّ٘ر٘ز ،ثٗ ٚاسك ٚاضتجبـ آٓ ثب يَْنطز ّبٍی ٗاحس تزبضی ث ٚاضنبً ظیط:
ٗ ر٘ز ّٖبفى ّبٍی يْس ٙزض ٗاحس تزبضی.
ّ ططٗـ ث٘زٓ ثرص يْس ٙای اظ حق٘ ٗ ّعایب (ثطای ّخبً پبزاضٜب ،اذتیبضٛبی ذطیس سٜبُ ٗ زضیبفتٜبی ذبضد اظ قطاضزاز) ث ٚزستیبثی ث ٚاٛساف
ثَٖس پطٗاظإ ٚثطای قیْت سٜبُٕ ،تبیذ يَْیبتٗ ،ؾًیت ّبٍی یب رطیبٕٜبی ٕقسی .1
 ؾْبٕتٜبی ضرػی سپطز ٙضس ٙت٘سف اضربظ ّعث٘ض زض قجبً ثسٛیٜبی ٗاحس تزبضی .
فطبض ثیص اظ حس ثط ّسیطآ ارطایی یب مبضمٖبٓ يَْیبتی ثطای زستیبثی ث ٚاٛساف ّبٍی تًییٔ ضس ٙت٘سف اضمبٓ ضاٛجطی ،ضبٌّ اٛساف إيیعضی ثطای
فطٗش یب س٘زآٗضی.
فزطتْب

ّبٛیت غًٖت یب يَْیبت ٗاحس تزبضی ،فطغتٜبیی ضا ثطای ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚفطاّ ِٛیآٗضز مّ ٚیت٘إس اظ ّ٘اضز ظیط ٕبضی ض٘ز:
ًّ بّالت يْس ٙثب اضربظ ٗاثست ٚم ٚزض ضٗاً يبزی يَْیبت تزابضی إزابُ ٕطاس ٙیاب ًّابّالت يْاس ٙثاب ٗاحاسٛبی تزابضی ٗاثساتٚای ماٚ
حسبثطسی ٕطس ٙیب ت٘سف ّإسس ٚحسبثطسی زیيطی حسبثطسی ضس ٙاست.
 .1ثطٕبّٛٚبی إيیعضی ّسیطآ ارطایی ّیت٘إس ّططٗـ ث ٚزستیبثی ث ٚاٛسافی م ٚتٖٜب ث ٚحسبثٜبی ذبظ یب فًبٍیتٜبی ّٖترت ٗاحس تزبضی ّطث٘ـ ّیض٘زٗ ،اثست ٚثبضس حتی اىط
حسبثٜب یب فًبٍیتٜبی ّطتجف ثطای ٗاحس تزبضی زض ّزْ٘و ،ثباْٛیت ٕجبضس.
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حؿ٘ض یب ت٘إبیی ّبٍی ق٘ی ثطای تسَف ثط ثرص ذبغی اظ غًٖت م ٚثبياج تحْیاٌ ضاطایف ٗاحاس تزابضی ثا ٚيطؾاٚمٖٖاسىبٓ ٗ ّطاتطیبٓ
ّیض٘ز مّْ ٚنٔ است ث ٚإزبُ ًّبّالت ٕبّٖبست ٗ غیطحقیقی زض ضطایف غیطيبزی ّٖزط ض٘ز .
زاضاییٜب ،ثسٛیٜب ،زضآّسٛب ،یب ٛعیٖٛٚبی ّجتٖی ثط ثطاٗضزٛبی يْسّ ٙستَعُ قؿبٗتٜبی شٖٛی یب اثٜبّبتی م ٚث ٚسرتی قبثٌ تبییس است .
ًّبّالت يْس ،ٙغیطيبزی یب ثسیبض پیچیس ،ٙثٗ ٚیژ ٙإٜٓبیی مٕ ٚعزیل ث ٚپبیبٓ زٗض ٙإزبُ ضس” ٗ ٙضرحبٓ ّحت٘ا ثط ضنٌ“ ضا ث ٚضست ظیط س٘اً ّیثطز .
إزبُ يَْیبت يْس ٙزض سكح ثیٔاٍََْی ٗ زض ّحیكٜبی تزبضی ٗ فطٖٛيی ّتفبٗت .
استفبز ٙاظ ٗاسكٛٚبی تزبضی زض ّ٘اضزی م ٚثٕ ٚهط ّیضسس ت٘ری ٚتزبضی ضٗضٖی ثطای إٜٓب ٗر٘ز ٕساضت ٚثبضس .
حسبثٜبی ثبٕنی يْس ٙیب يَْیبت ٗاحسٛبی فطيی یب ضًت ٗاقى زض ّٖبقق آظاز ًّبف اظ ّبٍیبت م ٚثٕ ٚهط ّیضسس ت٘ری ٚتزبضی ضٗضٖی ثطای
إٜٓب ٗر٘ز ٕساضت ٚثبضس .
احطثرص ٕج٘زٓ ٕهبضت ثط ّسیطآ ارطایی ثٗ ٚاسكّ٘ ٚاضز ظیط:
تسَف یل ضرع یب ىطٗ ٙم٘چل ثط اّ٘ض ّسیطیتی (زض ٗاحس تزبضی مّ ٚبٍنیت اظ ّسیطیت رساست) ثسٗٓ ٗر٘ز مٖتطٍٜبی رجطإی.
احطثرص ٕج٘زٓ ٕهبضت اضمبٓ ضاٛجطی ثط فطایٖس ىعاضضيطی ّبٍی ٗ مٖتطٍٜبی زاذَی .
ٗر٘ز یل سبذتبض سبظّبٕی پیچیس ٙیب ثیحجبت ،ثطاسبس ض٘اٛس ظیط:
زض٘اض ث٘زٓ تًییٔ سبظّبٓ یب فطز یب افطاز زاضای ّٖبفى مٖتطٍی زض ٗاحس تزبضی.
سبذتبض سبظّبٕی ثیص اظ حس پیچیس ،ٙضبٌّ غیطيبزی ث٘زٓ ضرػیت حق٘قی ٗاحس تزبضی یب اذتیبضات غیطيبزی ّسیطآ ارطایی .
تغییطات ّنطض ٗ غیطًًّْ٘ ّسیطآ اضضس ارطاییّ ،طبٗضآ حق٘قی یب اضمبٓ ضاٛجطی .
ؾًف ارعای مٖتطٍٜبی زاذَی زض ٕتیزّ٘ ٚاضز ظیط:
ٕهبضت ٕبمبفی ثط مٖتطٍٜب ،ضبٌّ مٖتطٍٜبی ذ٘زمبض ٗ مٖتطٍٜابی حابمِ ثاط ىعاضضايطی ّابٍی ّیابٓ زٗضٙای (زض ّا٘اضزی ما ٚىعاضضايطی
ثطٗٓسبظّبٕی آٓ اٍعاّی است).
تغییطات ظیبز زض م بضمٖبٓ یب استرساُ مبضمٖبٓ ٕبمبضآّس ثطای ٗاحسٛبی حسبثساضی ،حسبثطسی زاذَی یب فٖبٗضی اقاليبت .
احطثرص ٕج٘زٓ سیستْٜبی حسبثساضی ٗ اقاليبتی ،ضبٌّ ٗر٘ز ؾًفٜبی ثباْٛیت زض مٖتطٍٜبی زاذَی .

ًگزشْب /تَجیِّب














احطثرص ٕج٘زٓ اقالو ضسبٕی ،ثنبضىیطی ،پطتیجبٕی یب تق٘یت اضظضاٜب یاب اساتبٕساضزٛبی اذالقای ٗاحاس تزابضی ت٘ساف ّاسیطآ ارطایای ،یاب
اقالو ضسبٕی اضظضٜب یب استبٕساضزٛبی اذالقی ٕبّٖبست.
زذبٍت ثیص اظ حس ّسیطآ غیط ّبٍی زض إتربة ضٗیٛٚبی حسبثساضی یب تًییٔ ثطاٗضزٛبی يْس .ٙ
س٘اثق ّطرػی اظ ٕقؽ ق٘إیٔ ّطث٘ـ ث ٚاٗضا ثٜبزاض یب سبیط ق٘إیٔ ٗ ّقطضات ،یب زيبٗی ّكطح ضاس ٙيَیاٗ ٚاحاس تزابضیّ ،اسیطآ اضضاس
ارطایی یب اضمبٓ ضاٛجطی آٓ ّجٖی ثط اضتنبة تقَت یب ٕقؽ ق٘إیٔ ٗ ّقطضات .
ٗر٘ز ّٖبفى قبثٌ ّالحهّ ٚسیطآ ارطایی زض حفم یب افعایص ضٕٗس س٘ز یب قیْت سٜبُ .
ضٗیٚای مّ ٚسیطآ ارطایی ثطای تحَیَيطآ ،ثستبٕنبضآ ٗ سبیط اضربظ حبٍج رٜت ضسیسٓ ث ٚپیصثیٖیٛبی ثَٖس پطٗاظإ ٚیب غیاط ٗاقاى ثیٖبٕاٚ
ثنبض ّیثطٕس .
قػ٘ض ّسیطآ ارطایی زض اغالح ثّ٘ ٚقى ؾًفٜبی ثباْٛیت ّطرع ضس ٙزض مٖتطٍٜبی زاذَی .
تْبیٌ ّسیطآ ارطایی ث ٚاستفبز ٙاظ ضٗضٜبی ٕبّٖبست ثطای ث ٚحساقٌ ضسبٕسٓ س٘ز ىعاضش ضس ٙثب إيیعٛٙبی ّبٍیبتی .
اذال ّساضی ٕبچیع ّسیطآ اضضس ارطایی .
ثیت٘رٜی ّسیطّ -بٍل ،ث ٚتفنیل ًّبّالت ضرػی اظ ًّبّالت ٗاحس تزبضی .
اذتالف ٕهط ثیٔ سٜبّساضآ زض ٗاحس تزبضی زاضای تًساز ّحسٗزی سٜبّساض .
تالضٜبی ّستْط ّسیطآ ارطایی ثطای ت٘ری ٚضٗیٛٚبی حسبثساضی ٕبّٖبست ثب استٖبز ثّ٘ ٚؾ٘و اْٛیت .
تیطىی ضٗاثف ثیٔ ّسیطآ ارطایی ٗ حسبثطس فًَی یب قجَی ،ثب ٗر٘ز ٕطبٕٛٚبی ظیط :
 oاذتالف ٕهطٛبی ّنطض ثب حسبثطس فًَی یب قجَی زضثبضّ٘ ٙؾ٘يبت حسبثساضی ،حسبثطسی یب ىعاضضيطی .
 oزضذ٘استٜبی غیطّٖكقی اظ حسبثطس ،ضبٌّ ایزبز ّحسٗزیتٜبی ظّبٕی غیطّٖكقی ثطای تنْیٌ حسبثطسی یب غسٗض ىعاضشحسبثطس .
 oایزبز ّحسٗزیتٜبیی م ٚزستطسی حسبثطس ث ٚافطاز یب اقاليبت ،یب ت٘إبیی حسبثطس ضا ثطای اضتجبـ سبظٕس ٙثب اضمبٓ ضاٛجطی ّحسٗز ّیمٖس .
 oضفتبض سَكٚىطإّ ٚسیطآ ارطایی زض ثطذ٘ضز ثب حسبثطس ثٗٚیژ ٙتالش ثطای احطىصاضزٓ ثط زاّٖ ٚمبض ٗی یب إتربة یاب ازاّاْٛ ٚنابضی ثاب
ايؿبی تیِ حسبثطسی یب اضربظ قطف ّط٘ضت حسبثطس .
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ػَاهل خغز هزتجظ ثب تحزیفْبی ًبشي اس سَء استفبدُ اس داراییْب

ي٘اٌّ ذكط ّطتجف ثب تحطیفٜبی ٕبضی اظ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ٕیع قجق س ٚضطقی مًّْ٘ ٚالً ٖٛيبُ ٗر٘ز تقَت حؿ٘ض زاضٕس ،یًٖی :إيیعٛٙب/
فطبضٛب ،فطغتٜب ٗ ٕيطضٜب /ت٘ریٛٚب قجق ٚثٖسی ّیضٕ٘س .ثطذی اظ ي٘اٌّ ذكط ّطتجف ثب تحطیفٜبی ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبّْٕ ٚنٔ است
ٖٛيبُ ٗق٘و تحطیفٜبی ٕبضی اظ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ٕیع ٗر٘ز زاضت ٚثبضس .ثطای ّخبً ،احطثرص ٕج٘زٓ ٕهبضت ّسیطآ ارطایی ٗ سبیط ؾًفٜبی
مٖتطٍٜبی زاذَی ّْنٔ است  ِٛزض ّ٘اضز تحطیفٜبی ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ِٛ ٗ ٚزض ّ٘اضز س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜبٗ ،ر٘ز زاضت ٚثبضس.
زض ازإّْٕٛٚ٘ ،ٚبیی اظ ي٘اٌّ ذكط ّطتجف ثب تحطیفٜبی ٕبضی اظ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب اضاال ٚضس ٙاست:
اًگیشُّب /فشبرّب

تًٜسات ّبٍی ضرػی ّسیطآ ارطایی یب مبضمٖبٕی م ٚثٗ ٚرٕ٘ ٙقس یب سبیط زاضاییٜبی ّستًس سطقت ٗ س٘ء استفبز ٙزستطسی زاضٕسّْ ،نٔ است إٜٓب
ضا تحت فطبض قطاض زٛس.
تیطىی ضٗاثف ثیٔ ٗاحس تزبضی ٗ مبضمٖبٕی م ٚثٗ ٚرٕ٘ ٙقس یب زیيط زاضاییٜبی ّستًس سطقت زستطسی زاضٕسّْ ،نٔ است ایٔ مبضمٖبٓ ضا ٗازاض
مٖس زست ث ٚس٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ثعٕٖس .ثطای ّخبً ضٗاثف تیطّْ ٙنٔ است زض احط ّ٘اضز ظیط ثٗ ٚر٘ز آیس:
 اذطاد مبضمٖبٓ زض آیٖس ٙقبثٌ پیصثیٖی یب ّطرع.
 تغییطات ربضی یب قبثٌ پیصثیٖی زض حق٘ ٗ ّعایبی مبضمٖبٓ .
 ايكبی تطفیًبت ،حق٘ ٗ ّعایبی رجطآ ذسّبت یب زیيط پبزاضٜبی ّغبیط ثب إتهبضات مبضمٖبٓ .
فزطتْب

ثطذی ٗیژىیٜب یب ضطایف ّْنٔ است آسیت پصیطی زاضاییٜب ضا زض ثطاثط س٘ء استفبز ٙافعایص زٛس .ثطای ّخبً ،فطغتٜبی س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب زض
ّ٘اضز ظیط افعایص ّییبثس:
ٕ يٜساضت یب ىطزش قبثٌ ّالحهٗ ٚرٕ٘ ٙقس.
ٗ ر٘ز اقالُ ثب اضظش مِ حزِ یب اقالُ ثب تقبؾبی ثبال .
ٗ ر٘ز زاضاییٜبی ثب قبثَیت تجسیٌ آسبٓ ثٗ ٚرٕ ٚقس ّبٕٖس اٗضا ثٜبزاض ثیٕبُ ،ر٘اٛطات یب تطاضٛٚبی ضایبٕ .ٚ
ٗ ر٘ز زاضاییٜبی حبثت مِ حزِ ،قبثٌ ذطیس ٗ فطٗش ،یب ثسٗٓ ٕیبظ ثّ ٚساضك ضسْی ّبٍنیت .
يسُ مفبیت مٖتطٍٜبی زاذَی حبمِ ثط زاضاییٜب ّْنٔ است آسیت پصیطی إٜٓب ضا زض ثطاثط س٘ء استفبز ٙافعایص زٛس .ثطای ّخبً ،س٘ء استفبز ٙاظ
زاضاییٜب ّْنٔ است ث ٚزالیٌ ضخ زٛس:
 مبفی ٕج٘زٓ تفنیل ٗنبیف یب مٖتطٍٜبی ّستقٌ.
 مبفی ٕج٘زٓ ٕهبضت ثط ّربضد ّسیطآ اضضس ارطاییّ ،بٕٖس ٛعیٖ ٚسفط یب ثبظپطزاذت سبیط ّربضد إزبُ ضس .ٙ
 مبفی ٕج٘زٓ ٕهبضت ّسیطآ ارطایی ثط مبضمٖبٓ ّسئً٘ زاضاییٜب ٕهیط ٕبمبفی ث٘زٓ ٕهبضت یب سطپطستی زض ّٖبقق زٗض زست .
 مبفی ٕج٘زٓ فطایٖس ىعیٖص ثطای استرساُ مبضمٖبٕی م ٚث ٚزاضاییٜب زستطسی زاضٕس .
 مبفی ٕج٘زٓ ٕيٜساضی س٘اثق زاضاییٜب .
 مبفی ٕج٘زٓ سیستِ غسٗض ّز٘ظ ٗ تػ٘یت ًّبّالت (ثطای ّخبً ،زض ًّبّالت ذطیس) .
 مبفی ٕج٘زٓ حفبنت فیعینی اظ ٗرٕ٘ ٙقس ،اٗضا ثٜبزاضّ٘ ،ر٘زیٜب یب زاضاییٜبی حبثت .
 مبٌّ ٗ ثّ٘ ٚقى ٕج٘زٓ ّكبثقت زاضاییٜبی يیٖی ثب زاضاییٜبی زفتطی .
ٕ ج٘ز ّستٖسات ّٖبست ٗ ثّ٘ ٚقى ثطای ًّبّالت .ثطای ّخبً ،ثطای تًییٔ قبثٌ قجً٘ ث٘زٓ ثطىطت اظ فطٗضٜب .
ٕ ج٘ز ّطذػیٜبی ارجبضی ثطای مبضمٖبٓ ّسئً٘ مٖتطٍٜبی مَیسی .
 مبفی ٕج٘زٓ ضٖبذت ّسیطآ ارطایی اظ فٖبٗضی اقاليبت مّ ٚیت٘إس فطغت س٘ء استفبز ٙمبضمٖبٓ فٖبٗضی اقاليبت ضا فطا ِٛمٖس .
 مبفی ٕج٘زٓ مٖتطٍٜب ی زستطسی حبمِ ثط حجتٜبی ذ٘زمبض ،ضبٌّ مٖتطً ٗ ثطضسی ىعاضضٜبی حجت ٗقبیى زض سیستْٜبی ضایبٕٚای .
ًگزشْب /تَجیِّب







ثیت٘رٜی ث ٚؾطٗضت ٕهبضت یب مبٛص ذكطٛبی ّطتجف ثب س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب.
ثیت٘رٜی ث ٚمٖتطٍٜبی زاذَی حبمِ ثط س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ثب ظیطپبىصاضتٔ مٖتطٍٜبی ّ٘ر٘ز یب م٘تبٛی زض اغالح ؾًفٜبی ضٖبذت ٚضسٙ
مٖتطٍٜبی زاذَی .
ضفتبضی مٕ ٚطبٓ زٖٛس ٙضٕزص یب ٕبضؾبیتی مبضمٖبٓ اظ ٗاحس تزبضی یب ٗاحس تزبضی اظ ضفتبض مبضمٖبٓ ثبضس .
تغییط زض ضفتبض یب سجل ظٕسىی مبضمٖبٓ ّطث٘ـ مّْ ٚنٔ است ٕطبٓ زٖٛس ٙس٘ء استفبز ٙإٜٓب اظ زاضاییٜب ثبضس .
تحٌْ سطقتٜبی م٘چل.
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(ضك :ثٖس ت )40-
ًوًَِّبیي اس رٍشْبی حسبثزسي قبثل استفبدُ ثزای ثزخَرد ثب خغزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثي شذُ ًبشي اس تقلت
زض ایٔ پی٘ست ْٕٕ٘ٛٚبیی اظ ضٗضٜبی حسبثطسی قبثٌ استفبز ٙثطای ثطذ٘ضز ثب ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسّ ٙطتجف ثب تقَت ٕبضی اظ
ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٗ ٚس٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب اضاال ٚضس ٙاست .اىط چ ٚایٔ ضٗضٜبٗ ،ؾًیتٜبی ىٕ٘بى٘ٓ ضا پ٘ضص ّیزٖٛسٍٗ ،ی إٜٓب تٖٜب ثٚ
يٖ٘آ ّخبً اضاال ٚضسٙإس ٗ اظ ایٔ ضّْٗ ،نٔ است زض  ْٚٛضطایفّٖ ،بسجتطیٔ یب ؾطٗضیتطیٔ ضٗش ٕجبضٖسْٛ .چٖیٔ ،تطتیت اضاالْٕٕٛٚ٘ ٚب اْٛیت
ٕسجی إٜٓب ضا ًّٖنس ْٕیمٖس.
هالحظبت در سغح ادػبّب

ثطذ٘ضزٛبی ذبظ ثب اضظیبثی حسبثطس اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ،ثط حست ٕ٘و یب تطمیت ي٘اٌّ ذكط تقَت یب ضطایف
ّطرع ضس ٗ ،ٙىطٗٛٙبی ًّبّالتّ ،بٕس ٙحسبثٜبّ٘ ،اضز افطب ٗ ازيبٛبیی مّْ ٚنٔ است اظ ایٔ ذكطٛب ّتأحط ض٘زّ ،تفبٗت ذ٘اٛس ث٘ز.
ْٕٕ٘ٛٚبی ذبظ ایٔ ثطذ٘ضزٛب ث ٚضطح ظیط است:



ثبظزیس ثطذی ّنبٕٜب یب ارطای ثطذی آظّٕٜ٘ب ثسٗٓ اقالو قجَی یب ث ٚغ٘ضت غیطّٖتهط .ٙثطای ّخبًّ ،طبٛسّ٘ ٙر٘زیٜب زض ّنبٕٜبیی م ٚحؿ٘ض
حسبثطس زض إٜٓب قجالً ايالُ ٕطس ٙاست یب ضْبضش ٗرٕ٘ ٙقس زض یل تبضید ث ٚذػ٘ظ ث ٚغ٘ضت غیطّٖتهط.ٙ
تأمیس ثط ضْبضش ّ٘ر٘زیٜب زض پبیبٓ زٗض ٙىعاضضيطی یب تبضیری ٕعزیل ث ٚآٓ ثطای ث ٚحساقٌ ضسبٕسٓ ذكط زساتنبضی ّبٕاسٛٙاب زض فبغاَٚ
ظّبٕی ثیٔ تبضید تنْیٌ ضْبضش ٗ پبیبٓ زٗض ٙىعاضضيطی .



تغییط ضٗینطز حسبثطسی زض سبً ربضی .ثطای ّخبً ،تْبس ضفبٛی ثب ّطتطیبٓ ٗ يطؾٚمٖٖاسىبٓ يْاس ٙياالٗ ٙثاط زضذ٘اسات تأییسیا ٚمتجای،



ثطضسی ّفػٌ حجتٜبی اغالحی پبیبٓ زٗضٛٙبی سّ ٚب ٚٛیب پبیبٓ سبً ٗاحس تزبضی ٗ پی ر٘یی ٛط ّ٘ؾ٘يی م ٚاظ ٍحبل ّبٛیت یب ّجَاد ،غیاط يابزی
ثٕ ٚهط ّیضسس .











اضسبً زضذ٘است تأییسی ٚثطای ضرع ذبغی زض زاذٌ ٗاحس تزبضی ،یب رستز٘ ثطای اقاليبت ثیطتط ٗ ّتفبٗت .

پیر٘یی ًّبّالت يْس ٗ ٙغیطيبزی ،ثٗٚیژ ٙإٜٓبیی م ٚزض پبیبٓ سبً یب تبضیری ٕعزیل ث ٚآٓ ضٗی زاز ٙاست ،اظ ٕقكإ ٚهاط اضتجابـ إٜٓاب ثاب
ًّبّالت ثب اضربظ ٗاثستٕ ٗ ٚیع پیچ٘یی ّٖطبء ّٖبثى ّبٍی پطت٘إ ٚآٓ ًّبّالت .
ارطای ضٗضٜبی تحَیَی ثب استفبز ٙاظ زازٛ ٙبی تزعی ٚضس .ٙثطای ّخبًّ ،قبیس ٚفطٗضٜب ٗ ثٜبی تْبُ ضس ٙفطٗضٜب ثاط حسات ّنابٓ رغطافیابیی،
ذف تٍ٘یس یب ّب ٙثّ ٚب ٙثب إتهبضات حسبثطس .
إزبُ ّػبحج ٚثب مبضمٖبٓ فًبً زض ح٘ظٛٙبیی م ٚذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض آٓ ّطرع ضس ٙاست ،ثطای مست زیاسىب ٙإٓابٓ
زض ّ٘ضز ذكط تقَت ٗ ایٖن ٚآیب مٖتطٍٜبی مبفی ثطای ّقبثَ ٚثب ایٔ ذكط ثطقطاض ضس ٙاست ٗ ،چيٕ٘ .ٚ
زض ّ٘اضزی م ٚغ٘ضتٜبی ّبٍی یل یب چٖس ضطمت فطيی ،قسْت یب ضًجٗ ٚاحس تزبضی ت٘سف سبیط حسبثطسبٓ ّستقٌ حسبثطسی ّیض٘ز ،ثاب
إٜٓب زضثبضّ ٙیعآ مبض الظُ ثطای ثطذ٘ضز ثب ذكط تحطیف ثباْٛیت اضظیبثی ضسٕ ٙبضی اظ تقَت زض اضتجابـ ثاب ًّابّالت ٗ فًبٍیتٜابی فایّابثیٔ
ارعای ٗاحس تزبضی ،تجبزً ٕهط ّیض٘ز .
چٖبٕچ ٚمبض إزبُ ضس ٙت٘سف مبضضٖبس ثطای ینی اظ اقالُ غ٘ضتٜبی ّابٍی ما ٚذكاط تحطیاف اضظیابثی ضاسٕ ٙبضای اظ تقَات زض ّا٘ضز آٓ
ثبالست ،اْٛیت ٗیژ ٙای زاضت ٚثبضس ،ارطای ضٗضٜبی ثیطتط زضثبض ٙثطذی یب ّ ْٚٛفطٗؾبت مبضضٖبس ،ضٗضٜب یب یبفتٛٚبی ٗی ثّٖ ٚه٘ض مست
اقْیٖبٓ اظ غیطّٖكقی ٕج٘زٓ یبفتٛٚبی ٗی یب استفبز ٙاظ ذسّبت یل مبضضٖبس زیيط ثطای آٓ ّٖه٘ض .
ارطای ضٗضٜبی حسبثطسی ثّٖ ٚه٘ض تحَیٌ ّبٕسٛٙبی اًٗ زٗض ٙثطذی اظ سطفػَٜبی تطاظٕبّ ٚحسبثطسی ضس ٙسبً قجٌ ثطای اضظیبثی چيٕ٘يی
حٌ ٗ فػٌ ثطذی ّ٘ؾ٘يبت ّتؿْٔ قؿبٗتٜب ٗ ثطاٗضز ٛبی حسبثساضی (ثطای ّخبً ،شذیط ٙثطىطت اظ فطٗش) ثبت٘ر ٚثّٖ ٚبفى آٓ .
ارطای ضٗضٜبی حسبثطسی زض ّ٘ضز غ٘ضت تكجیق حسبثٜب یب سبیط غ٘ضت تكجیقٜبی تٜی ٚضس ٙت٘سف ٗاحس تزابضی ،ضابٌّ ثطضسای غا٘ضت
تكجیقٜبی تٜی ٚضس ٙثطای زٗضٛٙبی ّیبٕی .
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ارطای تنٖینٜبی حسبثطسی ث ٚمْل ضایبّٕ ،ٚبٕٖس زازٙمبٗی ثطای آظّ٘ٓ ٕبٖٛزبضیٜبی ّ٘ر٘ز زض یل ربًّ .ٚ



رستز٘ی ض٘اٛس حسبثطسی ثیطتط اظ ّٖبثى اقاليبتی ذبضد اظ ٗاحس تزبضی ّ٘ضز ضسیسىی .



آظّ٘ٓ غحت س٘اثق ٗ ًّبّالت پطزاظش ضس ٙت٘سف ضایبٕ .ٚ

ثزخَردّبی خبص -تحزیفْبی ًبشي اس گشارشگزی هبلي هتقلجبًِ

ْٕٕ٘ٛ ٚبیی اظ ثطذ٘ضزٛبی حسبثطس ثبت٘ر ٚث ٚاضظیبثی ٗی اظ ذكطٛبی تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ ىعاضضيطی ّبٍی ّتقَجبٕ ٚث ٚضطح ظیط است:
شٌبخت درآهذ









ارطای ضٗضٜبی تحَیَی ّطتجف ثب زضآّس ثب استفبز ٙاظ زازٛٙبی تفنیل ضس ،ٙثطای ّخبًّ ،قبیس ٚزضآّس ىعاضش ضس ٙزٗض ٙربضی ث ٚغا٘ضت
ّب ٙثّ ٚب ،ٙثط حست ذك٘ـ تٍ٘یس یب قسْتٜبی تزبضی ثب زٗضٛٙبی قبثٌ ّقبیس ٚىصضت .ٚتنٖینٜبی حسبثطسای ثا ٚمْال ضایبٕاّ ٚایت٘إٖاس زض
تطریع اضتجبقبت یب ًّبّالت زضآّسی غیطيبزی یب غیطّٖتهطّ ٙفیس ٗاقى ضٕ٘س.
زضیبفت تأییسی ٚاظ ّطتطیبٓ زضثبض ٙثطذی ضطایف قطاضزازٛب ٗ ٕج٘ز ت٘افقٜابی رٖجای ،ظیاطا زض اغَات اٗقابتٕ ،حا٘ ٙيْاٌ حسابثساضی ّٖبسات
تحت تأحیط چٖیٔ ضطایف یب ت٘افقٜبیی است م ٚاغَت اسٖبز ٗ ّساضك مبفی ثطای آٓ تٜیْٕ ٚیض٘ز .ثطای ّخبًًّ ،یبض پصیطش ،ضطایف تح٘یٌ ٗ
زضیبفت ٗرٕ ،ٚج٘ز تًٜسات آتی یب ّستْط ثطای فطٗضٖس ،ٙحق ثطىطت ّحػً٘ ،تؿْیٔ فطٗش ّطتطی ٗ ضطایف فسد یب ثطىطت ٗر ،ٚاغَت
زض چٖیٔ ضطایكی ّطث٘ـ تَقی ّیضٕ٘س .
پطس ٗ ر٘ اظ مبضمٖبٓ ٗاحس فطٗش ٗ ثبظاضیبثی یب ّسیط اّ٘ض حق٘قی زضذػ٘ظ فطٗضٜب ٗ مبالٛبی اضسبٍی ٕعزیل ث ٚپبیبٓ زٗض ٗ ٙآىبٛی
إٜٓب اظ ٛطىٕ٘ ٚضطایف غیطيبزی ّطتجف ثب ایٔ ًّبّالت .
حؿ٘ض فیعینی زض یل یب چٖس ّنبٓ زض پبیبٓ زٗض ٙثطای ّطبٛس ٙمبالٛبی زض حبً حٌْ یب آّبز ٙثطای حٌْ (یب مبالٛبی ثطىطتی مّ ٚطاحاٌ
ازاضی ضا قی ّیمٖٖس) ٗ ارطای سبیط ضٗضٜبی ّٖبست ثطای إقكبو ظّبٕی فطٗضٜب ٗ ّ٘ر٘زیٜب .
زض ضطایكی مًّ ٚبّالت زضآّسی ث ٚغ٘ضت اٍنتطٕٗینی ضطٗو ،پطزاظش ٗ حجت ّی ضإ٘س ،آظّا٘ٓ مٖتطٍٜاب ثاطای مسات اقْیٖابٓ اظ ٗقا٘و
ًّبّالت زضآّسی حجت ضسّٖ ٗ ٙبست ث٘زٓ حجت إٜٓب .

هقبدیز هَجَدی









ثطضسی س٘اثق ّ٘ر٘زیٜبی ٗاحس تزبضی ثطای تطریع ّنبٕٜب یب اقالّی م ٚزض ذالً إجبضىطزإی یب پس اظ آٓ ٕیبظّٖس ت٘رٗ ٚیژٙای ٛستٖس.
ّطبٛس ٙضْبضش ّ٘ر٘زیٜب زض ثطذی ّنبٕٜب ثسٗٓ اقالو قجَی یب ضْبضش ْٛعّبٓ ّ٘ر٘زیٜب زض ّ ْٚٛنبٕٜب.
ضْبضش ّ٘ر٘زیٜب زض پبیبٓزٗض ٙىعاضضيطی یب تبضیری ٕعزیل ث ٚآٓ ثطای ث ٚحساقٌ ضسبٕسٓ ذكط زساتنبضی زض فبغاَ ٚظّابٕی ثایٔ تابضید
ضْبضش ٗ پبیبٓزٗض ٙىعاضضيطی .
إزبُ ضٗضٜبی الظُ زض ظّبٓ ّطبٛس ٙضْبضش ّ٘ر٘زیٜب ،ثطای ّخبً ثطضسی زقیقتط اقالُ ثستٚثٖاسی ضاس ،ٙضای٘ ٙچیاسٓ مبالٛاب (ثاطای ّخابً،
ٗر٘ز فؿبی ذبٍی ثیٔ مبالٛب) یب ثطچست ظزٓ إٜٓب ٗ میفیت (یًٖی ،ذَ٘ظ ،زضر ٚیب غَهت) ّ٘از ّبیى ّبٕٖس يكطٛب یب ّ٘از ضیْیبیی .زض ایٔ
ظّیٖ ،ٚاستفبز ٙاظ مبض مبضضٖبس ّیت٘إس ّفیس ثبضس .
ّقبیسّ ٚقبزیط زٗض ٙربضی ثب زٗضٛ ٙبی قجٌ ثط حست ىطٗ ٙیب قجقّ٘ ٚر٘زیٜبّ ،نبٓ ٕيٜساضی ّ٘ر٘زیٜب یب ًّیبضٛبی زیيط یب ّقبیساّ ٚقابزیط
ضْبضش ضس ٙثب س٘اثق حجت زایْی ّ٘ر٘زیٜب .
استفبز ٙاظ تنٖینٜبی حسبثطسی ث ٚمْل ضایبٕ ٚثطای آظّ٘ٓ ثیطتط ٕتبیذ ضْبضش فیعینی ّ٘ر٘زیٜب ا ثطای ّخابًّ ،طتات ماطزٓ اقاالُ ثاط حسات
ضْبض ٙثطچست ثّٖ ٚه٘ض آظّ٘ٓ مٖتطٍٜبی ّطتجف ثب ثطچست ثطحست ضْبض ٙسطیبً اقالُ ثطای حػً٘ اقْیٖبٓ اظ ٕج٘ز اقالُ ضْبضش ٕطس ٙیب اقاالُ
زٗ ثبض ضْبضش ضس .ٙ

ثزاٍردّبی هذیزاى اجزایي




استفبز ٙاظ مبضضٖبس ثطای إزبُ ثطاٗضزی ّستقٌّ ٗ ،قبیس ٚآٓ ثب ثطاٗضز ّسیطآ ارطایی.
پطس ٗ ر٘ اظ افطازی غیط اظ ّسیطآ ارطایی ٗ مبضمٖبٓ ٗاحس حسبثساضی ثطای تأییس ت٘إبیی ّسیطآ ارطایی ٗ قػس إٜٓب ثطای إزابُ اقاساّبتی

م ٚث ٚإزبُ ثطاٗضزٛب ّطث٘ـ ٛستٖس .
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ثزخَردّبی خبص -تحزیفْبی ًبشي اس سَء استفبدُ اس داراییْب

ضطایف ّتفبٗت ّستَعُ ثطذ٘ضزٛبی ّتفبٗت استًّْ٘ .الً ثطذ٘ضز حسبثطس ثب ذكط تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت ّطتجف ثب س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب
ًّك٘ف ث ٚثطذی ّبٕس ٙحسبثٜب ٗ ىطٗٛٙبی ًّبّالت ّیض٘ز .اىط چ ٚثطذی اظ ثطذ٘ضزٛبی حسبثطس م ٚثب زٗ يٖ٘آ قجٌ ّكطح ضس ّْنٔ است
زض چٖیٔ ضطایكی ٕیع قبثٌ ايْبً ثبضس ،اّب زاّٖ ٚمبض حسبثطس ث ٚاقاليبت ذبظ ّطث٘ـ ث ٚذكط س٘ء استفبزّ ٙطرع ضس ٙثستيی زاضز.
ْٕٕ٘ٛٚبیی اظ ثطذ٘ضز حسبثطس ثب اضظیبثی ذكط تحطیفٜبی ثباْٛیت ٕبضی اظ س٘ء استفبز ٙاظ زاضاییٜب ث ٚضطح ظیط است:


ضْبضش ّ٘ر٘زی ٕقس یب اٗضا ثٜبزاض زض پبیبٓ سبً یب زض تبضیری ٕعزیل ث ٚآٓ.



اذص تأییسیّ ٚستقیِ اظ ّطتطیبٓ زضثبض ٙىطزش حسبة (ضبٌّ ايالّیٛٚبی ثساتبٕنبض ٗ ثطىطات اظ فطٗضاٜب ٗ تبضیرٜابی پطزاذات) قای زٗضٙ



تحَیٌ ّ٘اضز ٗغً٘ حسبثٜبی س٘ذت ضس .ٙ



ّقبیسٕ ٚسجتٜبی مَیسی ّ٘ر٘زیٜب ثب ٕطُ غًٖت .



تكجیق ضایبٕ ٚای فٜطست ّطتطیبٓ ثب فٜطست مبضمٖبٓ ثّٖ ٚه٘ض تطریع ّ٘اضز إكجب آزضسٜب یب ضْبض ٙتَفٖٜب .



ثطضسی پطٕٗسٛٙبی پطسَٖی ثطای ّطرع مطزٓ افطازی م ٚفًبٍیت مْی زاضٕس یب اسبسبً فًبٍیتی ٕساضٕس ،ثطای ّخبًٕ ،ج٘ز س٘اثق اضظیبثی يَْنطز .

ّ٘ضز حسبثطسی .



تحَیٌ مسطی ّ٘ر٘زیٜب ثط حست ّنبٓ ٕيٜساضی یب ٕ٘و ّحػً٘ .



ثطضسی ّستٖسات پطت٘إ ٚثطای ّ٘اضز مبٛص زض سیستِ حجت زاالْی ّ٘ر٘زیٜب .



رستز٘ی ضایبٕٚای س٘اثق حق٘ ٗ زستْعز مبضمٖبٓ ثّٖ ٚه٘ض ّطرع مطزٓ ٕطبٕی٘ٛ ،یت مبضمٖبٓ یب ضْبض ٙثیْ ٚمبضمٖبٓ یب حسبثٜبی ثبٕنی تنطاضی .



تحَیٌ ترفیفبت ٗ ثطىطت اظ فطٗش ثطای ّطرع مطزٓ اٍي٘ٛب یب ضٕٗسٛبی غیطيبزی .



مست ض٘اٛس ٕطبٓزٖٛس ٙارطای قطاضزازٛب قجق ضطایف إٜٓب .



ثطضسی ٗر٘ز ّز٘ظ الظُ ثطای ٗاّٜبی پطزاذتی ثّ ٚسیطآ اضضس ارطایی ٗ اضربظ ٗاثست ٗ ٚغحت ّجبٍد ىعاضش ضس .ٙ



اذص تأییسی ٚاظ اضربظ حبٍج زضثبض ٙضطایف ذبظ قطاضزازٛب .



ثطضسی غحت ٛعیٖٛٚبی ىعاف ٗ غیطيبزی .



ثطضسی ّیعآ ٗ غحت ىعاضضٜبی ٛعیٖ ٚاضاال ٚضس ٙت٘سف ّسیطآ اضضس ارطایی .



26

استبندارد حسببرسي 042
مسئولیت حسببرس در ارتببط بب تقلب ،در حسببرسي صورتهبی مبلي

(تزسیسٕهط ضس)1394 ٙ
پیوست 3

(ضك :ثٖس ت)49-
نمونههبيي از شرايط نشبن دهنده احتمبل وجود تقلب

ّ٘اضز ظیطْٕٕٛٚ٘ ،بیی اظ ضطایكی است مّْ ٚنٔ است ٕطبٓ زٖٛس ٙاحتْبً تحطیف ثباْٛیت ٕبضی اظ تقَت زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ثبضس.
ٍجَد هغبیزت در سَاثق حسبثذاری ،شبهل:



ًّبّالتی م ٚثٚق٘ض مبٌّ یب ثّ٘ٚقى حجت ٕطسٙإس یب ّجَد ،تبضید حجت ،قجقٚثٖسی یب ضٗی ٚحسبثساضی إٜٓب ٕبّٖبست است.



آذطیٔ تًسیالت إزبُ ضس ٙمٕ ٚتبیذ ّبٍی ضا ث ٚضست تحت تأحیط قطاض ّیزٖٛس .



اضاال ٚاقاليبت ّحطّبٕ ٚیب ضنبیت ث ٚحسبثطس زضثبضّ٘ ٙاضز ّطن٘ك ث ٚتقَت .



ّبٕسٙحسبثٜب یب ًّبّالت ثسٗٓ پطت٘إ ٚیب غیطّزبظ .



ٗر٘ز ض٘اٛسی ّجٖیثط زستطسی مبضمٖبٓ ث ٚسیستْٜب ٗ س٘اثقی م ٚثب ٗنبیف ّزبظ إٜٓب ٕبسبظىبض است .

شَاّذ هتٌبقض یب ًجَد شَاّذ ،شبهل:



ٕج٘ز ّستٖسات.



زض زستطس ٕج٘زٓ اغٌ ّستٖسات ثزع تػبٗیط یب ٕسر ٚاٍنتطٕٗینی اضسبً ضس ٙإٜٓب زض ّ٘اضزی م ٚإتهبض ّیضٗز ٕسر ٚاغٌ ایٔ ّستٖسات ٗرا٘ز



ٗر٘ز اقالُ يْس ٙثسٗٓ ت٘ؾیح زض غ٘ضت ّغبیطتٜب .



ٗر٘ز ّستٖساتی م ٚثٕ ٚهط ّیضسس زستنبضی ضسٙإس .
زاضت ٚثبضس .



تغییطات غیطيبزی زض تطاظٕبّ ،ٚیب تغییطات زض ضٕٗسٛب یب ٕسجتٜب یب ضٗاثف ّ ِٜغ٘ضتٜبی ّبٍی -ثطای ّخبً ،ضضس سطیىتط ّكبٍجابت زض ّقبیسا ٚثاب



پبسرٜبی ّتٖبقؽّ ،ج ِٜیب غیطقبثٌ قجً٘ ّسیطآ ارطایی یب مبضمٖبٓ ث ٚپطسٗر٘ٛب یب ٕتبیذ آظّٕٜ٘بی تحَیَی .



تًساز ظیبزی حجتٜبی ثستبٕنبض ٗ سبیط تًسیالت إزبُ ضس ٙزض س٘اثق حسبثٜبی زضیبفتٖی .

ضضس زضآّسٛب .



ٗر٘ز اذتالفبت غیط يبزی ثیٔ س٘اثق ٗاحس تزبضی ٗ تأییسیٛٚبی زضیبفتی .



ٗر٘ز تفبٗتٜبی ثسٗٓ ت٘ؾیح یب ثب ت٘ؾیح ٕبقع ثیٔ غ٘ضتضیع حسبثٜبی زضیبفتٖی ٗ حسبة مٖتطٍای ّطثا٘ـ یاب ثایٔ غ٘ضتحسابثٜبی زفابتط



ّفق٘ز ضسٓ ثرص يْسٙای اظ ّ٘ر٘زیٜب یب زاضاییٜبی فیعینی .



پبسرٜبی مْتط یب ثیطتط اظ حس ّ٘ضز إتهبض ث ٚتأییسیٛٚب .




ّطتطیبٓ ٗ غ٘ضتحسبثٜبی زفبتط ٗاحس تزبضی .

زض زستطس ٕج٘زٓ یب ّفق٘ز ضسٓ ض٘اٛس اٍنتطٕٗینی ،ثطذالف ضٗضٜب یب سیبستٜبی ًًّْ٘ ٗاحس تزبضی زض ضاثك ٚثب ٕيٜساضی س٘اثق .
ٕبت٘إی ٗاحس تزبضی زض اضاال ٚض٘اٛس ّطث٘ـ ث ٚت٘سً ٚسیستْٜبی اغَی ٗ آظّ٘ٓ تغییط ثطٕبّ ٗ ٚفًبٍیتٜبی پیابزٙسابظی زض اضتجابـ ثاب تحاً٘ ٗ

ت٘سً ٚسیستْٜب زض سبً ربضی .

رٍاثظ غیز ػبدی ٍ هسألِسبس ثیي حسبثزس ٍ هذیزاى اجزایي ،شبهل:






ّْبًٕت اظ زستطسی حسبثطس ث ٚس٘اثق ،تزٜیعات ،ثطذی مبضمٖبّٓ ،طتطیبٓ ،فطٗضٖسىبٓ یب اضربظ زیيطی م ٚض٘اٛس حسبثطسی ضا ّیت٘آ اظ إٜٓاب
قَت مطز.

تحْیٌ فطبض ظّبٕی ثسٗٓ ت٘ریّ ٚسیطآ ارطایی ثط حسبثطس ،ثطای حٌ ّسبالٌ پیچیس ٙیب ثحجإيیع .
ضنبیتٜبی ّسیطآ ارطایی اظ ٕح٘ ٙارطای حسبثطسی یب تٜسیس ايؿبی تیِ حسبثطسی ثٗٚیژ ٙزض اضتجبـ ثب اضظیبثی ٕقبزإ ٚض٘اٛس حسبثطسای یاب

حٌ ٗ فػٌ اذتالفبت ثبٍق٘ ٙثب ّسیطآ ارطایی .
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تأذیطٛبی غیط يبزی ٗاحس تزبضی زض اضاال ٚاقاليبت زضذ٘استی حسبثطس .



يسُ تْبیٌ ّسیطآ ارطایی ث ٚتسٜیٌ زستطسی حسبثطس ث ٚپطٕٗسٛ ٙبی اٍنتطٕٗینی اغَی ثّٖ ٚه٘ض آظّ٘ٓ استفبز ٙاظ تنٖینٜبی حسبثطسی ثاٚ



ّْبًٕت اظ زستطسی حسبثطس ث ٚتزٜیعات ٗ مبضمٖبٓ اغَی يَْیبت فٖبٗضی اقاليبت ،ضبٌّ مبضمٖابٓ ثرطاٜبی اّٖیات ،يَْیابت ٗ ت٘ساًٚ



يسُ تْبیٌ ّسیطآ ارطایی ث ٚافعٗزٓ یب ثبظٕيطی ّ٘اضز افطب زض غ٘ضتٜبی ّبٍی ثطای تنْیٌ ٗ قبثٌ ف ِٜمطزٓ إٜٓب .



مْل ضایبٕ .ٚ
سیستْٜب .

يسُ تْبیٌ ّسیطآ ارطایی ثطای ثطذ٘ضز ثّ٘ ٚقى ثب ؾًفٜبی ّطرع ضس ٙزض مٖتطٍٜبی زاذَی .

سبیز هَارد



يسُ تْبیٌ ّسیطآ ارطایی ثّ ٚالقبت ذػ٘غی حسبثطس ثب اضمبٓ ضاٛجطی.



تغییطات ّنطض زض ثطاٗضزٛبی حسبثساضی م ٚثٕ ٚهط ْٕیضسس ٕتیز ٚتغییط ضطایف ثبضٖس .



ثنبضىیطی ضٗیٛٚبی حسبثساضی م ٚثٕ ٚهط ّی ضسس ثب ٕطّٜبی غًٖت ّتفبٗت است .



حس قبثٌ تحٌْ تركی اظ ّٖط٘ض اذالقی ٗاحس تزبضی .
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