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ایه استاودارد باید َمزاٌ با استاودارد حسابزسي ” 022اَداف کلي حسابزس مستقل
ي اوجام حسابزسي طبق استاوداردَای حسابزسي“ مطالعٍ شًد.
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کلیات
دامىٍ کاربزد

.5

زر ایي استبًسارز ،وبرثزز رٍضْبی تحلیلی ثِ ػٌَاى آسهًَْبی هحتَای حسبثزسی هكزح ضسُ است .ػالٍُ ثز ایي ،زر ایي استبًسارز هسئَلیت
حسبثزس زر ذػَظ اخزای رٍضْبی تحلیلی زر سهبًی ًشزیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی هكزح هیضَز وهِ ثهِ هٌظهَر ًتیدهِگیهزی ولهی
ًسجت ثِ غَرتْبی هبلی اًدبم هیضَز .زر استبًسارز  ،5951وبرثزز رٍضْبی تحلیلی ثِ ػٌهَاى رٍضهْبی ارسیهبثی ذكهز هكهزح ضهسُ اسهت.
استبًسارز  992ضبهل الشاهبت ٍ رٌّوَزّبیی زرذػَظ هبّیت ،سهبى ثٌسی اخزا ٍ هیشاى رٍضْبی حسبثزسی زر ثزذَرز ثب ذكزّبی ارسیبثی
2
ضسُ است وِ ایي رٍضْبی حسبثزسی هیتَاًس ضبهل رٍضْبی تحلیلی ثبضس.

تاریخ اجزا

.2

ایي استبًسارز ثزای حسبثزسی غَرتْبی هبلی وِ زٍرُ هبلی آًْب اس اٍل فزٍرزیي  ٍ 5991پس اس آى ضزٍع هیضَز ،السماالخزاست.

اهداف

.9

اّساف حسبثزس ػجبرتٌس اس:
الف ه وست ضَاّس حسبثزسی هزثَـ ٍ لبثل اتىب ثب ثىبرگیزی رٍضْبی تحلیلیٍ ،
ة ه قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی زر سهبًی ًشزیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی ثزای ووه ثِ ًتیدهِگیهزی ولهی زر ههَرز سهبسگبری
غَرتْبی هبلی ثب ضٌبذت حسبثزس اس ٍاحس تدبری.

تعریف

.4

ثزای اّساف استبًسارزّبی حسبثزسی ،اغكالح ”رٍضْبی تحلیلی“ ثِ هؼٌبی ار سیهبثی اقالػهبت ههبلی اس قزیهك تحلیهل رٍاثهف هٌكمهی ثهیي
زازُّبی هبلی ٍ غیزهبلی است .ػالٍُ ثز ایي ،رٍضْبی تحلیلی ،حست ؾزٍرت ،ضبهل پیخَییْبی السم زر غَرت هطرع ضسى ًَسبًبت
یب رٍاثف هغبیز ثب سبیز اقالػبت هزثَـ یب هتفبٍت ثب همبزیز هَرز اًتظبر ،ثِ هیشاًی لبثل هالحظِ ،است( .رن :ثٌسّبی ت 5-تب ت)9-

الزامات
ريشُای تحلیلي

.1

9

حسبثزس ٌّگبم قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی ثِ ػٌَاى آسهًَْبی هحتَا ،ثِ تٌْبیی یب ّوزاُ ثب آسهًَْبی خشئیبت ،قجك اسهتبًسارز 992
هلشم است( :رن :ثٌسّبی ت ٍ 4-ت)1-
الف ه ثب زر ًظز گزفتي ذكزّبی تحزیف ثباّویت ارسیبثی ضسُ ٍ ّزگًَِ آسهَى خشئیبت وِ هوىي است زرذػَظ ازػبّبی ههَرز ًظهز
اخزا ضَز ،هٌبست ثَزى رٍضْبی تحلیلی ثزًبهِریشی ضسُ ثزای ایي ازػبّب را تؼییي وٌس( ،رن :ثٌسّبی ت 6-تب ت)55-
ة ه ثب زر ًظز گزفتي هٌجغ ،هبّیت ،لبثل همبیسِ ثَزى ٍ ،هزثَـ ثَزى اقالػبت زرزستزس ٍ ،وٌتزلْبی حبون ثز تْیِ آًْب ،لبثل اتىب ثَزى
زازُّهههبیی را وهههِ اًتظهههبرات حسهههبثزس زر ههههَرز ًسهههجتْب یهههب هجهههبل جهههتضهههسُ هتىهههی ثهههِ آًْهههب اسهههت ،ارسیهههبثی وٌهههس.
(رن :ثٌسّبی ت 52-تب ت)54-
ح ه اًتظبرات ذَز اس ًسجتْب یب هجبل جتضسُ را تؼییي ٍ ایي هَؾَع را ارسیبثی وٌس وِ آیب ایي اًتظبرات ثزای تطهریع تحزیفهی وهِ ،ثهِ
تٌْبیی یب زر هدوَع ثب سبیز تحزیفْب ،هوىي است هَخت تحزیف ثباّویت غَرتْبی هبلی ضَز ،ثِ اًساسُ وبفی زلیك است یب ذیزٍ ،
(رن :ثٌس ت)51-
ت ه حساوثز هغبیزت لبثل پذیزش ثیي هجبل جتضسُ ٍ ارسضْبی هَرز اًتظبر را ،وِ قجك الشام ثٌس ً 7یبسی ثِ ثزرسهی ثیطهتز ًهسارز ،تؼیهیي
وٌس( .رن :ثٌس ت)56-

 .5استبًسارز حسبثزسی ” ،951تطریع ٍ ارسیبثی ذكزّبی تحزیف ثباّویت اس قزیك ضٌبذت ٍاحس تدبری ٍ هحیف آى (تدسیسًظزضسُ  ،“)5999ثٌس -6ة
 .2استبًسارز حسبثزسی ” ،992ثزذَرزّبی حسبثزس ثب ذكزّبی ارسیبثی ضسُ (تدسیسًظز ضسُ  ،“)5999ثٌسّبی 58 ٍ 6
 .9استبًسارز حسبثزسی  ،992ثٌس 58
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استفادٌ اس ريشُای تحلیلي بزای کمک بٍ وتیجٍگیزی کلي

.6

حسبثزس ثبیس زر سهبًی ًشزیه ثِ ذبتوِ وبر حسبثزسی ،رٍضْبی تحلیلی را وِ زر زستیبثی ثهِ یهه ًتیدهِگیهزی ولهی زرثهبرُ سهبسگبری
غَرتْبی هبلی ثب ضٌبذت ٍی اس ٍاحس تدبری ووه هیوٌس ،قزاحی ٍ اخزا وٌس( .رن :ثٌسّبی ت 57-تب ت)59-

پيجًیي وتایج ريشُای تحلیلي

.7

اگز رٍضْبی تحلیلی اخزا ضسُ قجك ایي استبًسارزًَ ،سبًبت یب رٍاثف هغبیز ثب سبیز اقالػبت هزثَـ یب ثِ هیشاى لبثهل هالحظهِای هتفهبٍت ثهب
ارسضْبی هَرز اًتظبر را هطرع وٌس ،حسبثزس ثبیس چٌیي تفبٍتْبیی را اس قزیك هَارز سیز پیخَیی وٌس:
الف ه پزس ٍ خَ اس هسیزاى اخزایی ٍ وست ضَاّس حسبثزسی وبفی ٍ هٌبست زر ارتجبـ ثب پبسرْبی هسیزاى اخزاییٍ ،
ة ه اخزای سبیز رٍضْبی حسبثزسی السم زر ایي ضزایف( .رن :ثٌسّبی ت ٍ 22-ت)25-

***
توضیحات کاربردی
تعزیف ريشُای تحلیلي (رن :ثٌس )4

ت.5-

رٍضْبی تحلیلی ضبهل همبیسِ اقالػبت هبلی ٍاحس تدبری ثب اقالػبتی چَى هَارز سیز است:

 اقالػبت همبیسِای زٍرُّبی لجل.

ً تبیح هَرز اًتظبر ٍاحس تدبری؛ هبًٌس ثَزخِّب یب پیصثیٌیّب ،یب اًتظبرات حسبثزسً ،ظیز ثزاٍرز هجل استْالن.

 اقالػبت هطبثِ غٌؼت؛ هبًٌس همبیسِ ًسجت فزٍش ثِ زریبفتٌیّبی تدبری ٍاحس تدبری ثب هتَسهف غهٌؼت یهب سهبیز ٍاحهسّبی تدهبری
ّن اًساسُ زر ّوبى غٌؼت.
ت .2-رٍضْبی تحلیلی ّوچٌیي ضبهل تَخِ ثِ رٍاثكی چَى هَارز سیز است:
 رٍاثف ثیي ػٌبغز اقالػبت هبلی وِ اًتظبر هیرٍز اس یه الگَی لبثل پیصثیٌی هتىهی ثهز تدهبرة ٍاحهس تدهبری ،پیهزٍی وٌهس؛ هبًٌهس
زرغس سَز ًبذبلع.

 رٍاثف ثیي اقالػبت هبلی ٍ اقالػبت غیزهبلی هزثَـ؛ هبًٌس ،راثكِ ّشیٌِّبی حمَق ٍ زستوشز ٍ هشایب ثب تؼساز وبروٌبى.
ت .9-رٍضْبی تحلیلی هیتَاًس ثِ ضیَُّبی گًَبگًَی اخزا ضَز .زاهٌِ ایي ضیَُّب اس همبیسِّبی سبزُ تب تدشیِ ٍ تحلیلْهبی پیچیهسُ هتىهی ثهز
رٍضْبی آهبری پیطزفتِ ،گستززُ است .رٍضْبی تحلیلی هیتَاًس زرثبرُ غَرتْبی هبلی تلفیمی ،اقالػبت ثرطْب ٍ ّهز یهه اس ػٌبغهز
اقالػبت ثىبر گزفتِ ضَز.
ريشُای تحلیلي (رن  :ثٌس )1

ت.4-

ت.1-

آسهًَْبی هحتهَای حسهبثزس زر سهكد ازػهب هوىهي اسهت ضهبهل آسهًَْهبی خشئیهبت ،رٍضهْبی تحلیلهی ،یهب تزویجهی اس ّهز زٍ ثبضهس.
تػوینگیزی زرثبرُ اًتربة رٍضْبی حسبثزسی ،اس خولِ رٍضْبی تحلیلی ،ثِ لؿبٍت حسبثزس زرثبرُ ا زثرطی ٍ وبرایی هَرز اًتظبر اس
رٍضْبی حسبثزسی هَخَز ثزای وبّص ذكز حسبثزسی زر سكد ازػبی هَرز ًظز ثِ یه سكد پبییي لبثل لجَل ،ثستگی زارز.
حسبثزس هوىي است زرثبرُ لبثلیت زستزسی ٍ لبثلیت اتىبی اقالػبت السم ثزای ثىبرگیزی رٍضْبی تحلیلی ٍ ّوچٌیي ًتبیح حبغل اس
رٍضْبی تحلیلی اًدبم ضسُ تَسف ٍاحس تدبری ،اس هسیزاى اخزایی ٍاحس تدبری پزس ٍ خَ وٌس .استفبزُ اس اقالػبت تحلیلی تْیِ ضسُ
تَسف هسیزاى اخزایی زر غَرتی هیتَاًس ا زثرص ثبضس وِ حسبثزس اس زرستی تْیِ آًْب ،اقویٌبى یبثس.

مىاسب بًدن ريشُای تحلیلي بزوامٍریشی شدٌ بزای ادعاَای مًرد وظز (رن :ثٌس  -1الف)

ت.6-

رٍضْبی تحلیلی ػوَهبً ثزای هؼبهالتی ثب تؼساز سیبز وِ زر قَل سهبى لبثل پیصثیٌی ّستٌس ،وبرثزز ثیطتزی زارز .رٍضْبی تحلیلی ثهب ایهي
فزؼ ثىبر گزفتِ هیضًَس وِ رٍاثكی ثیي زازُّب ٍخَز زارز وِ تب پیسایص ضزایف ًبلؽ آًْب ّوچٌبى پب ثزخبست .ثب ایهي حهبل ،هٌبسهت
ثَزى رٍضْبی تحلیلی ذبظ ثِ ارسیبثی حسبثزس اس هیشاى ا زثرطی آى رٍضْب زر وطف تحزیفی ثستگی زارز وِ ثِ تٌْبیی یب زر هدوَع
ثب سبیز تحزیفْب هوىي است هَخت تحزیف ثباّویت غَرتْبی هبلی ضَز.
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ت.7-

زر ثزذی هَارز ،حتی یه هسل سهبزُ پهیصثیٌهی هوىهي اسهت ثهِ ػٌهَاى یهه رٍش تحلیلهی ،ا هزثرص ثبضهس .ثهزای هثهبل ،سههبًی وهِ
ٍاحس تدبری زارای تؼساز هطرػی اس وبروٌبى است وِ حمَق ٍ هشایبی آًْب زر قَل زٍرُ هَرز ًظز بثت است .حسبثزس ثب استفبزُ اس
ایي زازُّب هی تَاًس خوغ ّشیٌِ حمَق ٍ هشایبی زٍرُ هَرز ًظز را ثب زلت ثسیبر سیبز ثزاٍرز وٌس ٍ ثهِ ایهي تزتیهت ،ضهَاّس حسبثزسهی را
ثزای یىی اس الالم ػوسُ غَرتْبی هبلی فزاّن آٍرز ٍ ًیبس ثِ اًدبم آسهًَْبی خشئیبت را زرذػَظ ّشیٌِ حمهَق ٍ زسهتوشز ٍ هشایهبی
وبروٌبى وبّص زّس .استفبزُ اس ًسجتْبی تدبری هتؼبرف (ًظیز حبضیِ سَز ثزای اًَاع ٍاحسّبی ذززُفزٍضی) اغلت هیتَاًس ثِ گًَِای
ا زثرص زر رٍضْبی تحلیلی ثىبر گزفتِ ضَز ٍ ضَاّس پطتَاًِ هٌكمی ثَزى هجبل جتضسُ را فزاّن آٍرز.

ت.8-

رٍضْبی تحلیلی هرتلف ،سكَح اقویٌبى هتفبٍتی را فزاّن هیوٌٌس .ثزای هثبل ،رٍضْبی تحلیلی وِ زر پیصثیٌی زرآهس اتبلْبی یه ّتل
ثىبر هیرٍز زر غَرتی وِ ًزذْبی ّز اتبق ،تؼساز اتبلْب ٍ ًزخ اضغبل ّز اتبق زر ًظز گزفتِ ضَز ،هیتَاًس ضَاّس هتمبػسوٌٌسُای فزاّن
آٍرز ٍ هوىي است ًیبسی ثِ ثزرسی ثیطتز اس قزیك آس هًَْبی خشئیبت ًجبضس ،الجتِ ثِ ایي ضزـ وِ ػٌبغز هذوَر ثِ گًَِای هٌبست تأییس
ضسُ ثبضٌس .زر همبثل ،هحبسجِ ٍ همبیسِ زرغس حبضیِ سَز ًبذبلع ثزای تأییس هجل زرآهس هوىي است ضَاّسی ثب هیشاى هتمبػسوٌٌهسگی
ووتزی فزاّن آٍرز  ،اهب چٌبًچهِ ّوهزاُ ثهب سهبیز رٍضهْبی حسبثزسهی اسهتفبزُ ضهَز ،ههی تَاًهس ضهَاّس سهَزهٌسی را ثهزای تأییهس الهالم
هَرز رسیسگی فزاّن وٌس.

ت.9-

تؼییي هٌبست ثَزى یه رٍش تحلیلی ذبظ ،هتأ ز اس هبّیت ازػبی هَرز ًظز ٍ ارسیبثی حسبثزس اس ذكز تحزیف ثباّویت اسهت .ثهزای
هثبل ،اگز وٌتزلْبی حبون ثز پززاسش سفبرضْبی فزٍش وبفی ًجبضس ،حسبثزس هوىي اسهت زرذػهَظ ازػبّهبی ههزتجف ثهب حسهبثْبی
زریبفتٌی ،ثِ خبی رٍضْبی تحلیلی ،ثیطتز ثِ ًتبیح آسهًَْبی خشئیبت اتىب وٌس.

ت .52-استفبزُ اس یه رٍش تحلیلی ذبظ ّوچٌیي هوىي است سهبًی هٌبست ثبضس وِ آسهَى خشئیبت ًیش زر هَرز ّوبى ازػب اخزا ضَز .ثهزای
هثبلٌّ ،گبم وست ضَاّس حسبثزسی زرثبرُ ازػبی ارسضیبثی هبًسُ حسبثْبی زریبفتٌی ،حسبثزس ثِ هٌظَر تؼییي لبثلیت ٍغهَل حسهبثْبی
زریبفتٌی هوىي است ػالٍُ ثز اخزای آسهَى خشئیبت زر هَرز هجبل ٍغَلی ثؼس اس تبرید تزاسًبهِ ،اس رٍضْبی تحلیلی ًیش ثهزای ثزرسهی
خسٍل سٌی هكبلجبت استفبزُ وٌس.
مالحظات خاص واحدهای بخش عمومی
ت .55-رٍاثف هَخَز ثیي الالم غَرتْبی هبلی وِ ثِ قَر هزسَم زر حسبثزسی ٍاحسّبی تدبری زرًظزگزفتِ هیضَز هوىهي اسهت ّوهَارُ زر
حسبثزسی ٍاحسّبی غیزاًتفبػی ثرص ػوَهی ،هزثَـ ًجبضس .ثزای هثبل ،زر ثسهیبری اس ٍاحهسّبی ثرهص ػوهَهی ،هوىهي اسهت راثكهِ
هستمین ثیي زرآهس ٍ هربرج ،ؾؼیف ثبضس .ػالٍُ ثز ایي ،زر غَرتی وِ هربرج تحػیل زاراییْب ثِ حسبة زارایهی هٌظهَر ًطهسُ ثبضهس،
ّیچ راثكِای ثیي هربرج غزف ضسُ ثزای زاراییْبیی ًظیز هَخَزی هَاز ٍ وبال ٍ زاراییْبی بثت هطَْز ٍ هجبل ارائِ ضسُ اس ایي ثبثهت
زر غَرتْبی هبلیٍ ،خَز ًسارزّ .وچٌیي هوىي است زر ثرص ػوَهی ،آهبرّب یب زازُ ّبی غٌؼت ثزای همبغهس همبیسهِای زر زسهتزس
ًجبضٌس .ثب ایي حبل ،رٍاثف زیگزی ًظیز هیشاى تغییزات زر هربرج سبذت ّز ویلَهتز خبزُ یب همبیسِ تؼساز ٍسبیل ًملیِ ذزیهساریضهسُ ثهب
ٍسبیل ًملیِ ثزوٌبر ضسُ ،هوىي است هزثَـ هحسَة ضَز.
قابلیت اتکای دادٌَا (رن :ثٌس -1ة)

ت .52-لبثلیت اتىبی زازُ ّب هتأ ز اس هبّیت ٍ هٌجغ وست زازُ است ٍ ثِ ضزایف ذبظ وست ایي زازُّب ًیش ثستگی زارز .ثٌهبثزایيٌّ ،گهبم تؼیهیي
لبثلیت اتىبی زازُّب ثزای همبغس قزاحی رٍضْبی تحلیلی ،هَارز سیز هزثَـ تلمی هیضَز:
الف ه هٌجغ اقالػبت .ثزای هثبل ،اقالػبت وست ضسُ اس هٌبثغ هستمل ثزٍىسبسهبًی هوىي است لبثل اتىبتز ثبضٌس،

5

ة ه لبثلیت همبیسِ اقالػبت .ثزای هثبل ،زازُّبی ولی هزثَـ ثِ غٌؼت هوىي است ثِ اقالػبت هىول ًیبس زاضتِ ثبضس تب ثب زازُّبی
هزثَـ ثِ ٍاحس تدبری وِ ثِ تَلیس ٍ فزٍش هحػَالت ذبظ اضتغبل زارز ،لبثل همبیسِ ضَز،
 .5استبًسارز حسبثزسی ” ،122ضَاّس حسبثزسی (تدسیسًظزضسُ  ،“)5991ثٌس ت95-
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ح ه هبّیت ٍ هزثَـ ثَزى اقالػبت .ثزای هثبل ،تَخِ ثِ ایي هَؾَع وِ ثَزخِّب ثزاسبس اًتظهبرات هؼمهَل تؼیهیي ضهسُ ثبضهس ٍ ًهِ
ثزاسبس اّسافی وِ ثبیس ثِ آًْب زست یبفتٍ ،
ت ه وٌتزلْبی حبون ثز تْیِ اقالػبت وِ ثزای وست اقویٌبى اس وبهل ثَزى ،غحت ٍ اػتجبر آى قزاحی ضسُاًس .ثزای هثبل ،وٌتزلْبی
حبون ثز تْیِ ٍ وٌتزل ثَزخِّب.
ت .59-حسبثزس هوىي است زر اخزای رٍضْبی تحلیلی زر ثزذَرز ثب ذكزّبی ارسیبثی ضسُ ،آسهَى ا زثرطی وبروزز وٌتزلْبی حبون ثز تْیهِ
اقالػبت ٍاحس تدبری ،زر غَرت ٍخَز ،را هَرز تَخِ لزار زّس .زر غَرت ا زثرص ثَزى ایي وٌتزلْهب ،حسهبثزس ػوَههبً ًسهجت ثهِ
لبثلیت اتىبی اقالػبت ٍ زر ًتیدًِ ،تبیح رٍضْبی تحلیلی اقویٌبى ثیطتزی پیسا هیوٌس .ا زثرطی وبروزز وٌتزلْبی حهبون ثهز اقالػهبت
غیزهبلی اغلت هوىي اسهت ّوه زاُ ثهب سهبیز آسهًَْهبی وٌتزلْهب اًدهبم ضهَز .ثهزای هثهبلٌّ ،گهبم اسهتمزار وٌتزلْهبی حهبون ثهز پهززاسش
غَرتحسبثْبی فزٍشٍ ،احس تدبری هوىي است وٌتزلْبی حبون ثز جت آحبز فزٍش را ًیش زر ًظهز ثگیهزز .زر ایهي ضهزایف ،حسهبثزس
هوىي است ا زثرطی وبروزز وٌتزلْبی حبون ثز سَاثك فزٍش را ّوزاُ ثب ا زثرطی وبروزز وٌتزلْبی حبون ثز پززاسش غَرتحسبثْبی
فزٍش آسهَى وٌس .ثِ ػٌَاى یه رٍش خبیگشیي ،حسهبثزس هوىهي اسهت ایهي هَؾهَع را ههَرز تَخهِ لهزار زّهس وهِ آیهب آسهًَْهبی
حسبثزسی زر هَرز اقالػبت هشثَر ،اًدبم ضسُ است یب ذیز .زر استبًسارز  ،122الشاهبت ٍ رٌّوَزّبیی ثهزای تؼیهیي رٍضهْبی حسبثزسهی
5
لبثل اخزا زرذػَظ اقالػبت هَرز استفبزُ زر رٍضْبی تحلیلی ارائِ ضسُ است.
ت .54-هَؾَػبت هكزح ضسُ زر ثٌسّبی ت-52-الف تب ت-52-ت ،غزفٌظز اس اخزای رٍضْبی تحلیلی تَسف حسهبثزس زر ههَرز غهَرتْبی
هبلی پبیبى زٍرُ ٍاحس تدبری یب اخزای رٍضْبی تحلی لی قی زٍرُ ٍ اخزای ایي رٍضْب ثزای زٍرُ ثبلیوبًسُ ،هَؾَػبتی هزثَـ اسهت .زر
2
استبًسارز  992الشاهبت ٍ رٌّوَزّبیی زرذػَظ رٍضْبی تحلیلی اخزاضسُ زر قی زٍرُ ارائِ ضسُ است.
ارسیابي کافي بًدن میشان دقت اوتظارات (رن :ثٌس  1ه ح)

ت.51-





هَؾَػبت هزتجف ثب ارسیبثی حسبثزس اس ایٌىِ آیب اًتظبرات را هیتَاى ثب زلت وبفی تؼییي وزز ثِ ًحَی وِ تحزیفی را وِ هوىي است،
زر هدوَع ثب سبیز تحزیفْب ،هَخت تحزیف ثباّویت غَرتْبی هبلی ضَز ،هطرع وٌس ،ضبهل هَارز سیز است:
غحت پیصثیٌی ًتبیح هَرز اًتظبر اس اخزای رٍضْبی تحلیلی .ثزای هثبل ،حسبثزس هؼوَال اًتظبر زارز زر همبیسِ ًسهجت سهَز ًبذهبلع
یه زٍرُ ثب زٍرُّبی زیگز یىٌَاذتی ثیطتزی را ثیبثس تب زر همبیسِ ّشیٌِّبی اذتیبری ًظیز ّشیٌِّبی تحمیمبت یب تجلیغبت.
هیشاى تفىیه پذیزی اقالػبت .ثزای هثبل ،هوىي است استفبزُ اس رٍضْبی تحلیلی زر هَرز اقالػبت هبلی هزثَـ ثِ ثرطهْبی هدهشای
یه فؼبلیت یب زر هَرز غَرتْبی هبلی ّز یه اس لسوتْبی هرتلف یه ٍاحس تدبری زارای فؼبلیتْبی هتٌَع ،زر همبیسِ ثب استفبزُ اس
رٍضْبی تحلیلی زر هَرز ولیت غَرتْبی هبلی ٍاحس تدبری ا زثرطی ثیطتزی زاضتِ ثبضٌس.
لبثلیت زستزسی ثِ اقالػبت ،اػن اس هبلی ٍ غیزهبلی .ثزای هثبل ،حسبثزس هوىي است لبثلیت زستزسی ثِ اقالػبت هبلی ًظیز ثَزخِّهب
یب پیصثیٌی ّب ٍ ،اقالػبت غیزهبلی ًظیز تؼساز هحػَل تَلیس یب فزٍذتِ ضسُ را ثزای قزاحی رٍضْبی تحلیلی هَرز ارسیبثی لهزار زّهس.
اگز اقالػبت زر زستزس ثبضس ،حسبثزس هوىي است لبثلیت اتىبی ایي اقالػبت را ًیش قجك ثٌسّبی ت ٍ 52-ت 59-ثزرسی وٌس.

میشان تفايت قابل پذیزش بیه مبالغ ثبتشدٌ با ارسشُای مًرد اوتظار (رن :ثٌس  1ه ت)

ت .56-ثب زر ًظز گزفتي ایي هَؾَع وِ یه تحزیف ،ثِ تٌْبیی یب زر هدوَع ثب سبیز تحزیفْب ،هوىي است هَخت تحزیف ثباّویت غهَرتْبی
هبلی ضَز ،تؼییي هیشاى تفبٍت ثیي اًتظبر حسبثزس ٍ هجبل جت ضسُ وِ هیتَاًس ثسٍى پیخَیی ثیطتز هَرز پذیزش ٍالغ ضَز ،تحت تب یز
اّویت ٍ 9سبسگبری آى ثب سكد اقویٌبى هَرز ًظز لزار هیگیزز .قجك استبًسارز ّ 992ز لسر حسبثزس هیشاى ذكز را ثبالتز ارسیهبثی وٌهس،
ثبیس ضَاّس حسبثزسی هتمبػسوٌٌسُتزی وست ًوبیس 4.اس ایي رٍّ ،وشهبى ثب افشایص ذكز ارسیبثیضسُ ،ثزای زستیبثی ثِ سهكد هكلهَثی اس
1
ضَاّس هتمبػسوٌٌسُ ،هیشاى تفبٍتی وِ ثسٍى ثزرسی ثیطتز لبثل پذیزش است ،وبّص هییبثس.
 .5استبًسارز حسبثزسی  ،122ثٌس 52
 .2استبًسارز حسبثزسی  ،992ثٌسّبی 29 ٍ 22
 .9استبًسارز حسبثزسی ” ،922اّویت زر ثزًبهِریشی ٍ اخزای ػولیبت حسبثزسی (تدسیسًظز ضسُ  ،“)5992ثٌس ت59-
 .4استبًسارز حسبثزسی  ،992ثٌس -7ة
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استفادٌ اس ريشُای تحلیلي بزای کمک بٍ وتیجٍگیزی کلي (رن :ثٌس)6

تً .57-تبیح حبغل اس قزاحی ٍ اخزای رٍضْبی تحلیلی تَغیف ضسُ زر ثٌس  6ثزای تأییس ًتبیح وست ضسُ حبغل اس رسیسگی ثهِ ّهز یهه اس
اخشا یب ػٌبغز غَرتْبی هبلی هَرز استفبزُ لزار هیگیزز .ایي وبر ثِ حسبثزس ووه هیوٌس وِ ثتَاًهس ثهِ ًتیدهِگیزیْهبی هؼمهَلی وهِ
هجٌبی اظْبرًظز ٍی لزار هیگیزز ،زست یبثس.
تً .58-تبیح ایي لجیل رٍضْبی تحلیلی هوىي است ثیبًگز ذكز تحزیف ثباّویتی ثبضس وِ پیص اس ایي ضٌبسبیی ًطسُ اسهت .زر چٌهیي ضهزایكی،
حسبثزس قجك استبًسارز  951ثبیس زر ارسیبثی لجلی ذَز اس ذكزّبی تحزیف ثباّویت تدسیسًظز ٍ ثهز ّوهیي اسهبس رٍضهْبی حسبثزسهی
5
قزاحی ضسُ را تؼسیل وٌس.
ت .59-رٍضْبی تحلیلی اخزا ضسُ قجك ثٌس  6هوىي است هطبثِ رٍضْبی تحلیلی ثبضس وِ ثِ ػٌَاى رٍضهْبی ارسیهبثی ذكهز ههَرز اسهتفبزُ لهزار
گزفتِ است.
پيجًیي وتایج ريشُای تحلیلي (رن :ثٌس )7

ت .22-ضَاّس حسبثزسی هزتجف ثب پبسرْبی هسیزاى اخزایی ثِ پزس ٍ خَّبی حسبثزس هوىي است اس قزیك ارسیبثی پبسرْب وست ضَز ٍ ،زر
ایي ارسیبثی ثِ ضٌبذت حسبثزس اس ٍاحس تدبری ٍ هحیف آى ٍ سبیز ضَاّس حسبثزسی وستضسُ زر خزیبى حسبثزسی تَخِ هیضَز.
ت .25-لشٍم اخزای سبیز رٍضْبی حسبثزسی هوىي است ٌّگبه ی افشایص یبثس وِ ،ثزای هثبل ،هسیزاى اخزایی لبزر ثهِ ارائهِ تَؾهیحی ًجبضهٌس یهب
تَؾید ارائِ ضسُ تَسف آًْب ّوزاُ ثب ضَاّس حسبثزسی وستضسُ زر ایي ذػَظ ،وبفی تلمی ًطَز.

 .5استبًسارز حسبثزسی  ،951ثٌس 95
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