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ّذف ایي استبًذاسد ،اسائِ استبًذاسدّب ٍ ساٌّوبیيْبي الصم دسثبسُ هسئَليت حسبثشس دس حسبثشسي غَستْبي هبلي ًسجت ثِ اسـتابدُ اص فـشؼ تـذاٍم
فؼبليت دس تْيِ غَستْبي هبلي ،ضبهل ثشسسي اسصیبثي هذیشیت اص تَاًبیي ٍاحذ تجبسي ثِ اداهِ فؼبليت ،است.
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مسئًليت مديريت
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فشؼ تذاٍم فؼبليت ،یكاغل ثٌيبدي دس تْيِ غَستْبي هبلي است .قجق فشؼ تذاٍم فؼبليتٍ ،احذ هَسد سسيذگي هؼوَالً ثِػٌَاى ٍاحذي
فشؼ هيضَد كِ دس آیٌذُ قبثل پيصثيٌي ثِ فؼبليت خَد اداهِ هيدّذ ٍ قػذ یب الضاهي ثشاي اًحالل ،تَقف فؼبليت ،یب كبّص قبثل تَجِ دس
حجن ػوليبت سا ًذاسد .ثٌبثشایي ،داسایيْب ٍ ثذّيْب ثش هجٌبي تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي دس ثبصیبفت داسایيْب ٍ تسَیِ ثذّيْب دس جشیبى ػبدي
فؼبليتْبي تجبسي ،ثجت هيضَد.
ثٌذ  21استبًذاسد حسبثذاسي ضوبسُ ً” 3حَُ اسائِ غَستْبي هبلي“ چٌيي هقشس هيكٌذ” 8هذیشیت دس صهبى تْيِ غَستْبي هبلي ثبیذ تَاى اداهِ فؼبليـت
ٍاحذ تجبسي سا اسصیبثي كٌذ .غَستْبي هبلي ثبیذ ثشهجٌبي تذاٍم فؼبليت تْيِ ضَد ،هگش ایٌكِ هذیشیت قػذ اًحالل یب تَقف ػوليبت ٍاحـذ تجـبسي
سا داضتِ ثبضذ ،یب ػوال ًبچبس ثِ اًجبم ایي اهش ضَد .دس هَاسديكِ هذیشیت اص سٍیذادّب ٍ ضشایكي آگبّي یبثذ كِ هوكي است اثْـبم ثباّويـت ًسـجت
ثِ تَاًبیي تذاٍم فؼبليت ٍاحذ تجبسي ایجبد كٌذ ،ایي اثْبم ثبیذ افطب ضَد .چٌبًچِ غَستْبي هبلي ثشهجٌبي تذاٍم فؼبليت تْيِ ًطَد ،ایـي ٍاقؼيـت ثبیـذ
ّوشاُ ثب هجٌبي تْيِ غَستْبي هبلي ٍ ایٌكِ چشا ٍاحذ تجبسي فبقذ تذاٍم فؼبليت تلقي ضذُ است ،افطب ضَد“.
ثٌذ  22استبًذاسد حسبثذاسي ضوبسًُ” 3حَُ اسائِ غَستْبي هبلي“ چٌيي هقشس هيكٌذ8
”هذیشیت ثشاي اسصیبثي تذاٍم فؼبليت ،توبم اقالػبت هَجَد دس خػَظ آیٌذُ قبثل پيصثيٌي (حـذاقـل  32هـبُ پـس اص تـبسیخ تشاصًبهـِ) سا ثشسسـي
هيكٌذ .هيـضاى ایي ثشسسي ثِ ٍاقؼيبت هَجـَد دس ّشهَسد ثستگي داسد .دس هَاسدي كِ ٍاحذ تجـبسي داساي سـبثقِ سـَداٍسي اسـت ٍ ثـِآسـبًي ثـِ
هٌبثغ هبلي دستشسي داسدً ،تيجِگيشي دسثبسُ هٌبست ثَدى كبسثشد هجٌبي تذاٍم فؼبليت ثشاي ٍاحذ تجبسي هيتَاًـذ ثـذٍى تجضیـِ ٍ تحليـل تاػـيلي،
اهكبىپزیش ثبضذ .دس غيش ایيغَست ،ثشاي اسصیبثي تذاٍم فؼبليت هوكي است ثشسسي هَاسدي اص قجيل ػَاهل هؤثش ثش سَداٍسي جبسي ٍ هـَسد اًتظـبس،
جذاٍل صهبًي ثبصپشداخت ثذّيْب ٍ هٌبثغ ثبلقَُ تبهيي هبلي ؾشٍسي ثبضذ“.
اسصیبثي هذیشیت اص فشؼ تذاٍم فؼبليت ،هستلضم قؿبٍت ،دس ّشصهبى هطخع ،دسثبسُ پيبهذّبي آتي سٍیذادّب یب ضشایكي است كِ ثكَس راتـي هـجْن
هيثبضٌذ .ػَاهل هشثَـ دس ایي ثبسُ اصجولِ ضبهل هَاسد صیش است8
 ثِقَس كليّ ،شچِ قؿبٍت دسثبسُ پيبهذ سٍیذادّب یب ضشایف ،هشثَـ ثِ آیٌذُاي دٍستش ثبضذ ،هيضاى اثْبم هشتجف ثب پيبهـذ آى سٍیـذادّب یـب ضـشایف،
ثِگًَِاي قبثل هالحظِ افضایص هيیبثذ.
ّ شگًَِ قؿبٍت دسثبسُ آیٌذُ ،ثشاسبس اقالػبت هَجَد دس صهبى اًجبم قؿبٍت غَست هيگيشد .سٍیذادّبي ثؼذي هيتَاًذ قؿبٍتي سا كـِ دس
صهبى اًجبم آى هؼقَل ثَدُ استً ،قؽ كٌذ.
 اًذاصُ ٍ پيچيذگي ،هبّيت ٍ ضشایف فؼبليت تجبسي ٍاحذ هَسد سسيذگي ٍ هيضاى تبثيشپزیشي آى اص ػَاهل ثـشٍى سـبصهبًيّ ،وگـي ثـش قؿـبٍت
دسثبسُ پيبهذ سٍیذادّب یب ضشایف اثـش هيگزاسد.
ًوًَِّبیي اص سٍیذادّب یب ضشایكي كِ ثِتٌْبیي یب دسهجوَع هوكي است تشدیذي ػوذُ دسثبسُ ٍجَد فشؼ تذاٍم فؼبليت ایجبد كٌذ ،ثِ ضـش صیـش اسـت.
ایي فْشست ،توبهي هَاسد هوكي سا دسثش ًويگيشد ٍ ٍجَد یك یب چٌذ هَسد اص آًْب ًيض لضٍهب ثِ هؼٌبي ٍجَد اثْبم ثباّويت یب اسبسي ًويثبضذ.

وشبوٍَبی مبلي











فضًٍي كل ثذّيْب ثش كل داسایيْب یب فضًٍي ثذّيْبي جبسي ثش داسایيْبي جبسي.
ًضدیك ضذى سشسسيذ ثذّيْبي ثب ضشایف غيش قبثل تغييش كِ دٍسًوبیي ٍاقغثيٌبًِ ثشاي پشداخت یب توذیذ آًْب ٍجَد ًذاسد یب اتكبي ثيص اص حذ ثـش
استقشاؼ كَتبُهذت ثشاي تبهيي هبلي داسایيْبي ثلٌذهذت.
ًطبًِّبي قكغ حوبیت هبلي اص جبًت دٍلت ٍ یب ثستبًكبساى.
فضًٍي جشیبًْبي خشٍجي ثش جشیبًْبي ٍسٍدي ٍجَُ ًقذ حبغل اص ػوليبت ،قجق غَستْبي هبلي تبسیخي یب پيصثيٌي ضذُ.
ًبهسبػذ ثَدى ًسجتْبي هبلي اغلي.
صیبًْبي ػوذُ ػوليبتي یب كبّص ػوذُ دس اسصش داسایيْبي هَسد استابدُ دس ایجبد جشیبًْبي ٍجَُ ًقذ.
ًپشداختي سَد سْبم یب تبخيش قَالًي دس پشداخت آى.
ًبتَاًي دس پشداخت ثوَقغ حسبثْبي پشداختٌي.
ًبتَاًي دس سػبیت ضشایف هقشس دس قشاسدادّبي ٍام.
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 تغييش ضشایف خشیذ كبال ٍ دسیبفت خذهبت اص اػتجبسي ثِ ًقذي.
ً بتَاًي دس تبهيي هٌبثغ هبلي الصم ثشاي تَليذ ٍ ػشؾِ هحػَل اغلي جذیذ یب سبیش سشهبیِگزاسیْبي ؾشٍسي.
وشبوٍَبی عمليبتي

 اص دست دادى هذیشاى كليذي ثذٍى جبیگضیٌي آًبى.
 اص دست دادى ثبصاس ػوذُ فشٍش هحػَالت ،هجَص یب اهتيبص سبخت ثب اّويت یب تبهييكٌٌذُ اغلي كبال ٍ خذهبت.
 هطكالت كبسگشي یب كوجَد هَاد اٍليِ ٍ قكؼبت هْن.

سبير وشبوٍَب

 ػذم سػبیت الضاهبت هشثَـ ثِ سشهبیِ یب سبیش الضاهبت قبًًَي.
ٍ جَد دػبٍي حقَقي دس جشیبى ػليِ ٍاحذ هَسد سسيذگي كِ دسغَست غذٍس ساي ثِ هحكَهيت ٍاحذ هضثَس ،تحول ًتبیج آى احتوبال خـبس
اص تَاى ٍاحذ هَسد سسيذگي است.
 تغييش قَاًيي یب سيبستْبي دٍلت ثِ گًَِاي كِ آثبس هبلي هٌاي ثش ٍاحذ هَسد سسيذگي داضتِ ثبضذ.
اّويت چٌيي سٍیذادّب یب ضشایكي اغلت هيتَاًذ تَسف ػَاهل دیگـشيكـبّص یبثـذ .ثـشايهثـبل ،آثـبس ًبضـي اص ًـبتَاًي ٍاحـذ هـَسد سسـيذگي دس
پشداخت ثوَقغ ثذّيْبي خَد ،هيتَاًذ ثب ثشًبهِّبي خبظ هذیشیت ثشاي تبهيي ٍجَُ ًقذ كبفي اص قشیق ضيَُّبي جبیگضیٌي چَى فـشٍش داسایيْـب،
استوْبل ٍاهْب یب افضایص سشهبیِ ،تؼذیل ضَد .ثِّويي تشتيت ،اص دست دادى یك تبهييكٌٌذُ اغلي كبال ٍ خذهبت هوكي است اصقشیق دستشسـيثـِ
تبهييكٌٌذُ جبیگضیي هٌبست ،ججشاى ضَد.

مسئًليت حسببرس

.6
.7

هسئَليت حسبثشس ،ثشسسي هٌبست ثَدى استابدُ هذیشیت اص فشؼ تذاٍم فؼبليت دس تْيِ غَستْبي هبلي ٍ ثشسسي احتوبل ٍجَد اثْبهْبي ثـب اّويـت
یب اسبسي دسثبسُ تَاًبیي اداهِ فؼبليت ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِػٌَاى یكٍاحذ دایش است كِ ًيبص ثِ افطب دس غَستْبي هبلي داسد.
حسبثشس ًويتَاًذ سٍیذادّب یب ضشایف آتي سا كِ هوكي است هَجت تَقف فؼبليت ٍاحذ هَسد سسيذگي ضَد ،پيصثيٌي كٌذ .ثٌبثشایي ،ػـذم اضـبسُ
ثِ اثْبم دسثبسُ تذاٍم فؼبليت دس گضاسش حسبثشسً ،ويتَاًذ ثِػٌَاى تؿويي تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِاداهِ فؼبليت هحسَة گشدد.

مالحظبت بروبمٍريسی

. 31
. 33

. 32
. 31
. 32
. 33

قراردَذكٍممكدهاسد ترديدذي

رامًردتًجٍ

يجًدرييذادَاياشرايطي

تايذاحتمال

حساترسي

ريسي

حساترسدرتروامٍ

ادامٍفؼالي ايجادكىذ .

تٍ
ياحذمًردرسيذگي 

تًاوايي

تٍ
ػمذٌوسث  

رييذادَاياشرايطيًَشديارتاشدذكدٍممكده

تٍ
شًاَذمرتًط 

تٍ
َمًارٌتايذوسث  

حساترسي

ػمليات

دراوجام

حساترس

ايجادكىذ.حساترسدرصدًرتشىاسداييايدهگًودٍ

امٍفؼالي 
تٍاد 
ياحذمًردرسيذگي 

تًاوايي

درتارٌ

ػمذٌ

ترديذي

اس 
خًدازاجسايخطرحساترسدي

چگًوگيتاثيرآوُاراترترايرد

مىذرجدرتىذ،52

ريشُاي

تراجراي

تايذػاليٌ

رييذادَاياشرايط

ويسمًردتًجٍقراردَذ .


حسبثشس ،سٍیذادّب ٍ ضشایف هشثَـ ثِ فشؼ تذاٍم فؼبليت سا دس فشایٌذ ثشًبهِسیضي هَسدتَجِ قشاس هـيدّـذ صیـشا ،ایـي اهـش هَجـت اًجـبم ثوَقـغ
گاتگَ ثب هذیشیت ،ثشسسي ثشًبهِّبي هذیشیت ٍ حل ٍ فػل ًكبت ضٌبسبیي ضذُ هشثَـ ثِ تذاٍم فؼبليت هيضَد.
گبُ هذیشیت هوكي است دس هشاحل اٍليِ حسبثشسي ،اسصیبثي اٍليِاي ثِػول آٍسدُ ثبضذ .دسایي غَست ،حسبثشس ثِهٌظَس تطخيع ایيكِ
هذیشیت ،سٍیذادّب یب ضشایكي چَى هَاسد هٌذس دس ثٌذ  5سا ضٌبسبیي كشدُ اسـت ٍ ثشًبهـِاي ثـشاي حـل ٍ فػـل آى داسد ،آى اسصیـبثي سا
هَسد ثشسسي قشاس هيدّذ.
اگش هذیشیت ٌَّص اسصیبثي اٍليِاي ثِػول ًيبٍسدُ ثبضذ ،حسبثشس دالیل استابدُ هذیشیت سا اص فشؼ تذاٍم فؼبليت ،جَیبى هيضَد ٍ دسثـبسُ احتوـبل
ٍجَد سٍیذادّب یب ضشایكي هبًٌذ هَاسد هٌذس دس ثٌذ  5اص هذیشیت پشس ٍ جَ هيكٌذ .حسبثشس هوكي است اص هـذیشیت ثخَاّـذ اسصیـبثي خـَد سا
ثِػول آٍسد ،ثٍِیژُ اگش حسبثشس پيطتش هَسدي اص سٍیذادّب یب ضشایف هشثَـ ثِ فشؼ تذاٍم فؼبليت سا ضٌبسبیي كشدُ ثبضذ.
حسبثشس ٌّگبم ثشاٍسد اٍليِ اص اجضاي خكش حسبثشسي ،اثش سٍیذادّب یب ضشایف ضٌبسبیي ضذُ سا هـَسد ثشسسـي قـشاس هـيدّـذ ،چـَىكـِ ٍجـَد آًْـب
هوكي است ثش هبّيت ،صهبًجٌذي اجشا ٍ حذٍد سٍضْبي حسبثشسي اثش گزاسد.

بررسي ارزيببي مديريت

. 34
. 35
. 36

،تررسيكىذ .

ادامٍفؼالي 

تٍ
ياحذمًردرسيذگي 

راازتًاوايي

تايذارزياتيمذيري 

حساترس

حساتذاري

استاوذاردَاي

طثق
ارزياتي 

تراي

ازآن

ياحذمًردرسيذگي

كىذكٍمذيري 

راتررسي

اي
تايذَمانديرٌ 

اترس

حس
ياحذمًردرسيذگيتدٍادامدٍفؼاليد كمتدرازديازدٌمداٌازتداري 

ازتًاوايي

ارزياتيمذيري 

چىاوچٍ

كردٌاس .

استفادٌ

گسترشدَذ .

ترازوامٍ

ماٌازتاري 
ديازدٌ 

خًدراتٍ

ارزياتي

تخًاَذديرٌ

رادرترگيرد،حساترستايذازمذيري 

ترازوامٍ


اسصیبثي هذیشیت اص تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِ اداهِ فؼبليت ،ثخص اغلي ثشسسي فشؼ تذاٍم فؼبليت تَسف حسبثشس استّ .وبىگًَـِ كـِ دس
ثٌذ  3آهذ ،دٍسُاي كِ هذیشیت هلضم ثِ دسًظش گشفتي كليِ اقالػبت آى است ،حذاقل  32هبُ اص تبسیخ تشاصًبهِ هيثبضذ.
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حسبثشس دس ثشسسي اسصیبثي هذیشیت ،فشایٌذ قي ضذُ تَسـف هـذیشیت ثـشاي اسصیـبثي ،هاشٍؾـبت هجٌـبي اسصیـبثي ٍ ثشًبهـِّـبي هـذیشیت سا ثـشاي
اقذاهبت آتي ،هَسد تَجِ قشاس هيدّذ .حسبثشس ،ایي هَؾَع سا ثشسسي هـيكٌـذ كـِ ّوـِ اقالػـبت هشتجكـي كـِ ٍي دسًتيجـِ اجـشاي سٍضـْبي
حسبثشسي اص آى آگبُ ضذُ است ،دس ایي اسصیبثي هٌظَس ضذُ ثبضذ.
ّوبى گًَِ كِ دس ثٌذ  3آهذ ،دس هَاسدي كِ سبثقِاي اص ػوليبت سَداٍس ٍ دستشسي آسبى ثِهٌبثغ هبلي ٍجَد داسد ،هذیشیت هيتَاًـذ اسصیـبثي خـَد
سا ثذٍى تجضیِ ٍ تحليل تاػيلي اًجبم دّذ .دسایيگًَِ هَاسدً ،تيجِگيشي حسبثشس دسثبسُ هٌبست ثَدى ایي اسصیبثي ًيض هؼوَال ثـِاجـشاي سٍضـْبي
تاػيلي ًيبص ًخَاّذ داضت .اهب ،چٌبًچِ سٍیذادّب یب ضشایكي ضٌبسبیي ضذُ ثبضذ كِ ثتَاًذ تشدیذي ػوذُ دسثـبسُ تَاًـبیي ٍاحـذ هـَسد سسـيذگي ثـِ
اداهِ فؼبليت ایجبد كٌذ ،حسبثشس سٍضْبي اؾبفي حسبثشسي سا ثِضش ثٌذ  23اًجبم خَاّذ داد.

ديرٌ پس از ارزيببي مديريت
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تًاوايي

درتارٌ

ػمذٌ

تتًاوذترديذي

كٍ
مًردارزياتي 

ازديرٌ

پس
ازرييذادَاياشرايط 

آگاَيمذيري 

تايذدرتارٌ

حساترس

پرسيجًومايذ .

ايجادكىذ،ازآوان

تٍادامٍفؼالي 
ياحذمًردرسيذگي 


حسبثشس ثِ تجشثِ هيداًذ كِ پس اص دٍسُ هبلي هَسد استابدُ هذیشیت ثشاي اسصیبثي ،هوكي است سٍیذادّبیي (قبثـل پـيصثيٌـي یـب غيـشآى)
ٍاقغ ضَد یب ضشایكي پيص آیذ كِ ثتَاًذ هٌبست ثَدى كبسثشد فـشؼ تـذاٍم فؼبليـت سا دس تْيـِ غـَستْبي هـبلي ،هـَسد تشدیـذ قـشاس دّـذ.
حسبثشس هوكي است دسجشیبى ثشًبهِسیضي ٍ اجشاي ػوليبت حسبثشسي ،ضبهل سٍضْبي سسيذگي ثِ سٍیذادّبي پس اص تـبسیخ تشاصًبهـِ ،اص
ایيگًَِ سٍیذادّب یب ضشایف آگبُ ضَد.
اص آًجب كِ ّشچِ سٍیذادّب یب ضشایف ثِ آیٌذُ دٍستشي هشثَـ ثبضذ ،هيضاى اثْبم هشتجف ثب پيبهذ آًْب افضایص هيیبثذ ،دس ثشسسي ایيگًَـِ سٍیـذادّب یـب
ضشایف ثبیذ ًطبًِّبي هسبیل تذاٍم فؼبليت چٌبى ػوذُ ثبضذ كِ حسبثشس اًجبم دادى اقذاهبت ثيطتش سا هَسد تَجِ قشاس دّذ .حسـبثشس هوكـي اسـت
ًبگضیش ضَد اص هذیشیت ثخَاّذ اّويت ثبلقَُ آى سٍیذادّب یب ضشایف سا ثش اسصیبثي تذاٍم فؼبليت ،هطخع كٌذ.
هسئَليت حسبثشس ثشاي قشاحي سٍضْبي سسيذگي جْت یبفتي ًطبًِّبي سٍیذادّب یب ضشایف ایجبدكٌٌذُ تشدیذ ػوذُ دسثبسُ تَاًبیي ٍاحـذ
هَسد سسيذگي ثِ اداهِ فؼبليت ثشاي دٍسُاي فشاتش اص دٍسُ اسصیبثي ضذُ تَسف هذیشیت (حذاقل  32هبُ اص تبسیخ تشاصًبهِ) ،تٌْب ثِ پشسٍجـَ
اص هذیشیت هحذٍد هيضَد.

ريشُبی اضبفي حسببرسي در صًرت شىبسبيي رييدادَب يب شرايط
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تًاواييياحدذمدًردرسديذگيتدٍادامدٍ

درتارٌ

ػمذٌ

تتًاوذترديذي

كٍ
رييذادَاياشرايطي 

شىاسايي 

درصًرت 

حساترس

ػملآيرد :


زيرراتٍ
ايجادكىذتايذاقذامات

فؼالي 
ازتذايمفؼالي  .

ارزياتيمذيري 

ترمثىاي

آتي
اقذامات  

تراي

َايمذيري 
تروامٍ 

تررسي

الف د 
الزم،
ازطريقاجدرايريشدُاي 

يااساسي

اتُامتااَمي 

درمًردتاييذيارفغ

يكافي

مىاسة

شًاَذحساترسي

گردايري

ب د 

كاَىذٌ .

يسايرػًامل

حمايتيديل 

َاي
،تروامٍ 

تروامٍمذيري 

اثرَروًع

تررسي

ازجملٍ

آتيمذيري  .
اقذامات  

تروامٍ

درتارٌ

كتثيازمذيري 

تاييذيٍ

ج د درخًاس 


سٍیذادّب یب ضشایكي كِ هيتَاًذ تشدیذي ػوذُ دس هَسد تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِ اداهـِ فؼبليـت ایجـبد كٌـذ هوكـي اسـت قـي ثشًبهـِسیـضي
حسبثشسي یب دس جشیبى اجشاي سٍضْبي حسبثشسي ،ضٌبسبیي ضَد .فشایٌذ ثشسسي سٍیذادّب یب ضشایف ثِ هَاصات پيطشفت كبس حسبثشسي اداهِ هيیبثـذ.
ّشگبُ حسبثشس ثش ایي ثبٍس ثبضذ كِ ایي گًَِ سٍیذادّب یب ضشایف هيتَاًذ تشدیذي ػوذُ دس تَاًبیي ٍاحذ هـَسد سسـيذگي ثـِ اداهـِ فؼبليـت ایجـبد
كٌذ ،ثشخي سٍضْبي حسبثشسي هوكي است اّويتي هؿبػف پيذا ًوبیذ .حسبثشس دسثبسُ ثشًبهِّبي هذیشیت ثشاي اقذاهبت آتي ،اصجولِ ًقـذ كـشدى
داسایيْب ،استقشاؼ یب تجذیذ سبختبس ثذّيْب ،كبّص یب ثِتبخيش اًذاختي هخبس  ،یب افضایص سشهبیِ ،اص هذیشیت پشسٍجَ هيكٌذ .حسبثشس حقـبیق یـب
اقالػبت ثيطتش ثِ دست آهذُ پس اص تبسیخ اًجبم اسصیبثي تَسف هذیشیت سا ًيض هَسد تَجِ قشاس هيدّـذ .حسـبثشس دسثـبسُ اهكبًپـزیشي ثشًبهـِّـبي
هذیشیت ٍ اثش ایي ثشًبهِّب دسثْجَد ٍؾؼيت ٍاحذ هَسد سسيذگي ،ضَاّذ حسبثشسي هٌبست ٍ كبفي كست هيكٌذ.
سٍضْبي هشتجف دس ایي صهيٌِ هيتَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ8
 تجضیِ ٍ تحليل اقالػبت هشثَـ ثِ جشیبى ٍجَُ ًقذ ،سَد ٍ سبیش پيصثيٌيّبي هبلي هشثَـ ٍ گاتگَ دسثبسُ آًْب ثب هذیشیت.
 تجضیِ ٍ تحليل آخشیي غَستْبي هبلي هيبى دٍسُاي ٍاحذ هَسد سسيذگي ٍ گاتگَ دسثبسُ آى.
 ثشسسي ضشایف قشاسدادّبي تسْيالت هبلي دسیبفتي ٍ اًتطبس اٍساق هطبسكت ٍ تؼييي هَاسد احتوبلي ًقؽ آًْب.
 هكبلؼِ غَستجلسبت هجبهغ ػوَهي غبحجبى سْبمّ ،يبتهذیشُ ٍ كويتِّبي ثباّويت ٍاحذهَسد سسيذگي (دسغَست ٍجـَد) ثـِ هٌظـَس یـبفتي
ًكبتي دسثبسُ هطكالت تبهيي هبلي.
 پشس ٍ جَ اص هطبٍس حقَقي ٍاحذ هَسد سسيذگي دسثبسُ دػبٍي حقَقي هكش ضذُ ٍ دسضشف قش ػليـِ آى ٍاحـذ ٍ هٌبسـت ثـَدى اسصیـبثي
هذیشیت اص پيبهذ آًْب ٍ ثشاٍسد آثبس هبلي آًْب.
 اثجبت ٍجَدٍ ،جبّت قبًًَي ٍ قبثليت اجشاي تَافقْبي اًجبم ضذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍ ثبلث ثشاي تبهيي ٍ تذاٍم پطتيجبًي هبلي ٍ اسصیـبثي تَاًـبیي
هبلي ایي اضخبظ دس تبهيي ٍجَُ اؾبفي.
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 ثشسسي ثشًبهِّبي ٍاحذ هَسد سسيذگي دس ساثكِ ثب سابسضْبي اًجبم ًطذُ هطتشیبى.
 ثشسسي سٍیذادّبي پس اص تبسیخ تشاصًبهِ ثشاي ضٌبسبیي هَاسدي كِ تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي سا ثِ اداهِ فؼبليت ثـِ ػٌـَاى یـك ٍاحـذ دایـش
كبّص هيدّذ یب ثِگًَِاي ثش آى اثش هيگزاسد.
دس هَاسدي كِ تجضیِ ٍ تحليل جشیبى ٍجَُ ًقذ ،ػبهل هْوي دس ثشسسي پيبهذ آتي سٍیذادّب یب ضشایف ثبضـذ ،حسـبثشس قبثليـت اػتوـبد سيسـتنّـبي
ٍاحذ هَسد سسيذگي دس تْيِ ایيگًَِ اقالػبت ٍ ٍجَد دالیل كبفي ثشاي پطتيجبًي اص هاشٍؾبت صیشثٌبي پيصثيٌيّب سا هَسد تَجـِ قـشاس هـيدّـذ.
ػالٍُ ثش ایي ،حسبثشس هَاسد صیش سا ًيض هقبیسِ هيكٌذ8
ديرٌَا .

آن
ياقؼي 

اخيرتاوتايج

َاي
ديرٌ 

ي
ماليترايرد 

داطالػات

الف 
آمذٌتاتاري ريز .

تاوتايجتٍدس 

جاري

ديرٌ

ي
ماليترايرد 

اطالػات

ب د

وتيجٍگيری ي گسارشگری حسببرسي
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شًاَذحساترسيتٍدس

تراساس

حساترس


تٍ
يجًدداردكٍ 

رييذادَاياشرايطي

وظريي

ٍآياتٍ
تايذمشخصكىذك 

آمذٌ



ادامٍفؼالي ايجادكىذ .

ياحذمًردرسيذگي 
تٍ

درتًاوايي

ػمذٌ

تتًاوذترديذي

يادرمجمًع

تىُايي


. 11

اثْبم ثباّويت یب اسبسي دس هَاسدي ٍجَد داسد كِ اثش ثبلقَُ آى چٌبى صیبد ثبضذ كِ ثًِظش حسبثشس الصم است هبّيت ٍ اثش اثْبم ثِسٍضٌي افطـب ضـَد
تب غَستْبي هبلي گوشاُكٌٌذُ ًجبضذ.

يجًد ابُبم وسبت بٍ تدايم فعبليت

. 13

چٌبًچِ استابدُ اص فشؼ تذاٍم فؼبليت ،هٌبست است اهب اثْبم ثب اّويتي ٍجَد داسد ،حسبثشس ٍجَد هَاسد صیش سا دس غـَستْبي هـبلي هـَسد
تَجِ قشاس هيدّذ8
الف ـ تَغيف كبفي سٍیذادّب یب ضشایف اغلي ایجبد كٌٌذُ تشدیذ ػوذُ دسثبسُ تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِ اداهـِ فؼبليـت ٍ ثشًبهـِّـبي
هذیشیت ثشاي ثشخَسد ثب آى سٍیذادّب یبضشایف.
ة ـ تَؾيح هٌبست دسثبسُ اثْبم ثباّويت هشثَـ ثِ سٍیذادّب یب ضشایكي كِ هوكي اسـت تشدیـذي ػوـذُ ًسـجت ثـِ تَاًـبیي ٍاحـذ هـَسد
سسيذگي ثِ اداهِ فؼبليت ثِػٌَاى یكٍاحذ دایش ایجبد كٌذ ٍ اصایيسٍٍ ،احذ هَسد سسيذگي هوكي است قبدس ثـِ ثبصیبفـت داسایيْـب ٍ
تسَیِ ثذّيْبي خَد دس سٍال ػبدي ػوليبت تجبسي ًجبضذ.

. 12

،حساترستايدذوظدرموثدًلاظُدار،امدا

درصًرتُاي 
مالي

كافي

يافشاي

تذايمفؼالي 

درتارٌ

يجًداتُامتااَمي 

درصًرت

ممكهاس تدٍترديدذيػمدذٌدرمدًرد

كٍ
رييذادَاياشرايطي 

درتارٌ

يجًداتُامتااَمي 

حايي

تىذتًضيحي

تاافسيدنيك

كٍمًاردمىدذرجدرتىدذ
صًرتُايمالي 

تًضيحي

تٍيادداش 
تيىجامذيتااشارٌ 

ادامٍفؼالي 

تٍ
ياحذمًردرسيذگي 

تًاوايي


خًدراتؼذيلكىذ.حسبثشس دس اسصیبثي كابیت افطب دسغَستْبي هبلي ،ثِ ایي هَؾَع تَجِ هيكٌـذ

ومايذ،گسارش


راافشامي
13
كِ اقالػبت افطب ضذُ تَجِاستابدُكٌٌذگبى سا ثِاحتوبل ًبتَاًي ٍاحذ هَسد سسيذگي دس ثبصیبفت داسایيْب ٍ پشداخت ثذّيْب دس سٍال ػبدي
ػوليبت تجبسي ،ثِسٍضٌي جلت ًوبیذ .دس هَاسدي كِ حسبثشس افطبي اقالػبت دس یبدداضتْبي غَستْبي هبلي سا كـبفي ثذاًـذً ،وًَـِ ثٌـذ
تَؾيحي كِ ثؼذ اص ثٌذ اظْبسًظش دس هيضَد ثِضش صیش است8
”ّوبىگًَِ كِ دس یبدداضت تَؾيحي  ...غَستْبي هبلي آهذُ ،ضشكت قـي سـبلْبي اخيـش صیبًْـبي قبثـل هالحظـِاي هتحوـل ضـذُ اسـت،
ثِگًَِايكِ صیبى اًجبضتِ ضشكت دستبسیخ تشاصًبهِ هتجبٍص اص  ...ثشاثش سشهبیِ ضذُ ٍ جوغ ثذّيْبي جبسي ضشكت ًسـجتثـِ جوـغ داسایيْـبي
جبسي آى هؼبدل هجلغ  ...سیبل فضًٍي یبفتِ است .ایي هَؾَع ثِ ّوشاُ سبیش هـَاسد هٌـذس دس یبدداضـت هضثـَسً ،طـبىدٌّـذُ ٍجـَد اثْـبهي
ثباّويت است كِ ًسجت ثِ تَاًبیي ضشكت ثِ اداهِ فؼبليت تشدیذي ػوذُ ایجبد هيكٌذ“.

. 11

كٍآثار
تذايمفؼالي  ،

درتارٌ

اتُام

شامل

يايجًدمًاردمتؼذداتُامتااَمي ،

تذايمفؼالي 

درتارٌ

اساسي

درمًارديجًداتُام

آنصدًرتُا
مالي،وسث تدٍ 
آوُادرصًرتُاي 

افشاي

وظرازافشاياػذم

حساترستايذصرف

اساسيتاشذ،

درمجمًع

آن
تالوًٌ 

اظُاروظرارائٍكىذ .

ػذم


ًوًَِاي اص ثٌذ هشثَـ دس هَاسدي كِ ثِدليل ٍجَد اثْبم اسبسي ،ػذم اظْبسًظش اسائِ هيضَد ثِضش صیش است8
”قشاسدادّبي تبهيي هبلي ضشكت دس  11ديهبُ  31×1پبیبى یبفتِ ٍ ثبقيوبًذُ تسْيالت تجذیل ثِ دیي حبل ضذُ است .تب تـبسیخ ایـي گـضاسش ضـشكت هَفـق ثـِ
توذیذ هْلت ثبصپشداخت ایي ثذّي یب كست هٌبثغ هبلي جبیگضیي ًطذُ ،ؾوي ایٌكِ ثِهَجـت ساي دادگـبُ حكـن تَقيـف اهـَال كبسخبًـِ ضـشكت
غبدس ضذُ است .ایي سٍیذادّب ًطبىدٌّذُ ٍجَد اثْبهي اسبسي است كِ هيتَاًذ ًسجت ثِ تَاًبیي ضشكت ثِ اداهِ فؼبليت تشدیذي ػوذُ ایجبد كٌـذ
ٍ ثٌبثشایي هوكي است ضشكت قبدس ثِ ثبصیبفت داسایيْب ٍ تسَیِ ثذّيْب دسسٍال ػبدي فؼبليت تجبسي خَد ًجبضذ.
ثِ دليل ٍجَد اثْبم اسبسي ثِضش هٌذس دس ثٌذ  ...ثبال ،اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي فَقالزكش ،ثشاي ایي هؤسسِ اهكبىپزیش ًويثبضذ“.

3

حسابرسي 075

استاندارد

تداومفعالیت 

(تجذیذ ًظش ضذُ )3161
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تايذتٍريشدىيتيداوگر

كىذ.گسارش

ارائٍ
شريط 

،حساترستايذوظرم

درصًرتُايمالي

كافي

افشاي

يػذم

يجًداتُامتااَمي 

درصًرت

ياحذمًردرسيذگيتدٍادامدٍفؼاليد ،ترديدذيػمدذٌ

تًاوايي

درتارٌ

ممكهاس 

يجًدداردكٍ

اتُاميتااَمي 

تاشذكٍ

ايهياقؼي 

ايجادكىذً .وًَِاي اص ثٌذ هشثَـ دسهَاسدي كِ ثِدليل ػذم افطبي اثْبم ثباّويتً ،ظش هطشٍـ اسائِ هيضَد ثِضش صیش است8

”ثخصػوذُ اقسبـ سشسسيذ ضذُ تسْيالت ثبًكي تب تبسیخ  13خشدادهبُ  31×2ـ تبسیخ پبیـبى قـشاسداد تسـْيالت ــ پشداخـت ًطـذُ ٍ تـب تـبسیخ ایـي
گضاسش ضشكت هَفق ثِ توذیذ هْلت ثبصپشداخت آى یب كست هٌبثغ هبلي جبیگضیي ًگشدیذُ است .ایي ٍؾؼيت ًطبىدٌّذُ ٍجـَد اثْـبهي ثباّويـت
است كِ هيتَاًذ ًسجت ثِ تَاًبیي ضشكت ثِ اداهِ فؼبليت تشدیذي ػوذُ ایجبد كٌذ ٍ ثٌبثشایي ،هوكي است ضشكت قبدس ثِ ثبصیبفت داسایيْب ٍ تسـَیِ
ثذّيْب دس سٍال ػبدي فؼبليت تجبسي خَد ًجبضذ .ایي ٍاقؼيت دس غَستْبي هبلي افطب ًطذُ است.
ثًِظش ایي هؤسسِ ،ثِ استثٌبي آثبس هَسد هٌذس دس ثٌذ  ...ثبال ،غـَستْبي هـبلي یـبد ضـذُ دس ثـبالٍ ،ؾـؼيت هـبلي ضـشكت  ...دس تـبسیخ 27
اساٌذهبُ ً ٍ 31×3تبیج ػوليبت ٍ جشیبى ٍجـَُ ًقـذ آى سا ثـشاي سـبل هـبلي هٌتْـي ثـِ تـبسیخ هضثـَس ،اص توـبم جٌجـِّـبي ثـب اّويـت ،قجـق
استبًذاسدّبي حسبثذاسي ،ثِ ًحَ هكلَة ًطبى هيدّذ“.

مىبسب وبًدن فرض تدايم فعبليت
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تذايمفؼالي تُيدٍشدذٌ

ترمثىاي

مالي
اماصًرتُاي 

ادامٍفؼالي وثاشذ

قادرتٍ

،ياحذمًردرسيذگي

تٍوظرحساترس
چىاوچٍ 

ميساناَمي

تايذتاتًجٍتٍ

تاشذ،حساترس
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يامرديدارائٍكىذّ.شگـبُ حسـبثشس ثشاسـبس سٍضـْبي

وظرمشريط

حسةمًرد،

،

اؾبفياجشا ضذُ ٍ اقالػبت دسیبفتي ،ضبهل آثبس ثشًبهِّبي هذیشیت ،هتقبػذ ضَد كِ ٍاحذ هَسد سسيذگي ًويتَاًذ ثـِفؼبليـت خـَد اداهـِ
دّذ ،چٌيي ًتيجِگيشي هيكٌذ كِ غشفٌظش اص افطب یب ػذم افطب ،فشؼ تذاٍم فؼبليت استابدُ ضذُ دس تْيِ غَستْبي هـبلي ًبهٌبسـت اسـت ٍ
حست هَسدً ،ظش هطشٍـ یب هشدٍد اسائِ هيكٌذ.
ّشگبُ هذیشیت ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِ ایي ًتيجِ ثشسذ كِ استابدُ اص فشؼ تذاٍم فؼبليـت دس تْيـِ غـَستْبي هـبلي ًبهٌبسـت اسـت ،تْيـِ
غَستْبي هبلي ثشهجٌبي تَقف فؼبليت ؾشٍست هيیبثذ .چٌبًچِ ثشاسبس سٍضْبي اؾبفي اجشا ضذُ ٍ اقالػبت ثِ دست آهذُ هطخع ضـَد
كِ هجٌبي تَقف فؼبليت هٌبست ٍ افطبي كبفي ثِػول آهذُ است ،حسبثشس ثباضبسُ ثِهجٌبي هَسد اسـتابدُ دس ثٌـذ اظْـبسًظش گـضاسش ،قجـق
استبًذاسد ً ،3611ظش هقجَل اسائِ هيكٌذ.

عدم تمبيل مديريت بٍ اوجبم ارزيببي يب گسترش آن
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آنوذاشتددٍتاشددذ،حسداترستايدذلدسيم
اگدرمذيري تايجدًددرخًاسد حسداترس،تمدايليتدٍاوجدامارزيداتييداگستددرش 

رسيذگي،دروظرگيرد .دس ثشخي ضشایف ،هبًٌذ هـَاسد هٌـذس دس ثٌـذّبي ،21 ٍ 35 ،32

دردامىٍ

دليليجًدمحذيدي 
سارشخًدراتٍ 

تؼذيلگ
حسبثشس هوكي است اص هذیشیت ثخَاّذ تذاٍم فؼبليت ٍاحذ هَسد سسيذگي سا اسصیبثي كٌذ یب اسصیبثي خَد سا گستشش دّـذ .چٌبًچـِ هـذیشیت توـبیلي
ثِ ایي اهش ًذاضتِ ثبضذ ،حسبثشس ثشاي ججشاى ػذم اسصیبثي تَسف هذیشیت هسئَليتي ًذاسد ٍ هيتَاًذ ثِدليل هيسش ًجَدى كسـت ضـَاّذ هٌبسـت ٍ كـبفي
دسثبسُ استابدُ اص فشؼ تذاٍم فؼبليت دس تْيِ غَستْبي هبلي ،گضاسش خَد سا تؼذیل كٌذ.
دس ثشخي هَاسد ،حسبثشس هوكي است ثب ٍجَد ػذم اسصیبثي تَسف هذیشیت ،دسثبسُ تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثـِ اداهـِ فؼبليـت هتقبػـذ
ضَد .ثشاي هثبل ،سبیش سٍضْبي حسبثشسي هوكي است ثشاي اسصیبثي هٌبست ثَدى استابدُ هذیشیت اص فشؼ تذاٍم فؼبليت دس تْيِ غَستْبي
هبلي كبفي ثبضذ ،چَى ٍاحذ هَسد سسيذگي داساي سبثقِاي اص ػوليبت سَداٍس است ٍ ثِآسبًي ثِ هٌـبثغ هـبلي دستشسـي داسد .اهـب دس سـبیش
هَاسد ،دسغَست ًجَد اسصیبثي هذیشیت ،حسبثشس هوكي است ًتَاًذ ٍجَد سٍیذادّب یب ضشایف ًطبىدٌّذُ احتوبل ٍجـَد تشدیـذ ػوـذُ دس
تَاًبیي ٍاحذ هَسد سسيذگي ثِ اداهِ فؼبليتٍ ،جَد ثشًبهِّبي هذیشیت ثشاي ثشخَسد ثب آًْب یب سبیش ػَاهل كبٌّـذُ سا تبیيـذ یـب سد كٌـذ .دس
ایيگًَِ هَاسد ،حسبثشس گضاسش خَد سا قجق استبًذاسد  ،2511تؼذیل هيكٌذ.

تبخير قببل تًجٍ در امضب يب تبييد صًرتُبی مبلي
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دس هَاسدي كِ تبخيش قبثل تَجْي پس اص تبسیخ تشاصًبهِ دس اهؿب یب تبیيذ غَستْبي هبلي تَسف هذیشیت غَست هيگيشد ،حسبثشس دالیـل
ایي تبخيش سا هَسد تَجِ قشاس هيدّذ .دسغَستي كِ ایي تبخيش دسساثكِ ثب سٍیذادّب یب ضشایف هشثَـ ثِ اسصیبثي تذاٍم فؼبليت ثبضذ ،حسبثشس
لضٍم اجشاي سٍضْبي اؾبفي حسبثشسي سا ثِ ضش ثٌذ ّ ٍ 23وچٌيي ،اثش آى ثش ًتيجِگيشي حسبثشس دسثبسُ ٍجَد اثْبم ثب اّويت ثِ ضش ثٌذ
 27سا هَسد تَجِ قشاس هيدّذ.

تبريخ اجرا

. 21

ایي استبًذاسد ثشاي حسبثشسي غَستْبي هبلي كِ دٍسُ هبلي آى اص اٍل فشٍسدیي  ٍ 3161پس اص آى ضشٍع هيضَد ،الصماالجشاست.

 .3استبًذاسد حسبثشسي ” ،611هالحظبت خبظ دس حسبثشسي غَستْبي هبلي تْيِ ضذُ ثشاسبس چبسچَثْبي ثب هقبغذ خبظ (تجذیذًظش ضذُ “)3171
 .2استبًذاسد حسبثشسي ” ،511گضاسضگشي ًسجت ثِ غَستْبي هبلي (تجذیذ ًظش ضذُ “)3167
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