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کليات
 دامنه کبربرد

هحتـَاي گـضاسش حسـبثشس، ثـِ ػٌـَاى      ایي استبًذاسد، هسئَليت حسبثشس دس صهيٌِ اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي ٍ ّوچٌـيي، ضـىل ٍ    . 9
 وٌذ. هحػَل حسبثشسي غَستْبي هبلي، سا تؼييي ٍ تَغيف هي

 ضىل ٍ هحتَاي گضاسش حسبثشس دس هَاسد اسائِ گضاسضْبي تؼذیل ضذُ اختػبظ داسد. ، ث7ِ;1>ٍ  1:9>استبًذاسدّبي  . 7
َ  ایي استبًذاسد، ثب . 8 ثـبسُ حسبثشسـي هـَاسد     دس 118=هي تـذٍیي ضـذُ اسـت. اسـتبًذاسد     تَرِ ثِ هزوَػِ وبهل غَستْبي هبلي ثب همبغذ ػوـ

 خبظ، اص رولِ حسبثشسي غَستْبي هبلي تْيِ ضذُ ثشاسبس هجٌبي ربهغ حسبثذاسي دیگشي غيش اص استبًذاسدّبي حسبثذاسي، وبسثشد داسد.
ِ  بثشسي، اػتجبس آى سا افضایص هيثخطذ. یىٌَاختي دس گضاسش حس ایي استبًذاسد یىٌَاختي گضاسضْبي حسبثشسي سا ثْجَد هي . 9 دسن  دّذ ٍ ثـ

 وٌذ. ػبدي ووه هي وٌٌذگبى ٍ تطخيع ضشایظ غيش  استفبدُ

 تبريخ اجرا
 االرشا است. ضَد، الصم ٍ پس اص آى ضشٍع هي 1<98ایي استبًذاسد ثشاي حسبثشسي غَستْبي هبلي وِ دٍسُ هبلي آًْب اص اٍل فشٍسدیي  . :

اهداف
 اص? ت استاّذاف حسبثشس ػجبس . ;

 دست آهذُ اص ضَاّذ حسبثشسي وست ضذُ، ٍ اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي، ثشاسبس اسصیبثي ًتبیذ ثِ ـ  الف
 غَست ضفبف دس لبلت یه گضاسش وتجي، ّوشاُ ثب تَغيف هجٌبي آى. اسائِ اظْبسًظش ثِ ـ ة

تعاريف
 است?   ثشاي آًْب ثىبس سفتِ ، اغغالحبت صیش ثب هؼبًي هطخع ضذُّبي حسبثشسي دس استبًذاسد . >

ّبي  اظْبسًظش حسبثشس، دس هَاسدي وِ ٍي ثِ ایي ًتيزِ سسيذُ است غَستْبي هبلي، اص توبم رٌجِ ـ اظهارنظر تعديل نشده  ـ الف
 ًحَ هغلَة تْيِ ضذُ است. ثباّويت، عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثِ

 ضذُ عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي. يِغَستْبي هبلي تْـ  صورتهاي مالي با مقاصد عمومي  ـ ة
دس ایي استبًذاسد، هٌظَس اص غَستْبي هبلي، هزوَػِ وبهل غَستْبي هبلي ثب همبغذ ػوَهي ضبهل یبدداضتْبي تَضيحي است. هؼوَالً ایـي   . =

اسي، ضـىل ٍ هحتـَاي   ّبي حسبثذاسي ٍ سبیش اعالػبت تَضـيحي اسـت. الضاهـبت اسـتبًذاسدّبي حسـبثذ      اّن سٍیِ  یبدداضتْب ضبهل خالغِ
 وٌذ. دٌّذُ هزوَػِ وبهل غَستْبي هبلي سا هطخع هي غَستْبي هبلي ٍ ارضاي تطىيل

الزامات

 اظهبرنظر نسبت به صورتهبي مبلي
یـب  ضذُ است  ًحَ هغلَة تْيِ ّبي ثباّويت، عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثِ حسبثشس ثبیذ دسثبسُ ایٌىِ آیب غَستْبي هبلي، اص توبم رٌجِ . <

 خيش، اظْبسًظش وٌذ.
اص  گيشي وٌذ وِ آیب ًسجت ثِ ػبسي ثَدى یب ًجَدى غَستْبي هبلي اص تحشیفْبي ثباّويت ًبضي ثبیذ ًتيزِ حسبثشس ثشاي تؼييي ًَع اظْبسًظش  . 91

 تملت یب اضتجبُ، اعويٌبى هؼمَل وست وشدُ است یب خيش.
 ش لشاس دّذ?گيشي، حسبثشس ثبیذ هَاسد صیش سا هذًظ ثشاي ایي ًتيزِ 

 ؛8819هَسد وست ضَاّذ حسبثشسي وبفي ٍ هٌبست عجك استبًذاسد  گيشي دس ًتيزِ ـ الف
 ،:9:1هزوَع( ٍ عجك استبًذاسد  تٌْبیي یب دس هَسد ثباّويت ثَدى یب ًجَدى تحشیفْبي اغالح ًطذُ )ثِ گيشي دس ًتيزِ ـ ة
 ایي استبًذاسد. 98تب  99اسصیبثيْبي الصم عجك ثٌذّبي  ـ ح

                                                                                                                                                                                          
 

 “اظْبسًظشّبي تؼذیل ضذُ دس گضاسش حسبثشس هستمل”، :1>استبًذاسد حسبثشسي  .9
 “ثٌذّبي تأويذ ثش هغلت خبظ ٍ سبیش ثٌذّبي تَضيحي دس گضاسش حسبثشس هستمل”، ;1>استبًذاسد حسبثشسي  .7

 (“1<98دس حسبثشسي غَستْبي هبلي تْيِ ضذُ ثشاسبس چبسچَثْبي ثب همبغذ خبظ )تزذیذ ًظش ضذُ هالحظبت خبظ ”، 11=استبًذاسد حسبثشسي  .8

 ;7، ثٌذ (“8<98ضذُ  ضذُ )تزذیذًظش ثشخَسدّبي حسبثشس ثب خغشّبي اسصیبثي”، 881استبًذاسد حسبثشسي  .9

 “اسصیبثي تحشیفْبي ضٌبسبیي ضذُ دس حسبثشسي”، 9:1استبًذاسد حسبثشسي  .:
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ًحَ هغلَة  ّبي ثباّويت، عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثِ حسبثشس ثبیذ ایي هَضَع سا اسصیبثي وٌذ وِ آیب غَستْبي هبلي، اص توبم رٌجِ . 99
ّبي احتوبلي ربًجذاسي دس  ّبي حسبثذاسي ٍاحذ تزبسي، ضبهل ًطبًِ ّبي ويفي سٍیِ ضذُ است یب خيش. دس ایي اسصیبثي ثبیذ ثِ رٌجِ تْيِ

 (8ـ تب ت 9ـ بي هذیشیت، تَرِ ضَد. )سن? ثٌذّبي تلضبٍتْ
 ثِ الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثِ ٍیژُ هَاسد صیش سا اسصیبثي وٌذ? تَرِ حسبثشس ثبیذ ثب . 97

 ّبي حسبثذاسي؛ وفبیت افطبي اّن سٍیِ ـ الف
 ّبي حسبثذاسي ثب استبًذاسدّبي حسبثذاسي ٍ هٌبست ثَدى آًْب؛ ّوبٌّگي سٍیِ ـ ة
 ضذُ تَسظ هذیشیت؛ ّبي حسبثذاسي اًزبمثشاٍسدهؼمَل ثَدى  ـ ح
 ضذُ دس غَستْبي هبلي؛ هشثَط ثَدى، لبثل اتىب ثَدى، لبثل همبیسِ ثَدى ٍ لبثل فْن ثَدى اعالػبت اسائِ ـ ت
دّبي ثباّويت ثش وٌٌذگبى ثشاي دسن آحبس هؼبهالت ٍ سٍیذا وفبیت اعالػبت افطب ضذُ دس غَستْبي هبلي، رْت ووه ثِ استفبدُ ـ ث

 (9ـ اعالػبت هٌذسد دس غَستْبي هبلي؛ ٍ )سن? ثٌذ ت
 استفبدُ دس غَستْبي هبلي، ضبهل ػٌبٍیي غَستْبي هبلي. هٌبست ثَدى اغغالحبت هَسد ـ د

دى ًحَُ اضبسُ یب تَغيف استبًذاسدّبي حسبثذاسي هجٌبي تْيِ غَستْبي هبلي سا ثشسسي وٌذ. )سن? . 98 ذّبي ت حسبثشس ثبیذ هٌبست َث  (<ـ تب ت :ـ ٌث

 شكل اظهبرنظر
ِ     حسبثشس صهبًي ثبیذ اظْبسًظش تؼـذیل ًطـذُ اسائـِ     . 99 ِ      وٌـذ وـِ ثشاسـبس ًتيزـ ّـبي ثباّويـت، عجـك     گيـشي اٍ غـَستْبي هـبلي، اص توـبم رٌجـ

 ًحَ هغلَة تْيِ ضذُ است. استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثِ
 اگش حسبثشس? . :9

 ذُ ثِ ایي ًتيزِ ثشسذ وِ، غَستْبي هبلي ػبسي اص تحشیف ثباّويت ًيست؛ یبثشاسبس ضَاّذ حسبثشسي وست ض ـ الف
 گيشي دسثبسُ ًجَد تحشیف ثباّويت دس غَستْبي هبلي ًجبضذ، لبدس ثِ وست ضَاّذ حسبثشسي وبفي ٍ هٌبست ثشاي ًتيزِ ـ ة

 اظْبسًظش خَد سا دس گضاسش حسبثشسي تؼذیل وٌذ. :1>ثبیذ عجك استبًذاسد 

 گزارش حسببرس
 اي اص گضاسش حسبثشس ًسجت ثِ غَستْبي هبلي دس پيَست ایي استبًذاسد اسائِ ضذُ است.  گضاسش حسبثشس ثبیذ وتجي ثبضذ. ًوًَِ . ;9

 اجزاي گزارش حسببرس

 عنوان
 (91ـ گضاسش حسبثشس ثبیذ ػٌَاًي داضتِ ثبضذ وِ هطخػبً ًطبى دّذ گضاسش یه حسبثشس هستمل است. )سن? ثٌذ ت . >9

 مخبطب
 (99ـ ثِ ضشایظ لشاسداد ٍ یب الضاهبت لبًًَي هطخع ضَد. )سن? ثٌذ ت تَرِ هخبعت گضاسش حسبثشس ثبیذ ثب . =9

 بنذ مقذمه
 (98ـ ٍ ت 97ـ دس ثٌذ همذهِ گضاسش حسبثشس ثبیذ هغبلت صیش تػشیح ضَد? )سن? ثِ ثٌذّبي ت . <9

 ًبم ٍاحذ تزبسي وِ غَستْبي هبلي آى حسبثشسي ضذُ است؛ ـ الف
 ایٌىِ غَستْبي هبلي، حسبثشسي ضذُ است؛ ـ ة
 ػٌبٍیي غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ؛ ـ ح
 ػغف یبدداضتْبي تَضيحي غَستْبي هبلي؛ ـ ت
 تبسیخ ٍ دٍسُ تحت پَضص غَستْبي هبلي. ـ ث

 قببل صورتهبي مبلي مسئوليت هيئت مذيره در
 ثبضذ.“ لجبل غَستْبي هبلي )یب اسوبى هطبثِ آى( دسهذیشُ  هسئَليت ّيئت”گضاسش حسبثشس ثبیذ ضبهل ثخطي ثب ػٌَاى  . 71
ضـَد. ػوَهـبً ایـي     لجبل تْيِ غَستْبي هبلي هسئَليت داسًـذ، تَغـيف هـي    دس ایي ثخص اص گضاسش حسبثشس، هسئَليتْبي اضخبغي وِ دس . 79

 ػْذُ ّيئت هذیشُ ٍاحذ تزبسي یب اسوبى هطبثِ آى است. هسئَليت ثِ
هذیشُ هسئَل تْيِ غَستْبي هبلي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي است؛ ایي  ضَد وِ ّيئت گضاسش ثبیذ تػشیح  ثشاي تَغيف هسئَليت، دس . 77

اي وِ ایي غَستْب ػبسي اص  گًَِ رولِ ضبهل عشاحي، اػوبل ٍ حفظ وٌتشلْبي داخلي هشثَط ثِ تْيِ غَستْبي هبلي است ثِ هسئَليت اص
 (:9ـ ٍ ت 99ـ . )سن? ثٌذّبي تاص تملت یب اضتجبُ ثبضذ تحشیف ثباّويت ًبضي
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 مسئوليت حسببرس
 ثبضذ.“ هسئَليت حسبثشس”گضاسش حسبثشس ثبیذ ضبهل ثخطي ثب ػٌَاى  . 78
ضذُ عجك  هبلي ثشاسبس حسبثشسي اًزبم دس گضاسش حسبثشس ثبیذ ثيبى ضَد وِ هسئَليت حسبثشس، اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي . 79

سفتبس  وٌذ حسبثشس الضاهبت آیيي حسبثشس ّوچٌيي ثبیذ ثيبى ضَد وِ ایي استبًذاسدّب ایزبة هي گضاسش استبًذاسدّبي حسبثشسي است. دس
ًجَد تحشیف ثباّويت دس غَستْبي هبلي، اعويٌبى هؼمَل  وِ اص وٌذ سیضي ٍ ارشا اي ثشًبهِ گًَِ اي سا سػبیت، ٍ حسبثشسي سا ثِ حشفِ

 (=9ـ تب ت ;9ـ وست ضَد. )سن? ثٌذّبي ت
 غَست صیش اسائِ ضَد? سش حسبثشس، ثبیذ تَغيفي ولي اص حسبثشسي ثِدس گضا . :7

 حسبثشسي ضبهل ارشاي سٍضْبیي ثشاي وست ضَاّذ حسبثشسي دس ثبسُ هجبلغ ٍ دیگش اعالػبت افطب ضذُ دس غَستْبي هبلي است؛ ـ الف
غـَستْبي هـبلي ًبضـي اص تملـت یـب      رولِ اسصیبثي خغشّبي تحشیـف ثباّويـت    اًتخبة سٍضْبي حسبثشسي ثِ لضبٍت حسبثشس، اص ـ ة

هٌظَس عشاحي سٍضْبي حسبثشسي  ثِ تْيِ غَستْبي هبلي ثِ اضتجبُ، ثستگي داسد. ثشاي اسصیبثي ایي خغشّب، وٌتشلْبي داخلي هشثَط
 ضَد، ٍ ًِ ثِ لػذ اظْبسًظش ًسجت ثِ احشثخطي وٌتشلْبي داخلي ٍاحذ تزبسي، ثشسسي هي هٌبست ضشایظ هَرَد، ٍ

ّبي حسـبثذاسي اًزـبم ضـذُ    ثشاٍسدّبي حسبثذاسي استفبدُ ضذُ ٍ هؼمَل ثَدى  ّوچٌيي ضبهل اسصیبثي هٌبست ثَدى سٍیِحسبثشسي  ـ ح
 هذیشُ ٍ ًيض اسصیبثي وليت اسائِ غَستْبي هبلي است. تَسظ ّيئت

جٌـبیي ثـشاي اظْـبسًظش، وـبفي ٍ     ػٌَاى ه دس گضاسش حسبثشسي ثبیذ تػشیح ضَد وِ آیب ثِ اػتمبد حسبثشس، ضَاّذ حسبثشسي وست ضذُ ثِ . ;7
 هٌبست است یب خيش.

 اظهبرنظر حسببرس
 ثبضذ.“ اظْبسًظش”گضاسش حسبثشس ثبیذ ضبهل ثخطي ثب ػٌَاى  . >7
”... استفبدُ اص ػجبست  ضذُ عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ًظش حسبثشس ثبیذ ثب ٌّگبم اسائِ اظْبسًظش تؼذیل ًطذُ ًسجت ِث غَستْبي هبلي تْيِ . =7

ذّبي ت اظْبس“ دّذ ًحَ هغلَة ًطبى هي ّبي ثباّويت، عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ِث غَستْبي هبلي ...، اص توبم رٌجِ  (71ـ ٍ ت <9ـ ضَد. )سن? ٌث
 اضبسُ ضَد.“ اىاستبًذاسدّبي حسبثذاسي ایش”ضَد ثبیذ دس ثٌذ اظْبسًظش ثِ  هَاسدي وِ گضاسش حسبثشس ثِ صثبًي غيش اص صثبى فبسسي اسائِ هي دس . <7

 سبير مسئوليتهبي گزارشگري
ْبي گضاسضگشي استبًذاسدّبي حسبثشسي ثشاي گضاسش  ضذُ دس ثش هسئَليتْبي ثيبى چٌبًچِ حسبثشس ػالٍُ . 81 َليت ْبي هبلي، سبیش هسئ ِ غَست ًسجت ث

 گضاسش دس” ٌَاى فشػي هٌبست هبًٌذاي اص گضاسش ثب یه ػ وٌذ، ثبیذ ایي هسئَليتْب دس ثخص رذاگبًِ خَد سا دس گضاسش حسبثشس هغشح

 (77ـ ٍ ت 79ـ دسد ضَد. )سن? ثٌذّبي ت“ هَسد سبیش الضاهبت لبًًَي ٍ همشساتي
اي ثشاي سبیش هسئَليتْبي گضاسضگشي ثبضذ، الصم است ػٌبٍیي ٍ تَضيحبت اضبسُ ضذُ دس  اگش گضاسش حسبثشس ضبهل ثخص رذاگبًِ . 89

ثبیذ ثؼذ “ گضاسش دس هَسد سبیش الضاهبت لبًًَي ٍ همشساتي”اسائِ ضَد. “ سش ًسجت ثِ غَستْبي هبليگضا”، ثب ػٌَاى فشػي =7تب  <9ثٌذّبي 
 (78ـ آٍسدُ ضَد. )سن? ثٌذ ت“ گضاسش حسبثشس ًسجت ثِ غَستْبي هبلي”اص 

 امضبي حسببرس
 (79ـ ذ تاي یب لبًًَي هشثَط اهضب ضَد. )سن? ثٌ گضاسش حسبثشس ثبیذ تَسظ افشاد داساي هزَص حشفِ . 87

 تبريخ گزارش حسببرس
تبسیخ گضاسش حسبثشس ًجبیذ لجل اص تبسیخ تىويل فشایٌذ گشدآٍسي ضَاّذ حسبثشسي وبفي ٍ هٌبست ثِ ػٌَاى هجٌبي اظْبسًظش حسبثشس  . 88

 (>7ـ تب ت :7ـ دٌّذُ هَاسد صیش ًيض ثبضذ? )سن? ثٌذّبي ت ضَاّذ ثبیذ ًطبى ًسجت ثِ غَستْبي هبلي، ثبضذ. ایي
 غَستْبي هبلي، ضبهل یبدداضتْبي تَضيحي، تْيِ ضذُ است؛ ٍ ـ الف

 اًذ. اضخبظ ریشثظ هسئَليت غَستْبي هبلي سا پزیشفتِ ـ ة

 نشبني حسببرس
 ًطبًي حسبثشس ثبیذ دس گضاسش ٍي دسد ضَد. . 89

 المللي حسببرسي در گزارش حسببرس اشبره به استبنداردهبي بين
 تَاًـذ دس  ضـَد. ثٌـبثشایي حسـبثشس هـي     الوللي حسبثشسي ًيض هي بي حسبثشسي ایشاى هٌزش ثِ سػبیت استبًذاسدّبي ثيياًزبم حسبثشسي عجك استبًذاسدّ . :8

 الوللي حسبثشسي ًيض اضبسُ وٌذ. ثش استبًذاسدّبي حسبثشسي ایشاى ثِ استبًذاسدّبي ثيي غَست لضٍم دس گضاسش خَد ػالٍُ
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 (88ـ تب ت =7ـ ٍ ت <ـ ت)سن? ثٌذّبي  سبير اطالعبت همراه صورتهبي مبلي
ذ اگش ّوشاُ غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ اعالػبت دیگشي اسائِ ضَد وِ اسائِ آى ثِ هَرت استبًذاسدّبي حسبثذاسي، الضاهي ًيست، حسبثشس ثبیـ  . ;8

هتوبیض ًجَدى ایي اعالػـبت،   غَست ٍضَح اص غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ هتوبیض ضذُ است یب خيش. دس اعالػبت ثِ تَرِ داضتِ ثبضذ وِ آیب ایي
یـذ دس  حسبثشس ثبیذ اص هذیشیت ثخَاّذ تب ًحَُ اسائِ ایي اعالػبت حسبثشسي ًطذُ سا تغييش دّذ. اگش هذیشیت ایي دسخَاست سا ًپزیشد، حسـبثشس ثب 

 گضاسش خَد تػشیح وٌذ وِ اعالػبت یبد ضذُ، حسبثشسي ًطذُ است.
ِ آى عجك استبً . >8 ِ اسائ ًَگي اسائِ، هتوبیض ًوَدى آى اص غَستْبي هبلي حسبثشسي سبیش اعالػبتي و ٍ چگ ِ ػلت هبّيت  ّبي حسبثذاسي، الضاهي ًيست، اهب ث ذاسد

 ًتيزِ رضء الیٌفه غَستْبي هبلي است، ثبیذ تحت پَضص اظْبسًظش حسبثشس لشاس گيشد. ضذُ ِث ٍضَح، هيسش ًيست ٍ دس

*** 
توضيحاتکاربردی

 (99)سن? ثٌذ اري واحد تجبري هبي حسببد هبي کيفي رويه جنبه
 دّذ. هذیشیت دسثبسُ هجبلغ ٍ هَاسد افطب دس غَستْبي هبلي، لضبٍتْبي هتؼذدي سا اًزبم هي .9ـ ت
ّبي حسبثذاسي ٍاحذ تزبسي، اص ربًجذاسي احتوبلي دس لضبٍتْبي هذیشیت هغلغ  ّبي ويفي سٍیِ حسبثشس هوىي است دس ثشسسي رٌجِ .7ـ ت

عشفي ّوشاُ ثب آحبس تحشیفْبي اغالح ًطذُ، سجت تحشیف  ثِ ایي ًتيزِ ثشسذ وِ آحبس ًبضي اص ًجَد ثي ضَد. حسبثشس هوىي است
خػَظ ٍرَد یب ًجَد تحشیف ثباّويت دس  تَاًذ اسصیبثي حسبثشس سا دس ّبي ًجَد ثيغشفي وِ هي ضَد. ًطبًِ ثباّويت غَستْبي هبلي هي

 یش است?تأحيش لشاس دّذ ضبهل هَاسد ص غَستْبي هبلي تحت
 هخبل، اغالح تحشیفْـبیي وـِ ثبػـج افـضایص      اغالح گضیٌطي تحشیفْبیي وِ دس رشیبى حسبثشسي ثِ اعالع هذیشیت سسيذُ است )ثشاي

 گشدد(. ضَد ٍ اغالح ًىشدى تحشیفْبیي وِ هٌزش ثِ وبّص سَد دٍسُ هي سَد دٍسُ هي
  ّبي حسبثذاسي.ثشاٍسدربًجذاسي احتوبلي هذیشیت دس اًزبم 

ّبي ربًجذاسي احتوبلي هذیشیت سا ثِ هخبثِ تحشیف للوذاد  حسبثذاسي، ًجبیذ ًطبًِ ثشاٍسدهَسد هؼمَل ثَدى یب ًجَدى یه  گيشي دس اي ًتيزِثش .8ـ ت
 تأحيش لشاس دّذ. هبلي سا تحت غَستْبي تَاًذ اسصیبثي حسبثشس اص ٍرَد یب ًجَد تحشیف ثباّويت دس ّب هي ًطبًِ حبل، ایي ایي ًوَد. ثب

 ـ ث( 97)سن? ثٌذ آثبر معبمالت و رويدادهبي بباهميت بر اطالعبت مندرج در صورتهبي مبلي  افشبي
ضذُ عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، اسائِ اعالػبت دسثبسُ ٍضؼيت هبلي، ػولىشد هبلي ٍ رشیبًْبي ًمذي ٍاحذ تزبسي  ّذف غَستْبي هبلي تْيِ .9ـ ت

پشداصد وِ آیب اعالػبت افطب ضذُ دس غَستْبي هبلي ثشاي دسن آحبس هؼبهالت ٍ  بثي ایي هغلت هيتَرِ ِث ایي هَضَع، حسبثشس ِث اسصی است. ثب
ٍاحذ تزبسي تَسظ استفبدُ  ًظش، وفبیت داسد یب خيش. وٌٌذگبى هَسد سٍیذادّبي ثباّويت ثش ٍضؼيت هبلي، ػولىشد هبلي ٍ رشیبًْبي ًمذي 

 (98)سن? ثٌذ اشبره به استبنداردهبي حسببداري 
تطشیح ضذُ است، ّيئت هذیشُ ٍاحذ تزبسي یب اسوبى هطبثِ آى، هسئَل تْيِ غَستْبي هبلي عجك  711ّوبًغَس وِ دس استبًذاسد  .:ـ ت

وٌٌذگبى  دليل اّويت داسد وِ استفبدُ استبًذاسدّبي حسبثذاسي ٍ اضبسُ ثِ استبًذاسدّبي هزوَس دس غَستْبي هبلي است. ایي اهش ثِ ایي
 سبصد. چبسچَة هجٌبي تْيِ غَستْبي هبلي آگبُ هي غَستْبي هبلي سا اص

ثبضذ وِ توبم استبًذاسدّبي  ضشایغي هٌبست هي ضذُ است، دس تػشیح ایٌىِ غَستْبي هبلي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي تْيِ .;ـ ت
 االرشا دس دٍسُ تحت پَضص غَستْبي هبلي، سػبیت ضذُ ثبضذ.  حسبثذاسي الصم

، تَغيف هٌبسجي “(ضذُ است غَستْبي هبلي ػوذتبً عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي تْيِ”تَغيف غيش دليك یب هطشٍط )هبًٌذ ثيبى ایٌىِ .>ـ ت
 وٌٌذگبى غَستْبي هبلي ضَد. تَاًذ ثبػج گوشاّي استفبدُ ًيست ٍ هي

ُ است ٍ ضبهل یه یبدداضت یب غَست اضبفي ثشاي تغجيك دس هَاسدي وِ غَستْبي هبلي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ایشاى تْيِ ضذ .=ـ ت
ایي استبًذاسدّب للوذاد ضَد، صیشا غَستْبي  الوللي گضاسضگشي هبلي ثبضذ، ًجبیذ هٌغجك ثب آى ثب ًتبیذ حبغل اص وبسثشد استبًذاسدّبي ثيي

 الوللي ًيست. هبلي ضبهل ّوِ اعالػبت هَسد لضٍم عجك استبًذاسدّبي ثيي
رَد، هوىي است غَستْبي هبلي عجك یه چبسچَة گضاسضگشي هبلي تْيِ ضَد ٍ دس یبدداضتْبي تَضيحي غـَستْبي هـبلي هيـضاى    ثب ایي ٍ .<ـ ت

هغبثمت غَستْبي هبلي ثب چبسچَة دیگش تَغيف ضَد )ثشاي هخبل، غَستْبي هبلي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ایشاى تْيـِ ضـَد ٍ هيـضاى    
ػٌـَاى ضـذ، رـضء سـبیش      >8لوللي گضاسضگشي هبلي ًيض تَغيف گشدد(. چٌيي تَغيفي، ّوـبًغَس وـِ دس ثٌـذ    ا اًغجبق آى ثب استبًذاسدّبي ثيي

 گيشد. گشدد ٍ ثٌبثشایي تحت پَضص اظْبسًظش حسبثشس لشاس هي ػٌَاى رضءالیٌفه غَستْبي هبلي تلمي هي اعالػبتي است وِ ثِ
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 گزارش حسببرس

 (71)رک: بند عنوان 
ط ِث استمالل  سا داضتِ ثبضذ. ایي ػٌَاى هؤیذ آى است وِ حسبثشس، الضاهبت آیيي سفتبس حشفِ“ گضاسش حسبثشس هستمل” گضاسش ثبیذ ػٌَاى .91ـ ت اي هشَث

 ضَد. ضذُ تَسظ دیگشاى هتوبیض هي سا سػبیت وشدُ است ٍ ثذیي تشتيت گضاسش حسبثشس هستمل اص گضاسضْبي غبدس
 (71)رک: بند  مخبطب

ضَد ٍ غبلجبً هزوغ ػوَهي ػبدي غبحجبى  هي هؼوَالً وسبًي ّستٌذ وِ ایي گضاسش ثشاي استفبدُ آًْب تْيِ هخبعت گضاسش حسبثشس .99ـ ت
 سْبم یب اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي است.

 (71)رک: بند بنذ مقذمه 
ُ تحت پَضص آًْب ٍ ًبم ٍاحذ تزبسي، ػٌبٍیي غَستْبي هبلي اسبسي، تبسیخ ٍ دٍس دس ثٌذ همذهِ گضاسش حسبثشس ضوي اضبسُ ثِ .97ـ ت

 ضَد وِ غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ است. یبدداضتْبي تَضيحي، تػشیح هي
اي ٍاحذ هبًٌذ گضاسش سبالًِ، هٌتطش  ضَد وِ غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ ّوشاُ ثب سبیش اعالػبت، دس هزوَػِ اگش حسبثشس هغلغ  .98ـ ت

ثِ غَستْبي هبلي حسبثشسي  ست دس گضاسش خَد ضوبسُ غفحبت هشثَطدّذ، هوىي ا وِ ضىل اسائِ اربصُ  غَستي خَاّذ ضذ، دس
 وٌذ غَستْبي هبلي هَسد اضبسُ دس گضاسش حسبثشس سا تطخيع دٌّذ. وٌٌذگبى ووه هي ضذُ سا هطخع وٌذ. ایي وبس ثِ استفبدُ

 (22)رک: بند  قببل صورتهبي مبلي مسئوليت هيئت مذيره در
هخبل، دس ضشوتْبي  بى هطبثِ آى، هسئَل تْيِ غَستْبي هبلي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي است. ثشايهذیشُ ٍاحذ تزبسي یب اسو ّيئت .99ـ ت

اي وِ ٍضؼيت هبلي،  گًَِ هذیشُ هسئَل تْيِ غَستْبي هبلي ثب همبغذ ػوَهي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي است ثِ سْبهي، ّيئت
رولِ ضبهل عشاحي، اػوبل ٍ حفظ وٌتشلْبي  ة ًطبى دّذ. ایي هسئَليت اصًحَ هغلَ ػولىشد هبلي ٍ رشیبًْبي ًمذي ٍاحذ تزبسي سا ثِ

 اص تملت یب اضتجبُ ثبضذ. اي وِ ایي غَستْب ػبسي اص تحشیف ثباّويت ًبضي گًَِ ثِ تْيِ غَستْبي هبلي است ثِ داخلي هشثَط
يٌِ تْيِ غَستْبي هبلي عجك لَاًيي ٍ همشسات صه ثشخي ضشایظ هوىي است حسبثشس ثشاي اًؼىبس هسئَليتْبي اضبفي هذیشیت دس دس .:9ـ ت

 هَاسدي سا اضبفِ وٌذ. 77تَغيف هسئَليت هذیشیت دس ثٌذ  خبظ یب هبّيت ٍاحذ تزبسي، ثِ
 (22)رک: بند مسئوليت حسببرس 

ضذُ عجك  اسبس حسبثشسي اًزبم ثِ غَستْبي هبلي ثش ضَد وِ هسئَليت حسبثشس، اظْبسًظش ًسجت دس گضاسش حسبثشس تػشیح هي .;9ـ ت
 ضَد. لجبل تْيِ غَستْبي هبلي هتوبیض هي هذیشُ دس استبًذاسدّبي حسبثشسي است ٍ ثذیي ٍسيلِ هسئَليت حسبثشس اص هسئَليت ّيئت

وٌٌذگبى گضاسش حبهل ایي پيبم است وِ حسبثشسي عجك ایي  اضبسُ ثِ استبًذاسدّبي حسبثشسي دس گضاسش حسبثشس، ثشاي استفبدُ .>9ـ ت
 ًزبم ضذُ است.استبًذاسدّب ا

 .حسبثشس تٌْب صهبًي هزبص است ِث سػبیت استبًذاسدّبي حسبثشسي دس گضاسش خَد اضبسُ وٌذ وِ الضاهبت ایي استبًذاسدّب سا سػبیت وشدُ ثبضذ .=9ـ ت
 (21)رک: بند  اظهبرنظر حسببرس

وٌٌذگبى گضاسش حسبثشس اص چبسچَثي است وِ  وشدى استفبدُ ّذف اص اضبسُ ثِ استبًذاسدّبي حسبثذاسي دس ثٌذ اظْبسًظش، هغلغ .<9ـ ت
 ضذُ است. اظْبسًظش حسبثشس ثشهجٌبي آى اسائِ

اضبسُ ضذ، غَستْبي هبلي هوىي است عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ایشاى تْيِ ضذُ ثبضذ ٍ افضٍى ثش آى هيضاى  <ـ وِ دس ثٌذ ت ّوبًغَس .71ـ ت
دليل ایٌىِ چٌيي  تطشیح ضذُ است، ثِ <7ـ وِ دس ثٌذ ت هبلي افطب ضَد. ّوبًغَسالوللي گضاسضگشي  اًغجبق آى ثب استبًذاسدّبي ثيي

 گيشد. افطبئيبتي ثِ سٍضٌي اص غَستْبي هبلي هتوبیض ًيست، اظْبسًظش حسبثشس ایي افطبئيبت سا ًيض دسثشهي
اظْبسًظش  :1>ٌذُ ثبضذ، عجك استبًذاسد وٌ الوللي گضاسضگشي هبلي گوشاُ اگش اعالػبت افطب ضذُ دسثبسُ سػبیت استبًذاسدّبي ثيي ـ الف

 ضَد. ضذُ اسائِ هي تؼذیل
وٌٌذگبى اص آى ثشاي دسن غَستْبي هبلي، هَضَػي اسبسي  ًظش حسبثشس، آگبّي استفبدُ وٌٌذُ ًجبضذ، اهب ِث اگش اعالػبت افطب ضذُ گوشُا ـ ة

ذ تأ هٌظَس رلت ًظش استفبدُ ٍ ِث ;1>است، عجك استبًذاسد   ضَد. ويذ ثش هغلت خبظ ِث گضاسش حسبثشس افضٍدُ هيوٌٌذگبى، یه ٌث
 (07و  03)رک: بندهاي سبير مسئوليتهبي گزارشگري 

حسبثشس افضٍى ثش هسئَليت هؼوَل خَد عجك استبًذاسدّبي حسبثشسي هجٌي ثش اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي، هوىي است هسئَليتْبي  .79ـ ت
غَست  هؼيي دیگش ًيض داضتِ ثبضذ. ثشاي هخبل، هوىي است اص حسبثشس دسخَاست ضَد دساضبفي ثشاي اسائِ گضاسش دسثبسُ هَضَػبت 

اص حسبثشس خَاستِ ضَد  ثشخَسد ثب هَضَػبت خبغي دس رشیبى حسبثشسي غَستْبي هبلي، آًْب سا گضاسش وٌذ. ّوچٌيي، هوىي است
 خبغي هبًٌذ وٌتشلْبي داخلي اظْبسًظش وٌذ.ثِ هَضَػبت  سٍضْبي اضبفي خبغي سا ارشا ٍ ًتيزِ آى سا گضاسش وٌذ یب سارغ
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ْبي گضاسضگشي خَد سا دس چبسچَة گضاسش  دس .77ـ ت َليت ذ سبیش هسئ ط هوىي است حسبثشس سا هلضم یب هزبص ًوبٌی ًيي یب همشسات هشَث َا َاسد، ل ثشخي ه
َاسد دیگش، حسبثشس هوىي است هلضم ْبي هبلي ایفب وٌذ. دس ه ِ غَست سجت ث ِ غذٍس گض حسبثشسً  ِ ثبضذ.ث  اسش رذاگبً

َليتْبي گضاسضگشي اختػبظ هي .78ـ ت ًَِ دّذ تب ِث حسبثشس ثخطي هزضا اص گضاسش حسبثشس ًسجت ِث غَستْبي هبلي سا ِث سبیش هسئ اي ضفبف ایي  گ
َليت َليتْب اص هسئ غَست لضٍم، ایي ثخص  حسبثشس عجك استبًذاسدّبي حسبثشسي هجٌي ثش اسائِ گضاسش ًسجت ِث غَستْبي هبلي هتوبیض ضَد. دس  هسئ

َليتْبي گضاسضگشي ثبضذ. هي ذّبي هشتجظ ثب سبیش هسئ ذ یب ٌث َاًذ ضبهل ػٌبٍیي فشػي ثشاي تَغيف هحتَاي ٌث  ت

 (02)رک: بند  امضبي حسببرس
 دٍ ثبضذ. ًبم هؤسسِ حسبثشسي، ًبم ضخع حسبثشس یب ّش تَاًذ ثِ اهضبي حسبثشس هي .79ـ ت

 (00)رک: بند تبريخ گزارش حسببرس 
دادُ است ٍ  سبصد وِ حسبثشس، احش سٍیذادّب ٍ هؼبهالتي سا وِ تب آى تبسیخ سٍي وٌٌذگبى سا آگبُ هي تبسیخ گضاسش حسبثشس،استفبدُ .:7ـ ت

ٍي اص آًْب هغلغ ضذُ، هَسد تَرِ لشاس دادُ است. هسئَليت حسبثشس دس لجبل سٍیذادّب ٍ هؼبهالت ٍالغ ضذُ ثؼذ اص تبسیخ گضاسش 
 ضذُ است. تؼييي 19;:بًذاسد حسبثشس دس است

وٌذ ٍ هسئَليت تْيِ ٍ اسائِ غَستْبي هبلي ثب ّيئت هذیشُ )یب اسوبى هطبثِ  وِ حسبثشس ًسجت ثِ غَستْبي هبلي اظْبسًظش هي آًزب اص .;7ـ ت
پزیشفتِ ثبضذ، وِ غَستْبي هبلي )ضبهل یبدداضتْبي تَضيحي( هشثَط تْيِ ًطذُ ٍ هذیشیت هسئَليت آًْب سا ً آى( است، تب صهبًي

 گيشي وٌذ. تَاًذ ًسجت ثِ وبفي ٍ هٌبست ثَدى ضَاّذ حسبثشسي وست ضذُ ًتيزِ حسبثشس ًوي
هسئَليت تْيِ ٍ تأیيذ غَستْبي هبلي ضبهل یبدداضتْبي تَضيحي هشثَط ثِ ػْذُ ّيئت هذیشُ یب اسوبى هطبثِ آى است. تأیيذ غَستْبي هبلي  .>7ـ ت

 ضذ ٍ ضَاّذ هشثَط ثِ آى اخز ضَد. ًسجت ثِ غَستْبي هبلي ثب اص تبسیخ گضاسش حسبثشس ثبیذ لجل

 (>8ٍ  ;8)سن? ثٌذّبي سبير اطالعبت همراه صورتهبي مبلي 
غَست اختيبسي اعالػبت دیگشي سا ّوشاُ غَستْبي هبلي اسائِ وٌذ، وِ  ٍاحذ تزبسي هوىي است عجك الضاهبت لبًًَي ٍ همشساتي یب ثِ .=7ـ ت

هخبل، چٌيي اعالػبتي هوىي است ثشاي تَغيف الالم خبظ غَستْبي هبلي اسائِ ضَد.  ذاسي الضاهي ًيست. ثشايعجك استبًذاسدّبي حسبث
 ضَد. غَست یبدداضتْبي رذاگبًِ اسائِ هي ضىل رذاٍل پيَست یب ثِ چٌيي اعالػبتي هؼوَالً ثِ

گيشد.  ى ثِ سٍضٌي اص غَستْبي هبلي لبثل تفىيه ًيست، دسثشهيدليل هبّيت ٍ چگًَگي اسائِ آ اظْبسًظش حسبثشس، سبیش اعالػبتي سا وِ ثِ .<7ـ ت
الوللي گضاسضگشي هبلي  تَاى ثِ هَاسدي اضبسُ داضت وِ غَستْبي هبلي حبٍي یبدداضتي دسثبسُ هيضاى سػبیت استبًذاسدّبي ثيي ثشاي هخبل، هي

 یبثذ. اًذ، تسشي هي لي ػغف هتمبثل دادُ ضذُاست. ّوچٌيي اظْبسًظش حسبثشس ثِ یبدداضتْب یب رذاٍل پيَست وِ ثِ غَستْبي هب
یبثذ چٌبًچِ اضبسُ ثِ یبدداضتْبي تَضيحي غَستْبي هبلي دس ثٌذ همذهِ گضاسش  وِ اظْبسًظش حسبثشس ثِ سبیش اعالػبت تسشي هي صهبًي .81ـ ت

 ًظش ثشسذ، اضبسُ هطخع ثِ چٌيي اعالػبتي دس ثٌذ همذهِ ضشٍست ًذاسد. حسبثشسي وبفي ثِ
هَسد  تَرِ ثِ لَاًيي ٍ همشسات یب هفبد لشاسداد حسبثشسي هوىي است اسائِ سبیش اعالػبت ضشٍست ًذاضتِ ثبضذ. اسصیبثي حسبثشس دس ثب .89ـ ت

تفىيه هٌبست سبیش اعالػبت حسبثشسي ًطذُ اص هزوَػِ اعالػبت حسبثشسي ضذُ ثِ ػَاهلي هبًٌذ ًحَُ اسائِ ایي اعالػبت دس هزوَػِ 
 داسًذ یب خيش، ثستگي داسد.“ حسبثشسي ًطذُ”ٍ سبیش اعالػبت حسبثشسي ضذُ، ٍ ایٌىِ آیب سبیش اعالػبت ػٌَاى حبٍي غَستْبي هبلي 

تَاًذ ثب اًزبم الذاهبتي هبًٌذ هَاسد صیش ًحَُ اسائِ سبیش اعالػبت حسبثشسي ًطذُ سا وِ هوىي است اضتجبّبً حسبثشسي ضذُ  هذیشیت هي .87ـ ت
 غييش دّذ?هحسَة ضًَذ، ثِ ًحَ هٌبست ت

     ِ ِ  حزف ّشگًَِ ػغف هتمبثل ثيي غَستْبي هبلي ٍ رذاٍل پيَست یب یبدداضتْبي رذاگبًـِ حسبثشسـي ًطـذُ ثـ اي وـِ هـشص ثـيي     گًَـ
 اعالػبت حسبثشسي ضذُ ٍ حسبثشسي ًطذُ ثِ حذ وبفي سٍضي ثبضذ.

 ِي وبس هوىي ًيست، لشاس دادى ّوِ یبدداضتْبي عَس هزضا اص غَستْبي هبلي، یب دس ضشایغي وِ ای اسائِ سبیش اعالػبت حسبثشسي ًطذُ ث
 “.حسبثشسي ًطذُ”غَست فطشدُ دس اًتْبي یبدداضتْبي الضاهي غَستْبي هبلي ٍ هطخع وشدى آًْب ثب ػٌَاى  حسبثشسي ًطذُ ثِ

خع وشدى هغبیشتْبي ایي ٍالؼيت وِ سبیش اعالػبت، حسبثشسي ًطذُ است، هسئَليت حسبثشس سا دس لجبل هغبلؼِ آى اعالػبت ثشاي هط .88ـ ت
دّذ. هسئَليتْبي حسبثشس دس لجبل سبیش اعالػبت حسبثشسي ًطذُ دس  ثباّويت احتوبلي آى ثب غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ وبّص ًوي

 تَغيف ضذُ است. 717>استبًذاسد 
 

                                                                                                                                                                                          
 

 “( ;<98غَستْبي هبلي )تزذیذًظش ضذُ سٍیذادّبي پس اص تبسیخ ”، 1;:ذاسد حسبثشسي استبً .9

 “سبیش اعالػبت هٌذسد دس گضاسضْبي حبٍي غَستْبي هبلي حسبثشسي ضذُ”، 71>استبًذاسد حسبثشسي  .7
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 پيوست

گزارشحسابرسنسبتبهصورتهایمالينمونه


 هفشٍضبت?
 سبثشسي ضذُ است.وبهلي اص غَستْبي هبلي ح  هزوَػِ •
 ضذُ است. هذیشُ ٍاحذ تزبسي عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي تْيِ غَستْبي هبلي ثشاي همبغذ ػوَهي ٍ تَسظ ّيئت •
 ػْذُ داسد. ثش حسبثشسي غَستْبي هبلي، هسئَليتْبي گضاسضگشي دیگشي سا ًيض عجك لبًَى ثِ حسبثشس، ػالٍُ •

 

 گزارش حسببرس مستقل

 حببن سهبم شرکت نمونه )سهبمي عبم(به مجمع عمومي عبدي صب

 گزارش نسبت به صورتهبي مبلي
ًمذ ثشاي سبل  ٍ غَستْبي سَد ٍ صیبى، سَد ٍ صیبى ربهغ ٍ رشیبى ٍرَُ 98×9هبُ  اسفٌذ <7غَستْبي هبلي ضشوت ًوًَِ ضبهل تشاصًبهِ ثِ تبسیخ 

 سسِ، حسبثشسي ضذُ است.تب ... تَسظ ایي هؤ 9هبلي هٌتْي ثِ تبسیخ هضثَس، ٍ یبدداضتْبي تَضيحي 
 

 مسئوليت هيئت مديره در قببل صورتهبي مبلي
هسئَليت ضبهل عشاحي، اػوبل ٍ حفظ وٌتشلْبي  هذیشُ ضشوت است؛ ایي هسئَليت تْيِ غَستْبي هبلي یبد ضذُ عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثب ّيئت

 اص تملت یب اضتجبُ ثبضذ. بسي اص تحشیف ثباّويت ًبضياي وِ ایي غَستْب ػ گًَِ ثِ تْيِ غَستْبي هبلي است ثِ داخلي هشثَط
 

 مسئوليت حسببرس
ضذُ عجك استبًذاسدّبي حسبثشسي است. استبًذاسدّبي  ثِ غَستْبي هبلي یبد ضذُ ثشاسبس حسبثشسي اًزبم هسئَليت ایي هؤسسِ، اظْبسًظش ًسجت

سیضي ٍ ارشا وٌذ وِ اص ًجَد تحشیف  اي ثشًبهِ گًَِ ٍ حسبثشسي سا ثِاي سا سػبیت  وٌذ ایي هؤسسِ الضاهبت آیيي سفتبس حشفِ هضثَس ایزبة هي
 ثباّويت دس غَستْبي هبلي، اعويٌبى هؼمَل وست ضَد.

تخبة سٍضْبي حسبثشسي ِث  حسبثشسي ضبهل ارشاي سٍضْبیي ثشاي وست ضَاّذ حسبثشسي دسثبسُ هجبلغ ٍ دیگش اعالػبت افطب ضذُ دس غَستْبي هبلي است. ًا
رولِ اسصیبثي خغشّبي تحشیف ثباّويت غَستْبي هبلي ًبضي اص تملت یب اضتجبُ، ثستگي داسد. ثشاي اسصیبثي ایي خغشّب، وٌتشلْبي داخلي  س، اصلضبٍت حسبثش

ط ي داخلي ِث احشثخطي وٌتشلْب ًِ ِث لػذ اظْبسًظش ًسجت هٌظَس عشاحي سٍضْبي حسبثشسي هٌبست ضشایظ هَرَد، ٍ ِث تْيِ ٍ اسائِ غَستْبي هبلي ِث هشَث
دى سٍیِ ٍاحذ تزبسي، ثشسسي هي دى  ّبي حسبثذاسي استفبدُ ضذُ ٍ هؼمَل ضَد. حسبثشسي ّوچٌيي ضبهل اسصیبثي هٌبست َث ضذُ  ّبي حسبثذاسي اًزبمثشاٍسدَث

 هذیشُ ٍ ًيض اسصیبثي وليت اسائِ غَستْبي هبلي است. تَسظ ّيئت
 اظْبسًظش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي، وبفي ٍ هٌبست است. ایي هؤسسِ اػتمبد داسد وِ ضَاّذ حسبثشسي وست ضذُ، ثشاي

 

 اظهبرنظر
ٍ ػولىشد هبلي ٍ رشیبًْبي  98×9هبُ  اسفٌذ <7ضذُ، ٍضؼيت هبلي ضشوت ًوًَِ )سْبهي ػبم( دس تبسیخ  ًظش ایي هؤسسِ، غَستْبي هبلي یبد ثِ

 دّذ. ًحَ هغلَة ًطبى هي ت، عجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي، ثِّبي ثباّوي هضثَس، اص توبم رٌجِ ًمذي آى سا ثشاي سبل هبلي هٌتْي ثِ تبسیخ
 

 گزارش در مورد سبير الزامبت قبنوني و مقرراتي

 ثِ هبّيت دیگش هسئَليتْبي گضاسضگشي حسبثشس، هتفبٍت خَاّذ ثَد.[ تَرِ ]ضىل ٍ هحتَاي ایي ثخص اص گضاسش حسبثشس ثب
 ]اهضبي حسبثشس[

 ]تبسیخ گضاسش حسبثشس[
 تَاًذ دس سشثشي هؤسسِ حسبثشسي ًيض دسد ضَد[ ـ هي س]ًطبًي حسبثش


