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کلیات
  تـذاٍم   اص فـشؼ   اسـتابدُ   ثِ  ًسجت  هبلي  غَستْبي  دس حسبثشسي  حسبثشس  هسئَليت  دسثبسُ  الصم  استبًذاسدّب ٍ ساٌّوبیيْبي ِ ، اسائاستبًذاسد  ایي  ذفّ .   3

 . ، است فؼبليت  اداهِ  ثِ  ٍاحذ تجبسي  اص تَاًبیي  هذیشیت  اسصیبثي  ثشسسي  ، ضبهل هبلي  غَستْبي  دس تْيِ  فؼبليت
رامدذيري استفادٌتًدنتايذمىاسةازآنحاصلوتايجيارزياتيحساترسيريشُايياجرايريسيتروامٍدرجريانحساترس .  2

كىذ.،تررسيماليصًرتُايدرتُيٍفؼالي تذايمازفرض

  مديريت  مسئًليت
  ٍاحذي  ػٌَاى ثِ هؼوَالً  ، ٍاحذ هَسد سسيذگي فؼبليت  تذاٍم  فشؼ  . قجق است  هبلي  غَستْبي  دس تْيِ  ثٌيبدي  اغل ، یك فؼبليت  تذاٍم  فشؼ .   1

دس   تَجِ  قبثل  ، یب كبّص فؼبليت  ، تَقف اًحالل  ثشاي  دّذ ٍ قػذ یب الضاهي هي  خَد اداهِ  فؼبليت  ثِ  ثيٌي پيص  قبثل  دس آیٌذُ  ضَد كِ هي  فشؼ
  ػبدي  ثذّيْب دس جشیبى  داسایيْب ٍ تسَیِ  دس ثبصیبفت  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي  ب ٍ ثذّيْب ثش هجٌبي، داسایيْ ثٌبثشایي سا ًذاسد.  ػوليبت  حجن

 ضَد. هي  ، ثجت تجبسي  فؼبليتْبي
  فؼبليـت   اداهِ  ثبیذ تَاى  بليه  غَستْبي  تْيِ  دس صهبى  هذیشیت”كٌذ8  هقشس هي  چٌيي “هبلي  غَستْبي  اسائِ  ًحَُ” 3  ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي 21ثٌذ  .   2

  ٍاحـذ تجـبسي    ػوليبت  یب تَقف  قػذ اًحالل  هذیشیت  ضَد، هگش ایٌكِ  تْيِ  فؼبليت  تذاٍم  ثبیذ ثشهجٌبي  هبلي  كٌذ. غَستْبي  سا اسصیبثي  ٍاحذ تجبسي
  ًسـجت   ثباّويـت   اثْـبم   است  هوكي  یبثذ كِ  آگبّي  ٍیذادّب ٍ ضشایكياص س  هذیشیت  كِ اهش ضَد. دس هَاسدي  ایي  اًجبم  ثبضذ، یب ػوال ًبچبس ثِ  سا داضتِ

ثبیـذ    ٍاقؼيـت   ًطَد، ایـي   تْيِ  فؼبليت  تذاٍم  ثشهجٌبي  هبلي  غَستْبي  ثبیذ افطب ضَد. چٌبًچِ  اثْبم  ایجبد كٌذ، ایي  ٍاحذ تجبسي  فؼبليت  تذاٍم  تَاًبیي  ثِ
 “، افطب ضَد. است  ضذُ  تلقي  فؼبليت  فبقذ تذاٍم  چشا ٍاحذ تجبسي  ٍ ایٌكِ  ليهب  غَستْبي  تْيِ  ثب هجٌبي  ّوشاُ

 كٌذ8 هقشس هي  چٌيي “هبلي  غَستْبي  اسائِ  ًحَُ” 3 ضوبسُ  استبًذاسد حسبثذاسي 22ثٌذ  .   3
ِ   اص تـبسیخ پـس    هـبُ 32  )حـذاقـل  ثيٌي پيص  قبثل  آیٌذُ  هَجَد دس خػَظ  اقالػبت  ، توبم فؼبليت  تذاٍم  اسصیبثي  ثشاي  هذیشیت”   ثشسسـي سا (  تشاصًبهـ
ِ   داساي  ٍاحذ تجـبسي   كِ  داسد. دس هَاسدي  هَجـَد دس ّشهَسد ثستگي  ٍاقؼيبت  ثِ  ثشسسي  ایي  كٌذ. هيـضاى هي ِ   اسـت   سـَداٍسي   سـبثق ِ   آسـبًي  ٍ ثـ   ثـ
ِ   تَاًـذ ثـذٍى   هي  ٍاحذ تجبسي  ثشاي  فؼبليت  تذاٍم  كبسثشد هجٌبي  ثَدى  هٌبست  دسثبسُ  گيشي داسد، ًتيجِ  دستشسي  هبلي  هٌبثغ ،  تاػـيلي   ٍ تحليـل   تجضیـ
ٍ هـَسد اًتظـبس،     جبسي  هؤثش ثش سَداٍسي  ػَاهل  اص قجيل  هَاسدي  ثشسسي  است  هوكي  فؼبليت  تذاٍم  اسصیبثي  ، ثشاي غَست پزیش ثبضذ. دس غيش ایي اهكبى
 “ثبضذ.  ؾشٍسي  هبلي  تبهيي  ثبلقَُ  ثذّيْب ٍ هٌبثغ  ثبصپشداخت  صهبًي  جذاٍل

  هـجْن   ثكَس راتـي   كِ  است  سٍیذادّب یب ضشایكي  آتي  پيبهذّبي  ، دسثبسُ هطخع  ، دس ّشصهبى قؿبٍت  هستلضم ، فؼبليت  تذاٍم  اص فشؼ  هذیشیت  اسصیبثي .   4
 8 اسد صیش استهَ  ضبهل  اصجولِ  ثبسُ  دس ایي  هشثَـ  ثبضٌذ. ػَاهل هي
 ِسٍیـذادّب یـب ضـشایف     ثب پيبهـذ آى   هشتجف  اثْبم  دٍستش ثبضذ، هيضاى  اي آیٌذُ  ثِ  هشثَـ ، پيبهذ سٍیذادّب یب ضشایف  دسثبسُ  قؿبٍت  ّشچِ ، قَس كلي ث ، 

 یبثذ. هي  افضایص  هالحظِ  قبثل  اي گًَِ ثِ
 ًَِتَاًذ قؿبٍتي هي  ثؼذي  گيشد. سٍیذادّبي هي  غَست  قؿبٍت  اًجبم  د دس صهبىهَجَ  اقالػبت  ، ثشاسبس آیٌذُ  دسثبسُ  قؿبٍت  ّشگ   ِ دس   سا كـ

 كٌذ.  ، ًقؽ است  ثَدُ  هؼقَل  آى  اًجبم  صهبى
 ُثـش قؿـبٍت    ّوگـي  ، سـبصهبًي   ثـشٍى   اص ػَاهل  آى  تبثيشپزیشي  ٍ هيضاى  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تجبسي  فؼبليت  ٍ ضشایف  ، هبّيت ٍ پيچيذگي  اًذاص  

 گزاسد. اثـش هي  پيبهذ سٍیذادّب یب ضشایف  دسثبسُ
5 . ًَِ م  ٍجَد فشؼ  دسثبسُ  ػوذُ  تشدیذي  است  هوكي  یب دسهجوَع  تٌْبیي ِث  كِ  اص سٍیذادّب یب ضشایكي  ّبیي ًو .  صیـش اسـت    ضـش    ایجبد كٌذ، ِث  فؼبليت  تذٍا

َاسد هوكي  ، توبهي فْشست  ایي ب ًيض لضٍهب ِث  گيشد ٍ ٍجَد یك سا دسثش ًوي  ه بم  هؼٌبي  یب چٌذ هَسد اص آًْ  ثبضذ. ًوي  یب اسبسي  ثباّويت  ٍجَد اْث
  مبلي  َبی وشبوٍ

 جبسي  ثش داسایيْبي  جبسي  ثذّيْبي  داسایيْب یب فضًٍي  ثذّيْب ثش كل  كل  فضًٍي . 
 اص حذ ثـش    ثيص  یب توذیذ آًْب ٍجَد ًذاسد یب اتكبي  پشداخت  ثشاي  ثيٌبًِ ٍاقغ  ًوبیيدٍس  تغييش كِ  غيش قبثل  ثب ضشایف  سشسسيذ ثذّيْبي  ضذى  ًضدیك

 . ثلٌذهذت  داسایيْبي  هبلي  تبهيي  ثشاي  هذت كَتبُ  استقشاؼ
 ًِیب ثستبًكبساى  دٍلت  اص جبًت  هبلي  حوبیت  قكغ  ّبي ًطب ٍ . 
 ضذُ  ثيٌي یب پيص  تبسیخي  هبلي  غَستْبي  ، قجق اص ػوليبت  قذ حبغلً  ٍجَُ  ٍسٍدي  ثش جشیبًْبي  خشٍجي  جشیبًْبي  فضًٍي . 
 اغلي  هبلي  ًسجتْبي  ًبهسبػذ ثَدى . 
 ًقذ.  ٍجَُ  دس ایجبد جشیبًْبي  هَسد استابدُ  داسایيْبي  دس اسصش  ػوذُ  یب كبّص  ػوليبتي  ػوذُ  صیبًْبي 
 ىآ  دس پشداخت  یب تبخيش قَالًي  سَد سْبم  ًپشداختي . 
 پشداختٌي  حسبثْبي  ثوَقغ  دس پشداخت  ًبتَاًي . 
 ٍام  هقشس دس قشاسدادّبي  ضشایف  دس سػبیت  ًبتَاًي . 
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 ًقذي  ثِ  اص اػتجبسي  خذهبت  خشیذ كبال ٍ دسیبفت  تغييش ضشایف . 
 ؾشٍسي  گزاسیْبيِ جذیذ یب سبیش سشهبی  اغلي  هحػَل  تَليذ ٍ ػشؾِ  ثشاي  الصم  هبلي  هٌبثغ  دس تبهيي  ًبتَاًي . 

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

 َب   ير وشبوٍسب
 قبًًَي  یب سبیش الضاهبت  سشهبیِ  ثِ  هشثَـ  الضاهبت  سػبیت  ػذم . 
 احتوبال خـبس    آى  ًتبیج  ٍاحذ هضثَس، تحول  هحكَهيت  ثِ  غذٍس ساي  دسغَست  كِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  ػليِ  دس جشیبى  حقَقي  ٍجَد دػبٍي  

 . است  ٍاحذ هَسد سسيذگي  اص تَاى
 ثبضذ  داضتِ  ثش ٍاحذ هَسد سسيذگي  هٌاي  آثبس هبلي  كِ  اي گًَِ  ثِ  دٍلت  یب سيبستْبي  تغييش قَاًيي. 

دس   ٍاحـذ هـَسد سسـيذگي     اص ًـبتَاًي   ، آثـبس ًبضـي   هثـبل  یبثـذ. ثـشاي    كـبّص  دیگـشي   ػَاهل  تَاًذ تَسف هي  اغلت  سٍیذادّب یب ضشایكي  چٌيي  اّويت
داسایيْـب،    فـشٍش   چَى  جبیگضیٌي  ّبي ضيَُ  اص قشیق  ًقذ كبفي  ٍجَُ  تبهيي  ثشاي  هذیشیت  خبظ  ّبي َاًذ ثب ثشًبهِت خَد، هي  ثذّيْبي  ثوَقغ  پشداخت
ِ  دستشسـي   اصقشیق  است  هوكي  كبال ٍ خذهبت  اغلي  كٌٌذُ تبهيي  یك  دادى  ، اص دست تشتيت  ّويي ضَد. ثِ  ، تؼذیل سشهبیِ  ایصضٍاهْب یب اف  استوْبل   ثـ
 ضَد.  ، ججشاى هٌبست  جبیگضیي  كٌٌذُ تبهيي

  حسببرس  مسئًليت
  ثـب اّويـت    ٍجَد اثْبهْبي  احتوبل  ٍ ثشسسي  هبلي  غَستْبي  دس تْيِ  فؼبليت  تذاٍم  اص فشؼ  هذیشیت  استابدُ  ثَدى  هٌبست  ، ثشسسي حسبثشس  هسئَليت .   6

 داسد.  هبلي  افطب دس غَستْبي  ًيبص ثِ  كِ  ٍاحذ دایش است یك  ػٌَاى ثِ  هَسد سسيذگيٍاحذ   فؼبليت  اداهِ  تَاًبیي  دسثبسُ  یب اسبسي
  اضـبسُ   ، ػـذم  كٌذ. ثٌبثشایي  ثيٌي ضَد، پيص  ٍاحذ هَسد سسيذگي  فؼبليت  تَقف  هَجت  است  هوكي  سا كِ  آتي  تَاًذ سٍیذادّب یب ضشایف ًوي  حسبثشس .   7

 گشدد.  هحسَة  فؼبليت  اداهِ ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي  تؿويي  ػٌَاى تَاًذ ثِ ، ًوي حسبثشس  دس گضاسش  ؼبليتف  تذاٍم  دسثبسُ  اثْبم  ثِ

  ريسی بروبمٍ  مالحظبت
ترديدذياسد ممكدهقراردَذكٍرامًردتًجٍيجًدرييذادَاياشرايطيتايذاحتمالحساترسيريسيدرتروامٍحساترس  . 31

ايجادكىذ.فؼالي ادامٍتٍياحذمًردرسيذگيتًاواييتٍوسث ػمذٌ
ٍرييذادَاياشرايطيتٍشًاَذمرتًطتٍتايذوسث َمًارٌحساترسيػملياتدراوجامحساترس  . 33 ممكدهًَشديارتاشدذكد

ٍايدهشىاسداييدرصدًرتايجادكىذ.حساترسفؼالي امٍادتٍياحذمًردرسيذگيتًاواييدرتارٌػمذٌترديذياس  گًود
خطرحساترسديخًدازاجسايترايردتاثيرآوُاراترچگًوگي،52درتىذمىذرجريشُايتراجرايتايذػاليٌرييذادَاياشرايط

قراردَذ.ويسمًردتًجٍ
  ثوَقـغ   اًجـبم   اهـش هَجـت    ایـي  دّـذ  صیـشا،   قشاس هـي   هَسدتَجِ  سیضي سا دس فشایٌذ ثشًبهِ  فؼبليت  تذاٍم  فشؼ  ثِ  هشثَـ  سٍیذادّب ٍ ضشایف ، حسبثشس .  32

 ضَد. هي  فؼبليت  تذاٍم  ثِ  هشثَـ  ضذُ  ضٌبسبیي  ًكبت  ٍ فػل  ٍ حل  هذیشیت  ّبي ثشًبهِ  ، ثشسسي گاتگَ ثب هذیشیت
  كِ ایي  هٌظَس تطخيع ثِ  ، حسبثشس غَست  ثبضذ. دسایي  آٍسدُ  ػول ثِ  اي اٍليِ  ، اسصیبثي حسبثشسي  اٍليِ  دس هشاحل  است  هوكي  هذیشیت  گبُ .  31

ِ   اسـت   كشدُ  سا ضٌبسبیي 5دس ثٌذ   هَاسد هٌذس   چَى  سٍیذادّب یب ضشایكي ، هذیشیت سا   اسصیـبثي   آى داسد،  آى  ٍ فػـل   حـل   ثـشاي   اي ٍ ثشًبهـ
 دّذ. يقشاس ه  هَسد ثشسسي

  احتوـبل   ضَد ٍ دسثـبسُ  هي ى، جَیب فؼبليت  تذاٍم  سا اص فشؼ  هذیشیت  استابدُ  دالیل  ثبضذ، حسبثشس  ًيبٍسدُ  ػول ثِ  اي اٍليِ  ٌَّص اسصیبثي  اگش هذیشیت . 32
خـَد سا    ثخَاّـذ اسصیـبثي    اص هـذیشیت   است  هوكي  كٌذ. حسبثشس ٍ جَ هي  پشس  اص هذیشیت 5دس ثٌذ   هبًٌذ هَاسد هٌذس   ٍجَد سٍیذادّب یب ضشایكي

 ثبضذ.  كشدُ  سا ضٌبسبیي  فؼبليت  تذاٍم  فشؼ  ثِ  هشثَـ  سٍیذادّب یب ضشایف اص  پيطتش هَسدي  اگش حسبثشس  ٍیژُ ثِ آٍسد،  ػول ثِ
ِ  دّـذ، چـَى   قـشاس هـي    سا هـَسد ثشسسـي    ضذُ  ضٌبسبیي  ، اثش سٍیذادّب یب ضشایف خكش حسبثشسي  اص اجضاي  اٍليِ ثشاٍسد  ٌّگبم  حسبثشس .  33 ٍجـَد آًْـب     كـ

 اثش گزاسد.  حسبثشسي  اجشا ٍ حذٍد سٍضْبي  ، صهبًجٌذي ثش هبّيت  است  هوكي

  مديريت  ارزيببي  بررسي
كىذ.،تررسيفؼالي ادامٍتٍياحذمًردرسيذگيراازتًاواييمذيري تايذارزياتيحساترس  . 34
حساتذارياستاوذاردَايطثقارزياتيترايازآنياحذمًردرسيذگيمذيري كىذكٍراتررسيايديرٌتايذَماناترسحس  . 35

ٍياحذمًردرسيذگيازتًاواييمذيري ارزياتيچىاوچٍ.اس كردٌاستفادٌ ٍتد ٌفؼاليد ادامد ٌكمتدرازديازد ازتداري مدا
دَذ.گسترشترازوامٍازتاري ماٌديازدٌخًدراتٍارزياتيتخًاَذديرٌتايذازمذيري رادرترگيرد،حساترسترازوامٍ

ِ  . ّوبى است  حسبثشس  تَسف  فؼبليت  تذاٍم  فشؼ  ثشسسي  اغلي  ، ثخص فؼبليت  اداهِ  ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  اص تَاًبیي  هذیشیت  اسصیبثي. 36 ِ   گًَـ دس   كـ
 ثبضذ. هي  تشاصًبهِ  اص تبسیخ  هبُ 32  ، حذاقل است  آى  اقالػبت  كليِ  دسًظش گشفتي  ثِ  هلضم  هذیشیت  كِ  اي آهذ، دٍسُ 3ثٌذ 
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ِ   اسصیـبثي   هجٌـبي   ، هاشٍؾـبت  اسصیـبثي   ثـشاي   هـذیشیت   تَسـف   ضذُ  ، فشایٌذ قي هذیشیت  اسصیبثي  دس ثشسسي  حسبثشس . 37   سا ثـشاي   هـذیشیت   يّـب  ٍ ثشًبهـ
ِ   هـي   سا ثشسسي  هَؾَع  ، ایي دّذ. حسبثشس قشاس هي  ، هَسد تَجِ آتي  اقذاهبت ِ   كٌـذ كـ ِ   هشتجكـي   اقالػـبت   ّوـ ِ   ٍي  كـ   سٍضـْبي   اجـشاي   دسًتيجـ
 ثبضذ.  هٌظَس ضذُ  اسصیبثي  ، دس ایي است  ضذُ  آگبُ  اص آى  حسبثشسي

خـَد    تَاًـذ اسصیـبثي   هي  ٍجَد داسد، هذیشیت  هبلي  هٌبثغ ثِ  آسبى  سَداٍس ٍ دستشسي  اص ػوليبت  اي سبثقِ  كِ  ، دس هَاسديآهذ 3دس ثٌذ   كِ  گًَِ  ّوبى .  21
ِ  ًيض هؼوَال  اسصیبثي  ایي  ثَدى  هٌبست  دسثبسُ  حسبثشس  گيشي هَاسد، ًتيجِ  گًَِ دّذ. دسایي  اًجبم  تاػيلي  ٍ تحليل  تجضیِ  سا ثذٍى   سٍضـْبي   اجـشاي  ثـ
ِ   ٍاحـذ هـَسد سسـيذگي     تَاًـبیي   دسثـبسُ   ػوذُ  ثتَاًذ تشدیذي  ثبضذ كِ  ضذُ  ضٌبسبیي  سٍیذادّب یب ضشایكي  . اهب، چٌبًچِ ًيبص ًخَاّذ داضت  تاػيلي   ثـ
 خَاّذ داد.  اًجبم 23ثٌذ   ضش  سا ثِ  حسبثشسي  اؾبفي  سٍضْبي  ایجبد كٌذ، حسبثشس  فؼبليت  اداهِ

  مديريت  از ارزيببي  پس  ديرٌ
تًاواييدرتارٌػمذٌتتًاوذترديذيكٍمًردارزياتيازديرٌپسازرييذادَاياشرايطمذيري آگاَيتايذدرتارٌحساترس  . 23

يجًومايذ.پرسايجادكىذ،ازآوانفؼالي ادامٍتٍياحذمًردرسيذگي
(  یـب غيـشآى    ثيٌـي  پـيص   )قبثـل   سٍیذادّبیي  است  هوكي ، اسصیبثي  ثشاي  هذیشیت  هَسد استابدُ  هبلي  اص دٍسُ  پس  اًذ كِد هي  تجشثِ  ثِ  حسبثشس .  22

ِ   فؼبليـت   تـذاٍم   كبسثشد فـشؼ   ثَدى  ثتَاًذ هٌبست  آیذ كِ  پيص  ضَد یب ضشایكي  ٍاقغ هـَسد تشدیـذ قـشاس دّـذ.      ، هـبلي   غـَستْبي   سا دس تْيـ
ِ   اص تـبسیخ   پس  سٍیذادّبي  ثِ  سسيذگي  سٍضْبي  ، ضبهل حسبثشسي  ػوليبت  ٍ اجشاي  سیضي ثشًبهِ  دسجشیبى  است  كيهو  حسبثشس ، اص  تشاصًبهـ

 ضَد.  آگبُ  سٍیذادّب یب ضشایف  گًَِ ایي
ِ  ایي  یبثذ، دس ثشسسي هي  ثب پيبهذ آًْب افضایص  فهشتج  اثْبم  ثبضذ، هيضاى  هشثَـ  دٍستشي  آیٌذُ  ثِ  سٍیذادّب یب ضشایف  ّشچِ  اص آًجب كِ .  21 سٍیـذادّب یـب     گًَـ

  اسـت   هوكـي   قشاس دّذ. حسـبثشس   ثيطتش سا هَسد تَجِ  اقذاهبت  دادى  اًجبم  حسبثشس  ثبضذ كِ  ػوذُ  چٌبى  فؼبليت  تذاٍم  هسبیل  ّبي ثبیذ ًطبًِ  ضشایف
 كٌذ.  هطخع ، فؼبليت  تذاٍم  سا ثش اسصیبثي  سٍیذادّب یب ضشایف  ىآ  ثبلقَُ  ثخَاّذ اّويت  ًبگضیش ضَد اص هذیشیت

ٍاحـذ    تَاًبیي  دسثبسُ  تشدیذ ػوذُ  ایجبدكٌٌذُ  سٍیذادّب یب ضشایف  ّبي ًطبًِ  یبفتي  جْت  سسيذگي  سٍضْبي  قشاحي  ثشاي  حسبثشس  هسئَليت .  22
ٍجـَ   پشس  (، تٌْب ثِ تشاصًبهِ  اص تبسیخ  هبُ 32  )حذاقل  هذیشیت  تَسف  ضذُ  اسصیبثي  اص دٍسُ فشاتش  اي دٍسُ  ثشاي  فؼبليت  اداهِ  ثِ  هَسد سسيذگي
 ضَد. هحذٍد هي  اص هذیشیت

  رييدادَب يب شرايط  شىبسبيي  در صًرت  حسببرسي  اضبفي  ريشُبی
ٍياحدذمدًردرسديذگيتًاواييدرتارٌػمذٌتتًاوذترديذيكٍرييذادَاياشرايطيشىاساييدرصًرتحساترس . 23 ٍتد ادامد

آيرد:ػملزيرراتٍايجادكىذتايذاقذاماتفؼالي 
.لي فؼاازتذايممذيري ارزياتيترمثىايآتياقذاماتترايمذيري َايتروامٍتررسيدالف
،الزمريشدُاياجدرايازطريقيااساسيتااَمي اتُامدرمًردتاييذيارفغيكافيمىاسةشًاَذحساترسيگردايريدب

.كاَىذٌيسايرػًاملديل حمايتيَاي،تروامٍمذيري تروامٍاثرَروًعتررسيازجملٍ
.مذيري آتياقذاماتتروامٍدرتارٌري ازمذيكتثيتاييذيٍدرخًاس دج

ِ   ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  دس هَسد تَاًبیي  ػوذُ  تَاًذ تشدیذي هي  كِ  سٍیذادّب یب ضشایكي .  24 ِ   قـي   اسـت   ایجـبد كٌـذ هوكـي     فؼبليـت   اداهـ   سیـضي  ثشًبهـ
یبثـذ.   هي  اداهِ  كبس حسبثشسي  پيطشفت  هَاصات  ثِ  سٍیذادّب یب ضشایف  ثشسسي ضَد. فشایٌذ  ضٌبسبیي ، حسبثشسي  سٍضْبي  اجشاي  یب دس جشیبى  حسبثشسي
ِ   ٍاحذ هـَسد سسـيذگي    دس تَاًبیي  ػوذُ  تَاًذ تشدیذي هي  سٍیذادّب یب ضشایف  گًَِ  ایي  ثبٍس ثبضذ كِ  ثش ایي  حسبثشس  ّشگبُ ِ   ثـ ایجـبد    فؼبليـت   اداهـ

  ًقـذ كـشدى    ، اصجولِ آتي  اقذاهبت  ثشاي  هذیشیت  ّبي ثشًبهِ  دسثبسُ  پيذا ًوبیذ. حسبثشس  هؿبػف  اّويتي  ستا  هوكي  حسبثشسي  سٍضْبي  كٌذ، ثشخي
یـب    حقـبیق   كٌذ. حسبثشس ٍجَ هي پشس  ، اص هذیشیت سشهبیِ  ، یب افضایص هخبس   تبخيش اًذاختي یب ثِ  یب تجذیذ سبختبس ثذّيْب، كبّص  داسایيْب، استقشاؼ

ِ   اهكبًپـزیشي   دسثـبسُ   دّـذ. حسـبثشس   قشاس هي  سا ًيض هَسد تَجِ  هذیشیت  تَسف  اسصیبثي  اًجبم  اص تبسیخ  پس  آهذُ ثِ دستثيطتش   اقالػبت   ّـبي  ثشًبهـ
 كٌذ. هي  كست  ٍ كبفي  هٌبست  ، ضَاّذ حسبثشسي ٍاحذ هَسد سسيذگي  ّب دسثْجَد ٍؾؼيت ثشًبهِ  ٍ اثش ایي  هذیشیت

 هَاسد صیش ثبضذ8  تَاًذ ضبهل هي  صهيٌِ  دس ایي  هشتجف  سٍضْبي .  25
 ِآًْب ثب هذیشیت  ٍ گاتگَ دسثبسُ  هشثَـ  هبلي  ّبي ثيٌي ًقذ، سَد ٍ سبیش پيص  ٍجَُ  جشیبى  ثِ  هشثَـ  اقالػبت  ٍ تحليل  تجضی . 
 ِآى  دسثبسُ ٍ گاتگَ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  اي دٍسُ  هيبى  هبلي  غَستْبي  آخشیي  ٍ تحليل  تجضی . 
 آًْب.  ًقؽ  هَاسد احتوبلي  ٍ تؼييي  هطبسكت  ٍ اًتطبس اٍساق  دسیبفتي  هبلي  تسْيالت  قشاسدادّبي  ضشایف  ثشسسي 
 ِدسغَست  ٍاحذهَسد سسيذگي  ثباّويت  ّبي ٍ كويتِ  هذیشُ ، ّيبت سْبم  غبحجبى  ػوَهي  هجبهغ  غَستجلسبت  هكبلؼ(    ِ   هٌظـَس یـبفتي    ٍجـَد( ثـ

 . هبلي  تبهيي  هطكالت  ثبسُسد  بتيًك
 قش   ٍ دسضشف  ضذُ  هكش   حقَقي  دػبٍي  دسثبسُ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  ٍ جَ اص هطبٍس حقَقي  پشس   ِ   اسصیـبثي   ثـَدى   ٍاحـذ ٍ هٌبسـت    آى  ػليـ

 آًْب.  آثبس هبلي ثشاٍسداص پيبهذ آًْب ٍ   هذیشیت
 تَاًـبیي   ٍ اسصیـبثي   هبلي  پطتيجبًي  ٍ تذاٍم  تبهيي  ثشاي  ٍ ثبلث  ٍاثستِ  ثب اضخبظ  ضذُ  اًجبم  تَافقْبي  اجشاي  ٍ قبثليت  قبًًَي  ٍجَد، ٍجبّت  اثجبت  

 . اؾبفي  ٍجَُ  دس تبهيي  اضخبظ  ایي  هبلي
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 هطتشیبى  ًطذُ  اًجبم  ثب سابسضْبي  دس ساثكِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  ّبي ثشًبهِ  ثشسسي . 
 فؼبليت  اداهِ  سا ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي  كِ  هَاسدي  ضٌبسبیي  ثشاي  تشاصًبهِ  ص تبسیخا  پس  سٍیذادّبي  ثشسسي   ِ ٍاحـذ دایـش     یـك   ػٌـَاى   ثـ

 گزاسد. اثش هي  ثش آى  اي گًَِ دّذ یب ثِ هي  كبّص
  ّـبي  اػتوـبد سيسـتن    قبثليـت   ثبضـذ، حسـبثشس    سٍیذادّب یب ضشایف  پيبهذ آتي  دس ثشسسي  هْوي  ػبهل ًقذ،  ٍجَُ  جشیبى  ٍ تحليل  تجضیِ  كِ  دس هَاسدي .  26

ِ  ثيٌي پيص  صیشثٌبي  اص هاشٍؾبت  پطتيجبًي  ثشاي  كبفي  ٍ ٍجَد دالیل  اقالػبت  گًَِ ایي  دس تْيِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  دّـذ.  قـشاس هـي    ّب سا هَسد تَجـ
 ذ8كٌ هي  هَاسد صیش سا ًيض هقبیسِ  ، حسبثشس ثش ایي  ػالٍُ
َا.ديرٌآنياقؼياخيرتاوتايجَايديرٌيترايردماليداطالػاتالف
ريز.تاتاري آمذٌتٍدس تاوتايججاريديرٌيترايردمالياطالػاتدب

   حسببرسي  گيری ي گسارشگری وتيجٍ
تٍيجًدداردكٍرييذادَاياشرايطيوظرييآياتٍٍكىذكتايذمشخصآمذٌتٍدس شًاَذحساترسيتراساسحساترس  . 27

ايجادكىذ.فؼالي ادامٍتٍياحذمًردرسيذگيدرتًاواييػمذٌتتًاوذترديذييادرمجمًعتىُايي
افطـب ضـَد     سٍضٌي ثِ  ٍ اثش اثْبم  هبّيت  است  الصم  حسبثشس ًظش ثِ  صیبد ثبضذ كِ  چٌبى  آى  اثش ثبلقَُ  ٍجَد داسد كِ  دس هَاسدي  یب اسبسي  ثباّويت  اثْبم .  11

 ًجبضذ.  كٌٌذُ گوشاُ  هبلي  تب غَستْبي

  فعبليت  تدايم  بٍ  وسبت  يجًد ابُبم
هـَسد    هـبلي   َستْبيٍجَد هَاسد صیش سا دس غـ   ٍجَد داسد، حسبثشس  ثب اّويتي  اهب اثْبم  است  ، هٌبست فؼبليت  تذاٍم  اص فشؼ  استابدُ  چٌبًچِ .  13

 دّذ8 قشاس هي  تَجِ
ِ   ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي  دسثبسُ  تشدیذ ػوذُ  ایجبد كٌٌذُ  اغلي  سٍیذادّب یب ضشایف  كبفي  تَغيف ـ الف ِ   فؼبليـت   اداهـ   ّـبي  ٍ ثشًبهـ

 . سٍیذادّب یبضشایف  ثشخَسد ثب آى  ثشاي  هذیشیت
ِ   ًسـجت   ػوـذُ   تشدیـذي   اسـت   هوكي  كِ  سٍیذادّب یب ضشایكي  ثِ  هشثَـ  ثباّويت  اثْبم  دسثبسُ  هٌبست  تَؾيح ـ  ة ٍاحـذ هـَسد     تَاًـبیي   ثـ

ِ   است  هوكي  سٍ، ٍاحذ هَسد سسيذگي ٍاحذ دایش ایجبد كٌذ ٍ اصایي یك  ػٌَاى ثِ  فؼبليت  اداهِ  ثِ  سسيذگي داسایيْـب ٍ    ثبصیبفـت   قبدس ثـ
 ًجبضذ.  تجبسي  ػوليبت  ػبدي  خَد دس سٍال  ثذّيْبي  تسَیِ

اظُدار،امداتايدذوظدرموثدًل،حساترسماليدرصًرتُايكافييافشايفؼالي تذايمدرتارٌتااَمي يجًداتُامدرصًرت . 12
ٍاس ممكهكٍرييذادَاياشرايطيدرتارٌتااَمي يجًداتُامحاييتىذتًضيحييكتاافسيدن ٌرديدذيتتد درمدًردػمدذ
درتىدذمًاردمىدذرجكٍماليصًرتُايتًضيحييادداش تٍتيىجامذيتااشارٌفؼالي ادامٍتٍياحذمًردرسيذگيتًاوايي

كٌـذ   هي  تَجِ  هَؾَع  ایي  ، ثِ هبلي  افطب دسغَستْبي  كابیت  دس اسصیبثي  حسبثشس.كىذخًدراتؼذيلومايذ،گسارشراافشامي13
  ػبدي  ثذّيْب دس سٍال  داسایيْب ٍ پشداخت  دس ثبصیبفت  ٍاحذ هَسد سسيذگي  ًبتَاًي  احتوبل سا ثِ  كٌٌذگبى استابدُ  تَجِ  افطب ضذُ  اقالػبت  كِ

ِ    سا كـبفي   هبلي  غَستْبي  دس یبدداضتْبي  اقالػبت  افطبي  حسبثشس  كِ  ًوبیذ. دس هَاسدي  جلت  سٍضٌي ، ثِ تجبسي  ػوليبت ثٌـذ    ثذاًـذ، ًوًَـ
 8 صیش است  ضش  ضَد ثِ هي  ثؼذ اص ثٌذ اظْبسًظش دس   كِ  تَؾيحي

ِ   قبثـل   اخيـش صیبًْـبي    سـبلْبي   قـي   ، ضشكت آهذُ  هبلي  غَستْبي ...  تَؾيحي  دس یبدداضت  كِ  گًَِ ّوبى” ،  اسـت   ضـذُ   هتحوـل   اي هالحظـ
ِ  ًسـجت   ضشكت  جبسي  ثذّيْبي  ٍ جوغ  ضذُ  هتجبٍص اص ... ثشاثش سشهبیِ  تشاصًبهِ  دستبسیخ  كتضش  اًجبضتِ  صیبى  كِ اي گًَِ ثِ   داسایيْـبي   جوـغ   ثـ

  ٍجـَد اثْـبهي    دٌّـذُ  هضثـَس، ًطـبى    دس یبدداضـت   سبیش هـَاسد هٌـذس     ّوشاُ  ثِ  هَؾَع  . ایي است  یبفتِ  فضًٍي  ... سیبل  هجلغ  هؼبدل  آى  جبسي
 “كٌذ. ایجبد هي  ػوذُ  تشدیذي  فؼبليت  اداهِ  ثِ  ضشكت  تَاًبیي  ثِ  ًسجت  كِ  است  ثباّويت

آثاركٍ،فؼالي تذايمدرتارٌاتُامشامل،تااَمي يايجًدمًاردمتؼذداتُامفؼالي تذايمدرتارٌاساسيدرمًارديجًداتُام  . 11
ٍ،وسث ماليآوُادرصًرتُايافشايوظرازافشاياػذمتايذصرفحساترستاشذ،اساسيدرمجمًعآنتالوًٌ صدًرتُاآنتد
كىذ.اظُاروظرارائٍػذم

 8 صیش است  ضش  ضَد ثِ هي  اظْبسًظش اسائِ  ، ػذم اسبسي  ٍجَد اثْبم  دليل ثِ  كِ  دس هَاسدي  اص ثٌذ هشثَـ  اي ًوًَِ
ِ   هَفـق   ضـشكت   گـضاسش   ایـي   تب تـبسیخ  . است  ضذُ  حبل  دیي  ثِ  تجذیل  تسْيالت  ٍ ثبقيوبًذُ  یبفتِ  پبیبى 31×1  هبُ دي 11دس   شكتض  هبلي  تبهيي  قشاسدادّبي”   ثـ

ُ   ساي  هَجـت  ثِ  ایٌكِ  ، ؾوي ًطذُ  جبیگضیي  هبلي  هٌبثغ  یب كست  ثذّي  ایي  ثبصپشداخت  توذیذ هْلت ِ كب  اهـَال   تَقيـف   حكـن   دادگـب   ضـشكت   سخبًـ
ایجبد كٌـذ    ػوذُ  تشدیذي  فؼبليت  اداهِ  ثِ  ضشكت  تَاًبیي  ثِ  تَاًذ ًسجت هي  كِ  است  اسبسي  ٍجَد اثْبهي  دٌّذُ سٍیذادّب ًطبى  . ایي است  غبدس ضذُ
 خَد ًجبضذ.  جبسيت  فؼبليت  ػبدي  ثذّيْب دسسٍال  داسایيْب ٍ تسَیِ  ثبصیبفت  قبدس ثِ  ضشكت  است  هوكي  ٍ ثٌبثشایي

 “ثبضذ. پزیش ًوي اهكبى  هؤسسِ  ایي  الزكش، ثشاي فَق  هبلي  غَستْبي  ثِ  اظْبسًظش ًسجت ثبال، دس ثٌذ ...  هٌذس   ضش  ثِ  اسبسي  ٍجَد اثْبم  دليل  ثِ
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امدرصًرت  . 12 مي يجًداُت تيداوگرريشدىيتايذٍتكىذ.گسارشارائٍشريطتايذوظرم،حساترسماليدرصًرتُايكافيافشاييػذمتاَا
اميتاشذكٍياقؼي ايه مي اُت ًاواييدرتارٌاس ممكهيجًدداردكٍتاَا ٍياحذمًردرسيذگيت ٍتد ٌترديدذي،فؼاليد ادامد ػمدذ

ًَِايجادكىذ ـ  اي . ًو ذ هشَث َاسدي  اص ٌث بم  افطبي  ػذم  دليل ِث  كِ  دسه ويت  اْث  8 صیش است  ضش  ضَد ِث هي  اساِئ  ، ًظش هطشٍـ ثبّا
  ایـي   ٍ تـب تـبسیخ    ًطـذُ   پشداخـت   ــ   قـشاسداد تسـْيالت    پبیـبى   تبسیخ ـ  31×2  خشدادهبُ 13  تب تبسیخ  ثبًكي  تسْيالت  سشسسيذ ضذُ  اقسبـ  ػوذُ ثخص”

  ثباّويـت   ٍجـَد اثْـبهي    دٌّذُ ًطبى  ٍؾؼيت  . ایي است  ًگشدیذُ  جبیگضیي  هبلي  بثغهٌ  یب كست  آى  ثبصپشداخت  توذیذ هْلت  ثِ  هَفق  ضشكت  گضاسش
ِ   ثبصیبفت  قبدس ثِ  ضشكت  است  ، هوكي ایجبد كٌذ ٍ ثٌبثشایي  ػوذُ  تشدیذي  فؼبليت  اداهِ  ثِ  ضشكت  تَاًبیي  ثِ  تَاًذ ًسجت هي  كِ  است   داسایيْب ٍ تسـَی

 . است  افطب ًطذُ  هبلي  دس غَستْبي  ٍاقؼيت  خَد ًجبضذ. ایي  تجبسي  ؼبليتف  ػبدي  سٍال ثذّيْب دس
ُ  یـبد   هـبلي   غـَستْبي  ثبال، دس ثٌذ ...  آثبس هَسد هٌذس   استثٌبي  ، ثِ هؤسسِ  ًظش ایي ثِ  27  دس تـبسیخ  ...  ضـشكت   هـبلي   ثـبال، ٍؾـؼيت   دس  ضـذ

ُ   ٍ جشیبى  ػوليبت  ٍ ًتبیج 31×3  اساٌذهبُ ِ   هٌتْـي   هـبلي   سـبل   سا ثـشاي   ًقـذ آى   ٍجـَ ِ   هضثـَس، اص توـبم    تـبسیخ   ثـ   ، قجـق  ثـب اّويـت    ّـبي  جٌجـ
 “دّذ. هي  ًطبى  ًحَ هكلَة  ، ثِ حسبثذاسي  استبًذاسدّبي

  فعبليت  تدايم  فرض  وبًدن  مىبسب
ٍفؼالي تذايمترمثىايمالياماصًرتُايوثاشذفؼالي ادامٍقادرتٍ،ياحذمًردرسيذگيوظرحساترستٍچىاوچٍ  . 13 ٌتُيد شدذ

ُ كىذ.يامرديدارائٍوظرمشريطمًرد،حسة،اَمي ميسانتٍتايذتاتًجٍتاشذ،حساترس   سٍضـْبي   ثشاسـبس   حسـبثشس   ّشگـب
ِ  ًوي  ٍاحذ هَسد سسيذگي  هتقبػذ ضَد كِ ، هذیشیت  ّبي آثبس ثشًبهِ  ، ضبهل دسیبفتي  ٍ اقالػبت  اجشا ضذُ اؾبفي ِ    فؼبليـت  تَاًذ ثـ   خـَد اداهـ

ٍ   اسـت   ًبهٌبسـت   هـبلي   غَستْبي  دس تْيِ  ضذُ  استابدُ  فؼبليت  تذاٍم  افطب، فشؼ  غشفٌظش اص افطب یب ػذم  كٌذ كِ هي  گيشي ًتيجِ  دّذ، چٌيي
 كٌذ. هي  یب هشدٍد اسائِ  هَسد، ًظش هطشٍـ  حست

ِ   فؼبليـت   تذاٍم  اص فشؼ  استابدُ  ثشسذ كِ  ًتيجِ  ایي  ثِ  حذ هَسد سسيذگيٍا  هذیشیت  ّشگبُ .  14 ِ  ، اسـت   ًبهٌبسـت   هـبلي   غـَستْبي   دس تْيـ   تْيـ
ضـَد    هطخع  آهذُ ثِ دست  ٍ اقالػبت  اجشا ضذُ  اؾبفي  سٍضْبي  ثشاسبس  یبثذ. چٌبًچِ هي  ؾشٍست  فؼبليت  تَقف  ثشهجٌبي  هبلي  غَستْبي

ُ   هجٌبي ثِ  ثباضبسُ  حسبثشس ، است  آهذُ  ػول ثِ  كبفي  ٍ افطبي  هٌبست  فؼبليت  تَقف  هجٌبي  كِ   قجـق  ، دس ثٌـذ اظْـبسًظش گـضاسش     هَسد اسـتابد
 كٌذ. هي  اسائِ  ًظش هقجَل ،6113استبًذاسد 

  آن  يب گسترش  ارزيببي  اوجبم  بٍ  مديريت  تمبيل  عدم
ٍ،تمدايليحسداترساسد تايجدًددرخًاگدرمذيري   . 15 ٍآنيداگستددرشارزيداتياوجدامتد تايدذلدسيمتاشددذ،حسداترسوذاشتدد

َاسد هٌـذس    ضشایف  ثشخي دس. ،دروظرگيردرسيذگيدردامىٍيجًدمحذيدي دليلخًدراٍتسارشگتؼذيل ذ هـ ـذّبي   ، هبًٌ ، 21ٍ  35، 32  دس ٌث
م  اص هذیشیت  است  هوكي  حسبثشس َاّذ تذٍا ِ    خَد سا گستشش  كٌذ یب اسصیبثي  سا اسصیبثي  ٍاحذ هَسد سسيذگي  فؼبليت  ثخ   توـبیلي   هـذیشیت   دّـذ. چٌبًچـ

َليتي  هذیشیت  تَسف  اسصیبثي  ػذم  ججشاى  ثشاي  ثبضذ، حسبثشس  اهش ًذاضتِ  ایي  ِث ذ ِث ًذاسد ٍ هي  هسئ ًَا َاّذ هٌبسـت    كسـت   هيسش ًجَدى  دليل ت   بفيٍ كـ   ضـ
م  اص فشؼ  استابدُ  دسثبسُ  كٌذ.  خَد سا تؼذیل  ، گضاسش هبلي  غَستْبي  دس تْيِ  فؼبليت  تذٍا

ِ   ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي  ، دسثبسُ هذیشیت  تَسف  اسصیبثي  ثب ٍجَد ػذم  است  هوكي  هَاسد، حسبثشس  دس ثشخي .  16 ِ   ثـ هتقبػـذ    فؼبليـت   اداهـ
  غَستْبي  دس تْيِ  فؼبليت  تذاٍم  اص فشؼ  هذیشیت  استابدُ  ثَدى  هٌبست  اسصیبثي  ثشاي  است  هوكي  حسبثشسي  ش سٍضْبي، سبی هثبل  ضَد. ثشاي

داسد. اهـب دس سـبیش     دستشسـي   هـبلي   هٌـبثغ   ثِ  آسبًي ٍ ثِ  سَداٍس است  اص ػوليبت  اي سبثقِ  داساي  ٍاحذ هَسد سسيذگي  چَى ثبضذ،  كبفي  هبلي
دس   ٍجـَد تشدیـذ ػوـذُ     احتوبل  دٌّذُ ًطبى  ًتَاًذ ٍجَد سٍیذادّب یب ضشایف  است  هوكي  ، حسبثشس هذیشیت  ًجَد اسصیبثي  د، دسغَستهَاس

ٌـذ. دس  سا تبیيـذ یـب سد ك    كبٌّـذُ   ثشخَسد ثب آًْب یب سبیش ػَاهل  ثشاي  هذیشیت  ّبي ، ٍجَد ثشًبهِ فؼبليت  اداهِ  ثِ  ٍاحذ هَسد سسيذگي  تَاًبیي
 كٌذ. هي  تؼذیل ،5112 استبًذاسد  خَد سا قجق  گضاسش  هَاسد، حسبثشس  گًَِ ایي

  مبلي  در امضب يب تبييد صًرتُبی  تًجٍ  تبخير قببل
  دالیـل   حسبثشس گيشد، هي  غَست  هذیشیت  تَسف  هبلي  دس اهؿب یب تبیيذ غَستْبي  تشاصًبهِ  اص تبسیخ  پس  تَجْي  تبخيش قبثل  كِ  دس هَاسدي .  17

  ثبضذ، حسبثشس  فؼبليت  تذاٍم  اسصیبثي  ثِ  هشثَـ  ثب سٍیذادّب یب ضشایف  تبخيش دسساثكِ  ایي  كِ  دّذ. دسغَستي قشاس هي  تبخيش سا هَسد تَجِ  ایي
ثٌذ   ضش   ثِ  ثب اّويت  ٍجَد اثْبم  دسثبسُ  حسبثشس  گيشي ثش ًتيجِ  ، اثش آى ٍ ّوچٌيي 23ثٌذ   ضش   سا ثِ  حسبثشسي  اؾبفي  سٍضْبي  اجشاي  لضٍم
 دّذ. قشاس هي  سا هَسد تَجِ 27

 اجرا  تبريخ
 . االجشاست د، الصمَض هيضشٍع   اص آى  پس ٍ 3161اص اٍل فشٍسدیي   آى  هبلي  دٍسُ  كِ  هبلي  غَستْبي  حسبثشسي  ثشاي استبًذاسد  ایي . 21
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