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مقذمه

ّاي حساتساضي ّوطاُ تا ًحَُ حساتساضي ِ ضٍيزض اًتراب ٍ تغييط  ، هؼياضّايايي استاًساضز . 1

ضا تداَيع  تغييطات، تغييط زض تطآٍضزّااي حسااتساضي ٍ اغااش اضاتثاّات     ايي ٍ افطاي 

ي اتناهطتَط تَزى ٍ قاتليت ٍيژگيْاي ميفي  مول تِ اضتقاياستاًساضز ّسف ايي . مٌس هي

قايساِ  قاتليات ه ّوچٌايي حػاَا اعويٌااى اظ    ٍ  اعاػات هٌسضج زض غاَضتْاي هاا ي  

ي هاا ي ساايط   ْاٍ تاا غاَضت   ّاي هرتلاف  زض زٍضٍُاحس گعاضضگط  يلي ها ي ْاغَضت

 تاضس. هيگعاضضگط يّا ٍاحس

ّاي حساتساضي، تِ استثٌاي ا عاهات افطايي مِ هطتاَط تاِ    ا عاهات افطاي هطتَط تِ ضٍيِ . 2

ًحَُ  1ّاي حساتساضي است، زض استاًساضز حساتساضي ترص ػوَهي ضواضُ  تغييط زض ضٍيِ

 اضائِ ضسُ است. اضائِ صَضتْاي هالي

دامنهکاربرد

3 .     ِ ِ     ایي استاًساضز زض ذصوَ  اًترواو ٍ ارواضي طي ضٍیو ّوا ٍ   ّواي ساوااساضيت تي  وط زض ضٍیو

 ّاي لبلت کاضاطز زاضز. اطآٍضزّاي ساااساضي ٍ اصالح اشتباّات زٍضُ

ِ   قثل ٍ تؼسيات قا ّاي اثطات ها ياتي اغاش اضتثاّات زٍضُ . 4 تاطاي   تل تساطي تاِ گصضات

 گيطز. وي، زض ايي استاًساضز هسًظط قطاض ًّاي حساتساضي اػواا تغييط زض ضٍيِ

تعاريف

 شسُ ظیط اراض ضفتِ است: هشرصاصغالسات شیل زض ایي استاًساضز اا هعاًي  .5

 ِشاهل العاهات لاًًَي( ذاصي ّاي ضٍشت لَاعس ٍ ّا ّاي ساااساضي: اصَلت هباًيت ه ثاق ضٍی( 

 شَز. ي هالي اراض يطفتِ هيْااست کِ زض تْ ِ ٍ اضائِ صَضت

 یا هصوط  ازٍاضي یوك     تي  ط زض اطآٍضز ساااساضي: تعسیل هبلغ زفتطي یك زاضایي یا اسّي

زاضایي است کِ زض ًت جِ اضظیااي ٍضع ت هَجَزت هٌواف  ٍ تعْوسات آتوي هوَضز اًتآواض آى      

ّاي ساااساضيت ًاشي اظ اعالعات یا تحَالت شَز. تي  ط زض اطآٍضز ٍ اسّي ساصل هي زاضایي

 شَز. جسیس است ٍ اٌااطایي اصالح اشتباُ هحاَو ًوي
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      عولي ًبَزى: اراضي طي یك العامت ظهاًي عولي ً ات کِ ٍاسس يعاضشورط اوِ زالیول هٌغموي

لازض اِ اجطاي آى ًباشس. شطایغي کِ اراضي طي العاهات یك تي  وط زض ضٍیوِ ساوااساضي یوا     

 هجسز عولي ً ات عباضتٌس اظ: شتباُ اظ عطیك اضائِاصالح یك ا

ُ  آثاض  . الف ّواي يصشوتِ    اراضي طي تي  ط زض ضٍیِ ساااساضي ٍ یا اصالح اشوتباُ اوطاي زٍض

 باشس.تع  ي ً لاال

 اضائِ هجسز ً اظهٌس هفطٍضاتي زضااضُ لصس ٍ ً ت هسیطیت زض زٍضُ)ّاي( لبل ااشس؛ یا .   و

سواکن اوط شٌاسوایيت     شوطایظ  تشور ص هباليي ااشس کِ  طآٍضزً اظهٌس ااضائِ هجسز  .   ة

ي هوالي  ْاظهاى تصَیب صَضتزستطسي اِ اعالعات ي طي یا افشاي آى هبالغ؛ ٍ  اًساظُ

 يصشتِ ؛ اِ عَض ع ٌي اهراًپصیط ًباشس.  ّاي زٍضُ

      اشتباّات زٍضُ)ّاي( لبل: عسم اضائِ یا اضائِ ًازضست اعالعوات زض صوَضتْاي هوالي ٍاسوس

رط عي یك یا چٌس زٍضُ لبل است کِ اظ عسم استفازُ یا استفازُ ًازضست اظ اعالعات يعاضش

 ي طًس کِ: لاال اترایي ًشات هي

 ّا زض زستطس اَزُ است؛ ٍ زض ظهاى تصَیب صَضتْاي هالي آى زٍضُ الف .

تآاض زاشت کِ زض تْ ِ ٍ اضائِ آى صَضتْاي هالي لااول اسو   اي هعمَل هي يًَِ اِ .   و َاى ًا ُ ت تفاز

 اَزُ است.

ّاي ساااساضيت  اراضي طي ضٍیِ اًتراو ٍ زض اشتباُچٌ ي اشتباّاتي شاهل آثاض اشتباّات ضیاضيت 

 ااشس. ٍ تملب هي ّا ٍالع تٍ یا ًازیسُ يطفتي اشتباّات سَْي یا تعب ط ًازضست 

 :تاطي اِ آیٌسُ: عباضت است اظ 

ایط ضٍیسازّا ٍ شطایغي کِ اعوس اظ تواضید   اعوال ضٍیِ ساااساضي جسیس زض هَضز هعاهالتت س الف .

 زّس؛ ٍ تي  ط ضٍیِ ضخ هي

 ّاي جاضي ٍ آتي هتأثط اظ آى تي  ط. شٌاسایي اثط تي  ط زض اطآٍضز ساااساضي زض زٍضُ .  و

 اشتباُ هطاَط  یكاصالح  یایك ضٍیِ ساااساضي جسیس   طياضائِ هجسز: عباضت است اظ اراضي

ّواًٌس ایي کِ آى ضٍیِ اظ ااتسا هوَضز اسوتفازُ    اِ يصشتِاظ عطیك تاطي  لبل يّا اِ زٍضُ

  ایي کِ ّطيع اشتباّي ضخ ًسازُ است. یااَزُ است 
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هايحسابذاريرويه

هايحسابذاريانتخابوبكارگيريرويه

عَض ذا  زض هَضز یك هعاهلِ یا ضٍیوساز   ٌّراهي کِ یك استاًساضز ساااساضي ارش عوَهي اِ .6

ّاي ساااساضي هٌاسب اطاي آى هعاهلِ یا ضٍیساز اایس اوط اسواس آى    یا ضٍیِکاضاطز زاضزت ضٍیِ 

 استاًساضز تع  ي شَز.

استاًساضز ساااساضي ارش عوَهي ٍجوَز   تزض شطایغي کِ زض هَضز یك هعاهلِ یا ضٍیساز ذا  . 7

اضائوِ  اوِ   ّواي ساوااساضي کوِ هٌجوط     ٍ اراضي طي ضٍیِ تع  ي اطايًساضزت ٍاسس يعاضشرط اایس 

 شَزت اظ لضاٍت استفازُ کٌس. اترا ٍ هطاَط هي عالعات لاالا

ت ٍاسس يعاضشرط اایس اِ تطت ب اٍلَیت ٍ اط ساب اهراًپصیط 7اطاي اًجام لضاٍت هطاَط اِ اٌس  . 8

 اَزى اظ هٌاا  ظیط استفازُ کٌس:

العاهات ٍ ضٌّوَزّاي هٌسضج زض استاًساضزّاي ساوااساضي اروش عووَهي زض هوَضز      . الف

 ات هشااِ ٍ هطاَط؛ ٍهَضَع

ِ  تعاضیفت هع اضّاي شٌاذت ٍ اًساظُ . و ّوا کوِ زض    ي طي زاضای ْات اسّ ْات زضآهسّا ٍ ّعیٌو

 سایط استاًساضزّاي ساااساضي ارش عوَهي اضائِ شسُ است.

9 .     ِ ّواي سوایط ًْازّواي توسٍیي      زض اعوال لضاٍتت ٍاسس يعاضشرط هوي تَاًوس جسیوستطیي ا اً و

پصیطفتِ شسُ ارش عوَهي یا ذصَصي ضا تا ه عاًي کِ اا هٌاا  هٌسضج زض  ّاي ضٍشاستاًساضز ٍ 

 تضاز ًساشتِ ااشست هَضز استفازُ لطاض زّس.  8اٌس 

هايحسابذاريثباترويه

ّاي ساااساضي هٌاسبي ضا اطاي هعاهالت ٍ ضٍیسازّاي هشااِ اًتراو ٍ  ٍاسس يعاضشرط اایس ضٍیِ . 01

کِ یك استاًساضز ساااساضي ارش عوَهي اِ عَض ذوا    هرط ایياِ عَض یرٌَاذت اِ کاض ي طزت 

ِ  اسوت  هوري کِ اساًس هجاظ یا العاهي ضا الالهي اٌسي عبمِ هوَضز آًْوا    هتفواٍتي زض  ّواي  ضٍیو

اٌسي ضا العاهي یا هجاظ اساًس اایس اطاي ّط عبمِ یوك   ايط استاًساضزي چٌ ي عبمِ. ااشس هٌاسب

 ذت اراض يطفتِ شَز.ضٍیِ هٌاسب اًتراو ٍ اِ عَض یرٌَا
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 حسابذاريهايهرويدرتغيير

 ضا تي  ط زّس کِ تي  ط هعاَض: ساااساضيٍاسس يعاضشرط تٌْا ظهاًي اایس ضٍیِ  . 00

 تَسظ یك استاًساضز ساااساضي ارش عوَهي العاهي شسُ ااشس؛ یا . الف

ا زض هَضز آثواض  تطي ض هطاَط ْاي هالي شَز کِ اعالعات لاال اتراتط ٍصَضت اِ تْ ِ هٌجط . و

 هعاهالت ٍ سایط ضٍیسازّا ٍ شطایظ اضائِ کٌس.

ي ْاًياظ زاضًس غاَضت  هَخَز ضًٍسّاي ضٌاسايي هٌظَض ي ها ي تِْامٌٌسگاى غَضت استفازُ . 12

ِ       ها ي يل ٍاحس گعاضضگط ضا زض زٍضُ ّااي   ّااي هرتلاف هقايساِ مٌٌاس. تٌااتطايي، ضٍيا

ماِ   ضَز هگط اييتِ زٍضُ تؼس تناض گطفتِ هياي  حساتساضي ينساًي زض ّط زٍضُ ٍ اظ زٍضُ

 تاضس. ضطٍضي 11يل تغييط ضٍيِ حساتساضي هٌغثق تا هؼياضّاي هٌسضج زض تٌس 

ٍ ي طي یك هعاهلِت ضٍیساز یا شوطایظ   شٌاسایي یا اًساظُ ت تي  ط زضساااساضي عولتي  ط زض ًحَُ  . 03

 شًَس. هي هحاَو ااساضيسا ّاي ضٍیِ زض تي  طّوچٌ ي تي  ط زض هبٌاي ساااساضيت 

 شًَس: ّاي ساااساضي هحاَو ًويهَاضز ظیط تي  ط زض ضٍیِ . 01

اراضي طي یك ضٍیِ ساااساضي اطاي هعاهالت ٍ سایط ضٍیسازّا ٍ شطایغي کوِ هاّ تواب اوا     . الف

هتفواٍت   ضٍشٌي اِ پ َستِ است کِ زض يصشتِ اِ ٍلَع  ٍ شطایغي ضٍیسازّا تهعاهالت

 ااشس.

ي یك ضٍیِ ساااساضي جسیس زض هَضز هعاهالت ٍ سایط ضٍیسازّا ٍ شطایغي کوِ  اراضي ط . و

 اطاي ًرات ي ااض اتفاق افتازُ است یا پ ش اظ ایي کن اّو ت اَزُ است.

عبك استاًساضزّاي ساااساضي ارش عوَهي هطاوَط اوِ    ااض ْا اطاي اٍل يتجسیس اضظیااي زاضای  . 05

ًاهشَْزت تي  ط زض ضٍیِ ساوااساضي اسوت کوِ اایوس عبوك      ي ْاي ثاات هشَْز یا زاضای ْازاضای 

 تجسیس اضظیااي اا آى اطذَضز شَز. عٌَاى اِت هطاَطاستاًساضزّاي 

ارائهمجذد

 جسیس  ضٍیِ  اطهبٌاي ت جاضي  سال  اِ  هطاَط  اضلام ي طزت  صَضت  تي  طي  ساااساضي  ضٍیِ زض  چٌاًچِ . 06

شَزت اوِ ًحوَي    هي هجسز  اضائوِ جسیس  ضٍیِ  اطهبٌاي ً ع  لبل  سٌَات  اي همایاِ  اضلام ٍ  هٌعرس

 يوطزش ” زض اایس ضٍیِ تي  ط اًباشتِ ضٍیِ جسیس اظ ااتسا هَضز استفازُ اَزُ است. آثاض تکِ يَیي

 .شَز  هٌعرس زٍضُ ااتساي ذالص اضظش تعسیل جْت “ذالص اضظش زض تي  طات سااو
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ط  اًثاضتِ  تؼسيات . 17   سااا  ػولناطز   ًتايح تا  اضتثاعي  گًَِ ّيچ  ايٌنِ  خْت  ِت ، قثل  تسٌَا  ِت  هطَت

. ضاَز   زازُ  زذا ات   خااضي   سااا  ذا ع تغييط زض ٍضاؼيت هاا ي    تؼييي زض ًثايس ًساضز،  خاضي

ض  تؼسيات اي  اضقام هدسز  اضائاِ  عطيق اظ تايس هعَت  تطتياة  تاسيي  ضَز.  گطفتِ  حساب ِت  قثل  ساْ 

 .ذَاّس ضس  تؼسيل  زٍضُ  ا ع اتتساياضظش ذ  هاًسُ

اي یك یا چٌس زٍضُ لبل عولي ًباشست ٍاسوس يعاضشورط اایوس     ظهاًي کِ اضائِ هجسز اضلام همایاِ . 08

 ي طز.هوري )کِ هوري است زٍضُ جاضي ااشس( اراض   ضٍیِ ساااساضي جسیس ضا زض اٍل ي زٍضُ

اي  تساضي خسيس زض هَضز اعاػات هقايسِزض ضطايغي مِ اضائِ هدسز ا عاهي است، ضٍيِ حسا . 19

ِ  تناض گطفتِ هي ػولي تاضس،اي مِ  ّاي قثل تا زٍضُ زٍضُ اي  گصضاتِ تاا زٍضُ    ضَز. تسطي تا

 اتتسا ٍ اًتْاي آى زٍضُ، هيسط تاضس.  مِ تؼييي آثاض اًثاضتِ تط هاًسُ حساتْاي ػولي است 

افشا

 ٍاسس يعاضشرط اایس هَاضز ظیط ضا افشا کٌس: ٌّرام تي  ط زض ضٍیِ ساااساضيت  . 01

 هاّ ت تي  ط زض ضٍیِ ساااساضي؛ . الف

 ؛جسیس ساااساضي ضٍیِ اراضي طي زالیل . و

زض هوَضز زٍضُ  اظ تي  وط زض ضٍیوِ   هتوأثط  صَضتْاي هالي  َط اِ ّطللن اظهبلغ تعسیل هطا . ة

 ؛است يکِ عول  عاًياضائِ شسُت تا ه يلبل ّايُزٍضجاضي ٍ 

ي کِ عولي است ّایي کِ اضائِ شسُ ّاي لبل اظ زٍضُ هبلغ تعسیل هطاَط اِ زٍضُ . ت س؛ تا ه عًا  ؛ ًٍا

کوِ   يّای زٍضُّاي لبل اظ  اطاي زٍضُ ذاصي زض يصشتِ یا اطاي زٍضُ چٌاًچِ اضائِ هجسز . ث

اًست عولي ًباشست شطایغي کِ اِ ٍجَز ایي ٍضع ت هٌجط شوسُ ٍ تَصو في اظ    اضائِ شسُ

 .چرًَِ ٍ اظ چِ ظهاًي تي  ط ضٍیِ ساااساضي اراض يطفتِ شسُ است کِ ایي

 ّاي اعس ضطٍضت ًساضز. ي هالي زٍضُْاهَاضز فَق زض صَضت افشاي
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تغييردربرآوردهايحسابذاري

 ْاا تَاى آً گيطي مطز تلنِ فقظ هي تَاى تِ زقت اًساظُ ي ها ي ضا ًويْاتطذي اظ اقام غَضت . 21

يي است مِ تط هثٌاي آذطيي اعاػات قاتل اتنا ٍ ْاضز هستلعم قضاٍتضا تطآٍضز ًوَز. تطآٍ

 تاضس: تطآٍضز ا عاهيهَاضز ظيط زض گيطز. تطاي هثاا، هوني است  قاتل زستطس غَضت هي

 ها يات تط زضآهس قاتل ٍغَا تَسظ زٍ ت؛ .ا ف

 ا َغَا؛ هغا ثات هطنَك . ب

 ؛ ًاتاتي هَخَزيْا . ج

 ها ي يا تسّيْاي ها ي؛ اضظش هٌػفاًِ زاضاييْاي . ت

ػوط هفيس يا ا گَي هَضز اًتظاض اًقضاي ذسهات تاا قَُ ياا هٌاافغ اقتػاازي آتاي،       . ث

 زاضاييْاي زض زست ساذت؛ ٍ تنويلپصيط، يا زضغس  زاضاييْاي استْاك

 .ّا ضواًتٌاهِتؼْسات ًاضي اظ  . ج

ٍضز حساتساضي است ٍ تغييط زض تطآ  گيطي هَضز استفازُ، تغييط زض ضٍيِ تغييط زض هثٌاي اًساظُ . 22

مِ توايع تيي تغييط زض ضٍيِ حساتساضي اظ تغيياط  ضٍز. زض ضطايغي  حساتساضي تِ ضواض ًوي

ػٌَاى يل تغييط زض تطآٍضز حسااتساضي   تغييط هصمَض تِ  زض تطآٍضز حساتساضي هطنل تاضس،

 گطزز. تلقي هي

َ  زض  ساااساضي اایس  اطآٍضزّاي زض تي  ط آثاض . 03 تي  وط    زٍضُ تي  وطات زض ٍضوع ت هوالي    ضتصو

  تي  طي  چٌ ي آثاض يصاضزت اثط ً ع  اعسي  ّاي زٍضُ اط هعاَض تي  ط  چٌاًچِ  است  اسیْي. هٌآَض شَز

 .شَز هٌآَض  اعسي  ّاي زٍضُ صَضت تي  طات زض ٍضع ت هالي زض اایس

 اًعراس هالي صَضتْاي زض لبال کِ ّایي سطفصل تحت اایس   ساااساضي  اطآٍضزّاي زض تي  ط آثاض . 01

 .شَز اٌسي عبمِ یافت هي

 تدسياس  تا ًثايس  است  تاظُ  تحَالت يا خسيس  اعاػات  حاغل تطآٍضز، زض تغييط  مِ آًدا اظ . 25

 زض تغيياط  ذاا ع  زض تاياس   آثااض تغيياط  . زاز  قْقطايي تأثيط  آى  تِ  قثل  سا ْاي  اضقام زض ًظط
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 تاا   غاَضت  زض ٍ  هاٌؼن   گيطز هي  غَضت  ضٌاذت آًْا  تِ  سثتً  مِ  سا ي ها ي ٍضؼيت

ِ  زض تغييط  تيي  تطريع  ّطگاُ ، حاا ػيي زض. ضَز  تططيح  تَزى  اّويت  ٍ  حسااتساضي   ضٍيا

ِ  تاياس  ًظاط  هَضز تغييط ، حا تي  چٌيي زض. تاضس  هطنل تسياض حساتساضي تطآٍضز زض تغييط  تا

 .ضَز افطا  هٌاسثي  گًَِ  تِ ٍ  تلقي  حساتساضي تطآٍضز زض تغييط  ػٌَاى

 تاضيد اظ هعتَض تغييط مِ است هؼٌي تسيي حساتساضي تطآٍضز زض تغييط يل اثط آيٌسُ تِ تسطي . 26

 حسااتساضي  تطآٍضز زض تغييط. ضَز گطفتِ تناض ضٍيسازّا ٍ هؼاهات هَضز زض تطآٍضز زض تغييط

ِ  تاثيط خاضي زٍضُ ها ي ٍضؼيت زض تغييط ذا ع تط تٌْا است هوني ِ  ياا  تاضاس  زاضات  ايٌنا

. زّاس  قاطاض  تاثيط تحت تَاهاً ضا آتي ّاي زٍضُ ٍ خاضي زٍضُ ها ي ٍضؼيت زض تغييط ذا ع

 ٍضاؼيت  زض تغيياط  ذا ع تط تٌْا ٍغَا  قاتل غيط هغا ثات هثلغ تطآٍضز زض تغييط هثاا تطاي

 ماِ،  حاا ي  زض. ضاَز  هي ضٌاسايي خاضي زٍضُ زض ضٍ، ايي اظ ٍ زاضز تأثيط خاضي زٍضُ ها ي

 تاا قَُ  تَاى يا آتي اقتػازي هٌافغ هػطف اًتظاض هَضز ا گَي يا تطآٍضزي هفيس ػوط زض تغييط

  ّااي  زٍضُ ٍ خااضي  زٍضُ استْاك ّعيٌِ تط پصيط، استْاك  زاضايي زض هَخَز ضساًي ذسهت

 زٍ ّاط  زض اضيخا  زٍضُ تاا  هاطتثظ  تغييط اثط. گصاضز  هي تاثيط زاضايي هاًسُ تاقي هفيس ػوط آتي

 ٍخَز، غَضت زض آتي، ّاي زٍضُ زض تغييط اثط ٍ خاضي زٍضُ ّعيٌِ يا زضآهس ػٌَاى تِ حا ت،

 .ضَز هي ضٌاسايي ّا زٍضُ ّواى زض

افشا

ضٍز  هاّ ت ٍ هبلغ تي  ط زض اطآٍضز ساااساضي کِ زاضاي تاث ط زض زٍضُ جاضي است یا اًتآاض هوي  . 07

عولوي ًباشوست    تي  وط چٌاًچِ تع و ي هبلوغ    ست اایس افشا يطزز.ّاي آتي تأث ط زاشتِ ااش اط زٍضُ

 افشا شَز. هَضَع اایس

اشتباهات

ي هاا ي  ْاگيطي، اضائِ يا افطاي ػٌاغاط غاَضت   هوني است زض ذػَظ ضٌاسايي، اًساظُ . 28

استاًساضزّاي حساتساضي  اضتثاّاتي ضخ زّس. چٌاًچِ غَضتْاي ها ي حاٍي اضتثاُ تاضس، تا
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ضَز، قثال اظ   اتقت ًساضز. اضتثاُ زٍضُ خاضي مِ زض ّواى زٍضُ مطف هيترص ػوَهي هغ

تطذي اٍقات اضتثاّات   حاا، تا اييگطزز. ي ها ي خْت اًتطاض اغاش هيْاتػَية غَضت

اي  ضَز اها پ  اظ مطف زض اعاػات هقايسِ ّاي تؼس مطف ًوي يا زٍضُ  تا اّويت تا زٍضُ

 ضَز. ضُ اغاش هيي ها ي ّواى زٍْااضائِ ضسُ زض غَضت

  جواضي   زٍضُ  ذالص تي  ط زض ٍضوع ت هوالي   زض ًباشست  اّو ت اا  کِ  صَضتي زض  اشتباّات  اصالح . 09

ِ  اوا  اایوس   اااّو تاشتباّات   اها اصالح. يطزز هي هٌآَض   هوالي   صوَضتْاي   اضلوام  هجوسز   اضائوو

  تطت وب   اوسیي  ً وع  ذوالص  اضظش ااتوساي زٍضُ    هاًسُ ت زضًت جِ. صَضت پصیطز  لبل(  ّاي) سال

 ساواو  يوطزش  زض   اشوتباّات   اصوالح  اظ ًاشوي   سٌَاتي  تعسیالت  ّوچٌ ي. شس ذَاّس  تعسیل

 .شَز هي  جْت تعسیل هاًسُ اٍل زٍضُ اضظش ذالص هٌعرس ذالص اضظش زض تي  طات

عاضشورط اایوس   ًباشست ٍاسوس ي  عولي لبل( ّاي)زٍضُ زض اشتباُ یك اِ هطاَط آثاض تع  ي چٌاًچِ . 31

 هجسزاب اضائِ کٌس.ضا  اٍل ي زٍضُ هوري  هالي  صَضتْاي  اضلام

اي ماِ اضاتثاُ    زٍضُ ها ي ٍضؼيت زض اتتغييطغَضت قثل تٌْا زض  ّاي اغاش اضتثاُ زٍضُ . 31

ضَز تلنِ ّط گًَِ اعاػات اضائِ ضسُ زض غاَضتْاي  اػواا ًوي  ،است زض آى مطف ضسُ

 ضَز. يي تاضيد هوني اضائِ هدسز هيّاي قثل، تا اٍ  ها ي زٍضُ

 زض  اضاافي   اعاػات  مسة تا  مِ  است  ترويٌْايي اظ  ػثاضت هاّيتاً  حساتساضي  ٍضزّايتطآ . 32

ِ  اياي  اظ تايس ضا  اضتثاُ  اغاش  تٌاتطايي. ياتس تغييط  است  هوني تؼس  ّاي زٍضُ   تغيياطات   گًَا

ضسُ زض ًتيدِ يل پيطاهس احتواا ي، اغااش    تؼسيل شذيطُ ضٌاسايي ،تطاي هثاا .زاز تويع

 اضتثاُ ًيست.

افشا

 ٍاسس يعاضشرط اایس هَاضز ظیط ضا افشا کٌس: . 33

 هاّ ت ٍ هبلغ اشتباُ زٍضُ لبل؛ الف .

-جاضي ٍ زٍضُ زض هَضز زٍضُ اظ اصالح اشتباُ هتأثط صَضت هاليسطفصل ّط  هبلغ اصالح . و

 ؛است يکِ عول  عاًيتا ه تاضائِ شسُ ّاي لبلي
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 ٍ ؛اضائِ شسُ يزٍضُ لبل اٍل ي يزض ااتسااشتباُ هبلغ اصالح  . ة

زض هَضز یك زٍضُ ذا  عولي ًباشوست شوطایغي کوِ اوِ ایجواز چٌو ي        تجسیس اضائِايط  . ت

 ٍض عتي هٌجط شسُ ٍ شطسي اظ چرًَري ٍ ظهاًي کِ اشتباُ اصالح شسُ است. 

 .ضطٍضت ًساضزّاي اعس  ي هالي زٍضُْازض صَضت افشاي هَاضز فَق

عملينبودنارائهمجذد

اي يل يا چٌس زٍضُ قثل خْت زستياتي تِ قاتليت  زض تطذي هَاضز، تؼسيل اعاػات هقايسِ . 34

ّاي گصضاتِ   هقايسِ تا زٍضُ خاضي، ػولي ًيست. تطاي هثاا، هوني است زض زٍضُ يا زٍضُ

صضتِ يا اضائِ هدسز ضا فطاّن آٍضي ًطسُ تاضٌس مِ اهناى تسطي تِ گ اي خوغ گًَِ ّا تِ زازُ

 مٌس ٍ ايداز هدسز آى اعاػات ًيع ػولي ًثاضس.

غا ثاً الظم است زض تناضگيطي يل ضٍيِ حساتساضي تطآٍضزّاايي غاَضت گياطز. تاطآٍضز      . 35

عَض شاتي شٌّي است ٍ هوني است تؼس اظ تاضيد گعاضضاگطي غاَضت گياطز. ٌّگاام      تِ

 ظهااًي  زٍضُ تاط اسات؛ ظياطا    تاطآٍضز شاتااً هطانل    تسطي تِ گصضتِ يا اضائِ هدسز، اًدام

 است. ضسُ سپطي ضطايظ يا ضٍيساز هؼاهلِ، ظهاى ٍقَع اظ تطي عَالًي

تسطي تِ گصضتِ يا اضائِ هدسز تَاسغِ تغييط يل ضٍياِ ياا اغااش يال اضاتثاُ هساتلعم        . 36

 زستياتي تِ اعاػاتي است مِ:

ٍقَع هؼاهلِ، سايط ضٍيسازّا يا ضاطايظ  ضَاّسي اظ ضطايظ هَخَز زض تاضيد )ّاي(  . ا ف

 فطاّن مٌس؛ ٍ

 .، زض زستطس تَزُ تاضس ي ها ي آى زٍضُْاٌّگام تػَية اًتطاض غَضت . ب

 ْاگيطي اضظش هٌػفاًِ مِ هثتٌي تط قيوت زض هَضز تطذي اظ اًَاع تطآٍضزّا )تطاي هثاا اًساظُ

ػولي ًيست. ظهاًي ماِ   َطهطت يا اعاػات غيط قاتل هطاّسُ است(، زستياتي تِ اعاػات

اي است مِ زستياتي  تسطي تِ گصضتِ يا اضائِ هدسز هستلعم اًدام تطآٍضزّاي قاتل هاحظِ

 ، اضائِ هدسز ػولي ًيست.ًثاضسپصيط  تِ ايي اعاػات زض هَضز آًْا اهناى
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گصضتِ،  )ّاي(ٌّگام تناضگيطي يل ضٍيِ حساتساضي خسيس يا اغاش هثا غ هطتَط تِ زٍضُ . 37

هفطٍضات زض ذػَظ قػس هسيطيت يا تطآٍضز هثاا غ زض آى زٍضُ اػوااا    تِ ًسثتثايس ً

قضاٍت ًوَز. تطاي هثاا، ظهاًي مِ يل ٍاحس گعاضضگط قػس اغاش اضتثاُ زٍضُ قثال زض  

ِ   ػٌَاى سطهايِ تٌسي ساذتواى زٍ ت تِ عثقِ تٌاسي   گصاضي زض اهاك ضا زاضز )اگط چاِ عثقا

 تٌسي آى زٍضُ ضا تغييط زّس.  اش ضسُ است( ًثايس هثٌاي عثقِّاي تؼس اغ ساذتواى زض زٍضُ

اجراتاريخ

 فوطٍضزیي  اٍل تواضید  اظ آًْوا   هالي  زٍضُ  کِ  هالي  صَضتْاي  کل ِ هَضز زض استاًساضز  ایي  العاهات . 38
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