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  كليات
آن، ضـبم  سيضـُبي   خذمبت سسيذگي ثٍ اعالعبت مبلي آتـي ي گـضاسش دسثـبسٌ    دسمًسد   الصم  استبوذاسدَب ي ساَىمبييُبي  اسائٍ ،استبوذاسد  ايه  َذف . 1

غـًست ویـي يـب تًغـيفي      ثشاي سسيذگي ثٍ اعالعبت مبلي آتي وٍ ثٍ استبوذاسدي مفشيضبت رَىي است. ايه  ثشايسدسسيذگي ثٍ مفشيضبت ثُتشيه 
سد، اگشچـٍ  ضـًد، وـبسثشد وـذا    ضًد، مبوىذ مًاسدي وٍ دس مجبحج ي تحیيیُبي مذيشيت دس گضاسضُبي سبالوٍ ياحذ مًسد سسـيذگي اسائـٍ مـي    اسائٍ مي

 ثيطتش سيضُبي ممشس دس ايه ثخص ممىه است ثشاي چىيه سسيذگيُبيي ويض مىبست ثبضذ.
 كٌس:  هَاضز ظيط كسة  زضتاضُ  ٍ كافی  آتی تايس ضَاّس هٌاسة هالی  اعالعات  ضسیسگی تِزض   حساتطس . 1

ْتطيي  ـ  لفا زى هفطٍضات ت ًَث ضزًاهعقَل  ٌای اعالعات هالی تطٍا ِ ظيطت ٌّی هسيطيت ك ٍ ساظگاضی هفطٍضات ش سف اعالعات. آتی است   تاّ 

 . ًحَ هٌاسة تِ  هطتَط تاضٍفطه  تطهثٌای  آتی  هالی  اعالعاتتْیِ  ـ  ب

جولـِ تفییـر ضٍضـي هفطٍضـات تْتـطيي       ، اظتااّویـت ٍ افطای كافی هفطٍضات   ًحَ هٌاسة تِ  آتی  هالی  اعالعاتاضائِ  ـ   ج

 ٍ هفطٍضات شٌّی. تطاٍضز

 ّای حساتساضی هٌاسة. عَض يیٌَاذت تا صَضتْای هالی تاضيری ٍ تا استفازُ اظ ضٍيِ تِ  آتی  هالی  اعالعاتتْیِ  ـ   ت

آتي ي الذامبت احتمبلي ياحـذ مـًسد سسـيذگي اسـت.      سييذادَبي  دسثبسٌ  ضبتييفشمثش  مجتىي  وٍ  مبلي  اعالعبت  يعىي "آتي  مبلي  اعالعبت" . 1
ٍ   مبَيت، ثسيبس رَىي است ي تُيٍ آن مستیضم اعمبل لضبيت لبث  تًرٍ است. اعالعبت مبلي آتي مي لحبػـ  ايه اعالعبت اص ضـى    تًاوـذ ثـ

 عاليٌ اعالعبت مبلي فشضي پىذ سبلٍ. سبلٍ ثٍ ثيىي ضذٌ يه فشضي يب تشويجي اص َش دي ثبضذ، ثشاي مخبل، اعالعبت مبلي پيص ثيىي، پيص
مـذيشيت اوتاـبس داسد س      وٍ آتي  سييذادَبيمفشيضبتي دسثبسٌ  ثشمجىبي  ضذٌ  تُيٍ  آتي  مبلي  اعالعبت  عىيي "ضذٌ ثيىي پيصمبلي  اعالعبت " . 3

 (.ثشايسددَذ ي الذامبتي وٍ مذيشيت دس تبسيخ تُيٍ اعالعبت، اوتابس داسد دس آيىذٌ اوزبم دَذ )مفشيضبت ثُتشيه 
 : است  ضذٌ  صيش تُيٍ  مجبوياص  يىي  ثشاسبس ٍ و  آتي  مبلي  اعالعبت  يعىي "اعالعبت مبلي فشضي" . 1

ٍ  مفشيضـبتي سيد، مبوىـذ   آوُـب ومـي    لضيمب اوتابس يلـً    وٍ  مذيشيت  ي الذامبت  آتي  سييذادَبي  دسثبسٌ  رَىي  مفشيضبت ـ  الف   ياحـذَبي   ثشخـي   وـ
 گيشوذ. میيبت خًد دسواش ميدس وً  ع  تغييش عمذٌ  ثشسسي  َىگبم يب دسثشداسي  پيص اص ثُشٌدسمشحیٍ   تزبسي

 ي مفشيضبت رَىي. ثشايسدمفشيضبت ثُتشيه  اص  تشويجي   ـ  ة
 دَذ.  سييذادَب ي الذامبت سا ثب فشؼ يلً  آن،دس تبسيخ تُيٍ اعالعبت وطبن مي  احتمبلي َبي، پيبمذ اعالعبت  ايه 

عىػـش غـًستُبي مـبلي ثبضـذ ي ممىـه       ص غًستُبي مبلي يب يه يب چىذا ، يىي مبلي  غًستُبيمزمًعٍ   تًاوذ ضبم  مي  آتي  مبلي  اعالعبت . 1
 است ثشاي ممبغذ صيش تُيٍ ضًد:

 .احتمبلي  گزاسي سشمبيٍ  يه  اسصيبثيثٍ   ومه ، مخبل  ، ثشاي تي دسين سبصمبوياثضاس مذيشي  عىًان ثٍ ـ   الف
 :عىًان مخبل ثشاي اسائٍ ثٍ اضخبظ حبلج، ثٍ ـ   ة

 دس گضاسش تًريُي َي.ٍ  ئت مذيشٌ ثشاي افضايص سشمبي

 يسي ٍث ٌ.   آتي ٍث سشمبيٍ  اوتابسات  دسثبسٌ  اعالعبتمىاًس اسائٍ  دس اعالميٍ پزيشٌ ًو  گزاسان ثبلمً

 .ًوي ي سبيـش اضخبظ ريىفع ٍ اعالعـبت ٍث سُبمذاسان، مشارع ريػالح لبو ٍ ثشاي اساـئ  دس گضاسش سبالـو

 ًاسديدس گضاسضي ثشاي آگبَي اعتجبسدَىذگبن وٍ م  ثيىي ضذٌ ثبضذ. چًن رشيبن يرًٌ ومذ پيص  مىه است ضبم  م

ٍ  صيشثىبي آوُب، ثٍ ضبتيفشم  ي افطبي  مطخع وشدن  ضبم  ، آتي  مبلي  اعالعبت  ي اسائٍ  تُيٍ  مسئًليت . 7 مىاـًس افـضايص    عُذٌ مذيشيت است. ثـ
، ممىه است اص حسبثشس دسخًاست ضًد اعالعبت مضثـًس سا سسـيذگي   حبلج يب َذفُبي داخیياعتجبس اعالعبت مبلي آتي، ثشاي استفبدٌ اضخبظ 

 مًسد آن گضاسش اسائٍ وىذ. ي دس

  آتی  مالی  اطالعات  دربارٌ  حسابزس  بخطی  اطميىان
ٍ وطـًد.    يالـع   اسـت   ي ممىـه   وطذٌ  يالع َىًص  ضًد وٍ مي  مشثًط  سييذادَب ي الذامبتي  ثٍ  آتي  مبلي  اعالعبت . 8 ضـًاَذي    اسـت   هممىـ   گشچـ

سي،  ايه گًوٍ ضًاَذ، خًد مشثًط ثٍ آيىذٌ است ي اص دستشس ثبضذ، امب ايه مفشيضبت صيشثىبي تُيٍ اعالعبت مبلي آتي دساص   مىاًس پطتيجبوي ثٍ
تًاوذ دسثـبسٌ   دلي  مبَيت واشي، ثب ضًاَذ معمًل لبث  دستشس دس حسبثشسي اعالعبت مبلي تبسيخي متفبيت است. ثىبثشايه، حسبثشس ومي ثٍ

 دادٌ ضذٌ دس اعالعبت مبلي آتي اظُبسواش وىذ. تحمك وتبيذ وطبن
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دستشس ثشاي اسصيبثي مفشيضبت صيشثىبي تُيٍ اعالعبت مبلي آتـي، حسـبثشس ممىـه اسـت وتًاوـذ       عاليٌ، ثب دسواش گشفته وً  ضًاَذ دس ثٍ . 9
، واش مخجت اظُـبس وىـذ. ثىـبثشايه، دس ايـه اسـتبوذاسد، حسـبثشس       اَميتثبثًدن مفشيضبت اص تحشيف  اي متمبعذ ضًد وٍ دسثبسٌ عبسي گًوٍ ثٍ

وىذ. ثـب ايـه يرـًد، اگـش حسـبثشس، ثـٍ        َىگبم گضاسضگشي دسثبسٌ معمًل ثًدن مفشيضبت مذيشيت، تىُب اعميىبوي دس سغح متًسظ اسائٍ مي
 ست.مخجت دسثبسٌ مفشيضبت مىع وطذٌ ااظُبس اعميىبن  اوذاصٌ وبفي متمبعذ ضذٌ ثبضذ، اص

 كـار پذیزش
 ذ:وى مًاسد صيش تًرٍالصم است اصرمیٍ ثٍ ،  آتي  مبلي  اعالعبت  وبس سسيذگي ثٍ  اص پزيشش  پيص  حسبثشس . 11

 ٌمًسد واش اص اعالعبت  استفبد . 
 يب محذيد اعالعبت  عمًمي  وطش . 
 است يب رَىي(. ثشايسدوٍ مفشيضبت، ثُتشيه  مفشيضبت )يعىي ايه  مبَيت 
 دسد دس اعالعبت.لبث  يبتئرض   
 ٌاعالعبت  پًضص  تحت  ديس . 

اسـتفازُ هـَضز ً ـط      تـطای   آتی  هالی  اعالعات  كِ  تاٍض است  تطايي  يا حساتطس  است  تیٌاًِ غیطٍاقع كاهال ، ضاتٍفطه  كِ  ٌّگاهی . 11

 گیطی كٌس. اظ پصيطش كاض ذَززاضی يا اظ آى كٌاضُ تايس  ٍی ،است  هٌاسةًا
اص  تىايم لشاسداد پيص اص ضشي  وبس، ثـٍ وفـع غـبحجىبس ي حسـبثشس اسـتا صيـشا،       هَضز ضطايظ كاض تَافق كٌٌس. صاحثیاض تايس زض ٍ حساتطس . 11

ثـبال ي مسـئًليتُبي مـذيشيت دسثـبسٌ      11چىيه لشاسدادي، مًضـًعبت مىـذسد دس ثىـذ     وىذ. ریًگيشي مي َشگًوٍ ثشداضت وبدسست دسثبسٌ وبس،
 وىذ. َبي صيشثىبي مفشيضبت ثٍ حسبثشس سا مطخع مي العبت مشثًط ي دادٌمفشيضبت ي اسائٍ ویيٍ اع

  مًرد رسيذگی ياحذ  فعاليت  ضىاخت
حساتطس تطای اضظياتی ايي كِ ّوِ هفطٍضات عوسُ الظم جْت تْیِ اعالعات هالی آتی تعییي ضسُ است تايس ضـٌاذت كـافی اظ    . 11

است ثب اسصيبثي مًضًعبتي چًن مًاسد صيش، ثب فشايىذ تُيـٍ اعالعـبت مـبلي آتـي     حسبثشس الصم  فعالیت ٍاحس هَضز ضسیسگی كسة كٌس.
 تًسظ ياحذ مًسد سسيذگي ويض آضىب ضًد:

 اعالعبت  آن  وىىذگبن تُيٍ تزشثٍميضان تخػع ي ي   آتي  مبلي  اعالعبت  تُيٍ ثشاي  مًسد استفبدٌ  سيستمحبوم ثش  داخیي  وىتشلُبي . 
 مذيشيتمفشيضبت اص   پطتيجبوي  ثشاي  ياحذ مًسد سسيذگي  تًسظ ٌ ضذ  تُيٍ  مستىذات  مبَيت . 
 اي سايبوٍَبي  ثشوبمٍي   سيبضي ي  آمبسي  تىىيىُبياص   استفبدٌ  ميضان  . 
 ًٌضبتيفشم  ي ثىبسگيشي  عييهدس ت  مًسد استفبدٌ  َبي ضي . 
 عمذٌ  مغبيشات   ي دالي  لج   َبي دس ديسٌ  ضذٌ  تُيٍ  آتي  مبلي  اعالعبت  ميضان دلت . 

ٍ   حسـبثشس  .اضظيـاتی كٌـس   ضاٍاحس هَضز ضسیسگی   تاضيری  هالی  تطاعالعاتاتیا   پصيطی تَجیِ  تايس هیعاى  حساتطس . 13   مىاـًس اسصيـبثي   ثـ
ثـش اعالعـبت     ه معيبس مجتىـي َمچىيه دستيبثي ثٍ ي ي  است  ضذٌ  تُيٍ  تبسيخي  مبلي  ثب اعالعبت  يىىًاخت  ثشمجىبيي  آتي  مبلي  اعالعبت  وٍ ايه

مبلي تبسيخي ثشاي اسصيبثي مفشيضبت مذيشيت، ثٍ ضىبخت اص اعالعبت مبلي تبسيخي ياحذ مًسد سسيذگي ويبص داسد. ثـشاي مخـبل، حسـبثشس    
بثذاسي الصم است مطخع وىذ وٍ آيب اعالعبت تبسيخي مشثًط، حسبثشسي يب ثشسسي ارمبلي گشديذٌ ي دس تُيٍ آوُـب اص اسـتبوذاسدَبي حسـ   

 استفبدٌ ضذٌ است يب خيش.
يـب ياحـذ مـًسد    اص واـش ممجـًل ثـًدٌ     حبيي واـشي یيـش  ،  لج   ديسٌ  تبسيخي  مبلي  اعالعبتدسثبسٌ   ارمبلي  يب ثشسسي  حسبثشسي  گضاسش  چىبوچٍ  . 11

 دَذ. لشاس مي  مًسد تًرٍ  ،آتي  مبلي  عالعبتا ثٍ  سسيذگي ثش سا  ي تبحيش آن  ويپيشامً  يالعيتُبي  ، حسبثشسثبضذ  تبسيس  دس مشحیٍ  سسيذگي

  پًضص  تحت  ديرٌ
ٍ   آوزـب  اص قطاض زّـس.   ضا هَضز تَجِ  آتی  هالی  اعالعات  پَضص  تحت  ظهاًی  تايس زٍضُ  حساتطس . 11 ٍ   وـ ثيطـتش ثبضـذ،     ديسٌ  عـًل   َشچـ

وـبَص   ثـشايسد وبيي مـذيشيت ثـشاي تعيـيه مفشيضـبت ثُتـشيه      تش ضذن ديسٌ، تًا يبثذ، پس ثب عًالوي َبي واشي مفشيضبت افضايص مي رىجٍ
اي ثبضذ وٍ مذيشيت، مجبوي معمًلي ثشاي مفشيضبت خًد داسد. ثشخـي اص عـًامیي    تش اص ديسٌ تًاوذ عًالوي ديسٌ ومي حبل، ايه َش يبثذ. ثٍ مي

 : آيذ صيش مي وىذ، دس وٍ حسبثشس دس اسصيبثي ديسٌ صمبوي تحت پًضص اعالعبت مبلي آتي ثٍ آن تًرٍ مي
 ٍپًضـص   تحت  ديسٌ  است  ممىه  پشيطٌ  يتىم  ثشاي ويبص مًسد  صمبن ، سبختمبويثیىذمذت   پشيطٌ هي دسمًسد ، مخبل  ثشاي ا عمیيبتي  چشخ  

 .وىذ  تعييه سا
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 تًاوـذ   مـي   پًضـص   تحـت   آتـي   سٌوىذ، دي مي  سا معشفي  رذيذي  محػًل  ياحذ مًسد سسيذگي  ، چىبوچٍ مخبل  ثشاي مفشيضبتا  پزيشيميضان اتىب
  تحـت   امًال  ، داضته ياحذ مًسد سسيذگي  تزبسي  تىُب فعبليت  ديگش، چىبوچٍ  ضًد. اصسًي  تجذي ي مبٌ،   ، مبوىذ َفتٍ ىتشيوًچ  ارضاي ي ثٍ  وًتبٌ
 ثبضذ.  معمًل  است  وسجتب ثیىذ ممىه  آتي  ديسٌ  ، يه است  ثیىذمذت  اربسٌ

 ٌالصم  صمـبوي   ديسٌدسخًاسـت يام ي ثـشاي    ثـب   دساستجبط  است  ممىه  آتي  مبلي  ، اعالعبت مخبل  ثشاي ا ذگبنوىى ويبص استفبد   ٍ   يرـًٌ تـبميه  مىاـًس   ثـ
ٍ  مطـبسوت ايساق   ثب فـشيش   دساستجبط  گزاسان سشمبيٍ  ثشاي  است  ممىه  ديگش، اعالعبت  ضًد. اصسًي  ، تُيٍآن  ثبصپشداخت  ثشاي  وبفي ً  ، ثـ س مىاـ
 ضًد.  ، تُيٍ آتي  دس ديسٌ  آن  اص فشيش  حبغ   مًسدواش اص يرًٌ  استفبدٌ  تطشيح

  یرسيذگ  ريضُای
 قطاض زّس:  تايس هَاضز ظيط ضا هَضز تَجِ  ضسیسگی  اجطا ٍ حسٍز ضٍضْای  ، ظهاًثٌسی هاّیت  تعییي  ٌّگام  حساتطس . 17

 . عوسُ  تحطيفٍجَز   احتوال  ـ  الف
 . قثلی  ضسیسگیْای  زض عَل  ضسُ  سةك  ضٌاذت ـ  ب
 . آتی  هالی  اعالعات  تْیِ  تطای  هسيطيت  صالحیت  ـ   ج
 هیعاى تاثیط قضاٍتْای هسيطيت زض تْیِ اعالعات هالی آتی. ـ  ت
 ّای ظيطتٌای اعالعات هالی آتی. كفايت ٍ اتیاپصيطی زازُ ـ   ث

  ايـه   يبويجپطـت   ثـشاي   ي وـبفي   ضًاَذ مىبستوىذ.  مي  سا اسصيبثي  مذيشيت ثشايسد فشيضبت ثُتشيه م  ضًاَذ پطتًاوٍ اتىبپزيشيي   مىجع  حسبثشس . 18
ً  اسصيبثي  ضبم ايه ضًاَذ  ضًد. وست مي  ي خبسري  داخیي  اص مىبثع  مفشيضبت   شآوُـب ثـ    ثـًدن   ي مجتىـي   تـبسيخي   اعالعـبت   مفشيضبت دس پشتـ

 ثبضذ. مي  ياحذ مًسد سسيذگي  دس تًان  وٍ است  َبيي ثشوبمٍ
ايه مفشيضبت تًسظ مـذيشيت سا اسصيـبثي    دس واش داضته ویيٍ تجعبت عمذٌ،  است  ضذٌ  استفبدٌ  رَىي مفشيضبتص دسمًاسدي وٍ ا  حسبثشس . 19

صم است اعالعـبت مـبلي آتـي ضـبم      ثيىي سضذ فشيش فشاتش اص ظشفيت ربسي ياحذ مًسد سسيذگي ثبضذ، ال وىذ. ثشاي مخبل، چىبوچٍ پيص مي
ثيىـي   ثيىي ضذٌ، مبوىـذ پـيص   گزاسي الصم ثشاي ايزبد ظشفيت اضبفي يب مخبسد مشثًط ثٍ ساَُبي ربيگضيه ثشاي سسيذن ثٍ فشيش پيص سشمبيٍ

 اوعمبد لشاسداد دست ديم تًليذ، ثبضذ.
حسبثشس دسثبسٌ سبصگبسي مفشيضـبت ثـب َـذفُبي اعالعـبت     وست ضًاَذ پطتًاوٍ مفشيضبت رَىي ضشيسي ويست، امب الصم است   اگشچٍ  . 11

 ثيىبوٍ وجًدن آن مفشيضبت، متمبعذ ضًد. ثش يالع مبلي آتي ي وجًد دليیي آضىبس مجىي
ًاوـذ اص  حسبثشس الصم است وسجت ٍث تُيٍ مىبست اعالعبت مبلي آتي، ثشاسبس مفشيضـبت مذيشيت، متمبعذ ضـًد. ايه وبس مـي  . 11 ـبيي  عشيـك اوزـبم وىتش   ت ُل

ًوـٍ    يىـذيگش  يعىي َمبَىگي الذامبت مًسد واش مذيشيت ثـب  “سبصگبسي دسيوي”اوزبم ضًد.  چًن محبسجٍ مزـذد ي ثشسسي سبصگبسي دسيوي ي وجـًد َشگ
 ضذٌ است. ثشايسدوبسبصگبسي دس تعييه مجبلغي وٍ ثشاسبس متغيشَبي مطتشن )مبوىذ وش  سًد تضميه ضذٌ( 

اَميتي ثـش وتـبيذ    ثبضذ ي ممىه است آحبس ثب َبيي متمشوض وىذ وٍ وسجت ثٍ تغييش، ثسيبس حسبس مي سا ثش صميىٍحسبثشس الصم است تًرٍ خًد  . 11
 ي مىبسـت  اص حسـبثشس  اسصيـبثي  مىعىس دس اعالعبت مبلي آتي داضتٍ ثبضذ. ايه مًضً  ثش ميضان ضًاَذ حسبثشسي مىبسـت ي َمچىـيه، ثـش   

 گزاسد. ثًدن افطبي اعالعبت، احش مي وبفي
اص غًستُبي مبلي، سياثظ متمبث  ثب سبيش ارـضاي   حسبثشس الصم است دس مًاسد سسيذگي ثٍ يه يب چىذ رضء اعالعبت مبلي آتي، مبوىذ يىي . 11

 مشتجظ سا ويض مًسد تًرٍ لشاس دَذ.
ذگي ثـٍ اعالعـبت مـبلي تـبسيخي سا     اص ديسٌ تحت پًضص اعالعبت مبلي آتي سپشي ضذٌ ثبضذ، حسبثشس حذيد سيضُبي الصم ثشاي سسي چىبوچٍ ثخطي . 13

د. مًسد تًرٍ لشاس مي ًاَذ ًث  دَذ. ايه سيضُب ثستٍ ٍث ضشايظ، مخال مذت سپشي ضذٌ اص ديسٌ اعالعبت مبلي آتي، متفبيت خ
حساتطس تايس زضتاضُ هَاضز استفازُ اعالعات هالی آتی، كاهل تَزى هفطٍضات عوسُ هسيطيت ٍ پـصيطش هسـلَلیت اعالعـات     . 11

 تی تَسظ هسيطيت، تايیسيِ كتثی اظ هسيطيت زضيافت كٌس.هالی آ

 ارائٍ ي افطا
11 .     ٌ ثـش سعبيـت َشگًوـٍ الضامـبت خـبظ لـبوًوي ي ممشساتـي يـب           حسبثشس َىگبم اسصيبثي اسائٍ ي افطبي اعالعبت مـبلي آتـي، الصم اسـت عـالي

 : اي مشثًط، مًاسد صيش سا ويض مًسد تًرٍ لشاس دَذ استبوذاسدَبي حشفٍ
 وىىذٌ وجًدن آن. وىىذٌ ثًدن اعالعبت مبلي آتي ي گمشاٌ آگبٌ ـ  الف
 َبي حسبثذاسي دس يبدداضتُبي َمشاٌ اعالعبت مبلي آتي. افطبي سيضه سييٍ ـ  ة
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يب رَىي( ثبيـذ   ثشايسدوفبيت افطبي مفشيضبت مذيشيت دس يبدداضتُبي َمشاٌ اعالعبت مبلي آتي. وً  مفشيضبت مذيشيت )ثُتشيه  ـ  ح
ي مشثًط ثبضذ وٍ ثـب اثُـبم صيـبد َمـشاٌ اسـت، اثُبمـبت       ثباَميتَبي  ىي مطخع ضذٌ ثبضذ. چىبوچٍ مفشيضبت مضثًس ثٍ صميىٍسيض ثٍ

 اي وبفي افطب ضذٌ ثبضذ. گًوٍ مضثًس ي ميضان تبحيشپزيشي وتبيذ اص ايه اثُبمبت ويض ثبيذ ثٍ

، تبييـذ   ثًدن مفشيضبت مضثًس سا ثٍ ايه تـبسيخ  ذيشيت ثبيذ مىبستافطبي تبسيخ تُيٍ اعالعبت مبلي آتي. الصم ثٍ تًضيح است وٍ م ـ  ت
 وىذ، حتي اگش اعالعبت مجىبي آوُب، عي يه ديسٌ صمبوي گشدايسي ضذٌ ثبضذ.

وىىذٌ، دس مًاسدي وٍ وتبيذ دس اعالعـبت   اي ربوجذاساوٍ يب گمشاٌ گًوٍ ياضح ي آضىبس ثًدن مجبوي تعييه دامىٍ ي عذم اوتخبة دامىٍ ثٍ ـ  ث
 يه حذال  تب يه حذاوخش( اسائٍ ضذٌ است. غًست دامىٍ )يعىي، اص مبلي آتي ثٍ

تغييش ي آحبس آن ثش اعالعبت  َبي حسبثذاسي اص تبسيخ آخشيه غًستُبي مبلي تبسيخي َمشاٌ ثب دالي  َش افطبي َشگًوٍ تغييش دس سييٍ ـ  د

 مبلي آتي.

 گزارش رسيذگی بٍ اطالعات مالی آتی

 : زضتاضُ ضسیسگی تِ اعالعات هالی آتی تايس حاٍی هَاضز ظيط تاضس گعاضش حساتطس . 17

 عٌَاى. ـ  الف

 هراعة. ـ  ب

 هطرص كطزى اعالعات هالی آتی. ـ  ج

 اضاضُ تِ استاًساضز هطتَط تِ ضسیسگی تِ اعالعات هالی آتی. ـ  ت

 هسيطيت ٍاحس هَضز ضسیسگی است.تصطيح ايي كِ هسلَلیت اعالعات هالی آتی )ضاهل هفطٍضات ظيطتٌای آًْا( تا  ـ  ث

 صَضت ًیاظ، اضاضُ تِ ّسفْای اعالعات هالی آتی ٍ يا ّطگًَِ هحسٍزيت زض استفازُ اظ آى. زض ـ  ج

 كٌس يا ذیط. تطای اعالعات هالی آتی فطاّن هی اضائِ اعویٌاى سلثی زضتاضُ ايي كِ آيا هفطٍضات، هثٌای هعقَلی ضا ـ  چ

ِ   ِ آيا اعالعات هالی آتی،ً ط زضتاضُ ايي ك اظْاض ـ  ح ِ  تطاساس هفطٍضـات تـ ای زضسـت تْیـِ ٍ عثـق اسـتاًساضزّای      گًَـ

 حساتساضی اضائِ ضسُ است يا ذیط.

 اضائِ ّطساضّای هٌاسة زضتاضُ قاتلیت زستیاتی ًتايج هٌسضج زض اعالعات هالی آتی. ـ  خ

 تاضيد گعاضش كِ تايس تِ تاضيد تیویل اجطای ضٍضْای ضسیسگی تاضس. ـ  ز

 ًطاًی حساتطس. ـ  ش

 ًام ٍ اهضا. ـ  ض

 : الصم است مًاسد صيش سا دس ثش گيشد 17گضاسش مًضً  ثىذ  . 18

 مًاسدي ثشخـًسد وـشدٌ اسـت وـٍ يي سا متمبعـذ سـبصد        وٍ آيب حسبثشس ثشاسبس سسيذگي ثٍ ضًاَذ پطتًاوٍ مفشيضبت، ثٍ تػشيح ايه

 وىذ يب خيش. ي آتي فشاَم وميمفشيضبت مضثًس، مجىبي معمًلي ثشاي تُيٍ اعالعبت مبل

 اي مىبست تُيٍ ي عجك استبوذاسدَبي حسبثذاسي اسائـٍ ضـذٌ    گًوٍ وٍ آيب اعالعبت مبلي آتي ثشاسبس مفشيضبت، ثٍ واش دسثبسٌ ايه اظُبس

 است يب خيش.

 وٍ تػشيح ايه : 

 ثي وتبيذ يالعي احتمبال متفبيت اص اعالعبت مبلي آتي خًاَذ ثًدا صيشا، سييذادَبي پيص  ٍ ٍ  ىي ضذٌ اییـت ثـ اي مـًسد اوتاـبس س     گًوـ

غًست دامىـٍ، الصم   َميه تشتيت، دس مًاسد اسائٍ الالم اعالعبت مبلي آتي ثٍ ثبضذ. ثٍ ثباَميتتًاوذ  دَذ ي تفبيتُبي حبغ  مي ومي
 است تػشيح گشدد وٍ وسجت ثٍ لشاس گشفته وتبيذ يالعي دس آن دامىٍ، اعميىبوي يرًد وذاسد.

 دسثـبسٌ  رَىـي  مفشيضـبت  ضـبم   مفشيضبتي ثشمجىبي ي … )َذف اص تُيٍ( …مبلي فشضي، اعالعبت مبلي آتي ثب َذف  مًسد اعالعبت دس 

وىىـذگبن   وتيزـٍ، الصم اسـت ثـٍ اسـتفبدٌ     سيد لضيمب ثـٍ يلـً  ثپيًوـذد. دس    سييذادَبي آتي ي الذامبت مذيشيت تُيٍ ضذٌ است وٍ اوتابس ومي

 ثشاي َذفُبيي رض َذف تًغيف ضذٌ، ثىبس ثشدٌ وطًد.َطذاس دادٌ ضًد وٍ اعالعبت مبلي آتي 
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 ضشح صيش است: ثيىي ضذٌ ثٍ اي اص يه گضاسش تعذي  وطذٌ حسبثشس دسثبسٌ اعالعبت مبلي پيص ومًوٍ . 19
 

بل ثيىي ضذٌ آن ثشاي سـ  ي غًستُبي سًد ي صيبن ي رشيبن يرًٌ ومذ پيص 11××آثبن  11ثيىي ضذٌ ضشوت ومًوٍ دس تبسيخ  تشاصوبمٍ پيص
مًسد سسيذگي ايه مًسسٍ لـشاس گشفتـٍ اسـت.     "آتي مبلي اعالعبت ثٍ سسيذگي "مبلي مىتُي ثٍ تبسيخ مضثًس، عجك استبوذاسد حسبثشسي 

 ، ثب مذيشيت است.××ضشح يبدداضت ضمبسٌ  ثيىي ضذٌ ي َمچىيه مفشيضبت مجىبي تُيٍ آوُب، ثٍ مسئًليت غًستُبي مبلي پيص

مًاسدي ثشخًسد وىشدٌ است وٍ متمبعذ ضـًد مفشيضـبت مضثـًس، مجىـبي      وٍ مفشيضبت، ايه مًسسٍ ثٍثشاسبس سسيذگي ثٍ ضًاَذ پطتًا
ٍ   ثيىي ضذٌ فشاَم ومي معمًلي سا ثشاي تُيٍ غًستُبي مبلي پيص ٍ   وىـذ. ثـ واـش ايـه مًسسـٍ، غـًستُبي مـبلي مضثـًس ثشاسـبس         عـاليٌ، ثـ

 سي اسائٍ ضذٌ است.اي مىبست تُيٍ ي عجك استبوذاسدَبي حسبثذا گًوٍ مفشيضبت ي ثٍ

ٍ     َب خًاَذ ثًدا صيشا سييـذادَبي پـيص   ثيىي وتبيذ يالعي احتمبال متفبيت اص پيص ٍ  ثيىـي ضـذٌ اییـت ثـ دَـذ ي   مـًسد اوتاـبس س  ومـي     گًوـ
 ثبضذ. ثباَميتتًاوذ  تفبيتُبي حبغ  مي

 

بم عىػش يب عىبغـش مـًسد سسـيذگي دس گـضاسش     ثذيُي است دس مًاسد سسيذگي ثٍ يه يـب چىـذ عىػـش اعالعـبت مبلي آتي، مخال ثًدرـٍ، و
 ضًد. حسبثشس دسد مي

 : ضشح صيش است اي اص گضاسش تعذي  وطذٌ حسبثشس دسثبسٌ اعالعبت مبلي فشضي ثٍ ومًوٍ . 11
 

ٍ تـبسيخ  ي غًستُبي سًد ي صيبن ي رشيبن يرًٌ ومذ فشضي آن ثشاي سبل مبلي مىتُي ثـ  11××خشداد  11تشاصوبمٍ فشضي ضشوت ومًوٍ دس تبسيخ 
مًسد سسيذگي ايه مًسسٍ لشاس گشفتٍ است. مسئًليت ايـه غـًستُبي مـبلي     "سسيذگي ثٍ اعالعبت مبلي آتي "مضثًس عجك استبوذاسد حسبثشسي 

 ، ثب مذيشيت است. ××ضشح يبدداضت  فشضي ي َمچىيه مفشيضبت مجىبي تُيٍ آوُب، ثٍ

ٍ  آوزـب  اص. اسـت  ضذٌ تُيٍ …وبسخبوٍ ضشوت( مخال، تًريٍ عشح تًسعٍ) …ايه غًستُبي مبلي فشضي ثب َذف  وـٍ دس  ومً ضـشوت  وـ
، ايه غًستُب ثشاسبس مفشيضبتي تُيٍ ضذٌ اسـت وـٍ ضـبم  مفشيضـبت رَىـي دسثـبسٌ سييـذادَبي آتـي ي         مشحیٍ تًليذ آصمبيطي است

ضـًد وـٍ ايـه غـًستُبي      تًرٍ دادٌ ميوىىذگبن  پيًوذد. دس وتيزٍ، ثٍ استفبدٌ  يلً  ثٍ سيد لضيمب ثٍ الذامبت مذيشيت است وٍ اوتابس ومي
 تًغيف ضذٌ دس ثبال مىبست وجبضذ. َذف مبلي فشضي ممىه است ثشاي َذفُبيي رض

مًاسدي ثشخًسد وىـشدٌ   ، ايه مًسسٍ ثٍ …(رَىي مفشيضبت تًغيف) …ثشاسبس سسيذگي ثٍ ضًاَذ پطتًاوٍ مفشيضبت ي ثب فشؼ تحمك
ٍ   لي سا ثشاي غًستُبي مـبلي فشضـي فـشاَم ومـي    است وٍ متمبعذ ضًد مفشيضبت مضثًس، مجىبي معمً ٍ   وىـذ. ثـ واـش ايـه مًسسـٍ،     عـاليٌ، ثـ

 اي مىبست تُيٍ ي عجك استبوذاسدَبي حسبثذاسي اسائٍ ضذٌ است. گًوٍ غًستُبي مبلي فشضي يبد ضذٌ دس ثبال ثشاسبس مفشيضبت ي ثٍ

َـب خًاَـذ    ثيىـي  دَذ، وتبيذ يالعي احتمبالً متفـبيت اص پـيص   ثيىي ضذٌ عجك مفشيضبت رَىي تًغيف ضذٌ دس ثبال س  حتي اگش سييذادَبي پيص
 ثبضذ. ثباَميتتًاوذ  دَذ ي تفبيتُبي حبغ  مي مًسد اوتابس س  ومي  گًوٍ ثيىي ضذٌ اییت ثٍ ثًدا صيشا، سبيش مًاسد پيص

 

كافی ًیست تايس حسة هـَضز،   كـِ ًحَُ اضائـِ ٍ افطـای اعالعـات هالی آتی، هٌاسة ٍ ّطگـاُ حساتطس تِ ايي ًتیجـِ تطسس . 11

 ً ط هططٍط يا هطزٍز اظْاض كٌس.

 ثشاي مخبل، دس مًاسدي وٍ اعالعبت مبلي آتي، فبلذ افطبي وبفي دسثبسٌ پيبمذَبي مفشيضبتي است وٍ حسبسيت ضذيذي وسجت ثٍ تغييشات داسد.
يی هعقَل تطای اعالعات هالی آتی )تْیِ ضـسُ  چٌاًچِ حساتطس تِ ايي ًتیجِ تطسس كِ ير يا چٌس فطض اظ هفطٍضات عوسُ، هثٌا . 11

 كٌس ، تايس ً ط هطزٍز اظْاض كٌس. يا هفطٍضات شٌّی( فطاّن ًوی تطاٍضزتطاساس هفطٍضات تْتطيي 

ُ      چٌاًچِ ضطايظ حاكن . 11 گیـطی كٌـس يـا     تط ضسیسگیْا هاًع اظ اجطای ير يا چٌس ضٍش ضطٍضی ضـَز، حسـاتطس تايـس اظ كـاض، كٌـاض

 ِ ضسیسگی ضا زض گعاضش ذَز تَصیف ٍ ًسثت تِ اعالعات هالی آتی عسم اظْاضً ط اضائِ ًوايس.هحسٍزيت زض زاهٌ
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