
 

 

  ییاجرا یدستگاهها یحسابیذ یالجمع ابواب وتحول لیتحو صورتمجلس به یدگیرس برنامه

 
 

:                                                ًام زستگاُ اجرایی

: وس زستگاُ اجرایی

: ًام ًٍام ذاًَازگی رئیس زستگاُ اجرایی

: ًام ًٍام ذاًَازگی شیحساب جسیس زستگاُ

: شیحساب زرزهاى تغییرٍتحَلًام هؼاًٍیي 

: ضوارُ ٍتارید حىن اًتصاب شیحساب جسیس

: ل ٍتحَل اتَاتجوؼییضوارُ ٍتارید ًاهِ ی ارسال صَرتوجلس تحَ

: ضوارُ ٍتارید ًاهِ ی اػالم ٍصَل صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل اتَاتجوؼی

 :ًَع صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل اتَاتجوؼی ازًظر اػتثارات

     Oزارایی ای سرهایِ ای توله  -O2 ّسیٌِ ای -1

: تارید ارجاع صَرتوجلس جْت رسیسگی

: تارید ارائِ گسارش رسیسگی تَسظ حساترس

: ًتیجِ ًْایی رسیسگی

 Oٍاذَاّی صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل  Oتاییس صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل 

: ًام ٍسوت رسیسگی وٌٌسُ 

: رئیس گرٍُ ًظارت هالی: ًام ٍاهضاء 
 

                           
 

 

 

 
 



 

 

:اهداف رسيدگی   

حصَل اعویٌاى از رػایت لَاًیي ، همررات ٍاستاًسارزّای حساتساری زٍلتی ٍّوچٌیي صحت اجرای اهر تحَیل ٍتحَل 

( هجلس ضَرای اسالهی 1/6/1366هصَب )لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَر  97اتَاتجوؼی شیحساتاى جسیس ٍلسین زر اجرای هازُ 

.هرتَعٍِزستَرالؼول اجرایی   

: روشهای رسيدگی 

تىویل چه لیست هرتَط تِ فرآیٌس رسیسگی تِ صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل اتَاتجوؼی شیحساتی از عریك تررسی ٍوٌترل 

صَرتوجلس ، فرهْا ٍهسارن ضویوِ ٍحسة هَرز وسة اعالػات تىویلی از زستگاُ اجرایی ٍحسة ًیاز هؼاًٍت ّسیٌِ ٍذساًِ 

.هؼیي استاى تْراى  

:  سيدگی برنامه ر

وٌترل رٍوص اصلی صَرتوجلس از ًظر زرج اعالػات حىن اًتصاب ، تارید اًجام تحَیل ٍتحَل، اهضاّای هجاز شیحساب جسیس ٍلسین 

.ٍّوچٌیي ضوارُ ٍتارید زار تَزى آًْا  

رلام هطاتِ ٍهٌسرج زر فرم وٌترل صَرتحساب زریافت ٍپرزاذت ٍیا تراز حساتْای ول زر تارید اًجام تحَیل ٍتحَل ٍهغاتمت ارلام آى تا ا

.صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل  

رسیسگی تِ فرم ضوارُ یه ، تغَریىِ هی تایست اعالػات ولیِ حساتْای تاًىی لاتل ترزاضت ٍغیرلاتل ترزاضت زر آى زرج گرزیسُ ٍتاییسیِ 

ی هٌسرج زر فرم ، استؼالم از لسوت ذساًِ هؼیي زر ایي هرحلِ ترای وٌترل ػٌاٍیي حساتْا. ًیس ضویوِ فرم تاضس( ضوارُ ٍتارید زار)ّای تاًىی 

.ضرٍری تٌظر هی رسس( ٍاحس افتتاح حساب)  

ٍهثالغ زر حساتْای ول ٍتاییسیِ تاًه زر صَرت ٍجَز هغایرت هی تایست  1وٌترل ٍهغاتمت هَجَزی حساتْای تاًىی هٌسرج زر فرم ضوارُ 

.صَرت هغایرت هَارز اضىال ضٌاسائی هیگرززصَرت هغایرتْای هرتَط ضویوِ تاضس ٍتسیي ترتیة ضوي تررسی   

وٌترل فرم ضوارُ زٍ هرتَط تِ فْرست ضواًتٌاهِ ّای تاًىی ٍسایر تضویٌْا وِ هی تایست تصَرت صحیح ٍهغاتك تا هاًسُ حساب تضویٌات زر 

.تراز حساتْای ول، زرج گرزیسُ ٍضواًتٌاهِ ّایی وِ سررسیس آى تِ اتوام رسیسُ ، توسیس ضسُ تاضس  

رل فرم ضوارُ سِ هرتَط تِ فْرست ولیِ زفاتر اهَال ٍحساتساری هی تاضس تغَریىِ ولیِ زفاتر حساتساری از لثیل زفتر اػتثارات، صسٍر وٌت

الم ضَز چه، زفاتر رٍزًاهِ ٍول هؼیي ٍّوچٌیي ولیِ زفاتر هَرز استفازُ اهَال ٍاٍراق تْازار زر ایي راتغِ از ازارُ اهَال ٍاٍراق تْازار استغ

زر ضوي چٌاًچِ از . ی تایست زر آى زرج ضَز ٍشیحساتاى جسیس ٍلسین تاییس ًوایٌس وِ زر شیل آذریي رزیف زفاتر هرتَعِ اهضا ًوَزُ اًس م

.ًرم افسار رایاًِ ای زر ایي لسوت استفازُ هی ضَز، تایس هَضَع اضارُ گرزز  

اذتْای جاری ٍسٌَاتی وِ هی تایس حاٍی اعالػات الزم ٍواهل وٌترل صَرت ریس هاًسُ تٌرَاُ گرزاى پرزاذت، ػلی الحساب ٍپیص پرز

تاضس ٍّوچٌیي تا هثالغ هطاتِ زر تراز حساتْای ول هغاتمت زاضتِ تاضس تررسی ایٌىِ شیحساب ٍظایف ذَز را زر لثال ٍاریس پیص پرزاذت 

.ش پرزاذت یا ػلی الحساب زارزٍػلی الحساب سٌَاتی زر هَػس همرر اًجام زازُ است ٍیا ایٌىِ هَارز زرج ضسُ هاّیت پی  

وٌترل صَرت ریس هَجَزی سپرزُ ّای زریافتی ٍتغثیك تا تاییسیِ ذساًِ هرتَط تِ سپرزُ ّای ٍاریسی تِ حساب ذساًِ ٍتررسی ایٌىِ آیا 

عریك تاًه توروس  از شیحساب لثلی الساهات الزم زرذصَظ رز ٍجَُ سپرزُ را تِ زرستی اًجام زازُ است ٍآیا سپرزُ ّای زریافتی هٌحصراً

.ٍجَُ سپرزُ ٍصَل ٍزر هَػس همرر تِ حساب ذساًِ ٍاریس هیطَز  

زر ایي راتغِ )وٌترل ٍتررسی صَرت هَجَزی توثر ٍاٍراق تْازار هٌغثك تا زفاتر ٍتغثیك آى تا صَرت ٍضؼیت گرزش توثر ٍاٍراق تْازار 

(استؼالم از ازارُ اهَال ٍاٍراق تْازار هفیس تٌظر هی رسس  

.رسی سایر هَارز هرتَط تِ صَرتوجلس وِ تٌظر حساترس لاتل پیگیری ٍرسیسگی هی تاضستر -10  

 
: قوانين ومقررات 

.هجلس ضَرای اسالهی  1/6/1366لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَر هصَب   

.24/12/1377رخ هَ 52441/10828/53لاًَى هحاسثات ػوَهی وطَر تِ ضوارُ ی ( 97)زستَرالؼول اجرایی هازُ   

  



 

 

ليست رسيدگیچک   

ردیف  شرح مستند قانونی رعایت عدم رعایت توضيحات
زستَالعول اجرایی هَضَع  1ثٌس    

لبًَى هحبسجبت ( 97)هبزُ 
 عوَهی وطَر 

 52441/10828/53:ضوبرُ
 24/12/1377:هَرخ 

شیحسبة لجلی زر رٍز اضتغبل شیحسبة ثعسی 
صَرتوجلس هرحلِ اٍل تحَیل ٍتحَل را زر 

ٍتىویل ًوَزُ ٍ پس از چْبر ًسرِ تْیِ 
اهضبء ثِ شیحسبة جسیس تحَل ٍیه ًسرِ از 

آى را ثالفبصلِ ثِ  سبزهبى اهَر التصبزی ٍ 
 .زارایی استبى هتجَع ارسبل زاضتِ است

1 

الف زستَالعول اجرایی -1ثٌس   
لبًَى ( 97)هَضَع هبزُ 

هحبسجبت عوَهی وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

صَرتوجلس هرحلِ اٍل آیب فْرست ولیِ زر 
ضبهل ولیِ  1حسبثْبی ثبًىی زر فرم ضوبرُ 

حسلجْبی ثبًىی لبثل ثرزاضت غیر لبثل 
ثرزاضت حبٍی اطالعبت الزم ؛زرج ٍارسبل 

. ضسُ است
 

2 

   

ة زستَالعول اجرایی -1ثٌس
لبًَى ( 97)هَضَع هبزُ 

هحبسجبت عوَهی وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

زرصَرتوجلس هرحلِ اٍل آیب فْرست 
ضوبًت ًبهِ ّبی ثبًىی ٍسبیر تضوویي ّب زر 

حبٍی اطالعبت الزم زرج ٍ  2فرم ضوبرُ 
ارسبل ضسُ ٍزرصَرت ٍجَز زفتر تضویٌبت 

هراتت وٌترل ٍ اهضبء شیل زفتر هرثَطِ تَسط 
شیحسبثبى جسیس ٍ لسین اًجبم زر 
 .صَرتوجلس زرج گرزیسُ است

3 

ج زستَالعول اجرایی -1ثٌس   
لبًَى ( 97)هَضَع هبزُ 

هحبسجبت عوَهی وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

زر صَرتوجلس هرحلِ اٍل آیب فْرست زفبتر 
هَرزعول شیحسبثی حبٍی عٌَاى ٍ تعساز ّر 

زرج گرزیسُ ٍ هراتت  3یه زر فرم ضوبرُ 
 وٌترل ٍ اهضبء شیحسبثبى جسیس ٍ لسین شیل

. زفبتر هرثَطِ اًجبم ضسُ است
 

4 

ز زستَالعول اجرایی هَضَع -1ثٌس   
لبًَى هحبسجبت عوَهی ( 97)هبزُ 

وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

آیب فْرست سَاثك وسری اثَاثجوعی  اهَال ٍیب 
ٍجَُ ًمس ٍیب زرحىن ًمس ثبشور ًبم اهٌبی اهَال 

هبهَریي شیرثط ٍیب عبهلیي شیحسبة ٍسبیر 
ٍآذریي پیگیری آى زرج ٍضویوِ صَرتوجلس 

. هرحلِ اٍل هیجبضس
 

5 

   
زستَالعول اجرایی هَضَع -2ثٌس

لبًَى هحبسجبت عوَهی ( 97)هبزُ 
وطَر  

 52441/10828/53:ضوبرُ
 24/12/1377:هَرخ 

یىوبُ از تبرید )آیب شیحسبة جسیس زرهَعس همرر
صَرتوجلس تحَیل ٍتحَل هرحلِ زٍم ( اضتغبل 

را چْبر ًسرِ تْیِ ٍپس ازتىویل ٍاهضبء؛ًسرِ 
اٍل راثْوراُ ًسرِ اٍل صَرتوجلس هرحلِ اٍل 

ثِ سبزهبى اهَرالتصبزی ٍ زارایی استبى هتجَع 
 . ارسبل زاضتِ است

6 

ة زستَالعول اجرایی -2ثٌس   
لبًَى ( 97)هَضَع هبزُ 

هحبسجبت عوَهی وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

آیب صَرت ریسهبًسُ پیص پرزاذت ثِ تفىیه 
جبری ٍسٌَاتی حبٍی اطالعبت الزم ضویوِ 

 .صَرتوجلس هرحلِ زٍم هی ثبضس

7 

ة زستَالعول اجرایی هَضَع -2ثٌس   
لبًَى هحبسجبت عوَهی ( 97)هبزُ 

وطَر  
 52441/10828/53:ضوبرُ

 24/12/1377:هَرخ 

آیب صَرت ریسهبًسُ علی الحسبة ثِ تفىیه 
جبری ٍسٌَاتی حبٍی اطالعبت الزم ضویوِ  

 صَرتوجلس هرحلِ زٍم هی ثبضس

8 

 



 

 

ردیف  شرح مستند قانونی رعایت عدم رعایت توضيحات
ج زستَالعول اجرایی -2ثٌس   

لبًَى ( 97)هَضَع هبزُ 
هحبسجبت عوَهی وطَر 

52441/10828/53:ضوبرُ  
24/12/1377:هَرخ   

  
  ?ز هبًسُ تٌرَاُ گرزاًْب ?ا صَرت ر?آ  ?ز هبًسُ تٌرَاُ گرزاًْب ?ا صَرت ر?آ

 ?حسبة ، ٍاحسّب?ى ش?پرزاذت عبهل ?حسبة ، ٍاحسّب?ى ش?پرزاذت عبهل
ن ?تساروبرات ، وبرپرزازاى ثِ تفهن ?تساروبرات ، وبرپرزازاى ثِ تفه

هِ ?ز اطالعبت الزم ضن?رًسگبى ٍجِ ثب ق?يهِ ?ز اطالعبت الزم ضن?رًسگبى ٍجِ ثب ق?ي
. .  ثبضس?هرحلِ زٍم م ثبضس?هرحلِ زٍم م  صَرتوجلسصَرتوجلس

 

9 

ج زستَالعول اجرایی -2ثٌس   
  (97)هَضَع هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
52441/10828/53:ضوبرُ  

24/12/1377:هَرخ   

هٌضن ثِ گَاّی )آیب صَرت هغبیرت ثبًىی 
ثرای ولیِ حسبثْبی ثبًىی هٌسرج زر  (ثبًه

ضویوِ صَرتوجلس هرحلِ اٍل ٍ  1فرم ضوبرُ
اطالعبت الزم تْیِ ٍپیَست حبٍی ولیِ 

 .صَرتوجلس هرحلِ زٍم ضسُ است

10 

الف زستَالعول اجرایی -1ثٌس   
  (97)هَضَع هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ

:24/12/1377  

 
آیب صَرت  ٍضعیت گرزش توجرٍ سبیر 

تىویل  4اٍراق ثْبزار ثب استفبزُ از فرم ضوبرُ 
. صَرتوجلس هرحلِ زٍم ضسُ استٍضویوِ 

 

11 

ف زستَالعول اجرایی 4ثٌس   
  (97)هَضَع هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ

:24/12/1377  

آیب شیحسبة تحَیل گیرًسُ صَرتحسبة 
زریبفت ٍپرزاذت یب تراز عولیبتی زستگبُ  

اجرایی هحل ذسهت جسیس را ثِ تبرید تحَیل 
زر چْبر ًسرِ تْیِ ٍ تٌظین ٍپس از  ٍ تحَل

اهضبءشیحسبة تحَیل زٌّسُ ، ًسرِ اٍل آى 
را ثِ سبزهبى اهَر افتصبزی ٍزارایی استبى 

 .هتجَع ارسبل زاضتِ است

12 

زستَالعول اجرایی هَضَع  7ثٌس   
  (97)هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ

:24/12/1377  

شیحسبة لجلی ٍفعلی هَفك ثِ زرهَارزیىِ 
 1تٌظین لسوتی از صَرتْبی هَضَع رزیف 

ًگرزًس  (97)زستَرالعول اجرایی هبزُ  2ٍ
هراتت را ضوي ارسبل صَرتْبی تٌظین ضسُ 

 .گسارش ًوَزُ اًس

13 

 فرم رٍوص 8ثٌس   
 صَرتوجلس،ضویوِ

زستَرالعول اجرایی هَضَع 
  (97)هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ

:24/12/1377 

آیب صَرت ریس سپرزُ ّبی هَجَز زرحسبة 
ذساًِ توروس ٍجَُ سپرزُ حبٍی اطالعبت 

الزم هٌضن ثِ تبئیسیِ ذساًِ تْیِ ٍپیَست 
 .صَرتوجلس هرحلِ زٍم ارسبل ضسُ است

14 

مءاثك الیل أذریي سءر فرم    
رٍوص صَرتوجلس،ضویوِ 
زستَر العول اجرایی هَضَع 

  (97)هبزُ 
لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 

هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ
:24/12/1377 

ف هَضَع ? ٍظب? زراجرا?حسبة لجل?اش?آف هَضَع ? ٍظب? زراجرا?حسبة لجل?اش?آ
 وطَر ?لبًَى هحبسجبت عوَم وطَر ?لبًَى هحبسجبت عوَم ( (9595))هبزُ هبزُ 

افت ٍپرزاذت ذَز ?ى صَرتحسبة زر?آذرافت ٍپرزاذت ذَز ?ى صَرتحسبة زر?آذر
ُ ثِ سبزهبى اهَر ?ل ٍتحَل تِ?خ تحَ?رُ ثِ سبزهبى اهَر ?ل ٍتحَل تِ?خ تحَ?ررا ثب تبرا ثب تب

 استبى هتجَع ارسبل زاضتِ ?? ٍزارا?التصبز استبى هتجَع ارسبل زاضتِ ?? ٍزارا?التصبز
ل ٍ تحَل ?ٍهراتت را زر صَرتوجلس تحَل ٍ تحَل ?ٍهراتت را زر صَرتوجلس تحَ

  ..زرج ًوَزُ استزرج ًوَزُ است
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زستَر العول اجرایی 1ٍ2ثٌس    
  (97)هَضَع هبزُ 

لبًَى هحبسجبت عوَهی وطَر 
هَرخ  52441/10828/53:ضوبرُ

:24/12/1377  

تٌظیوی ٍولیِ صَرتْبی  تٌظیوی ٍولیِ صَرتْبی  آیب صَرتوجلس  آیب صَرتوجلس  
هبلی ٍفرهْبی پیَست آى ثِ اهضبءشیحسبة هبلی ٍفرهْبی پیَست آى ثِ اهضبءشیحسبة 
زُ ?رثط رس?ى ش?ر هسئَل?تحَیل گیرًسُ ٍسبزُ ?رثط رس?ى ش?ر هسئَل?تحَیل گیرًسُ ٍسب

  ..استاست
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