
 

 
 

 

 ُذکٌٌذیتَل طًَذیپ ثجت -۳

 

قزار هی ، است ًبم در اثتذایکِ  استدر کتبة اًسبة  «کزُ است تَلیذ ضذُ»ثجت اًتخبثی ثزایاس ًبم  یثخط ،« ذکٌٌذُیتَلیطًَذ پ» .۳.١

آهذُ  بیثِ دًٍ کبسپیي هبًٌذ اسجْبی کبسپیي  ذکٌٌذُیدر هشرعِ تَلضَد کِ  در ًظز گزفتِ هی ییاسجْب یتٌْب ثزا. ایي غفت، گیزد

 (١).ثبضٌذ

 هیاستفبدُ درخَاست ٍ قبثل  "یحقَق بی یقیحق"فزد  کیثَدُ ٍ تٌْب تَسط  یاًحػبر« يیکبسپ  کٌٌذُ است ذیتَل طًَذیپ » .2.۳

 (2)ثبضذ.

 (.یاسن پبرس ْبیتزج) ضبهل حزٍف ثبضذفقط  ،کلوِ کیتٌْب  ذییثب ذکٌٌذُیتَل طًَذیپ .۳.۳

 ثجت هی ضَد. «طًَذیپ » ثِ غَرت تَلیذکٌٌذُ ضبخع ضٌبسبیی ،اغیل ٍ گَیطْبی هحلی ضوبل کطَرثِ فزٌّگ  احتزامثب  .4.۳

قجل اس  حبیتزج ٍ جْت کطص، هَلذ خَد )سیلوی ٍ هبدیبى( یاست ّب ٍ استفبدُ اس جتاقذام ثِ ث قجل اس ستیثب یه ذکٌٌذُیتَل ّز .5.۳

 طًَذیپ ثجت درخَاست: 2فزم ضوبرُ "تکویل  ًسجت ثِ کتجب «تَلیذ کٌٌذُ طًَذیپ »ثزای دریبفت خَد،  ذاتیتَل يیتَلذ ًخست

  .کٌذ ارسبلاًجوي ثِ  لیویا بیپست  قیاس طز اقذام ٍ آى را  "تَلیذکٌٌذُ

 کٌذ. هطخعَد خدرخَاست فزم در هسئَل تجبرًبهِ  تَسطرا ثزای ثزرسی  طًَذیپ «سِ» تَاًذ هی طًَذیپدریبفت  یثزای تقبضه .6.۳

ًجَدى  یتکزار ذییتأپس اس  ٍ یثزرسرا  «طًَذیپ »دریبفت کتجی ثزای  ثِ غَرت هبّیبًِ درخَاست ّبی ًجوياهسئَل تجبرًبهِ  .7.۳

 یاس تطبثِ احتوبل یزیطگیپثزای آًْب را )تزجیْب ٍ در غَرت اهکبى  ،در اًجويثجت ضذُ ّبی طًَذیپدر فْزست  یاًتخبث طًَذیپ

ٍ  یکطَر ّوبٌّگ یعلَم داه قبتیتحقثب هَسسِ ًژادّب  زیسب ذکٌٌذگبىیتَسط تَلاس قجل اًتخبة ضذُ ّبی پسًَذٍ  طًَذیپ ثب

 ٍ ذییتأ جْت ّب را ثِ غَرت سبلیبًِ ٍ پیص اس آغبس فػل کطصطًَذیپثبیست فْزست  هیهسئَل تجبرًبهِ  (.کٌذ یهپیگیزی 

 .کٌذگشارش  يیاست کبسپ یالولل يیثثِ اًجوي  ،یالولل يیدر تجبرًبهِ ثدرج 

اًجوي سبیت  قیاٍل اسفٌذ ّز سبل اس طز ،ذکٌٌذگبىیتَلتوبس ٍ اطالعبت  یاسبهفْزست ثِ ّوزاُ ثجت ضذُ ّبی طًَذیپفْزست  .8.۳

 .ضَد یهٌتطز ه

 ًکزدُ اقذام تَلیذکٌٌذُ طًَذیپ ثجت ثِ ًسجت کٌٌذُ تَلیذ کِ غَرتی در ّوچٌیي ٍ ثٌیبدی پیص ٍ ثٌیبدی اسجْبی هَرد در: پسًَذ. 9.۳

 . 2 استبد: هثبل ثزای است؛ پذیز اهکبىثِ غَرت پسًَذ  هتَالی ضوبرُ یک اس استفبدُ ثب است ثزای تکزاری ًبهگذاری ثبضذ،

 
 

ثزای کزُ « تَلیذکٌٌذُ»، در فزم ّبی ضٌبسبیی اًفزادی ٍ یب فْزست تْیِ ضذُ تَسط «تَلیذکٌٌذُ طًَذیپ»( گشارش ًبم کزُ است تَلیذ ضذُ ثذٍى در ًظز گزفتي ١)

 سبس اضتجبُ در ضٌبسبیی اًفزادی کزُ ّبی تَلیذ ضذُ ٍ خطب در تعییي ٍ ثزرسی خط ّبی خًَی در آیٌذُ ضَد.ّبی تَلیذ ضذُ در هشرعِ ّبیطبى هی تَاًذ سهیٌِ 

تَلیذ کٌٌذُ ثزای  طًَذیپاستفبدُ اس   .ضًَذ غحیح ًیست هی ِ خزیذاری ضذُ ٍ یب ثِ گلِ اضبفِثزای اسجْبیی ک« تَلیذکٌٌذُ طًَذیپ»تَجِ: استفبدُ اس  

ضًَذ هَجت ثبال رفتي هیشاى خطب در تعییي هٌطب است  کبسپیي اضبفِ هی  ٍ یب ثِ ّز ضکل دیگزی ثِ گلِ تَلیذ کٌٌذُ است ضذُخزیذاری است ّبیی کِ 

 .هجبس ًوی ثبضذٍ  ثزرسی خط ّبی خًَی در تجبرًبهِ خَاّذ ضذ ٍ ّبی تَلیذ ضذُ

را ثِ عٌَاى ًوبیٌذُ  "حقیقی"ثبیست یک فزد  آى تطکیالت هی "حقَقی"ثِ یک تطکیالت  "کبسپیي  پیطًَذ تَلیذ کٌٌذُ است "پس اس اختػبظ یبفتي  ( 2)

ت ّبی تَلیذی فٌی اًجوي هعزفی کٌذ. در غَرتی کِ ثِ ّز دلیل فعبلیکویتِ هسئَل اهَر گزدآٍری ٍ گشارش اطالعبت تجبرًبهِ داخلی خَد جْت پبسخگَیی ثِ 

حقیقی یب حقَقی هوٌَع  یک فزد حقیقی یب حقَقی کِ پیطًَذ تَلیذ کٌٌذُ ثِ ًبم ایطبى ثجت ضذُ ثبضذ، هتَقف گزدد؛ اداهِ استفبدُ اس آى پیطًَذ تَسط سبیز افزاد

 .ثبضذهی 
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