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5:065ّت65889=.ضوبضُ

56.:7.0;76=تبضید

زاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظاضت

هبزُاستٌبزثٍِزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظاضت7.8.56;76هَضخ;::>5ضوبضُپیطٌْبزثِثٌب7.9.57;76هَضخجلسِزضٍظیطاىّیأت

=ًوَزتػَیتظیطضطحثِضاضسُیبزهبًَىاجطاییًبهِآییي-7;76هػَة-ذبضجیگصاضیسطهبیِ حوبیتٍتطَینهبًَى(58)



 تعاریف - ايل فصل 

ًیعًبهِآییيایيزضاستضسُتؼطیقذبضجیگصاضیسطهبیِحوبیتٍتطَینهبًَى(7)هبزُزضًِػجبضاتیٍاغغالحبتًلیِ-7هبزُ

=ثبضسهیظیطهؼبًیزاضایًبهِآییيایيزضضسُثطزًُبضثِػجبضاتٍاغغالحبتسبیط.ثبضسهیهؼبًیّوبىزاضای

.ذبضجیگصاضیسطهبیِحوبیتٍتطَینهبًَىاجطاییًبهِآییي=ًبهِآییي-الق

پصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُ-ة ًبضثِآىزضهبًَى،زضهٌسضجّبیضٍشاظیٌیثِذبضجیسطهبیًِِهَجَزیبٍجسیسایطاًیضطًت=

.ثبضسضكتِ

.ؿیطزٍلتیػوَهیًْبزّبیٍهؤسسبتتؼبًٍی،ذػَغی،ّبیثرص=ؿیطزٍلتیثرص-ج

.گطززهیتطٌیلسبظهبىزضهحلهبًَى(:)هبزُزضاجطایًِذبضجیگصاضیسطهبیِذسهبتهطًع=هطًع-ز

ثبًِؿیطثبًٌیاػتجبضیهؤسسبتٍ(ؿیطزٍلتیٍزٍلتیاظاػنثبًٌیضجٌٍِهطًعیثبًي)ثبًٌیًظبم=ًطَضضسویپَلیضجٌِ-ـّ

.پطزاظًسهیاضظیٍپَلیّبیكؼبلیتثِهطًعیثبًيهجَظ

حسبثطسیهؤسسِ-ٍ هبًَىهَضَعایطاى،ضسویحسبثساضاىجبهؼِػضَحسبثطسیهؤسسبتهیبىاظًِهٌترجیحسبثطسیهؤسسِ=

سبظهبىتَسظحسبثطسی،ٍسبظهبى76:5هػَة«ضسویحسبثساضػٌَاىثِغالحشیحسبثساضاىایحطكٍِترػػیذسهبتاظاستلبزُ»

.ضَزهیاًتربة



 پذیزش ضًابط ي ريشُا - ديم فصل 

هٌسضجّبیحوبیتٍتسْیالتاظضَز،هیپصیطكتِ هبًَىثطاسبسایطاىاسالهیجوَْضیزضهلوطًٍِذبضجیّبیگصاضیسطهبیِ-5هبزُ

اظًتجیزضذَاست اضایِثطهجتٌیٍذبضجیسطهبیِپصیطشػوَهیضطایظتبثغّبگصاضیسطهبیِگًَِ ایيپصیطش .استثطذَضزاضهبًَىزض

.استًبهِآییيایيزضهوطضضَاثظضػبیتٍذبضجیگصاضسطهبیِسَی



جسٍل.استهیسطظیطّبیضٍشچبضچَة زضًبهِآییيزضایيهٌسضجضَاثظٍهبًَىثطاسبسذبضجیگصاضیسطهبیِپصیطش-6هبزُ

اػالم ٍتْیِزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظاضتتَسظهبًَىچبضچَةزضاضایِهبثلتسْیالت ٍّبٍیژگیذبضجی،گصاضیسطهبیِّبیضٍش

.گطززهی

ذبضجیهستوینگصاضیسطهبیِ-الق

ٍ«هتوبثلثیغ»،«ٍاگصاضیٍثطزاضیثْطُسبذت،»ّبیضٍشاًَاعضبهلهطاضزازیتطتیجبتچبضچَةزضذبضجیگصاضیسطهبیِ-ة

«هسًیهطبضًت»

6)هبزُهَضَعّبیضٍش-7هبزُ ٍّبٍیژگیزاضایًبهِآییيٍهبًَىحوبیتی پَضصٍگصاضیسطهبیًِحَُحیثاظًبهِآییيایي(

=ثبضٌسهی ظیطضطحثِذبظ،یبٍهطتطىتسْیالت

=هطتطىتسْیالتٍٍیژگیْب-الق

.ثطذَضزاضًسزاذلیگصاضاىسطهبیِثبیٌسبىضكتبضاظذبضجیگصاضاىسطهبیِ-7

.ًیستًیبظزیگطیهجَظثٍِگیطزهیاًجبمگصاضیسطهبیِهجَظثطاسبسغطكبًذبضجیؿیطًوسیًٍوسیسطهبیٍِضٍز-5

.ًیستهحسٍزیتیگًَِّیچتبثغهَضزّطزضذبضجیگصاضیسطهبیِحجن-6

.زاضزضاؿطاهتزضیبكتحنهَاضزایيزضذبضجیگصاضسطهبیٍِضَزهیتضویيهبلٌیتسلتٍضسىهلیهجبلزضذبضجیسطهبیِ-7

زضهٌسضجتطتیتًبالثِغَضتثِهَضزحستٍاضظغَضتثِسطهبیًِبضگیطیثِاظحبغلهٌبكغٍسطهبیِسَزسطهبیِ،اغلاًتوبل-8

.استهیسطگصاضیسطهبیِهجَظ

ثِزاذلزضتَلیسیًبالیغبزضات،هوٌَػیتزضغَضتٍضسُتضویيپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُتَلیسیًبالیغبزضاتآظازی-9

.ثبضسهیذبضجثِاًتوبلهبثلًطَضضسویپَلیضجٌِعطیناظاضظغَضتثِآىحبغلٍضسیسُكطٍش

=ذبظتسْیالتٍٍیژگیْب-ة

=ذبضجیهستوینگصاضیسطهبیِ-7

.استپصیطاهٌبىذػَغیثرصكؼبلیتثطایهجبظّبیظهیًٌِلیِزضگصاضیسطهبیِ-7-7

.ًساضزٍجَزذبضجیگصاضیسطهبیِهطبضًتزضغسًظطاظهحسٍزیتی-7-5

=هطاضزازیتطتیجبتچبضچَةزضگصاضیسطهبیِ-5

زٍلتتػویوبتیبٍهبًَىٍضغاثطثطهبلیهَاكوتٌبهِاجطایتَهقیبٍهوٌَػیتاظًبضیذبضجیگصاضیسطهبیِظیبىججطاى-5-7

.ضَزهیتضویيزٍلتتَسظضسُسطضسیساهسبطسوقتبحساًثط

تَسظگصاضیسطهبیِهَضزعطحتَلیسیذسهبتًٍبالذطیس،«هسًیهطبضًت»ٍ«ٍاگصاضیٍثطزاضیثْطُسبذت،»ّبیضٍشزض-5-5

ثبضس،اییبضاًِهیوتثِتَلیسیذسهبتًٍبالًٌٌسُػطضِیبٍاًحػبضیذطیساضزٍلتیزستگبًُِهَاضزیزضهطاضزاز،عطفزٍلتیزستگبُ

.ضَزهیتضویيهبًًَیهوطضاتچبضچَةزض



ثبیسهبًَىّبیحوبیتٍتسْیالتاظثطذَضزاضیهٌظَضثِزضًطَض،گصاضیسطهبیِهتوبضیایطاًیحوَهیٍحویویاضربظ-8هبزُ

.زٌّساضایًِیعثبضس،اظًطَضزضذبضجتجبضیٍاهتػبزیّبیكؼبلیتهؤیسًِضاهستٌساتی

پصیطش،هطاحلعیثبتَاًسهیاست،ًطزُگصاضیسطهبیِزضایطاىهجالًهبًَىپَضصاظثطذَضزاضیثسٍىًِذبضجیگصاضسطهبیِ-9هبزُ

ٍهبًَىهعایبیًلیِاظگصاضسطهبیِگصاضی،سطهبیِهجَظغسٍضاظپس.ضَزثطذَضزاضهبًَىپَضصاظضسُاًجبمگصاضیسطهبیِاغلثطای

پصیطشػوَهیضَاثظاظٍضسُتلویهَجَزگصاضیسطهبیِ"ًالّبگصاضیسطهبیًَِعایي.ضَزهیثطذَضزاضًیعسَزاًتوبلاهٌبىاظجولِ

.ًٌسهیپیطٍیذبضجیسطهبیِ

هطاحلعیثبآًْباظتللیوییبٍسطهبیِاكعایصیبٍسْبمذطیسعطیناظهَجَزاهتػبزیّبیثٌگبُزضذبضجیگصاضیسطهبیِ-:هبزُ

تَاًسهیجسیساكعٍزُاضظش.ًٌسایجبزاكعٍزُاضظشهعثَض،گصاضیسطهبیًِِایيثِهططٍطگطزز،هیثطذَضزاضهبًَىایيهعایبیاظپصیطش

ثٌگبُزضآٍضیكيسغحثْجَزیبٍغبزضاتتَسؼِهسیطیت،اضتوبیهجیلاظاّساكیتحونیبٍاهتػبزیثٌگبُزضسطهبیِاكعایصزضًتیجِ

.ضَزحبغلهَجَزاهتػبزی

هبزُ"ز"ثٌسزضضسُتؼییيّبیًسجتظیطتطتیتثِذبضجی،گصاضیسطهبیِپیطٌْبزهَضزّطهجَظغسٍضٍاضظیبثیٌّگبمثِّیأت-;هبزُ

.ًوبیسهیاحطاظٍثطضسیضاهبًَى(5)

یبزاذلیكطٍشثیٌیپیصٍعطحثطزاضیثْطٍُاجطاثٌسیظهبىذسهبت،ًبالٍتَلیسهیعاىًٍَعضبهلپیطٌْبزیعطحهطرػبت-الق

.گطززهیزضجگصاضیسطهبیِزضذَاستّبیًوًَِزضًطَض،اظذبضجثِغسٍض

ضضتٍِثرصزضهجَظ،غسٍضظهبىزضزاذلیثبظاضزضضسُػطضِذسهبتًبالٍاضظشزضذػَظغالحشیهطاجغضسویآهبضّبی-ة

سِپبیبىتبًِاستآهبضّبییّیأتتػویوبتهجٌبی.ضَزهیاذصزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظاضتاهتػبزیاهَضهؼبًٍتتَسظهطثَط،

.گطززهیاضایِسبظهبىثِهصًَضهؼبًٍتتَسظسبلّطاٍلهبِّ

.ضَزهیاًجبمًبهِآییيایيثِهٌضنكْطستثطاسبساهتػبزیّبیضضتٍِّبثرصتلٌیي-ج

هیعاىثِتَجِثبهبزُ،ایي"ج"ٍ"ة"،"الق"ثٌسّبیزضهٌسضجهَاضزضػبیتثبّب،ضضتٍِّبثرصاظیيّطزضگصاضیسطهبیِهیعاى-ز

اظحبغلِذسهبتًبالٍغسٍضثطایگصاضیسطهبیِهحسٍزیتهؼبكیتضػبیتثبٍزاذلیثبظاضزضضسُػطضِذسهبتًبالٍاضظش

.گطززهیغبزضگصاضیسطهبیِهجَظعطح،تػَیتغَضتزضٍتؼییيّیأتتَسظًطَض،اظذبضجثِذبضجیگصاضیسطهبیِ

ضسُػطضِذسهبتًٍبالّبزضاضظشتـییطاتیبٍذبضجیگصاضیسطهبیِاظحبغلتَلیسیذسهبتًٍبالّباضظشسْنزضتـییطات-تجػطُ

هجَظزضاػتجبضتأثیطیهجَظغسٍضاظثؼسهطاضگطكتِ،ّیأتگیطیتػوینهالىگصاضیسطهبیِهجَظغسٍضظهبىزضًِزاذلیزضثبظاض

.زاضتًرَاّسگصاضیسطهبیِ

اظهطاضزاز،عطكیيتَاكنحست"ٍاگصاضیٍثطزاضیثْطُسبذت،"هطاضزازّبیزضضسُتؼییيایطاًیعطفثِهبلٌبًِحوَماًتوبل->هبزُ

.ضَزهیػولیهطاضزاز،زٍضُپبیبىزضهٌتسجِحوَمیٌجبیٍاگصاضییبٍهطاضزازهستعَلزضهبلٌبًِحوَمتسضیجیٍاگصاضیعطین

هبلیهٌبثغًٌٌسُتأهیيهؤسسِثِذبضجیگصاضسطهبیِهبلٌبًِحوَمٍاگصاضی،"ٍاگصاضیٍثطزاضیثْطُسبذت،"هطاضزازّبیزض-70هبزُ

.استاًجبمهبثلّیأتتأییسثبگصاضی،سطهبیِهَضَععطح



ّوچٌیيٍاستتَلیسیذسهبتًبالٍاًحػبضیذطیساضزٍلتی،زستگبُیيًِگصاضیسطهبیِّبیعطحاظزستِآىزضهَضز-77هبزُ

ذسهبتًبالٍذطیستَاًسهیزٍلتیزستگبُضَز،هیػطضِاییبضاًِهیوتثِگصاضیسطهبیِهَضزعطحتَلیسیًبالٍذسهبتًِزضهَاضزی

.ًوبیستضویيهبًًَیهوطضاتچبضچَةزضهطثَطزضهطاضزازضسُتؼییيهیوتٍهیعاىثِضاتَلیسی



 پذیزش وظام - سًم فصل 

ّسایتٍاًجبمهسؤٍلیتهبًَى،چبضچَةزضذبضجیّبیگصاضیسطهبیِاظحوبیتٍپصیطشثِهطثَطٍظبئقاًجبمضويسبظهبى-75هبزُ

اًجبمگصاضی،سطهبیِّبیكطغتٍهبًًَیثستطّبیهؼطكیّوچٌیيًٍطَضذبضجٍزاذلزضذبضجیگصاضیسطهبیِتطَینّبیكؼبلیت

ایجبزٍضثظشیالوللیثیيّبیسبظهبىٍهؤسسبتثبهطتطىّبیّوٌبضیسویٌبضّب،ٍّبّوبیصثطگعاضیًبضثطزی،تحویوبتٍهغبلؼبت

.زاضزػْسُثطضاذبضجیگصاضیسطهبیِثِهطثَطاعالػبتاضایٍِتٌظینآٍضی،جوغزضّبزستگبُسبیطثبّوبٌّگیٍاضتجبط

ٍٍضٍزپصیطش،ثِهطثَطّبیزضذَاستاظاػنگصاضیسطهبیِّبیزضذَاستًلیِثًِسجتتػویناذصٍثطضسیهسؤٍلیتّیأت-76هبزُ

.استزاضػْسُضاحبغلِهٌبكغٍسطهبیِذطٍجٍذبضجیسطهبیًِبضگیطیثِ

اػضبیًلطاظسِحساهلحضَضثبّیأتجلسبتٍثبضٌسهیهبًَى(9)هبزُزضضسُهطرعهؼبًٍیيًلطچْبضّیأت،ثبثتاػضبی-77هبزُ

حنثبّیأتضییسزػَتثِضثظشیّبیٍظاضتربًِسبیطهؼبًٍبى.گطززهیاتربشهَاكنضأیسِحساهلثبتػویوبتٍیبكتِضسویتثبثت

.پصیطزهیغَضتآضااًثطیتثبتػویوبتهَاضز،زضایي.یبكتذَاٌّسحضَضزضجلسبتضأی

.ًوبیٌسهیتسلینسبظهبىثِاستضسُهطرعهطثَطًوًَِزضًِهساضًیّوطاُثِضاذَزًتجیزضذَاستگصاضاى،سطهبیِ-78هبزُ

سبظهبىًبضضٌبسیًظطاتّوطاُثِضاگصاضیسطهبیِزضذَاستضثظ،شیثرصٍظاضتربًًِظطاذصٍالظمّبیثطضسیاًجبماظپسسبظهبى

استؼالم،ٍغَلتبضیداظضٍظزُهستظطفضثظشیٍظاضتربًًِظطاػالمػسم.ًوبیسهیهغطحّیأتزضًبضیضٍظپبًعزُهستظطفحساًثط

ًیعذبضجیگصاضسطهبیِهَاكنهجالًظطًِهترصُتػوینثطاسبس.ضَزهیتلویهعثَضگصاضیسطهبیِثبٍظاضتربًِآىهَاكوتهٌعلِثِ

.گطززهیغبزضزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظیطاهضبیٍتأییسثبٍتٌظینگصاضیسطهبیِهجَظاست،ضسُاذصآىثًِسجت

ضسُحبغلهٌبكغٍسَزاًتوبلچگًَگیذبضجی،گصاضیسطهبیًِحًٍََُعگصاضاى،سطهبیِهطرػبتحبٍیگصاضیسطهبیِهجَظ-تجػطُ

.ثَزذَاّسگصاضی،سطهبیِعطحّطتػَیتثِهطثَطضطایظسبیطٍ



 خارجی گذاری سزمایٍ خدمات مزکش - چُارم فصل 

ًطَض،زضذبضجیگصاضسطهبیِاظحوبیتٍپصیطشتطَین،ّبیظهیٌِزضسبظهبىهبًًَیٍظبیقزضاًجبمتسطیغٍتسْیلهٌظَضثِ-79هبزُ

ًلیًِبًَىهطًع،ایي.گطزًسهیهستوطزضآىضثظشیّبیزستگبًٍُوبیٌسگبىتطٌیلسبظهبىزضهحلذبضجیگصاضیسطهبیِذسهبتهطًع

.ثَزذَاّسضثظشیّبیسبظهبىثِذبضجیگصاضیسطهبیِهتوبضیبىهطاجؼبت

ثبظضگبًی،ٍظاضتذبضجِ،اهَضٍظاضت،(ایطاىاسالهیجوَْضیگوطىًطَض،هبلیبتیاهَضسبظهبى)زاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظاضت-:7هبزُ

ٍّبضطًتثجتًلازاضُایطاى،اسالهیجوَْضیهطًعیثبًيًطبٍضظی،جْبزٍظاضتهؼبزى،ٍغٌبیغٍظاضتاجتوبػی،اهَضًٍبضٍظاضت

االذتیبضتبمًوبیٌسًُوبیس،هیتؼییيضاییٍزااهَضاهتػبزیٍظیطًِاجطاییّبیزستگبُسبیطٍظیستهحیظحلبظتسبظهبىغٌؼتی،هبلٌیت

.ًوبیٌسهیهؼطكیسبظهبىثِزستگبُآىاجطاییهوبمثبالتطیياهضبیثبضاذَز



توبضبّبیحجنثبهتٌبستًٍیبظثطحستٍضسُهحسَةهتجَعزستگبًُبضًٌبىجعٍاسترساهیهوطضاتًظطاظهعثَضًوبیٌسگبى

هبزُایيزضهحَلٍِظبیقعجنثطثتَاًٌسًًِحَیثِضسُحبضطهطًعزضسبظهبىاػالمثبگصاضاى،سطهبیِهطاجؼٍِذبضجیگصاضیسطهبیِ

.ثبضٌسهطاجؼبتپبسرگَی

ثبزضاضتجبطزستگبُآىثِهطثَطذسهبتیٍاجطاییاهَضًلیِهجطیضًَسهیهؼطكیضثظشیّبیزستگبُاظعطفًًِوبیٌسگبًی-;7هبزُ

.ثبضٌسهیذبضجیّبیگصاضیسطهبیِ

است،گطزیسُهحَلًوبیٌسُثًِبهِآییيایيٍهبًَىزضاجطایًٍِظبیلیاًجبمحسيهٌظَضثِاستهٌلقضثظشیاجطاییزستگبُ

هطثَطاجطاییاهَضضًٍسّوعهبىًٍوَزُاثالؽذَزظیطهجوَػٍِاحسّبیًلیِثِضاًوبیٌسُاذتیبضاتٍّبهسؤٍلیتٍظبیق،

.گطززتسْیلهطًعزضًوبیٌسٍُظبیقاًجبمًًِوبیسثبظثیٌیایگًَِثِضاذَزهسؤٍلیتحَظُزضذبضجیّبیگصاضیسطهبیِثِ

ًوبیٌسُثطػالٍُتبًوبیساتربشتطتیجیهطًعزضذَزذسهبتیٍاجطاییّبیكؼبلیتاستوطاضحلظهٌظَضثِضثظ،شیاجطاییزستگبُ->7هبزُ

غَضتزض.ًوبیسٍظیلِاًجبمزستگبُآىًوبیٌسُؿیبةزضتبًٌسهؼطكیٍیجبًطیيػٌَاىثِّبٍیژگیّوبىثبزیگطیكطزضسُ،هؼطكی

.سبظزهستوطهطًعزضزستگبُآىثِهطثَطاجطاییاهَضاًجبمثطایًبضضٌبسسغحزضًیعضاًلطزٍحساًثطتَاًسهیاجطاییزستگبُلعٍم،

=ضَزهیتؼییيظیطضطحثِذبضجیگصاضیسطهبیِذسهبتهطًعٍظبیق-50هبزُ

.ذبضجیگصاضاىسطهبیِثِالظمّبیهطَضتاضایٍِضسبًیاعالع-7

ظیست،هحیظحلبظتسبظهبىهجَظتأسیس،اػالهیِجولِاظهَضزًیبظهجَظّبیاذصثِهطثَطاهَضزضالظمّبیّوبٌّگیاًجبم-5

هجَظاظغسٍضهجلضثظشیّبیزستگبُاظؿیطٍُهؼبزىاسترطاجٍاًتطبفپطٍاًِتللي،گبظ،ثطم،آة،ثِهطثَطاًطؼبةّبیپطٍاًِ

.گصاضیسطهبیِ

.ذبضجیگصاضیسطهبیِثبهطتجظاكطازًبضپطٍاًِغسٍضٍاهبهتاجبظُضٍازیس،غسٍضثِهطثَطاهَضزضالظمّبیّوبٌّگیاًجبم-6

هطتطى،ضطًتثجتضبهلگصاضیسطهبیِهجَظغسٍضاظثؼسذبضجیّبیگصاضیسطهبیِثِهطثَطاهَضزضالظمّبیّوبٌّگیاًجبم-7

.ؿیطٍُهبلیبتیٍگوطًیهسبئلسطهبیِ،ذطٍجٍٍضٍزثِاهَضهطثَطٍسلبضشثجت

ّبیزضذَاستثباضتجبطزضآًْبضثظشیزستگبُاجطاییٍاحسّبیثیيّبزستگبًُوبیٌسگبىتَسظالظمّبیّوبٌّگیاًجبم-8

.ذبضجیگصاضیسطهبیِ

.گطززهیاتربشذبضجیّبیگصاضیسطهبیِزضذػَظًِتػویوبتیاجطایزضحسيهطاهجت-9

تػَیتٍّوبٌّگیثبتبتلَیضاستبًْبزاضاییٍاهتػبزیاهَضسبظهبىثِذبضجیگصاضیسطهبیِذسهبتهطًعهتٌبظطٍظبیقـتجػطُ

.ضَزاهسامضسُهحَلاهَضاًجبمثًِسجتاستبىذبضجیگصاضیسطهبیِجصةٍجلتستبز
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=ثبضسهیظیطضطحثِؿیطًوسیًٍوسیاظاػنذبضجیسطهبیِثجتٍاضظضیبثیٍضٍز،ثِهطثَطتطتیجبت-57هبزُ

ًوسیسطهبیِ-الق



تبضیدزضضَز،هیٍاضزًطَضثِضیبلثِتجسیلهػسثِزكؼبتثِیبزكؼِیيزضًِهبًَى(77)هبزُ"الق"ثٌسهَضَعاضظیًوسیٍجَُ-7

ثٍِاضزُاضظضیبلیهؼبزل.گیطزهیهطاضهبًَىپَضصٍتحتثجتذبضجیگصاضسطهبیًِبمثِسبظهبىتَسظثبًيگَاّیٍكنضیبل،ثِتجسیل

.گطززهیٍاضیعگصاضیسطهبیِهَضَععطححسبةیبٍپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُحسبة

حسبةثِضَز،ًویتجسیلضیبلثٍِضسٍُاضزًطَضثِزكؼبتثِیبزكؼِیيزضًِهبًَى(77)هبزُ"ة"ثٌسهَضَعاضظیًوسیٍجَُ-5

.گطززهیٍاضیعگصاضیسطهبیِهَضَععطحیبٍپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُاضظی

هػطفثِسبظهبىتأییسًٍظبضتثبضسُیبزٍجَُ.گیطزهیهطاضهبًَىپَضصٍتحتثجتذبضجیگصاضسطهبیًِبمثٍِاضیعزضتبضیدٍجَُایي

.ضسسهیذبضجیگصاضیسطهبیِثِهطثَطذبضجیٍسلبضضبتذطیسّب

زٌّسُ،حَالًِبمشًطثبضاهطاتتذبضجی،گصاضیسطهبیِثِهطثَطاضظیّبیحَالِهَضززضاستهٌلقًطَضضسویپَلیضجٌِ-تجػطُ

ثِهستویوبًٍاضزُ،اضظضیبلیهؼبزلضیبل،ثِتجسیلزضغَضتٍپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبًُبمتسؼیط،تبضیدٍغَل،تبضیداضظ،ًَعاضظ،هجلؾ

.ًٌسگَاّیسبظهبى

ًِثبضسهیهبًَى(7)هبزُزضذبضجیسطهبیِتؼطیقشیل"ز"ٍ"ج"،"ة"ثٌسّبیزضهٌسضجهَاضزضبهلذبضجیؿیطًوسیسطهبیِ-ة

=استظیطتطتیتثِآًْبثجتٍاضظضیبثیٍضٍز،هطاحل

هغؼبتیسًی،هغؼبتٍاثعاضتجْیعات،آالت،هبضیيضبهل)كَم"ج"ٍ"ة"ثٌسّبیهَضَعذبضجیؿیطًوسیایسطهبیِاهالمهَضززض-7

ثجتثًِسجتذبضجی،ؿیطًوسیایسطهبیِاهالمٍضٍزثبسبظهبىهَاكوتاػالماظپسثبظضگبًیٍظاضت(ًوٌیٍاكعٍزًیهَازاٍلیِ،هٌلػلِ،

.ًوبیسهیاهسامٍاضزُاهالمتطذیعٍاضظضیبثیجْتضثظشیگوطىثِهطاتتاػالمٍآهبضیسلبضش

هٌسضجاضظضیبثیهجلؾگصاض،سطهبیِزضذَاستثٍِضسُتلویهجَلهبثلاضظضیبثیػٌَاىثٍِاضزُ،اهالمثْبیزضذػَظگوطىاضظضیبثی

.گیطزهیهطاضهبًَىپَضصتحتتطذیعتبضیداظٍثجتذبضجیگصاضسطهبیًِبمثِثیوِ،ًٍٍولحولّبیّعیٌِاضبكِثٍِضٍزیزضپطٍاًِ

ذبضجیسطهبیِثجتهالىگوطىاضظضیبثی،ّیأتهػَةتلػیلیكْطستزضهٌسضجهیوتٍگوطىاضظضیبثیثیياذتالفٍجَززضغَضت

.گطكتذَاّسهطاضغٌؼتیهبلٌیتٍّبضطًتثجتًلازاضٍُسبظهبىزض

ثجتثطایایٍیژًُوًَِتْیِثًِسجتًبهِآییيایياثالؽتبضیداظهبُیيهستظطفهٌللٌسسبظهبىٍثبظضگبًیٍظاضت-7تجػطُ

.ًوبیٌسػولاسبسثطآىٍاهسامثٌسایيهَضَعذبضجیؿیطًوسیایسطهبیِاهالمآهبضیسلبضش

ّبیگصاضیسطهبیِثِهطثَطزٍمزستٍتجْیعاتآالتهبضیيثْبیاضظضیبثیاستهٌلقایطاىاسالهیجوَْضیگوطى-5تجػطُ

.زّساًجبمزٍمزستهیوتثِضاذبضجی

ضسُاظْبضهطرػبتثبیبٍاستلبزُؿیطهبثلهؼیَة،ًبهع،ًطَضثٍِاضزُؿیطًوسیذبضجیسطهبیًِِضَزهطرعچٌبًچِ-6تجػطُ

هطاضّیأتتأییسهَضزًٍِاضزًُبالیاظهسوتآىاضظشٍهغطحّیأتزضهَضَعثبضس،ًویهٌغجنّیأتتَسظضسُتأییسكْطستزض

.ضسًسطذَاّسٍاضزُسطهبیِاظحسبةًگیطز،

(ترػػیذسهبتٍتجبضیػالینٍاسبهیكٌی،زاًصاذتطاع،حنضبهل)هبًَى(7)هبزُ"ز"ثٌسهَضَعایسطهبیِاهالمهَضززض-5

هغطحّیأتزضضاذسهبتٍآٍضیكيهطاضزازّبیهَضَعهطاضزازیتؼْساتایلبیثِهطثَطگعاضشالظم،ّبیثطضسیاًجبماظپسسبظهبى

ثِّیأتتَسظضسبًس،هیزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظیطتػَیتثٍِتْیِّیأتًِزستَضالؼولیچبضچَةزضضسُتأییسٍجًٍَُوبیسهی

.گیطزهیهطاضپَضصتحتٍثجتذبضجیسطهبیِػٌَاى
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هستٌسثبیسگطزز،هیهبًَىهَضَعسطهبیِاضظشاكعایصاظًبضیػبیساتٍسَز،سطهبیِ،اًتوبلثِهٌجطًِّبییزضذَاستًلیِ-55هبزُ

ًِهیعاًیثِهبًًَیًسَضاتًلیًِسطاظپساًتوبالتگًَِایي.ثبضسایطاىضسویحسبثطسبىجبهؼِػضَحسبثطسیهؤسسِگعاضشثِ

.استهیسطًٌس،هیتأییسیبزضسُحسبثطسیهؤسسِ

سطهبیِضٍضْبیاظّطیيثِهطثَطذبضجی،گصاضیسطهبیِحوبیتٍتطَینهبًَى(78)ٍ(77)،(76)هَاززضضسُیبزاًتوبالتـ56هبزُ

حسبثطسیهَسسِگعاضشثطاسبسّیئت.پصیطكتذَاّسغَضتثبًٌیًظبماظضسُذطیساضیاضظعطیناظهبًَى،(6)هبزُهَضَعگصاضی

ًِ)اًتوبلهبثلٍجَُهیعاىذبضجیگصاضسطهبیِثِهتؼلنایسطهبیِػبیساتٍسطهبیِسَزهیعاىسطهبیِ،اغلٍضؼیتآذطیيپیطاهَى

اهَضٍظیطتأییسثبٍتؼییيضا(ثَزذَاّسعطحاهتػبزیػولٌطزهحلاظكوظهبًَى(6)هبزُ«ة»ثٌسهَضَعّبیگصاضیسطهبیِهَضززض

.ًٌسهیغبزضضاهَضزّطزضهطثَطٍجَُذطٍجهجَظزاضایی،ٍاهتػبزی

(BuyBack)ثيثبیهبًٌسهطاضزازیتطتیجبتچبضچَةزضذبضجیّبیگصاضیسطهبیِثطایهبزُایيغسضزضضسُیبزضطایظـتجػطُ

.ثَزًرَاّسهجطیضَز،هیاًجبمًبالغبزضاتهحلاظآًْباًتوبالتسبیطٍسطهبیِاغلثطگطتًِ

ضَز،غبزضپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُذسهبتیبٍتَلیسیهحػَالتضَزهوطضچٌبًچِهبًَى،(5)هبزُ«الق»ثٌساجطایزضـ57هبزُ

.زّساضائِسبظهبىثِضاذسهبتغبزضاتگَاّییبٍهطثَطگوطًیپطٍاًِاستهَظقپصیطسطهبیِاهتػبزیثٌگبُ

هحسٍزهوطضاتّطگًَِضوَلاظّیأت،سَیاظضسُتؼییيهػبضفزضحسٍزذبضجیّبیگصاضیسطهبیِغبزضاتاظحبغلاضظ-58هبزُ

زضآًچِیبٍهَجَززٍلتیهوطضاتثطاسبسًطَضثِغبزضاتاظحبغلاضظثبظگطتثطایتؼْسسپطزىاظجولِاضظیهوطضاتٍغبزضاتًٌٌس

.ثبضسهیهؼبفگطزز،هیجبضیآیٌسُ

تَلیساتًتَاًٌسپصیطسطهبیِاهتػبزیّبیثٌگبُآىزضًتیجًِِزٍلتسَیاظضسُاػوبلیبٍهبًًَیهحسٍزیتٍجَززضغَضت-59هبزُ

تَلیساتزاضًساجبظُهعثَضّبیثٌگبُاست،جبضیغبزضاتاًجبمػسمثطایزٍلتتػوینیبٍهبًًَیهحسٍزیتًِهبزامًوبیٌس،غبزضضاذَز

ًظبماظضاًظطهَضزاضظگصاضی،سطهبیِهجَظزضهٌسضجاضظیهػبضفضیبلیهؼبزلتأهیيزضهوبثلٍضسبًسُكطٍشثِزاذلیثبظاضزضضاذَز

.ًوبیٌسهجبظًبالّبیغسٍضثِهجبزضتیبًٍوَزُهٌتولٍذطیساضیثبًٌی

سیستناظذبضجیگصاضسطهبیِتَسظزاضاییٍاهتػبزیاهَضٍظیطتأییسثبٍّیأتتأییساظپسهبًَىهَضَعاًتوبلهبثلٍجَُ-:5هبزُ

.زازذَاّسهطاضثبًٌیًظبمزضاذتیبضضاالظماضظایطاىاسالهیجوَْضیهطًعیثبًيهٌظَضثسیيٍضَزهیحَالٍِذطیساضیثبًٌی

اًتوبلذبضجثِهطثَط،ازاضیتططیلبتاًجبمذبتوِتبضیداظهبُضصهستظطفضااًتوبلهبثلٍجَُذبضجیگصاضسطهبیِّطگبُ-;5هبزُ

.ثبضسهیپصیطاهٌبىّیأتتأییسثبهعثَضٍجَُثطهبًَىضوَلاستوطاض.گطززهیذبضجهبًَىضوَلاظهعثَضٍجًَُسّس،

اجبظُثبضاهبًَى(78)ٍ(77)،(76)هَازاظًبضیاًتوبلهبثلهجبلؾاظهسوتییبتوبمتَاًسهیتوبیلغَضتزضذبضجیگصاضسطهبیِ->5هبزُ

غطفگصاضی،سطهبیِهجَظاذصثطایهبًًَیتططیلبتعیاظپسیبٍزّساذتػبظثٌگبُّوبىزضذَزگصاضیسطهبیِاكعایصثِّیأت

.ثٌوبیسجسیسگصاضیسطهبیِ

(:7)هبزُ(5)تجػطُهَضَعپصیطشهبثلتؼْساتحسٍزتؼییيایطاىاسالهیجوَْضیاسبسیهبًَى(;76)اغلضػبیتثبزٍلت-60هبزُ

.ًوبیسهیتلَیضگصاضیسطهبیِػبلیضَضایػضٍَظیطاىثِضاهبًَى



هحسٍزُزضضسُحبلتؼْساتسوقتبضاهطثَطهبلیّبیهَاكوتٌبهِاجطایتَهقیبٍهوٌَػیتاظحبغلذسبضتهیعاىاستهجبظّیأت

گیطیتػوینهالى.ًوبیستؼییياست،گطزیسُهیسگصاضیسطهبیِهجَظزضًِگصاضیسطهبیِػبلیضَضایسَیاظپصیطشهبثلتؼْسات

ثبجوَْضضییستأییسغَضتزضهترصُتػویوبت.استضسُیبزضَضایػضٍَظیطاىاًثطیتهَاكوتهبزُ،ایيهَضَعاذتیبضزضذػَظ

.استغسٍضهبثلزٍلتّیأتزاذلیًبهِآییي(>7)هبزُضػبیت

ثبثتًِپطزاذتیٍاسغِثًِبهِ،ثیوِهلبزهَجتثًٍِوبیسثیوِضاایطاىزضذَزگصاضیسطهبیِذبضجی،گصاضسطهبیِّطگبُ-67هبزُ

ثطذَضزاضحوَهیّوبىاظجبًطیيضَز،صاضگسطهبیِجبًطیيثیوِهؤسسِگطكتِ،غَضتگصاضسطهبیِثِؿیطتجبضیذغطاتاظًبضیذسبضت

هَضز،حستایٌٌِهگطضسًرَاّسهحسَةسطهبیٍِاگصاضیجبًطیٌیایي.استگطكتِغَضتذسبضتپطزاذتآىٍاسغِثًِِثبضسهی

.ثبضسضسُضػبیتهبًَى(70)یبٍ(7)هَاز



 عمًمی مقزرات - َفتم فصل 

هَضزعطحضطایظاهتضبیثًِِهطرػیهستعیگصاضیسطهبیِهجَظاثالؽتبضیداظاستهٌلقذبضجیگصاضسطهبیِ-65هبزُ

عطحاجطایثِگصاضسطهبیِػعماظحبًیًًِطَض،ثِذَزسطهبیِاظثرطیٍضٍزثِهجبزضتگطزز،هیتؼییيّیأتتَسظگصاضیسطهبیِ

زالیلاضایِثبیبًٌٍوبیسًطَضثِسطهبیِاظثرطیٍضٍزثِهجبزضتضسُهطرعهستزضعیگصاضسطهبیًِِزضغَضتی.ثٌوبیسثبضس،هی

.ضسذَاّستلویضسُثبعلٍیگصاضیسطهبیِهجَظًٌٌس،اهسامهستتوسیسثًِسجتًٌٌسُهبًغ

ذَزضاهبلٌیتزض%(60)زضغسسیاظثیصتـییطاتٍتبثؼیتحوَهی،ضٌلًبم،زضتـییطّطگًَِاستهَظقذبضجیگصاضسطهبیِ-66هبزُ

.ثطسبًسّیأتاعالعثِ

عطحثبهتٌبستضطًتًبمثِظهیيتوليگطزز،ایطاًیضطًتتطٌیلثِهٌجطذبضجیگصاضیسطهبیِاًجبمًِهَاضزیزض-67هبزُ

.ثبضسهیهجبظسبظهبىتطریعثِگصاضیسطهبیِ

جوَْضیاًتظبهیًیطٍیٍاهَضاجتوبػیًٍبضٍظاضتًطَض،ٍظاضت،ذبضجِاهَضٍظاضتجولِاظضثظشیاجطاییزستگبّْبیـ68هبزُ

ثستگبىٍذبضجیًبضضٌبسبى،هسیطاى،گصاضاىسطهبیِثطایًبضپطٍاًٍِغسٍضاهبهتاجبظُضٍازیس،غسٍضذػَظزضهٌللٌسایطاىاسالهی

ذَاّسثَز،آًْبثَزىگصاضسطهبیِتأییسهتضويًِسبظهبىزضذَاستاسبسثطهبًَىهطوَلگصاضیْبیثبسطهبیِاضتجبطزضآًْبیيزضجِ

=ًوبیٌساهسامظیطضطحثِ

یبٍٍضٍزثبضیيضٍازیسغسٍضهجَظتوبضبهَضزضٍازیسًَعثِثٌبسبظهبىزضذَاستٍغَلاظپساستهٌلقذبضجِاهَضٍظاضتـالق

ذبضجزضایطاىاسالهیجوَْضیًوبیٌسگیْبیثًِظطهَضزاكطازثطایّطثبضزضهبُسِاهبهتحنثبضا(سبلِسِ)ًثیطالوسبكطٍُضٍزثبضچٌس

.ًوبیساثالؽًطَضاظ

ًیطٍیثِهطاجؼِثبًطَضٍضٍزثِاظپستَاًٌسهیاًس،ضسُگصاضیسطهبیِهٌظَضثٍِضٍزضٍازیساذصثِهَكنًِالصًطكَماكطازـة

ثباهبهتپطٍاًِ،استگصاضیسطهبیِهبًَىهطوَلآًْبگصاضیسطهبیِایٌٌِثطهجٌیسبظهبىتأییسیِاضایٍِایطاىاسالهیجوَْضیاًتظبهی

.ًوبیسغبزضًبضپطٍاًِاكطازاظزستِایيثطایاهبهتپطٍاًِغسٍضهتؼبهتاستهَظقاجتوبػیاهَضًبضٍٍظاضت.ًوبیٌساذصسبلِسِاػتجبض

ًٍطَضاظذطٍجثطایثطگطتٍضكتضٍازیساذصاظضاآًْبالصًطكَمتطتیتثِگصاضاىسطهبیِتَسظسبلِسِاػتجبضثباهبهتپطٍاًِاذصـج

.ًوبیسهیهؼبفآىثِهجسزٍضٍز



هبثلتجبضیزضػطفًِاستاعالػبتیحسٍززضهبًَى،(57)هبزُهَضَعاعالػبتػوَهیاًتطبضهجبلزضسبظهبىهسؤٍلیت-69هبزُ

.استّیأتػْسُثِاعالػبتاًتطبضثَزىهبثلتطریع.ثبضساًتطبض

ٍایحطكِترػػیذسهبتاظهَضزحستًبهِآییيایيٍهبًَىزضهوطضتٌبلیقٍٍظبیقاًجبمثطایهجبظًسّیأتٍسبظهبى-:6هبزُ

.ًوبیساستلبزُضطایظٍاجستؼبًٍیٍذػَغیهؤسسبتسبیطٍایطاىضسویحسبثساضاىجبهؼِػضَحسبثطسیهؤسسبتایهطبٍضُ

اظثبضس،هیًبهِآییيایيهلبزثبهـبیطًِذبضجیگصاضیسطهبیِهَضززضٍظیطاىّیأتّبیتػَیجٌبهِزضهصًَضهوطضاتًلیِ-;6هبزُ

.گطززهیلـًَبهِآییيایيضسىاالجطاالظمتبضید

 جوَْضضییساٍلهؼبٍى-ػبضفهحوسضضب


