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ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی

اهتػازیٍظاضتاهَض23.5.1381هَضخ29778تٌاتِپیطٌْازضواض24.6.1381ُّیأتٍظیطاىزضجلسِهَضخ

ًاهِاجطاییآییي-1381هػَب-گصاضیذاضجیسطهایِ(هاًَىتطَینٍحوایت25)ٍزاضاییٍتِاستٌازهازُ

:تػَیةًوَزهاًَىیازضسُضاتِضطحظیط

گصاضیذاضجیًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهایِآییي

 تعاریف –فصل ايل 

ضسُگصاضیذاضجیتؼطیقسطهایِ(هاًَىتطَینٍحوایت1ًلیِاغغالحاتٍػثاضاتیًِزضهازُ)-1هازُ

.تاضسًاهًِیعزاضایّواىهؼاًیهیاستزضایيآییي

:تاضسهیًاهِزاضایهؼاًیظیطسایطاغغالحاتٍػثاضاتتًِاضتطزُضسُزضایيآییي

.گصاضیذاضجیًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهایًِاهِ:آییيآییي-الق

هٌسضجّاییٌیاظضٍشپصیط:ضطًتایطاًیجسیسٍیاهَجَزًِسطهایِذاضجیتِسطهایِتٌگاُاهتػازی-ب

.زضهاًَى،زضآىتًِاضضكتِتاضس

.ّایذػَغی،تؼاًٍی،هؤسساتًٍْازّایػوَهیؿیطزٍلتیترصترصؿیطزٍلتی:-ج

.گطززتطٌیلهیهحلساظهاىهاًَىزض(7گصاضیذاضجیًِزضاجطایهازُ)هطًع:هطًعذسهاتسطهایِ-ز

ؿیطزٍلتی(ٍهؤسساتٍتاًيهطًعیٍضثٌِتاًٌیاػناظزٍلتیٍضثٌِپَلیضسویًطَض:ًظامتاًٌی)-ّ

.پطزاظًسّایپَلیٍاضظیهیكؼالیتهؤسسِحساتطسی:اػتثاضیؿیطتاًٌیًِتاهجَظتاًيهطًعیتِ



هاًَىهَضَعهیاىهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِحساتساضاىضسویایطاى،هؤسسِحساتطسیهٌترثیًِاظ

ساظهاى1372ٍهػَب«حساتساضضسویػٌَاىغالحتِایحساتساضاىشیاستلازُاظذسهاتترػػیٍحطكِ»

.ضَزحساتطسی،تَسظساظهاىاًترابهی

 ها ي ضًابط پذیزش ريش –فصل ديم  

 گصاضیسطهایِ-2هازُ هاًَىّای تطاساس ایطاى اسالهی جوَْضی زضهلوطٍ ًِ هیذاضجی اظپصیطكتِ ضَز،

تاتغضطایظػوَهیگصاضیگًَِسطهایِپصیطشایي.ّایهٌسضجزضهاًَىتطذَضزاضاستتسْیالتٍحوایت ّا

هوطضزضزضذَاستًتثیاظسَیسطهایِگصاضذاضجیٍضػایتضَاتظپصیطشسطهایِذاضجیٍهثتٌیتطاضایِ

.ًاهِاستایيآییي

 ّایضٍشچاضچَبًاهِزضگصاضیذاضجیتطاساسهاًَىٍضَاتظهٌسضجزضایيآییيپصیطشسطهایِ-3هازُ

هاًَىتَسظتسْیالتهاتلاضایِزضچاضچَبّاٍگصاضیذاضجی،ٍیژگیّایسطهایِجسٍلضٍش.ظیطهیسطاست

.گطززاػالمهیٍٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضاییتْیِ

گصاضیهستوینذاضجیسطهایِ-الق

 ضٍشسطهایِ-ب اًَاع ضاهل هطاضزازی تطتیثات چاضچَب زض ذاضجی گصاضی ٍتْطُساذت،»ّای تطزاضی

«هطاضًتهسًی»ٍ«تیغهتواتل»،«ٍاگصاضی

 )ضٍش-4هازُ هازُ هَضَع آییي3ّای ایي سطهایِ( ًحَُ حیث اظ ًاهِ ٍ ٍپَضصگصاضی هاًَى حوایتی

:تاضٌسهیّاٍتسْیالتهطتطىٍیاذاظ،تِضطحظیطًاهِزاضایٍیژگیآییي

:ّاٍتسْیالتهطتطىٍیژگی–الق

 .سطهایِگصاضاىذاضجیاظضكتاضیٌساىتاسطهایِگصاضاىزاذلیتطذَضزاضًس .1

2.  تطاساسهجَظ ؿیطًوسیذاضجیغطكاً ًوسیٍ سطهایِ هیسطهایٍِضٍز تِهجَظگیطزگصاضیاًجام ٍ

 .زیگطیًیاظًیست

 . گصاضیذاضجیزضّطهَضزتاتغّیچگًَِهحسٍزیتیًیستحجنسطهایِ .3

هی .4 تضویي هالٌیت سلة ٍ ضسى هلی هثال زض ذاضجی سطهایِسطهایِ ٍ ذاضجیضَز  گصاض

 .حنزضیاكتؿطاهتضازاضززضایيهَاضز



5.  سَز سطهایِ، اغل اضظاًتوال غَضت تِ سطهایِ ًاضگیطی تِ اظ حاغل هٌاكغ ٍ  سطهایِ

 .گصاضیهیسطاستغَضتًاالتِتطتیةهٌسضجزضهجَظسطهایٍِحسةهَضزتِ

زض .6 ٍ ضسُ تضویي پصیط سطهایِ اهتػازی تٌگاُ تَلیسی ًاالی غازضات  غَضتآظازی

غازضات، هوٌَػیت آى حاغل ٍ ضسیسُ كطٍش تِ زاذل زض تَلیسی اظًاالی اضظ غَضت  تِ

 .تاضسذاضجهیعطینضثٌِپَلیضسویًطَضهاتلاًتوالتِ

:ّاٍتسْیالتذاظٍیژگی–ب

 :گصاضیهستوینذاضجیسطهایِ .1

 .پصیطاستّایهجاظتطایكؼالیتترصذػَغیاهٌاىگصاضیزضًلیِظهیٌِسطهایِ .1.1

 .گصاضیذاضجیٍجَزًساضزهحسٍزیتیاظًظطزضغسهطاضًتسطهایِ .1.2

 :گصاضیزضچاضچَبتطتیثاتهطاضزازیسطهایِ .2

تَهقاجطایهَاكوتجثطاىظیاىسطهایِ .2.1 هالیتطاثطٍضغًاهِگصاضیذاضجیًاضیاظهوٌَػیتٍیا

 .ضَززٍلتتضویيهیهاًَىٍیاتػویواتزٍلتحساًثطتاسوقاهساطسطضسیسضسُتَسظ

ذسهاتتَلیسیعطحٍ،ذطیسًاال«هطاضًتهسًی»ٍ«تطزاضیٍٍاگصاضیساذت،تْطُ»ّایزضضٍش .2.2

زستگاُزٍلتیذطیساضاًحػاضیگصاضیتَسظزستگاُزٍلتیعطفهطاضزاز،زضهَاضزیًِهَضزسطهایِ

زضچاضچَبهوطضاتهاًًَیتضویيیاضاًٍِذسهاتتَلیسیتِهیوتًٌٌسًُاالٍیاػطضِ ایتاضس،

 .ضَزهی

ٍتطذَضزاضیاظتسْیالتگصاضیزضًطَض،تِهٌظَضحوَهیایطاًیهتواضیسطهایٍِاضراظحویوی-5هازُ

ًِهؤیسكؼالیتحوایت تجاضیزضذاضجاظّایّایهاًَىتایسهستٌساتیضا اضایِاهتػازیٍ ًیع تاضس، ًطَض

.زٌّس

 زضایطاىسطهایِ-6هازُ هثالً پَضصهاًَى اظ تطذَضزاضی تسٍى ًِ ذاضجی است،سطهایِگصاض ًطزُ گصاضی

پساظغسٍض.ضسُاظپَضصهاًَىتطذَضزاضضَزگصاضیاًجامتَاًستاعیهطاحلپصیطش،تطایاغلسطهایِهی

ًَعایي.ًلیِهعایایهاًَىٍاظجولِاهٌاىاًتوالسَزًیعتطذَضزاضهیضَزگصاضاظگصاضی،سطهایِهجَظسطهایِ

ًالگصاضیسطهایِ پصیطشسطهایِ"ّا ػوَهی ضَاتظ اظ ٍ ضسُ تلوی هَجَز پیطٍیگصاضی ذاضجی سطهایِ

.ًٌسهی



 تٌگاُسطهایِ-7هازُ یاگصاضیذاضجیزض ٍ سْام عطینذطیس اظ یاّایاهتػازیهَجَز ٍ اكعایصسطهایِ

تاعیهطاحلپصیطشاظهعایایایيهاًَى هططٍطتِتطذَضزاضهیتللیویاظآًْا گصاضیایيًِسطهایِگطزز،

ایجازهعتَض، هی.ًٌساضظشاكعٍزُ جسیس زضاضظشاكعٍزُ یاتَاًس اهتػازیٍ تٌگاُ زض اكعایصسطهایِ ًتیجِ

اهتػازیهَجَزحاغلآٍضیزضتٌگاُاظهثیلاضتوایهسیطیت،تَسؼِغازضاتٍیاتْثَزسغحكياّساكیتحون

.ضَز

ّایًسثتتِتطتیةظیطگصاضیذاضجی،اضظیاتیٍغسٍضهجَظّطهَضزپیطٌْازسطهایِّیأتتٌِّگام-8هازُ

.ًوایسهی(هاًَىضاتطضسیٍاحطاظ2هازُ)"ز"تؼییيضسُزضتٌس

تطزاضیعطحٍتْطُتٌسیاجطاٍهطرػاتعطحپیطٌْازیضاهلًَعٍهیعاىتَلیسًاالٍذسهات،ظهاى-الق

.گطززگصاضیزضجهیزضذَاستسطهایِّایزاذلییاغسٍضتِذاضجاظًطَض،زضًوًَِتیٌیكطٍشپیص

غسٍضزضظهاىغالحزضذػَظاضظشًاالٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلیآهاضّایضسویهطاجغشی-ب

هثٌای.ضَزهیاهتػازیٍزاضاییاذصهجَظ،زضترصٍضضتِهطتَط،تَسظهؼاًٍتاهَضاهتػازیٍظاضتاهَض

.گطززهیهاِّاٍلّطسالتَسظهؼاًٍتهصًَضتِساظهاىاضایِتػویواتّیأتآهاضّاییاستًِتاپایاىسِ

.ضَزهیًاهِاًجامّایاهتػازیتطاساسكْطستهٌضنتِایيآییيّاٍضضتِتلٌیيترص-ج

ٍضضتِگصاضیزضّطیياظترصهیعاىسطهایِ-ز ضّا تا "ج"ٍ"ب"،"الق"تٌسّایػایتهَاضزهٌسضجزضّا،

زضایي ضسُ ذسهاتػطضِ اضظشًاالٍ هیعاى تِ تَجِ تا ضػایتهؼاكیتهحسٍزیتهازُ، تا ٍ زاذلی تاظاض

گصاضیذاضجیتِذاضجاظًطَض،تَسظّیأتتؼییيٍاظسطهایِگصاضیتطایغسٍضًاالٍذسهاتحاغلِسطهایِ

.گطززگصاضیغازضهیهجَظسطهایِزضغَضتتػَیةعطح،

اضظشزضیاتـییطاتگصاضیذاضجیٍتـییطاتزضسْناضظشًاالّاٍذسهاتتَلیسیحاغلاظسطهایِ-تثػطُ

ّیأتهطاضگیطیگصاضیهالىتػوینسطهایِظهاىغسٍضهجَظًاالّاٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلیًِزض

.گصاضیًرَاّسزاضتهجَظسطهایِتأثیطیزضاػتثاضگطكتِ،تؼساظغسٍضهجَظ

 هطاضزازّای-9هازُ زض عطفایطاًیتؼییيضسُ تِ هالٌاًِ ٍاگصاضیتْطُساذت،"اًتوالحوَم "تطزاضیٍ

هالٌاًِزضعَلهستهطاضزازٍیاٍاگصاضییٌجایحسةتَاكنعطكیيهطاضزاز،اظعطینٍاگصاضیتسضیجیحوَم

.ضَزهطاضزاز،ػولیهیهٌتسثِزضپایاىزٍضُحوَم



 هطاضزازّای-10هازُ تْطُ"زض ٍاگصاضیساذت، ٍ هالٌاًِ"تطزاضی حوَم ٍاگصاضی تِسطهایِ، ذاضجی گصاض

.تأییسّیأتهاتلاًجاماستگصاضی،تاهؤسسِتأهیيًٌٌسُهٌاتغهالیعطحهَضَعسطهایِ

ذسهاتاًحػاضیًاالٍگصاضیًِیيزستگاُزٍلتی،ذطیساضّایسطهایِزضهَضزآىزستِاظعطح-11هازُ

ایػطضِگصاضیتِهیوتیاضاًِسطهایِتَلیسیاستٍّوچٌیيزضهَاضزیًًِاالٍذسهاتتَلیسیعطحهَضز

هطتَطهطاضزازذسهاتتَلیسیضاتِهیعاىٍهیوتتؼییيضسُزضٍتَاًسذطیسًاالضَز،زستگاُزٍلتیهیهی

.هاًًَیتضویيًوایسچاضچَبهوطضاتزض

 وظام پذیزش -فصل سًم  

 سطهایِ-12هازُ حوایتاظ پصیطشٍ ٍظائقهطتَطتِ چاضچَبذاضجیزضّایگصاضیساظهاىضوياًجام

ّوچٌیيذاضجیزضزاذلٍذاضجًطَضٍگصاضیّایتطَینسطهایِهاًَى،هسؤٍلیتاًجامٍّسایتكؼالیت

ّاٍّوایصگصاضی،اًجامهغالؼاتٍتحویواتًاضتطزی،تطگعاضیسطهایِّایهؼطكیتستطّایهاًًَیٍكطغت

ساظهاىّوٌاضیسویٌاضّا، هؤسساتٍ اضتثاطّایتیيالوللیشیّایهطتطىتا ایجاز ّواٌّگیتاٍضتظٍ

.زاضزگصاضیذاضجیضاتطػْسُطهایِسّازضجوغآٍضی،تٌظینٍاضایِاعالػاتهطتَطتِسایطزستگاُ

 زضذَاست-13هازُ ًلیِ تِ ًسثت تػوین اذص ٍ تطضسی هسؤٍلیت سطهایِّیأت اظگصاضیّای اػن

زاضٍهٌاكغحاغلِضاػْسًُاضگیطیسطهایِذاضجیٍذطٍجسطهایِّایهطتَطتِپصیطش،ٍضٍزٍتِزضذَاست

.است

تاٍجلساتّیأتتاضٌس(هاًَىهی6چْاضًلطهؼاًٍیيهطرعضسُزضهازُ)اػضایثاتتّیأت،-14هازُ

هؼاًٍاى.گطززسِضأیهَاكناتراشهیاظاػضایثاتتضسویتیاكتٍِتػویواتتاحساهلحضَضحساهلسًِلط

ٍظاضتراًِ زػَتضییسّیأتّایشیسایط یاكتضتظتِ ذَاٌّس حنضأیزضجلساتحضَض هَاضز،ایيزض.تا

.پصیطزهیتػویواتتااًثطیتآضاغَضت

تِّوطاُهساضًیًِزضًوًَِهطتَطسطهایِ-15هازُ هطرعضسُاستتِگصاضاى،زضذَاستًتثیذَزضا

زضذَاستًظطٍظاضتراًِترصشیّایالظمٍاذصساظهاىپساظاًجامتطضسی.ًوایٌسساظهاىتسلینهی ضتظ،

سطهایِ ضا ًاضضٌاسیگصاضی ًظطات ّوطاُ هغطحتِ ّیأت زض ًاضی ضٍظ پاًعزُ هست ظطف حساًثط ساظهاى

ًظط.ًوایسهی اػالم شیػسم هَاكوتآىٍظاضتراًِ هٌعلِ تِ استؼالم، ٍغَل تاضید اظ ضٍظ ضتظظطفهستزُ

گصاضذاضجیًیعهایِهَاكنسطًظطتطاساستػوینهترصًُِهثال.ضَزگصاضیهعتَضتلویهیسطهایٍِظاضتراًِتا



تأییسٍاهضایٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییغازضگصاضیتٌظینٍاذصضسُاست،هجَظسطهایًِسثتتِآى تا

.گطززهی

چگًَگیاًتوالذاضجی،گصاضیگصاضاى،ًَعًٍحَُسطهایِگصاضیحاٍیهطرػاتسطهایِهجَظسطهایِ-تثػطُ

.گصاضی،ذَاّستَزسطهایِطایظهطتَطتِتػَیةّطعطحسَزٍهٌاكغحاغلضسٍُسایطض

  گذاری خارجی مزکش خدمات سزمایه -فصل چهارم  

تطَین،پصیطشٍحوایتاظّایتِهٌظَضتسْیلٍتسطیغزضاًجامٍظایقهاًًَیساظهاىزضظهیٌِ-16هازُ

سطهایِسطهایِ ذسهات هطًع ًطَض، زض ذاضجی گصاضیگصاض ٍذاضجی تطٌیل ساظهاى ًوایٌسگاىزضهحل

گصاضیذاضجیتِهطًع،ًاًَىًلیِهطاجؼاتهتواضیاىسطهایِایي.گطزًسضتظزضآىهستوطهیّایشیزستگاُ

.تَزضتظذَاّسّایشیساظهاى

ٍظاضتاهَضاسالهیایطاى(،گوطىجوَْضیساظهاىاهَضهالیاتیًطَض،ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی)-17هازُ

ًطاٍضظی،تاًيهطًعیٍظاضتغٌایغٍهؼازى،ٍظاضتجْازٍظاضتتاظضگاًی،ٍظاضتًاضٍاهَضاجتواػی،ذاضجِ،

ازاضُ ایطاى، اسالهی ضطًتجوَْضی ثثت غٌؼتیًل هالٌیت ٍ حلاظتّا ساظهاى سایط، ٍ ظیست هحیظ

اهضایتاالتطیيضاتااالذتیاضذَزًوایس،ًوایٌسُتامیًٍِظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییتؼییيهّایاجطاییزستگاُ

.ًوایٌسهواماجطاییآىزستگاُتِساظهاىهؼطكیهی

تطحسةًیاظٍهتٌاسةًوایٌسگاىهعتَضاظًظطهوطضاتاسترساهیجعًٍاضًٌاىزستگاُهتثَعهحسَبضسٍُ

تااػالمساظهاىزضهطًعحاضطضسُتًِحَیگصاضاى،سطهایِگصاضیذاضجیٍهطاجؼِتاحجنتواضاّایسطهایِ

.هازُپاسرگَیهطاجؼاتتاضٌسًِتتَاًٌستطعثنٍظایقهحَلِزضایي

هطتَطٍذسهاتیاجطاییضًَسهجطیًلیِاهَضضتظهؼطكیهیّایشیًوایٌسگاًیًِاظعطفزستگاُ-18هازُ

سطهایِ زضاضتثاطتا آىزستگاُ .تاضٌسّایذاضجیهیاضیگصتِ هٌظَضضتظهٌلقاستتِاجطاییشیزستگاُ

ّاًٍاهِتًِوایٌسُهحَلگطزیسُاست،ٍظایق،هسؤٍلیتآییياجطایهاًَىٍایيحسياًجامٍظایلیًِزض

ضا ًوایٌسُ هطتَطاذتیاضات اجطایی اهَض ضًٍس ّوعهاى ٍ ًوَزُ اتالؽ ذَز ظیطهجوَػِ ٍاحسّای ًلیِ تِتِ

اًجامٍظایقًوایٌسُزضهطًعایتاظتیٌیًوایسًِّایذاضجیزضحَظُهسؤٍلیتذَزضاتِگًَِگصاضیسطهایِ

.تسْیلگطزز



تطتیثیذَززضهطًعّایاجطاییٍذسهاتیضتظ،تِهٌظَضحلظاستوطاضكؼالیتزستگاُاجطاییشی-19هازُ

ّاتِػٌَاىجاًطیيٍیهؼطكیًٌستاٍیژگییضسُ،كطززیگطیتاّواىاتراشًوایستاػالٍُتطًوایٌسُهؼطك

.ًوایسزضؿیابًوایٌسُآىزستگاُاًجامٍظیلِ

هطتَطاًجاماهَضاجطاییتَاًسحساًثطزًٍلطضاًیعزضسغحًاضضٌاستطایزضغَضتلعٍم،زستگاُاجطاییهی

.تِآىزستگاُزضهطًعهستوطساظز

ضَز:گصاضیذاضجیتِضطحظیطتؼییيهیٍظایقهطًعذسهاتسطهایِ-20هازُ

 .گصاضاىذاضجیّایالظمتِسطهایِهطَضتاعالعضساًیٍاضایِ .1

ّواٌّگی .2 اػالهیِاًجام جولِ اظ هجَظّایهَضزًیاظ اذص هطتَطتِ اهَض زض هجَظّایالظم تأسیس،

پطٍاًِ ظیست، حلاظتهحیظ اًطؼابساظهاى تِّای ٍتللي،گاظ،تطم،آب،هطتَط اًتطاف پطٍاًِ

 .گصاضیهثلاظغسٍضهجَظسطهایِضتظّایشیٍؿیطُاظزستگاُاسترطاجهؼازى

پطٍاًًِاضاكطازهطتثظتاّایالظمزضاهَضهطتَطتِغسٍضضٍازیس،اجاظُاهاهتٍغسٍضاًجامّواٌّگی .3

 .گصاضیذاضجیسطهایِ

گصاضیهجَظسطهایِّایذاضجیتؼساظغسٍضگصاضیّایالظمزضاهَضهطتَطتِسطهایِاًجامّواٌّگی .4

ذطٍج ٍ ٍضٍز تِ اهَضهطتَط ثثتسلاضشٍ ثثتضطًتهطتطى، ٍضاهل گوطًی هسائل سطهایِ،

 .هالیاتیٍؿیطُ

ّواٌّگی .5 زستگاُاًجام تَسظًوایٌسگاى زستگاُّایالظم اجطایی ٍاحسّای تیي زضضتظشیّا آًْا

 .گصاضیذاضجیّایسطهایِتازضذَاستاضتثاط

 .گطززّایذاضجیاتراشهیگصاضیهطاهثتزضحسياجطایتػویواتیًِزضذػَظسطهایِ .6

 مقزرات يريد، ارسشیابی ي ثبت سزمایه خارجی -فصل پىجم  

تاضس:هیؿیطًوسیتِضطحظیطتطتیثاتهطتَطتٍِضٍز،اضظضیاتیٍثثتسطهایِذاضجیاػناظًوسیٍ-21هازُ

سطهایًِوسی-الق

ًوسیاضظیهَضَعتٌس .1 )"الق"ٍجَُ تِزكؼاتت11ِهازُ هاًَىًِزضیيزكؼِیا هػستثسیلتِ(

گصاضتَسظساظهاىتًِامسطهایِضَز،زضتاضیدتثسیلتِضیال،ٍكنگَاّیتاًيًطَضٍاضزهیضیالتِ



ٍتحت ثثت هاًَذاضجی هیپَضص هطاض ٍاضهؼازل.گیطزى اضظ اهتػازیضیالی تٌگاُ حساب تِ زُ

 .گطززگصاضیٍاضیعهیسطهایِهَضَعپصیطٍیاحسابعطحسطهایِ

ًطَضٍاضزضسٍُ(هاًَىًِزضیيزكؼِیاتِزكؼاتت11ِهازُ)"ب"ٍجًَُوسیاضظیهَضَعتٌس .2

تِحساباضظیتٌگاُتثسیلًویتِضیال گصاضییاعطحهَضَعسطهایِاهتػازیسطهایِپصیطٍضَز،

 .گطززٍاضیعهی

سطهایِ ًام تِ ٍاضیع زضتاضید هطاضایيٍجَُ ذاضجیثثتٍتحتپَضصهاًَى .گیطزهیگصاض ضسُ یاز تاٍجَُ

.ضسسگصاضیذاضجیهیهطتَطتِسطهایِسلاضضاتذاضجیًظاضتٍتأییسساظهاىتِهػطفذطیسّاٍ

هطاتةگصاضیذاضجی،سطهایِّایاضظیهطتَطتِضثٌِپَلیضسویًطَضهٌلقاستزضهَضزحَالِ-تثػطُ

هثلؾاضظ، شًطًامحَالِزٌّسُ، تا اهتػازیسطهایِتاضیدًَعاضظ،ضا ًامتٌگاُ تاضیدتسؼیط، زضپصیطٍٍغَل،

.ساظهاىگَاّیًٌسضیالیاضظٍاضزُ،هستویواًتِغَضتتثسیلتِضیال،هؼازل

سطهایِذاضجیزضشیلتؼطیق"ز"ٍ"ج"،"ب"سطهایِؿیطًوسیذاضجیضاهلهَاضزهٌسضجزضتٌسّای-ب

:تطتیةظیطاستتاضسًِهطاحلٍضٍز،اضظضیاتیٍثثتآًْاتِ(هاًَىهی1هازُ)

سطهایِ .1 اهالم هَضز تٌسّایزض هَضَع ذاضجی ؿیطًوسی "ب"ای "ج"ٍ آالت،هاضیيضاهل)كَم

اكعٍزًیٍتجْیعات، هَازاٍلیِ، هغؼاتهٌلػلِ، هغؼاتیسًی، ٍ ٍظاضتتاظضگاًیپساظاتعاض ًوٌی(

ذاضجی،ًسثتتِثثتسلاضشآهاضیٍاػالمایؿیطًوسیتاٍضٍزاهالمسطهایِاػالمهَاكوتساظهاى

 .ًوایساهسامهیتطذیعاهالمٍاضزُاضظضیاتیٍضتظجْتهطاتةتِگوطىشی

تِزضذَاستاضظضیاتیگوطىزضذػَظتْایاهالمٍاضزُ،تِػٌَاىاضظضیاتیهاتلهثَلتلویضسٍُ

ّعیٌِسطهایِ اضاكِ ٍضٍزیتِ زضپطٍاًِ اضظضیاتیهٌسضج هثلؾ ٍّایگصاض، ًامحول تِ تیوِ، ٍ ًول

.گیطزهطاضهیذاضجیثثتٍاظتاضیدتطذیعتحتپَضصهاًَىگصاضسطهایِ

ّیأت، هػَب تلػیلی كْطست زض هٌسضج هیوت ٍ گوطى اضظضیاتی تیي اذتالف ٍجَز زضغَضت

غٌؼتیهطاضّاٍهالٌیتگوطىهالىثثتسطهایِذاضجیزضساظهاىٍازاضًُلثثتضطًتاضظضیاتی

.ذَاّسگطكت

ًاهًِسثتتِآییيیداتالؽایيٍظاضتتاظضگاًیٍساظهاىهٌللٌسظطفهستیيهاُاظتاض-1تثػطُ

ؿیطًوسیذاضجیهَضَعایيتٌساهسامٍایایتطایثثتسلاضشآهاضیاهالمسطهایٍِیژًُوًَِتْیِ

.ًوایٌساساسػولآىتط



زستزٍمآالتٍتجْیعاتگوطىجوَْضیاسالهیایطاىهٌلقاستاضظضیاتیتْایهاضیي-2تثػطُ

.ّایذاضجیضاتِهیوتزستزٍماًجامزّسگصاضیسطهایِهطتَطتِ

 هؼیَب،-3تثػطُ ًاهع، تًِطَض ؿیطهاتلچٌاًچِهطرعضَزًِسطهایِذاضجیؿیطًوسیٍاضزُ

تاضس،هَضَعزضًویٍیاتاهطرػاتاظْاضضسُزضكْطستتأییسضسُتَسظّیأتهٌغثناستلازُ

هطاضًگیطز،اظحسابسطهایٍِاضزًُاالیٍاضزًُِهَضزتأییسّیأتآىهسوتاظّیأتهغطحٍاضظش

.ذَاّسضسًسط

كٌی،اساهیٍػالینضاهلحناذتطاع،زاًص(هاًَى)1هازُ)"ز"ایهَضَعتٌسزضهَضزاهالمسطهایِ .2

تطضسی اًجام ساظهاىپساظ ذسهاتترػػی( ایلایّایالظم،تجاضیٍ تؼْساتگعاضشهطتَطتِ

زضهطاضزازی ذسهاتضا زضّیأتهغطحهیهَضَعهطاضزازّایكيآٍضیٍ تأییسضسُ ٍجَُ ًوایسٍ

ضساًس،تَسظّیأتتػَیةٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییهیًِّیأتتْیٍِتِچاضچَبزستَضالؼولی

 .گیطزتحتپَضصهطاضهیٍتِػٌَاىسطهایِذاضجیثثت

  ای يج سزمایه ي عایدات سزمایهمقزرات خز -فصل ششم  

هَضَعاكعایصاضظشسطهایِّاییًِهٌجطتِاًتوالسطهایِ،سَز،ٍػایساتًاضیاظًلیِزضذَاست-22هازُ

.جاهؼِحساتطساىضسویایطاىتاضسگطزز،تایسهستٌستِگعاضشهؤسسِحساتطسیػضَهاًَىهی

ًٌس،هیسطیازضسُتأییسهیًسَضاتهاًًَیتِهیعاًیًِهؤسسِحساتطسیایيگًَِاًتواالتپساظًسطًلیِ

.است

هازُ"الق"ّایتٌسگصاضیطهایِساًتوالاغل،سَزٍػایساتًاضیاظاكعایصاضظشسطهایِهَضَع-23هازُ

.پصیطزغَضتهیگصاضذاضجی،اظعطینغسٍضًاالیهجاظسطهایِ(هاًَىتِغَضتاضظٍیاتِزضذَاست3)

سطهایِ هٌاكغهطتَطتِ ٍ تٌسگصاضیذطٍجسطهایِ )"ب"ّایهَضَع اظ3هازُ هاًَى حاغلاظ( عطیناضظ

تٌگاُ ذسهات اضایِ اظ حاغل اضظ یا ٍ تَلیسی هحػَالت سایطغازضات غازضات یا ٍ پصیط سطهایِ اهتػازی

.پصیطزًاالّایهجاظاًجامهی

هیعاىسَزّیأتتطاساسگعاضشه سطهایٍِػایساتؤسسِحساتطسیپیطاهَىآذطیيٍضؼیتاغلسطهایِ،

.ًٌسّطهَضزضاغازضهیگصاضذاضجی،هجَظذطٍجٍجَُهطتَطزضایهتؼلنتِسطهایِسطهایِ



تِػسماهٌاىغازضات،(هاًَى،چٌاًچِزضًتیج3ِهازُ)"ب"ّایهَضَعتٌسگصاضیزضهَضزسطهایِ-تثػطُ

ًظامتطریعزازُضَز،اضظهَضزًیاظاظعطینًظطّیأتتأهیياضظتطایاًتواالتهَضزًظط،هیسطٍضطٍضی

.گطززتاًٌیتأهیيهی

 تٌسچٌاًچِهجَظسطهایِ-24هازُ "ب"گصاضیهؼغَفتِ یا )"ج"ٍ هاًَى17هازُ هصًَض( هجَظ زضگطزز،

ًعزیيحساباهاًیحاغلاظغازضاتذَزضازضتَاًساضظهایِپصیطهیتاضسٍتٌگاُسطحٌنهجَظغازضاتهی

گصاضیتؼییيضسُاست،ٍاضیعًوَزٍُزضحسهػاضكیًِزضهجَظسطهایِّایزاذلیٍیاذاضجییٌیاظتاًي

.گصاضذاضجیپطزاذتًوایستطزاضتٍتِسطهایِهستویواًاظآى

.هوطضاتاضظیًطَضاستهاتلتطزاضت،هطوَلّطگًَِهاظازاضظًسثتتِهػاضف

اهتػازیسطهایِّطزض پطزاذتٍغَضتتٌگاُ هٌلقاستپساظ هطتَطپصیط گَاّیاًجامضوياضایِجَُ

.غازضات،هطاتةضاًتثاًتِاعالعساظهاىتطساًس

 غازضاتسطهایِ-25هازُ اظ حاغل هػاضفتؼییيگصاضیاضظ اظّایذاضجیزضحسٍز اظضسُ سَیّیأت،

تؼْستطایتاظگطتاضظحاغلاظضوَلّطگًَِهوطضاتهحسٍزًٌٌسغازضاتٍهوطضاتاضظیاظجولِسپطزى

.تاضسگطزز،هؼافهیزضآیٌسُجاضیهیغازضاتتًِطَضتطاساسهوطضاتزٍلتیهَجَزٍیاآًچِ

اهتػازیّایتٌگاُظسَیزٍلتًِزضًتیجِآىزضغَضتٍجَزهحسٍزیتهاًًَیٍیااػوالضسُا-26هازُ

ػسماًجامهحسٍزیتهاًًَیٍیاتػوینزٍلتتطایپصیطًتَاًٌستَلیساتذَزضاغازضًوایٌس،هازامًِسطهایِ

تٌگاُ زضتاظاضزاذلیتِكطٍشضساًسٍُّایهعتَضغازضاتجاضیاست، هواتلزضاجاظُزاضًستَلیساتذَزضا

سطهایِهؼازلتأهیي هجَظ تاًٌیضیالیهػاضفاضظیهٌسضجزض ًظام اظ ضا ًظط هَضز اضظ ٍذطیساضیگصاضی،

.هٌتولًوَزٍُیاهثازضتتِغسٍضًاالّایهجاظًوایٌس

 سطهایِ-27هازُ تَسظ ّیأت تأییس پساظ هاًَى هَضَع اًتوال هاتل ذاضجیٍجَُ تاًٌیگصاض سیستن اظ

ایطاىاضظالظمضازضاذتیاضًظامتاًٌیضَزٍتسیيهٌظَضتاًيهطًعیجوَْضیاسالهیهیذطیساضیٍحَالِ

.ذَاّسزازهطاض

تططیلاتذاتوِاًجامّطگاُسطهایِگصاضذاضجیٍجَُهاتلاًتوالضاظطفهستضصهاُاظتاضید-28هازُ

.گطززذاضجهیهاًَىازاضیهطتَط،تِذاضجاًتوالًسّس،ٍجَُهعتَضاظضوَل



.تاضسپصیطهیاستوطاضضوَلهاًَىتطٍجَُهعتَضتاتأییسّیأتاهٌاى

(،13)اًتوالًاضیاظهَازتَاًستوامیاهسوتیاظهثالؾهاتلگصاضذاضجیزضغَضتتوایلهیسطهایِ-29هازُ

عیزضّواىتٌگاُاذتػاظزّسٍیاپساظگصاضیذَزسطهایِ(هاًَىضاتااجاظُّیأتتِاكعایص15(ٍ)14)

.گصاضیجسیستٌوایسگصاضی،غطفسطهایِهجَظسطهایِتططیلاتهاًًَیتطایاذص

پصیطشتؼْساتهاتل(هاًَىاساسیجوَْضیاسالهیایطاىتؼییيحسٍز138زٍلتتاضػایتاغل)-30هازُ

.ًوایسگصاضیتلَیضهیسطهایِضَضَضایػالی(هاًَىضاتٍِظیطاىػ17(هازُ)2هَضَعتثػطُ)

تَهقاجطایهَاكوتٌاهِ یا تاسوقّایهالیّیأتهجاظاستهیعاىذساضتحاغلاظهوٌَػیتٍ هطتَطضا

ػالی ضَضای سَی اظ پصیطش هاتل تؼْسات هحسٍزُ زض ضسُ حال هجَظسطهایِتؼْسات زض ًِ گصاضی

.تؼییيًوایسگصاضیهیسگطزیسُاست،سطهایِ

.یازضسُاستهالىتػوینگیطیزضذػَظاذتیاضهَضَعایيهازُ،هَاكوتاًثطیتٍظیطاىػضَضَضای

زٍلتهاتلغسٍضًاهِزاذلیّیأت(آییي19تػویواتهترصُزضغَضتتأییسضییسجوَْضتاضػایتهازُ)

.است

تِهَجةهلازتیوًِاهِ،ٍتِزضایطاىضاتیوًِوایسگصاضیذَزگصاضذاضجی،سطهایِّطگاُسطهایِ-31هازُ

تِ ؿیطتجاضی ذغطات اظ ًاضی ذساضت تاتت ًِ پطزاذتی تیوِسطهایٍِاسغِ هؤسسِ گطكتِ، غَضت گصاض

تاضسًِتٍِاسغِآىپطزاذتذساضتغَضتتطذَضزاضهیگصاضضَز،جاًطیياظّواىحوَهیسطهایِجاًطیي

)جاًطیٌیایي.استگطكتِ هَاز ایٌٌِحسةهَضز، هگط هحسَبًرَاّسضس )4ٍاگصاضیسطهایِ یا ٍ )10) 

.ضػایتضسُتاضسهاًَى

  مقزرات عمًمی -فصل هفتم  

اهتضایهطرػیًِتِگصاضیعیهستگصاضذاضجیهٌلقاستاظتاضیداتالؽهجَظسطهایِسطهایِ-32هازُ

ًطَض،تٍِضٍزترطیاظسطهایِذَزتِگطزز،هثازضتتَسظّیأتتؼییيهیگصاضیضطایظعطحهَضزسطهایِ

سطهایِ ػعم حاًیاظ اجطایعطحًِ تِ تٌوایسهیگصاض زضعیهستهطرعزضغَضتیًِسطهایِ.تاضس، گصاض

هستاهساماضایِزالیلهاًغًٌٌسًُسثتتِتوسیسًٌوایسٍیاتاضسُهثازضتتٍِضٍزترطیاظسطهایِتًِطَض

.گصاضیٍیتاعلضسُتلویذَاّسضسسطهایًٌٌِس،هجَظ



سیتـییطاتتیصاظٍگصاضذاضجیهَظقاستّطگًَِتـییطزضًام،ضٌلحوَهی،تاتؼیتسطهایِ-33هازُ

اعالعّیأتتطساًس30زضغس) تِ هالٌیتذَزضا زض )%. اًجامسطهایِ-34هازُ هَاضزیًِ گصاضیذاضجیزض

تطٌیلضطًتایطاًی تِ ًامهٌجط تِ توليظهیي سطهایِگطزز، عطح تطریعضطًتهتٌاسةتا تِ گصاضی

.تاضسهیساظهاىهجاظ

اجتواػیًٍاضٍاهَضضتظاظجولٍِظاضتاهَضذاضجِ،ٍظاضتًطَض،ٍظاضتّایاجطاییشیزستگاُ-35هازُ

 ضٍازیس، هٌللٌسزضذػَظغسٍض اهاهت،ًیطٍیاًتظاهی، تطایاجاظُ ًاض پطٍاًِ هسیطاى،سطهایِغسٍض گصاضاى،

تطاساسزضذَاستّایهطوَلهاًَى،گصاضیآًْازضاضتثاطتاسطهایًِاضضٌاساىذاضجیٍتستگاىزضجِیي

.ًوایٌسساظهاىاهسام

:ٍظاضتاهَضذاضجِهٌلقاستزضذػَظضٍازیسٍضٍزحسةهَضزتِضطحظیطاهسامًوایس

هاُ،تاحنٍضٍزٍاهاهتسٍِظاضتاهَضذاضجِتاتأییسساظهاىهجَظغسٍضضٍازیسًثیطالوساكطُسِسالِ،-الق

.اسالهیایطاىزضذاضجاظًطَضاتالؽًوایسّایجوَْضیزضّطتاضتطایّطكطزضاتًِوایٌسگی

ضٍازیسٍظاضتاهَضذاضجٍِازاضُگصضًاهٍِتَاًٌستاهطاجؼِتِاكطازهؼطكیضسُپساظٍضٍزتًِطَضهی-ب

.توسیسًوایٌساضایِتأییسیِساظهاى،اجاظُاهاهتذَزضاتِهستیٌسال

اػتثاضیٌسالِغَضتهی تا كطزتوسیساهاهتتِغَضتزضجهْطًثیطالوساكطُ هَظقتِاذصضٍازیسپصیطزتا

.ضكتٍتطگطتًطَز

استزضحسٍزاعالػاتی(هاًَى،21هثالاًتطاضػوَهیاعالػاتهَضَعهازُ)هسؤٍلیتساظهاىزض-36هازُ

.اعالػاتتِػْسُّیأتاستتَزىتطریعهاتلاًتطاض.ًِزضػطفتجاضیهاتلاًتطاضتاضس

ًاهِحسةهَضزاظآییيساظهاىٍّیأتهجاظًستطایاًجامٍظایقٍتٌالیقهوطضزضهاًَىٍایي-37هازُ

هؤسساتحساتساضاىضسویایطاىٍسایطایهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِایٍهطاٍضُسهاتترػػیحطكِذ

.ذػَغیٍتؼاًٍیٍاجسضطایظاستلازًُوایس

هلازذاضجیًِهـایطتاگصاضیّایّیأتٍظیطاىزضهَضزسطهایًِلیِهوطضاتهصًَضزضتػَیثٌاهِ-38هازُ

.گطززًاهِلـَهیآییياالجطاضسىایي،اظتاضیدالظمتاضسًاهِهیایيآییي

 جوَْضهؼاٍىاٍلضییس-هحوسضضاػاضف


