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کليات 
دامىٍ کبسبشد

.1

دس ایي استبًذاسد ،هسئَليت حسبثشس دس صهيٌِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ دس حسبثشسي غَستْبي هبلي هكشح ضذُ اسـت .ثـِ ٍیـدُ دس ایـي
استبًذاسد ًحَُ ثىبسگيشي استبًذاسدّبي  3240 ٍ 2330 ،1315دس ساثكِ ثب خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِ
تَغيف هيضَد.

مبَيت سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

.2

ثسيبسي اص هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ دس سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي اًزبم هيضَد .دس چٌيي ضشایكي هوىـي اسـت خكـش تحشیـف ثباّويـت
ًبضي اص ایي هًبهالت دس غَستْبي هبلي ،ثيطتش اص هًبهالت هطبثِ ثب اضخبظ غيش ٍاثستِ ًجبضذ .ثب ایي ٍرَد ،هوىي اسـت دس ثشخـي ضـشایف هبّيـت
سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثِ گًَِاي ثبضذ وِ خكشّبي تحشیف ثباّويـت آى دس غـَستْبي هـبلي ثيطـتش اص خكشّـبي تحشیـف ثباّويـت
هًبهالت ثب اضخبظ غيش ٍاثستِ ثبضذ .ثشاي هخبل:
 يوليبت اضخبظ ٍاثستِ هوىي است دس داهٌِاي گستشدُ ٍ پيچيذُ اص سبختبسّب ٍ سٍاثف غَست گيشد ،ثِ قَسي وِ هَرت افـضایص پيچيـذگي
دس هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ضَد.
 سيستوْبي اقاليبتي هوىي است دس تطخيع یب تلخيع هًبهالت ٍ هبًذُ حسبثْبي ثيي ٍاحذ تزبسي ٍ اضخبظ ٍاثستِ آى احشثخص ًجبضذ.
 هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ هوىي است تحت ضشایف يبدي ثبصاس اًزبم ًطَد ،ثشاي هخبل ،ثشخي اص هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ هوىي است ثذٍى
دسیبفت توبم یب ثخطي اص هبثِاصاي آى اًزبم ضَد.

مسئًليتُبی حسببشس

.3

.4
.5

اص آًزب وِ اضخبظ ٍاثستِ هستمل اص یىذیگش ًيستٌذ ،دس استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثشاي هًبهالت ،سٍاثف ٍ هبًذُ حسبثْبي اضخبظ ٍاثستِ ،الضاهـبت
حسبثذاسي ٍ افطبي خبغي ٍؾى ضذُ است تب استفبدُوٌٌذگبى غَستْبي هبلي لبدس ثِ دسن هبّيت ٍ آحبس ٍالًي یب ثبلمَُ آًْـب ثـش غـَستْبي هـبلي
ثبضٌذ .دس ًتيزِ حسبثشس ثبیذ ثِ هٌهَس تطخيع ،اسصیبثي ٍ ثشخـَسد هٌبسـت ثـب خكشّـبي تحشیـف ثباّويـت ًبضـي اص وَتـبّي ٍاحـذ تزـبسي دس
تطخيع یب افطبي هًبهالت ،سٍاثف یب هبًذُ حسبثْبي اضخبظ ٍاثستِ قجك الضاهبت آى استبًذاسدّب ،سٍضْبي حسبثشسي سا ارشا وٌذ.
وست ضٌبخت اص سٍاثف ٍ هًبهالت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ ،رْت اسصیبثي احتوبل ٍرَد یه یـب چٌـذ يبهـل خكـش تملـت قجـك اسـتبًذاسد
4

 240الصم است ،صیشا تملت هيتَاًذ اص قشیك اضخبظ ٍاثستِ ،ساحتتش اًزبم ضَد.
حتي اگش حسبثشسي قجك استبًذاسدّبي حسبثشسي ،ثِ گًَِاي هٌبست ثشًبهِسیضي ٍ ارشا ضذُ ثبضذ ،ثِ يلت هحذٍدیتْبي راتي حسبثشسي ،ایي خكـش
5

ارتٌبةًبپزیش ٍرَد داسد وِ ثشخي تحشیفْبي ثباّويت غَستْبي هبلي وطف ًطَد  .دس هَسد اضخبظ ٍاثستِ ،ثٌب ثِ دالیلي چَى هَاسد صیـش ،آحـبس

.6

ثبلمَُ هحذٍدیتْبي راتي ثش تَاًبیي حسبثشس دس وطف تحشیفْبي ثباّويت ،ثيطتش است:
 هذیشاى ارشایي هوىي است اص ٍرَد ّوِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ آگبُ ًجبضٌذ.
 سٍاثف ثب اضخبظ ٍاثستِ هوىي است فشغت ثيطتشي سا ثشاي تجبًي ،پٌْبى وبسي یب دستىبسي تَسف هذیشاى ارشایي فشاّن وٌذ.
ثٌبثشایي ،ثِ دليل احتوبل يذم افطبي ثشخي اص سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ،ثشًبهِسیضي ٍ ارشاي حسبثشسي ثب تشدیذ حشفـِاي قجـك اسـتبًذاسد
6

حسبثشسي  ، 200اص اّويت خبغي ثشخَسداس استّ .ذف ایي استبًذاسد ،ووه ثِ حسـبثشس دس تطـخيع ٍ اسصیـبثي خكشّـبي تحشیـف ثباّويـت
ًبضي اص سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍ ،قشاحي سٍضْبي حسبثشسي دس ثشخَسد ثب خكشّبي اسصیبثي ضذُ ،است.
تبسیخ اجشا

.7

ایي استبًذاسد ثشاي حسبثشسي غَستْبي هبلي وِ ضشٍو دٍسُ هبلي آًْب اص اٍل فشٍسدیي  ٍ 1390پس اص آى ضشٍو هيضَد ،الصماالرشاست.

 .1استبًذاسد حسبثشسي ” ،315تطخيع ٍ اسصیبثي خكشّبي تحشیف ثباّويت اص قشیك ضٌبخت ٍاحذ تزبسي ٍ هحيف آى (تزذیذًهش ضذُ “)1393
 .2استبًذاسد حسبثشسي ” ،330ثشخَسدّبي حسبثشس ثب خكشّبي اسصیبثي ضذُ (تزذیذًهش ضذُ “)1393
 .3استبًذاسد حسبثشسي ” ،240هسئَليت حسبثشس دس استجبـ ثب تملت ،دس حسبثشسي غَستْبي هبلي (تزذیذًهش ضذُ “)1394
 .4استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذ 24
 .5استبًذاسد حسبثشسي ” ،200اّذاف ولي حسبثشس هستمل ٍ اًزبم حسبثشسي قجك استبًذاسدّبي حسبثشسي (تزذیذًهش ضذُ  ،“)1391ثٌذّبي تـ ٍ 48تـ49
 .6استبًذاسد حسبثشسي  ،200ثٌذ 15
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اهذاف 

.8

اّذاف حسبثشس ثِ ضشح صیش است:
الف ـ وست ضٌبخت وبفي اص سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثِ هٌهـَس ضٌبسـبیي يَاهـل خكـش تملـت ًبضـي اص سٍاثـف ٍ هًـبهالت ثـب
اضخبظ ٍاثستِ وِ ثشاي تطخيع ٍ اسصیبثي خكشّبي تحشیف ثباّويت ًبضي اص تملت الصم استٍ ،
ة ـ وست ضَاّذ حسبثشسي وبفي ٍ هٌبست دسثبسُ ایٌىِ آیب سٍاثف ٍ هًبهالت ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِ ،قجـك اسـتبًذاسدّبي حسـبثذاسي ،ثـِ
گًَِاي هٌبست هطخع ٍ دس غَستْبي هبلي افطب ضذُ است یب خيش.

تعاریف 

.9

دس استبًذاسدّبي حسبثشسي ،اغكالحبت صیش ثب هًبًي هطخع ضذُ ثشاي آًْب ثىبس سفتِ است:
الف ـ شخص وابسته ـ یه ضخع دس غَستي ٍاثستِ ثِ ٍاحذ تزبسي است وِ( :سن :ثٌذّبي تـ ٍ 1تـ)2


ثِ قَس هستمين یب غيشهستمين اص قشیك یه یب چٌذ ٍاسكِ:

ٍ .1احذ تزبسي سا وٌتشل وٌذ ،یب تَسف ٍاحذ تزبسي وٌتشل ضَد ،یب ثب آى تحت وٌتشل ٍاحـذ لـشاس داضـتِ ثبضـذ (ضـبهل
ٍاحذّبي تزبسي اغليٍ ،احذّبي تزبسي فشيي ٍ ٍاحذّبي تزبسي فشيي ّنگشٍُ)،
 2.دس ٍاحذ تزبسي ًفَر لبثل هالحهِ داضتِ ثبضذ ،یب
 .3ثش ٍاحذ تزبسي وٌتشل هطتشن داضتِ ثبضذ.
ٍ احذ تزبسي ٍاثستِ آى ٍاحذ ثبضذ(قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسي ضوبسُ  20ثب يٌَاى ”سشهبیِگزاسي دس ٍاحذّبي تزـبسي
ٍاثستِ“(تزذیذ ًهش ضذُ .))1389
 هطبسوت خبظ آى ٍاحذ ثبضذ (قجك تًشیف استبًذاسد حسبثذاسي ضوبسُ  23ثب يٌَاى ”حسبثذاسي هطبسوتْبي خبظ“)،
 اص هذیشاى اغلي ٍاحذ تزبسي یب ٍاحذ تزبسي اغلي آى ثبضذ،
 خَیطبًٍذ ًضدیه اضخبظ اضبسُ ضذُ دس سكشّبي فَق ثبضذ،
 تَسف اضخبظ اضبسُ ضذُ دس سكشّبي فَق وٌتشل ضَد ،تحت وٌتشل هطتشن یب ًفَر لبثل هالحهِ آًبى است ٍ یب ایٌىِ سـْن
لبثل هالحهِاي اص حك سأي آى ثِ قَس هستمين یب غيشهستمين دس اختيبس ایطبى ثبضذٍ ،
 قشح ثبصًطستگي خبظ وبسوٌبى ٍاحذ تزبسي یب قشح ثبصًطستگي خبظ وبسوٌبى اضخبظ ٍاثستِ ثِ آى ٍ ّوچٌيي ٍاحـذّبي
تزبسي تحت وٌتشل ایي گًَِ قشحْب ثبضذ.
ة ـ هًبهلِ حميمي ـ هًبهلِاي است ثيي خشیذاسي هبیل ٍ فشٍضٌذُاي هبیل وِ ثِ یىذیگش ٍاثستِ ًيستٌذ ٍ هستمل اص ّن يوـل هـيوٌٌـذٍ ،
ّش وذام ثِ دًجبل وست حذاوخش هٌبفى خَد ّستٌذ.
الزامات 
سيشُبی اسصیببي خغش ي اقذامبت مشتبظ بب آن

. 10

1

ثِ يٌَاى ثخطي اص سٍضْبي اسصیبثي خكش ٍ الذاهبت هشتجف ثب آى وـِ قجـك اسـتبًذاسدّبي  240 ٍ 315الضاهـي ضـذُ اسـت  ،حسـبثشس ثـشاي وسـت
اقاليبت دسثبسُ ضٌبسبیي خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ،ثبیذ الضاهبت ثٌـذّبي  11تـب  16سا سيبیـت وٌـذ.
(سن  :ثٌذ ت ـ )3

شىبخت سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

. 11

2

هزاوشُ ثيي ايؿبي گشٍُ حسبثشسي وِ دس استبًذاسدّبي  240 ٍ 315الضاهي ضذُ است  ،ثبیذ ضبهل تَرِ ٍیدُ ثِ آسـيتپـزیشي غـَستْبي
هبلي دس ثشاثش تحشیف ثباّويت ًبضي اص تملت یب اضتجبّي ثبضذ وِ هوىي است دس ًتيزِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثـِ ٍرـَد آیـذ.
(سن  :ثٌذّبي تـ ٍ 4تـ)5

 .1استبًذاسد حسبثشسي  ،315ثٌذ 5؛ ٍ استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذ 16
 .2استبًذاسد حسبثشسي  ،315ثٌذ 10؛ ٍ استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذ 15
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. 12

. 13

حسبثشس ثبیذ دس خػَظ هَاسد صیش اص هذیشاى ارشایي پشس ٍ رَ وٌذ:
الف ـ فْشست اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي ،اص رولِ تغييشات ًسجت ثِ دٍسُ لجل( ،سن :ثٌذّبي تـ 6تب تـ)9
ة ـ هبّيت سٍاثف ثيي ٍاحذ تزبسي ٍ اضخبظ ٍاثستٍِ ،
ح ـ آیب ٍاحذ تزبسي هًبهالتي ثب اضخبظ ٍاثستِ قي دٍسُ اًزبم دادُ است یب خيش ٍ دس غَست اًزبمًَ ،و هًبهالت ٍ لػـذ اص اًزـبم آى
چِ ثَدُ است.
حسبثشس ثبیذ ثشاي وست ضٌبخت اص وٌتشلْبیي (دس غَست ٍرَد) وِ هذیشاى ارشایي ثشاي همبغذ صیش ثشلشاس وشدُاًذ ،اص هـذیشاى ارشایـي ٍ سـبیش
وبسوٌبى ٍاحذ تزبسي پشس ٍ رَ وٌذ ٍ ،سبیش سٍضْبي اسصیبثي خكش هٌبست سا ارشا ًوبیذ( :سن :ثٌذّبي تـ 10تب تـ)15
الف ـ تطخيع ٍ افطبي سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي،
ة ـ غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هًبهالت ٍ لشاسدادّبي يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ( ٍ ،سن :ثٌذ تـ)16
ح ـ غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هًبهالت ٍ لشاسدادّبي يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت.

َشيبسی وسبت بٍ اعالعبت اشخبص يابستٍ َىگبم ياسسي سًابق ي مذاسک

. 14

. 15

حسبثشس ثبیذ ٌّگبم ٍاسسي سَاثك ٍ هذاسنً ،سجت ثِ لشاسدادّب یب سبیش اقاليـبتي وـِ هوىـي اسـت ثيـبًگش ٍرـَد سٍاثـف ٍ هًـبهالتي ثـب
اضخبظ ٍاثستِ ثبضذ وِ هذیشاى ارشایي لجالً آًْب سا ثشاي حسبثشس هطخع ًىشدُاًذّ ،طيبس ثبضذ( .سن :ثٌذّبي تـ ٍ 17تـ )18ثِ ٍیـدُ
ال آًْـب سا ثـشاي حسـبثشس هطـخع
حسبثشس ثبیذ ثشاي آگبّي اص ٍرَد سٍاثف ٍ هًبهالت ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِاي وـِ هـذیشاى ارشایـي لـج ً
ًىشدُاًذ ،هَاسد صیش سا ٍاسسي وٌذ:
الف ـ تأیيذیِّبي دسیبفت ضذُ ثِ يٌَاى ثخطي اص سٍضْبي حسبثشسي اص رولِ تأیيذیِّبي ثبًىي،
ة ـ خالغِ هزاوشات ٍ هػَثبت غبحجبى سشهبیِ ٍ اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسيٍ ،
ح ـ سبیش سَاثك یب هذاسوي وِ حسبثشس ثب تَرِ ثِ ضشایف هَرَد ٍاحذ تزبسي ،ؾشٍسي هيداًذ.
اگش حسبثشس ٌّگبم ارشاي سٍضْبي الضاهي قجك ثٌذ  14یب سبیش سٍضْبي حسبثشسي ،هًبهالت يوذُاي سا ضٌبسـبیي وٌـذ وـِ خـبسد اص سٍال يـبدي
يوليبت ٍاحذ تزبسي ثبضذ ،ثبیذ اص هذیشاى ارشایي دس خػَظ هَاسد صیش پشس ٍ رَ وٌذ( :سن :ثٌذّبي تـ ٍ 19تـ)20
الف ـ هبّيت ایي هًبهالت( ٍ ،سن :ثٌذ تـ)21
ة ـ آیب دس ایي هًبهالت ،اضخبظ ٍاثستِ دخبلت داضتِاًذ یب خيش( .سن :ثٌذ تـ)22

دس ميبن گزاشته اعالعبت مشبًط بٍ اشخبص يابستٍ بب سبیش اعضبی گشيٌ حسببشسي

. 16

حسبثشس ثبیذ اقاليبت هشثَـ وست ضذُ دسثبسُ اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي سا دس اختيبس سبیش ايؿبي گشٍُ حسبثشسي لشاس دّذ( .سن:
ثٌذ تـ)23

تشخيض ي اسصیببي خغشَبی تحشیف بباَميت مشبًط بٍ سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

. 17

. 18

ثِ هٌهَس سيبیت الضاهبت استبًذاسد  315دس خػَظ تطخيع ٍ اسصیبثي خكشّـبي تحشیـف ثباّويـت ،1حسـبثشس ثبیـذ خكشّـبي تحشیـف
ثباّويت هشثَـ ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ سا هطخع ٍ اسصیبثي وٌذ ٍ تًييي ًوبیذ وِ آیب ایي خكشّب ،يوذُ ّستٌذ یب خيش .ثشاي
ایي هٌهَس ،حسبثشس ثبیذ هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ وِ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي اسـت سا ثـِ يٌـَاى يبهـل ایزـبد
خكشّبي يوذُ هحسَة وٌذ.
اگش حسبثشس ٌّگبم ارشاي سٍضْب ٍ الذاهبت هشتجف ثب ثشاٍسد خكش دس هَسد اضخبظ ٍاثستِ ،ثِ يَاهل خكش تملت (ضـبهل هـَاسد هشثـَـ ثـِ ٍرـَد
اضخبظ ٍاثستِ ثسيبس ثب ًفَر) ثشخَسد وٌذ ،ثبیذ ٌّگبم تطخيع ٍ اسصیبثي خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثـَـ ثـِ تملـت ،قجـك اسـتبًذاسد حسبثشسـي
 ،240ایي اقاليبت سا هَسد تَرِ لشاس دّذ( .سن :ثٌذّبي تـ ٍ 1تـ ٍ 24تـ)25

بشخًسد بب خغشَبی تحشیف بباَميت مشبًط بٍ سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

. 19

قجك استبًذاسد  ،330حسبثشس دس ثشخَسد ثب خكشّبي اسصیبثي ضذُ ، 2سٍضْبي حسبثشسـي الصم سا ثـشاي وسـت ضـَاّذ حسبثشسـي وـبفي ٍ هٌبسـت
دسثبسُ خكشّبي اسصیبثي ضذُ تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ،قشاحي ٍ ارشا هيوٌذ .ایي سٍضـْبي حسبثشسـي ثبیـذ
ضبهل الضاهبت ثٌذّبي  20تب  23ثبضذ( .سن :ثٌذّبي تـ 26تب تـ)29

 .1استبًذاسد حسبثشسي  ،315ثٌذ 25
 .2استبًذاسد حسبثشسي  ،330ثٌذّبي 6 ٍ 5
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تشخيض اشخبص يابستٍ ي معبمالت عمذٌ بب اشخبص يابستٍای کٍ قبالً مشخض یب افشب وشذٌاوذ

. 20
. 21

ال آًْـب سا ثـشاي
چٌبًچِ حسبثشس ثِ ضَاّذي دست یبثذ وِ ًطبًگش ٍرَد سٍاثف یب هًـبهالتي ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِاي ثبضـذ وـِ هـذیشاى ارشایـي لـج ً
حسبثشس هطخع یب افطب ًىشدُاًذ ،حسبثشس ثبیذ هطخع وٌذ وِ آیب ضشایف حبونٍ ،رَد چٌيي سٍاثف یب هًبهالتي سا تأیيذ هيوٌذ یب خيش.
اگش حسبثشس ،اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت يوذُاي ثب اضخبظ ٍاثستِ سا هطخع وٌذ وِ هذیشاى ارشایي لجالً آًْب سا ثشاي حسبثشس هطخع یب افطـب
ًىشدُاًذ ،حسبثشس ثبیذ:
الف ـ ثالفبغلِ اقاليبت هشثَـ سا ثِ سبیش ايؿبي گشٍُ حسبثشسي هٌتمل وٌذ( ،سن :ثٌذ تـ)30
ة ـ ثب تَرِ ثِ الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي:
 .1اص هذیشاى ارشایي ثخَاّذ تب ّوِ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ اي سا وِ اخيشاً هطخع ضذُ است ثشاي اسصیـبثي الصم ثـِ حسـبثشس
ايالم وٌٌذٍ ،
 .2دسثبسُ يلل ؾًف وٌتشلْبي حبون ثش سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ دس تطخيع یب افطبي ایي سٍاثف ٍ هًبهالت ،پشس ٍ رَ وٌذ.
ح ـ دس هَسد ایي اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِاي وِ اخيشاً هطخع ضذُ است ،آصهًَْبي هحتَاي هٌبست سا ارـشا
وٌذ( ،سن :ثٌذ تـ)31
ت ـ خكش ایٌىِ اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ دیگشي هوىي است ٍرَد داضتِ ثبضذ وِ تَسف هذیشاى ارشایي ثشاي
حسبثشس هطخع یب افطب ًطذُ است سا هزذداً اسصیبثي ٍ دس غَست لضٍم سٍضْبي حسبثشسي ثيطتشي سا ارشا وٌذٍ ،
ث ـ اگش يذم افطب تَسف هذیشاى ارشایي ،يوذي ثِ ًهش ثشسذ (ٍ ثٌبثشایي ًطبًگش خكش تحشیف ثباّويت ًبضي اص تملـت اسـت) ،پيبهـذّبي
آى سا ثشاي حسبثشسي اسصیبثي وٌذ( .سن :ثٌذ تـ)32

معبمالت عمذٌ خبس اص سيا عبدی عمليبت ياحذ تجبسی بب اشخبص يابستٍ

. 22

دس هَسد هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ ،حسبثشس ثبیذ:
الف ـ تَافمْب یب لشاسدادّبي هشثَـ (دس غَست ٍرَد) سا ٍاسسي ٍ هَاسد صیش سا اسصیبثي وٌذ:
1
 .1هٌكك تزبسي هًبه الت (یب ًجَد آى) وِ هوىي است ًطبًگش گضاسضگشي هبلي هتملجبًِ یب اختفبي اخـتالس داسایيْـب ثبضـذ ( ،سن:
ثٌذّبي تـ ٍ 33تـ)34
 .2سبصگبسي ضشایف هًبهالت ثب تَؾيحبت هذیشاى ارشایي ٍ ،
 .3تطخيع ٍ افطبي هًبهالت هشثَـ قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ثِ ًحَ هٌبست.
ة ـ ضَاّذ حسبثشسي سارى ثِ دسست ثَدى غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هًبهالت سا وست وٌذ( .سن :ثٌذّبي تـ ٍ 35تـ)36

ادعبَبی مذیشان اجشایي مبىي بش اوجبم معبمالت بب اشخبص يابستٍ بشاسبس ششایظ سایج دس معبمالت حقيقي

. 23

صهبًي وِ هذیشاى ارشایي دس غَستْبي هبلي اديب هيوٌٌذ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثشاسبس ضشایف سایذ دس هًـبهالت حميمـي اًزـبم ضـذُ اسـت،
حسبثشس ثبیذ ضَاّذ حسبثشسي وبفي ٍ هٌبست دسثبسُ ایي اديب وست وٌذ( .سن :ثٌذّبي تـ 37تب تـ)39

اسصیببي افشبی سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ مشخض شذٌ

. 24

دس انْبسًهش ًسجت ثِ غَستْبي هبلي قجك استبًذاسد  ،2700حسبثشس ثبیذ هٌبست ثَدى افطبي سٍاثف ٍ هًبهالت ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِ هطـخع ضـذُ
قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي هشثَـ سا اسصیبثي وٌذ( .سن :ثٌذّبي تـ ٍ 40تـ)41

تأیيذیٍ کتبي

. 25

حسبثشس ثبیذ اص هذیشاى ارشایي ٍ دس غَست لضٍم ،اص اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي تأیيذیِ وتجي دسیبفت وٌذ هجٌي ثش ایٌىِ( :سن :ثٌذّبي
تـ ٍ 42تـ)43
الف ـ َّیت اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي ٍ ّوِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِاي سا وِ اص آى آگبّي داسًذ ثشاي حسبثشس افطب وشدُاًذ.
ة ـ چٌيي سٍاثف ٍ هًبهالتي سا قجك الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي هشثَـ ثِ ًحَ هٌبسجي افطب وشدُاًذ.

اعالعسسبوي بٍ اسکبن ساَبشی

. 26

حسبثشس ثبیذ ًىبت يوذُ هطخع ضذُ دس رشیبى حسبثشسي سا وِ ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي هـشتجف اسـت ثـِ اقـالو اسوـبى ساّجـشي ٍاحـذ
تزبسي ثشسبًذ ،هگش ایٌىِ توبهي اسوبى ساّجشي ،رضء هذیشاى ارشایي ثبضٌذ( .3سن :ثٌذ تـ)44

 .1استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذ  32ـ ح
 .2استبًذاسد حسبثشسي ” ،700گضاسضگشي ًسجت ثِ غَستْبي هبلي (تزذیذ ًهش ضذُ  ،“)1389ثٌذّبي  9تب .13
 .3استبًذاسد حسبثشسي ” ،260اقالوسسبًي ثِ اسوبى ساّجشي“ ،ثٌذ 13
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مستىذسبصی

. 27

1

ثشاي سيبیت الضاهبت هستٌذسبصي قجك استبًذاسد حسبثشسي  ٍ 230سبیش استبًذاسدّبي حسبثشسي ،حسبثشس ثبیـذ اسـبهي اضـخبظ ٍاثسـتِ هطـخع
ضذُ ٍ هبّيت سٍاثف ثب ایي اضخبظ سا هستٌذ وٌذ.

***
توضيحاتکاربردی 
تعشیف اشخبص يابستٍ (سن :ثٌذّبي 9ـ ة ٍ )18
اشخبص يابستٍ بسيبس بب وفًر

تـ.1

اضخبظ ٍاثستِ ،ثِ دليل تَاًبیي ايوبل وٌتشل یب ًفَر لبثل هالحهِ ،هوىي است دس هَلًيتي ثبضٌذ وِ ًفَر ثسيبس صیبدي ثش ٍاحـذ تزـبسي
یب هذیشاى ارشایي آى ايوبل وٌٌذ .تَرِ ثِ چٌيي ٍؾًيتي ٌّگبم تطخيع ٍ اسصیبثي خكشّبي تحشیف ثباّويت ًبضـي اص تملـت ،ؾـشٍسي
است .تَؾيحبت ثيطتش دسثبسُ ایي هَؾَو دس ثٌذّبي تـ ٍ 24تـ 25اسائِ ضذُ است.

ياحذَبی تجبسی بب مقبطذ خبص بٍ عىًان اشخبص يابستٍ

تـ.2

دس ثشخي ضشایفٍ ،احذ تزبسي يليسغن هبلىيت ثخص ًبچيضي اص سشهبیِ یه ٍاحذ تزبسي ثب همبغذ خبظ یب حتي ًذاضـتي هبلىيـت دس آى ،هوىـي
است ثِ لحبل هحتَایي ثش آى ٍاحذ وٌتشل داضتِ ثبضذ ٍ دس ًتيزِ ٍاحذ تزبسي ثب همبغذ خبظ ضخع ٍاثستِ هحسَة ضَد.

سيشُبی اسصیببي خغش ي اقذامبت مشتبظ بب آن
خغشَبی تحشیف بباَميت مشبًط بٍ سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

مالحظات خاص ياحذَای تخش عمًمي
تـ .3هسئَليت حسبثشس ٍاحذّبي ثخص يوَهي دس خػَظ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضـخبظ ٍاثسـتِ هوىـي اسـت تحـت تـأحيش الضاهـبت لـبًًَي ٍ
همشساتي ثبضذ .دس ًتيزِ ،هسئَليتْبي حسبثشس ٍاحذّبي ثخص يوَهي هوىي است ثِ ضٌبسبیي خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثـِ سٍاثـف
ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ هحذٍد ًجبضذ ،ثلىِ هوىي است ضبهل هسئَليت گستشدُتشي ثـشاي ضٌبسـبیي خكشّـبي يـذم سيبیـت لـَاًيي ٍ
همشسات حبون ثش ٍاحذّبي ثخص يوَهي (وِ الضاهبت خبغي سا دس اًزبم يوليبت تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍؾى هيوٌٌذ) ًيض ثبضذ.
شىبخت سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ

مذاکزٌ تیه اعضای گزيٌ حساتزسي (رک :بند )11
تـ .4هَؾَيبتي وِ هوىي است دس هزاوشُ ثيي ايؿبي گشٍُ حسبثشسي هكشح ضَد يجبستٌذ اص:
 هبّيت ٍ هيضاى سٍاثف ٍ هًبهالت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ (ثشاي هخبل ،اسـتفبدُ اص سـَاثك حسبثشسـي هَرـَد دس هـَسد اضـخبظ ٍاثسـتِ
هطخع ضذُ وِ ثًذ اص ّش حسبثشسي ثِ سٍص ضذُ است).
 تأويذ ثش اّويت حفم ًگشش تشدیذ حشفِاي دس توبم هشاحل حسبثشسي دس خػَظ احتوبل تحشیف ثباّويت هشثـَـ ثـِ سٍاثـف ٍ هًـبهالت ثـب
اضخبظ ٍاثستِ.
ٍ رَد ضشایف یب هَلًيتْبیي ثشاي ٍاحذ تزبسي وِ هوىي است حبوي اص ٍرَد سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِاي ثبضذ وِ هـذیشاى ارشایـي
آًْب سا ثشاي حسبثشس هطخع یب افطب ًىشدُاًذ.
 سَاثك یب هذاسوي وِ هوىي است حبوي اص ٍرَد سٍاثف یب هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثبضذ.
 اّويتي وِ هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي ًسجت ثِ تطخيع ٍ افطبي سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضـخبظ ٍاثسـتِ لبئـل ّسـتٌذ ٍ خكـش
صیشپبگزاسي وٌتشلْبي هشثَـ تَسف هذیشاى ارشایي.
يالٍُ ثش ایي ،هزاوشُ دس ساثكِ ثب تملت هوىي است ضبهل تَرِ ٍیدُ ثِ ًحَُ هطبسوت اضخبظ ٍاثستِ دس تملت ثبضذ .ثشاي هخبل:
تـ.5
ً حَُ استفبدُ احتوبلي اص ٍاحذّبي تزبسي ثب همبغذ خبظ تحت وٌتشل هذیشاى ارشایي ثشاي تسْيل هذیشیت سَد.
ً حَُ اًزبم هًبهالت ثيي ٍاحذ تزبسي ٍ ضشوبي تزبسي هذیشاى وليذي ثشاي تسْيل سَءاستفبدُ اص داسایيْبي ٍاحذ تزبسي.
 .1استبًذاسد حسبثشسي ” ،230هستٌذات حسبثشسي (تزذیذًهش ضذُ  ،“)1395ثٌذّبي  8تب  ٍ 11ت ـ 6
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ًَيت اشخاص ياتستٍ ياحذ تجاری (رک :بند 12ـالف)
ثِ هٌهَس سيبیت الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي ،سيستوْبي اقاليبتي ٍاحذ تزبسي ثِ گًَِاي قشاحي هيضَد وِ سٍاثـف ٍ هًـبهالت ثـب اضـخبظ
تـ.6
ٍاثستِ سا حجت ،پشداصش ٍ تلخيع وٌذ .ثٌبثشایي ،اًتهبس هيسٍد هذیشاى ارشایي فْشست وبهلي اص اضخبظ ٍاثستِ ٍ تغييشات آى ًسجت ثِ دٍسُ لجل سا دس
اختيبس داضتِ ثبضٌذ .ثشاي حسبثشسيْبي ثًذي ،پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایي ،هجٌبیي سا ثشاي همبیسِ اقاليبت اسائِ ضذُ تَسف هذیشاى ارشایي ثـب سـَاثك
اضخبظ ٍاثستِ وِ تَسف حسبثشس دس حسبثشسيْبي لجلي گشدآٍسي ضذُ است ،فشاّن هيآٍسد.
تـ .7ثب ایي حبلٍ ،احذ تزبسي هوىي است داساي چٌيي سيستوْبي اقاليبتي ًجبضذ .دس چٌيي ضـشایكي ،ایـي احتوـبل ٍرـَد داسد وـِ هـذیشاى
ارشایي اص ٍرَد ّوِ اضخبظ ٍاثستِ آگبّي ًذاضتِ ثبضٌذ .ثب ایي حبل ،پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایي (هَؾَو ثٌذ ّ )12وچٌبى ثبیذ اًزبم
ضَد ،صیشا هوىي است هذیشاى ارشایي اص ٍرَد اضخبظ ٍاثستِ آگبُ ثبضٌذ .اهب دس چٌيي هَاسدي ،پشس ٍ رَّبي حسبثشس دس خػـَظ
َّیت اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي احتوبالً ثخطي اص سٍضْبي اسصیبثي خكش ٍ الذاهبت هشتجف ثب آى سا ضىل هيدّذ وِ قجـك اسـتبًذاسد
حسبثشسي  315ثشاي گشدآٍسي اقاليبت دس خػَظ هَاسد صیش ارشا هيضَد:
 سبختبسّبي هبلىيتي ٍ ساّجشي ٍاحذ تزبسي،
 اًَاو سشهبیِگزاسیْبیي وِ ٍاحذ تزبسي اًزبم دادُ است یب دس غذد است اًزبم دّذٍ ،
 سٍش سبصهبًذّي ٍاحذ تزبسي ٍ چگًَگي تأهيي هبلي آى.
دس ضشایف خبظ ٍرَد سٍاثف هجتٌي ثش وٌتشل هطتشنّ ،وبى گًَِ وِ احتوبل ثيطتشي ٍرَد داسد وِ هذیشاى ارشایي اص چٌيي سٍاثكي ثـِ
دليل اّويت التػبدي آى ثشاي ٍاحذ تزبسي آگبُ ضًَذ ،پشس ٍ رَّبي حسبثشس ًيض هؤحشتش خَاّذ ثَد ثِ ضشقي وِ پـشس ٍ رَّـب ثـش
ایي هَؾَو هتوشوض ضَد وِ آیب اضخبغي وِ دس هًبهالت يوذُ ثب ٍاحذ تزبسي هطبسوت هيوٌٌذ ،یب ٍاحذ تزبسي هٌبثى لبثل تَرْي سا
دس اختيبس آًْب لشاس هيدّذ ،اضخبظ ٍاثستِ ّستٌذ یب خيش.
تـ .8دس حسبثشسي گشٍُ ،قجك استبًذاسد  ، 600حسبثشس گشٍُ ثبیذ فْشست اضخبظ ٍاثستِ تْيِ ضذُ تَسف هذیشاى ارشایي گـشٍُ ٍ اضـخبظ
ٍاثستِ دیگشي سا وِ حسبثشس گشٍُ اص آًْب آگبُ هيضَد دس اختيبس ّش یه اص حسبثشسبى ثخص لشاس دّذ .1دس هَاسدي وِ ٍاحذ تزـبسي
ثِ يٌَاى ثخطي اص یه گشٍُ هحسَة هيضَد ،ایي اقاليبت  ،هجٌبي هفيـذي سا ثـشاي پـشس ٍ رَّـبي حسـبثشس اص هـذیشاى ارشایـي دس
خػَظ َّیت اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي فشاّن هيوٌذ.
تـّ .9وچٌيي حسبثشس هوىي است دس رشیبى پزیشش وبس رذیذ یب تذاٍم وبس لجلي ،ثشخي اقاليـبت سارـى ثـِ َّیـت اضـخبظ ٍاثسـتِ سا اص
قشیك پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایي ثِ دست آٍسد.
کىتزلُای ياحذ تجاری تز رياتظ ي معامالت تا اشخاص ياتستٍ (رک :بند )13
تـ .10هٌهَس اص سبیش وبسوٌبى ٍاحذ تزبسي ،اضخبغي است وِ احتوبالً اص سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي ٍ وٌتشلْبي ٍاحـذ
تزبسي ثش چٌيي سٍاثف ٍ هًبهالتي آگبّي داسًذ .ایي افشاد هوىي است ضبهل اضخبظ صیش ثبضٌذ ،الجتِ تب ربیي وِ ایي افشاد رـضء هـذیشاى
ارشایي ٍاحذ تزبسي ًجبضٌذ:
 اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي،
 وبسوٌبًي وِ دس ضشٍو ،پشداصش ،یب حجت هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليـبت ٍاحـذ تزـبسي ،هطـبسوت داسًـذ ٍ افـشادي وـِ ثـش ایـي
وبسوٌبى ًهبست داسًذ یب آًْب سا سشپشستي هيوٌٌذ،
 حسبثشسبى داخليٍ ،
 هذیش اهَس حمَلي.
تـ .11حسبثشسي ثب ایي فشؼ اًزبم هيضَد وِ هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجـشي ٍاحـذ تزـبسي ،هسـئَليت تْيـِ ٍ اسائـِ غـَستْبي هـبلي قجـك
استبًذاسدّبي حسبثذاسي سا ثِ يْذُ داسًذ .ایي هسئَليت ضبهل قشاحي ،ايوبل ٍ حفم وٌتشلْبي داخلي هشثَـ ثـِ تْيـِ غـَستْبي هـبلي
است ثِ گًَِ اي وِ ایي غَستْب يبسي اص تحشیف ثباّويت ًبضي اص تملت یب اضتجبُ ثبضذ .2لزا ،هذیشاى ارشایـي ثـب ًهـبست اسوـبى ساّجـشي
هسئَليت داسًذ قشاحي ،ايوبل ٍ حفم وٌتشلْبي وبفي ثش سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثِ گًَـِاي اًزـبم ضـَد وـِ ایـي سٍاثـف ٍ
هًبهالت قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي هشثَـ ثِ دسستي هطخع ٍ افطب ضَد .اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي دس ًمص ًهبستي خَد ،هسئَل
ًهبست ثش ایفبي هسئَليت هذیشاى ارشایي دس لجبل چٌيي وٌتشلْبیي ّستٌذ .غشفًهش اص ّش گًَِ الضاهي وـِ دس اسـتبًذاسدّبي حسـبثذاسي
همشس ضذُ است ،اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي هوىي است ثشاي اًزبم هسئَليتْبي ًهبستي خَد ،اقاليبتي سا اص هذیشاى ارشایـي ثـِ دسـت
آٍسًذ وِ دس دسن هبّيت ٍ هٌكك تزبسي سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثِ آًْب ووه وٌذ.
 .1استبًذاسد حسبثشسي  ” ،600هالحهبت خبظ دس حسبثشسي غَستْبي هبلي گشٍُ (ضبهل وبس حسبثشسبى ثخص) (تزذیذ ًهش ضذُ  ،“)1389ثٌذ 40ـث
 .2استبًذاسد حسبثشسي  ،200ثٌذ تـ2
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تـ.12









تـ.13





تـ.14





ثشاي سيبیت الضاهبت استبًذاسد  315دس خػَظ وست ضٌبخت اص هحيف وٌتشلي ،1حسبثشس هوىي است ٍیدگيْبي هحيف وٌتشلي سا وـِ هشثـَـ ثـِ
وبّص خكشّبي تحشیف ثباّويت هشتجف ثب سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ است هَسد تَرِ لشاس دّذً .وًَِّبیي اص ایي ٍیدگيْب ثِ ضشح صیش است:
ؾَاثف اخاللي حبون ثش اًزبم هًبهالت خبظ ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ (وِ ثِ ًحَ هٌبسجي ثِ اقالو وبسوٌبى ریـشثف سسـيذُ اسـت ٍ دس
يول ًيض سيبیت هيضَد).
سيبستْب ٍ سٍضْبیي ثشاي افطبي ثذٍى هحذٍدیت ٍ ثِ هَلى هٌبفًي وِ هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجـشي ٍاحـذ تزـبسي دس هًـبهالت ثـب
اضخبظ ٍاثستِ داسًـذ.
تًييي هسئَليتْبي تطخيع ،حجت ،تلخيع ٍ ،افطبي هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ دس ٍاحذ تزبسي.
اقالوسسبًي ٍ هزاوشُ ثِ هَلى هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجشي سارى ثِ هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزـبسي ثـب اضـخبظ
ٍاثستِ ،ضبهل ایٌىِ آیب اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي ثِ قَس هٌبست ،هٌكك تزبسي ایيگًَِ هًبهالت سا هَسد ثشسسي لشاس دادُاًذ یـب خيـش (ثـشاي
هخبلً ،هشخَاّي اص هطبٍساى حشفِاي ثشٍىسبصهبًي).
ٍرَد سٌّوَدّبي ضفبف ثشاي تأیيذ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِاي وِ تؿبد هٌبفى ٍالًي یب نبّشي داسًذ ،هبًٌذ تأیيذ تَسف وويتِ فشيي اسوـبى
ساّجشي وِ دسثشگيشًذُ افشاد هستمل اص هذیشاى ارشایي است.
ثشسسيْبي دٍسُاي حسبثشسبى داخلي ،دس غَست لضٍم.
الذام ثِ هَلى هذیشاى ارشایي ثشاي حل هَؾَيبت هشثَـ ثِ افطبي اقاليبت اضخبظ ٍاثستِ هبًٌذ هطَست ثب حسبثشس یب هطبٍس حمَلي ثشٍىسبصهبًي.
ٍرَد سيبستْب ٍ سٍضْبي خجشگيشي ،دس غَست لضٍم.
وٌتشلْبي حبون ثش سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ دس ثشخي اص ٍاحذّبي تزبسي هوىي است ثِ دالیلي هبًٌذ هَاسد صیش ،ؾـًيف یـب
ثياحش ثبضذ یب اغالً ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ:
يذم تَرِ وبفي هذیشاى ارشایي ثِ تطخيع ٍ افطبي سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ.
ًجَد ًهبست هٌبست تَسف اسوبى ساّجشي.
ًبدیذُ گشفتي يوذي چٌيي وٌتشلْبیي ثِ دليل ایٌىِ افطبي اضخبظ ٍاثستِ هوىي است اقاليبتي سا آضىبس وٌذ وـِ هـذیشاى ارشایـي ًسـجت ثـِ
آًْب حسبس ثبضٌذ ،هبًٌذ ٍرَد هًبهالت ثب خَیطبًٍذاى ًضدیه هذیشاى ارشایي.
يذم ضٌبخت وبفي هذیشاى ارشایي اص الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي دسثبسُ اضخبظ ٍاثستِ.
دس هَاسدي وِ چٌيي وٌتشلْبیي ثي احش است یب اغالً ٍرَد ًذاسد ،حسبثشس هوىي است ًتَاًذ ضَاّذ حسبثشسـي وـبفي ٍ هٌبسـت دسثـبسُ
سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ثِ دست آٍسد .دس چٌيي هَاسدي ،حسبثشس قجك اسـتبًذاسد  ،2705پيبهـذّبي آى سا ثـش حسبثشسـي ،اص
رولِ گضاسش حسبثشس ،هَسد تَرِ لشاس هيدّذ.
3
دس گضاسضگشي هبلي هتملجبًِ ،هذیشاى ارشایي اغلت وٌتشلْبیي سا صیشپب هيگزاسًذ وِ دس ضشایف هًوَل داساي احشثخطي يوليبتي ّسـتٌذ .
ٍرَد سٍاثف ّوشاُ ثب وٌتشل یب ًفَر لبثل هالحهِ ثب اضخبظ قشف هًبهلِ ٍاحذ تزبسي ،خكش صیشپبگزاسي وٌتشلْب تَسف هذیشاى ارشایي
سا افضایص هيدّذ صیشا چٌيي سٍاثكي هوىي است اًگيضُ ّب ٍ فشغتْبي ثيطتشي سا ثشاي هذیشاى ارشایي رْت اًزبم تملت فشاّن وٌذ .ثشاي
هخبلٍ ،رَد هٌبفى هبلي هذیشاى ارشایي دس ثشخي اضخبظ ٍاثستِ هوىي است اًگيضُّبیي سا ثشاي صیشپب گزاسدى وٌتشلْب اص قشیـك ّـذایت
ٍاحذ تزبسي ثش خالف هٌبفى آى ثشاي اًزبم هًبهلِاي ثِ ًفى اضخبظ ٍاثستِ ،یب تجبًي ثب ایي اضخبظ یب وٌتشل الذاهبت آًْب ،ایزـبد وٌـذ.
ًوًَِ ّبیي اص تملجْبي احتوبلي ثِ ضشح صیش است:
ایزبد ضشایف سبختگي ثشاي هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ وِ ثِ هٌهَس پٌْبىسبصي هٌكك تزبسي ایي هًبهالت قشاحي ضذُ است.
صهيٌِ سبصي ثشاي اًتمبل هتملجبًِ داسایيْب اص /ثِ هذیشاى ارشایي یب دیگشاى ثب هجبلغي وِ ثِ قَس لبثل هالحهِاي ثـبالتش یـب پـبیييتـش اص اسصش
ثبصاس آًْب است.
اًزبم هًبهالت پيچيذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ ،هبًٌذ ٍاحذّبي تزبسي ثب همبغذ خبظ ،وِ ثشاي اسائِ ًبدسست ٍؾًيت هبلي یب يولىـشد هـبلي ٍاحـذ
تزبسي سبصهبًذّي ضذُ است.

 .1استبًذاسد حسبثشسي  ،315ثٌذ 14
 .2استبًذاسد حسبثشسي  ” ،705انْبسًهشّبي تًذیل ضذُ دس گضاسش حسبثشس هستمل“
 .3استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذّبي  ٍ 31ت ـ 4
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مالحظات خاص ياحذَای تجاری کًچک
تـ .15فيبليتْبي وٌتشلي دس ٍاحذّبي تزبسي وَچه احتوبالً سسويت ووتشي داسد ٍ ایي ٍاحذّب هوىي است ّيچگًَِ فشایٌذ هسـتٌذ ضـذُاي ثـشاي
ثشخَسد ثب سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ًذاضتِ ثبضٌذ .هذیشـ هبله هوىي است ثشخي اص خكشّبي ًبضي اص هًبهالت ثب اضـخبظ ٍاثسـتِ سا،
اص قشیك دخبلت فًبل دس ّوِ رٌجِّبي اغلي هًبهالت ،وبّص دّذ یب ثِ قَس ثـبلمَُ ایـي خكشّـب سا افـضایص دّـذ .دس هـَسد چٌـيي ٍاحـذّبیي،
حسبثشس هوىي است اص قشیك پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایي ثِ ّوشاُ سبیش سٍضْب هبًٌذ هطبّذُ فًبليتْبي ًهبستي هذیشاى ارشایيٍ ٍ ،اسسي اسـٌبد
ٍ هذاسن هَرَد ،اص سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ٍ ّش گًَِ وٌتشلْبي هَرَد حبون ثش آى ضٌبخت وست وٌذ.
طذير مجًس ي تأيیذ معامالت ي قزاردادَای عمذٌ (رک :تىذ 31ـ ب)
تـ .16غذٍس هزَص ثِ هًٌبي دادى اربصُ تَسف ضخع یب اضخبظ ریػالح (اص رولِ هذیشاى ارشایي ،اسوبى ساّجشي یب غبحجبى سـشهبیِ) ثـِ ٍاحـذ
تزبسي ثشاي اًزبم هًبهالت خبظ قجك هًيبسّبي اص لجل تًييي ضذُ ،خَاُ ثِ غَست لؿبٍتي یب غيشلؿبٍتي ،هيثبضذ .تأیيذ ثِ هًٌبي پـزیشش
هًبهالت تَسف آى اضخبظ است هجٌي ثش ایٌىِ ٍاحذ تزبسي هًبهالت هضثَس سا قجك هًيبسّبي تًيـيي ضـذُ اًزـبم دادُ اسـتً .وًَـِّـبیي اص
وٌتشلْبیي وِ ٍاحذ تزبسي هوىي است ثشاي غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هًبهالت ٍ لشاسدادّبي يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت ٍ لشاسدادّـبي
يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ثشلشاس وٌذ ثِ ضشح صیش است:
 وٌتشلْبي ًهبستي ثِ هٌهَس تطخيع ایيگًَِ هًبهالت ٍ لشاسدادّب ثشاي غذٍس هزَص ٍ تأیيذ.
 تأیيذ ضشایف ٍ ؾَاثف هًبهالت ٍ لشاسدادّب تَسف هذیشاى ارشایي ،اسوبى ساّجشي یب ،دس غَست لضٍم ،غبحجبى سشهبیِ.
َشيبسی وسبت بٍ اعالعبت اشخبص يابستٍ َىگبم ياسسي سًابق ي مذاسک

سًاتق يا مستىذاتي کٍ حساتزس ممکه است آوُا را يارسي کىذ (رک :بند )14
تـ .17حسبثشس هوىي است دس حسبثشسي ،سَاثك یب هذاسوي سا ٍاسسي وٌذ وِ اقاليبتي دسثبسُ سٍاثف ٍ هًـبهالت ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِ فـشاّن
ًوبیذ ،ثشاي هخبل:
 تأیيذیِّبي دسیبفتي اص اضخبظ حبلج ،هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي تَسف حسبثشس (افضٍى ثش تأیيذیِّبي ثبًىي).
 اقاليبت تْيِ ضذُ تَسف ٍاحذ تزبسي ثشاي هشارى ًهبستي.
 دفتش سْبم ثشاي ضٌبسبیي سْبهذاساى اغلي ٍاحذ تزبسي.
 سَاثك سشهبیِگزاسیْبي ٍاحذ تزبسي ٍ غٌذٍق ثبصًطستگي وبسوٌبى آى.
 لشاسدادّب ٍ تَافكًبهِّب ثب هذیشاى ارشایي وليذي یب اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي.
 لشاسدادّب ٍ تَافكًبهِّبي يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت.
 غَستحسبثْب ٍ هىبتجبت خبظ اص ربًت هطبٍساى ٍاحذ تزبسي.
 تزذیذًهش دس هفبد لشاسدادّبي يوذُ تَسف ٍاحذ تزبسي دس قي دٍسُ.
 گضاسضْبي حسبثشسبى داخلي.
 هستٌذات اسسبلي ٍاحذ تزبسي ثشاي سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس (هبًٌذ اهيذًبهِ).
تًافقوامٍَايي کٍ ممکه است وشاوگز يجًد رياتظ يا معامالت تا اشخاص ياتستٍای تاشذ کٍ قثالً مشخض وشذٌ است
تـ .18تَافكًبهِّبي سسوي یب غيشسسوي ثيي ٍاحذ تزبسي ٍ یه یب چٌذ ضخع دیگش ثشاي اّذافي چَى هَاسد صیش تٌهين هيضَد:
 ثشلشاسي ساثكِ تزبسي.
 اًزبم اًَاو خبغي اص هًبهالت ثب ؾَاثف ٍ ضشایف ٍیدُ.
 اسائِ خذهبت هًيي یب پطتيجبًي هبلي.
ًوًَِّبیي اص تَافكًبهِّبیي وِ هوىي است ًطبًگش ٍرَد سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِاي ثبضذ وـِ لـجالً هـذیشاى ارشایـي آًْـب سا
ثشاي حسبثشس هطخع ًىشدُاًذ يجبستٌذ اص:
 هطبسوتْبي هذًي.
 تَافكًبهِ اسائِ خذهبت ثِ ثًؿي اص اضخبظ ثب ؾَاثف ٍ ضشایكي خبسد اص سٍال يبدي يوليبت.
 ؾوبًتًبهِّب.
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تشخیض معامالت عمذٌ خارج اس ريال عادی عملیات (رک :بند )15
تـ .19وست اقاليبت ثيطتش سارى ثِ هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ،حسبثشس سا لبدس هيسبصد تب اهىبى ٍرَد يَاهل خكش تملـت
سا اسصیبثي ٍ خكشّبي تحشیف ثباّويت سا هطخع وٌذ.
تـً .20وًَِّبیي اص هًبهالت خبسد اص سٍال يبدي يوليبت هيتَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ:
 هًبهالت پيچيذُ هشثَـ ثِ تحػيل سْبم.
 هًبهالت ثب ٍاحذّبي تزبسي خبسري فًبل دس هٌبقمي وِ داساي لَاًيي تزبسي ؾًيفي ّستٌذ.
ٍ اگزاسي حك استفبدُ اص داسایي یب اسائِ خذهبت هذیشیتي تَسف ٍاحذ تزبسي ثِ ضخع دیگشي ثذٍى دسیبفت توبم یب ثخطي اص هبثِاصاي آى.
 هًبهالت فشٍش ثب تخفيف یب ثشگطت اص فشٍضْبي غيشيبدي.
 هًبهالت ثب ضشایف چشخطي ثشاي هخبل ،فشٍش ّوشاُ ثب تًْذ ثبصخشیذ.
 هًبهالت قجك لشاسدادّبیي وِ ضشایف آى لجل اص اًمؿب تغييش وشدُ است.
شىاخت ماَیت معامالت عمذٌ خارج اس ريال عادی عملیات (رک :بند 15ـ الف)
تـ .21وست اقاليبت دسثبسُ هبّيت هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ضبهل ضٌبخت هٌكـك تزـبسي هًـبهالت ٍ ،ؾـَاثف ٍ ضـشایف
حبون ثش آى هيثبضذ.
کسة اعالعات درتارٌ ايىکٍ آيا اشخاص ياتستٍ درگیز معامالت تًدٌاوذ يا خیز (رک :بند 15ـ ب)
تـ .22یه ضخع ٍاثستِ ًِ تٌْب ثِ قَس هستمين ٍ ثِ يٌَاى قشف هًبهلِ هيتَاًذ دس یه هًبهلِ يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ًفـَر داضـتِ ثبضـذ ثلىـِ
ّوچٌيي هيتَاًذ ثِ قَس غيشهستمين ٍ اص قشیك یه ٍاسكِ ًيض ایي وبس سا اًزبم دّذ .چٌيي ًفَري هوىي است ًطبًگش ٍرَد یه يبهل خكش تملت ثبضذ.
دس ميبن گزاشته اعالعبت مشبًط بٍ اشخبص يابستٍ بب سبیش اعضبی گشيٌ حسببشسي (سن :ثٌذ )16

تـً .23وًَِّبیي اص اقاليبت هشثَـ ثِ اضخبظ ٍاثستِ وِ هوىي است دس اختيبس سبیش ايؿبي گشٍُ حسبثشسي لشاس گيشد ،ثِ ضشح صیش است:
َّ یت اضخبظ ٍاثستِ ٍاحذ تزبسي.
 هبّيت سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ.
 سٍاثف یب هًبهالت يوذُ یب پيچيذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ وِ هوىي است ًيبصهٌذ تَرِ خبظ حسبثشس ثبضذ ،ثِ ٍیدُ هًبهالتي وِ هذیشاى ارشایي یـب
اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي دس آًْب هطبسوت هبلي داسًذ.
تشخيض ي اسصیببي خغشَبی تحشیف بباَميت مشبًط بٍ سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ
عًامل خغش تقلب مشبًط بٍ اشخبص يابستٍ بسيبس بب وفًر (سن :ثٌذ )18

تـ.24





تـ.25


1

تسلف ضخع یب گشٍُ وَچىي اص اضخبظ ثش هذیشاى ارشایي ،دس غيبة وٌتشلْبي ربیگضیي ،یه يبهل خكش تملت هحسـَة هـيضـَد .
ًطبًِّبي ًفَر ثسيبس صیبد یه ضخع ٍاثستِ ضبهل هَاسد صیش است:
ضخع ٍاثستِ تػوينّبي يوذُ تزـبسي هذیشاى ارشایي یب اسوبى ساّجشي سا ٍتَ وشدُ ثبضذ.
لكًيت اًزبم هًبهالت يوذُ هٌَـ ثِ تأیيذ ضخع ٍاثستِ ثبضذ.
دس خػَظ قشحْبي تزبسي اسائِ ضذُ تَسف ضخع ٍاثستِ ،هيبى هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجـشي ٍاحـذ تزـبسي هـزاوشات ووـي غـَست
گيشد یب اغالً هزاوشُاي اًزبم ًطَد.
هًبهالت ثب ضخع ٍاثستِ (یب خَیطبًٍذاى ًضدیه ضخع ٍاثستِ) ،ثِ ًذست ثِ قَس هستمل ثشسسي ٍ تأیيذ ضَد.
ّوچٌيي دس غَستي وِ ضخع ٍاثستِ دس تأسيس ٍ هذیشیت ٍاحذ تزبسي ًمص تًيييوٌٌذُاي سا ایفب وٌذ ،هوىي است ًفَر ثسيبس صیبدي
ٍرَد داضتِ ثبضذ.
دس غَست ٍرَد سبیش يَاهل خكشٍ ،رَد یه ضخع ٍاثستِ ثسيبس ثب ًفَر هوىي است ًطبىدٌّـذُ خكشّـبي يوـذُ تحشیـف ثباّويـت
ًبضي اص تملت ثبضذ .ثشاي ًوًَِ:
تغييشات صیبد ٍ غيشهًوَل هذیشاى اسضذ ارشایي یب هطبٍساى حشفِاي هوىي است ًطبًگش سٍیِاي غيشاخاللي یب هتملجبًـِ دس رْـت تـبهيي اّـذاف
اضخبظ ٍاثستِ ثبضذ.

 .1استبًذاسد حسبثشسي  ،240ثٌذّبي  ٍ 31ت ـ 4
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 استفبدُ اص ٍاسكِّبي تزبسي ثشاي هًبهالت يوذُ اي وِ هٌكك تزبسي آًْب سٍضي ًيست ،هوىـي اسـت ًطـبًگش ایـي ثبضـذ وـِ ضـخع ٍاثسـتِ
هيتَاًذ دس چٌيي هًبهالتي ،اص قشیك وٌتشل ایي ٍاسكِّب ثشاي تبهيي اّذاف هتملجبًِ ،هٌبفًي داضتِ ثبضذ.
 ضَاّذ ثِ دست آهذُ سارى ثِ هطبسوت صیبد ضخع ٍاثستِ دس ،یب توبیل ثِ ،اًتخبة سٍیِّبي حسبثذاسي یب تًييي ثشاٍسدّبي يوذُ هوىي اسـت
ًطبًگش احتوبل گضاسضگشي هبلي هتملجبًِ ثبضذ.
بشخًسد بب خغشَبی تحشیف بباَميت مشبًط بٍ سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ (سن :ثٌذ )19

هبّيت ،صهبًجٌذي ارشا ٍ هيضاى سٍضْبي حسبثشسي الصم وِ حسبثشس هوىي است دس ثشخَسد ثب خكشّبي تحشیف ثباّويـت ثـشاٍسدي هشثـَـ ثـِ

تـ.26

1

تـ.27



تـ.28






تـ.29

سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ اًتخبة وٌذ ثِ هبّيت آى خكشّب ٍ ضشایف ٍاحذ تزبسي ثستگي داسد .
چٌبًچِ اسصیبثيْبي حسبثشس ًطبى دّذ خكش تطخيع ًبدسست یب افطبي ًبوبفي هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ (ثِ دليل ٍرَد تملت یب اضتجبُ)
قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي ،يوذُ است ،آصهًَْبي هحتَایي اص لجيل هَاسد صیش سا ارشا هيوٌذ:
دسیبفت تأیيذیِ دسثبسُ رٌجِّبي خبظ هًبهالت ثب اضخبظ ریشثكي چَى ثبًىْب ،هطبٍساى حمَلي ،ؾوبًتوٌٌذگبى یب ًوبیٌذگيْب یـب هـزاوشُ ثـب
آًبى دس ایي خػَظ (دس غَست اهىبى ٍ ًجَد هَاًى لبًًَي ،همشساتي یب ؾَاثف اخالق حشفِاي).
دسیبفت تأیيذیِ دسثبسُ اّذاف ،ضشایف خبظ یب هجبلغ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ (دس هَاسدي وِ حسبثشس ثِ ایـي ًتيزـِ هـيسسـذ وـِ احتوـبالً
ٍاحذ تزبسي پبسخ اضخبظ ٍاثستِ ثِ حسبثشس سا تحت تأحيش لشاس هيدّذ ،ایي سٍش حسبثشسي هوىي است احشثخطي ووتشي داضتِ ثبضذ).
هكبلًِ غَستْبي هبلي ٍ سبیش اقاليبت هبلي هشثَـ ثِ اضخبظ ٍاثستِ (دس غَست لضٍم ٍ دس دستشس ثَدى) ثشاي دستيبثي ثِ اقاليـبت هشثـَـ
ثِ ًحَُ ضٌبسبیي ایي هًبهالت دس سَاثك حسبثذاسي اضخبظ ٍاثستِ.
اگش حسبثشس ثِ ٍاسكِ ٍرَد ضخع ٍاثستِ ثسيبس ثبًفَر ،خكش تحشیف ثباّويت ًبضي اص تملت سا يوذُ اسصیبثي وشدُ ثبضذ هوىي اسـت
يالٍُ ثش الضاهبت ولي استبًذاسد حسبثشسي  ، 240ثشاي وست ضٌبخت اص سٍاثف تزبسي وِ ضخع ٍاثستِ هوىي است ثِ غَست هسـتمين
یب غيشهستمين ثب ٍاحذ تزبسي ثشلشاس وشدُ ثبضذ ٍ ،ثشاي تطخيع ًيبص ثِ آصهًَْبي هحتَاي الصم ،سٍضْبیي هبًٌذ هَاسد صیش سا ارشا وٌذ:
پشس ٍ رَ اص هذیشاى ارشایي ٍ اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي ٍ هزاوشُ ثب آًْب.
پشس ٍ رَ اص اضخبظ ٍاثستِ.
ٍاسسي لشاسدادّبي يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ.
وست اقاليبت اص هٌبثى ثشٍىسبصهبًي ،هبًٌذ رستزَ اص قشیك ایٌتشًت یب پبیگبّْبي اقاليبتي تزبسي.
ثشسسي گضاسضْبي خجشگيشي اص وبسوٌبى ،دس هَاسدي وِ چٌيي گضاسضْبیي ًگْذاسي ضذُ ثبضذ.
حسبثشس هوىي است ثب تَرِ ثِ ًتبیذ سٍضْبي اسصیبثي خكش ،وست ضَاّذ حسبثشسـي سا ثـذٍى آصهـَى وٌتشلْـبي ٍاحـذ تزـبسي ثـشاي
سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ،هٌبست ثذاًذ .ثب ایي ٍرَد ،دس ثشخي ضشایف هوىي است وسـت ضـَاّذ وـبفي ٍ هٌبسـت اص قشیـك
ارشاي آصهًَْبي هحتَا ثِ تٌْبیي دس ساثكِ ثب خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ اهىبىپزیش ًجبضـذ.
ثشاي هخبل ،دس هَاسدي وِ هًبهالت دسٍى گشٍّي ثيي ٍاحذ تزبسي ٍ ثخطْبي آى هتًذد ثبضذ ٍ حزن يوذُاي اص اقاليبت دس خػَظ
ایي هًبهالت ثِ غَست الىتشًٍيىي ٍ دس یه سيستن اقاليبتي یىپبسچِ ،ضشٍو ،پشداصش ٍ گضاسش هيضَد ،حسبثشس هوىـي اسـت ثـِ
ایي ًتيزِ ثشسذ وِ قشاحي آصهًَْبي هحتَاي احشثخص وِ خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ ایي هًبهالت سا ثِ یه سكح پبیيي لبثـل
لجَل وبّص دّذ ،اهىبىپزیش ًيست .دس چٌيي هَاسدي قجك الضاهبت استبًذاسد  ،330حسبثشس ثشاي وست ضَاّذ وبفي ٍ هٌبست سارى ثِ
احشثخطي وٌتشلْبي هشثَـ ، 2ثبیذ وٌتشلْبي حبون ثش وبهل ثَدى ٍ غحيح ثَدى حجت سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ سا آصهَى وٌذ.

تشخيض اشخبص يابستٍ ي معبمالت عمذٌ بب اشخبص يابستٍای کٍ قبالً مشخض یب افشب وشذٌ است

اوتقال اعالعات اشخاص ياتستٍ اخیزاً مشخض شذٌ تٍ سايز اعضای گزيٌ حساتزسي (رک :بند21ـالف)
تـ .30اًتمبل سشیى اقاليبت اضخبظ ٍاثستِاي وِ اخيشاً هطخع ضذُ ثِ سبیش ايؿبي گشٍُ حسبثشسي ،آًْب سا دس تًييي آحبس ایـي اقاليـبت ثـش
ًتبیذ ارشاي سٍضْبي اسصیبثي خكش ،اص رولِ ًيبص ثِ اسصیبثي هزذد خكشّبي تحشیف ثباّويت یبسي هيدّذ.
 .1دس استبًذاسد حسبثشسي  ،330سٌّوَدّبیي دس ساثكِ ثب هبّيت ،صهبًج ٌذي ارشا ٍ هيضاى سٍضْبي حسبثشسي الصم ٍ ،دس استبًذاسد حسبثشسي  ،240الضاهبت ٍ سٌّوَدّبیي دس ساثكِ
ثب ثشخَسدّبي هٌبست ثب خكشّبي تحشیف ثباّويت هشثَـ ثِ تملت اسائِ ضذُ است
 .2استبًذاسد حسبثشسي  ،330ثٌذ  8ـ ة
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آسمًوُای محتًای مزتًط تٍ اشخاص ياتستٍ ي معامالت عمذٌ تا اشخاص ياتستٍای کٍ اخیزاً مشخض شذٌ است (رک :بند21ـپ)
تـً .31وًَِّبیي اص آصهًَْبي هحتَا وِ حسبثشس هوىي است دس استجبـ ثب اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت يوـذُ ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِاي وـِ اخيـشاً
هطخع ضذُ است ،اًزبم دّذ ثِ ضشح صیش هيثبضذ:
 پشس ٍ رَ دس خػَظ هبّيت سٍاثف ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ اخيشاً هطخع ضذُ ،ضبهل پشس ٍ رـَ اص اضـخبظ خـبسد اص ٍاحـذ تزـبسي
(دس غَست لضٍم ٍ ًجَد هَاًى لبًًَي ،همشساتي یب ؾَاثف اخالق حشفِاي) وِ تػَس هيسٍد ضٌبخت لبثل هالحهـِاي اص ٍاحـذ تزـبسي ٍ فًبليتْـبي
تزبسي آى داسًذ ،هبًٌذ هطبٍس حمَلي ،يبهليي اغليً ،وبیٌذگيْبي يوذُ ،هطبٍسیي ،ؾوبًتوٌٌذگبى یب سبیش قشفْبي تزبسي ًضدیه.
 تزضیِ ٍ تحليل سَاثك حسبثذاسي هشثَـ ثِ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ اخيشاً هطخع ضذُ .چٌيي تزضیِ ٍ تحليلْبیي هوىي اسـت ثـب اسـتفبدُ اص
تىٌيىْبي حسبثشسي ثِ ووه سایبًِ ثِ سبدگي اًزبم ضَد.
 ثشسسي ؾَاثف ٍ ضشایف هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ اخيشاً هطخع ضذُ ٍ اسصیبثي ایٌىِ آیب ایي هًبهالت قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي هشثـَـ،
ثِ دسستي هطخع ٍ افطب ضذُ است یب خيش.
عذم افشای عمذی تًسظ مذيزان اجزايي (رک :بند21ـ ث)
تـ .32دس هَاسدي وِ هذیشاى ارشایي ثِ قَس يوـذي ،اضـخبظ ٍاثسـتِ یـب هًـبهالت يوـذُ ثـب اضـخبظ ٍاثسـتِ سا افطـب ًىـشدُاًـذ ،الضاهـبت ٍ
سٌّوَدّبي استبًذاسد  240دس خػَظ هسئَليتْبي حسبثشس دس استجبـ ثب تملت دس حسبثشسي غـَستْبي هـبلي ،هشثـَـ تلمـي هـيضـَد.
حسبثشس ّوچٌيي هوىي است ؾشٍست اسصیبثي هزذد لبثليت اتىبي پبسخْبي هذیشاى ارشایي ثِ پشس ٍ رَّـبي حسـبثشس ٍ انْـبسات
هذیشاى ارشایي سا ثشسسي وٌذ.
معبمالت عمذٌ خبس اص سيا عبدی عمليبت ياحذ تجبسی بب اشخبص يابستٍ

ارسياتي مىغق تجاری معامالت عمذٌ تا اشخاص ياتستٍ (رک :بند )22
تـ .33دس اسصیبثي هٌكك تزبسي هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ ،حسبثشس هوىي است هـَاسد صیـش
سا هَسد تَرِ لشاس دّذ:
 ایٌىِ آیب هًبهالت:
 oثيص اص اًذاصُ پيچيذُ است (ثشاي هخبل ،هًبهالت هوىي است ثب هطبسوت چٌذیي ضخع ٍاثستِ يؿَ یه گشٍُ هطوَل تلفيك اًزبم ضَد).
 oضشایف غيشيبدي تزبسي داسد ،هبًٌذ غيشيبدي ثَدى ليوتْبً ،شخْبي سَد ،تؿويٌْب ٍ ضشایف ثبصپشداخت.
 oدليل تزبسي هٌكمي سٍضٌي ثشاي اًزبم آى ٍرَد ًذاسد.
 oثب اضخبظ ٍاثستِاي اًزبم ضذُ وِ لجالً هطخع ًطذُاًذ.
 oثِ ًحَ غيشيبدي اًزبم ضذُ است.
 ایٌىِ آیب هذیشاى ارشایي سارى ثِ هبّيت ٍ ًحَُ يول حسبثذاسي چٌيي هًبهالتي ثب اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي هزاوشُ وشدُاًذ یب خيش.
 ایٌىِ آیب هذیشاى ارشایي ثش ًحَُ يول حسبثذاسي خبغي ثِ ربي هحتَاي التػبدي هًبهلِ تأويذ ثيطتشي داسًذ یب خيش.
اگش تَؾيحبت هذیشاى ارشایي تٌبلؿْبي ثباّويتي ثب ضشایف اًزبم هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثسـتِ داضـتِ ثبضـذ ،حسـبثشس ثبیـذ قجـك اسـتبًذاسد
 ،1500لبثليت اتىبي انْبسات هذیشاى ارشایي دسثبسُ سبیش هَؾَيبت هْـن سا هَسد تَرِ لشاس دّـذ.
تـ .34حسبثشس ّوچٌيي هوىي است تالش وٌذ هٌكك تزبسي چٌيي هًبهلِاي سا اص هٌهش اضخبظ ٍاثستِ دسیبثذ ،صیشا ثِ حسبثشس دس دسن ثْتش
ٍالًيت التػبدي هًبهلِ ٍ دليل اًزبم آى ووه هي وٌذ .هٌكك تزبسي یه هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثستِ وِ ثب هبّيت تزـبسي آى هتٌـبلؽ ثـِ
ًهش هيسسذ ،هوىي است یه يبهل خكش تملت سا آضىبس وٌذ.
طذير مجًس ي تأيیذ معامالت عمذٌ تا اشخاص ياتستٍ (رک :بند 22ـ ب)
ت ـ .35غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هًبهالت يوذُ خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ تَسف هذیشاى ارشایي ،اسوـبى
ساّجشي ،یب ،دس غَست لضٍم ،غبحجبى سشهبیِ هوىي است ضَاّذ حسبثشسي سا فشاّن وٌذ وِ ایـي هًـبهالت ثـِ قـَس غـحيح دس
سكَح هٌبست ٍاحذ تزبسي ،ثشسسي ضذُ ٍ ضشایف ٍ ؾَاثف آًْب ثِ گًَِ اي هٌبست دس غَستْبي هبلي هًٌىس ضذُ استٍ .رَد
 .1استبًذاسد حسبثشسي ” ،500ضَاّذ حسبثشسي (تزذیذ ًهش ضذُ  ،“)1395ثٌذ 11
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چٌيي هًبهالتي وِ هشاحل غذٍس هزَص ٍ تأیيذ سا ایي گًَِ قي ًىشدُ ثبضذ ،دس غَست هٌكمي ًجَدى دالیـل انْـبس ضـذُ تَسـف
هذیشاى ار شایي یب اسوبى ساّجشي ،هوىي است ًطبًگش خكشّبي تحشیف ثباّويت ًبضي اص اضتجبُ یب تملت ثبضذ .دس چٌـيي ضـشایكي
هوىي است ًيبص ثبضذ وِ حسبثشس دس لجبل سبیش هًبهالت ثب هبّيت هطبثِ ّطيبس ثبضذ .غذٍس هزَص ٍ تأیيذ ثِ تٌْبیي هوىي است
دس ایي ًتيزِ گيشي وِ خكشّبي تحشیف ثباّو يت ًبضي اص تملت ٍرَد ًذاسد ،وبفي ًجبضذ صیشا اگش اضخبظ ٍاثستِ تجبًي وٌٌذ یـب
اگش ٍاحذ تزبسي تحت تأحيش اضخبظ ٍاثستِ ثسيبس ثبًفَر ثبضذ ،ساُ وبس غذٍس هزَص ٍ تأیيذ هوىي است ثي احش ثبضذ.
مالحظات خاص ياحذَای تجاری کًچک
ت ـ.36

یه ٍاحذ تزبسي وَچه هوىي است وٌتشلْبیي هطبثِ ثب آًچِ وِ دس ٍاحذّبي تزبسي هتَسف ٍ ثضسي ثـشاي غـذٍس هزـَص ٍ
تأیيذ ٍرَد داسد سا ًذاضتِ ثبضذ .ثٌبثشایي دس حسبثشسي ٍاحذّبي تزبسي وَچه ،حسبثشس هوىي است ثشاي گشدآٍسي ضـَاّذ
حسبثشسي دس خػَظ ايتجبس هًبهالت خبسد اص سٍال يبدي يوليبت ٍاحذ تزبسي ثب اضخبظ ٍاثستِ ،ث ِ هيضاى ووتـشي ثـش غـذٍس
هزَص ٍ تأیيذ اتىب وٌذ .دس يَؼ حسبثشس هوىي است ارشاي سبیش سٍضْبي حسبثشسي چَى ٍاسسي اسٌبد هشثَـ ،تأیيذ رٌجِ ّبي
خبظ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ یب هطبّذُ ًحَُ هذاخلِ هذیش ـ هبله دس ایي هًبهالت سا هَسد تَرِ لشاس دّذ.

ادعبی مذیشان اجشایي مبىي بش اوجبم معبمالت بب اشخبص يابستٍ بشاسبس ششایظ سایج دس معبمالت حقيقي (سن :ثٌذ )23

تـ.37

تـ.38

اگشچِ هوىي است ضَاّذ حسبثشسي سارى ثِ چگًَگي همبیسِ ليوت هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثستِ ثب ليوت دس یه هًبهلِ حميمي ،ثِ سَْلت
دس دستشس ثبضذٍ ،لي هًوَالً دس يول ثشاي وست ضَاّذ حسبثشسي هجٌي ثش ایٌىِ ّوِ رٌجِّبي هًبهلِ ّوبًٌذ یه هًبهلِ حميمي اسـت،
هطىالتي ٍرَد داسد وِ تَاًبیي حسبثشس سا هحذٍد هيوٌذ .ثشاي هخبل ،اگشچِ حسبثشس هوىي است ثتَاًـذ احجـبت وٌـذ وـِ هًبهلـِ ثـب
اضخبظ ٍاثستِ ثب ليوت ثبصاس اًزبم ضذُ است ٍلي هوىي است احجبت ایٌىِ سبیش ضشایف ٍ ؾَاثف هًبهلِ (هبًٌذ ضشایف ايتجـبسي ،هخـبسد
خبظ ٍ تًْذات احتوبلي) هطبثِ ثب سبیش ضشایف ٍ ؾَاثف هًوَل اًزبم هًبهلِ ثيي اضخبظ غيشٍاثستِ اسـت ،يولـي ًجبضـذ .ثٌـبثشایي ،ایـي
خكش هي تَاًذ ٍرَد داضتِ ثبضذ وِ اديبي هذیشاى ارشایي هجٌي ثش ایٌىِ ضشایف هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثستِ هطبثِ ثب ضـشایف حـبون ثـش یـه
هًبهلة حميمي است ،ثِ قَس ثباّويتي گوشاُوٌٌذُ ثبضذ.
هذیشاى ارشایي هسئَليت داسًذ اديبي خَد سا هجٌي ثش ایٌىِ ضشایف هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثستِ هطبثِ ثب ضشایف حبون ثش یه هًبهلـِ حميمـي
است ،احجبت وٌٌذ .پطتَاًِ ایي اديبي هذیشاى ارشایي هيتَاًذ ضبهل هَاسد صیش ثبضذ:

 همبیسِ ضشایف هًبهلِ ثب اضخبظ ٍاثستِ ثب ضشایف هًبهلِاي هطبثِ ثب یه یب چٌذ ضخع غيشٍاثستِ.

 استفبدُ اص وبسضٌبس ثشٍىسبصهبًي ثشاي تًييي اسصش ثبصاس ٍ تػذیك ؾَاثف ٍ ضشایف ثبصاس ثشاي هًبهلِ.

 همبیسِ ضشایف هًبهلِ ثب ضشایف هًبهالت هطبثِ دس ثبصاس آصاد.
تـ .39اسصیبثي پطتَاًِ ایي اديبي هذیشاى ارشایي هيتَاًذ ضبهل یه یب چٌذ هَسد صیش ثبضذ:
 تَرِ ثِ تٌبست فشایٌذ ایزبد پطتَاًِ ثشاي اديبّبي هذیشاى ارشایي.

 ثشسسي ايتجبس هٌبثى دسٍىسبصهبًي یب ثشٍىسبصهبًي ثشاي پطتَاًِ اديبّب ٍ آصهَى دادُّب ثشاي تًييي غحت ،وبهل ثَدى ٍ هشثَـ ثَدى آًْب.
 اسصیبثي هٌكمي ثَدى هفشٍؾبت يوذُ صیشثٌبي اديبّب.

اسصیببي افشبی سيابظ ي معبمالت بب اشخبص يابستٍ مشخض شذٌ
مالحظبت مشبًط بٍ اَميت دس اسصیببي تحشیفُب (سن :ثٌذ )24

تـ.40

قجك استبًذاسد  ،450حسبثشس ٌّگبم اسصیبثي ایٌىِ آیب تحشیف ضٌبسبیي ضذُ ثباّويت است یب خيش ،ثبیذ اًذاصُ ٍ هبّيت تحشیف ٍ ضشایف
1

خبظ سخذاد آى سا هَسد تَرِ لشاس دّذ  .يوذُ ثَدى یه هًبهلِ اص ًهش استفبدُوٌٌذگبى غَستْبي هبلي هوىي است يالٍُ ثش هجلغ حجت
ضذُ ،ثِ سبیش يَاهل ّوبًٌذ هبّيت سٍاثف ثب اضخبظ ٍاثستِ ًيض ثستگي داضتِ ثبضذ.

 .1استبًذاسد حسبثشسي ” ،450اسصیبثي تحشیفْبي ضٌبسبیي ضذُ دس حسبثشسي“ ،ثٌذ 11ـبلف .دس ثٌذ تـ 16استبًذاسد  ،450سٌّوَدّبیي دس ساثكِ ثب ضشایف هؤحش ثش اسصیبثي تحشیفْب
تَسف حسبثشس اسائِ ضذُ است
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اسصیببي افشبی اعالعبت اشخبص يابستٍ (سن :ثٌذ )24

تـ.41

اسصیبثي افطبي اقاليبت اضخبظ ٍاثستِ قجك الضاهبت استبًذاسدّبي حسبثذاسي هشثَـ ،ثِ هًٌي ثشسسي ایي هَؾَو است وِ آیب حمبیك ٍ
ضشایف سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ ،ثِ گًَِاي وِ اقاليبت افطب ضذُ لبثل فْـن ثبضـذ ،تلخـيع ٍ اسائـِ ضـذُ اسـت یـب خيـش .دس
غَست ٍرَد هَاسد صیش ،افطبي هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ هوىي است لبثل فْن ًجبضذ:
الف ـ هٌكك تزبسي هًبهالت ٍ آحبس آى ثش غَستْبي هبلي سٍضي ًجبضذ یب تحشیف ضذُ ثبضذ ،یب
ة ـ ؾَاثف ٍ ضشایف وليذي یب سبیش يَاهل هْن هًبهالت وِ ثشاي فْن آًْب ؾشٍسي است ،ثِ ًحَ هٌبست افطب ًطذُ ثبضذ.

تأیيذیٍ کتبي (سن :ثٌذ)25

تـ .42دس ضشایف صیش هوىي است دسیبفت تأیيذیِ وتجي اص اسوبى ساّجشي هٌبست ثبضذ:
 صهبًي وِ اسوبى ساّجشي ،هًبهالت خبغي ثب اضخبظ ٍاثستِ سا تػَیت هيوٌٌذ وِ آحبس ثباّويتي ثش غَستْبي هبلي داسد ،یب هذیشاى ارشایـي دس
آى هطبسوت داسًذ.
 صهبًي وِ اسوبى ساّجشي ،اقاليبت خبغي سارى ثِ رضئيبت ثشخي هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ سا ثِ قَس ضفبّي ،ثِ حسبثشس اسائِ هيوٌٌذ.
 صهبًي وِ اسوبى ساّجشي ،هٌبفى هبلي یب هٌبفى دیگشي ،دس استجبـ ثب اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ داسًذ.
تـ .43حسبثشس ّوچٌيي هوىي است سارى ثِ ثشخي اديبّبي هذیشاى ارشایي ،تأیيذیِ وتجي دسیبفت وٌذ ،هبًٌذ دسیبفـت تأیيذیـِ هجٌـي ثـش ًجـَد
تَافمْبي ربًجي افطب ًطذُ دسثبسُ هًبهالت خبظ ثب اضخبظ ٍاثستِ.
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اقالوسسبًي ًىبت يوذُ هشثَـ ثِ اضخبظ ٍاثستِ وِ دس رشیبى حسبثشسي هطخع ضذُ است ثِ حسبثشس ووه هيوٌذ تب سارـى ثـِ هبّيـت حـل
ٍ فػل ایي ًىبت ثِ دسن هطتشوي ثب اسوبى ساّجشي ٍاحذ تزبسي دست یبثذً .وًَِّبیي اص ًىبت يوذُ هشثَـ ثِ اضخبظ ٍاثستِ يجبستٌذ اص:
 يذم افطبي اقاليبت اضخبظ ٍاثستِ یب هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ تَسف هذیشاى ارشایـي ،وـِ هوىـي اسـت اسوـبى ساّجـشي ٍاحـذ
تزبسي سا ًسجت ثِ سٍاثف ٍ هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِاي ّطيبس وٌذ وِ لجالً اص آى اقالو ًذاضتِاًذ.
 تطخيع هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ وِ غذٍس هزَص ٍ تأیيذ آى ثِ ًحَ هٌبست اًزبم ًطذُ ٍ هوىي است هطىَن ثِ تملـت
هحسَة ضَد.
 يذم تَافك ثب هذیشاى ارشایي دس خػَظ افطبي هًبهالت يوذُ ثب اضخبظ ٍاثستِ قجك استبًذاسدّبي حسبثذاسي.
 يذم سيبیت لَاًيي یب همشساتي وِ اًَاو خبغي اص هًبهالت ثب اضخبظ ٍاثستِ سا هوٌَو یب هحذٍد وشدُ یـب ضـشایف خبغـي سا ثـشاي
هًبهالت تًييي ًوَدُ است.
 دضَاس ثَدى ضٌبسبیي ضخػي وِ ًْبیتبً وٌتشل ٍاحذ تزبسي سا دس دست داسد.

 .1دس استبًذاسد حسبثشسي  ،230ثٌذ ت ـ  8سٌّوَدّبي ثيطتشي دس ساثكِ ثب هبّيت ًىبت يوذُ هطخع ضذُ دس رشیبى حسبثشسي اسائِ ضذُ است
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