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فصل ايل  :تعاریف
مادٌ ً -1لیِ اغغالحبت ٍ ػجبساتی ًِ دس هبدُ (  )1هبًَى تطَین ٍ حوبیت سشهبیِ گزاسی خبسجی تؼشیق
ضذُ است دس ایي آییي ًبهِ ًیض داسای ّوبى هؼبًی هیجبضذ .سبیش اغغالحبت ٍ ػجبسات ثِ ًبس ثشدُ ضذُ دس
ایي آییي ًبهِ داسای هؼبًی صیش هیجبضذ:
الف  -آییه وامٍ :آییي ًبهِ اجشایی هبًَى تطَین ٍ حوبیت سشهبیِ گزاسی خبسجی.
ب  -بىگاٌ اقتصادی سزمایٍ پذیز :ضشًت ایشاًی جذیذ ٍ یب هَجَد ًِ سشهبیِ خبسجی ثِ یٌی اص
سٍضْبی هٌذسج دس هبًَى دس آى ثِ ًبس سكتِ ثبضذ.
ج  -بخص غیزديلتی :ثخطْبی خػَغی ،تؼبًٍی ،هؤسسبت ٍ ًْبدّبی ػوَهی ؿیشدٍلتی.
د  -مزكش :هشًض خذهبت سشهبیِ گزاسی خبسجی ًِ دس اجشای هبدُ (  )7هبًَى دس هحل سبصهبى
تطٌیل هیگشدد.
ٌ  -ضبكٍ پًلی رسمی كطًرً :ظبم ثبًٌی (ثبًي هشًضی ٍضجٌِ ثبًٌی اػن اصدٍلتی ٍ ؿیشدٍلتی)
ٍهَسسبت اػتجبسی ؿیشثبًٌی ًِ ثب هجَص ثبًي هشًضی ثِ كؼبلیتْبی پَلی ٍ اسصی هیپشداصًذ.
ي  -مؤسسٍ حسابزسی :هؤسسِ حسبثشسی هٌتخجی ًِ اص هیبى هؤسسبت حسبثشسی ػضَ جبهؼِ
حسبثذاساى سسوی ایشاى ،هَضَع هبًَى ( استلبدُ اص خذهبت تخػػی ٍ حشكْبی حسبثذاساى ریػالح
ثِ ػٌَاى حسبثذاس سسوی) هػَة  ٍ 1372سبصهبى حسبثشسی ،تَسظ سبصهبى اًتخبة هیطَد.

فصل ديم  :ريضُا ي ضًابط پذیزش

مادٌ  -2سشهبیِ گزاسی ّبی خبسجی ًِ دس هلوشٍ جوَْسی اسالهی ایشاى ثشاسبس هبًَى پزیشكتِ هیطَد ،اص
تسْیالت ٍ حوبیتْبی هٌذسج دس هبًَى ثشخَسداس است .پزیشش ایي گًَِ سشهبیِ گزاسی ّب تبثغ ضشایظ
ػوَهی پزیشش سشهبیِ خبسجی ٍ هجتٌی ثش اسائِ دسخَاست ًتجی اص سَی سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍ سػبیت
ضَاثظ هوشس دس آییي ًبهِ است.
مادٌ  -3پزیشش سشهبیِ گزاسی خبسجی ثشاسبس هبًَى ٍ ضَاثظ هٌذسج دس ایي آییي ًبهِ دس چبسچَة
سٍضْبی صیش است .جذٍل سٍضْبی سشهبیِ گزاسی خبسجیٍ ،یژگیْب ٍ تسْیالت هبثل اسائِ دس چبسچَة هبًَى
تَسظ ٍصاست اهَس اهتػبدی ٍ داسایی تْیِ ٍ اػالم هیگشدد.
الف :سشهبیِ گزاسی هستوین خبسجی
ب :سشهبیِ گزاسی خبسجی دس چبسچَة تشتیجبت هشاسدادی ضبهل (اًَاع سٍضْبی سبخت ،ثْشُ
ثشداسی ٍ ٍاگزاسی) (،ثیغ هتوبثل )ٍ(هطبسًت هذًی)
مادٌ  -4سٍضْبی هَضَع هبدُ (  )3ایي آییٌٌبهِ اص حیث ًحَُ سشهبیِ گزاسی ٍ پَضص حوبیتی هبًَى ٍ
آییي ًبهِ داسای ٍیژگیْب ٍ تسْیالت هطتشى ٍ یب خبظ ،ثِ ضشح صیش هیجبضٌذ.
الف :يیژگیُا ي تسُیالت مطتزك
 -1سشهبیِ گزاساى خبسجی اص سكتبس یٌسبى ثب سشهبیِ گزاساى داخلی ثشخَسداسًذ.
ٍ -2سٍد سشهبیِ ًوذی ٍ ؿیشًوذی خبسجی غشكبً ثشاسبس هجَص سشهبیِ گزاسی اًجبم هیگیشد ٍ
ثِ هجَص دیگشی ًیبص ًیست
 -3حجن سشهبیِ گزاسی خبسجی دس ّش هَسد تبثغ ّیچ گًَِ هحذٍدیتی ًیست.
 -4سشهبیِ خبسجی دس هجبل هلی ضذى ٍ سلت هبلٌیت تضویي هیطَد ٍ سشهبیِ گزاسی خبسجی
دس ایي هَاسد حن دسیبكت ؿشاهت سا داسد.
 -5اًتوبل اغل سشهبیِ ،سَد سشهبیِ ٍ هٌبكغ حبغل اص ثِ ًبسگیشی سشهبیِ ثِ غَست اسص ٍ
حست هَسد ثِ غَست ًبال ثِ تشتیت هٌذسج دس هجَص سشهبیِ گزاسی هیسش است.
 -6آصادی غبدسات ًبالی تَلیذی ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ پزیش تضویي ضذُ ٍ دس غَست
هوٌَػیت غبدساتً ،بالی تَلیذی دس داخل ثِ كشٍش سسیذُ ٍ حبغل آى ثِ غَست اسص اص عشین
ضجٌِ پَلی سسوی ًطَس هبثل اًتوبل ثِ خبسج هیجبضذ.

ب :يیژگیُا ي تسُیالت خاظ
 -1سشهبیِ گزاسی هستوین خبسجی
 - 1- 1سشهبیِ گزاسی دس ًلیِ صهیٌِ ّبی هجبص ثشای كؼبلیت ثخص خػَغی
اهٌبًپزیش است.
 - 2- 1هحذٍدیتی اص ًظش دسغذ هطبسًت سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍجَد ًذاسد.
 -2سشهبیِ گزاسی دس چبسچَة تشتیجبت هشاسدادی
 - 1-2ججشاى صیبى سشهبیِ گزاسی خبسجی ًبضی اص هوٌَػیت ٍ یب تَهق اجشای هَاكوت
ًبهِ هبلی ثشاثش ٍضغ هبًَى ٍ یب تػویوبت دٍلت حذاًثش تب سوق اهسبط سشسسیذ ضذُ
تَسظ دٍلت تضویي هیطَد.
 -2-2دس سٍضْبی (سبخت ،ثْشُ ثشداسی ٍ ٍاگزاسی) ٍ (هطبسًت هذًی) خشیذ ًبال ٍ
خذهبت تَلیذی عشح هَسد سشهبیِ گزاسی تَسظ دستگبُ دٍلتی عشف هشاسداد ،دس
هَاسدی ًِ دستگبُ دٍلتی خشیذاس اًحػبسی ٍ یب ػشضِ ًٌٌذُ ًبال ٍ خذهبت تَلیذی ثِ
هیوت یبساًْبی ثبضذ ،دس چبسچَة هوشسات هبًًَی تضویي هیطَد.
مادٌ  -5اضخبظ حویوی ٍ حوَهی ایشاًی هتوبضی سشهبیِ گزاسی دس ًطَس ،ثِ هٌظَس ثشخَسداسی اص
تسْیالت ٍ حوبیتْبی هبًَى ثبیذ هستٌذاتی سا ًِ هؤیذ كؼبلیتْبی اهتػبدی ٍ تجبسی دس خبسج اص ًطَس ثبضذ،
ًیض اسائِ دٌّذ.
مادٌ  -6سشهبیِ گزاس خبسجی ًِ ثذٍى ثشخَسداسی اص پَضص هبًَى هجالً دس ایشاى سشهبیِ گزاسی ًشدُ است،
هیتَاًذ ثب عی هشاحل پزیشش ،ثشای اغل سشهبیِ گزاسی اًجبم ضذُ اص پَضص هبًَى ثشخَسداس ضَد .پس اص
غذٍس هجَص سشهبیِ گزاسی ،سشهبیِ گزاس اص ًلیِ هضایبی هبًَى ٍ اص جولِ اهٌبى اًتوبل سَد ًیض ثشخَسداس
هیطَد .ایي ًَع سشهبیِ گزاسیْب ًالً سشهبیِ گزاسی هَجَد تلوی ضذُ ٍ اص ضَاثظ ػوَهی پزیشش سشهبیِ
خبسجی پیشٍی هیٌٌذ.
مادٌ  -7سشهبیِ گزاسی خبسجی دس ثٌگبّْبی اهتػبدی هَجَد اص عشین خشیذ سْبم ٍ یب اكضایص سشهبیِ ٍ یب
تللیوی اص آًْب ثب عی هشاحل پزیشش اص هضایبی ایي هبًَى ثشخَسداس هیگشدد ،هطشٍط ثِ ایي ًِ سشهبیِ گزاسی
هضثَس ،اسصش اكضٍدُ ایجبد ًٌذ .اسصش اكضٍدُ جذیذ هیتَاًذ دس ًتیجِ اكضایص سشهبیِ دس ثٌگبُ اهتػبدی ٍ یب
تحون اّذاكی اص هجیل استوبی هذیشیت ،تَسؼِ غبدسات ٍ یب ثْجَد سغح كٌآٍسی دس ثٌگبُ اهتػبدی هَجَد
حبغل ضَد.
مادٌ ّ -8یبت ثِ ٌّگبم اسصیبثی ٍ غذٍس هجَص ّش هَسد پیطٌْبد سشهبیِ گزاسی خبسجی ،ثِ تشتیت صیش
ًسجتْبی تؼییي ضذُ دس ثٌذ (د) هبدُ ( )2هبًَى سا ثشسسی ٍ احشاص هیٌوبیذ.

الف :هطخػبت عشح پیطٌْبدی ضبهل ًَع ٍ هیضاى تَلیذ ًبال ٍ خذهبت ،صهبًجٌذی اجشا ٍ ثْشُ ثشداسی عشح
ٍ پیص ثیٌی كشٍش داخلی یب غذٍس ثِ خبسج اص ًطَس ،دس ًوًَِ ّبی دسخَاست سشهبیِ گزاسی دسج هیگشدد.
ب :آهبسّبی سسوی هشاجغ ریػالح دسخػَظ اسصش ًبال ٍ خذهبت ػشضِ ضذُ دس ثبصاس داخلی دس صهبى
غذٍس هجَص ،دس ثخص ٍ سضتِ هشثَط ،تَسظ هؼبًٍت اهَس اهتػبدی ٍصاست اهَس اهتػبدی ٍ داسائی اخز
هیطَد .هجٌبی تػویوبت ّیبت آهبسّبیی است ًِ تب پبیبى سِ هبِّ اٍل سبل تَسظ هؼبًٍت هزًَس ثِ
سبصهبى اسائِ هیگشدد.
ج :تلٌیي ثخطْب ٍ سضتِ ّبی اهتػبدی ثشاسبس كْشست هٌضن ثِ ایي آییي ًبهِ اًجبم هیطَد.
د :هیضاى سشهبیِ گزاسی دس ّش یي اص ثخطْب ٍ سضتِ ّب ،ثب سػبیت هَاسد هٌذسج دس ثٌذّبی (الق)( ،ة)ٍ ،
(ج) ایي هبدُ ،ثب تَجِ ثِ هیضاى اسصش ًبال ٍ خذهبت ػشضِ ضذُ دس ثبصاس داخلی ٍ ثب سػبیت هؼبكیت
هحذٍدیت سشهبیِ گزاسی ثشای غذٍس ًبال ٍ خذهبت حبغلِ اص سشهبیِ گزاسی خبسجی ثِ خبسج اص ًطَس،
تَسظ ّیبت تؼییي ٍ دسغَست تػَیت عشح ،هجَص سشهبیِ گزاسی غبدس هیگشدد.
تبصزٌ -تـییشات دس سْن اسصش ًبالّب ٍ خذهبت تَلیذی حبغل اص سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍ یب تـییشات
دس اسصش ًبالّب ٍ خذهبت ػشضِ ضذُ دس ثبصاس داخلی ًِ دس صهبى غذٍس هجَص سشهبیِ گزاسی هالى
تػوین گیشی ّیبت هشاس گشكتِ ،ثؼذ اص غذٍس هجَص تبثیشی دس اػتجبس هجَص سشهبیِ گزاسی ًخَاّذ
داضت.
مادٌ  -9اًتوبل حوَم هبلٌبًِ ثِ عشف ایشاًی تؼییي ضذُ دس هشاسدادّبی (سبخت ،ثْشُ ثشداسی ٍ ٍاگزاسی)
حست تَاكن عشكیي هشاسداد ،اص عشین ٍاگزاسی تذسیجی حوَم هبلٌبًِ دس عَل هذت هشاسداد ٍ یب ٍاگزاسی
یٌجبی حوَم هٌتسجِ دس پبیبى دٍسُ هشاسداد ػولی هیطَد.
مادٌ  -10دس هشاسدادّبی (سبخت ،ثْشّجشداسی ٍ ٍاگزاسی)ٍ ،اگزاسی حوَم هبلٌبًِ سشهبیِ گزاسی خبسجی ثِ
هؤسسِ تبهیي ًٌٌذُ هٌبثغ هبلی عشح هَضَع سشهبیِ گزاسی ،ثب تبییذ ّیبت هبثل اًجبم است.
مادٌ  -11دس هَسد آى دستِ اص عشحْبی سشهبیِ گزاسی ًِ یي دستگبُ دٍلتی ،خشیذاس اًحػبسی ًبال ٍ
خذهبت تَلیذی است ٍ ّوچٌیي دس هَاسدی ًِ ًبال ٍ خذهبت تَلیذی عشح هَسد سشهبیِ گزاسی ثِ هیوت
یبساًْبی ػشضِ هیطَد ،دستگبُ دٍلتی هیتَاًذ خشیذ ًبال ٍ خذهبت تَلیذی سا ثِ هیضاى ٍ هیوت تؼییي ضذُ
دس هشاسداد هشثَط دس چبسچَة هوشسات هبًًَی تضویي ًوبیذ.
فصل سًم  :وظام پذیزش
مادٌ  -12سبصهبى ضوي اًجبم ٍظبئق هشثَط ثِ پزیشش ٍ حوبیت اص سشهبیْگزاسیْبی خبسجی دس چبسچَة
هبًَى ،هسئَلیت اًجبم ٍ ّذایت كؼبلیتْبی تطَین سشهبیِ گزاسی خبسجی دس داخل ٍ خبسج ًطَس ٍ ّوچٌیي
هؼشكی ثستشّبی هبًًَی ٍ كشغتْبی سشهبیِ گزاسی ،اًجبم هغبلؼبت ٍ تحویوبت ًبسثشدی ،ثشگضاسی ّوبیطْب ٍ

سویٌبسّبّ ،وٌبسیْبی هطتشى ثب هَسسبت ٍ سبصهبًْبی ثیي الوللی ریشثظ ٍ ایجبد استجبط ٍ ّوبٌّگی ثب
سبیش دستگبّْب دس جوغ آٍسی ،تٌظین ٍ اسائِ اعالػبت هشثَط ثِ سشهبیِ گزاسی خبسجی سا ثش ػْذُ داسد.
مادٌ ّ -13یبت هسئَلیت ثشسسی ٍ اخز تػوین ًسجت ثِ ًلیِ دسخَاستْبی سشهبیِ گزاسی اػن اص
دسخَاستْبی هشثَط ثِ پزیششٍ ،سٍد ٍ ثِ ًبسگیشی سشهبیِ خبسجی ٍ خشٍج سشهبیِ ٍ هٌبكغ حبغلِ سا ػْذُ
داس است.
مادٌ  -14اػضبی ثبثت ّیبت ،چْبس ًلش هؼبًٍیي هطخع ضذُ دس هبدُ (  )6هبًَى هیجبضٌذ ٍ جلسبت ّیبت
ثب حضَس حذاهل سِ ًلش اص اػضبی ثبثت سسویت یبكتِ ٍ تػویوبت ثب حذاهل سِ سای هَاكن اتخبر هیگشدد.
هؼبًٍبى سبیش ٍصاستخبًِ ّبی ریشثظ ثِ دػَت سئیس ّیبت ثب حن سای دس جلسبت حضَس خَاٌّذ یبكت .دس
ایي هَاسد ،تػویوبت ثب اًثشیت آسا غَست هیپزیشد.
مادٌ  -15سشهبیِ گزاساى ،دسخَاست ًتجی خَد سا ثِ ّوشاُ هذاسًی ًِ دس ًوًَِ هشثَط هطخع ضذُ است
ثِ سبصهبى تسلین هیٌوبیٌذ .سبصهبى پس اص ثشسسیْبی الصم ٍ اخز ًظش ٍصاستخبًِ ثخص ریشثظ ،دسخَاست
سشهبیِ گزاسی سا ثِ ّوشاُ ًظشات ًبسضٌبسی سبصهبى حذاًثش ظشف هذت پبًضدُ سٍص ًبسی دس ّیبت هغشح
هیٌوبیذ .ػذم اػالم ًظش ٍصاستخبًِ ریشثظ ظشف هذت دُ سٍص اص تبسیخ ٍغَل استؼالم ،ثِ هٌضلِ هَاكوت آى
ٍصاستخبًِ ثب سشهبیِ گزاس هضثَس تلوی هیطَد .ثشاسبس تػوین هتخزُ ًِ هجالً ًظش هَاكن سشهبیِ گزاس خبسجی
ًیض ًسجت ثِ آى اخذ ضذُ است ،هجَص سشهبیِ گزاسی تٌظین ٍ ثب تبئیذ ٍ اهضبی ٍصیش اهَس اهتػبدی ٍ داسائی
غبدس هیگشدد.
تبصزٌ -هجَص سشهبیِ گزاسی حبٍی هطخػبت سشهبیْگزاساىًَ ،ع ٍ ًحَُ سشهبیِ گزاسی خبسجی،
چگًَگی اًتوبل سَد ٍ هٌبكغ حبغل ضذُ ٍ سبیش ضشایظ هشثَط ثِ تػَیت ّش عشح سشهبیِ گزاسی،
خَاّذ ثَد.
فصل چُارم :مزكش خذمات سزمایٍ گذاری خارجی
مادٌ  -16ثِ هٌظَس تسْیل ٍ تسشیغ دس اًجبم ٍظبیق هبًًَی سبصهبى دس صهیٌِ ّبی تطَین ،پزیشش ٍ
حوبیت اص سشهبیْگزاسی خبسجی دس ًطَس ،هشًض خذهبت سشهبیِ گزاسی خبسجی دس هحل سبصهبى تطٌیل ٍ
ًوبیٌذگبى دستگبّْبی ریشثظ دس آى هستوش هیگشدًذ .ایي هشًضً ،بًَى ًلیِ هشاجؼبت هتوبضیبى سشهبیِ
گزاسی خبسجی ثِ سبصهبًْبی ریشثظ خَاّذ ثَد.
مادٌ ٍ -17صاست اهَس اهتػبدی ٍ داسایی (سبصهبى اهَس هبلیبتی ًطَس ،گوشى جوَْسی اسالهی ایشاى)ٍ ،صاست
اهَس خبسجٍِ ،صاست ثبصسگبًیٍ ،صاست ًبس ٍ اهَس اجتوبػیٍ ،صاست غٌبیغ ٍ هؼبدىٍ ،صاست جْبد ًطبٍسصی،
ثبًي هشًضی جوَْسی إسالهی ایشاى ،اداسُ ًل ثجت ضشًتْب ٍ هبلٌیت غٌؼتی ،سبصهبى حلبظت هحیظ

صیست ٍ سبیش دستگبّْبی اجشایی ًِ ٍصیش اهَس اهتػبدی ٍ داسایی تؼییي هیٌوبیذً ،وبیٌذُ تبم االختیبس خَد
سا ثب اهضبی ثبالتشیي هوبم اجشایی آى دستگبُ ثِ سبصهبى هؼشكی هیٌوبیٌذ.
ًوبیٌذگبى هضثَس اص ًظش هوشسات استخذاهی جضٍ ًبسًٌبى دستگبُ هتجَع هحسَة ضذُ ٍ ثشحست ًیبص ٍ
هتٌبست ثب حجن توبضبّبی سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍ هشاجؼِ سشهبیِ گزاساى ،ثب اػالم سبصهبى دس هشًض حبضش
ضذُ ثِ ًحَی ًِ ثتَاًٌذ ثش عجن ٍظبیق هحَلِ دس ایي هبدُ پبسخگَی هشاجؼبت ثبضٌذ.
مادٌ ً -18وبیٌذگبًی ًِ اص عشف دستگبّْبی ریشثظ هؼشكی هیطًَذ هجشی ًلیِ اهَس اجشایی ٍ خذهبتی
هشثَط ثِ آى دستگبُ دس استجبط ثب سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی هیجبضٌذ .دستگبُ اجشایی ریشثظ هٌلق است ثِ
هٌظَس حسي اًجبم ٍظبیلی ًِ دس اجشای هبًَى ٍ ایي آییي ًبهِ ثِ ًوبیٌذُ هحَل گشدیذُ استٍ ،ظبیق،
هسئَلیتْب ٍ اختیبسات ًوبیٌذُ سا ثِ ًلیِ ٍاحذّبی صیش هجوَػِ خَد اثالؽ ًوَدُ ٍ ّوضهبى سًٍذ اهَس اجشایی
هشثَط ثِ سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی دس حَصُ هسئَلیت خَد سا ثِ گًَْبی ثبصثیٌی ًوبیذ ًِ اًجبم ٍظبیق
ًوبیٌذُ دس هشًض تسْیل گشدد.
مادٌ  -19دستگبُ اجشایی ریشثظ ،ثِ هٌظَس حلظ استوشاس كؼبلیتْبی اجشایی ٍ خذهبت خَد دس هشًض تشتیجی
اتخبر ًوبیذ تب ػالٍُ ثش ًوبیٌذُ هؼشكی ضذُ ،كشد دیگشی ثب ّوبى ٍیژگیْب ثِ ػٌَاى جبًطیي ٍی هؼشكی ًٌذ
تب دس ؿیبة ًوبیٌذُ آى دستگبُ اًجبم ٍظیلِ ًوبیذ .دس غَست لضٍم ،دستگبُ اجشایی هیتَاًذ حذاًثش دٍ ًلش سا
ًیض دس سغح ًبسضٌبس ثشای اًجبم اهَس اجشایی هشثَط ثِ آى دستگبُ هستوش سبصد.
مادٌ ٍ -20ظبیق هشًض خذهبت سشهبیِ گزاسی خبسجی ثِ ضشح صیش تؼییي هیطَد:
 - 1اعالع سسبًی ٍ اسائِ هطَستْبی الصم ثِ سشهبیِ گزاساى خبسجی.
 - 2اًجبم ّوبٌّگیْبی الصم دس اهَس هشثَط ثِ اخز هجَصّبی هَسد ًیبص اص جولِ اػالهیِ تبسیس ،هجَص
سبصهبى حلبظت هحیظ صیست ،پشٍاًِ ّبی اًطؼبة هشثَط ثِ آة ،ثشم ،گبص .تللي ،پشٍاًِ اًتطبف ٍ
استخشاج هؼبدى ٍ ؿیشُ اص دستگبّْبی ریشثظ هجل اص غذٍس هجَص سشهبیِ گزاسی.
 - 3اًجبم ّوبٌّگیْبی الصم دس اهَس هشثَط ثِ غذٍس سٍادیذ ،اجبصُ اهبهت ٍ غذٍس پشٍاًِ ًبس اكشاد هشتجظ
ثب سشهبیِ گزاسی خبسجی.
 - 4اًجبم ّوبٌّگیْبی الصم دس اهَس هشثَط ثِ سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی ثؼذ اص غذٍس هجَص سشهبیِ
گزاسی ضبهل ثجت ضشًت هطتشى ،ثجت سلبسش ٍ اهَس هشثَط ثِ ٍسٍد ٍ خشٍج سشهبیِ ،هسبئل
گوشًی ٍ هبلیبتی ٍ ؿیشُ.
 - 5اًجبم ّوبٌّگیْبی الصم تَسظ ًوبیٌذگبى دستگبّْب ثیي ٍاحذّبی اجشایی دستگبُ ریشثظ آًْب دس
استجبط ثب دسخَاست ّبی سشهبیِ گزاسی خبسجی.
 - 6هشاهجت دس حسي اجشای تػویوبتی ًِ دسخػَظ سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی اتخبر هیگشدد.
فصل پىجم  :مقزرات يريد ،ارسضیابی ي ثبت سزمایٍ خارجی

مادٌ  -21تشتیجبت هشثَط ثِ ٍسٍد ،اسصضیبثی ٍ ثجت سشهبیِ خبسجی اػن اص ًوذی ٍ ؿیشًوذی ثِ ضشح صیش
هیجبضذ:
الف :سزمایٍ وقذی
ٍ -1جَُ ًوذی اسصی هَضَع ثٌذ (الق) هبدُ (  )11هبًَى ًِ دس یي دكؼِ یب ثِ دكؼبت ثِ هػذ
تجذیل ثِ سیبل ثِ ًطَس ٍاسد هیطَد ،دس تبسیخ تجذیل ثِ سیبلٍ ،كن گَاّی ثبًي تَسظ سبصهبى
ثِ ًبهِ سشهبیِ گزاس خبسجی ثجت ٍ تحت پَضص هبًَى هشاس هیگیشد .هؼبدل سیبلی اسص ٍاسدُ ثِ
حسبة ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ پزیش ٍ یب حسبة عشح هَضَع سشهبیِ گزاسی ٍاسیض هیگشدد.
ٍ -2جَُ ًوذی اسصی هَضَع ثٌذ (ة) هبدُ (  )11هبًَى ًِ دس یي دكؼِ یب ثِ دكؼبت ثِ ًطَس
ٍاسد ضذُ ٍ ثِ سیبل تجذیل ًویطَد ،ثِ حسبة اسصی ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ گزاس خبسجی ثجت ٍ
تحت پَضص هبًَى هشاس هیگیشدٍ .جَُ یبد ضذُ ثب ًظبست ٍ تبئیذ سبصهبى ثِ هػشف خشیذّب ٍ
سلبسضبت خبسجی هشثَط ثِ سشهبیِ گزاسی خبسجی هیشسذ.
تبصزٌ -ضجٌِ پَلی سسوی ًطَس هٌلق است دس هَسد حَالِ ّبی اسصی هشثَط ثِ
سشهبیِ گزاسی خبسجی ،هشاتت سا ثب رًش ًبهِ حَالِ دٌّذُ ،هجلؾ اسصًَ ،ع اسص ،تبسیخ
ٍغَل ،تبسیخ تسؼیشً ،بم ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ پزیش ٍ دس غَست تجذیل ثِ سیبل،
هؼبدل سیبلی اسص ٍاسدُ  ،هستویوبً ثِ سبصهبى گَاّی ًٌذ.
ب :سزمایٍ غیزوقذی
سشهبیِ ؿیشًوذی خبسجی ضبهل هَاسد هٌذسج دس ثٌذّبی (ة)( ،ج) ٍ (د) ریل تؼشیق سشهبیِ
خبسجی دس هبدُ ( )1هبًَى هیجبضذ ًِ هشاحل ٍسٍد ،اسصضیبثی ٍ ثجت آًْب ثِ تشتیت صیش است:
 -1دس هَسد اهالم سشهبیِ ّبی ؿیشًوذی خبسجی هَضَع ثٌذّبی (ة) ٍ (ج) كَم (ضبهل
هبضیي آالت ،تجْیضات ،اثضاس ٍ هغؼبت یذًی ،هغؼبت هٌلػلِ ،هَاد اٍلیِ ،اكضٍدًی ٍ ًوٌی)
ٍصاست ثبصسگبًی پس اص اػالم هَاكوت سبصهبى ثب ٍسٍد اهالم سشهبیْبی ؿیشًوذی خبسجی،
ًسجت ثِ ثجت سلبسش آهبسی ٍ اػالم هشاتت ثِ گوشى ریشثظ جْت اسصضیبثی ٍ تشخیع
اهالم ٍاسدُ اهذام هیٌوبیذ.
اسصضیبثی گوشى دسخػَظ ثْبی اهالم ٍاسدُ ،ثِ ػٌَاى اسصضیبثی هبثل هجَلی تلوی ضذُ ٍ ثِ
دسخَاست سشهبیِ گزاس ،هجلؾ اسصضیبثی هٌذسج دس پشٍاًِ ٍسٍدی ثِ اضبكِ ّضیٌِ ّبی حول
ٍ ًول ٍ ثیوِ ،ثِ ًبم سشهبیِ گزاس خبسجی ثجت ٍ اص تبسیخ تشخیع تحت پَضص هبًَى هشاس
هیگیشد .دسغَست ٍجَد اختالف ثیي اسصضیبثی گوشى ٍ هیوت هٌذسج دس كْشست تلػیلی

هػَة ّیبت ،اسصضیبثی گوشى هالى ثجت سشهبیِ خبسجی دس سبصهبى ٍ اداسُ ًل ثجت
ضشًتْب ٍ هبلٌیت غٌؼتی هشاس خَاّذ گشكت.
تبصزٌ ٍ :1صاست ثبصسگبًی ٍ سبصهبى هٌللٌذ ظشف هذت یي هبُ اص تبسیخ اثالؽ ایي
آییٌٌبهِ ًسجت ثِ تْیِ ًوًَِ ٍیژّبی ثشای ثجت سلبسش آهبسی اهالم سشهبیْبی
ؿیشًوذی خبسجی هَضَع ایي ثٌذ اهذام ٍ ثش آى اسبس ػول ًوبیٌذ.
تبصزٌ  :2گوشى جوَْسی إسالهی ایشاى هٌلق است اسصضیبثی ثْبی هبضیي آالت ٍ
تجْیضات دست دٍم هشثَط ثِ سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی سا ثِ هیوت دست دٍم اًجبم
دّذ.
تبصزٌ  :3چٌبًچِ هطخع ضَد ًِ سشهبیِ خبسجی ؿیشًوذی ٍاسدُ ثِ ًطَس ًبهع،
هؼیَة ،ؿیشهبثل استلبدُ ٍ یب ثب هطخػبت اظْبسضذُ دس كْشست تبئیذ ضذُ تَسظ
ّیبت هٌغجن ًویجبضذ ،هَضَع دس ّیبت هغشح ٍ اسصش آى هسوت اص ًبالی ٍاسدُ ًِ
هَسد تبئیذ ّیبت هشاس ًگیشد ،اص حسبة سشهبیِ ٍاسدُ ًسش خَاّذ
 -2دس هَسد اهالم سشهبیِ ای هَضَع ثٌذ(د) هبدُ (  )1هبًَى (ضبهل حن اختشاع ،داًص كٌی،
اسبهی ٍ ػالئن تجبسی ٍ خذهبت تخػػی) سبصهبى پس اص اًجبم ثشسسیْبی الصم ،گضاسش هشثَط
ثِ ایلبی تؼْذات هشاسدادی هَضَع هشاسدادّبی كٌآٍسی ٍ خذهبت سا دس ّیبت هغشح هیٌوبیذ ٍ
ٍجَُ تبئیذ ضذُ دس چبسچَة دستَسالؼولی ًِ ّیبت تْیِ ٍ ثِ تػَیت ٍصیش اهَس اهتػبدی ٍ
داسائی هیشسبًذ ،تَسظ ّیبت ثِ ػٌَاى سشهبیِ خبسجی ثجت ٍ تحت پَضص هشاس هیگیشد.
فصل ضطم :مقزرات خزيج سزمایٍ ي عایذات سزمایٍ ای
مادٌ ً -22لیِ دسخَاستْبیی ًِ هٌجش ثِ اًتوبل سشهبیِ ،سَد ٍ ػبیذات ًبضی اص اكضایص اسصش سشهبیِ
هَضَع هبًَى هیگشدد ،ثبیذ هستٌذ ثِ گضاسش هَسسِ حسبثشسی ػضَ جبهؼِ حسبثشسبى سسوی ایشاى ثبضذ.
ایي گًَِ اًتوبالت پس اص ًسش ًلیِ ًسَسات هبًًَی ثِ هیضاًی ًِ هؤسسِ حسبثشسی یبد ضذُ تبئیذ هیٌٌذ،
هیسش است.
مادٌ  -23اًتوبل اغل،سَد ٍ ػبیذات ًبضی اص اكضایص اسصش سشهبیِ هَضَع سشهبیِ گزاسیْبی ثٌذ غَست
هیپزیشد .خشٍج سشهبیِ ٍ هٌبكغ هشثَط ثِ سشهبیْگزاسیْبی هَضَع ثٌذ (ة) هبدُ (  )3هبًَى اص عشین اسص
حبغل اص غبدسات هحػَالت تَلیذی ٍ یب اسص حبغل اص اسائِ خذهبت ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ پزیش ٍ یب غبدسات
سبیش ًبالّبی هجبص اًجبم هیپزیشدّ .یبت ثشاسبس گضاسش هَسسِ حسبثشسی پیشاهَى آخشیي ٍضؼیت اغل
سشهبیِ ،هیضاى سَد سشهبیِ ٍ ػبیذات سشهبیْبی هتؼلن ثِ سشهبیِ گزاس خبسجی ،هجَص خشٍج ٍجَُ هشثَط دس
ّش هَسد سا غبدس هیٌٌذ.

تبصزٌ -دس هَسد سشهبیِ گزاسیْبی هَضَع ثٌذ (ة) هبدُ (  )3هبًَى ،چٌبًچِ دس ًتیجِ ػذم اهٌبى
غبدسات ،ثِ ًظش ّیبت تبهیي اسص ثشای اًتوبالت هَسد ًظش ،هیسش ٍ ضشٍسی تطخیع دادُ ضَد ،اسص هَسد
ًیبص اص عشین ًظبم ثبًٌی تبهیي هیگشدد.
مادٌ  -24چٌبًچِ هجَص سشهبیِ گزاسی هؼغَف ثِ ثٌذ (ة) ٍ یب (ج) هبدُ (  )17هبًَى گشدد ،هجَص هزًَس
دس حٌن هجَص غبدسات هیجبضذ ٍ ثٌگبُ سشهبیِ پزیش هیتَاًذ اسص حبغل اص غبدسات خَد سا دس یي حسبة
اهبًی ًضد یٌی اص ثبًٌْبی داخلی ٍ یب خبسجی ٍاسیض ًوَدُ ٍ دس حذ هػبسكی ًِ دس هجَص سشهبیِ گزاسی
تؼییي ضذُ است ،هستویوبً اص آى ثشداضت ٍ ثِ سشهبیِ گزاس خبسجی پشداخت ًوبیذّ .شگًَِ هبصاد اسص ًسجت
ثِ هػبسف هبثل ثشداضت ،هطوَل هوشسات اسصی ًطَس است .دس ّش غَست ثٌگبُ اهتػبدی سشهبیِ پزیش هٌلق
است پس اص پشداخت ٍجَُ هشثَط ضوي اسائِ گَاّی اًجبم غبدسات ،هشاتت سا ًتجبً ثِ اعالع سبصهبى ثشسبًذ.
مادٌ  -25اسص حبغل اص غبدسات سشهبیِ گزاسیْبی خبسجی دس حذٍد هػبسف تؼییي ضذُ اص سَی ّیبت ،اص
ضوَل ّشگًَِ هوشسات هحذٍد ًٌٌذُ غبدسات ٍ هوشسات اسصی اص جولِ سپشدى تؼْذ ثشای ثبصگطت ثِ اسص
حبغل اص غبدسات ثِ ًطَس ثشاسبس هوشسات دٍلتی هَجَد یب آًچِ دس آیٌذُ جبسی هیگشدد ،هؼبف هیجبضذ.
مادٌ  -26دسغَست ٍجَد هحذٍدیت هبًًَی ٍ یب اػوبل ضذُ اص سَی دٍلت ًِ دس ًتیجِ آى ثٌگبّْبی
اهتػبدی سشهبیِ پزیش ًتَاًٌذ تَلیذات خَد سا غبدس ًوبیٌذ ،هبدام ًِ هحذٍدیت هبًًَی ٍ یب تػوین دٍلت
ثشای ػذم اًجبم غبدسات جبسی است ،ثٌگبّْبی هضثَس اجبصُ داسًذ تَلیذات خَد سا دس ثبصاس داخلی ثِ كشٍش
سسبًذُ ٍ دس هوبثل تبهیي هؼبدل سیبلی هػبسف اسصی هٌذسج دس هجَص سشهبیِ گزاسی ،اسص هَسد ًظش سا اص ًظبم
ثبًٌی خشیذاسی ٍ هٌتول ًوَدُ ٍ یب هجبدست ثِ غذٍس ًبالّبی هجبص ًوبیٌذ.
مادٌ ٍ -27جَُ هبثل اًتوبل هَضَع هبًَى پس اص تبئیذ ّیبت تَسظ سشهبیِ گزاس خبسجی اص سیستن ثبًٌی
خشیذاسی ٍ حَالِ هیطَد ٍ ثذیي هٌظَس ثبًي هشًضی جوَْسی إسالهی ایشاى اسص الصم سا دساختیبس ًظبم ثبًٌی
هشاس خَاّذ داد.
مادٌ ّ -28شگبُ سشهبیِ گزاس خبسجی ٍجَُ هبثل اًتوبل سا ظشف هذت ضص هبُ اص تبسیخ خبتوِ اًجبم
تطشیلبت اداسی هشثَط ،ثِ خبسج اًتوبل ًذّذٍ ،جَُ هضثَس اص ضوَل هبًَى خبسج هیگشدد .استوشاس ضوَل
هبًَى ثش ٍجَُ هضثَس ثب تبئیذ ّیبت اهٌبًپزیش هیجبضذ.
مادٌ  -29سشهبیِ گزاس خبسجی دس غَست توبیل هیتَاًذ توبم یب هسوتی اص هجبلؾ هبثل اًتوبل ًبضی اص هَاد
( )15( ٍ )14( ،)13هبًَى سا ثب اجبصُ ّیبت ثِ اكضایص سشهبیِ گزاسی خَد دس ّوبى ثٌگبُ اختػبظ دّذ ٍ یب
پس اص عی تطشیلبت هبًًَی ثشای اخز هجَص سشهبیِ گزاسی ،غشف سشهبیِ گزاسی جذیذ ثٌوبیذ.

مادٌ  -30دٍلت ثب سػبیت اغل (  )138هبًَى اسبسی جوَْسی إسالهی ایشاى تؼییي حذٍد تؼْذات هبثل
پزیشش هَضَع تجػشُ (  )2هبدُ (  )17هبًَى سا ثِ ٍصیشاى ػضَ ضَسای ػبلی سشهبیِ گزاسی تلَیض هیٌوبیذ.
ّیبت هجبص است هیضاى خسبست حبغل اص هوٌَػیت ٍ یب تَهق اجشای هَاكوت ًبهِ ّبی هبلی هشثَط سا تب
سوق تؼْذات حبل ضذُ دس هحذٍدُ تؼْذات هبثل پزیشش اص سَی ضَسای ػبلی سشهبیِ گزاسی ًِ دس هجَص
سشهبیِ گزاسی هیذ گشدیذُ است ،تؼییي ًوبیذ.
هالى تػوین گیشی دسخػَظ اختیبس هَضَع ایي هبدُ ،هَاكوت اًثشیت ٍصیشاى ػضَ ضَسای یبد ضذُ است.
تػویوبت هتخزُ دسغَست تبئیذ سئیس جوَْس یب سػبیت هبدُ ( )19آئیي ًبهِ داخلی ّیبت دٍلت هبثل غذٍس
است.
مادٌ ّ -31شگبُ سشهبیِ گزاس خبسجی ،سشهبیِ گزاسی خَد دس ایشاى سا ثیوِ ًوبیذ ٍ ثِ هَجت هلبد ثیوِ
ًبهِ ،ثِ ٍاسغِ پشداختی ًِ ثبثت خسبست ًبضی اص خغشات ؿیشتجبسی ثِ سشهبیِ گزاس غَست گشكتِ ،هؤسسِ
ثیوِ جبًطیي سشهبیِ گزاس ضَد ،جبًطیي اص ّوبى حوَهی ثشخَسداس هیجبضذ ًِ ثِ ٍاسغِ آى پشداخت
خسبست غَست گشكتِ است .ایي جبًطیٌی ٍاگزاسی سشهبیِ هحسَة ًخَاّذ ضذ هگشایٌٌِ حست هَسد ،هَاد
( ٍ )4یب ( )10هبًَى سػبیت ضذُ ثبضذ.
فصل َفتم :مقزرات عمًمی
مادٌ  -32سشهبیِ گزاس خبسجی هٌلق است اص تبسیخ اثالؽ هجَص سشهبیِ گزاسی عی هذت هطخػی ًِ ثِ
اهتضبی ضشایظ عشح هَسد سشهبیِ گزاسی تَسظ ّیبت تؼییي هیگشدد ،هجبدست ثِ ٍسٍد ثخطی اص سشهبیِ
خَد ثِ ًطَس ًِ ،حبًی اص ػضم سشهبیِ گزاس ثِ اجشای عشح هیجبضذ ،ثٌوبیذ .دسغَستی ًِ سشهبیِ گزاس دس
عی هذت هطخع ضذُ هجبدست ثِ ٍسٍد ثخطی اص سشهبیِ ثِ ًطَس ًٌوبیذ ٍ یب ثب اسائِ دالیل هبًغ ًٌٌذُ
ًسجت ثِ توذیذ هذت اهذام ًٌٌذ ،هجَص سشهبیِ گزاسی ٍی ثبعل ضذُ تلوی خَاّذ ضذ.
مادٌ  -33سشهبیِ گزاس خبسجی هَظق است ّشگًَِ تـییش دس ًبم ،ضٌل حوَهی ،تبثؼیت ٍ تـییشات ثیص اص
سی دسغذ( )%30دس هبلٌیت خَد سا ثِ اعالع ّیبت ثشسبًذ.
مادٌ  -34دس هَاسدی ًِ اًجبم سشهبیِ گزاسی خبسجی هٌجش ثِ تطٌیل ضشًت ایشاًی گشدد ،تولي صهیي ثِ
ًبم ضشًت هتٌبست ثب عشح سشهبیِ گزاسی ثِ تطخیع سبصهبى هجبص هیجبضذ.
مادٌ  -35دستگبّْبی اجشایی ریشثظ اص جولِ ٍصاست اهَس خبسجٍِ ،صاست ًطَسٍ ،صاست ًبس ٍ اهَس اجتوبػی
ٍ ًیشٍی اًتظبهی ،هٌللٌذ دسخػَظ غذٍس سٍادیذ ،اجبصُ اهبهت ،غذٍس پشٍاًِ ًبس ثشای سشهبیِ گزاساى،
هذیشاىً ،بسضٌبسبى خبسجی ٍ ثستگبى دسجِ یي آًْب دس استجبط ثب سشهبیِ گزاسیْبی هطوَل هبًَى ،ثشاسبس
دسخَاست سبصهبى اهذام ًوبیٌذٍ .صاست اهَس خبسجِ هٌلق است دسخػَظ سٍادیذ ٍسٍد حست هَسد ثِ ضشح
صیش اهذام ًوبیذ:

الفٍ -صاست اهَس خبسجِ ثب تبئیذ سبصهبى هجَص غذٍس سٍادیذ ًثیشالوسبكشُ سِ سبلِ ،ثب حن ٍسٍد ٍ
اهبهت سِ هبُ ،دس ّش ثبس ثشای ّش كشد ثِ ًوبیٌذگیْبی جوَْسی إسالهی ایشاى دس خبسج اص ًطَس اثالؽ
ًوبیذ.
ب -اكشاد هؼشكی ضذُ پس اص ٍسٍد ثِ ًطَس هیتَاًٌذ ثب هشاجؼِ ثِ اداسُ گزسًبهِ ٍ سٍادیذ ٍصاست اهَس
خبسجِ ٍ اسائِ تبئیذیِ سبصهبى ،اجبصُ اهبهت خَد سا ثِ هذت یٌسبل توذیذ ًوبیٌذ.
توذیذ اهبهت ثػَست دسج هْش ًثیشالوسبكشُ ثب اػتجبس یٌسبلِ غَست هیپزیشد تب كشد هَظق ثِ اخز سٍادیذ
سكت ٍ ثشگطت ًطَد.
مادٌ  -36هسئَلیت سبصهبى دس هجبل اًتطبس ػوَهی اعالػبت هَضَع هبدُ (  )21هبًَى ،دسحذٍد اعالػبتی
است ًِ دس ػشف تجبسی هجبل اًتطبس ػوَهی اعالػبت هَضَع هبدُ (  )21هبًَى ،دسحذٍد اعالػبتی است ًِ
دس ػشف تجبسی هبثل اًتطبس ثبضذ .تطخیع هبثل اًتطبس ثَدى اعالػبت ثِ ػْذُ ّیبت است.
مادٌ  -37سبصهبى ٍ ّیبت هجبصًذ ثشای اًجبم ٍظبیق ٍ تٌبلیق هوشس دس هبًَى ٍ ایي آییي ًبهِ حست هَسد
اص خذهبت تخػػی حشكْبی ٍ هطبٍسّبی هؤسسبت حسبثشسی ػضَ جبهؼِ حسبثذاساى سسوی ایشاى ٍ سبیش
هؤسسبت خػَغی ٍ تؼبًٍی ٍاجذ ضشایظ استلبدُ ًوبیذ.
مادٌ ً -38لیِ هوشسات هزًَس دس تػَیت ًبهِ ّبی ّیبت ٍصیشاى دس هَسد سشهبیِ گزاسی خبسجی ًِ هـبیش
ثب هلبد ایي آییي ًبهِ هیجبضذ ،اص تبسیخ الصم االجشا ضذى ایي آییي ًبهِ لـَ هیگشدد.

