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َزارت مسكه َشٍرسازي

ٛيبت ٝؾيؽإ ظؼ خِكٞٓ ٚؼش  1382/7/6ث٘ب ث ٚپيهٜ٘بظ ٝؾاؼت ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي  ٝث ٚاقت٘بظ ٓبظ )4( ٙهبٗ ٕٞثؽٗبٓ ٚق ّٞتٞقؼ ٚاهتًبظي ،اختٔبػي  ٝكؽ٘ٛگي
خٜٔٞؼي اقالٓي ايؽإًٞٓ -ة  -1379اقبق٘بٓ ٚنؽًت ػٔؽإ نٜؽٛبي خعيع (ٓبظؼ تطًًي) ؼا ث ٚنؽذ ؾيؽ تًٞيت ٗٔٞظ:
اساسىامً شركت عمران شٍرٌاي جذيذ (مادر تخصصي)
فصم اَل –كهيات َسرمايً
مادي  – 1نؽًت ػٔؽإ نٜؽٛبي خعيع (ٓبظؼ تطًًي) ً ٚظؼ ايٖ اقبق٘بٓ ٚث ٚاضتًبؼ نؽًت ٗبٓيعٓ ٙي نٞظ ،نرؽًتي اقرت ظُٝتري ٝاثكرت ٚثرٝ ٚؾاؼت ٓكرٌٖ
ٝنٜؽقبؾي ٓ ٝؽًؿ إٓ ظؼ تٜؽإ ثٞظ ٝ ٙظاؼاي نؽًتٜبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػٓ )ٚي ثبنع ٓ ٝي تٞاٗع ظؼ يٞؼت ُؿ ٝ ّٝزكرت ٓرٞؼظ ثرب تًرٞيت ٓدٔرغ ػٔرٓٞي ،ثرٚ
ٓ٘ظٞؼ ايدبظ نٜؽٛبي خعيع ظؼ ًهٞؼ ٝكن ٓوؽؼات ٓؽثٞط ،نؽًت يب نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚتبقيف  ٝيب اؾ طؽين ايدبظ نؼت يب ٗٔبي٘عگي اهعاّ ٗٔبيع.
مادي  -1نؽًت ًِٝي ٚنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚظاؼاي نطًي زوٞهي  ٝاقتوالٍ ٓبُي ثٞظ ٝ ٙطجن ايٖ اقبق٘بٓ ٚاظاؼٓ ٙي نٗٞع.
ماديٞٓ -8ضٞع نؽًت ػجبؼت اقت اؾ:
ٓ -1عيؽيت ايدبظ نٜؽٛبي خعيع ظؼًهٞؼ ثبتٞخ ٚثٓ ٚطبُؼبت  ٝيب طؽزٜبي ًبُجعي ِٓي ٘ٓ ٝطو ٚاي ٗ ٝبزي ٚاي ث ٚتًٞيت نٞؼاي ػبُي نٜؽقبؾي ٓ ٝؼٔبؼي ايؽإ
ؼقيع ٙيب ٓي ؼقع.
طؽين نؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيؽٓدٔٞػر )ٚتٜيرٓ ٚري
 ٓ -1عيؽيت طؽزٜبي خبٓغ  ٝتلًيِي نٜؽٛبي خعيع ٗ ٝوهٛ ٚبي تلٌيٌي اؼاضي  ٝتـييؽات ثؼعي آٜٗب ً ٚاؾ
نٞظ ظؼ چبؼچٞة هبٗ ٕٞايدبظ نٜؽٛبي خعيع.
ٓ -8عيؽيت ٗ ٝظبؼت ثؽ آٓبظ ٙقبؾي ،ازعاث ث٘ب  ٝتبقيكبت  ٝتدٜيؿات نٜؽي  ٝضعٓبتي  ٝتُ ٞيعي  ٝتدبؼي ً ٚاؾ طؽين نرؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيؽٓدٔٞػر )ٚاخرؽا
ٓي نٞظ
ٓ -5عيؽيت ٗ ٝظبؼت ثؽ ثٜؽ ٙثؽظاؼي  ٝاظاؼ ٙتبقيكبت ايدبظ نع ٙظؼ ٛؽيي اؾ نٜؽٛبي خعيع ً ٚاؾ طؽيرن نرؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيرؽ ٓدٔٞػر )ٚايدربظ نرع ٙترب ؾٓربٕ
تًعي قبؾٓبٕ ٛبي غي ؼثظ
 -7اٗٞاع ٓهبؼى ثب انطبو زويوي  ٝزوٞهي اػرْ اؾ ظاضِري  ٝضربؼخي ،ظُٝتري  ٝؿيرؽ ظُٝتري  ٝتسًريَ ٝاّ اؾ ٓٞقكربت اػتجربؼي  ٝپرُٞي  ٝقيكرتْ ثربٌٗي ثرب ؼػبيرت
هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 - 6ػوع هؽاؼظاظ ثؽاي اقتلبظ ٙاؾ ضعٓبت ٓهٞؼتي ٓٞقكبت  ٝنؽًت ٛبي ظاضِي  ٝضبؼخي ثؽاثؽ هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 -5يعٝؼ ٓدٞؾٛب  ٝاػٔبٍ ضٞاثظ  ٝاقتبٗعاؼظٛبي ازعاث  ٝايدبظ تبقيكبت ظؼ ٛؽيي اؾ نٜؽٛبي خعيع ثؽاقبـ هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 -3زلع زوٞم  ٝاػٔبٍ ٓبٌُيت ظُٝت ٗكجت ث ٚاؼاضي ٓتؼِن ث ٚظُٝت ظؼ ٛؽ يي اؾ نٜؽٛبي خعيع  ٝزؽيْ آٜٗب اؾ طؽين نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ.)ٚ
ٗ - 1ظبؼت ً٘ ٝترؽٍ ثرؽزلع  ٝزؽاقرت اؼاضري ٓ ٝكرتسعفبت ،كرؽٝل ٗ ٝورَ  ٝاٗتوربٍ آرالى ٝ ٝازرعٛبي ٓكرٌٗٞي ،تدربؼي  ٝتُٞيرعي (ير٘ؼتيً ،بؼگربٛي ضرعٓبتي ٝ
ؿيؽ )ٙظؼ چبؼچٞة ضٞاثظ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.

ٗ -11ظبؼت ثؽ ػٌِٔؽظ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػً٘ ٝ )ٚتؽٍ ٛ ٝعايت آٜٗب ث٘ٓ ٚظٞؼ اخؽاي يسير ايدبظ نٜؽٛبي خعيع  ٝاٗدبّ ٝظبيق ٓس. ُٚٞ
 -11كؽاٞٔٗ ْٛظٕ آٌبٗبت  ٝؾٓي٘ٛ ٚبي الؾّ خٜت خِت ٓتوبضيبٕ ؿيؽ ظُٝتي ثؽاي ايدبظ نٜؽٛبي خعيع يب ٓهبؼًت آٜٗب ظؼ ايدبظ إٓ.
ٓ -11عيؽيت  ٝتدٜيؽ ٓ٘بثغ ظاضِي  ٝضبؼخي ثؽاي قؽٓبي ٚگػاؼي ظؼ پؽٝژٛ ٙبي نٜؽٛبي خعيع ا ؾ هجيَ اٗتهبؼ اٝؼام ٓهبؼًت ظؼ هبُت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 -18اؼائ ٚضعٓبت پهتيجبٗي ك٘ي  ٝقتبظي ظؼ زعٝظ ٝظبيق تطًًي نؽًت ث ٚنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚظؼ هجبٍ اضػ زن اُؿزٔ٘ٓ ٚبقت.
 -15اخؽاي قبيؽ ٓٞاؼظ اؼخبػي يب تلٞيضي ٓؽتجظ اؾ طؽف ٝؾاؼت ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي ٓؽتجظ ثرب ٓٞضرٞع كؼبُيرت نرؽًت ٓربظؼ تطًًري  ٝايرٖ اقبقر٘بٓ ٝ ٚقربيؽ
هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓٞضٞػ.ٚ
مادي  -5قؽٓبي ٚنؽًت ٓجِؾ يًٌع ٓيِي ) 100 ،000،000( ٕٞلاير اقت ً ٚث ٚيًٌع ق ْٜيي ٓيِي ٕٞؼيبُي توكيْ ً ٝال" ٓتؼِن ث ٚظُٝت  ٝاؾ ٓسَ ثٜربي ؼقرٔي
اؼاضي ظُٝتي ٝاگػاؼ نع ٙث ٚنؽًت تبٓيٖ گؽظيع ٙاقت.
تبصري – تـييؽات قؽٓبي ٚثب ؼػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات پف اؾ تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ثب ٛيبت ٝؾيؽإ ضٞاٛعثٞظ
فصم دَو -اركان شركت
مادي  - 7اؼًبٕ نؽًت ث ٚنؽذ ؾيؽ اقت:
انف ٓ -دٔغ ػٔٓٞي.
ب ٛ -يبت ٓعيؽٓ ٝ ٙعيؽػبَٓ.
ج  -ثبؾؼـ (زكبثؽـ).
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انف – مجمع عمُمي
مااادي ٔٗ – 6بي٘ررعگي قررٜبّ ظُٝررت ظؼ ٓدٔررغ ػٔررٓٞي ثررب ٝؾؼاي ٓكررٌٖ ٝنٜؽقرربؾي ،آٞؼاهتًرربظي  ٝظاؼايرريٗ ،يررؽ ،ٝؼا ٝ ٙتؽاثررؽي ،ظاظگكررتؽيً ،هررٞؼ  ٝؼئرريف
قبؾٓبٕ ٓعيؽيت  ٝثؽٗبٓ ٚؼيؿي ًهٞؼ اقت .ؼيبقت ٓدٔغ ػٔٓٞي ثب ٝؾيؽ ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي اقت  ٝخِكبت ٓدٔرغ ػٔرٓٞي ثرب زضرٞؼ پر٘ح ػضر ٞؼقرٔيت يبكترٝ ٚ
تًٔئبت ثب چٜبؼ ؼاي ٓٞاكن ٓؼتجؽ اقت.
مادي ٓ -5دٔغ ػٔٓٞي ػبظي زعاهَ قبُي ظٝثبؼ ث ٚظػٞت ؼئيف ٛيبت ٓعيؽ ٙيب ٓعيؽػبَٓ ثؽاي تًٞيت يٞؼت ٛربي ٓربُي نرؽًت  ٝثؽٗبٓر ٝ ٚثٞظخر ٚقربٍ ثؼرع
نؽًت  ٝؼقيعگي ث ٚقبيؽ ٓٞضٞػبت ٓػًٞؼ ظؼ ظقتٞؼ خِك ٚتهٌ يَ ضٞاٛع نعٓ .دٔغ ػٔٓٞي ػبظي ٌٓٔرٖ اقرت ظؼ يرٞؼت ُرؿ ّٝثر ٚطرٞؼ كرٞم اُؼربظٗ ٙيرؿ تهرٌيَ
نٞظ.
مادي ٓ -3دٔغ ػٔٓٞي كٞم اُؼبظٓ ٝ ٙدٔغ ػٔٓٞي ػبظي ث ٚطٞؼ كرٞم اُؼربظ ٙثر ٚتوبضربي ٛؽيري اؾ اػضربي ٓدٔرغ ػٔرٓٞي ،ؼيريف ٛيربت ٓرعيؽٓ ،ٙرعيؽػبَٓ ٝيرب
ثبؾؼـ  ٝث ٚظػٞت ؼييف ٓدٔغ ػٔٓٞي ،ؼييف ٛيبت ٓعيؽ ٙيب ٓعيؽػبَٓ  ٝثب زضٞؼ ؼئيف ٓدٔغ ػٔٓٞي تهٌيَ ٓي گؽظظ.
مادي ٝ -1ظبيق  ٝاضتيبؼات ٓدٔغ ػٔٓٞي ث ٚنؽذ ؾيؽ اقت:
تؼييٖ  ٝتًٞيت ضظ ٓهي ًِي  ٝثؽٗبٓ ٚنؽًت.
اقتٔبع گؿاؼل ٛيبت ٓعيؽ ٝ ٙگؿاؼل ثبؾؼـ (زكبثؽـ)  ٝاتطبغ تًٔيْ ٗكجت ث ٚآٜٗب  ٝيٞؼت ٛبي ٓبُي نؽًت  ٝيٞؼت ٛربي ٓربُي تِليوري نرؽًت  ٝتوكريْ قرٞظ
ٝيژ ٙنؽًت.
تًٞيت ثٞظخ ٚقبالٗ ٚنؽًت  ٝتـييؽات إٓ.
تًٞيت خبثدبيي اػتجبؼ  ٝظؼآٓع ثيٖ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚظؼ خٜت ًٔي ث ٚنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚؾيبٕ ظ ٝ ٙتبٓيٖ ٛؿي٘رٛ ٚربي نرؽًت ث٘بثرٚ
پيهٜ٘بظ ٛيبت ٓعيؽ.ٙ
تًٞيت تهٌيالت نؽًت  ٝايدبظ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚثب ؼػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
تًٞيت ايدبظ نؼج ٚيب ٗٔبي٘عگي ظؼ ٓ٘بطن ٓٞؼظ ٗيبؾ.
اتطبغ تًٔيْ ظؼثبؼ ٙآييٖ ٗبٓٛ ٚبي ٓبُي ٓ ٝؼبٓالتي  ٝاقتطعآي  ٝقبيؽ آييٖ ٗبٓٛ ٚبي نؽًت  ٝتـييؽات إٓ  ٝاؼاي ٚپيهٜ٘بظ ثٛ ٚيبت ٝؾيؽإ ثؽاي تًٞيت.
اٗتطبة اػضبء ٛيبت ٓعيؽ ٙث ٚپيهٜ٘بظ ؼييف ٓدٔغ ػٔٓٞي.
ثؽؼقي  ٝتبييع پيهٜ٘بظ تـييؽات ظؼ ٓٞاظ اقبق٘بٓ ٚثؽاي تًٞيت ٛيبت ٝؾيؽإ.
ثؽؼقي  ٝتبييع پيهٜ٘بظ اٗسالٍ نؽًت ثؽاي تًٞيت ٛيبت ٝؾيؽإ  ٝتؼييٖ ٓعيؽإ تًلي.ٚ
تًٞيت ٝاگػاؼي إٓ ظقت ٚاؾ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚهبثَ كؽٝل.
تًٞيت اٗٞاع ٓهبؼًت ثب انطبو زويوي  ٝزوٞهي اػْ اؾ ظاضِي  ٝضبؼخي ،ظُٝتي  ٝؿيؽ ظُٝتي  ٝتدٜيؿ ٓ٘بثغ ظاضِي  ٝضبؼخي ثؽاي قؽٓبي ٚگػاؼي ظؼ پؽٝژٛ ٙبي
نٜؽٛبي خعيع ٔٛچ٘يٖ اٗتهبؼ اٝؼام ٓهبؼًت  ٝتسًيَ ٝاّ اؾ ٓٞقكبت اػتجبؼي ،پُٞي  ٝقيكتْ ثب ٌٗي ثب ؼػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
تًٞيت  ٝاثالؽ ضٞاثظ ٓهطى قؽٓبي ٚگػاؼي تٞقظ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ.)ٚ
 -14اتطبغ تًٔيْ ظؼثبؼٞٓ ٙضٞػبتي ً ٚؼييف ٓدٔغ ػٔٓٞي ٝيب ٛيبت ٓعيؽ ٙظؼ اؼتجبط ثب نؽًت ثٓ ٚدٔغ ػٔٓٞي پيهٜ٘بظ ٗٔبي٘ع.

ب – ٌيات مذيري َ مذيرعامم
مادي ٛ – 11يبت ٓعيؽ ٙنؽًت اؾ پ٘ح ٗلؽ ػض ٞايِي تهٌيَ ٓي نٞظ .اػضبي ٛيبت ٓعيؽ ٙث ٚپيهٜ٘بظ ؼييف ٓدٔغ  ٝتًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ثؽاي ٓعت ظ ٝقبٍ
ًٓ٘ررٞة ٓرري گؽظٗررع  ٝتررب ٓررٞهؼي ًرر ٚتدعيررع اٗتطبثرربت ثرر ٚػٔررَ ٗيبٓررع ٙظؼ ٓورربّ ضررٞظ ثرربهي ضٞا٘ٛررع ٓبٗررع  ٝاٗتطرربة ٓدررعظ آٗرربٕ ٗيررؿ ثالٓرربٗغ اقررت .ظؼ يررٞؼت اقررتؼلبء،
ثبؾٗهكتگي ،ػؿٍ  ٝيب كٞت ٛؽيي اؾ اػضبء ٛيبت ٓعيؽ ٙخبٗهيٖ آٜٗب ث ٚتؽتيت كٞم تؼييٖ ٓي نٞظ .اػضبء ٛيبت ٓعيؽ ٙػرال ٙٝثرؽ ٝظربيق ايرِي قؽپؽقرتي هكرٔتي
اؾ آٞؼ نؽًت ؼا ٗيؿ ث ٚػٜع ٙضٞا٘ٛع ظانت.
تبصري  -1ؼييف ٛيبت ٓعيؽ ٙتٞقظ ٝؾ يؽ ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي تؼييٖ ٓي نٞظ ٝاؾ ٗظؽ ٓؽتج ٚاظاؼي ٓؼبٝ ٕٝؾيؽ ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي ضٞاٛعثٞظ.
تبصري  -1اػضبي ٛيبت ٓعيؽ ٙنؽًت ٓبظؼ ث ٚػ٘رٞإ آريٖ قرٜبّ نرؽًت ػٔرؽإ نرٜؽٛبي خعيرع ظؼ ٓدٔرغ ػٔرٓٞي نرؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيؽٓدٔٞػر )ٚثرٞظٝ ٙ
ؼييف ٛيبت ٓعيؽ ٙنؽًت ٓبظؼ ؼييف ٓدٔغ ػٔٓٞي نؽًت ٛبي تبثؼٗ ٚيؿ ٓي ثبنع.
مادي  -11تًعي ٛؽٗٞع قٔت ظيگؽ اػْ اؾ ٓٞظق  ٝؿيؽ ٓٞظق ظؼ قبيؽ نؽًت ٛبي ٓبظؼ تطًًي  ٝنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚآٜٗب تٞقظ اػضبء
ٛيبت ٓعيؽٓ ٝ ٙعيؽ ػبَٓ نؽًت ٛ ٝيبت ٓعيؽ ٙنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػٞ٘ٔٓ )ٚع اقت.
مادي ٛ - 11يبت ٓعيؽ ٙظؼ زعٝظ ٓوؽؼات ايٖ اقبق٘بٓ ٚظاؼاي اضتيبؼات الؾّ ثؽاي اخؽاي ٝظبيق ًٓؽذ ظؼ اقبق٘بٓ ،ٚاؾ خِٔٝ ٚظبيق ؾيؽ ٓي ثبن٘ع:
تٜي ٝ ٚپيهٜ٘بظ طؽذ تهٌيالت نؽًت ثؽاي تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ظؼ چبؼچٞة هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
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 -2تٜي ٝ ٚپيهٜ٘بظ آييٖ ٗبٓٛ ٚبي ٓبُي ٓ ٝؼبٓالتي  ٝاقتطعآي  ٝؼكبٛي نؽًت ٝقبيؽ آييٖ ٗبٓٛ ٚب ثؽاي اتطبغ تًٔيْ تٞقظ ٓدٔغ ػٔٓٞي.

 -3پيهٜ٘بظ قبؾل ظؼ ظػبٝي  ٝاؼخبع آؽ ث ٚظاٝؼي  ٝتؼييٖ ظاٝؼ ثب زن يِر  ٝقبؾل يب ثع ٕٝإٓ  ٝاقتؽظاظ ظػبٝي ثب ؼػبيرت ايرِي يًٌرع  ٝقري ٜٗ ٝرْ هربٗ ٕٞاقبقري
خٜٔٞؼي اقالٓي ايؽإ ثؽاي تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ثب زن تًٞيَ ث ٚؿيؽ تٞقظ ٓدٔغ.
 -4پيهٜ٘بظ زوٞم  ٝكٞم اُؼبظٓ ٝ ٙؿايبي ٓعيؽػبَٓ  ٝاػضبي ٛيبت ٓعيؽ ٙثؽاي تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ظؼ چبؼچٞة هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 -5تٜي ٚگؿاؼل ػٌِٔؽظ قبالٗ ٚيٞؼت ٛبي ٓبُي نؽًت  ٝيٞؼت ٛبي ٓبُي تِليوي نؽً ت ثؽاي تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي ً ٚثبيع ظؽف ِٜٓرت هربٗٗٞي ظؼ اضتيربؼ ثربؾؼـ
(زكبثؽـ)  ٝقبيؽ اػضبي ٓدٔغ ػٔٓٞي هؽاؼ گيؽظ.
 -6تٜي ٚگؿاؼل ثٞظخ ٚقبالٗ ٚنؽًت ثب ازتكبة ظؼيع خبثدبيي اػتجبؼات  ٝظؼآٓع نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ ٝ )ٚظؼيع ٓٞؼظ ٗيبؾ خٜت تبٓيٖ ٛؿي٘ٛ ٚبي نرؽًت
ٓبظؼ ثؽاي تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي.
تٜيٝ ٚاثالؽ ظقتٞؼاُؼَٔ ٛب  ٝؼٝل ٛبي اخؽايي الؾّ ثب ؼػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
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 -8ثؽؼقي  ٝاتطبظ تًٔيْ ظؼ ٓٞؼظ چگٗٞگي ظؼيبكت يب پؽظاضت تكٜيالت اػتجبؼي ثب ؼػبيت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط  ٝثٞظخًٞٓ ٚة پف اؾ تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي.
 -9اتطبغ تًٔيْ ٗكجت ث ٚضؽيع ٛؽگُٞ ٚٗٞاؾّ  ٝآٞاٍ ٓ٘و ٝ ٍٞؿيؽٓ٘و ًٚ ٍٞثؽاي اخؽاي ٝظبيق ٓس ُٚٞالؾّ ثبنع ٔٛ ٝچ٘يٖ ٓؼبٝض ٚآرٞاٍ  ٝاؼاضري  ٝقربضتٔبٕ ٛربي
ٌِٓي نؽًت ثؽاي ؼكغ ٗيبؾٛبي نؽًت ظؼ چٜبؼچٞة ثٞظخًٞٓ ٚة.
 -10ضؽيع  ٝتِٔي اؼاضي  ٝآالى ٓٞؼظ ٗيبؾ نٜؽٛبي خعي ع طجن هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط  ٝاػٔبٍ ؼٝل ٛبي ٓؼبٝض ٚيب ٓهبؼًت ثب ٓبٌُيٖ.
 -11اتطبغ تًٔيْ ظؼضًٞو اٗدبّ تؼٜعات ظؼ ؼاقتبي ٝظبيق نؽًت يب نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚثب اقتلبظ ٙاؾ ؼٝنٜبي ٓؼبٝض ٝ ٚتٜبتؽ.
 -12اتطبغ تًٔيْ ظؼضًٞو اػطبي تطليق ظؼ ٝاگػاؼي ؾٓيٖ ٓٝكٌٖ ظؼ ٓٞاؼظ ضؽٝؼي  ٝاقتث٘بئي.
 -13تًٞيت هئت اؼاضي ٓٞؼظ ضؽيعاؼي نؽًت.
 -14تؼييٖ آضبٛبي ٓدبؾ  ٝتؼٜع آٝؼ ثؽاي نؽًت.
 -15اٗتطبة ٓعيؽػبَٓ.
 -16اتطبغ تًٔيْ ظؼضًٞو ٛؽٗٞع ٓهبؼًت  ٝقؽٓبي ٚگػاؼي  ٝتًٞيت ٗس ٙٞاضػ ٝاّ  ٝاػتجبؼ تٞقظ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػٗ ٝ )ٚيرؿ تضرٔيٖ ايرٖ نرؽًت ٛرب
خٜت اضػ ٝاّ  ٝتكٜيالت ثؽاقبـ ًٓٞثبت ٓدٔغ ػٔٓٞي.
 -17ثؽؼقي اػتجبؼات  ٝظؼآٓعٛبي نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚتؼييٖ نؽًت ٛبي ؾيبٕ ظ ٝ ٙپيهٜ٘بظ ظؼيعٛبي الؾّ ث٘ٓ ٚظٞؼ خبثدبيي اػتجبؼات  ٝظؼآٓع  ٝتربٓيٖ
ٛؿي٘ٛ ٚبي نؽًت ٓبظؼ ثٓ ٚدٔغ ػٔٓٞي خٜت تًٞيت.
 -18تٜي ٚطؽذ خبٓغ نٜؽ خعيع اؾ طؽين نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ ٝ )ٚاؼاي ٚإٓ ث ٚنٞؼايؼبُي نٜؽقبؾي ٓ ٝؼٔبؼي خٜت تًٞيت.
 - 19اؼاي ٚطؽزٜبي تلًيِي نٜؽٛبي خعيع ٔٛٝچ٘يٖ ٗوهٛ ٚبي تلٌيٌي ؾٓيٖ ٛبي ظاضَ نٜؽٛبي خعيع ثًٔ ٚيكريٞٓ ٕٞضرٞع ٓربظ )5( ٙهربٗ ٕٞتبقريف نرٞؼاي ػربُي
نٜؽقبؾي ٓ ٝؼٔبؼي ايؽإًٞٓ -ة  ٝ 1351تـييؽات ثؼعي آٜٗب.
 - 20اتطبغ تًٔيْ ظؼ ٓٞؼظ ايدبظ نٜؽ خعيع اؾ طؽين اٗتطبة ٓدؽي تب تهٌيَ نؽًت ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚغي ؼثظ.
 - 21پيهٜ٘بظ اٗتهبؼ اٝؼام ٓهبؼًت ٝيب تسًيَ ٝاّ اؾ ٓهبؼًت  ٝيب تسًيَ ٝاّ اؾ ٓٞقكبت اػتجبؼي  ٝپُٞي  ٝقيكتْ ثبٌٗي ظؼ هبُت هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط ثٓ ٚدٔغ
ػٔٓٞي ثؽاي تًٞيت.
 - 22ظانتٖ ٗٔبي٘عگي قٜبّ  ٝاٗدبّ ٝظبيق ٓدٔغ ػٔٓٞي نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚاؾ خِٔٞٓ ٚاؼظ ٓ٘عؼج ظؼ ث٘عٛبي آتي.
 - 23تًٞيت قيبقت ٛب  ٝضظ ٓهي ٛبي نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾي ؽٓدٔٞػ )ٚظؼ چبؼچٞة ًٓٞثبت ٓدٔغ ػٔٓٞي ٝ ٝؾاؼت ٓكٌٖ ٝنٜؽقبؾي.
 - 24پيهٜ٘بظ اقبق٘بٓ ٚنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ ٝ )ٚايالزبت إٓ ثٓ ٚدٔغ ػٔٓٞي خٜت تًٞيت ظؼ ٓؽاخغ غي يالذ هبٗٗٞي.
 - 25ػؿٍ ًٗ ٝت اػضبي ٛيبت ٓعيؽٓ ٝ ٙعيؽػبَٓ ٔٛ ٝچ٘يٖ تؼييٖ ثبؾؼـ (زكبثؽـ) نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػٝ )ٚكن هٞاٗيٖ ٓ ٝوؽؼات ٓؽثٞط.
 - 26تؼييٖ زوٞم ٓ ٝؿايبي  ٝپربظال اػضربي ٛيربت ٓرعيؽٓ ٝ ٙرعيؽػبَٓ نرؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيؽٓدٔٞػر ٝ )ٚزرن اُؿزٔر ٚثربؾؼـ (زكربثؽـ) آٜٗرب ثرب ؼػبيرت هرٞاٗيٖ ٝ
ٓوؽؼات ٓؽثٞط.
 - 27ثؽؼقي  ٝاتطبغ تًٔيْ ٗكجت ث ٚگؿاؼل ػٌِٔؽظ  ٝيٞؼت ٛبي ٓبُي  ٝثٞظخ ٚقبالٗ ٚنؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ.)ٚ
 - 28پيهٜ٘بظ اظؿبّ يب اٗسالٍ يي يب چ٘ع نؽًت ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚثٓ ٚدٔغ ػٔٓٞي نؽًت.
ٗ - 29ظبؼت ثؽ ػٌِٔؽظ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػٝ )ٚاضػ گؿاؼل ٛبي آٓربؼي ،يرٞؼت زكربة ٛربي ٓربُي ٓ ٝسبقرجبتي  ٝثؽؼقري آٜٗرب ثر٘ٓ ٚظرٞؼ تبييرع ٝيرب اؼايرٚ
طؽين ٝاٗدبّ ايالزبت  ٝاتطبغ تًٔئبت الؾّ.
 - 30طؽازي ٝاؼاي ٚثؽٗبٓٛ ٚبي آٓٞؾني ث٘ٓ ٚظٞؼ اؼتوبء تٞاٗبيي ٛبي ًبظؼ ٓعيؽيت ظؼ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ.)ٚ
 - 31آٓبظ ٙقبؾي نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚهبثَ ٝاگػاؼي ثؽاي كؽٝل  ٝپيهٜ٘بظ ثٓ ٚدٔغ ػٔٓٞي خٜت تًٞيت.
 - 32ايالذ قبضتبؼ ،تؼييٖ هئت پبي ٚكؽٝل طجن ٓوؽؼات ٓؽثرٞط ،پيهرٜ٘بظ ثؽٗبٓر ٚؾٓربٕ ث٘رعي كرؽٝل نرؽًت ٛربي هبثرَ ٝاگرػاؼي ،اؼاير ٚاطالػربت ًبٓرَ ٓربُي  ٝقربيؽ
اطالػبت ٓؽثٞط ٓ ٝكت٘عات ٓؽتجظ ثب تؼييٖ هئت پبي ٚث ٚقبؾٓبٕ ضًٞيي قبؾي ثب تًٞيت ٓدٔغ ػٔٓٞي.
مادي  -18خِكبت ٛيبت ٓعيؽ ٙثب زضٞؼ ؼييف ٛيبت ٓعيؽ ٝ ٙزعاهَ ظٗ ٝلؽ اؾ اػضبء ؼقٔيت ظانت ٝ ٚتًٔئبت ٓتطػ ٙثب زرعاهَ قر ٚؼاي ٓٞاكرن ٓؼتجرؽ اقرت ٝ
تًٔئبت ثب غًؽ ٗظؽ اهِيت ظؼ ظكتؽ ٓطًٞو فجت  ٝث ٚآضبي اػضبي زبضؽ ظؼ خِكٓ ٚي ؼقع.
مادي ٝ -15ظبيق  ٝاضتيبؼات ٓعيؽػبَٓ ث ٚنؽذ ؾيؽ ٓي ثبنع:
ٓ - 1عيؽػبَٓ نؽًت ثبالتؽيٖ ٓوبّ اخؽايي  ٝاظاؼي نؽًت ثٞظ ٝ ٙثؽاي ٓعت ظ ٝقبٍ اؾ ثريٖ اػضربء ٛيربت ٓرعيؽ ٙيرب ضربؼج اؾ إٓ تٞقرظ ٛيربت ٓرعيؽ ٙاٗتطربة ٓري
نٞظٓ .عيؽػبَٓ ًٓ ٚي تٞاٗع ؼييف ٛيبت ٓعيؽٗ ٙيؿ ثبنع ،ثؽ ًِي ٚآٞؼ خبؼي ن ؽًت ؼيبقت ظاؼظ ٓ ٝكئ ٍٞزكٖ خؽيبٕ ًِي ٚآٞؼ  ٝزلع زورٞم ٘ٓ ٝربكغ  ٝآرٞاٍ ٝ
قؽٓبي ٚنؽًت ٓي ثبنع  ٝثؽاي اظاؼ ٙآٞؼ نؽًت ٝاخؽاي ًٓٞثبت ٓدٔغ ػٔٓٞي ٛ ٝيبت ٓعيؽ ٙظاؼاي ٛؽگ ٚٗٞزوٞم  ٝاضتيبؼات هربٗٗٞي ثرٞظٔٗ ٝ ٙبي٘رعگي نرؽًت
ؼا ظؼ ٓوبثَ ًِيٓ ٚوبٓبت هضبييً ،هٞؼيُ،هرگؽي ٞٓ ،قكربت ٜٗ ٝبظٛربي ػٔرٓٞي ؿيرؽ ظُٝتري  ٝانرطبو ،ثرب زرن تًٞيرَ ثر ٚؿيرؽ ظاؼظ ٓ ٝري تٞاٗرع تٔربّ يرب هكرٔتي اؾ
اضتيبؼات ضٞظ ؼا ثٛ ٚؽيي اؾ اػضبي ٛيبت ٓعيؽ ٝ ٙؼٝقبي هكٔت ٛبي نؽًت ث ٚتهطيى ضٞظ تلٞيض ً٘ع تب اظاؼ ٙآٞؼ ٓطتِق نؽًت ؼا ً ٚث ٚايٖ طؽين ث ٚآٜٗرب
ٓسٓ ٍٞي گؽظظ .ؾيؽٗظؽ ٓ ٝكئُٞيت ٓكتويْ ٝي ثؽػٜع ٙگيؽٗع.
 -2اخؽاي ًٓٞثبت ػٔٓٞي ٛ ٝيبت ٓعيؽ.ٙ
 - 3ػؿٍ ًٗ ٝت ،اؼتوبء ،اػطبي پبظال  ٝاضبك ٚزوٞم ٓ ٝؿايب  ٝاضبكً ٚبؼ  ٝاضػ تًرٔيْ ظؼثربؼًِ ٙير ٚآرٞؼ اقرتطعآي ًبؼً٘ربٕ نرؽًت طجرن هرٞاٗيٖ ٓ ٝورؽؼات
ٓؽثٞط.
 -4اػٔبٍ ٗظبؼت ٛبي ٓبُي ٓ ٝسبقجبتي  ٝزكبثؽقي  ٝثبؾؼقي ًِي ٚهكٔت ٛبي نؽًت ٓكتوئب" يب ثب تلٞيض اضتيبؼ ث ٚاػضبي ٛيبت ٓعيؽ ٙيب ًبؼً٘بٕ نؽًت.
 – 5اٗدبّ قبيؽ ٝظبيق ً ٚثٞٓ ٚخت قبيؽ ٓوؽؼات ث ٚػٜعٓ ٙعيؽػبَٓ ٓس ٍٞنع ٙيب ٓي نٞظ.
تبصري -ظؼ يٞؼت اٗوضبي ٓعت ٓعيؽيت ٓعيؽػبَٓ اهعآبت ٝي تب تؼييٖ ٓعيؽػب َٓ خعيع ٗبكػ ٓ ٝؼتجؽ ثٞظ ٝ ٙهعؼت اخؽايي ضٞاٛع ظانت.
ج -بازرس (حسابرس)
مادي  -17ثبؾؼـ (زكبثؽـ) نؽًت ً ٚقبؾٓبٕ زكبثؽقي يب اؾ زكبثعاؼإ ؼقٔي ٞٓ ٝقكبت زكبثؽقي ٓٞضٞع هبٗ ٕٞاقرتلبظ ٙاؾ ضرعٓبت تطًًري  ٝزؽكرٚ
اي زكبثعاؼإ – ًٓٞة ٓ – 1372ي ثبنع ،ظؼ اخؽاي ٓوؽؼا ت اقبق٘بٓ ٝ ٚآييٖ ٗبٓٛ ٚبي ٓؽثٞط ٗظبؼت ظانت ٝ ٚيٞؼت ٛبي ٓبُي نؽًت ؼا ؼقيعگي  ٝگؿاؼنبت
الؾّ ؼا خٜت ٓدٔغ ػٔٓٞي تٜيٓ ٚي ٗٔبيع ٗ ٝيؿ ًِيٝ ٚظبيق  ٝاضتيبؼاتي ؼا ً ٚثٞٓ ٚخت هبٗ ٕٞتدبؼت ث ٚػٜع ٙثبؾؼـ ٓس ٍٞاقت اٗدبّ ٓي ظٛع .ثبؾؼـ ٗكط ٚاي

اؾ گؿاؼل ضٞظ ؼا زعاهَ پبٗؿظ  ٙؼٝؾ هجَ اؾ تهٌيَ ٓدٔغ ثٓ ٚوبٓبت ٓ ٝؽاخغ غي ؼثظ اؼايٓ ٚي ٗٔبيع .ثبؾؼـ ثب اطالع ؼييف ٛيبت ٓعيؽٓ ٝ ٙعيؽػبَٓ زن ٓؽاخؼرٚ
ثًِ ٚي ٚاق٘بظ ٓ ٝعاؼى نؽًت ؼا ظاؼظ ثع ٕٝايٌ٘ ٚظؼ ػِٔيبت اخؽايي ظضبُت ً٘ع ٝيب اٗدبّ ٝظبيلم ٓٞخت ٝهل ٚظؼ ػِٔيبت نؽًت نٞظ.
فصم سُو -ساير مقررات
مادي  -16ايٖ نؽًت  ٝنؽًت ٛربي ٝاثكرت( ٚؾيؽٓدٔٞػر )ٚاؾ ٗظرؽ قيبقرتٜب ،ثؽٗبٓرٛ ٚربي  ٝقربيؽ كؼبُيرت ٛربي اخؽايري تربثغ ضرٞاثظ ٓ ٝورؽؼات ٝؾاؼت ٓكرٌٖ
ٝنٜؽقبؾي ٓي ثبن٘ع.
مادي  – 15قبٍ ٓبُي نؽًت اؾ ا ٍٝكؽٝؼظيٖ ٓبٛ ٙؽ قبٍ نؽٝع  ٝظؼ آضؽ اقل٘ع ٓبٔٛ ٙبٕ قبٍ پبيبٕ ٓي يبثع ،ث ٚاقتث٘بي اُٝيٖ قبٍ تبقيف نؽًت ًر ٚاؾ تربؼيص
تهٌيَ نؽٝع  ٝآضؽ اقل٘ع ٓبٔٛ ٙبٕ قبٍ ضتْ ٓي گؽظظ.
مادي  -13زكبة ٛبي نؽًت ظؼ پبيبٕ اقل٘ع ٓب ٙثكتٓ ٚي نٞظ .يٞؼت ٛبي ٓبُي ٛؽ قبٍ ثبيع ظؼ ٓٞاػع ٓوؽؼ هبٗٗٞي ث ٚثبؾؼـ تكِيْ نٞظ.
مادي  -11خبثدبيي اػتجبؼات  ٝظؼآٓع نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ ٝ )ٚظؼيع ٓٞؼظ ٗيبؾ خٜت تبٓيٖ ٛؿي٘ٛ ٚبي نؽًت ػ٘ٞإ ظؼآٓع ٗعاؼظ.
مادي  -11قؽٓبي ٚگػاؼي اؾ ٓ٘بثغ ظاضِي نؽًت ثؽاي ايدبظ كضبٛبي آٓٞؾنري ،ضرعٓبتي ،كؽ٘ٛگري ٓ ٝرػٛجي ظؼ نرٜؽٛبي خعيرع ثر ٚػ٘رٞإ پريم پؽظاضرت ٓبُيربتي
ن ؽًت ٓبظؼ ٛ ٝؽيي اؾ نؽًت ٛبي ٝاثكت( ٚؾيؽٓدٔٞػ )ٚث ٚزكبة ٓبُيبتٜبي هطؼي نع ٙآٜٗب ٓ٘ظٞؼ ٓي نٞظ.
مادي ٞٓ -11اؼظي ً ٚظؼ ايٖ اقبق٘بٓ ٚپيم ثي٘ي ٗهع ٙثؽاقبـ اي ٍٞثبؾؼگبٗي ،هبٗ ٕٞايدبظ نٜؽٛبي خعيع ًٓٞة  ٝ 1380آييٖ ٗبٓ ٚاخؽايري هربٗ ٕٞيربظ نرعٝ ٙ
ظقتٞؼاُؼَٔ ٛبي ٓؽثٞط ػَٔ ضٞاٛع نع.
ايٖ اقبق٘بٓ ٚثٞٓ ٚخت ٗبٓ ٚنٔبؼٞٓ 82/30/6215 ٙؼش  1382/10/9نٞؼاي ٗگٜجبٕ ث ٚتبييع نٞؼاي يبظ نع ٙؼقيع ٙاقت.
معاَن اَل رييس جمٍُري – محمذ رضا عارف

