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ضواضُ32556.:ت
تاضید 1381.07.23:
ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی 
ٍظاضتاهَضاهتػازی

ّیأتٍظیطاىزضجلسِهَضخ1381.6.24تٌاتِپیطٌْازضواضُ29778هَضخ1381.5.23
آییيًاهِاجطایی
سطهایِگصاضیذاضجی-هػَب -1381

ٍزاضاییٍتِاستٌازهازُ()25هاًَىتطَینٍحوایت
هاًَىیازضسُضاتِضطحظیطتػَیةًوَز :
ًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهایِگصاضیذاضجی 

 
آییي
فصل ايل – تعاریف
سطهایِگصاضیذاضجیتؼطیق ضسُ

هازًُ -1لیِاغغالحاتٍػثاضاتیًِزضهازُ()1هاًَىتطَینٍحوایت 
ًاهًِیعزاضایّواىهؼاًیهیتاضس .


استزضایيآییي
هیتاضس :
سایطاغغالحاتٍػثاضاتتًِاضتطزُضسُزضایيآییيًاهِزاضایهؼاًیظیط 


ًاهِاجطاییهاًَىتطَینٍحوایتسطهایِگصاضیذاضجی .


ًاهِ:آییي
الق -
آییي
یٌیاظضٍشّایهٌسضج

سطهایِپصیط:ضطًتایطاًیجسیسٍیاهَجَزًِسطهایِذاضجیتِ

ب-تٌگاُاهتػازی
زضهاًَى،زضآىتًِاضضكتِتاضس .
ترصّایذػَغی،تؼاًٍی،هؤسساتًٍْازّایػوَهیؿیطزٍلتی .
ج-ترصؿیطزٍلتی :
تطٌیلهیگطزز .

هطًع:هطًعذسهاتسطهایِگصاضیذاضجیًِزضاجطایهازُ()7هاًَىزضهحلساظهاى

ز-
ضثٌِپَلیضسویًطَضً:ظامتاًٌی(تاًيهطًعیٍضثٌِتاًٌیاػناظزٍلتیٍ ؿیطزٍلتی)ٍهؤسساتٍ

ّ -
ّایپَلیٍاضظیهیپطزاظًس .


كؼالیت
هؤسسِحساتطسی:اػتثاضیؿیطتاًٌیًِتاهجَظتاًيهطًعیتِ

هَضَع هاًَى

هؤسسِحساتطسیهٌترثیًِاظهیاىهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِحساتساضاىضسویایطاى ،
ٍ1372ساظهاى

غالحتِػٌَاىحساتساضضسوی»هػَب


ایحساتساضاىشی

استلازُاظذسهاتترػػیٍحطكِ
«
حساتطسی،تَسظساظهاىاًترابهیضَز .

فصل ديم – ريشها ي ضًابط پذیزش
گصاضیّای ذاضجی ًِ زضهلوطٍ جوَْضی اسالهی ایطاى تطاساس هاًَى پصیطكتِ هیضَز ،اظ


سطهایِ
هازُ  -2
ّاتاتغضطایظػوَهی


گصاضی

گًَِسطهایِ
تسْیالتٍحوایتّایهٌسضجزضهاًَىتطذَضزاضاست.پصیطشایي 


هوطضزض

پصیطشسطهایِذاضجیٍهثتٌیتطاضایِزضذَاستًتثیاظسَیسطهایِگصاضذاضجیٍضػایتضَاتظ
ایيآییيًاهِاست .

ضٍشّای
چاضچَب  

گصاضیذاضجیتطاساسهاًَىٍضَاتظهٌسضجزضایيآییيًاهِزض 


پصیطشسطهایِ
هازُ -3
گصاضیذاضجیٍ،یژگیّاٍتسْیالتهاتلاضایِزضچاضچَبهاًَىتَسظ


ّایسطهایِ

جسٍلضٍش
ظیطهیسطاست.
اػالمهیگطزز .

ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضاییتْیٍِ
سطهایِگصاضیهستوینذاضجی 

الق-
تْطُتطزاضی ٍ
سطهایِگصاضی ذاضجی زض چاضچَب تطتیثات هطاضزازی ضاهل اًَاع ضٍشّای «ساذت  ،

ب  -
ٍاگصاضی»«،تیغهتواتل»ٍ«هطاضًتهسًی» 
ضٍشّای هَضَع هازُ ( )3ایي آییيًاهِ اظ حیث ًحَُ سطهایِگصاضی ٍ پَضص حوایتی هاًَى ٍ
هازُ   -4
هیتاضٌس :
ًاهِزاضایٍیژگیّاٍتسْیالتهطتطىٍیاذاظ،تِضطحظیط 

 
آییي
ٍیژگیّاٍتسْیالتهطتطى :

الق–
 .1سطهایِگصاضاىذاضجیاظضكتاضیٌساىتاسطهایِگصاضاىزاذلیتطذَضزاضًس.
سطهایِگصاضی اًجام هیگیطز ٍ تِ هجَظ

ٍ .2ضٍز سطهایِ ًوسی ٍ ؿیطًوسی ذاضجی غطكاً تطاساس هجَظ 
زیگطیًیاظًیست.
حجنسطهایِگصاضیذاضجیزضّطهَضزتاتغّیچگًَِهحسٍزیتیًیست .

.3
 .4سطهایِ ذاضجی زض هثال هلی ضسى ٍ سلة هالٌیت تضویي هیضَز ٍ سطهایِگصاض ذاضجی
زضایيهَاضزحنزضیاكتؿطاهتضازاضز.


 .5اًتوال اغل سطهایِ ،سَز سطهایِ ٍ هٌاكغ حاغل اظ تِ ًاضگیطی سطهایِ تِ غَضت اضظ
غَضتًاالتِتطتیةهٌسضجزضهجَظسطهایِگصاضیهیسطاست.


ٍحسةهَضزتِ
 .6آظازی غازضات ًاالی تَلیسی تٌگاُ اهتػازی سطهایِ پصیط تضویي ضسُ ٍ زض غَضت
هوٌَػیت غازضاتً ،االی تَلیسی زض زاذل تِ كطٍش ضسیسُ ٍ حاغل آى تِ غَضت اضظ اظ
ذاضجهیتاضس.

عطینضثٌِپَلیضسویًطَضهاتلاًتوالتِ
ٍیژگیّاٍتسْیالتذاظ :

ب–
سطهایِگصاضیهستوینذاضجی:

.1
ّایهجاظتطایكؼالیتترصذػَغیاهٌاىپصیطاست.


گصاضیزضًلیِظهیٌِ

سطهایِ
.1.1
هحسٍزیتیاظًظطزضغسهطاضًتسطهایِگصاضیذاضجیٍجَزًساضز.

.1.2
سطهایِگصاضیزضچاضچَبتطتیثاتهطاضزازی:

.2
هالیتطاثطٍضغ

گصاضیذاضجیًاضیاظهوٌَػیتٍیاتَهقاجطایهَاكوتًاهِ 


جثطاىظیاىسطهایِ
.2.1
زٍلتتضویيهیضَز.

هاًَىٍیاتػویواتزٍلتحساًثطتاسوقاهساطسطضسیسضسُتَسظ
ساذت،تْطُتطزاضیٍٍاگصاضی»ٍ «هطاضًتهسًی»،ذطیسًاالٍذسهاتتَلیسیعطح

زضضٍشّای«

.2.2
هَضزسطهایِگصاضیتَسظزستگاُزٍلتیعطفهطاضزاز،زضهَاضزیًِزستگاُزٍلتیذطیساضاًحػاضی


یاضاًِایتاضس،زضچاضچَبهوطضاتهاًًَیتضویي
ٍیاػطضًٌٌِسًُاال ٍذسهاتتَلیسیتِهیوت  

هیضَز.

حوَهیایطاًیهتواضیسطهایِگصاضیزضًطَض،تِهٌظَض تطذَضزاضیاظتسْیالت ٍ

هازُ -5اضراظحویوی ٍ 
حوایتّای هاًَى تایس هستٌساتی ضا ًِ هؤیس كؼالیتّای اهتػازیٍ تجاضیزضذاضج اظ ًطَض تاضسً ،یع اضایِ

زٌّس .
سطهایِگصاضی ًطزُ است،

سطهایِگصاض ذاضجی ًِ تسٍى تطذَضزاضی اظ پَضص هاًَى هثالً زضایطاى 

هازُ  -6
تَاًستاعیهطاحلپصیطش،تطایاغلسطهایِگصاضیاًجام ضسُاظپَضصهاًَىتطذَضزاضضَز.پساظغسٍض


هی
گصاضی،سطهایِگصاضاظًلیِهعایایهاًَىٍاظجولِاهٌاىاًتوالسَزًیعتطذَضزاضهیضَز.ایيًَع


هجَظسطهایِ

سطهایِگصاضی هَجَز تلوی ضسُ ٍ اظ ضَاتظ ػوَهی پصیطش سطهایِ ذاضجی پیطٍی

گصاضیّا ًال" 


سطهایِ

هیًٌس .


سطهایِگصاضی ذاضجی زض تٌگاُّای اهتػازی هَجَز اظ عطین ذطیس سْام ٍ یا اكعایص سطهایِ ٍ یا

هازُ  -7
ایيًِسطهایِگصاضی

تطذَضزاضهیگطزز،هططٍطتِ 

تللیویاظآًْاتاعیهطاحلپصیطشاظهعایایایيهاًَى 
هعتَض ،اضظش اكعٍزُ ایجاز ًٌس.اضظش اكعٍزُ جسیس هیتَاًس زض ًتیجِ اكعایص سطهایِ زض تٌگاُ اهتػازی ٍ یا

اظهثیلاضتوایهسیطیت،تَسؼِغازضاتٍیاتْثَزسغحكيآٍضیزضتٌگاُاهتػازیهَجَزحاغل

تحوناّساكی
ضَز .
ًسثتّای

اضظیاتیٍغسٍضهجَظّطهَضزپیطٌْازسطهایِگصاضیذاضجی،تِتطتیةظیط

هازُّ-8یأتتٌِّگام
هیًوایس .
تؼییيضسُزضتٌس "ز"هازُ()2هاًَىضاتطضسیٍاحطاظ 
تْطُتطزاضیعطحٍ
هطرػاتعطحپیطٌْازیضاهلًَعٍهیعاىتَلیسًاالٍذسهات،ظهاىتٌسیاجطاٍ  

الق -
گصاضیزضجهیگطزز .


زضذَاستسطهایِ
زاذلییاغسٍضتِذاضجاظًطَض،زضًوًَِّای

پیصتیٌیكطٍش
 
زضظهاىغسٍض

آهاضّایضسویهطاجغشیغالحزضذػَظاضظشًاالٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلی

ب-
هیضَز.هثٌای
هجَظ،زضترصٍضضتِهطتَط،تَسظهؼاًٍتاهَضاهتػازیٍظاضتاهَض اهتػازیٍزاضاییاذص 
هیگطزز .
تػویواتّیأتآهاضّاییاستًِتاپایاىسِهاِّاٍلّطسالتَسظهؼاًٍتهصًَضتِساظهاىاضایِ 
هیضَز .
ّایاهتػازیتطاساسكْطستهٌضنتِایيآییيًاهِاًجام 


ّاٍضضتِ

تلٌیيترص
ج-
ّاٍضضتِّا،تاضػایتهَاضزهٌسضجزض تٌسّای "الق""،ب "ٍ"ج"


گصاضیزضّطیياظترص

هیعاىسطهایِ
ز -
ایي هازُ ،تا تَجِ تِ هیعاى اضظش ًاالٍ ذسهات ػطضِ ضسُ زض تاظاض زاذلی ٍ تا ضػایت هؼاكیت هحسٍزیت
گصاضیذاضجیتِذاضجاظًطَض،تَسظّیأتتؼییيٍ


اظسطهایِ
سطهایِگصاضیتطایغسٍضًاالٍذسهاتحاغلِ


گصاضیغازضهیگطزز .


هجَظسطهایِ
زضغَضتتػَیةعطح،
تـییطاتزضسْناضظشًاالّاٍذسهاتتَلیسیحاغلاظسطهایِگصاضیذاضجیٍیاتـییطاتزضاضظش

تثػطُ-
گصاضیهالىتػوینگیطیّیأتهطاض


سطهایِ
ًاالّاٍذسهاتػطضِضسُزضتاظاضزاذلیًِزضظهاىغسٍضهجَظ
هجَظسطهایِگصاضیًرَاّسزاضت .

گطكتِ،تؼساظغسٍضهجَظتأثیطیزضاػتثاض
تْطُتطزاضی ٍ ٍاگصاضی "
هازُ  - 9اًتوال حوَم هالٌاًِ تِ عطف ایطاًی تؼییي ضسُ زض هطاضزازّای  "ساذت  ،
هالٌاًِزضعَلهستهطاضزازٍیاٍاگصاضییٌجای

حسةتَاكنعطكیيهطاضزاز،اظعطینٍاگصاضیتسضیجیحوَم
هطاضزاز،ػولیهیضَز .

حوَمهٌتسثِزضپایاىزٍضُ

سطهایِگصاض ذاضجی تِ

هازُ  -10زض هطاضزازّای "ساذت ،تْطُتطزاضی ٍ ٍاگصاضی"ٍ ،اگصاضی حوَم هالٌاًِ 
هؤسسِتأهیيًٌٌسُهٌاتغهالیعطحهَضَعسطهایِگصاضی،تاتأییسّیأتهاتلاًجاماست .


ّایسطهایِگصاضیًِیيزستگاُزٍلتی،ذطیساض اًحػاضیًاالٍذسهات


زضهَضزآىزستِاظعطح
هازُ -11
گصاضیتِهیوتیاضاًِایػطضِ


سطهایِ
تَلیسیاستٍّوچٌیيزضهَاضزیًًِاالٍذسهاتتَلیسیعطحهَضز 
ضَز،زستگاُزٍلتیهیتَاًسذطیسًاالٍذسهاتتَلیسیضاتِهیعاىٍهیوتتؼییيضسُزضهطاضزازهطتَط

 
هی
زضچاضچَبهوطضاتهاًًَیتضویيًوایس .
فصل سًم  -وظام پذیزش
گصاضیّای ذاضجی زض چاضچَب

هازُ  -12ساظهاى ضوي اًجام ٍظائق هطتَط تِ پصیطش ٍ حوایت اظ سطهایِ
ّایتطَینسطهایِگصاضی ذاضجیزضزاذلٍذاضجًطَضٍ ّوچٌیي


هاًَى،هسؤٍلیتاًجامٍّسایتكؼالیت
ّوایصّاٍ

سطهایِگصاضی،اًجامهغالؼاتٍتحویواتًاضتطزی،تطگعاضی 

هؼطكیتستطّایهاًًَیٍكطغتّای 

ّایتیيالوللیشیضتظٍایجازاضتثاط ٍ ّواٌّگیتا


ّایهطتطىتاهؤسساتٍساظهاى

ّوٌاضی
سویٌاضّا ،
طهایِگصاضیذاضجیضاتطػْسُزاضز .
سایطزستگاُّازضجوغآٍضی،تٌظینٍاضایِاعالػاتهطتَطتِس 

هازُ ّ -13یأت هسؤٍلیت تطضسی ٍ اذص تػوین ًسثت تِ ًلیِ زضذَاستّای سطهایِگصاضی اػن اظ
زاض
ٍهٌاكغحاغلِضاػْسُ 

ّایهطتَطتِپصیطشٍ،ضٍزٍتًِاضگیطیسطهایِذاضجیٍذطٍجسطهایِ


زضذَاست
است .
)هاًَىهیتاضٌس ٍجلساتّیأتتا

هازُ -14اػضایثاتتّیأت،چْاضًلطهؼاًٍیيهطرعضسُزضهازُ(6
سِضأیهَاكناتراشهیگطزز.هؼاًٍاى

حضَضحساهلسًِلطاظاػضایثاتتضسویتیاكتٍِتػویواتتاحساهل
هَاضز،
ایي  
سایط ٍظاضتراًِّای شیضتظ تِ زػَت ضییس ّیأت تا حن ضأی زضجلسات حضَض ذَاٌّس یاكت.زض  
هیپصیطز .
تػویواتتااًثطیتآضاغَضت 
سطهایِگصاضاى،زضذَاستًتثیذَزضاتِّوطاُهساضًیًِزضًوًَِهطتَط هطرعضسُاستتِ

هازُ -15
ضتظ،زضذَاست


ًظطٍظاضتراًِترصشی
ساظهاىپساظاًجامتطضسیّایالظمٍاذص 

ساظهاىتسلینهیًوایٌس.


سطهایِگصاضی ضا تِ ّوطاُ ًظطات ًاضضٌاسی ساظهاى حساًثط ظطف هست پاًعزُ ضٍظ ًاضی زض ّیأت هغطح

هیًوایس.ػسم اػالم ًظط ٍظاضتراًِ شیضتظ ظطف هست زُ ضٍظ اظ تاضید ٍغَل استؼالم ،تِ هٌعلِ هَاكوت آى

هایِگصاضذاضجیًیع
گصاضیهعتَضتلویهیضَز.تطاساستػوینهترصًُِهثالًظطهَاكنسط 


سطهایِ
ٍظاضتراًِتا


اذصضسُاست،هجَظسطهایِگصاضیتٌظینٍ تاتأییسٍاهضایٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییغازض


ًسثتتِآى
هیگطزز .

ذاضجی،چگًَگیاًتوال

گصاضاىًَ،عًٍحَُسطهایِگصاضی 


گصاضیحاٍیهطرػاتسطهایِ

هجَظسطهایِ
تثػطُ-
سطهایِگصاضی،ذَاّستَز .

سَزٍهٌاكغحاغلضسٍُسایطضطایظهطتَطتِتػَیةّطعطح
فصل چهارم  -مزکش خدمات سزمایهگذاری خارجی
تِهٌظَضتسْیلٍتسطیغزضاًجامٍظایقهاًًَیساظهاىزضظهیٌِّای تطَین،پصیطشٍحوایتاظ

هازُ -16
سطهایِگصاض ذاضجی زض ًطَض ،هطًع ذسهات سطهایِگصاضی ذاضجی زضهحل ساظهاى تطٌیل ٍ ًوایٌسگاى


هطًعً،اًَىًلیِهطاجؼاتهتواضیاىسطهایِگصاضیذاضجیتِ

ضتظزضآىهستوطهیگطزًس.ایي 


ّایشی

زستگاُ

ّایشیضتظذَاّستَز .


ساظهاى

ٍظاضتاهَضاهتػازیٍزاضایی(ساظهاىاهَضهالیاتیًطَض،گوطىجوَْضیاسالهیایطاى)ٍ،ظاضتاهَض

هازُ-17
ذاضجٍِ،ظاضتتاظضگاًیٍ،ظاضتًاضٍاهَضاجتواػیٍ،ظاضتغٌایغٍهؼازىٍ،ظاضتجْازًطاٍضظی،تاًيهطًعی
جوَْضی اسالهی ایطاى ،ازاضُ ًل ثثت ضطًتّا ٍ هالٌیت غٌؼتی ،ساظهاى حلاظت هحیظ ظیست ٍ سایط
االذتیاضذَزضاتا اهضایتاالتطیي


ًوایسً،وایٌسُتام
زستگاُّایاجطایی ًٍِظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییتؼییيه 
ی

هواماجطاییآىزستگاُتِساظهاىهؼطكیهیًوایٌس .

تطحسةًیاظٍهتٌاسة

ًوایٌسگاىهعتَضاظًظطهوطضاتاسترساهیجعًٍاضًٌاىزستگاُهتثَعهحسَبضسٍُ
تااػالمساظهاىزضهطًعحاضطضسُتًِحَی

سطهایِگصاضاى،

تاحجنتواضاّایسطهایِگصاضیذاضجیٍهطاجؼِ

ًِتتَاًٌستطعثنٍظایقهحَلِزضایيهازُپاسرگَیهطاجؼاتتاضٌس .
ٍذسهاتیهطتَط

ضتظهؼطكیهیضًَسهجطیًلیِاهَضاجطایی


ّایشی

ًوایٌسگاًیًِاظعطفزستگاُ
هازُ-18
اضیّای ذاضجی هیتاضٌس.زستگاُ اجطایی شیضتظ هٌلق است تِ هٌظَض
تِ آى زستگاُ زضاضتثاط تا سطهایِگص 
ًاهِتًِوایٌسُهحَلگطزیسُاستٍ،ظایق،هسؤٍلیتّاٍ

حسياًجامٍظایلیًِزض اجطایهاًَىٍایي  
آییي
اذتیاضات ًوایٌسُ ضا تِ ًلیِ ٍاحسّای ظیطهجوَػِ ذَز اتالؽ ًوَزُ ٍ ّوعهاى ضًٍس اهَض اجطایی هطتَط تِ
ّایذاضجیزضحَظُهسؤٍلیتذَزضاتِگًَِایتاظتیٌیًوایسًِاًجامٍظایقًوایٌسُزضهطًع


گصاضی

سطهایِ

تسْیلگطزز .

ذَززضهطًع تطتیثی

ضتظ،تِهٌظَضحلظاستوطاضكؼالیتّایاجطاییٍذسهاتی 


زستگاُاجطاییشی
هازُ -19
ٍیژگیّاتِػٌَاىجاًطیيٍیهؼطكیًٌستا

اتراشًوایستاػالٍُتطًوایٌسُهؼطكیضسُ،كطززیگطیتاّواى 
زضؿیابًوایٌسُآىزستگاُاًجامٍظیلًِوایس .
اًجاماهَضاجطاییهطتَط

زضغَضتلعٍم،زستگاُاجطاییهیتَاًسحساًثطزًٍلطضاًیعزضسغحًاضضٌاستطای


تِآىزستگاُزضهطًعهستوطساظز .
گصاضیذاضجیتِضطحظیطتؼییيهیضَز :


ٍظایقهطًعذسهاتسطهایِ
هازُ-20
ّایالظمتِسطهایِگصاضاىذاضجی.


هطَضت

اعالعضساًیٍاضایِ
.1
 .2اًجام ّواٌّگیّای الظم زض اهَض هطتَط تِ اذص هجَظّای هَضزًیاظ اظ جولِ اػالهیِ تأسیس ،هجَظ
تطم ،گاظ ،تللي ،پطٍاًِ اًتطاف ٍ
آب  ،
ساظهاى حلاظت هحیظ ظیست ،پطٍاًِّای اًطؼاب هطتَط تِ  
هثلاظغسٍضهجَظسطهایِگصاضی.

ّایشیضتظ


ٍؿیطُاظزستگاُ
استرطاجهؼازى
اًجامّواٌّگیّایالظمزضاهَضهطتَطتِغسٍضضٍازیس،اجاظُاهاهتٍغسٍض پطٍاًًِاضاكطازهطتثظتا

.3
سطهایِگصاضیذاضجی.


هجَظسطهایِگصاضی

گصاضیّایذاضجیتؼساظغسٍض


ّایالظمزضاهَضهطتَطتِسطهایِ

اًجامّواٌّگی
.4
ضاهل ثثت ضطًت هطتطى ،ثثت سلاضش ٍ اهَضهطتَط تِ ٍضٍز ٍ ذطٍج سطهایِ ،هسائل گوطًی ٍ
هالیاتیٍؿیطُ.
شیضتظ آًْا زض
 .5اًجام ّواٌّگیّای الظم تَسظ ًوایٌسگاى زستگاُّا تیي ٍاحسّای اجطایی زستگاُ  
ّایسطهایِگصاضیذاضجی.


تازضذَاست
اضتثاط

ّایذاضجیاتراشهیگطزز.


گصاضی

هطاهثتزضحسياجطایتػویواتیًِزضذػَظسطهایِ
.6
فصل پىجم  -مقزرات يريد ،ارسشیابی ي ثبت سزمایه خارجی
هیتاضس:
ؿیطًوسیتِضطحظیط 

هازُ-21تطتیثاتهطتَطتٍِضٍز،اضظضیاتیٍثثتسطهایِذاضجیاػناظًوسیٍ
الق-سطهایًِوسی 
ٍ .1جًَُوسیاضظیهَضَعتٌس "الق" هازُ()11هاًَىًِزضیيزكؼِیاتِزكؼاتتِ هػستثسیلتِ
تَسظساظهاىتًِامسطهایِگصاض

ًطَضٍاضزهیضَز،زضتاضیدتثسیلتِضیالٍ،كنگَاّیتاًي

ضیالتِ

ذاضجی ثثت ٍتحتپَضص هاًَى هطاض هیگیطز.هؼازل ضیالی اضظ ٍاضزُ تِ حساب تٌگاُ اهتػازی
گصاضیٍاضیعهیگطزز.


سطهایِ
سطهایِپصیطٍیاحسابعطحهَضَع

ٍ .2جًَُوسیاضظیهَضَعتٌس "ب " هازُ()11هاًَىًِزضیيزكؼِیاتِزكؼاتتًِطَضٍاضزضسٍُ
یاعطحهَضَعسطهایِگصاضی

تثسیلًویضَز،تِحساباضظیتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطٍ 

تِضیال 
ٍاضیعهیگطزز.

هیگیطزٍ.جَُ یاز ضسُ تا
ایي ٍجَُ زضتاضید ٍاضیع تِ ًام سطهایِگصاض ذاضجی ثثت ٍتحت پَضص هاًَى هطاض  
گصاضیذاضجیهیضسس .


هطتَطتِسطهایِ
ًظاضتٍتأییسساظهاىتِهػطفذطیسّاٍسلاضضاتذاضجی
گصاضیذاضجی ،هطاتة


سطهایِ
ضثٌِپَلیضسویًطَضهٌلقاستزضهَضزحَالِّایاضظیهطتَطتِ 

تثػطُ-
ٍغَل،تاضیدتسؼیطً،امتٌگاُاهتػازیسطهایِپصیطٍ زض

ًَعاضظ ،تاضید 

ضاتاشًطًامحَالِزٌّسُ،هثلؾاضظ ،
غَضتتثسیلتِضیال،هؼازلضیالیاضظٍاضزُ،هستویواًتِساظهاىگَاّیًٌس .
ب-سطهایِؿیطًوسیذاضجیضاهلهَاضزهٌسضجزضتٌسّای"ب""،ج"ٍ "ز"شیلتؼطیقسطهایِذاضجیزض
)هاًَىهیتاضسًِهطاحلٍضٍز،اضظضیاتیٍثثتآًْاتِتطتیةظیطاست :

هازُ(1
هاضیيآالت،

 .1زض هَضز اهالم سطهایِای ؿیطًوسی ذاضجی هَضَع تٌسّای "ب" ٍ "ج " كَم (ضاهل 
تجْیعات ،اتعاضٍهغؼاتیسًی،هغؼاتهٌلػلِ،هَازاٍلیِ،اكعٍزًیٍ ًوٌی)ٍظاضتتاظضگاًیپساظ
تاٍضٍزاهالمسطهایِایؿیطًوسی ذاضجیً،سثتتِثثتسلاضشآهاضیٍاػالم

اػالمهَاكوتساظهاى 

اهسامهیًوایس.

ضتظجْتاضظضیاتیٍتطذیعاهالمٍاضزُ


هطاتةتِگوطىشی
اضظضیاتیگوطىزضذػَظتْایاهالمٍاضزُ،تِػٌَاىاضظضیاتیهاتلهثَلتلویضسٍُ تِزضذَاست
سطهایِگصاض ،هثلؾ اضظضیاتی هٌسضج زضپطٍاًِ ٍضٍزی تِ اضاكِ ّعیٌِّای حول ٍ ًول ٍ تیوِ ،تِ ًام


هطاضهیگیطز .

سطهایِگصاضذاضجیثثتٍاظتاضیدتطذیعتحتپَضصهاًَى

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

اضظضیاتی
ذَاّسگطكت .
آییيًاهًِسثتتِ
تثػطٍُ -1ظاضتتاظضگاًیٍساظهاىهٌللٌسظطفهستیيهاُاظتاضیداتالؽایي  
ایتطایثثتسلاضشآهاضیاهالمسطهایِای ؿیطًوسیذاضجیهَضَعایيتٌساهسامٍ

تْیًِوًَِ 
ٍیژُ
تطآىاساسػولًوایٌس .

زستزٍم

گوطىجوَْضیاسالهیایطاىهٌلقاستاضظضیاتیتْایهاضیيآالتٍتجْیعات 

تثػطُ-2
گصاضیّایذاضجیضاتِهیوتزستزٍماًجامزّس .


سطهایِ
هطتَطتِ
تثػطُ -3چٌاًچِهطرعضَزًِسطهایِذاضجیؿیطًوسیٍاضزُتًِطَضًاهع،هؼیَب ،ؿیطهاتل
ًویتاضس،هَضَعزض
استلازُ ٍیاتاهطرػاتاظْاضضسُزضكْطستتأییسضسُتَسظّیأتهٌغثن  

ّیأتهغطحٍاضظش آىهسوتاظًاالیٍاضزًُِهَضزتأییسّیأتهطاضًگیطز،اظحسابسطهایٍِاضزُ

ًسطذَاّسضس .
)هاًَى(ضاهلحناذتطاع،زاًصكٌی،اساهیٍػالین

زضهَضزاهالمسطهایِایهَضَعتٌس "ز"هازُ(1

.2
تجاضی ٍ ذسهات ترػػی) ساظهاى پس اظ اًجام تطضسیّای الظم ،گعاضش هطتَط تِ ایلای تؼْسات
هطاضزازی هَضَع هطاضزازّای كي آٍضی ٍ ذسهات ضازض ّیأت هغطحهیًوایس ٍ ٍجَُتأییس ضسُزض

تػَیةٍظیطاهَضاهتػازیٍزاضاییهیضساًس،تَسظّیأت

چاضچَبزستَضالؼولیًِّیأتتْیٍِتِ 

تحتپَضصهطاضهیگیطز.

تِػٌَاىسطهایِذاضجیثثتٍ
فصل ششم  -مقزرات خزيج سزمایه ي عایدات سزمایهای
اكعایصاضظشسطهایِهَضَع

ًلیِزضذَاستّاییًِهٌجطتِاًتوالسطهایِ،سَزٍ،ػایساتًاضیاظ

هازُ-22
هاًَىهیگطزز،تایسهستٌستِگعاضشهؤسسِحساتطسیػضَجاهؼِحساتطساىضسویایطاىتاضس .

ًٌس،هیسط


یازضسُتأییسهی
ایيگًَِاًتواالتپساظًسطًلیًِسَضاتهاًًَیتِهیعاًیًِهؤسسِحساتطسی
است .
گصاضیّایتٌس "الق" هازُ

هازُ -23اًتوالاغل،سَزٍػایساتًاضیاظاكعایصاضظشسطهایِهَضَع س 
طهایِ
غَضتهیپصیطز .

سطهایِگصاضذاضجی،اظعطینغسٍضًاالیهجاظ

()3هاًَىتِغَضتاضظٍیاتِزضذَاست
گصاضیّای هَضَع تٌس "ب" هازُ ( )3هاًَى اظ عطین اضظ حاغل اظ

ذطٍج سطهایِ ٍ هٌاكغ هطتَط تِ سطهایِ
غازضات هحػَالت تَلیسی ٍ یا اضظ حاغل اظ اضایِ ذسهات تٌگاُ اهتػازی سطهایِ پصیط ٍ یا غازضات سایط
ًاالّایهجاظاًجامهیپصیطز .


ّیأتتطاساسگعاضشهؤسسِحساتطسیپیطاهَىآذطیيٍضؼیتاغلسطهایِ،هیعاىسَز سطهایٍِػایسات
ّطهَضزضاغازضهیًٌس .

ایهتؼلنتِسطهایِگصاضذاضجی،هجَظذطٍجٍجَُهطتَطزض


سطهایِ


ػسماهٌاىغازضات ،تِ

گصاضیّایهَضَعتٌس"ب "هازُ()3هاًَى،چٌاًچِزضًتیجِ 


زضهَضزسطهایِ
تثػطُ -
ًظطّیأتتأهیياضظتطایاًتواالتهَضزًظط،هیسطٍضطٍضی تطریعزازُضَز،اضظهَضزًیاظاظعطین ًظام
تاًٌیتأهیيهیگطزز .


هازُ -24چٌاًچِ هجَظسطهایِگصاضیهؼغَف تِ تٌس "ب" ٍ یا "ج "هازُ ()17هاًَى گطزز ،هجَظهصًَض زض
یيحساباهاًیًعز

هایِپصیطهیتَاًساضظحاغلاظغازضاتذَزضازض

حٌنهجَظغازضاتهیتاضسٍتٌگاُسط

گصاضیتؼییيضسُاست،


ٍاضیعًوَزٍُزضحسهػاضكیًِزضهجَظسطهایِ
یٌیاظتاًيّایزاذلیٍیاذاضجی 

تطزاضتٍتِسطهایِگصاضذاضجیپطزاذتًوایس .

هستویواًاظآى
ّطگًَِهاظازاضظًسثتتِهػاضفهاتلتطزاضت،هطوَلهوطضاتاضظیًطَضاست .
زض ّط غَضت تٌگاُ اهتػازی سطهایِپصیط هٌلق است پس اظ پطزاذت ٍجَُ هطتَط ضوي اضایِ گَاّی اًجام
غازضات،هطاتةضاًتثاًتِاعالعساظهاىتطساًس .
گصاضیّای ذاضجی زضحسٍز هػاضف تؼییي ضسُ اظ سَی ّیأت ،اظ

هازُ  - 25اضظ حاغل اظ غازضات سطهایِ
ضوَلّطگًَِهوطضاتهحسٍزًٌٌسغازضاتٍهوطضاتاضظیاظجولِسپطزى تؼْستطایتاظگطتاضظحاغلاظ
گطزز،هؼافهیتاضس .


زضآیٌسُجاضیهی
غازضاتتًِطَضتطاساسهوطضاتزٍلتیهَجَزٍیاآًچِ
تٌگاُّای اهتػازی
هازُ -26زضغَضتٍجَزهحسٍزیتهاًًَیٍیااػوالضسُاظسَیزٍلتًِزضًتیجِآى  
هحسٍزیتهاًًَیٍیاتػوینزٍلتتطای ػسماًجام

سطهایِپصیطًتَاًٌستَلیساتذَزضاغازضًوایٌس،هازامًِ 

اجاظُزاضًستَلیساتذَزضازضتاظاضزاذلیتِكطٍشضساًسٍُ زض هواتل

غازضاتجاضیاست،تٌگاُّایهعتَض 

تأهیي هؼازل ضیالی هػاضف اضظی هٌسضج زض هجَظ سطهایِگصاضی ،اضظ هَضز ًظط ضا اظ ًظام تاًٌی ذطیساضی ٍ
هٌتولًوَزٍُیاهثازضتتِغسٍضًاالّایهجاظًوایٌس .
هازُ ٍ -27جَُ هاتل اًتوال هَضَع هاًَى پس اظ تأییس ّیأت تَسظ سطهایِگصاض ذاضجی اظ سیستن تاًٌی
هیضَزٍتسیيهٌظَضتاًيهطًعیجوَْضیاسالهی ایطاىاضظالظمضازضاذتیاضًظامتاًٌی
ذطیساضیٍحَالِ 
هطاضذَاّسزاز .
ذاتوِاًجام تططیلات

هازُّ -28طگاُسطهایِگصاضذاضجیٍجَُهاتلاًتوالضاظطفهستضصهاُاظتاضید 
ذاضجهیگطزز .

ازاضیهطتَط،تِذاضجاًتوالًسّسٍ،جَُهعتَضاظضوَلهاًَى

پصیطهیتاضس .


استوطاضضوَلهاًَىتطٍجَُهعتَضتاتأییسّیأتاهٌاى

گصاضذاضجیزضغَضتتوایلهیتَاًستوامیاهسوتیاظهثالؾهاتلاًتوالًاضیاظهَاز(،)13


سطهایِ
هازُ-29
زضّواىتٌگاُاذتػاظزّسٍیاپساظعی

سطهایِگصاضیذَز

()15(ٍ)14هاًَىضاتااجاظُّیأتتِاكعایص
گصاضی،غطفسطهایِگصاضیجسیستٌوایس .


هجَظسطهایِ
تططیلاتهاًًَیتطایاذص
تؼْساتهاتل پصیطش

هازُ -30زٍلتتاضػایتاغل()138هاًَىاساسیجوَْضیاسالهیایطاىتؼییيحسٍز 
گصاضیتلَیضهیًوایس .


سطهایِ
هَضَعتثػطُ()2هازُ()17هاًَىضاتٍِظیطاىػضَضَضایػالی
هطتَطضاتاسوق

ّیأتهجاظاستهیعاىذساضتحاغلاظهوٌَػیتٍیاتَهقاجطایهَاكوتٌاهِّایهالی 


سطهایِگصاضی ًِ زض هجَظ

تؼْسات حال ضسُ زض هحسٍزُ تؼْسات هاتل پصیطش اظ سَی ضَضای ػالی 
سطهایِگصاضیهیسگطزیسُاست،تؼییيًوایس .


هالىتػوینگیطیزضذػَظاذتیاضهَضَعایيهازُ،هَاكوتاًثطیتٍظیطاىػضَضَضاییازضسُاست .
)آییيًاهِزاذلیّیأت زٍلتهاتلغسٍض

تػویواتهترصُزضغَضتتأییسضییسجوَْضتاضػایتهازُ(19
است .
گصاضذاضجی،سطهایِگصاضیذَز زضایطاىضاتیوًِوایس ٍتِ هَجةهلازتیوًِاهِ ،تِ


ّطگاُسطهایِ
هازُ -31
سطهایِگصاض غَضت گطكتِ ،هؤسسِ تیوِ

ٍاسغِ پطزاذتی ًِ تاتت ذساضت ًاضی اظ ذغطات ؿیطتجاضی تِ 
تطذَضزاضهیتاضسًِتٍِاسغِآىپطزاذتذساضتغَضت

سطهایِگصاضضَز،جاًطیياظّواىحوَهی

جاًطیي
گطكتِ است.ایي جاًطیٌی ٍاگصاضی سطهایِ هحسَب ًرَاّس ضس هگط ایٌٌِ حسة هَضز ،هَاز ( ٍ )4یا ()10
هاًَىضػایتضسُتاضس .
فصل هفتم  -مقزرات عمًمی
گصاضذاضجیهٌلقاستاظتاضیداتالؽهجَظسطهایِگصاضیعیهستهطرػیًِتِاهتضای


سطهایِ
هازُ-32
تَسظّیأتتؼییيهیگطزز،هثازضت تٍِضٍزترطیاظسطهایِذَزتًِطَض،

ضطایظعطحهَضزسطهایِگصاضی

هیتاضس ،تٌوایس.زضغَضتی ًِ سطهایِگصاض زضعی هست هطرع
ًِ حاًی اظ ػعم سطهایِگصاض تِ اجطای عطح  
ًٌوایسٍیاتااضایِزالیلهاًغًٌٌسًُسثتتِتوسیسهستاهسام

ضسُهثازضتتٍِضٍزترطیاظسطهایِتًِطَض
سطهایِگصاضیٍیتاعلضسُتلویذَاّسضس .

ًٌٌس،هجَظ

سطهایِگصاضذاضجیهَظقاستّطگًَِتـییطزضًام،ضٌلحوَهی،تاتؼیت ٍ تـییطاتتیصاظ سی

هازُ -33
زضغس ( )%30زض هالٌیت ذَزضا تِ اعالع ّیأت تطساًس.هازُ -34زضهَاضزیًِ اًجام سطهایِگصاضی ذاضجی
هٌجط تِ تطٌیل ضطًت ایطاًی گطزز ،تولي ظهیي تِ ًامضطًت هتٌاسة تا عطح سطهایِگصاضی تِ تطریع
هیتاضس .
ساظهاىهجاظ 
ّایاجطاییشیضتظاظجولٍِظاضتاهَضذاضجٍِ،ظاضتًطَضٍ،ظاضت ًاضٍاهَض اجتواػیٍ


زستگاُ
هازُ -35
سطهایِگصاضاى ،هسیطاى،

ًیطٍی اًتظاهی ،هٌللٌس زض ذػَظ غسٍض ضٍازیس ،اجاظُ اهاهت ،غسٍض پطٍاًِ ًاض تطای
ّایهطوَلهاًَى ،تطاساسزضذَاست


گصاضی

آًْازضاضتثاطتاسطهایِ
ًاضضٌاساىذاضجیٍتستگاىزضجِیي 
ساظهاىاهسامًوایٌس .
ٍظاضتاهَضذاضجِهٌلقاستزضذػَظضٍازیسٍضٍزحسةهَضزتِضطحظیطاهسامًوایس :
تاحنٍضٍزٍاهاهتسِهاُ،

القٍ-ظاضتاهَضذاضجِتاتأییسساظهاىهجَظغسٍضضٍازیسًثیطالوساكطُسِسالِ،
زضّطتاضتطایّطكطزضاتًِوایٌسگیّایجوَْضیاسالهیایطاىزضذاضجاظًطَضاتالؽًوایس .

اكطازهؼطكیضسُپساظٍضٍزتًِطَضهیتَاًٌستاهطاجؼِتِازاضُگصضًاهٍِ ضٍازیسٍظاضتاهَضذاضجٍِ

ب -
اضایِتأییسیِساظهاى،اجاظُاهاهتذَزضاتِهستیٌسالتوسیسًوایٌس .
توسیساهاهتتِغَضتزضجهْطًثیطالوساكطُتااػتثاضیٌسالِغَضتهیپصیطزتاكطز هَظقتِاذصضٍازیس


ضكتٍتطگطتًطَز .
زضحسٍزاعالػاتی است

هازُ -36هسؤٍلیتساظهاىزض هثالاًتطاضػوَهیاعالػاتهَضَعهازُ()21هاًَى ،
ًِزضػطفتجاضیهاتلاًتطاضتاضس.تطریعهاتلاًتطاضتَزىاعالػاتتِػْسُّیأتاست .
آییيًاهِحسةهَضزاظ
هازُ - 37ساظهاىٍّیأتهجاظًستطایاًجامٍظایقٍتٌالیقهوطضزضهاًَىٍایي  
حساتساضاىضسویایطاىٍسایطهؤسسات

ایٍهطاٍضُایهؤسساتحساتطسیػضَجاهؼِ


سهاتترػػیحطكِ
ذ
ذػَغیٍتؼاًٍیٍاجسضطایظاستلازًُوایس .
ذاضجیًِهـایطتا هلاز

ّایّیأتٍظیطاىزضهَضزسطهایِگصاضی 


ًلیِهوطضاتهصًَضزضتػَیثٌاهِ
هازُ -38
ًاهِلـَهیگطزز .

،اظتاضیدالظماالجطاضسىایي 
آییي

ًاهِهیتاضس


ایيآییي
هؼاٍىاٍلضییسجوَْض

هحوسضضاػاضف-

