آيين نامه اجرايي
قانون مبارزه با پولشويي

آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي
فصل اول  -تعاريف
ماده  -1دس اي ٚآييٛ ٚاٗ ٠اغكالحات  ٝػثاسات تً ٠اس سكت ٠ته ٠ضهش صيهش
تؼشيق ٗي ُشدٛذ:
آق -ها :ٙٞٛهاٗ ٙٞٛثاسص ٟتا پٓٞطٞيي ٗػٞب - 1386
ب  -استاب سخٞعٗ :طتشي  ٝيا ١ش ضخع اػٖ اص اغيًْٝ ،يهْ يها ٘ٛايٜهذٟ
هاٛٞٛي ً ٠تشاي تشخٞسداسي اص خذٗات ،اٛدإ ٗؼاٗٔٛ ،٠وْ  ٝاٛتوهاّ ٝخهٝ ٟٞ
اٗٞاّ ُشاٛوي٘ت (ٛظيش قال ،خٞا١شات ،ػتيو ٝ ٠آثاس ٜ١شي ُشاٛث٢ها  ٝؿيهش) ٟ
ت ٠اضخاظ حويوي  ٝحوٞهي ٗط٘ ّٞهاٗ ٙٞٛشاخؼٗ ٠ي ٘ٛايذ.
ج -ضٜاسايي آٝي :٠تكثين  ٝثثت ٗطخػات اظ٢اسضذ ٟتٞسف استاب سخٞع تا
ٗذاسى ضٜاسايي  ٝدسغٞست اهذإ تٞسف ٘ٛايٜذ ٟيا ًٝيهْ ػهال ٟٝتهش ثثهت
ٗطخػات ًٝيْ يا ٘ٛايٜذ ،ٟثثت ٗطخػات اغيْ.
د  -ضٜاسايي ًاْٗ :ضٜاسايي دهين استاب سخٞع تِٜ١ ٠إ اساي ٠خذٗات پاي٠
ت ٠ضش ٗزًٞس دس تٜذ١اي (د) ٗ )ٟ (ٝاد )3 ( ٟاي ٚآييٛ ٚاٗ.٠
ٗ - ٟؤسسات اػتثاسي :تا٢ٌٛا (اػٖ اص تا٢ٌٛاي ايشاٛهي  ٝضهؼة ٘ٛ ٝايٜهذُي
تا٢ٌٛاي خاسخي ٗستوش دس خ٘٢هٞسي اسهالٗي ايهشاٗ ،)ٙؤسسهات اػتثهاسي
ؿيشتاٌٛي ،تؼاٛٝي٢اي اػتثاس ،غهٜذٝه٢اي ههشؼ آحسه ،٠ٜضهشًت ٓيضيٜهَ،
ضشًت٢اي سشٗاي ٠پزيش ،غشاكي٢ا  ٝسايش اضخاظ حويوي  ٝحوٞهي ً ٠ت ٠اٗش
ٝاسكُ ٠شي ٝخ ٟٞاهذإ ٗي ٘ٛايٜذ.

ٗ -ٝؼاٗالت  ٝػ٘ٔيات ٗطٌٞىٗ :ؼاٗالت  ٝػ٘ٔيهاتي ًه ٠اضهخاظ تها دس
دست داضت ٚاقالػات  ٝيا هشاي ٝ ٚضٞا١ذ ٜٗكوي ظ ٚپيذا ًٜٜذ ًه ٠ايهٚ
ػ٘ٔيات ٗ ٝؼاٗالت تٜٗ ٠ظٞس پٓٞطٞيي اٛدإ ٗي ضٞد.
تبصره  -هشاي ٝ ٚضٞا١ذ ٜٗكوي ػثاست است اص ضهشايف ٗ ٝوتؿهياتي ًه٠
يي اٛساٗ ٙتؼاسف سا ٝاداس ت ٠تحوين دسخػٞظ ٜٗطأ ٗاّ  ٝسپشدُ ٟزاسي
يا سايش ػ٘ٔيات ٗشتٞـ ٗي ٘ٛايذ .تشخي اص اي ٚػ٘ٔيات ٗ ٝؼاٗالت ٗطٌٞى
ػثاستٜذ اص:
ٗ -1ؼاٗالت  ٝػ٘ٔيات ٗآي ٗشتٞـ ت ٠استاب سخٞع ًه ٠تهيص اص سهك
كؼآيت ٗٞسداٛتظاس ٝي تاضذ.
ً -2طق خؼْ ،اظ٢اس ًزب  ٝيا ُضاسش خهالف ٝاههغ اص سهٞي استهاب
سخٞع هثْ يا تؼذ اص آٗ ٠ٌٛؼاٗٔ ٠اي غٞست ُيشد ٛ ٝيهض دس صٗها ٙاخهز
خذٗات پاي.٠
ٗ -3ؼاٗالتي ً ٠ت١ ٠ش تشتية ٗطخع ضٞد ريٜلغ ٝاهؼي حذاهْ يٌي اص
ٗتؼاٗٔي ٚظا١شي آ ٙضخع يا اضخاظ ديِشي تٞد ٟاٛذ.
ٗ -4ؼاٗالت تداسي تيص اص سوق ٗوشس ً ٠تها ٗٞؾهٞع كؼآيهت استهاب
سخٞع  ٝا١ذاف تداسي ضٜاخت ٠ضذ ٟاص ٝي ٗـايش تاضذ.
ٗ -5ؼاٗالتي ً ٠اهاٗتِا ٟهاٛٞٛي قشف ٗؼاٗٔ ٠دس ٜٗاقن پشخكش (اص ٛظش
پٓٞطٞيي) ٝاهغ ضذ ٟتاضذ.
ٗ -6ؼاٗالت تيص اص سوق ٗوشس ً ٠استاب سخٞع ،هثْ يا حيٗ ٚؼاٗٔ ٠اص
اٛدإ آ ٙاٛػشاف داد ٝ ٟيا تؼذ اص اٛدإ ٗؼاٗٔ ٠تذ ٙٝدٓيْ ٜٗكوي ٛسثت
ت ٠كسخ هشاسداد اهذإ ٘ٛايذ.
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ٗ -7ؼاٗالتي ً ٠قثن ػشف ًاسي اضخاظ ٗط٘ ،ّٞپيچيذ ،ٟؿيشٗؼّ٘ٞ
 ٝتذ ٙٝا١ذاف اهتػادي ٝاؾ ٗي تاضذ.
ص  -سوق ٗوشسٗ :ثٔؾ يٌػذ  ٝپٜداٗ ٟئي )150/000/000( ٙٞسياّ ٝخٛ ٠وذ
يا ٗؼادّ آ ٙت ٠سايش اسص١ا ً ٝاالي ُشاٛث٢ا ١يأت ٝصيهشا ٙدس غهٞست ٛيهاص،
سوق ٗزًٞس سا تا تٞخ ٠ت ٠ضشايف اهتػادي ًطٞس تؼذيْ خٞا١ذ ٞ٘ٛد.
 ٝخٛ ٠وذ١ :شُٗ ٠ٛٞسٌٞى  ٝاسٌٜاس  ٝاٞٛاع چٌ٢ايي ًٛ ٠وْ  ٝاٛتواّآ٢ٛا ٗستٜذ ٛطذ ٝ ٟؿيشهاتْ سدياتي تاضذ ،اص هثيْ چٌ٢هاي ػهادي دس ٝخه٠
حاْٗ  ٝسايش چٌ٢ايي ً ٠داسٛذ ٟآ ٙؿيشريٜلغ آٝي ٠تاضذ (اصهثيْ چٌ٢هاي
پطت ٞٛيس ضذ ٟتٞسف اضخاظ ثآث ،اٞٛاع چي پ ٝ ّٞچهي ٗسهاكشتي ٝ
ايشا ٙچي ٞٗ ٝاسد ٗطات.)٠
ـ  -اضخاظ ٗط٘ :ّٞت٘اٗي اضخاظ حويوي  ٝحوٞهي ٗٞؾٞع ٗٞاد (ٝ )5
( )6ها ٙٞٛاص خ٘ٔ ٠تاٛي ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسالٗي ايشا ،ٙتا٢ٌٛهاٗ ،ؤسسهات
ٗآي  ٝاػتثاسي ،تٞسس اٝسام ته٢اداس ،تيه٘١ ٠ا ،تي٘ٗ ٠شًهضي ،غٜذٝههه٢اي
ههشؼ آحس ،٠ٜتٜياد١ا ٞٗٝسسات خيشيه ٝ ٠ضه٢شداسي٢ا ٘١ ٝچٜهي ٚدكهاتش
اسٜاد سس٘يًٝ ،الي دادُستشي ،حساتشسا ،ٙحساتذاساً ،ٙاسضٜاسا ٙسس٘ي
دادُستشي  ٝتاصسسا ٙهاٛٞٛي.
يٗ -طاؿْ ؿيشٗآي :اضخاغي ًٗ ٠ؼاٗالت صيادي سا ت ٠غٞست ٛوذي اٛدهإ
داد ٝ ٟاص ٛظش پٓٞطٞيي دس ٗؼشؼ خكش هشاس داسٛذ اص هثيْ پيص كشٝضٜذُاٙ
ٗسٌ ٚيا خٞدس ،ٝقالكشٝضا ،ٙكشٝضٜذُا ٙخٞدس ٝ ٝكشضه٢اي ُشاٛوي٘هت ٝ
كشٝضٜذُا ٙػتيوٗ ٝ ٠حػٞالت كشِٜ١ي ُشا ٙهي٘ت.
ى -خذٗات پاي :٠خذٗاتي ً ٠قثن ٗوشسات ،پيص ٛياص  ٝالصٗه ٠اسائه ٠سهايش
خذٗات تٞسف اضخاظ ٗط٘ٗ ّٞي تاضذ  ٝپس اص آ ٙاستاب سخٞع تٜٗ ٠ظٞس
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اخز خذٗات ٌٗشس ٗ ٝت٘ادي ت ٠اضخاظ ٗط٘ٗ ّٞشاخؼٗ ٠ي ًٜٜهذٛ ،ظيهش
اكتتا ١ش ٞٛع حساب دس تا٢ٌٛا ،اخز ًذ ٗؼهاٗالتي دس تهٞسس اٝسام ت٢هاداس،
اخز ًذ اهتػادي ،اخز ًاست تاصسُاٛي  ٝخٞاص ًسة.
ّ -ضٜاسٔٗ ٠ي اضخاظ حوٞهي :ضه٘اسٜٗ ٟحػهش ته ٠كهشدي ًه ٠تشاسهاس
تػٞية ٛاٗ ٠ض٘اس /16169 ٟت ٗ -ٟ 39271هٞس  1388/1/29ته ٠ت٘هاٗي
اضخاظ حوٞهي اختػاظ ٗي ياتذ.
ٕ -ض٘اس ٟكشاُيش اضخاظ خاسخي :ضه٘اسٜٗ ٟحػهش ته ٠كهشدي ًهٗ ٠كهاتن
تػٞية ٛاٗ ٠ضه٘اس /16173 ٟت ٗ -ٟ 40266هٞس 1388/1/29ته ٠ت٘هاٗي
اتثاع خاسخي ٗشتثف تا خ٘ٞ٢سي اسالٗي ايشا ٙتٞسف پايِأٗ ٟهي اقالػهات
اتثاع خاسخي اختػاظ ٗي ياتذ.
 -ٙضٞسا :ضٞساي ػآي ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي.
س -دتيشخا :٠ٛدتيشخا ٠ٛضٞساي ػآي ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي ت ٠ضش ٗهزًٞس دس
ٗاد.)37( ٟ
عٝ -احذ اقالػات ٗآيٝ :احذي ٗت٘شًض ٗ ٝستوْ ًٗ ٠سهوٓٞيت دسياكهت،
تدضي ٝ ٠تحٔيْ  ٝاسخاع ُضاسض٢اي ٗؼاٗالت ٗطٌٞى تٗ ٠شاخغ ري ستف سا
ت ٠ػ٢ذ ٟداسد ت ٠ضش ٗزًٞس دس ٗاد.)38( ٟ
فصل دوم  -شناسايي ارباب رجوع
ماده ٗ -2ؤسسات اػتثاسي ،تي٘١ ٠ا  ٝضشًت تٞسس ٗٞظلٜذ ِٜ١هإ اسائه٠
ت٘اٗي خذٗات  ٝاٛدإ ػ٘ٔيات پٓٞي ٗ ٝآي حتهي ً٘تهش اص سهوق ٗوهشس اص
خ٘ٔ ٠اٛدإ ١شُ ٠ٛٞدسياكت  ٝپشداخت ،حٞآٝ ٠خ ،٠غذٝس  ٝپشداخت چهي،
اسائ ٠تس٢يالت ،غذٝس اٞٛاع ًاست دسياكت  ٝپشداخت ،غذٝس ؾ٘اٛتٜاٗ ،٠خشيذ
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 ٝكشٝش اسص  ٝاٝسام ُٞا١ي سپشد ٝ ٟاٝسام ٗطاسًت ،هث ّٞؾه٘اٛت  ٝتؼ٢هذ
ؾاٜٗا ٙت١ ٠ش ضٌْ اص هثيْ اٗؿاي سلت ،٠تشٝات  ٝاػتثاسات اسٜادي ،خشيذ
 ٝكشٝش س٢إ ٛسثت ت ٠ضٜاسايي آٝي ٠استاب سخٞع (ت ٠ضش تٜذ١اي " آق
" " ٝب " ٗاد ))3( ٟاهذإ ٞ٘ٛد ٝ ٟاقالػات آ ٙسا دس سيست٘٢اي اقالػاتي
خٞد ثثت ٘ٛايٜذ.
تبصره -پشداخت هثٞؼ دٓٝتي  ٝخذٗات ض٢شي ً٘تش اص سوق ٗوشس ٛياصي
ت ٠ضٜاسايي ٛذاسد.
ماده  -3ت٘اٗي اضخاظ ٗطٌ٘ٔٗ ّٞق ت ٠ضٜاسهايي آٝيه ٠استهاب سخهٞع
ِٜ١إ اٛدإ ١شُٗ ٠ٛٞؼاٗٔ ،٠ػ٘ٔيات  ٝاسائ ٠خذٗات تيص اص سوق ٗوشس  ٝيا
ِٜ١إ ٝخٞد ظ ٚت ٠اٛدإ پٓٞطٞيي ،ت ٠ضش صيش ٗي تاضٜذ:
آق -ضٜاسايي آٝي ٠ضخع حويوي
 -1ضٜاسايي آٝي ٠ضخع حويوي تشاساس ضه٘اسٔٗ ٟهي ً ٝذپسهتي
ٗحْ سٌٛٞت  ٝتكاتن آ ٙتا اغْ ًاست ٗٔي دس حذ ٗتؼاسف غٞست
ٗي پزيشد.
تبصره -دس غٞست استثاـ تش خف اضخاظ ٗط٘ ّٞتها سهاصٗا ٙثثهت
احٞاّ ًطٞس  ٝتكثين اص آ ٙقشيهن ،اخهز ضٜاسهٜاٗ ٠ػٌسهذاس يها
ُٞا١يٜاٗ ٠ساٜٛذُي يا ُزسٛاٗٗ ٠ؼتثش تالٗاٛغ ٗي تاضذ.
 -2دسخػٞظ اتثاع خاسخيُ ،زسٛاٗٗ ٠ؼتثش ًطٞس ٗتثهٞع ًه ٠داساي
ٗدٞص ٝسٝد  ٝاهاٗت تاضذ يا ًاست ٞ١يت  ٝيا تهشٍ آٗهايص اتثهاع
خاسخي ٗؼتثشٗ ،ذاسى ضٜاسايي ٗحسٞب ٗي ُشدد.
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تبصره -اخشاي ت٘اٗي تٌآيق ٗزًٞس دس آيهيٛ ٚاٗه ٠اخشايهي هها ٙٞٛآهضإ
اختػاظ ض٘اسٔٗ ٟي ً ٝذپستي تشاي ًٔي ٠اتثهاع ايشاٛهي ٘١چٜها ٙآضاٗهي
است.
ب  -ضٜاسايي آٝي ٠ضخع حوٞهي
 -1ضٜاسايي آٝي ٠ضخع حوٞهي تشاساس ضٜاسهٔٗ ٠هي ً ٝذپسهتي
اهاٗتِا ٟهاٛٞٛي ضخع حوٞهي  ٝتكثيهن آ ٙتها اغهْ يها تػهٞيش
ٗػذم ًاست ضٜاسٗ( ٠زًٞس دس آييٛ ٚاٗ ٠آضإ استلاد ٟاص ضٜاس٠
ٗٔي اضخاظ حوٞهي) غٞست ٗي ُيشد.
 -2دسخػٞظ ضخع حوٞهي خاسخي ،ضٜاسايي تا اخز ٗذاسى ٗدٞص
كؼآيت ٗؼتثش دس ايشا ٝ ٙض٘اس ٟاختػاغي اتثاع خاسخي ٗأخٞر ٟاص
پايِأٗ ٟي اقالػات اتثاع خاسخي غٞست خٞا١ذُشكت.
 -3ضٜاسايي آٝي ٠ضخع حويوهي ٗؼشكهي ضهذ ٟاص سهٞي ضهخع
حوٞهي تشاتش ؾٞاتف ٗوشس دس ٗٞسد اضخاظ حويوي غٞست خٞا١هذ
پزيشكت.
ٗ -4تػذيا ٙضٜاسايي آٝي ٠استاب سخهٞع ٗٞظلٜهذ دس ٗهٞاسدي ًه٠
ٛسثت ت ٠اغآت ٗذاسى ضٜاسايي اسائ ٠ضذ ٟتٞسف استهاب سخهٞع
ات٢إ داضت ٠تاضٜذ ،اص قشين تحوين اص سايش ٛظاٗ٢ها  ٝپايِا٢١هاي
اقالػاتي  ٝيا استؼالٕ اص ٗشاخغ ري ستف هاٛٞٛي ٗكٔغ ٛسهثت ته٠
سكغ ات٢إ  ٝضٜاسايي اهذإ ٘ٛايٜذ .ت١ ٠ش حاّ ،اسائ ٠خذٗت تا سكغ
ات٢إ ٗتٞهق ٗي ُشدد.
ج -ضٜاسايي آٝي ٠دس ٗٞاسد ؿيشتاٌٛي
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 -1ت٘اٗي اضخاغي ً ٠ػ٢ذ ٟداس اسائ ٠خذٗات ٗشتهٞـ ته ٠غهٜذٝم
اٗاٛات  ٝغٜذٝم پستي دس ًطٞس ١ستٜذ ،تِٜ١ ٠إ اسائه ٠خهذٗت
ٗٞظق ت ٠ضٜاسايي استاب سخٞع ٗي تاضٜذ.
 -2ت٘اٗي اضخاغي ً ٠دس صٗي ٠ٜهث ّٞيها خاتدهايي اٗاٛهات  ٝاسائه٠
خذٗات پستي ت ٠استاب سخٞع كؼآيت داسٛذٞٗ ،ظلٜذ دس ٗهٞاسدي
ً ٠اسصش اٗاٛات ٗ ٝح٘١ ٠ٓٞاي پستي اص سٞي استاب سخٞع تيص
اص سوق ٗوشس اػالٕ ٗي ُشددٛ ،سثت ته ٠ضٜاسهايي استهاب سخهٞع
اهذإ ٘ٛايٜذ.
 -3ت٘اٗي اغٜاكي ً ٠ت ٠تطخيع ضٞسا دس ٗؼشؼ استلاد ٟپٓٞطٞياٙ
هشاس داسٛذٞٗ ،ظلٜذ دس ت٘اٗي ٗؼاٗالت تيص اص سوق ٗوشس ٛسثت
ت ٠ضٜاسايي آٝيٗ ٠طتشيا ٙاهذإ  ٝآ ٙسا ثثت ٘ٛايٜهذ .ايه ٚػهذٟ
٘١چٜيٞٗ ٚظق ت ٠دسج ض٘اسٜٗ ٟحػش ت ٠كشد اضخاظ دس كاًتٞس
كشٝش ١ستٜذ.
د -ضٜاسايي ًاْٗ اضخاظ حويوي
اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ تِٜ١ ٠إ اسائ ٠خهذٗات پايه( ٠تهٝ ٠يهه ٟدس صٗهاٙ
اكتتا حساب تاٌٛي) ػال ٟٝتش ضٜاسايي آٝيٗ( ٠زًٞس دس تٜذ آق ايٗ ٚهاد)ٟ
ٛسثت ت ٠ضٜاسايي ًاْٗ استاب سخٞع  ٝتخ٘ي ٚسك كؼآيت ٗهٞسد اٛتظهاس
ٝي ت ٠ضش صيش اهذإ ٘ٛايٜذ:
 -1اخز ٗؼشكي ٛاٗٗ ٠ؼتثش تا اٗؿهاي حهذاهْ يهي ٛلهش اص ٗطهتشياٙ
ضٜاخت ٠ضذ ٟيا اضخاظ ٗٞسد اػت٘هاد يها ٗؼشكهي ٛاٗه ٠اص يٌهي اص
ٗؤسسات اػتثاسي داساي ٗدٞص اص تاٛي ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسهالٗي
ايشا ،ٙساصٗا٢ٛاي دٓٝتي  ٝيا ٢ٛاد١ا ً ٝا٢ٛٞٛاي حشك ٠اي سس٘ي.
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 -2اخز اقالػات اص استاب سخٞع دس ٗٞسد سٞاتن استثهاـ تها اضهخاظ
ٗط٘ ٝ ّٞاستؼالٕ اص اضخاظ ٗهزًٞس تهٜٗ ٠ظهٞس تؼيهي ٚغهحت
اقالػات اسائ ٠ضذ ٟاص سٞي استاب سخٞع.
 -3اخز خٞاص ًسة ٗؼتثش تٝ ٠يه ٟدس ٗٞسد ٗطاؿْ ؿيشٗآي ً ٠تيطتش
دس ٗؼشؼ پٓٞطٞيي هشاس داسٛذ اص هثيْ قالكشٝضها ،ٙكشٝضهٜذُاٙ
اضياي ُشاٛوي٘ت ،تِٜا٢١اي ٗؼاٗالت اٗالى  ٝخٞدس.ٝ
 -4اخز ُٞا١ي اضتـاّ تً ٠اس اص اضخاظ حويوي داساي خٞاص ًسة ٝ
يا اص اضخاظ حوٞهي داساي ضٜاسٔٗ ٠ي.
 -5اخز اقالػات دس ٗٞسد ٞٛع ٗ ٝيضا ٙكؼآيهت استهاب سخهٞع خ٢هت
تؼيي ٚسك ُشدش ٗٞسداٛتظاس استاب سخٞع دس حٞص ٟكؼآيت خٞد.
 -ٟضٜاسايي ًاْٗ اضخاظ حوٞهي.
 -1اخز اقالػات ساخغ تٞٛ ٠عٗ ،ا١يت ٗ ٝيضا ٙكؼآيت استاب سخٞع ت٠
ٜٗظٞس تخ٘ي ٚسك كؼآيت ٗٞسداٛتظاس.
 -2اخز اقالػات دسخػٞظ اساسٜاٗ ،٠ضشًت ٛاٗ ،٠س٢اٗذاسا ٙػ٘ذ،ٟ
ٞٛع كؼآيت ،تأٗيًٜٜ ٚذُاٜٗ ٙاتغ ٗآي ضخع حوٞهيٗ ،ؤسسا،ٙ
ٗذيشا ،ٙتاصسسا ،ٙحساتشساٛ ٝ ٙطاٛي اهاٗتِا ٟآٛا.ٙ
 -3اخز اقالػات ٗشتٞـ ت ٠ستث ٠تٜذي ضشًت اص ٗشاخغ ر ي ستف (اص
هثيْ ضشًت٢اي سٜدص اػتثاس ،ستث ٠تٜذي ٗؼاٛٝت تشٛاٗ ٠سيضي ٝ
ٛظاست سا١ثشدي سييس خ٘ٞ٢س  ٝيا سايش ٗشاخغ حشك ٠اي).
تبصره -دس غٞست ػذٕ ستث ٠تٜذي ضشًت ،ضخع ٗطه٘ ّٞتايهذ سأسها اص
قشين تشسسي غٞست٢اي ٗآي تأييهذ ضهذ ٟتٞسهف يٌهي اص اػؿهاي خاٗؼه٠
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حساتذاسا ٙسس٘ي ٛسثت ت ٠تؼيي ٚسك كؼآيت ٗٞسد اٛتظاس استهاب سخهٞع
اهذإ ٘ٛايذ  ٝدس غٞست ػذٕ آضإ ضخع حوٞهي ت ٠اٛتخاب يٌي اص اػؿاي
خاٗؼ ٠حساتذاسا ٙسس٘ي آخشي ٚغٞست٢اي ٗهآي ٗؼتثهش ضهشًت ٗسهتوي٘ا
ٗٞسد تشسسي هشاس ٗي ُيشد.
 -4اخز تؼ٢ذ اص ٗذيشا ٝ ٙغهاحثا ٙاٗؿها ٗثٜهي تهش ايٌٜه ٠آخهشيٚ
ٗذاسى  ٝاقالػات ٗشتٞـ ت ٠ضهخع حوهٞهي سا اسائه ٠داد ٟاٛهذ ٝ
ٗتؼ٢ذ ُشدٛذ ١ش ٞٛع تـييش دس ٗهٞاسد ٗهزًٞس سا تالكاغهٔ ٠اقهالع
دٜ١ذ.
تبصرهٛ -ح ٟٞتؼيي ٚسك كؼآيت ٗٞسد اٛتظاس استهاب سخهٞع دس اضهخاظ
ٗط٘ٗ ّٞكاتن دستٞسآؼ٘ٔي است ً ٠ت ٠پيط٢ٜاد ضخع ٗط٘ ّٞت ٠تػٞية
ضٞسا خٞا١ذ سسيذ.
ماده ٗ -4ذاسى يادضذ ٟدس تٜذ١اي (د) ٗ )ٟ( ٝاد )3( ٟتايذ حسة ٗٞسد اص
پايِا٢١اي اقالػاتي ري ستف استؼالٕ ٛ ٝسثت ت ٠غحت اسهٜاد  ٝاقالػهات
اسائ ٠ضذ( ٟاص خ٘ٔ ٠ض٘اسٔٗ ٟي ،ضٜاسٔٗ ٠ي  ٝؿيش )ٟاق٘يٜا ٙحاغْ ُشدد .
استؼالٕ ًٜٜذ ٟتايذ صٗا ٙاخز تأييذيه ٠اص پايِا٢١هاي ٗهزًٞس سا ته٘١ ٠هشاٟ
ٗطخػات خٞد دس اسٜاد ياد ضذُٞ ٟا١ي ٘ٛايذ.
ماده  -5چٜاٛچ ٠استاب سخٞع ٗذاسى ضٜاسايي ٗزًٞس دس ٗٞاد كٞم سا اسائ٠
ٜ٘ٛايذ  ٝيا ظ ٚت ٠اٛدإ كؼآيت٢اي پٓٞطٞيي يا سايش خهشايٖ ٗهشتثف ٝخهٞد
داضت ٠تاضذ ،اضخاظ ٗط٘ ّٞتايذ اص اسائ ٠خذٗت تٝ ٠ي خٞدداسي ٗ ٝشاتة
سا تٝ ٠احذ اقالػات ٗآي ُضاسش ٘ٛايٜذ.
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تبصره -اضخاظ ٗط٘ٗ ّٞي تٞاٜٛذ دس دستٞسآؼ٘ٔ٢اي داخٔي خٞد ٗذاسى
ديِشي سا ً ٠اقالػات ٗزًٞس (تٝ ٠يه ٟاقالػات ٗٞسد ٛياص دس تؼيهي ٚسهك
ٗٞسد اٛتظاس كؼآيت استاب سخٞع) سا ت ٠غٞست ٗك٘و ٚتهأٗي٘ٛ ٚايهذ ٗهٞسد
هث ّٞهشاس دٜ١ذ.
اضخاظ ٗط٘ٗ ّٞي تٞاٜٛذ دس دستٞسآؼ٘ٔ٢اي داخٔيٗ ،يضا ٙضٜاسايي سا تا
سػايت اق٘يٜا ٙت ٠تأٗي ٚاقالػات ٗٞسد ٛياص ،تا تٞخه ٠تهٛ ٠هٞع ٗ ٝا١يهت ٝ
سك كؼآيت ٗٞسد اٛتظاس استاب سخٞع تٜظيٖ ٘ٛايٜذ.
ماده  -6اسائ ٠خذٗات پاي ٠ت ٠غٞست آٌتشٛٝيٌي  ٝتهذ ٙٝضٜاسهايي ًاٗهْ
استاب سخٞع  ٝاٛدإ ١شُ ٠ٛٞتشاًٜص ٗآي آٌتشٛٝيٌي ؿيشهاتْ سدياتههي يهها
تي ٛإ  ٝاسائ ٠تس٢يالت ٗشتٞـ ٜٗ٘ٞع است.
ماده  -7اضخاظ ٗط٘ ،ّٞتِٜ١ ٠إ اسائ ٠خذٗات پاي ٠تٗ ٠طاؿْ ؿيشٗهآي
تايهذ ؾه٘ ٚدسياكهت ٗهذاسى ٗهزًٞس دس تٜهذ١اي (د)  ،)ٟ( ٝتؼ٢هذات الصٕ
دسخػٞظ اخشاي هاٗ ٝ ٙٞٛوشسات ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي سا اص آٛا ٙاخز ٘ٛايٜذ .
دس غٞست خٞدداسي ٗطاؿْ ؿيشٗآي اص اسائ ٠اي ٚتؼ٢ذ  ٝيا خٞدداسي اص ػْ٘
ت ٠تؼ٢ذات ،اضخاظ ٗط٘ ّٞتايذ اص اسائ ٠خذٗات تٝ ٠ي خٞدداسي ٘ٛايٜذ.
ماده  -8اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظق ت ٠اٛدإ ضٜاسايي ًاْٗ ٗدذد ٗطهتشياٙ
ٗؤسسات ٗآي ،دس ٗٞسد ٗؤسساتي ً ٠ت ٠تطخيع دتيشخا ٠ٛدس آ٢ٛا ٗوشسات
ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي سػايت ٗي ضٞد٘ٛ ،ي تاضٜذ.
ماده  -9اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ ِٜ١هإ اكتتها  ٝاٛسهذاد حسهاب اكهشاد
سياسي خاسخي دهت ٛ ٝظاست ٝيه ٟت ٠ػْ٘ آٝسٛذ.
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ماده  -11اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ دس ِٜ١إ اسائ ٠خذٗات ٛسثت تٗ ٠شاهثت
ٗذاٛ ٝ ٕٝظاست تيطتش تش اضخاغي ً ٠اص قشين ٝاحذ اقالػات ٗآي ت ٠آ٢ٛها
اػالٕ ٗي ُشدد ،اهذإ ٘ٛايٜذ.
ماده  -11اضخاظ ٗط٘ ّٞتِٜ١ ٠إ اسائ ٠خذٗات پاي ٠ت ٠استاب سخٞع آٛهاٙ
سا ٗتؼ٢ذ ٘ٛايٜذ ً:٠
آق -اقالػات ٗٞسد دسخٞاست اضخاظ ٗط٘ ّٞسا ً ٠دس اي ٚآيهيٛ ٚاٗه٠
ٗطخع ُشديذ ٟاست ،اسائٗ ٝ ٠وشسات ٗشتهٞـ تهٗ ٠ثهاسص ٟتها پٓٞطهٞيي سا
سػايت ٘ٛايٜذ.
ب -اخاص ٟاستلاد ٟاضخاظ ديِش اص خذٗات پايه ٠دسيهاكتي سا ٛذٜ١هذ  ٝدس
غٞست اهذإ تالكاغٔٞٗ ٠ؾٞع سا ت ٠ضخع ٗطه٘ ّٞاقهالع دٜ١هذٗ .هٞاسد
هاٛٞٛي (اص هثيْ ًٝآت يا ٘ٛايٜذُي) ت ٠ضشـ دسج ٗطخػات ٘ٛايٜهذ ٟيها
ًٝيْ  ٝضٜاسايي آٝي ٝ ٠ثثت ٗطخػات ٝي ضاْٗ اي ٚتٜذ ٘ٛي تاضذ.
تبصره -تؼ٢ذات كٞم تايذ غشي  ٝدهين ت ٠استاب سخٞع تٞؾي داد ٟضٞد.
دس غٞست ػذٕ هث ّٞاستاب سخٞع  ٝيا ػذٕ تٞخ ٠استاب سخٞع ت ٠تؼ٢هذات
خٞد ،اسائ ٠خذٗات تٝ ٠ي ٗتٞهق ُشدد.
ماده  -12اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ دس ت٘اٗي كشٗ٢اي ٗٞسد استلادٗ ،ٟحْ
ٜٗاسة تشاي دسج يٌي اص ض٘اس١ ٟاي ضٜاسايي ٗؼتثش (حسة ٗٞسد ضه٘اسٟ
ٗٔي ،ضٜاسٔٗ ٠ي  ٝض٘اس ٟكشاُيش اتثهاع تيهِاً ٝ )٠ٛذپسهتي سا پهيص تيٜي
٘ٛايٜذ  ٝايٗ ٚطخػات ت ٠قٞس ًاْٗ  ٝدهين دسياكت  ٝتكثين داد ٟضٞد.
مااده  -13اضهخاظ ٗطه٘ٞٗ ّٞظلٜهذ دس ت٘هاٗي ٛهشٕ اكضاس١ها ،تا٢ٌٛها ٝ
سيست٘٢اي اقالػاتي ً ٠ػ٘ٔيات پٓٞي ٗ ٝآي دس آ٢ٛا ثثت ٗي ضٞدٗ ،حهْ
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الصٕ تشاي دسج يٌي اص ض٘اس١ ٟاي ٗؼتثش (حسة ٗٞسد ض٘اسٔٗ ٟي ،ضٜاسه٠
ٗٔي  ٝض٘اس ٟكشاُيش اتثاع تيِاً ٝ )٠ٛذپستي سا پيص تيٜي ٘ٛهٞد ٝ ٟاٌٗهاٙ
خستد ٞتشاساس ض٘اس١ ٟاي ٗزًٞس دس ٛشٕ اكضاس١ا سا كشا٘ٛ ٖ١ايٜذ.
ماده  -14اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ ٗطخػات دسج ضذ ٟاضخاظ  ٝاٗهاًٚ
ثثت ضذ ٟدس سيست٘٢اي اقالػاتي خٞد سا ١ش ضص ٗا ٟيي تاس تهٗ ٠شاخهغ
ري ستف اسساّ  ٝغحت آ ٙسا ًٜتشّ  ٝآخشي ٚتـييشات سا دسياكت ٘ٛايٜهذ .
دس غٞست ًطق ١شُٗ ٠ٛٞـايشت هكؼي  ٝؿيشهاتْ سكغ ٗٞاسد تايذ تهٝ ٠احهذ
اقالػات ٗآي ُضاسش ُشدد.
ماده  -15اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ ظشف ضهص ٗها ٟپههس اص اتههالؽ ايهٚ
آيهيٛ ٚاٗ ٠دس ٗٞسد ٗطتشيا ٙهثٔي ً ٠اص هثْ خذٗات پاي ٠سا دسياكت ٞ٘ٛدٟ
 ٝتش ٗثٜاي آٜٞ١ ٙص ت ٠كؼآيت خٞد اداٗٗ ٠ي دٜ١ذ ،تٌآيق كٞم سا ػ٘ٔهي
ساصٛذ.
تبصره  -1آ ٙدست ٠اص ٗطتشيا ٙهثٔي ً ٠دس ٗشحٔ ٠تكثينٗ ،طخػات آ٢ٛا
داساي ٗـايشت تٞد ٟاستٞٗ ،ظلٜذ ظشف سٗ ٠اٛ ٟسثت ت ٠سكغ ٗـايشت اهذإ
٘ٛايٜذ .چٜاٛچٗ ٠ـايشت ٗزًٞس سكغ ِٛشددٝ ،احذ١اي ٗثاسص ٟتا پٓٞطهٞيي دس
١ش دستِاٞٗ ٟظلٜذ ٗٞاسد سا تٝ ٠احذ اقالػات ٗآي اسساّ ٘ٛايٜذ.
تبصره  -2آ ٙدست ٠اص ٗطتشيا ٙهثٔي ًٗ ٠تٞسهف كؼآيهت آ٢ٛها دس سهاّ
ٗكاتن دستٞسآؼْ٘ ٗشتٞـ ً ٠ت ٠تػٞية ضٞسا خٞا١ذ سسهيذً ،هٖ ا٘١يهت
تاضذ ،اص ض٘ ّٞايٗ ٚادٗ ٟستثٜي ١ستٜذ.
ماده  -16اص صٗا ٙاتالؽ اي ٚآييٛ ٚاٗ ،٠اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ آ ٙدسهت٠
اص اسٜاد ٗ ٝذاسًي سا ً ٠ضٞسا ٗطخع ٗي ساصد ،ت ٠غٞست پستي ت ٠آدسس
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استاب سخٞع اسساّ ٘ٛايٜذ .اص تاسيخ ٗزًٞس ،اضخاظ ٗط٘ ّٞتايهذ دس ٗهٞسد
ٗحْ سٌٛٞت اضخاظ حويويً ،ذپستي دسج ضذ ٟدس ًاست ٗٔي  ٝدس ٗٞسد
اضخاظ حوٞهي ًذپستي اهاٗتِا ٟهاٛٞٛي دسج ضذ ٟدس ًاست ضٜاسٔٗ ٠هي سا
تشاي اسساّ ٗذاسىٗ ،ثٜاي ػْ٘ هشاس دٜ١ذ.
ماده  -17اضخاظ ٗط٘ ّٞاسائ ٠دٜ١ذ ٟخذٗات پايٞٗ ٠ظلٜذ ت ٠قٞس ٗذإٝ
ٗ ٝخػٞغا دس ٗٞاسد صيش اقالػات ٗشتٞـ ت ٠ضٜاسايي ًاْٗ ٗطهتشي سا ته٠
سٝص ٘ٛايٜذ:
آق -دس صٗاٛي ً ٠تشاساس ضٞا١ذ  ٝهشاي ٚاحت٘اّ آٝ ٙخٞد داضت ٠تاضهذ
ًٝ ٠ؾؼيت استاب سخٞع تـييشات ػ٘ذ ٟاي پيذا ٞ٘ٛد ٟاست.
ب -دس غٞستي ً ٠ضخع ٗط٘ ّٞتشاساس ضٞا١ذ  ٝهشاي ٚاحت٘اّ د١هذ
استاب سخٞع دس خشيا ٙػ٘ٔيات پٓٞطٞيي  ٝيا تأٗيٗ ٚهآي تشٝسيسهٖ ههشاس
ُشكت ٠است.
فصل سوم  -ساختار مورد نياز و نحوه گسارش دهي
ماده  -18اضخاظ ٗط٘ ّٞهاٛ ٝ ٙٞٛيض ١يوت ٗذيش ٟاتحادي١ ٠هاي غهٜلي
ٗطاؿْ ؿيشٗآئٌٗ ،لٜذ ٝاحذي سا تا تٞخ ٠تٝ ٠سؼت ُ ٝستشدُي ساصٗاٛي
خٞد ت ٠ػٜٞاٗ ٙسوٗ ّٞثاسص ٟتا پٓٞطٞيي ت ٠دتيشخاٗ ٠ٛؼشكي ٘ٛايٜذٗ .سوّٞ
ٝاحذ تايذ اص ٗذيشا ٙاضخاظ ٗط٘ ّٞاٛتخاب ضٞد .دتيشخاٗ ٠ٛهي تٞاٛهذ دس
غٞست ٓض ،ٕٝتشاساس ا٘١يت ٝاحذ ،غالحيت اػؿاي ٝاحذ ٗزًٞس سا تشسسي
٘ٛايذ.
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تبصره  -1ت٘اٗي اضخاظ ٗطٌ٘ٔٗ ّٞلٜذ ٗتٜاسة تا ُسهتش ٟتطهٌيالت
خٞد ،تشتيثات الصٕ سا ت ٠ُٛٞ ٠اي اتخهار ٘ٛايٜهذ ًه ٠اق٘يٜها ٙالصٕ تهشاي
اخشاي هٞاٛيٗ ٝ ٚوشسات ٗشتٞـ تٗ ٠ثاسص ٟتا پٓٞطٞيي حاغْ ُشدد.
تبصره  -2دتيشخا ٠ٛدس صٗا ٙتأييذ غالحيت اكشاد تايذ ػال ٟٝتش غالحيت
تخػػي تا استؼالٕ اص ٗشاخغ ري ستف ٛسثت ت ٠تؼيي ٚغالحيت اٜٗيتي ٝ
ػ٘ٗٞي آٛاٛ ٙيض اهذإ ٘ٛايذ.
ماده ٝ -19ظايق اكشاد يا ٝاحذ١اي ٗسؤٞٗ ّٝؾٞع ٗاد )18( ٟت ٠ضش صيهش
ٗي تاضذ:
آق -تشسسي ،تحوين ،اٞٓٝيت تٜذي  ٝاػالٕ ٛظش دس ٗٞسد ُضاسض٢اي اسسآي
ًاسًٜا ٙدستِا ٟري ستف.
ب -اسساّ كٞسي ُضاسض٢اي ٗزًٞس دس هآة كشٗ٢اي ٗطخع ضذ ٟتٝ ٠احذ
اقالػات ٗآي تذ ٙٝاقالع استاب سخٞع.
تبصره -ظشف صٗاٛي ٗشتٞـ ت ٠كٞسيت ٗهزًٞس دس ايهٗ ٚهاد ٟتها تٞخه ٠ته٠
ٝؾؼيت اضخاظ ٗط٘ ّٞقي دستٞسآؼ٘ٔ٢اي خذاُا ٠ٛاص سٞي ضهٞسا اتهالؽ
ٗي ُشدد .دس ١ش غٞست اي ٚصٗا ٙاص چ٢اس سٝصًاسي تيطتش ٛخٞا١ذ تٞد.
جٛ -ظاست تش كؼآيت ٗطتشياٛي ً ٠اص خذٗات پاي ٠اسهتلادٗ ٟهي ًٜٜهذ ته٠
ٜٗظٞس ضٜاسايي ٗؼاٗالت ٗطٌٞى.
د -ت٢يٛ ٠شٕ اكضاس١اي الصٕ تٜٗ ٠ظٞس تس٢يْ دس دستشسي سشيغ ت ٠اقالػات
ٗٞسد ٛياص دس اخشاي هاٗ ٝ ٙٞٛوهشسات ٛ ٝيهض ضٜاسهايي سيسهت٘ي ٗؼهاٗالت
ٗطٌٞى.
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 -ٟقشاحي ساص ً ٝاس الصٕ خ٢هت ٛظهاست ًٜ ٝتهشّ كشآيٜهذ١اي ٗثهاسص ٟتها
پٓٞطٞيي (كشآيٜهذ١اي خ٘هغ آٝسي  ٝتحٔيهْ اقالػهات ،اسهتخذإ ٛيش١ٝها،
آٗٞصش  ٝؿيش ٝ )ٟاسصياتي ٘ٗ ٝيضي ٗيضا ٙاخشاي آ ٙدس دستِاٗ ٟشتٞـ.
 -ٝتأٗي ٚاقالػات تٌ٘ئي ٗٞسد ٛياص ٝاحذ اقالػات ٗآي  ٝسايش ٗشاخغ ً٠
دس اٗش ٗثاسص ٟتا تشٝسيسٖ ريػال ٗي تاضٜذ.
ص -غذٝس تخطٜاٗ١ ٠اي الصٕ دسخػٞظ اخشاي هاٗ ٝ ٙٞٛوشسات ٗشتهٞـ ته٠
ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي پس اص ٗٞاكوت دتيشخا.٠ٛ
 تاصسسي ٛ ٝظاست اص ٝاحذ١اي تحت اٗش تهٜٗ ٠ظهٞس اق٘يٜها ٙاص اخهشايًاْٗ هٞاٛيٗ ٝ ٚوشسات.
ـ -ت٢ي ٠آٗاس١اي ٗشتٞـ ت ٠اهذاٗات دستِاٗ ٟشتٞـ دس ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي ٝ
ٛتايح آ.ٙ
ي -اسساّ پشٛٝذ ٟاضخاظ ٗزًٞس دس تثػشٗ )3( ٟاد )4( ٟها ٙٞٛتهٗ ٠شاخهغ
ري ستف تا ٘١اِٜ١ي ٝاحذ اقالػات ٗآي.
ى٢ِٛ -هذاسي سهٞاتن ُ ٝضاسضه٢اي ٌٗاتثهات ٗشتهٞـ ته ٠دسهتِاٗ ٟتثهٞع
دسخػٞظ ٗٞاسد ٗشتٞـ ت ٠پٓٞطٞيي  ٝتأٗيٗ ٚآي تشٝسيسٖ.
ّ -ت٢ي ٠تشٛاٗ ٠ساال ٠ٛاخشاي هها ٙٞٛدس ضهخع ٗطهًٜ٘ ٝ ّٞتهشّ ٗا١اٛه٠
ٗيضا ٙاخشاي آ.ٙ
ماده  -21دستِا٢١اي ٗسوٛ ّٞظاست تش اضخاظ ٗط٘( ّٞاص هثيهْ تاٛهي
ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسالٗي ايهشا ،ٙتي٘هٗ ٠شًهضي خ٘٢هٞسي اسهالٗي ايهشا،ٙ
ساصٗا ٙتٞسس  ٝاٝسام ت٢اداس ،ساصٗا ٙتاصسسي ًْ ًطٞس ،ساصٗا ٙثثت اسٜاد
 ٝاٗالى ًطٞس ،اتحادي١ ٠اي غٜلي  ٝساصٗا ٙاٝهاف  ٝاٗٞس خيشيٞٗ )٠ظلٜذ
دس تاصسسي٢اي ٗؼ٘ ّٞخٞد سػايت ٗوشسات ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي  ٝتأٗيٗ ٚآي
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تشٝسيسٖ سا ٗذٛظش هشاس دادٛ ٝ ٟسثت ت ٠سػايت  ٝيا ػهذٕ سػايهت آ ٙاػهالٕ
ٛظش ٘ٛايٜذ.
ماده  -21دتيشخاٞٗ ٠ٛظق است ١ش ضص ٗا ٟيي تاس ػٌ٘ٔشد دسهتِا٢١اي
ٗزًٞس دس ٗاد )20( ٟسا تشسسي  ٝت ٠ضٞسا ُضاسش ٘ٛايذ.
ماده  -22اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜهذ ك٢شسهت خالغه ٠اقالػهات دسياكهت
ًٜٜذُا ٙخذٗات پاي ٠سا دس ساتك ٠تا ٗٞؾٞع ٗثاسص ٟتا پٓٞطهٞيي دس غهٞست
اػالٕ ٝاحذ اقالػات ٗآي دس پايا١ ٙش ٗا ٟتٛ ٠حٞي ًٝ ٠احذ ٗزًٞس ٗطخع
ٗي ساصد دس اختياس آٝ ٙاحذ هشاس دٜ١ذ.
تبصره -خالغ ٠اقالػات يادضذ ٟتايذ ضاْٗ ٛإ ٛ ٝإ خاٞٛادُي ،ض٘اسٔٗ ٟي
 ٝتاسيخ اسائ ٠خذٗات پاي ٠دس ٗهٞسد اضهخاظ حويوهي  ٝدس ٗهٞسد اضهخاظ
حوٞهي ٛإ  ٝضٜاسٔٗ ٠ي يا ًذ اهتػادي  ٝدس ٗهٞسد اتثهاع تيِاٛه ،٠ضه٘اسٟ
كشاُيش اتثاع خاسخي تاضذ .سايش ٗٞاسد ٗٞسد ٛياص پهس اص تػهٞية ضهٞسا ته٠
اضخاظ ٗط٘ ّٞاػالٕ خٞا١ذ ضذ.
ماده  -23تٜٗ ٠ظٞس تسشيغ دس سسيذُي تُ ٠ضاسض٢ا ،كشد يا ًهاسُش١ ٟٝهاي
ٗسوٗ ّٞثاسص ٟتا پٓٞطٞيي تايذ اختياسات  ٝدستشسي٢اي الصٕ ً ٝهاكي سا دس
ٗحذٝد١ ٟش يي اص اضخاظ ٗط٘ ،ّٞتشاي اٛدإ ٝظايق خٞد داضت ٠تاضٜذ ٝ
اٛدإ تحويوات ُ ٝضاسش تٗ ٠شاخغ ري ستف تٞسف آٛاٛ ٙثايذ ٜٗٞـ ت ٠تأييذ
 ٝتػٞية ٗشاخغ ديِشي تاضذ.
ماده  -24تٜٗ ٠ظهٞس تسهشيغ دس دستشسهي ته ٠اقالػهات الصٕ ،دس غهٞست
دسخٞاست ٝاحذ اقالػات ٗآي اص اضخاظ ٗط٘ ،ّٞيٌي اص اػؿاي ًهاسُشٟٝ
ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي ضخع ٗط٘ ،ّٞتا اختياس دستشسهي ته ٠ت٘هإ اقالػهات
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ضخع ٗط٘ ،ّٞدس ٝاحذ اقالػات ٗآي ٗستوش خٞا١ذ ضذ تا ٛياص١اي آٝيه٠
ٝاحذ اقالػات ٗآي سا تأٗي٘ٛ ٚايذ .كشد يادضذ ٟت١ ٠يچ ػٜٞا ٙت ٠اقالػهات
ٝاحذ اقالػات ٗآي دستشسي ٛخٞا١ذ داضت.
فصل چهارم  -گسارشهاي السامي
ماده  -25ت٘اٗي ًاسًٜا ٙتحت اٗش اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜهذ دس غهٞست
ٗطا١ذٗ ٟؼاٗالت  ٝػ٘ٔيات ٗطٌٞى (ٗٞؾٞع ٗادٗ ))1(ٟشاتة سا تذ ٙٝاقالع
استاب سخٞع ،تٝ ٠احذ١اي ٗسوٗ ّٞثاسص ٟتا پٓٞطٞيي دس ١ش دسهتِا ٟاقهالع
دٜ١ذ .دس غٞست ػذٕ ٝخٞد ايهٝ ٚاحهذ ،تهاالتشيٗ ٚوهإ ضهخع ٗطه٘،ّٞ
ٗسو ّٞدسياكت ُضاسض٢ا  ٝاٛدإ اههذاٗات ٗوتؿهي خٞا١هذ تهٞد .دس غهٞست
اقالع استاب سخٞع ،تا ٗتخٔق ٗكاتن ٗوشسات سكتاس خٞا١ذ ضذ.
ماده ً -26اسًٜا ٙتحت اٗش اضخاظ ٗطه٘ٞٗ ّٞظلٜهذ ت٘هاٗي ٗؼهاٗالت
تيص اص سوق ٗوشس سا ً ٠استاب سخٞع ٝخ ٠آ ٙسا ت ٠غٞست ٛوذي پشداخهت
ٗي ٘ٛايذ ،ثثت ٘١ ٝشا ٟتا تٞؾيحات استهاب سخهٞع تهٝ ٠احهذ١اي ٗسهوّٞ
ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي دس ١ش دستِا ٝ ٟدس غٞست ػهذٕ ٝخهٞد ايهٝ ٚاحهذ ،ته٠
تاالتشيٗ ٚوإ ضخع ٗط٘ ّٞاقهالع دٜ١هذٝ .احهذ١اي ٗسهوٗ ّٞثهاسص ٟتها
پٓٞطٞيي دس ١ش دستِا ٝ ٟيا تاالتشيٗ ٚوإ ضخع ٗط٘( ّٞدس غٞست ػهذٕ
ٝخٞد ٝاحذ) ٗٞظلٜذ خالغ ٠كشٗ٢اي ٗزًٞس سا دس پايا١ ٙش ١لت ٠تٛ ٠حهٞي
ًٝ ٠احذ اقالػات ٗآي ٗطخع ٗي ساصد اسساّ  ٝاغْ آ ٙسا تٛ ٠حً ٞاٗال
حلاظت ضذ٢ِٛ ،ٟذاسي ٘ٛايٜذ.
تبصره  -1اسائ ٠دٜ١ذُاٝ ٙخٛ ٠وذ تيص اص سوق ٗوشس ٗٞظلٜذ تٞؾهيحات
ٗٞسد ٛياص ٗزًٞس دس كشٕ اتالؽ ضذ ٟسا ت ٠اضخاظ ٗط٘ ّٞاسائ٘ٛ ٠ايٜذ.
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تبصره  -2دس غٞست ٛوْ  ٝاٛتواّ ٝخٛ ٠وذ تيص اص سوق ٗوشس تا استلادٟ
اص سٝض٢اي ؿيشتاٌٛي ٗاٜٛذ پستً .اسًٜا ٙاضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظق ت ٠اسائه٠
ُضاسش تٝ ٠احذ١اي ٗسوٗ ّٞثهاسص ٟتها پٓٞطهٞيي دس ١هش ضهخع ٗطهّ٘ٞ
١ستٜذ .دس غٞست ػذٕ ٝخٞد ايٝ ٚاحذُ ،ضاسضه٢ا تايهذ ته ٠تهاالتشيٗ ٚوهإ
ضخع ٗط٘ ّٞخ٢ت اٛدإ اهذاٗات ٗوتؿي اسساّ ُشدد.
تبصره  -3كشٗ٢اٗ ،يضاٛ ٝ ٙح ٟٞاخز اقالػات اص استاب سخٞعٛ ،حٗ ٝ ٟٞيضاٙ
اقالػات آٝي ٠اسسآي تٝ ٠احذ اقالػات ٗآي ٛ ٝح٢ِٛ ٟٞذاسي  ٝدستشسي ت٠
اقالػات دس ١ش ضخع ٗط٘ٗ ّٞكاتن آييٛ ٚاٗه ٠اي خٞا١هذ تهٞد ًه ٠ته٠
تػٞية ضٞسا خٞا١ذ سسيذ.
ماده ُ -27ضاسش ٗؼاٗالت ٗطٌٞى ٛ ٝيض سايش ُضاسضه٢ايي ًه ٠اضهخاظ
ٗط٘ٞٗ ّٞظق ت ٠اسساّ آ١ ٙستٜذ ،تياِٛش ١يچ ُ ٠ٛٞات٢اٗي ت ٠اكشاد ٛثٞدٟ
 ٝاػالٕ آ ٙتٝ ٠احذ اقالػات ٗآي اكطاي اسشاس ضخػي ٗحسٞب ٘ٛي ُشدد
 ٝدس ٛتيد١ ٠يچ ات٢اٗي اص اي ٚتاتت ٗتٞخُ ٠ضاسش دٜ١هذُاٗ ٙدهشي ايهٚ
آييٛ ٚاٗٛ ٠خٞا١ذ تٞد.
فصل پنجم  -امور مربوط به مبادالت ارزي
ماده  -28خشيذ  ٝكشٝش اسص ت١ ٠ش غٞست اص خ٘ٔ ٠پشداخت سياّ دس داخْ
 ٝدسياكهت اسص دس خهاسج ًههطٞس  ٝتآؼههٌس ،تٜهه٢ا دس سيسهتٖ تاٛههٌي ٝ
غهشاكي ١اي ٗداص تا سػايت هٞاٛيٗ ٝ ٚوهشسات ٗدهاص اسهت  ٝدس ؿيهش ايهٚ
غٞست خشيذ  ٝكشٝش اسص ؿيشٗداص ٗحسٞب ٗ ٝط٘ ّٞههاٛ ٙٞٛحه ٟٞاػ٘هاّ
تؼضيشات حٌٗٞتي ساخغ ت ٠هاچام ًاال  ٝاسص ٗػٞب ٗ 1374د٘غ تطخيع
ٗػٔحت ٛظإ است.
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ماده  -29تاٛي ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسهالٗي ايهشاٞٗ ٙظهق اسهت اقالػهات
تلػئي ٗشتٞـ ت ٠خشيذ  ٝكشٝش ٛ ٝوهْ  ٝاٛتوهاّ اسص دس سيسهتٖ تهاٌٛي ٝ
غشاكي ١اي ٗداص سا دس پايا١ ٙش سٝص تاٛي اقالػاتي ً ٠ته٘١ ٠هيٜٗ ٚظهٞس
ت٢ي ٠خٞا١ذ ضذ ،ثثهت ٘ٛهٞد ٝ ٟاٌٗها ٙدستشسهي  ٝخسهتدٞي ٝاحهذ١اي
اقالػات ٗآي سا دس آ ٙكشا٘ٛ ٖ١ايذ.
ماده  -31ت٘اٗي اضخاظ ٗط٘ ّٞتهٝ ٠يهه ٟتا٢ٌٛها  ٝغهشاكي٢ا ٗٞظهق ته٠
اسسهاّ اقالػهات ٗهاد )28( ٟت ٠تاٛهي ٗشًهضي خ٘ه٢هٞسي اسهالٗي ايهشاٙ
ٗي تاضٜذ .ػذٕ اسساّ اقالػات ،اسساّ ٛاهع ٛ ٝادسست اقالػات ،خشدًشدٙ
ٗؼاٗالت تٗ ٠ثآؾ ً٘تش اص سوق ٗوشس ٜٗ٘ٞع تٞد ٝ ٟتا ٗتخٔق يا ٗتخٔلهاٙ
ٗكاتن ٗوشسات سكتاس خٞا١ذ ضذ.
ماده  -31ت٘اٗي اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ تا اتخار تذاتيش  ٝاهذاٗات الصٕ اص
سػايت ٗوشسات ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي دس ضؼة ٘ٛ ٝايٜذُي٢اي خهاسج اص ًطهٞس
خٞد اق٘يٜا ٙحاغْ ٘ٛايٜذ.
ماده  -32اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ دس ٗؼاٗالت خٞد تا ًطٞس١ا ٜٗ ٝاقوي
ً ٠اص سٞي ضٞسا اػالٕ ٗي ُشددٗ ،شاهثت الصٕ سا ت ٠ػْ٘ آٝسٛذ.
فصل ششم  -نگهداري سوابق و اطالعات
ماده  -33ت٘اٗي اضهخاظ ٗطهٌ٘ٔٗ ّٞلٜهذ ٗهذاسى ٗشتهٞـ ته ٠سهٞاتن
ٗؼاٗالت  ٝػ٘ٔيات ٗآي (اػٖ اص كؼاّ  ٝؿيشكؼاّ) ٛ ٝيض ٗهذاسى ٗشتهٞـ ته٠
سٞاتن ضٜاسايي استاب سخٞع ِٜ١إ اسائ ٠خذٗات پاي ٠سا ت ٠غٞست كيضيٌي ٝ
يا سايش سٝض٢اي هاٛٞٛي ،حذاهْ تٗ ٠ذت پهٜح سهاّ تؼهذ اص پايها ٙػ٘ٔيهات
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٢ِٛذاسي ًٜٜذ١ .يوت تسٞي ٠اضخاظ حوٞهي ٗط٘ ،ّٞدس غٞست اٛحالّ ٛيض
ٗٞظق ت٢ِٛ ٠ذاسي اسٜاد تا پٜح ساّ پس اص سٝيذاد ٗآي ١ستٜذ.
تبصره  -1سٞاتن ٗ ٝذاسى ٗٞؾٞع ايهٗ ٚهاد ٟتايهذ تهُٛٞ ٠ه ٠اي ؾهثف ٝ
٢ِٛذاسي ضٞد ً ٠دس غٞست دسخٞاست ٝاحذ اقالػات ٗآي  ٝسايش ٗشاخههغ
ري ستف ،اقالػات آ ٙاسٜاد دس ظهشف صٗهاٛي ٗهزًٞس دس ٗهاد )19( ٟهاتهْ
دستشسي تاضذ .اسائ ٠اغهْ اسهٜاد ٗ ٝهذاسى ،دس غهٞست دسخٞاسهت ٝاحهذ
اقالػات ٗآي  ٝسايش ٗشاخغ ري ستف ،تايذ حذاًثش ظشف يهي ٗها ٟغهٞست
پزيشدٗ .سوٓٞيت خستد ٝ ٞاسائ ٠اسٜاد تا ضخع ٗط٘ ّٞاست.
تبصره  -2اسٜاد ٗزًٞس تايذ هاتٔيت تاصساصي ٗؼهاٗالت سا دس غهٞست ٛيهاص
ايداد ٘ٛايذ.
تبصره  -3ايٗ ٚادٛ ٟاهؽ سايش ٗوشساتي ًه٢ِٛ ٠هذاسي اسهٜاد سا تهيص اص
ٗذت يادضذ ٟآضاٗي ساخت ٠استٛ ،يست.
ماده  -34اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ سيست٘٢اي اداسي ٗ ٝآي خهٞد سا ته٠
ُ ٠ٛٞاي ساٗا ٙدٜ١ذ ً ٠ت٘اٗي حسات٢ا  ٝپشٛٝذ١ ٟاي يي ضخعٗ ،شتثف ٝ
هاتْ ضٜاسايي  ٝتشسسي تاضذ.
فصل هفتم  -آموزش
ماده -35ت٘اٗي اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ تا ٌ٘١هاسي دتيشخاٛه ٠تشتيثهات
الصٕ خ٢ت تشهشاسي دٝس١ ٟاي آٗٞصضي تذ ٝخذٗت  ٝؾ٘ ٚخذٗت ًاسًٜاٙ
صيشٗد٘ٞػ ٠خٞد سا كشا٘ٛ ٖ١ايٜذ .اي ٚدٝس١ ٟها تايهذ دس خ٢هت آضهٜايي تها
ها ،ٙٞٛآييٛ ٚاٗ ٝ ٠دستٞسآؼ٘ٔ٢اي ٗشتٞـٛ ،ح ٟٞػٌ٘ٔشد پٓٞطٞيا ٝ ٙتٝ ٠يهٟ
آخهشي ٚضهِشد١اي پٓٞطهٞيا ٙدس اسهتلاد ٟاص خهذٗات اضهخاظ ٗطه٘ٝ ّٞ
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چِِٛٞي ٗحٜٗ ٞطأ ٗدشٗاٝ ٠ٛخ ٟٞتاضذ .قي ٘ٛهٞد ٙدٝس١ ٟهاي يهاد ضهذٟ
تشاي اداٗ ٠خذٗات ًاسًٜا ٙاضخاظ ٗطه٘ ّٞدس ٗطهاؿْ ري ستهف آضاٗهي
است  ٝسٞاتن دٝس١ ٟاي ٗزًٞس تايذ دس پشٛٝذ ٟپشسٜٔي دسج ُشدد.
ماده ً -36اسُش١ ٟٝاي ٗسوٗ ّٞثاسص ٟتها پٓٞطهٞيي دس اضهخاظ ٗطهّ٘ٞ
ٗٞظلٜذ تا ٘١اِٜ١ي دتيشخاٛ ٠ٛسثت ت ٠تٞخي ٝ ٠آٗهٞصش ػ٘هٗٞي  ٝاقهالع
سساٛي ت ٠استاب سخٞع دس ٗٞسد ٗضاياي اخشاي ها ٙٞٛتهشاي ٗهشدٕ  ٝتٌهآيق
ػ٘ٗٞي استاب سخٞع دس اي ٚتاس ٟتٛ ٠حٜٗ ٞاسهة اههذإ ُ ٝهضاسش آ ٙسا ته٠
دتيشخا ٠ٛاسساّ ٘ٛايٜذ.
فصل هشتم  -ساير موارد
ماده  -37دتيشخا ٠ٛدس ٝصاست اٗٞس اهتػادي  ٝداسايي تطٌيْ ٗهي ضهٞد ٝ
ػ٢ذ ٟداس ٝظايق صيش خٞا١ذ تٞد:
 -1اٛدإ اٗٞس اداسي ٗشتٞـ ت ٠تطٌيْ خٔسات ضٞسا ،اتالؽ  ٝپيِيشي
ٗػٞتات.
 -2حؿٞس كؼاّ دس ٗداٗغ تي ٚآ٘ٔٔهي  ٝتطهشي اههذاٗات ًطهٞس دس
ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي.
 -3پيِيشي اخشا  ٝاخز ُضاسش ػٌ٘ٔشد اضخاظ ٗطه٘ٛ ،ّٞظهاست ٝ
تاصسسي (دٝس ٟاي ،اتلاهي ٞٗ ٝسدي) اص اضخاظ ٗط٘ ّٞتٜٗ ٠ظهٞس
اق٘يٜا ٙاص اخشاي آييٛ ٚاٗ١ ٠ا  ٝدستٞسآؼ٘ٔ٢اي ٗػٞب دس حٞصٟ
ٗسوٓٞيت اضخاظ ٗط٘ٗ ٝ ّٞطهاؿْ ؿيشٗهآي ٗطه٘ ٝ ّٞت٢يه٠
ُضاسش اخشاي هاٗ ٝ ٙٞٛوشسات ٗشتٞـ ١هش ضهص ٗها ٟيهي تهاس ٝ
اسساّ ت ٠ضٞسا.
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 -4ستث ٠تٜذي ساال ٠ٛاضخاظ ٗط٘ ّٞدس ٗٞسد ٗيضا ٙسػايت ٗوشسات
ٗشتٞـ ت ٠پٓٞطٞيي  ٝدس غٞست تػٞية ضٞسا ،اػالٕ ػ٘ٗٞي آ.ٙ
 -5پاسخِٞيي تٗ ٠شاخغ ريػال  ،اػالٕ ٗٞاؾغ ،تثٔيـات ،پطتيثاٛي اص
ديذاسُا ٟآٌتشٛٝيي دتيشخا ٝ ٠ٛتٞخي ٠ػ٘ٗٞي ٗشدٕ تا ٘١هاِٜ١ي
ٗشاخغ ٗسو.ّٞ
٘١ -6اِٜ١ي دستطٌيْ دٝس١ ٟاي آٗٞصضي دس داخْ  ٝخاسج ًطٞس ٝ
تذٝي ٝ ٚاٛتطاس خضٝات آٗٞصضي.
 -7تشٛاٗ ٠سيضي ساال ٠ٛاخشاي ها ٝ ٙٞٛآييٛ ٚاٗ١ ٠اي ري ستف تٞسف
ٗدشيا ٝ ٙاضخاظ ٗط٘.ّٞ
 -8ح٘ايت ٗادي ٗ ٝؼٜٞي اص اضخاظ ٗطً٘ ٝ ّٞاسًٜا ٙري ستف ً٠
دس ساستاي اٛدإ ٝظايق خٞد دس اخشاي ٗوشسات ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي
ٗٞسد ضٌايت  ٝتؼشؼ استاب سخٞع هشاس ُيشٛذ.
 -9ت ٠سٝصسساٛي آييٛ ٚاٗ١ ٠ها  ٝدسهتٞسآؼ٘ٔ٢اي ري ستهف اص قشيهن
ٗشاخغ هاٛٞٛي.
 -10ت٢ي ٠پيص ٞٛيس آيهيٛ ٚاٗه١ ٠هاي الصٕ  ٝاػهالٕ ٛظهش دس ٗهٞسد
دستٞسآؼ٘ٔ٢اي پيط٢ٜادي اضخاظ ٗط٘.ّٞ
 -11اػالٕ سا٢١ا  ٝكشآيٜذ١اي خذيذ پٓٞطٞيي  ٝتأٗيٗ ٚهآي تشٝسيسهٖ
دس ًطٞس  ٝپيط٢ٜاد اغال آييٛ ٚاٗ١ ٠ا  ٝدستٞسآؼ٘ٔ٢ا دس غٞست
ٛياص.
ماده ٝ -38احذ اقالػات ٗآي تٜٗ ٠ظٞس اٛدإ اهذاٗات صيش دس ٝصاست اٗهٞس
اهتػادي  ٝداسايي تطٌيْ ٗي ُشدد:
 -1خ٘غ آٝسي  ٝاخز اقالػات ٗؼاٗالت ٗطٌٞى.
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 -2اسصياتي ،تشسسي  ٝتحٔيْ اقالػات ُضاسض٢ا ٗ ٝؼاٗالت ٗطٌٞى.
 -3دسج  ٝقثو ٠تٜذي اقالػات دس سيست٘٢اي ٌٗاٛيض.ٟ
 -4اػالٕ ٗطخػات اضخاظ داساي ساتو ٠پٓٞطٞيي  ٝيا تهأٗيٗ ٚهآي
تشٝسيسٖ ت ٠اضخاظ ٗطه٘ ّٞخ٢هت ٗشاهثهت تيطهتش  ٝيها هكهغ
ٌ٘١اسي ،دس غٞست دسخٞاست ٗشاخغ ري ستف.
 -5تأٗي ٚاقالػات تحٔيْ ضذٞٗ ٟسد ٛياص ٗشاخغ هؿهايي ،ؾهاتكاٝ ٙ
دسهتِا٢١اي ٗسهوٗ ّٞثهاسص ٟتها تشٝسيسهٖ دس ًطهٞس دس غهٞست
دسخٞاست ٗشاخغ ري ستف.
 -6ت٢ي ٠آٗاس١اي الصٕ اص اهذاٗات غٞست ُشكت ٠دس خشياٗ ٙثهاسص ٟتها
پٓٞطٞيي.
 -7ت٢يٛ ٠شٕ اكضاس١ا  ٝسيست٘٢اي اقالػاتي ٗٞسد ٛياص.
 -8تأٗي ٚاٜٗيت اقالػات خ٘غ آٝسي ضذ.ٟ
 -9تثادّ اقالػات تا ساصٗا٢ٛا ٢ٛ ٝاد١اي تي ٚآ٘ٔٔي قثن ٗوشسات.
 -10خ٘غ آٝسي  ٝاخز تداسب تي ٚآ٘ٔٔي.
 -11اسساّ ُضاسض٢ايي ً ٠ت ٠احت٘اّ هٞي غحت داسد يا ٗحتْ٘ آٙ
اص ا٘١يت تشخٞسداس است ت ٠دستِا ٟهؿايي.
 -12پيِيشي ُضاسض٢اي اسسآي دس ٗشاخغ هؿايي.
 -13ت٢ي ٠پيص ٞٛيس تشٛاٗ ٠ساالٝ ٠ٛاحذ اقالػات ٗآي خ٢ت تػٞية
ضٞسا.
 -14پاسخ ت ٠استؼالٕ اضخاظ ٗط٘ ّٞدس اسشع ٝهت.
 -15اػالٕ ٛظش دس ٗٞسد غالحيت تخػػي ٗسوٞالٝ ٙاحذ١اي ٗثاسصٟ
تا پٓٞطٞيي پيط٢ٜادي اص سٞي ٗذيشا ٙاضخاظ ٗط٘.ّٞ
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ماده ٛ -39ػة  ٝػضّ دتيش تها پيطه٢ٜاد ٝصيهش اٗهٞس اهتػهادي  ٝداسايهي،
تػٞية ضٞسا  ٝحٌٖ ٝصيش اٗٞس اهتػادي  ٝداسايهي غهٞست خٞا١هذ ُشكهت .
ٝاحذ اقالػات ٗآي صيش ٛظش دتيش ته ٠اٛدهإ ٝظهايق ٗحه ّٞضهذ ٟخٞا١هذ
پشداخهت .ت٘هاٗي پسهت٢اي دتيشخاٛهٝ ،٠احهذ اقالػهات ٗهآي ٝ ٝاحهذ١اي
صيشٗد٘ٞػٗ ،٠طاؿْ حساس ٗحسٞب ضذ ٝ ٟتاتغ ٗوشسات ٗشتهٞـ خٞاٜ١هذ
تٞد.
ماده ٗ -41ؼاٛٝت تٞسؼٗ ٠ذيشيت  ٝسشٗاي ٠اٛساٛي سئيس خ٘٢هٞس ٗٞظهق
است ت ٠پيط٢ٜاد ضٞسا ظهشف سهٗ ٠ها ٟسهاختاس سهاصٗاٛي  ٝضهش ٝظهايق
دتيشخا ٝ ٠ٛسايش ٝاحذ١اي ٗٞسد ٛياص سا تها ٗالحظه ٠تهأٗيٛ ٚيهشٝي اٛسهاٛي
ٗدشب خ٢ت اخشاي ًاْٗ ها ٝ ٙٞٛاكضايص حذاهْ دس تطٌيالت اداسي اتالؽ
٘ٛايذ .ت٘هاٗي دسهتِا٢١اي اخشايهي ٗٞظلٜهذ ٛسهثت ته ٠تهأٗيٛ ٚيش١ٝهاي
ٗتخػع ٗ ٝدشب تا ٝصاست اٗٞس اهتػادي  ٝداسايي ٌ٘١اسي داضت ٠تاضٜذ.
ماده  -41ضٞسا ٗي تٞاٛذ ًاسُش ٟٝخاغي سا تؼيي٘ٛ ٚايذ تا تش حس ٚاخشاي
ٝظايق  ٝتٌآيق ٗح ّٞضذ ٟت ٠دتيشخاٝ ٝ ٠ٛاحهذ اقالػهات ٗهآي ٛظهاستي
داضتُ ٝ ٠ضاسش تاصسسي٢اي خٞد سا ت ٠ضٞسا اسائ٘ٛ ٠ايٜذ.
ماده ٝ -42صاست اٗٞس اهتػادي  ٝداسايهي ٗسهو ّٞتهأٗي ٚاٌٗاٛهات الصٕ ٝ
پطتيثاٛي ٗٞسد ٛياص ٝاحذ اقالػات ٗآي  ٝدتيشخا ٠ٛخٞا١ذ تٞد.
ماده  -43ت٘اٗي اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ ظشف سٗ ٠ا ٟپس اص اتالؽ ايهٚ
آييٛ ٚاٗٛ ٠سثت ت ٠ت٢ي ٠پيص ٞٛيس دستٞسآؼ٘ٔ٢اي الصٕ تشاي اخشاي هاٙٞٛ
 ٝاي ٚآيهيٛ ٚاٗه ٝ ٠تهٝ ٠يهه ٟدسهتٞسآؼْ٘ تطهخيع ػ٘ٔيهات ٗ ٝؼهاٗالت
ٗطٌٞى اهذإ  ٝت ٠دتيشخا ٠ٛاسساّ ٘ٛايٜذ .دستٞسآؼ٘ٔ٢اي ٗزًٞس  ٝتـييشات
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احت٘آي آ٢ٛا دس آيٜذ ،ٟپس اص تػٞية دس ضٞسا تايذ ظشف سٗ ٠ا ٟت ٠ت٘اٗي
ًاسًٜا ٙتحت اٗش اضخاظ ٗط٘ ّٞاتالؽ  ٝآٗٞصض٢اي الصٕ ت ٠آ٢ٛا داد ٟضٞد.
تبصره -دس ٗٞسد ٗطاؿْ ؿيشٗهآيٝ ،صاست تاصسُهاٛي تها ٌ٘١هاسي اتاه٢هاي
تاصسُاٛي  ٝتؼا ٝ ٙٝاتحادي١ ٠اي غٜلي ت ٠دسخٞاست ضهٞسا اههذإ خٞاٜ١هذ
ٞ٘ٛد.
ماده  -44يي ٗا ٟپس اص اتالؽ اي ٚآييٛ ٚاٗ ،٠پشداخت ٝخٛ ٠وذ تهيص اص
سوق ٗوشس دس ١ش سٝص ،تٞسف اضخاظ ٗط٘( ّٞتٝ ٠يهٗ ٟؤسسات اػتثاسي)،
ت ٠استاب سخٞع ٜٗ٘ٞع است .تاٛي ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسالٗي ايهشاٞٗ ٙظهق
است تذاتيش  ٝساص ً ٝاس الصٕ سا خ٢ت تس٢يْ اٗٞس كشا ٖ١ساصد.
ماده  -45ت٘اٗي اضخاظ ٗطٌ٘ٔٗ ّٞلٜذ ِٜ١إ غذٝس ٗدهٞص يها ت٘ذيهذ
ٗدٞص١اي هثٔي تشاي ٗطاؿْ ؿيشٗهآي دس تخطه٢اي ٗختٔهق ،اص ٗتواؾهياٙ
تؼ٢ذات الصٕ سا تشاي اخشاي ها ٝ ٙٞٛآييٛ ٚاٗ١ ٠هاي ٗثهاسص ٟتها پٓٞطهٞيي ٝ
تأٗيٗ ٚآي تشٝسيسٖ اخز  ٝدس پشٛٝذ ٟآ٢ٛا تايِاٛي ٘ٛايٜذ .دسج اي ٚتؼ٢ذ دس
ٗٞاسدي ً ٠ضٞسا اػالٕ ٗي ًٜذٗ ،ي تٞاٛذ دس اساسٜاٗ ٠اضخاظ حوٞهي ٛيض
آضاٗي ضٞد.
ماده  -46دس غٞست ؾشٝست ،ضهٞسا ؾهٞاتف  ٝدسهتٞسآؼ٘ٔ٢اي الصٕ تهشاي
حس ٚاخشاي اي ٚآييٛ ٚاٗ ٠سا تػٞية  ٝاص قشين دتيشخا ٠ٛتٗ ٠ثاديٗ ،شاخغ
 ٝاضخاظ  ٝغٜٞف ري ستف اتالؽ خٞا١ذ ٞ٘ٛد.
ماده  -47ت٘اٗي اضخاظ ٗط٘ٞٗ ّٞظلٜذ اقالػات ٗٞسد دسخٞاست ٝاحذ
اقالػات ٗآي دس ٗٞؾٞع ٗثاسص ٟتا پٓٞطٞيي سا تٛ ٠حٞي ً ٠آٝ ٙاحذ تؼييٚ
ًٜذ خ٢ت اٛدإ ٝظايق ٗح ّٞضذ ٟتأٗي٘ٛ ٚايٜذ.
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ماده  -48تٜٗ ٠ظٞس سٓٞ٢ت دستشسي ت ٠اقالػات ٗطتشيا ٝ ٙاحشاص غحت
اسٜاد  ٝاقالػات اسائ ٠ضذ ٟاص سٞي اكشاد ،تاٛي ٗشًضي خ٘٢هٞسي اسهالٗي
ايشاٞٗ ٙظق است ٛسثت ت ٠سا ٟاٛذاصي ساٗا ٠ٛاقالػات ٗطتشياٗ ٙطتْ٘ تش
اقالػات صيش اهذإ ٘ٛايذ:
آق  -اقالػات ثثتي  ٝغٞست٢اي ٗآي ٗطتشيا( ٙحوٞهي  ٝحويوي).
ب  -اقالػات ض٘اس ٟحسات٢ا  ٝتس٢يالت اسائ ٠ضذ ٟت ٠آٛاٞٗ ٝ ٙاسد سشسسيذ
ٗ ٝؼٞم ضذٞٗ( ٟؾهٞع دسهتٞسآؼْ٘ تٜظهيٖ كشٗ٢هاي اػكهاي تسه٢يالت ٝ
تؼ٢ذات تاٌٛي تاٛي ٗشًضي خ٘ٞ٢سي اسالٗي ايشا.)ٙ
ج  -اقالػات چٌ٢اي تشُطتي.
د -اقالػات ٗشتٞـ ت ٠اظ٢اسٛاٗٗ ٠آياتي ٗطتشيا.ٙ
 - ٟاقالػات ٗحٌٗٞيت٢ا  ٝسلت١ ٠اي ٝاخٞاستي اضخاظ حويوي  ٝحوٞهي
ً ٠اساٗي آ٢ٛا دس سيستٖ ثثت ضذ ٟاست.
 -ٝاقالػات سدٔي اسائ ٠ضذ ٟتٞسف ٗطتشيا.ٙ
ٗادٗ -49 ٟؼاٛٝت تشٛاٗ ٠سيضي ٛ ٝظاست سا١ثشدي سييس خ٘ٞ٢س ٗٞظق است
تٞدخٞٗ ٠سد ٛياص اخشاي اي ٚآييٛ ٚاٗ ٠سا دس سهاّ ا ّٝتها سهوق دٗ ٟئيهاسد
( )10/000/000/000سياّ اص ٗحْ اػتثاسات ٗوشس دس ها ٙٞٛتٞدخ ٠تأٗيٝ ٚ
دس سآ٢اي تؼذ تٗ ٠يضاٞٗ ٙسد ٛياص دس اليح ٠تٞدخً ًْ ٠طٞس ٜٗظٞس ٘ٛايذ.
اي ٚتػٞية ٛاٗ ٠دس تاسيخ 1388/9/11ت ٠تأييذ ٗوإ ٗحتشٕ سياست خ٘ٞ٢سي
سسيذ ٟاست.
ٗؼا ٙٝا ّٝسييس خ٘ٞ٢سٗ -ح٘ذسؾا سحي٘ي
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