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 ًْادّاي هالي

ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ثغٛض ٔستميٓ ثب ٚاْ زٞٙسٌبٖ اظ عطيك ثبظاضٞبي ٔبِي تٕبس ٕ٘ي ٌيط٘س  ثّىٝ ايٗ تٕبس ثغٛض غيط ٔستميٓ اظ 

ٞبي ٔبِي وٝ ثقٙٛاٖ ٚاسغٝ فُٕ ٔي وٙٙس ا٘زبْ ٔي ٌيطز. ثقٙٛاٖ ٔخبَ ثب٘ه ٞبي پس ا٘ساظ، ضطوت ٞبي ٔبِي، عطيك ٟ٘بز

ضطوت ٞبي ثيٕٝ، غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي، ثب٘ه ٞبي تزبضي ٚ اتحبزيٝ ٞبي افتجبضي، پس ا٘ساظ ٌطٚٞي اظ ٔطزْ ضا رٕـ 

َ ٚلتي ٔ ٖ ٚاْ ٔي زٞٙس. ثقٙٛاٖ ٔخب ٝ ٚاْ ٌيط٘سٌب ٜ ٚ ث مساضي پَٛ ضا زض ثب٘ه سپطزٜ ٌصاضي ٔي وٙيٓ ثب٘ه ٔي تٛا٘س آٖ وطز

 ضا ثٝ يه ضطوت ٚاْ زٞس.

 

 ًمش ًْادّاي هالي در ًظام باًىي 

ْ ٔبِي ثطضسي ٔي وٙيٓ: ٚ ذٛاٞس افتبز ٚؽبيف سٙتي ٟ٘بزٞبي ٔبِي ضا زض ٘ؾب  ٜ ْ ٔبِي اتفبق افتبز ٝ زض ٘ؾب  ثطاي زضن تغييطاتي و

- زاض: ضبُٔ ثب٘ه ٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي، ضطوت ٞبي وبضٌعاضي ٚ ثٛضس ٞبي اٚضاق ثٟبزاضٟ٘بزٞبي ثبظاض اٚضاق ثٟب 

-  ٟ٘بزٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي)اٍ٘يعٜ سطٔبيٝ ٌصاضي(: ضبُٔ غٙسٚق ٞبي أب٘ي ٚ ضطوت ٞبي ٔبِي 

-  ٟ٘بزٞبي لطاضزازي پس ا٘ساظ)اٍ٘يعٜ احتيبعي(: ضبُٔ ضطوت ٞبي ثيٕٝ ٚ غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي 

 

  باسار اٍراق بْادارًْادّاي 

ٜ است... ٜ اغّي رب افتبز  ............................................................................................................................................. اظ رعٚ

اضاٖ ٔي فطٚضس. زض ايٗ حبِت ثب٘ه ثطاي فطٚش اٚضاق اضائٝ ٕ٘ي زٞس ٚ ٞط چمسض وٝ ثتٛا٘س اظ اٚضاق ثٟبزاض ضا ثٝ سطٔبيٝ ٌص

ٝ ٌصاضي اضائٝ  ٝ يه ثب٘ه سطٔبي ٓ ثبضس تقٟس ذطيس تٟٙب ثٛسيّ ٓ اٚضاق ٔٙتططٜ ٘سجتبً و وبضٔعز زضيبفت ٔي وٙس. ٔقٕٛالً اٌط حز

٘سٜ ٔي ضٛز ٔي ضٛز. زض حبِيىٝ زض ٔٛضز ا٘تطبضٞب ثب حزٓ ثعضي يه ٌطٜٚ اظ ثب٘ه ٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي وٝ سٙسيىب ذٛا

 تقٟس ذطيس ضا اضائٝ ٔي زٞٙس.

زض ايٗ ٘ٛؿ فطٚش يىي اظ ثب٘ه ٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي ٔسيطيت فطٚش ضا ثط فٟسٜ ٔي ٌيطز ٚ تقٟس ذطيس ٚ ٞعيٙٝ اعالفبت ضا 

ثطاي ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ٚ ٚاْ زٞٙسٌبٖ وبٞص ٔي زٞس. فالٜٚ ثط ايٗ تقٟس ذطيس، افتٕبز سطٔبيٝ ٌصاضاٖ ضا ثٝ ا٘تطبض رسيس 

ٝ افطبي اعالفبت زض ٔٛضز سٟبْ يب اٚضاق اف ٖ اٚضاق ثٟبزاض ثبيس ث ٜ ثط اسبس ٔمطضات ٔٛرٛز ا٘تطبض زٞٙسٌب عايص ٔي زٞس. ثقالٚ

 لطضٝ اي وٝ لػس فطٚش آٖ ضا زاض٘س ثپطزاظ٘س تب سطٔبيٝ ٌصاضاٖ اظ ٔربعطٜ ذطيس آٟ٘ب آٌبٜ ٌطز٘س.

ٖ ٚ ٔقبّٔٝ ٌطاٖ: ٍٞٙبٔي وٝ فطٚضٙسٜ فاللٕٙس ثٝ تجسيُ اٚضاق ثٟبزاض ثٝ پَٛ است، وبضٌعاضاٖ ٚ ٔقبّٔٝ ٌطاٖ ٔجبزِٝ  وبضٌعاضا

ٗ وبض ظٔبٖ، ٞعيٙٝ ٚ تغبثك ذطيساضاٖ ثب فطٚضٙسٌبٖ ضا زض  ُ ٔي ٕ٘بيس. اي ٗ ذطيساض ضا تسٟي اٚضاق ثٟبزاض زض ثبظاضٞبي ٔبِي، يبفت

ثُ ا٘زبْ ايٗ ذسٔت وبضٔعز زضيبفت ٔي ثبظاض حب٘ٛيٝ وبٞص زازٜ ٚ ٘مسيٍٙي اٚضاق ضا افعايص ٔي ثرطس. وبضٌعاضاٖ زض ٔمب

 وٙٙس.

 
 هبادلِ

ٔجبزِٝ ٌطز٘س. ثٛضس ٔحّي است وٝ زض آٖ اٚضاق  ذبضد اظ ثٛضسٚ يب  ازأٝ زض ثٛضساٚضاق ثٟبزاض ٔي تٛا٘ٙس ثٝ زٚ عطيك 

ٝ ثبظاض حطاد ثطاي اٚضاق ثٟبزاض اضائٝ ٔي وٙس. زاضايي ٞب اظ فطٚضٙ ٝ ٔي ٌطزز ٚ ٟ٘بزي است و سٜ اي وٝ پبييٗ تطيٗ ثٟبزاض ٔجبزِ

ليٕت ضا پيطٟٙبز ٔي وٙس ثٝ ذطيساضي وٝ ثبالتطيٗ ليٕت ضا پيطٟٙبز ٔي ٕ٘بيس فطٚذتٝ ٔي ضٛز. ثٛضس ليٕت اٚضاق ثٟبزاض ضا 



 
 

  
  

 
 



ٜ ضٚش ٞب ثطاي ذطيساضاٖ ٚ فطٚضٙسٌبٖ زاضايي ٞبي ٔبِي است تب ثسٖٚ ضٙبذتٝ ضسٖ ٔجبزِٝ ضا  ٝ اضائٝ زٞٙس ٗ ٕ٘ي وٙس ثّى تقيي

ٚ اظ ايٗ عطيك ٞعيٙٝ اعالفبت ثطاي پس ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ضا وبٞص ٔي زٞس. وبضٌعاضاٖ ٚ ٔقبّٔٝ ٌطاٖ زض ثبظاض ا٘زبْ زٞٙس 

 ذبضد اظ ثٛضس ثطاي ا٘زبْ ٔقبّٔٝ ثٝ ذطيساضاٖ ٚ فطٚضٙسٌبٖ وٕه ٔي وٙس.

 
 هؼاهلِ اٍراق لزضِ

ثيطتطي اظ اٚضاق لطضٝ زض ثبظاض ذبضد اظ  اٚضاق لطضٝ ضطوت ٞب ٔقٕٛالً زض ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض ٔجبزِٝ ٔي ضٛز. أب زضغس

ٝ فّت ٘مسيٍٙي ٘سجتبً وٕتط اٚضاق لطضٝ ضطوت ٞب زض ٔمبيسٝ ثب اٚضاق لطضٝ ذعا٘ٝ زاضي تفبٚت ثيٗ  ٝ ٔي ٌطزز. ث ثٛضس ٔجبزِ

 ليٕت ذطيس ٚ فطٚش ايٗ اٚضاق لطضٝ ثيطتط اظ اٚضاق لطضٝ ذعا٘ٝ زاضي است.

 

 ًْادّاي سزهايِ گذاري

طاي سطٔبيٝ ٌصاضي زض ٚاْ ٞب ٚ اٚضاق ثٟبزاض رٕـ آٚضي ٔي وٙٙس ٚ ضبُٔ غٙسٚق ٞبي أب٘ي ٚ ضطوت ٞبي ٔٙبثـ ٔبِي ضا ث

 ٔبِي ٞستٙس.

 

ٝ سجس زاضايي  ٖ ضا ث ٖ وٛچه آ ـ ثسيبضي اظ پس ا٘ساظوٙٙسٌب ـ آٚضي ٔٙبث ٝ ثب رٕ ٝ ٞبي ٔبِي ٞستٙس و غٙسٚق ٞبي أب٘ي: ٚاسغ

ٜ اي اظ سٟبْ، اٚضاق لطضٝ، اٚضاق ضٞ ُ ٔي وٙٙس. غٙسٚق ٞبي أب٘ي سٟٕي اظ سجس زاضايي پطاوٙس ٙي ٚ اثعاضٞبي ثبظاض پِٛي تجسي

ٔبِي ضا زض اظاي فطٚش آٖ ثٝ پس ا٘ساظ وٙٙسٜ ٚ زضيبفت ٔٙبثـ ٔبِي اظ ٚي ثطاي حفؼ ٚ تٛسقٝ سجس زاضايي ذٛز استفبزٜ ٔي 

 وٙٙس. 

٘مسيٍٙي ضا ثب تضٕيٗ  ٝ يه سجس زاضايي پطاوٙسٜ، ٔعايبي غٙسٚق ٞبي أب٘ي: وبٞص ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ، تسٟيٓ ٔربعطٜ ثب اضائ

 ثبظذطيس سطيـ سٟبْ پس ا٘ساظ وٙٙسٜ پَٛ فطضٝ ٔي وٙس.

 

ضطوت ٞبي ٔبِي: ٚاسغٝ ٞبيي ٞستٙس وٝ ٔمبزيط فؾيٕي ٔٙبثـ ٔبِي ضا اظ عطيك اسٙبز تزبضي يب اٚضاق ثٟبزاض رٕـ آٚضي ٔي 

 وٛچه ٔي زٞٙس. وٙٙس ٚ ثٝ ذب٘ٛاضٞب ٚ يب ثٍٙبٜ ٞبي التػبزي ٚاْ ٞبي

 ٘ىتٝ: ٔططيبٖ ايٗ ضطوت ٞب ٔربعطٜ فسْ ثبظپطزاذت ٚ ٘طخ ثٟطٜ ٚاْ ثبالتطي ٘سجت ثٝ ثب٘ه ٞب زاض٘س.

 

 :٘ٛؿ ضطوت ٔبِي زض ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب ٚرٛز زاضز 

- ٖضطوت ٞبي تبٔيٗ ٔبِي ٔػطف وٙٙسٌب 

- ٔبِي ٗ ٚ ضطوت ٞبي تبٔي ٜ ٞبي التػبزي  ٗ ٔبِي ثٍٙب ُ ثٝ ذطيس اسٙبز زضيبفتٙي ثٍٙبٜ  ضطوت ٞبي تبٔي فطٚش: اظ عطيك تٙعي

ٞبي التػبزي وٛچه اضتغبَ زاض٘س. اسٙبز زضيبفتٙي ضا تب سطضسيس ٍٟ٘ساضي وطزٜ ٚ اظ ايٗ عطيك ثٝ سٛز ٔي ضسٙس. ضطوت 

ٞب  ٞبي تبٔيٗ ٔبِي فطٚش ثٝ ضطوت ٞبي تِٛيسي ٚاثستٝ ا٘س. ٞسفطبٖ افعايص فطٚش ضطوت ٞبي تِٛيسي است. ايٗ ضطوت

 تبٔيٗ ٔبِي ذطيس وبال اظ ضطوت تِٛيس وٙٙسٜ ضا ثط فٟسٜ ٔي ٌيط٘س.

-  ٔبِي ٔػطف وٙٙسٌب٘ي وٝ ثٝ آٟ٘ب ثطاي ذطيس اتٛٔجيُ، ِٛاظْ ٔٙعَ، تقٕيط ٚاحس ٔسىٛ٘ي ٚ ثبظپطزاذت ٗ ضطوت ٞبي تبٔي

 ثسٞي ٞب ٚاْ ٔي زٞٙس.



 
 

  
  

 
 



 ًْادّاي پس اًذاسي لزاردادي 

ساضتي، تػبزف اتٛٔجيُ يب ٔطي ٕٞسط ٘يبظٞبي ٔبِي ضسيسي ضا ثطاي افطاز ايزبز ٔي ثطذي اظ ضٚيسازٞب ٔب٘ٙس ٔطىالت ثٟ 

ُ ٔبِي ثٝ زيٍطي ٔٙتمُ ضٛز ٚ ثٝ ضىّي ٔٙؾٓ  ٜ ٔطى ٝ ثب پطزاذت پَٛ ٔربعط ٖ ضا ٔي زٞس و ٝ افطاز، ايٗ أىب ٗ ٟ٘بزٞب ث وٙس. اي

 غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي -ضطوت ٞبي ثيٕٝ  -ثطاي زٚضاٖ ثبظ٘طستٍي پس ا٘ساظ وٙٙس، وٝ ثٝ زٚ ٌطٜٚ تمسيٓ ٔي ضٛ٘س:

ٗ لطاضزازٞب ثطاي حٕبيت اظ ثيٕٝ ٌعاضاٖ زض ٔمبثُ ظيبٖ ٔبِي  ٝ ٞبي ٔبِي ٞستٙس، ترػع آٟ٘ب زض تسٚي ضطوت ٞبي ثيٕٝ: ٚاسغ

٘بضي اظ ضٚيسازٞبي ذبظ است. أىبٖ ثطٚظ ٔطىالت ٔبِي افطاز ضا ٔزجٛض ثٝ پطزاذت حك ثيٕٝ ثٝ ٔٙؾٛض تمجُ ٔربعطٜ ثٝ 

 سيّٝ ضطوت ثيٕٝ ٔي سبظز.ٚ
 

 اًَاع شزوت ّاي بيوِ

-  .ثيٕٝ فٕط: اظ ثبظٔب٘سٌبٖ ٔتٛفي زض ٔمبثُ ٔطىالت ٔبِي حٕبيت ٔي وٙس 

-  ثيٕٝ زاضايي ٚ حٛازث، ثيٕٝ ٌصاضاٖ ضا زض ٔمبثُ حٛازحي ٔب٘ٙس زظزي، آتص سٛظي، ثيٕبضي ٚ غيطٜ ثزع ٔطي ثيٕٝ ٔي

 وٙس.

 
 صٌذٍق ّاي باسًشستگي

غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ٔجبِغ زضيبفتي اظ  -ٛا٘ٙس ثطاي زٚضٜ ثبظ٘طستٍي ثٝ زٚ ضٛضت پس ا٘ساظ زاضتٝ ثبضٙس. ٔطزْ ٔي ت

وبضوٙبٖ ٚ ضطوت ٞب ضا اظ سٟبْ ٚ اٚضاق لطضٝ ثٝ ٔٙؾٛض پطزاذت حمٛق ثبظ٘طستٍي سطٔبيٝ ٌصاضي ٔي وٙٙس. چٖٛ ظٔبٖ 

ٛا٘ٙس ٔٙبثـ ذٛز ضا زض اثعاضٞبي ثبظاض ثٝ غٛضت ثّٙس ٔست ثبظ٘طستٍي لبثُ پيص ثيٙي است، غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ٔي ت

 حسبة ٞبي پس ا٘ساظ ضرػي -سطٔبيٝ ٌصاضي وٙٙس. 

 

ٝ پس ا٘ساظ زض حسبة ٞبي پس ا٘ساظ ضرػي:  ُ اضرحيت پس ا٘ساظ زض غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ٘سجت ث غٙسٚق ٞبي  -زالي

 -ثيطتط ثبضٙس ثٙبثطايٗ ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ آٟ٘ب پبييٗ تط ذٛاٞس ثٛز. ثبظ٘طستٍي ٕٔىٗ است لبزض ثٝ اضائٝ سجس زاضايي ثب وبضآيي 

َ فٕط ذٛز ثبضٙس.  ٝ زض عٛ ٝ زازٖ ٔعايبيي ٔب٘ٙس پطزاذت سبِيب٘ ٗ است لبزض ث ثطذٛضز ٔمبٔبت  -غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ٕٔى

 .ٔبِيبتي ثب غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ثٍٛ٘ٝ اي است وٝ ايٗ ضٚش پس ا٘ساظ ثٝ ٘فـ افطاز ٔي ثبضس

 

-  ٚاْ زٞٙسٜ ٚ ٚاْ ٌيط٘سٜ لطاض ٔي ٌيط٘س ٗ ٝ ثي ٖ ٚاسغ ٖ ٚاْ ثقٙٛا ٚ زاز  ٜ ٗ ٔٛسسبت ثب پصيطش سپطز ٜ پصيطي: اي ٟ٘بزٞبي سپطز

 وٝ ضبُٔ ثب٘ه ٞبي تزبضي، ٟ٘بزٞبي پس ا٘ساظ ٚ اتحبزيٝ ٞبي افتجبضي ٔي ثبضس.

 
 بانك هاي تجاري

ُ ٔي زٞٙ  ٜ پصيطي ضا تطىي ٗ ٌطٜٚ ٟ٘بزٞبي سپطز س، ٚاسغٝ ٞبي ٔبِي ٞستٙس وٝ سپطزٜ پصيطفتٝ ٚ ٚاْ اضائٝ ٔي زٞٙس ٚ ثعضٌتطي

 ٚؽبيف تسٟيٓ ٔربعطٜ، ٘مسيٍٙي ٚ اضائٝ اعالفبت ضا ثطاي پس ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ٚ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ثط فٟسٜ زاض٘س.
 

 

 



 
 

  
  

 
 



 هشاياي باًه ّاي تجاري

- ست ٔي آٚض٘س.پس ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ٔعيت تسٟيٓ ٔربعطٜ ضا اظ سجس ٚاْ پطاوٙسٜ ي ثب٘ه ثس 

- .ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ٔٙبثـ الظْ ضا ثطاي ذطيس اتٛٔجيُ، ٔٛرٛزي ٞب ٚ ٔبضيٗ آالت ٚ تزٟيعات ضا ثسست ٔي آٚض٘س 

-  ٞب ضا ايزبز ٔي وٙس. ثب٘ه ٞب ثب ضلبثت ضسيس ٜ ـ سپطز ٖ ٘مسيٍٙي سطي اظ عطيك حسبة ٞبي زيساضي ثطاي پس ا٘ساظ وٙٙسٌب

ذسٔبت تسٟيٓ ٔربعطٜ ٚ ٘مسيٍٙي ضٚثطٚ ٞستٙس. أطٚظٜ پس ا٘ساظ وٙٙسٌبٖ ٔي تٛا٘ٙس  اظ سٛي سبيط ٟ٘بزٞبي ٔبِي زض اضائٝ

ْ ٌيط٘سٌبٖ  ٝ ٌصاضي ٕ٘بيٙس، أب ٚا ْ غٙسٚق ٞبي أب٘ي سطٔبي ٝ زاضي يب سٟب َ ٔخالً ذطيس اسٙبز ذعا٘ ٝ ٘مس ذٛز ضا زض ثبظاض پٛ ٚر

ٝ ضاحتي اظ ايٗ عطيك ٚاْ زضيبفت وٙٙس ثٙبثطايٗ ثب٘ه ٞبي تزبضي زض اضائٝ افتجبض ثٝ ٘ٛؿ ذبغي اظ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ  ٕ٘ي تٛا٘ٙس ث

 يه ٚؽيفٝ ذبظ ضا ثب وبٞص ٞعيٙٝ ٞبي ٔجبزِٝ ٚ اعالفبت ٚاْ ٌيطي ا٘زبْ ٔي زٞٙس.

 
 ّشيٌِ ّاي هبادلِ

ي  يىي اظ زاليّي وٝ افطاز ثب ٘يبظٞبي افتجبضي وٛچه ٚ ٔتٛسظ ثٝ ثبظاضٞبي سطٔبيٝ يب اٚضاق لطضٝ اتىب ٕ٘ي وٙٙس ٞعيٙٝ 

ٔجبزِٝ ثبالي ا٘تطبض ايٗ اٚضاق است. اظ ارطاي ٞعيٙٝ ٔجبزِٝ ٔي تٛاٖ ثٝ ٞعيٙٝ حجت زض وٕيسيٖٛ ثٛضس اٚضاق ثٟبزاض ٚ وبضٔعز 

 ذسٔبت ثب٘ه ٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي اضبضٜ وطز.

 
 ّشيٌِ ّاي اطالػات

ػبزي وٛچه ٚ ٔتٛسظ ٔحسٚز ٔي ٞعيٙٝ ثبالي اعالفبت ٘يع زستطسي ثٝ ثبظاضٞبي ٔبِي ضاثطاي ذب٘ٛاضٞب ٚ ثٍٙبٜ ٞبي الت

ٜ تطيٗ زِيُ ٚرٛز ثب٘ه ٞبي تزبضي تٛا٘بيي آٟ٘ب زض وبٞص ٞعيٙٝ اعالفبت است. سطٔبيٝ ٌصاضاٖ ثطاي ٔمبثّٝ ثب  سبظز. فٕس

ٝ اعالفبت ثباليي ضا تحُٕ ٔي وٙٙس. اظ عطف ثب٘ه  ْ ثبظپطزاذت، ٞعيٙ ا٘تربة اضربظ ٘بٔٙبست يب زيٍط ٔربعطات ٔب٘ٙس فس

ٚضي اعالفبت زض ٔٛضز ٔربعطٜ فسْ ثبظپطزاذت ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ترػع زاض٘س ٚ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٞعيٙٝ ا٘تربة ٞب زض رٕـ آ

 ٘بٔغّٛة ضا وبٞص ٔي زٞٙس، زض حبِيىٝ ثطاي يه سطٔبيٝ ٌصاض رٕـ آٚضي چٙيٗ اعالفبتي پط ٞعيٙٝ ٔي ثبضس.

 

 ًْادّاي پس اًذاس 

ٜ آٔطيىب ٟ٘بزٞبي پس ا٘ساظ يقٙي ٔٛسسبت ٚ اْ ٚ پس ا٘ساظ ٚ ثب٘ه ٞبي أب٘ي پس ا٘ساظ، ثب٘ه ٞبي ٔسىٗ زض ايبالت ٔتحس

ٗ ٔٛسسبت پس ا٘ساظ ٔي وٙٙس تب ثٝ افضب ثطاي سبذت ٚاحس ٔسىٛ٘ي ٚاْ زازٜ ضٛز. ايٗ ٔٛسسبت  ٔي ثبضٙس يقٙي افطاز زض اي

ايٙىٝ ٚاْ ٌيط٘سٜ ٔسئّٝ فسْ تمبضٖ اعالفبت ٚ ٔربعطٜ فسْ ثبظپطزاذت ضا ثب زضيبفت پيص پطزاذت ثطاي حػَٛ اعٕيٙبٖ اظ 

ٝ اضظش ٚاحس ٔسىٛ٘ي حفؼ ٔي وٙس ضا اظ ٔيبٖ ثط ٔي زاضز ٚ پس ا٘ساظ سپطزٜ ٞبي ٘سجتبً وٛتبٜ  ـ التػبزي ذٛز ضا ٘سجت ث ٔٙبف

 ٔست ثطاي تبٔيٗ ٔبِي ثّٙس ٔست سبذت ٚاحسٞبي ٔسىٛ٘ي ضا ٔي پصيطز ٚ ٔربعطٜ ٘ٛسبٖ ٘طخ ثٟطٜ ضا ٘يع لجَٛ ٔي وٙٙس.
 

 اتحاديِ ّاي اػتباري

ٚ ٔي ثبضٙس. يىي اظ ضاٜ ٞبي وبٞص  ُ آٟ٘ب ضٚثط ٝ تحّي ٚ ٞعيٙ ٖ زض اضائٝ ٚاْ ثب ٔطىالت ضسيس اعالفبت ذػٛغي  ٚاْ زٞٙسٌب

ٞعيٙٝ رٕـ آٚضي اعالفبت، تٕطوع ضٚي ٌطٚٞي است وٝ ٚاْ زٞٙسٜ زض ٔٛضز آٖ اعالفبت وبفي زاضز. زض اتحبزيٝ ٞبي 

ٝ ا ٚ ث  ٜ ٜ ذبغي زضيبفت ضس ٜ اظ ٌطٚ ٜ ٔي ضٛز. غبِجبً ايٗ افطاز افتجبضي سپطز ْ زاز ٜ ٌصاضاٖ آٟ٘ب ضا ٔي ضٙبسٙس ٚا ٝ سپطز فطازي و



 
 

  
  

 
 



)ٚاْ ٌيط٘سٜ ٚ سپطزٜ ٌصاض( زض يه ضطوت يب زض يه غٙقت ذبظ ثٝ وبض اضتغبَ زاض٘س. فٕستبً زاضايي ٞب زض اتحبزيٝ ٞبي 

 افتجبضي غطف ضا اضائٝ ٚاْ ٞبي ضٞٙي ثٝ افضب ٔي ضٛز.

- ضىُ ٔستميٓ اظ عطيك ٟ٘بزٞبي ٔبِي زِٚتي ٚ ثٝ ضىُ غيط ٔستميٓ ثٝ ضيٜٛ تضٕيٗ ٚاْ ٞبي اضائٝ ٟ٘بزٞبي ٔبِي زِٚتي: ث ٝ

 ضسٜ تٛسظ ٚاسغٝ ٞبي ٔبِي ذػٛغي ٔطبضوت ٔي وٙٙس.
 

 هَسسات اػتباري فذرال -ًمش هستمين 

ت ٚاْ ثٝ ثرص ٟ٘بزٞبي ٔبِي زِٚتي ٞستٙس وٝ زض رٟت سيبست ٞبي زِٚت ٚاْ پطزاذت ٔي وٙٙس. ثقٙٛاٖ ٔخبَ پطزاذ

ٝ ٚ اسٙبز تزبضي ٔٙتطط وطزٜ ٚ زض ثبظاضٞبي ٔبِي  ْ افتجبضات وطبٚضظي، اٚضاق لطض ٛ ٘ؾب ٗ ٚ زا٘طزٛيب٘ ٗ ٔسى وطبٚضظي، تبٔي

ثٝ فطٚش ٔي ضسب٘س ٚ ٔٙبثـ رٕـ آٚضي ضسٜ اظ ايٗ عطيك ضا ثٝ وطبٚضظاٖ ٚاْ ٔي زٞس. ٔٛسسبت زِٚتي ٔطثٛط ثٝ ٔسىٗ ٘يع 

 حبغُ فطٚش آٖ ضا غطف فطضٝ ٔٙبثـ ثٝ ثبظاض زٞٗ ٔي وٙس. اٚضاق لطضٝ ا٘تطبض زازٜ ٚ

ٗ ٔربضد تحػيّي آٟ٘ب، زِٚت ثط اسبس ثط٘بٔٝ تضٕيٗ ٚاْ زا٘طزٛيبٖ ٚاْ ٞبي اضائٝ  ٚ تبٔي  ٖ ٝ زا٘طزٛيب ثطاي تطٛيك ٚاْ زٞي ث

 ضسٜ ثٛسيّٝ ٚاسغٝ ٞبي ٔبِي ذػٛغي ثٝ زا٘طزٛيبٖ ضا اظ ايٗ ٚاسغٝ ٞبي ذطيساضي ٔي وٙس.

 
 تضمين وام ها –مستقيم نقش غير 

ٝ ثيٕٝ  ٗ ٔطبث ٗ تضٕي ٝ ٟ٘بزٞبي ٔبِي ذػٛغي ٔي ثبضس. اي ٜ ثٛسيّ ٝ ضس ْ ٞبي اضائ ٗ ٚا ٝ ٌطي تضٕي زٚٔيٗ ٘مص زِٚت زض ٚاسغ

ٗ ٚاْ ٞبست، ظيطا ٚاْ زٞٙسٜ ثقٙٛاٖ يه ٟ٘بز ٔبِي ذػٛغي زض احط فسْ ثبظپطزاذت ٚاْ اظ سٛي ٚاْ ٌيط٘سٜ غسٔٝ  وطزٖ اي

 ٘رٛاٞس زيس.

 

 ّاي باسار پَلابشار

ثبظاض پَٛ ثبظاض ٔجبزِٝ اثعاضٞبي ٔبِي ثب سطضسيس وٕتط اظ يه سبَ ٔي ثبضٙس.  اثعاضٞبي ثسٞي ٔجبزِٝ ضسٜ زض ايٗ ثبظاض حسالُ 

َ ضا ٔي تٛاٖ ثٝ ايٗ تطتيت عجمٝ  ٝ ٌصاضي ٞستٙس. اثعاضٞبي اغّي ثبظاض پٛ ٗ سطٔبي ٜ تطي ٓ ٔربعط ٗ و ٖ ليٕت ضا زاض٘س ثٙبثطاي ٘ٛسب

 .ثٙسي وطز

-  آٔطيىب: اسٙبز ذعا٘ٝ اثعاضٞبي ثسٞي وٛتبٜ ٔست زِٚت ايبالت ٔتحسٜ آٔطيىب ثب سطضسيسٞبي ٝ ٔبٞٝ   ،  ٚاسٙبز ذعا٘

ٞستٙس وٝ ثطاي تبٔيٗ وسطي ثٛزرٝ زِٚت فسضاَ ا٘تطبض ٔي يبثس. اسٙبز ذعا٘ٝ زاضاي ثٟطٜ ٕ٘ي ثبضٙس، ثّىٝ زض سطضسيس ٔجّغ 

ٜ ثٝ ذطيساض پطزاذت ٔي ض ٛز. ايٗ اسٙبز ثب ترفيف فطٚذتٝ ٔي ضٛز ٚ تفبٚت ليٕت ذطيس ٚ فطٚش سٛزي است ٔطرع ضس

وٝ ذطيساض يب ٚاْ زٞٙسٜ ثٝ زست ٔي آٚضز. ايٗ اسٙبز ثيطتطيٗ ٘مسيٍٙي ضا زاضز ظيطا ثٝ ضاحتي زض ثبظاض ٔجبزِٝ ٔي ٌطزز. وٓ 

ْ ثبظپطزاذت آٟ٘ب غفط َ فس ٗ اثعاض ثبظاض پَٛ ٔي ثبضس ظيطا احتٕب ٜ تطي ٗ اسٙبز فٕٛٔبً ثٛسيّٝ ثب٘ه ٞب ذطيساضي  ٔربعط است. اي

ٜ ٚ ٔمبزيط ا٘سوي اظ آٖ ثٛسيّٝ ذب٘ٛاضٞب، ضطوت ٞب ٚ سبيط ٚاسغٝ ٞبي ٔبِي ذطيساضي ٚ ٍٟ٘ساضي ٔي ضٛز.  ٚ ٍٟ٘ساضي ضس

 

-  اثعاض ثسٞي فطٚذتٝ ضسٜ تٛسظ ثب٘ه ثٝ سپطزٜ ٌصاضاٖ است ٜ ُ ٔقبّٔٝ: يه ٌٛاٞي سپطز ٜ ثب٘ىي لبث وٝ ثٟطٜ ٌٛاٞي سپطز

ُ ٔجّغ پطزاذت ٔي ٌطزز. تب لجُ اظ سبَ  ٚ زض سطضسيس اغ  ٜ ٖ پطزاذت ضس ٝ آ ايٗ ٌٛاٞي ٞب غيطلبثُ ٔقبّٔٝ ثٛز٘س  سبال٘

ُ زضيبفت ثٛز٘س. ثقس اظ ايٗ سبَ سيتي ثب٘ه ثطاي افعايص ٘مسيٍٙي اِٚيٗ  ٗ لبث ٝ سٍٙي ُ اظ سطضسيس فمظ ثب پطزاذت رطيٕ ٚ لج



 
 

  
  

 
 



ٞعاض زال ثطاي ٞط ٌٛاٞي( ضا ا٘تطبض زاز وٝ لبثُ ٔجبزِٝ زض ثبظاض  11ِٝ ثٝ حزٓ ثعضي )ثيص اظ ٌٛاٞي ٞبي سپطزٜ لبثُ ٔجبز

ٜ اوخط ثب٘ه ٞبي تزبضي آٖ ضا ٔٙتطط ٔي وٙٙس ٚ ذطيساضاٖ ايٗ اثعاض ضطوت ٞب، غٙسٚق ٞبي أب٘ي، ثبظاض  ٝ ثٛز٘س. أطٚظ حب٘ٛي

 پَٛ، ٔٛسسبت ذيطيٝ ٚ زِٚتي ٔي ثبضٙس.

 

-  :اثعاض ثسٞي وٛتبٜ ٔست ٔٙتططٜ ثٛسيّٝ ثب٘ه ٞبي ثعضي ٚ ضطوت ٞبي ٔقطٚف ٔب٘ٙس رٙطاَ ٔٛتٛضظ ٔي اسٙبز تزبضي

ضطوت ٞب ٚاْ ٞبي وٛتبٜ ٔست ذٛز ضا اظ ثب٘ه ٞب زضيبفت ٔي وطز٘س أب ثقس اظ آٖ ثطاي تبٔيٗ  1ثبضٙس. لجُ اظ زٞٝ 

ٔبِي ٚ ضطوت ٞب پطزاذتٙس. ضضس ثبظاض اسٙبز تزبضي  ٘يبظٞبي وٛتبٜ ٔست ذٛز ثيطتط ثٝ فطٚش اسٙبز تزبضي ثٝ ٚاسغٝ ٞبي

ٖ اظ  ٜ آ ٓ ٔمساض تسٛيٝ ٘طس ٚ حز ٜ است  َ  ثسيبض ثبال ثٛز ٝ  1ٔيّيبضز زالض زض سب ضسيسٜ  ٔيّيبضز زالض زض سبَ  ث

 است.

-  ثب٘ىي، يه ثطات ِ غبزض پصيطش ثب٘ىي: ايٗ اثعاض ثبظاض پَٛ زض رطيبٖ ا٘زبْ تزبضت ثيٗ إُِّ ايزبز ضسٜ است. پصيطش

ٚ تٛسظ ثب٘ه زض اظاي وبضٔعز تضٕيٗ ٔي ٌطزز. ضطوت ا٘تطبض  ُ پطزاذت است  ٜ لبث ٝ زض آيٙس ٝ يه ضطوتبست و ٜ ثٛسيّ ضس

ٖ ٔي ثبضس. ٔعيت  ٚ زض غيط ايٙػٛضت ثب٘ه ٔتقٟس پطزاذت آ ٜ ٌصاضي وٙس  ٖ ثبيس ٔجّغ ثطات ضا زض حسبة ثب٘ىي سپطز ٜ آ زٞٙس

وٝ احتٕبَ پصيطش اظ عطف فطٚضٙسٌبٖ وبال ٚ ذسٔبت ذبضري ثيطتط اظ احتٕبَ پصيطش تقٟس آٖ ثطاي ضطوت ايٗ است 

پطزاذت ضطوت ثسٖٚ تضٕيٗ ثب٘ه ٔي ثبضس، ظيطا فطٚضٙسٞربضري ٔي زا٘س وٝ زض غٛضت ٚضضىستٍي ضطوت ذطيساض 

يف فطٚذت. ايٗ اسٙبز ٔب٘ٙس اسٙبز ٔجّغ ثطات ضا اظ ثب٘ه ٚغَٛ ذٛاٞس وطز. ايٗ ثطات ٞب ضا ٔي تٛاٖ زض ثبظاض حب٘ٛيٝ ثب ترف

 ذعا٘ٝ است ٚ ٔقٕٛالً تٛسظ افطازي وٟسض اسٙبز ذعا٘ٝ سطٔبيٝ ٌصاضي ٔي وٙٙس ذطيساضي ٚ ٍٟ٘ساضي ٔي ضٛز.

 

-  تٛافك ثبظذطيس: فٕالً ٚاْ وٛتبٜ ٔست است ٚ سطضسيس آٖ غبِجبً وٕتط اظ زٚ ٞفتٝ است ٚ اسٙبز ذعا٘ٝ زض آٖ ٘مص ٚحيمٝ ضا

ٝ ضا ٔبِه ٔي ضٛز. اظ سبَ ثبظي ٔي وٙٙس  ٜ اسٙبز ذعا٘ ْ ٌيط٘سٜ، ٚاْ زٞٙس ْ ثبظپطزاذت تٛسظ ٚا ٔٛضز  ٚ زض غٛضت فس

ٜ لطاض ٌطفتٝ ٚ يه اثساؿ ٘سجتبً رسيس زض ثبظاض ٔبِي است. ايٗ اثعاض اوٖٙٛ يىي اظ ٟٕٔتطيٗ ٔٙبثـ تبٔيٗ ٔبِي ثطاي ثب٘ه  استفبز

 يس ضطوت ٞبي ثعضي ٔي ثبضٙس.ٞبست ٚ فٕسٜ تطيٗ ٚاْ زٞٙسٜ زض تٛافك ثبظذط

 

-  ٔٙبثـ فسضاَ: ٚاْ يىطٚظٜ ثيٗ ثب٘ىي است. ايٗ ٚاْ ثٛسيّٝ زِٚت فسضاَ زض اذتيبض ثب٘ه ٞب لطاض ٕ٘ي ٌيطز، ثّىٝ ٚاْ يه

ٜ لب٘ٛ٘ي ثٝ ا٘ساظٜ وبفي  ٝ ثط اسبس ٘سجت شذيط ٝ ضٛز و ٗ است ٔتٛر ٝ ثب٘ه تزبضي زيٍط است. يه ثب٘ه ٕٔى ثب٘ه تزبضي ث

ثب٘ه ٔطوعي ٘ساضز. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ثطاي پط وطزٖ شذيطٜ زضذٛاستي ثط اسبس لبٖ٘ٛ اظ ثب٘ه زيٍطي ٚاْ ٔي سپطزٜ زض 

ٝ ٘يبظٞبي افتجبضي ثب٘ه ٞب ثسيبض حسبس است. ثٝ ٕٞيٗ زِيُ ٘طخ ثٟطٜ وٝ ٘طخ ٔٙبثـ فسضاَ ذٛا٘سٜ ٔي  ٗ ثبظاض ٘سجت ث ٌيطز.اي

فتجبض زض ٘ؾبْ ثب٘ىي ٚ ٚضقيت سيبست پِٛي است. ٘طخ ثٟطٜ ثبال ثٝ ضٛز، ٔطرع وٙٙسٜ ضطايظ ا٘مجبضي يب ا٘جسبعي ثبظاض ا

 ٔقٙبي وٕجٛز ٘مسيٍٙي ٚ فىس آٖ ٘طبٖ زٞٙسٜ پبييٗ ثٛزٖ ٘يبظٞبي افتجبضي ثب٘ه ٞب است.

 

- .زالض اضٚپبيي: سپطزٜ ٞبي زالضي زض ثب٘ه ٞبي ذبضد اظ آٔطيىب ٔي ثبضس 

 

 



 
 

  
  

 
 



 ابشارّاي باسار سزهايِ

، سٟبْ ٚ ثسٞي ثب سطضسيسٞبي ثيص اظ يىسبَ ٔي ثبضس. ٘ٛسبٖ ليٕت ايٗ اثعاضٞب ثسيبض ٚ ثيطتط ٘ٛسبٖ اثعاضٞبي ثبظاض سطٔبيٝ

 ليٕت اثعاضٞبي ثبظاض پَٛ است ٚ سطٔبيٝ ٌصاضي ٘سجتبً پطٔربعطٜ ٔحسٛة ٔي ضٛز.

 

- ٛزاضايي ٞبي يه ضطوت است. ٘يٕي اظٔٛر ٚ ٖ ثط سٛز ذبِع  ٜ آ ْ ٔقطف ازفبي زاض٘س ٗ سٟب ْ ضطوت سٟبْ: زاضت زي سٟب

 ٞب ثٛسيّٝ افطاز ٚ ٘يٓ زيٍط آٖ تٛسظ غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي، غٙسٚق ٞبي أب٘ي ٚ ضطوت ٞبي ثيٕٝ ذطيساضي ٔي ضٛز.

 

-  ْٚا ٝ ٚ تزٟيعات ٔي ثبضس. ٚحيم ٗ آالت  ٚ يب ضطوت ٞب ثطاي ذطيس ٚاحس ٔسىٛ٘ي، ظٔيٗ، ٔبضي ٝ ذب٘ٛاضٞب  ْ ث اٚضاق ضٞٙي: ٚا

ثطاثط اٚضاق ضٞٙي  فبزٜ اظ ٚاْ است. زض آٔطيىب ٔيعاٖ ٚاْ ضٞٙي ثطاي ذطيس ٚاحسٞبي ٔسىٛ٘ي زاضايي ذطيساضي ضسٜ ثب است

ْ ثب٘ه ٞبي پس ا٘ساظ أب٘ي ٚ ثب٘ه ٞبي تزبضي ٚاْ زٞٙسٌبٖ اغّي زض  ٚ ٚا تزبضت يب وطبٚضظي است. ٔٛسسبت پس ا٘ساظ 

ه ٞبي تزبضي اوخط ٚاْ ٞبي ضٞٙي تزبضي ٚ ثبظاض اٚضاق ضٞٙي ٚاحسٞبي ٔسىٛ٘ي ٔي ثبضٙس. ضطوت ٞبي ثيٕٝ فٕط ٚ ثب٘

ا٘زٕٗ فسضاَ ضٞٗ ّٔي، ا٘زٕٗ ضٞٗ زِٚت ّٔي ٚ ٔٛسسٝ زِٚتي يقٙي وطبٚضظي ضا اضائٝ ٔي زٞٙس. زِٚت فسضاَ اظ عطيك 

ـ ٔبِي ضا ثٝ ايٗ ثبظاض تعضيك ٔي وٙس.  ضطوت ٚاْ ضٞٙي ٚاحس ٔسىٛ٘ي فسضاَ ٚ ثب فطٚش اٚضاق لطضٝ ٚ ذطيس اٚضاق ضٞٙي ٔٙبث

 

-  تٛسظ ضطوت ٞب ثب اضظش افتجبضي ثبالست. ثٟطٜ ايٗ اٚضاق ٝ ٝ ي ثّٙس ٔست ِ ا٘تطبض يبفت ٝ ضطوت ٞب: اٚضاق لطض اٚضاق لطض

زٚثبض زض سبَ ٚ اضظش اسٕي آٖ زض سطضسيس پطزاذت ٔي ضٛز. ثطذي اظ ايٗ اٚضاق وٝ اٚضاق لطضٝ لبثُ تجسيُ ذٛا٘سٜ ٔي 

ثب تقساز ٔطرػي اظ سٟبْ ضطوت ٔقبٚضٝ وطز. ايٗ اٚضاق ثطاي سطٔبيٝ ٌصاضاٖ ضٛز ضا ٔي تٛاٖ ٞط ظٔبٖ لجُ اظ سطضسيس 

ُ ٚ غيطلبثُ تجسيُ ثطاي  ٖ ٔٛرٛزي اٚضاق لطضٝ لبث ُ وبٞص ٔي زٞس. چٛ ٜ ضطوت ضا زض غٛضت تجسي ٚ ثبض ثٟط  ٜ رصاة تط ثٛز

ساظٜ ثبظاض اٚضاق لطضٝ ضطوت ٞب ٞط ضطوت ا٘سن است ٚ ٘مسيٍٙي وٕتطي ٘سجت ثٝ سبيط اثعاض ثبظاض سطٔبيٝ زاضز. اٌط چٝ ا٘

ْ ضطوت ٞبست، أب ٔمساض اٚضاق لطضٝ رسيسي وٝ سبِيب٘ٝ ٔٙتطط ٔي ضٛز ثعضٌتط اظ ا٘ساظٜ سٟبْ  /زض حسٚز  ٔٛرٛزي سٟب

رسيسي است وٝ زض سبَ ٔٙتطط ٔي ٌطزز. فٕسٜ ذطيساضاٖ ايٗ اٚضاق ضطوت ٞبي ثيٕٝ فٕط، غٙسٚق ٞبي ثبظ٘طستٍي ٚ 

 س.ذب٘ٛازٜ ٞب ٔي ثبضٙ

 

-  :زاضي آٔطيىب ثٝ ٔٙؾٛض تبٔيٗ ٔبِي وسطي اٚضاق ثٟبزاض زِٚت آٔطيىب ٝ ٝ ذعا٘ ايٗ اٚضاق اثعاض ثسٞي ثّٙس ٔست ٔٙتططٜ ثٛسيّ

ٔيّيبضز زالض زض ضٚظ( ٔجبزِٝ ٔي  11ثٝ عٛض ٌستطزٜ زض ايبالت ٔتحسٜ )ثغٛض ٔتٛسظ ثيص اظ  ٚ ثٛزرٝ زِٚت فسضاَ ٔي ثبضس

ثيطتطيٗ ٘مسيٍٙي ضا زاضز ٚ ذطيساضاٖ آٖ ثب٘ه ٔطوعي، غٙسٚق ٞبي  ،يط اثعاض ثبظاض سطٔبيٝضٛز. ايٗ اٚضاق ٘سجت ثٝ سب

 ثبظ٘طستٍي ٚ ذب٘ٛاضٞب ٔي ثبضٙس.

 

-  اٚضاق ثٟبزاض ٔٛسسبت زِٚتي آٔطيىب: ايٗ اٚضاق لطضٝ ثّٙس ٔست تٛسظ ٔٛسسبت ٔرتّف زِٚت آٔطيىب ثطاي تبٔيٗ ٔبِي

ٗ ٚ ٚاْ وطبٚضظي يب ذطيس تزٟيعات   ا٘تطبض ٔي يبثٙس. ثسيبضي اظ ايٗ اٚضاق ضا زِٚت فسضاَ آٔطيىب تضٕيٗ ٔي وٙس. ،تِٛيسضٞ

 



 
 

  
  

 
 



- ضٟطزاضي ٞب: اثعاض ثسٞي ثّٙس ٔست ٔٙتططٜ ثٛس ٚ ٝ زِٚت ايبِتي يب ضٟطزاضي ٞبست ٚ ثطاي تبٔيٗ ٔبِيِاٚضاق لطضٝ ايبالت   يّ

اٚضاق اظ پطزاذت ٔبِيبت ثط زضآٔس فسضاَ ٚ فٕٛٔبً اظ ٔربضد ٔساضس، ربزٜ ٞب ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي فٕطا٘ي ٔي ثبضٙس. ثٟطٜ ايٗ 

ٜ ٔقبف ٞستٙس. ثب٘ه ٞبي تزبضي ثب ٘طخ ٞبي ثبالي ٔبِيبت ثط زضآٔس ثعضٌتطيٗ ذطيساض  پطزاذت ٔبِيبت زض ايبِت ا٘تطبض زٞٙس

ي اظ ٔٛرٛزي ايٗ اٚضاق ٔي ثبضٙس. ٌطٜٚ زْٚ افطاز حطٚتٕٙس ثب ٘طخ ٔبِيبتي ثبال ٚ سپس ايٗ اٚضاق ثٛزٜ ٚ تمطيجبً ٔبِه ٘يٕ

 ضطوت ٞبي ثيٕٝ ٞستٙس.

 

-  ضطوت ٞب پطزاذت ٔي ضٛ٘س. ثرطي ٚ  ٖ ٝ ٔػطف وٙٙسٌب ْ ٞب تٛسظ ثب٘ه ٞب ث ٗ ٚا ٚاْ ٞبي ٔػطف ثب٘ه ٞبي تزبضي: اي

ٖ ضا ٘يع ٔٛسسبت ٔبِي تبٔيٗ ٔي ٝ ٔػطف وٙٙسٌب وٙٙس. ايٗ ثبظاض فبلس ثبظاض حب٘ٛيٝ ٔي ثبضٙس ثٙبثطايٗ ايٗ اثعاض زض ثبظاض  اظ ٚاْ ث

 سطٔبيٝ زاضاي پبييٗ تطيٗ ٘مسيٍٙي است.

 

 (-) رًظام ًزخ شٌاٍر بز پايِ دال

 ٚ  زاضتزالض آٔطيىب زض ايٗ ٘ؾبْ ٔطوع حمُ ثبظاضٞبي ٔبِي ثيٗ إِّّي لطاض  .ثقس اظ سمٛط ثطتٖٛ ٚٚزظ ثٛرٛز آٔسايٗ ٘ؾبْ 

زالض ٚؽيفٝ اِٚيٝ پَٛ يقٙي ٚسيّٝ ٔجبزِٝ، اثعاض شذيطٜ اضظش ٚ ٚاحس حسبة ضا فٟسٜ زاض ثٛز. زض ٔجبزالت ذػٛغي تمطيجبً 

 ٚ ْ ٓ ٔجبزالت زض ثبظاض اضظ. ليٕت ٔٛاز ذب ٗ حز % زاضايي ٞب ٚ ثسٞي تٕبٔي ٘طخ ٞبي اضظ ثط حست زالض آٔطيىب ثٛز ٚ ثيطتطي

ٝ زالض ثٛز. زض ٔجبزالت ضسٕي حسٚز  ٞب زض ثبظاض ذبضد اظ ٔطظ % شذبيط ضسٕي زاضايي ٞب زالضي ثٛز٘س. اضظش ذبضري يه ث

ٝ زالض ا٘زبْ ٔي ٌطفت. اٌط چٝ ٘ؾبْ  ٜ ٔي ضس ٚ ٔساذالت زض ثبظاض اضظ ٘يع ثٛسيّ ٝ ٘طخ اضظ ثط حست زالض اضبض َ ّٔي فٕٛٔبً ث پٛ

صاضاٖ تٕبيُ ٘ساضتٙس وٝ ثٝ ٘يطٚي ثبظاض ذػٛغي اربظٜ زٞٙس تٟٙب ضٙبٚض ثٛز أب ثب ٘ؾبْ ضٙبٚض آظاز ٔتفبٚت ثٛز ٚ سيبست ٌ

يه ٔزٕٛفٝ زستٛضاِقُٕ ثطاي ٔحسٚز سبذتٗ  فبُٔ تقييٗ وٙٙسٜ ٘طخ اضظ ثبضٙس. غٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٘يع زض سبَ 

 ٛ غٙسٚق:ٛضٞبي فضوطتضبزٞبي ثبِمٜٛ، ٔطثٛط ثٝ سيبست ٞبي ٘طخ اضظ عطاحي ٕ٘ٛزٜ ٚ زض آٖ ٔطرع ضسٜ ثٛز وٝ 

- .ٔتقٟس ثٝ ٔساذّٝ زض ثبظاض اضظ ثطاي رٌّٛيطي اظ ضطايظ ايزبز وٙٙسٜ اذتالَ ٔي ثبضٙس 

-  ثبيس اظ تغييط ٘طخ اضظ ثٕٙؾٛض ارتٙبة اظ تقسيُ تطاظ پطزاذت ٞبي ذبضري يب ثسست آٚضزٖ ٔعيت ضلبثتي غيطفبزال٘ٝ زض

 تزبضت ذٛززاضي وٙٙس.

- بء ضا ٍٞٙبْ تقييٗ سيبست ٞبي ذٛز ثطاي ٔساذّٝ زض ثبظاض اضظ زض ٘ؾط ٌيط٘س.ثبيس ٔٙبفـ ٚ سيبست ٞبي سبيط افض 

 

ثطاي حفؼ ضطايظ ٔٙبست، غٙسٚق عيف ٚسيقي اظ ضٚش ٞبي ٔجبزِٝ ضا ثطاي حصف ٘ٛسب٘بت وٛتبٜ ٔست ٚ ٍ٘بٜ زاضتٗ ٘طخ 

ٝ حصف ٘ٛسب٘بت وٛتبٜ ٔست ٘طخ  ْ ٚؽيف ٝ است. زض ايٗ ٘ؾب اضظ فٕستبً ثٝ فٟسٜ وطٛضٞبي اضظ زض يه زأٙٝ ٞسف ٔزبظ زا٘ست

ست ٞبي ثّٙسٔست پَٛ ٚ بآٔطيىب ٔي ثبضس. پَٛ ٞب لبثُ تجسيُ ثٝ يىسيٍط ٔي ثبضٙس. وطٛضٞب سيغٙقتي ثزع ايبالت ٔتحسٜ 

والٖ التػبزي ذٛز ضا ٔستمُ اظ آٔطيىب عطاحي ٔي وٙٙس. آٔطيىب ٘يع زض سيبست ٌصاضي ثٝ اضظش ذبضري زالض ٚ سيبست 

 ضٞب تٛرٟي ٕ٘ي وٙس.ٞبي پِٛي سبيط وطٛ

 

 

 



 
 

  
  

 
 

1

 لَاػذ باسي در ًظام ًزخ شٌاٍر بز پايِ دالر
 الف( وشَرّاي صٌؼتي بجش اياالت هتحذُ آهزيىا

- .حصف تغييطات وٛتبٜ ٔست زض ٘طخ اضظ ضٙبٚض ثسٖٚ زاضتٗ يه ٘طخ ثطاثطي ضسٕي يب ٘طذي وٝ حجبت ثّٙس ٔست ايزبز ٔي وٙس 

- بضي ٚ پٛضص ثطاي وٙبض ٌعاضزٖ ٔحسٚزيت ٞب ثطاي ٔجبزالت حسبة سطٔبيٝآظازي تجسيُ پَٛ ثطاي ٔجبزالت حسبة ر 

-  استفبزٜ اظ زالض ثٝ فٙٛاٖ پَٛ ٔساذّٝ ٚ ٍٟ٘ساضي شذبيط ضسٕي فٕستبً ثٝ اسٙبز ذعا٘ٝ آٔطيىب 

- ٘طخ ٞبي اضظ فٕسٜ، وبٞص فطضٝ پَٛ ٍٞٙبٔي وٝ پَٛ ّٔي ز ٝ ض اغالح سيبست ٞبي پِٛي زاذّي ثطاي حٕبيت اظ ٔساذّ

 ٔمبثُ زالض ضقيف است ٚ ثبِقىس

-  ٖتقييٗ اٞساف پِٛي ٚ سغح ليٕت ّٔي ٔستمُ اظ ايبالت ٔتحسٜ ٚ اربظٜ زازٖ ثٝ تقسيُ ثّٙسٔست ٘طخ اضظ ثطاي رجطا

 تفبٚت ٞب
 

 ب( اياالت هتحذُ آهزيىا

- غيطفقبَ ٔب٘سٜ زض ثبظاضٞبي اضظ 

- طٔبيٝ ٌصاضي ثٝ ٚسيّٝ ثرص ذػٛغي ٚ ذبضريبٖثبظ ٍٟ٘ساضتٗ ثبظاض سطٔبيٝ آٔطيىب ثطاي ٚاْ ٌيطي ٚ س 

-  پيٍيطي يه سيبست پِٛي ٔستمُ اظ ٘طخ اضظ ٚ سيبست ٞب زض سبيط وطٛضٞب ٚ فسْ پٛضص ثطاي زستيبثي ثٝ سغح ليٕت

 ٔطتطن ٚ ٕٞچٙيٗ حجبت ثطاي وبالٞبي لبثُ ٔجبزِٝ.
 

 هىاًيشم ًزخ ارس

ْ ٘طخ اضظ ٔطبضوت زاضتٗ تٛافك ٕ٘ٛزٜ ثٛز ثطاي ٔحسٚز وطزٖ ٘ٛسب٘بت ٘طخ اضظ زض اضٚپب ايزبز ضس . ٞط وطٛضي وٝ زض ٔىب٘يع

َ ذٛز ضا ثطٌطز ٘طخ ٔطوعي تقطيف ضسٜ ثط حست ٚاحس پَٛ اضٚپبيي ٔحسٚز ٕ٘بيس. زض اغّت ٔٛاضز وطٛضٞب  ٝ ٘ٛسب٘بت پٛ و

ٝ ثقس/ٔخجت ٚ ٔٙفي  ٚ سبيط وطٛضٞبيي و َ ٘طخ ٔطوعي ضا پصيطفتٝ ثٛز٘س. ثطاي ايتبِيب  اً ثٝ ايٗ ٔىب٘يعْ پيٛستٙس ٔب٘ٙس % ثط حٛ

ٖ زض اسپب٘يب زض  َ زض  1، اٍّ٘ستب ٝ ٔخجت ٚ ٔٙفي  ٚ پطتغب ٗ زأٙ % تقييٗ ٌطزيس. ٔىب٘يعْ زٚ ضطوت ضا ثطاي . اي

( ضسيس ٔساذّٝ ضطٚضي ٔي   ٚ يب       )وٕه ثٝ تخجيت ٘طخ اضظ تقييٗ ٕ٘ٛز. اَٚ اٌط ٘طخ اضظ ثٝ زأٙٝ تقييٗ ضسٜ 

 ثبيس ٔساذّٝ غٛضت ٌيطز. ،% زأٙٝ تقييٗ ضسٜزْٚ زض غٛضت تزبٚظ ٘طخ اضظ اظ  .ثبضس

ٜ ثٛز٘س وٝ زض رٟت ٕٞىطايي سيبست ٞبي والٖ التػبزي ذٛز وٛضص ٕ٘بيٙس. أب تغييط ٘طخ اضظ  ٝ وطٛضٞب تٛافك وطز اٌطچ

َ ٞبي  ٗ سب ٜ تغييط    ٚٔطوعي زض ثطذي اظ ظٔبٖ ٞب ضطٚضي ٌطزيس. ثي ٝ وطٛضٞبي فضٛ زٚاظز ٝ تٛافك ثمي ٝ ث ثب تٛر

 ا٘زبْ ضس ٚ ٞط تغييط ٘بضي اظ يه رٟص زض ٘طخ ٔطوعي ثٛز.
 

 لَاػذباسي ًظام پَلي ارٍپا 

- .تخجيت اضظش ٘طخ ٞبي اضظ ثط حست ٚاحس پَٛ اضٚپب سجسي وٝ زض آٖ ٚظٖ ٞب ثط اسبس ا٘ساظٜ ٞط وطٛض تقييٗ ٔي ٌطزز 

- ٔ ٜست ثب ٔحسٚز سبذتٗ ٘ٛسب٘بت زض ٘طخ ٞبي زٚرب٘جٝ زض حس حفؼ حجبت ٘طخ اضظ زض وٛتب/٘طخ ٔطوعي % 

-  ٌصضتٗ اظ حسٚز تقييٗ ضسٜ ضا زاضز ثب٘ه ٔطوعي وطٛضي وٝ پَٛ آٖ لسضتٕٙس است ثبيس ٝ ُ ث ٝ يه ٘طخ تٕبي ٍٞٙبٔي و

 ثٝ وطٛض زيٍط ثطاي حٕبيت اظ ٘طخ اضظ ٚاْ زٞس.

- ٛضتيىٝ ايٗ تغييط ثطاي سبظٌبض سبذتٗ سغح ليٕت ٞبي ّٔي ضطٚضي ثٛزتغييط ٘طخ ٔطوعي زض ٔيبٖ ٔست تٟٙب زض غ ٚ ٜ

 تٕبٔي وطٛضٞبي فضٛ ٔىب٘يعْ ٘طخ اضظ ثب آٖ ٔٛافك ثبضٙس.

- ٕٞ طايي سيبست ٞبي والٖ التػبزي وٝ ثبفج حجبت ٘طخ ٔطوعي ٔي ٌطزز.ٍوٛضص زض رٟت 



 
 

  
  

 
 



- حفؼ آظازي تجسيُ پَٛ ٞب ثطاي ٔجبزالت حسبة ربضي 

-  شذبيط اضظي فٕستبً ثط حست ٚاحس پَٛ اضٚپبيي زض غٙسٚق ٕٞىبضي ٞبي پِٛي اضٚپب ٚ وبٞص شذبيط زالضيٍٟ٘ساضي 

- ثبظپطزاذت سطيـ ثسٞي ٞب ثٝ ثب٘ه ٔطوعي اظ شذبيط اضظي يب ثٛسيّٝ ٚاْ ٌطفتٗ اظ غٙسٚق ٕٞىبضي ٞبي پِٛي اضٚپب 

- .پَٛ ٞيچ وطٛضي ثٝ تٟٙبيي، پَِٛ شذيطٜ ٕ٘ي ثبضس 


 وزدى ٍام ّا در باسار پَل ارٍپاييسٌذيىايي 

ٚاْ زٞي ٔطتطن ثب٘ه زض ثبظاض ّٔي ٚ ثبظاض پَٛ اضٚپبيي يه پسيسٜ ٔتساَٚ است. تمطيجبً تٕبٔي وطٛضٞب لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضاتي 

 ثطاي ٔحسٚز سبذتٗ ٚأي وٝ ثٛسيّٝ يه ثب٘ه ثٝ يه ٔطتطي زازٜ ٔي ضٛز زاض٘س. ٞسف ايٗ ٔمطضات فجبضت است اظ:

 ٔطتطيبٖ زض ٔمبثُ ٘فٛش ٘بذٛاستٝ يه ٚاْ زٞٙسٜ( حٕبيت اظ 

 ب٘ه زض ٔمبثُ ٔربعطٜ ثيص اظ حس افتجبض زٞي ثٝ يه ٔطتطيث( حٕبيت اظ 

ْ ٞب ٚازاض ٔي سبظز، أب اٌط ٞط ثب٘ه زاذّي تٟٙب ثرطي اظ ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ يه  ٝ پطاوٙسٌي سبظي ٚا ايٗ ٔمطضات ثب٘ه ٞب ضا ث

ُ آضى ٗ وٙس ٞيذ زِي ْ تٛسظ ذٛز ثب٘ه ٞب ٚرٛز ٘ساضز. سٙسيىبيي وطزٖ ٚاْ ٞب ثٝ ٚاْ ٔطتطي ضا تبٔي بضي ثطاي ٕٞبٍٞٙي ٚا

 ٛاضز ظيط زاضتٝ ثبضٙس:ٔزٞٙسٌبٖ ايٗ أىبٖ ضا ٔي زز تب اعالفبت ثٟتطي زضثبضٜ 

وُ ٔمساض ٚاْ اضائٝ ضسٜ ثٝ يه ٔطتطي ) 

ضطايظ سبيط ٚاْ ٞبي زازٜ ضسٜ ثٝ ٔطتطي ) 

ْ ثب ٘طخ ثبظزٜ پبييٗ تط زض اذتيبض ٔطتطي لطاض  اٌط ايٗ اعالفبت ٚرٛز ٘ساضتٝ ٝ اي ٚا ُ ٔالحؾ ٗ است ثب٘ه ٔمساض لبث ثبضس ٕٔى

ٜ ثٝ سطٔبيٝ پبيٝ ثب٘ه اضتجبط زاضز ٚ زض ايٗ  ٜ ضس ُ ٚاْ زاز ٖ ضٚثطٚ ٔي ٌطزز ثب ٘سجت و ٜ ثب آ ٜ اي وٝ ٞط ٚاْ زٞٙس زٞس. ٔربعط

ٜ افعايص پيسا ٔ ٝ ثطاي ٚاْ زٞٙس ٝ ٟ٘بيي سطٔبي ي وٙس. ثب٘ه ٞب ٔقٕٛالً ثٝ ايٗ زٚ زِيُ ٍٞٙبٔي وٝ ذٛز ثٝ تٟٙبيي ثٝ حبِت ٞعيٙ

يه ٔطتطي ٚاْ ٔي زٞٙس زض ٔمبيسٝ ثب حبِتي وٝ ٕٞيٗ ٚاْ ثيٗ تقسازي اظ ثب٘ه ٞب تٛظيـ ٌطزز حبضيٝ سٛز ثبالتطي ضا عّت 

 ٔي وٙٙس.

وٝ ٚاْ ٌيط٘سٜ يه زِٚت است ٔيعاٖ  يه زِيُ زيٍط ثطاي سٙسيىبيي وطزٖ ٚاْ ٚ ٔجبزِٝ آٖ ايٗ است وٝ فٕٛٔبً ٍٞٙبٔي

ٖ ٔفيس ٕ٘ي ثبضس. ثطاي زازٖ ٚاْ ثٝ زِٚت ٞب ٙساچوٙتطَ ٚاْ زٞٙسٜ ثٝ حسالُ ٔي ضسس ٚ ٘ؾبضت ثط فّٕيبت ٚاْ ٌيط٘سٜ ٘يع 

ٖ ٚاْ ٚ ٚاْ زٞي اظ عطيك ذطيس اٚضاق ثٟبزاض ثٝ ٚاْ زٞٙسٜ لسضت پطاوٙسٜ سبظي سطٔبيٝ ٌصاضي وطزٖ ضا ٔي  سٙسيىبيي وطز

 .زٞس

َ اضٚپبيي ٚ سپس حبضط ثٛزٖ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ثٝ پطزاذت  ْ ٞب ضا اثتسا زض ثبظاض پٛ ٖ ٚا ـ سٙسيىبيي وطز ُ زيٍط ٘يع فّت تٛس زِي

ْ ٞب ضا تٛضيح ٔي زٞس، ثٝ ايٗ ٔقٙي وٝ ثٝ زِيُ ٚرٛز تقساز ثسيبضي ٚاْ ٌيط٘سٜ ثبِمٜٛ ٚ ٟ٘بزٞبي  ٖ ٚا وبضٔعز سٙسيىبيي ضس

اثظ ثب٘ىي زض حس ٔحسٚزي ثط اضتجبعبت سٙتي ثطلطاض ضسٜ ٔتىي است ٚ ثٝ زِيُ ٚرٛز ٟ٘بزٞبي ٔبِي زض ثبظاض پَٛ اضٚپبيي ضٚ

ٜ ٕ٘ي تٛا٘س ضٚاثظ ٘عزيىي ثب آٟ٘ب زاضتٝ ثبضس. فالٜٚ ثط آٖ ثٝ زِيُ ٚرٛز ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ ثسيبض ٟ٘بزٞبي  ْ ٌيط٘س ٔبِي ثسيبض، ٚا

ٝ ايزبز اضتجبط ٘عزيه ثب تٕبٔي آٟ٘ب ٘يستٙ ٝ ثب٘ه ٞب ٔمبزيط وٓ ضا ثٝ تقساز ثسيبضي اظ ٔطتطيبٖ ٚاْ ٔي ٔبِي ٘يع لبزض ث س، زض ٘تيز

ٝ ذسٔبت چزٞٙس ٚ ثب٘ه ٞبي وٛ ٙس ثب٘ه ٘سجتبً ثعضي اتىب ٔي وٙٙس وٝ تزطثٝ عٛال٘ي زض ٚاْ زٞي ثيٗ إِّّي زاض٘س. چىي ث

ٝ سجت پي َ ثيٗ إِّّي ٚ فسْ ضٙبذت ٘سجي ٔطتطيبٖ ٔٙغك سٙسيىبيي وطزٖچث  ازاضٜٚاْ ٞب ايٗ است وٝ ثب٘ه  يسٌي ثبظاض پٛ

وٙٙسٜ ٚاْ ٔي تٛا٘س ٔيعاٖ ثيطتطي ٚاْ ثب سطفت ثيطتط ٚ ٞعيٙٝ وٕتط زض اذتيبض ٔطتطي لطاض زٞس. زض ايٗ ضىُ ٚاْ زٞس فطآيٙس 

  سٜ ٚاْ ثب آٖ ضٚثطٚ ٔي ضٛ٘س وبٞص ٔي يبثس.ٔصاوطٜ ثب ٚاْ زٞٙسٌبٖ سطيقتط ضسٜ ٚ ٔربعطٜ اي وٝ ٟ٘بزٞبي اضائٝ وٙٙ



 
 

  
  

 
 



 سار اٍارق لزضِ ارٍپاييبا

- .اوخط اٚضاق لطضٝ اضٚپبيي ثي ٘بْ ٔي ثبضٙس، يقٙي ٔبِه اٚضاق زاض٘سٜ آٖ است 

-  اٚضاق لطضٝ ٔقٕٛالً ٔبِيبت تقّك ٕ٘ي ٌيطز، اٌط وطٛضٞبيي ثٝ ثٟطٜ ايٗ اٚضاق ٔبِيبت ثجٙس٘س، ٔبِيبت ٗ ٜ پطزاذتي اي ٝ ثٟط ث

 ض پطزاذت ٌطزز.ثبيس ثٝ ٚسيّٝ ا٘تطبض زٞٙسٜ اٚضاق ثٝ ذطيسا

- .اٚضاق لطضٝ اضٚپبيي ٚاْ ٌيط٘سٌب٘ي وٝ زاضاي ٔربعطٜ پبييٙي ٞستٙس ثٝ ٚسيّٝ سطٔبيٝ ٌصاضاٖ ذطيساضي ٔي ضٛز 

-  اوخط ايٗ اٚضاق ثٛسيّٝ وطٛضٞبي غٙقتي پطلسضت ا٘تطبض يبفتٝ ٚ سٟٓ ٚاْ ٌيط٘سٌبٖ وطٛضٞبي زض حبَ تٛسقٝ تٟٙب/ 

 است. ٔيّيبضز زالض اظ وُ ثبظاض ثٛزٜ

 
 تفاٍت اٍراق لزضِ ارٍپايي با اػتبار ارٍپايي 

ٜ ثبيس يه ٘سجت سطٔبيٝ ثٝ  ْ ٌيط٘س ْ ٌيط٘سٜ ٕ٘ي ضٛز. زض تٛافك افتجبض اضٚپبيي ٚا زض اٚضاق لطضٝ ذطيساض زضٌيط ٔسبئُ ٔبِي ٚا

ٗ إِّّي پَٛ پيطٚي ٕ٘بيس، زض غيط ايٙػٛضت اظ ٘ؾ ط فٙي ثب ٚرٛز پطزاذت زاضايي ذبظ ضا حفؼ وٙس يب اظ ٔمطضات غٙسٚق ثي

اغُ ٚ فطؿ ٕٔىٗ است ثٝ فسْ ضفبيت ٔمطضات ٔتٟٓ ضسٜ ٚ افتجبض ٔبِي ذٛز ضا اظ زست ثسٞس ِٚي زض ٔٛضز اٚضاق لطضٝ 

ٝ ٔربعطٜ پبييٗ زاض٘س تٛسظ سطٔبيٝ ٌصاضاٖ ذطيساضي ٔي ضٛز. ْ ٌيط٘سٌب٘ي و ٗ ٘يست ٚ اٚضاق لطضٝ اضٚپبيي ٚا  اضٚپبيي رٙي

 
 قرضه جديد فرآيند انتشار اوراق 

پس اظ ٔصاوطٜ ٚاْ ٌيط٘سٜ، اٚضاق لطضٝ اضٚپبيي ذٛز ضا ثٝ يه ٌطٜٚ اظ ثب٘ه ٞبي ازاضٜ وٙٙسٜ ٔي فطٚضس. ايٗ ثب٘ه ٞب 

اٚضاق ضا ثٝ ثب٘ه ٞبي زيٍط ٔي فطٚضس ٚ ثب٘ه ٞبي زْٚ اٚضاق ضا زض اذتيبض وبضٌعاضاٖ ٚ سطٔبيٝ ٌصاضاٖ لطاض ٔي زٞٙس، ايٗ 

ٞط ٔي ضٛز، ٌطٜٚ اَٚ زض فٛاغُ ظٔب٘ي ٔقيٗ ٔقٕٛالً سبِيب٘ٝ ثٟطٜ حبثت ٔي پطزاظ٘س، ٌطٜٚ زْٚ اٚضاق ثٝ غٛضت زٚ ٌطٜٚ ؽب

 ٔبٜ يىجبض پطزاذت ٔي ضٛز. زاضاي ثٟطٜ ضٙبٚض ٔي ثبضٙس ٚ ثٟطٜ ٔقٕٛالً ٞط 

 
 اٍراق لزضِ بِ يي صاپي ٍ هارن آلواى

ٝ زالض است ٚ اٚضاق لطضٝ ثٝ يٗ ٚ ٔبضن  ٝ اضٚپبيي ث ٚاضز ثبظاض ٌطزيس. ثطذي  ثطاي اِٚيٗ ثبض زض سبَ افّت اٚضاق لطض

٘ ٜ ٝ ليٕتي وٕتط اظ ليٕت اسٕي فطٚذتٝ اظ اٚضاق لطضٝ اضٚپبيي ثٟط ٝ ثٟبزاض تٙعيّي ٞستٙس وٝ يب ث ٗ ٞب اٚضاق لطض ٕي پطزاظ٘س، اي

ٗ اٚضاق تفب ٜ اي ٝ ليٕت ثبالتط اظ ليٕت اسٕي ثبظذطيس ٔي ٌطز٘س. ثبظز ٜ است ٚ يب زض سطضسيس ث ٚت ثيٗ ليٕت ذطيس ٚ ليٕت ضس

ٖ غاپٙي ثٝ ايٗ اٚضاق فاللٕٙس ٞستٙس ظيطا ايٗ تفبٚت ليٕت سٛز سطٔبيٝ اي است ٚ زض ٝ ثبظذطيس ٔي ثبضس. فٕٛٔبً سطٔبي ٌصاضا

 غاپٗ اظ آٖ ٔبِيبت ٌطفتٝ ٕ٘ي ضٛز.

 
 اٍراق لزضِ لابل تبذيل

ٝ ٘ٛؿ زيٍطي اظزاضايي تجسيُ ضٛز. ٔقٕٛالً اي ٗ زاضايي سٟبْ فبزي ضطوت ٔي ثبضس. ثطذي اظ ايٗ اٚضاق ايٗ اٚضاق ٔي تٛا٘س ث

ٝ ثب ذػٛغيبت زيٍط ٔي ثبضس. زض ثطذي اظ ايٗ اٚضاق سطٔبيٝ ٌصاض حك زاضز وٝ  ٝ ٘فت، عال يب اٚضاق لطض ُ تجسيُ ث ٝ لبث لطض

 ٕبيس.اغُ ٚ فطؿ سطٔبيٝ ٌصاضي ضا ثط اسبس ٘طخ اضظ اظ پيص تٛافك ضسٜ ثٝ يىي اظ زٚ پَٛ تقييٗ ضسٜ زضيبفت ٘

 



 
 

  
  

 
 



 تفاٍت اٍراق لزضِ ارٍپايي رٌّي ٍ دٍپَلي

 َ ٝ اضٚپبيي ضٞٙي زض سب ثطاي اِٚيٗ ثبض فطضٝ ضس، ٚحيمٝ ايٗ اٚضاق زاضايي ٞب يب سبيط اٚضاق لطضٝ ٔي ثبضس.  اٚضاق لطض

ٝ اظ ٘ؾط سطٔبي ٖ ٞبيي ٞستٙس و ٖ ايٗ اٚضاق سبظٔب ٝ ٌصاضي زٝ ٔقٕٛالً ا٘تطبض زٞٙسٌب ٜ سطٔبي ض آٟ٘ب پبييٗ ٘يست، ٌصاضاٖ، ٔربعط

أب اٚضاق لطضٝ زٚپِٛي ثط حست يه پَٛ ذطيساضي ٔي ضٛز ٚ ثٟطٜ آٖ زض سطضسيس ثط حست پَٛ زيٍطي پطزاذت ٔي 

 ٌطزز.
 

 بزتَى ٍٍدسًظام 

َ ٞبي  ٗ سب ثحطاٖ پِٛي إِٓبٖ ثٝ اٚد ذٛز ٔي ضسس، ضاثغٝ ٔبضن ٚ زالض ضٚظا٘ٝ تغييط ٔي وطز، پس اظ ايٗ  تب  ثي

 ٖ ٝ زِٚت ثحطا َ ثٛز و ُ ٌطفت. زض سب ٖ ضى ٖ ز ٘بظي زض إِٓب ٚ يىي اظ ثحطاٖ ٞبي ٔقطٚف چاٍّ٘ستب ٖ ٔي ضٛز  بض ثحطا

رٟب٘ي وٝ سمٛط ٚاَ استطيت است زض اٍّ٘ستبٖ ضخ ٔي زٞس ٚ ضبذع ٞبي ثٛضس زض ايٗ وطٛض سمٛط ٔي وٙس. زض سبَ 

 لبث ً ٜ استطِيٙ ٝ زيٍط ِيط ْ ٔي وٙس و ٖ افال اوخط وطٛضٞب سيستٓ پبيٝ عال  ُ تجسيّي ٘يست، اظ سبَ زِٚت اٍّ٘ستب

 ضا ضٞب وطز٘س ِٚي ثطذي اظ وطٛضٞب اظ رّٕٝ فطا٘سٝ ثٝ ايٗ سيستٓ ٚفبزاض ٔب٘س٘س.

 ثحطاٖ ٞبيي وٝ زض ايٗ سبَ ثٛرٛز آٔس٘س فجبضت ثٛز٘س اظ:

ٔحسٚزيت ٚاضزات ٚ تطٛيك غبزضات ) 

ايزبز سيستٓ وٙتطَ اضظ ) 

ٟٕيٝ ثٙسي( ايزبز سيستٓ س 

تطىيُ وٕيسيٖٛ ٞبي تخجيت اضظ ) 

لطاضزازٞبي زٚرب٘جٝ ثيٗ وطٛضٞب ) 

تجسيُ ٘ؾبْ ٘طخ اضظ حبثت ثٝ ٘ؾبْ ٘طخ اضظ ضٙبٚض ) 

عطح اظ  وطٛض لطاضزازي ضا أضبء وٙٙس وٝ ثط اسبس ايٗ لطاضزاز  زض ثطتٖٛ ٚٚزض  ايٗ ثحطاٖ ٞب سجت ضس تب سبَ 

ٔغطح ضس، أب عطح ٞبي وطٛضٞبي آٔطيىب ٚ اٍّ٘ستبٖ ثٝ  بزا، اٍّ٘ستبٖ ٚ فطا٘سٝ زض سبَ رب٘ت وطٛضٞبي آٔطيىب، وب٘

َ رٟب٘ي  ٚ ايزبز يه پٛ ه رٟب٘ي ٔطوعي  ٝ غٛضت پيطٟٙبز تبسيس يه ث٘ب ٖ ث ِحبػ إٞيت ثطضسي ضس. عطح ويٙع اظ اٍّ٘ستب

ٝ سبيط وطٛضٞب ٘يع پِٛطبٖ ضا ثط حست ث ْ ثب٘ىٛض ثٛز و ٝ ٘ب ٗ إِّّي ث ب٘ىٛض تقطيف وٙٙس. ثط ايٗ اسبس وطٛضٞبيي وٝ زاضاي ثي

 ٔبظاز ٞستٙس، ٔبظازضبٖ ضا زض ثب٘ه رٟب٘ي ٚ وطٛضٞبيي وٝ زاضاي تطاظ ٔٙفي ٞستٙس اظ ايٗ ثب٘ه ٚاْ ثٍيط٘س.

بظي وطٛضٞبي سعطح ٚايت اظ آٔطيىب ثٝ غٛضت پيطٟٙبز  ايزبز يه سبظٔبٖ رٟب٘ي ٔب٘ٙس غٙسٚق ٚ يب ثب٘ه ثٝ ٔٙؾٛض ثبظ

ُ لسضت آٔطيىب پيطٙاضٚپ ٝ زِي ُ آٖ بز ٟبيي ٔغطح ضس. ث ٚ حبغ ـ ضس  ويٙع ضز ٚ پيطٟٙبز ٚايت ثب ا٘سوي تقسيالت ٔٛضز لجَٛ ٚال

 ايزبز زٚ سبظٔبٖ ثٝ ٘بْ ٞبي غٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٚ ثب٘ه تطٔيٓ ٚ تٛسقٝ ثٛز.
 

 لَاػذ ًظام بزتَى ٍٍدس

 ٝثب عال يب زالض اضتجبط زاضتٝ ثبضس.( تقييٗ اضظش پَٛ ّٔي ثط حست زالض ٚ يب پَٛ زيٍط و 

 ٜزض وٛتبٜ ٔست حفؼ ٘طخ اضظ ثب ٘ٛسب٘بت يه زضغس تقييٗ ضس ٚ زض ثّٙس ٔست ٘طخ ثطاثطي اضظٞب ٔي تٛا٘ست ثب اربظ )

 غٙسٚق ثيص اظ يه زضغس ٘ٛسبٖ زاضتٝ ثبضس.

ٌّٛيطي اظ سفتٝ ثبظي( آظازي تجسيُ پَٛ ثطاي ٔجبزالت ربضي ٚ استفبزٜ اظ وٙتطَ ٞبي سطٔبيٝ اي ثطاي ر 



 
 

  
  

 
 



 رجطاٖ فسْ پطزاذت ٞب يب فسْ تقبزَ ثب استفبزٜ اظ شذبيط ضسٕي ٚ افتجبضات غٙسٚق، زض غٛضت فسْ تقبزَ ثب استفبزٜ اظ )

 شذبيط ضسٕي غٙسٚق

ْذٛزٔرتبض ثٛز٘س ٔب٘ٙس اضتغبَ، سغح فٕٛٔي ليٕت ٞب ٚ تقييٗ ٘طخ تٛض ٖ ٖ ضب ْ وطٛضٞب زض سيبست ٞبي التػبزي وال  ( تٕب

َتخجيت سغح ليٕت ٞب ٚ افعايص اضتغب ) 
 

 صٌذٍق بيي الوللي پَل

ٙبٖ ثٝ وبض ذٛز ازأٝ زاز. ٔٛافمت ٘بٔٝ تبسيس ايٗ چٚٚزظ است وٝ پس اظ فطٚپبضي ايٗ ٘ؾبْ ٕٞ ٖٟ٘بزٞبي ثطتٛيىي اظ 

ٟبز سبظٔبٖ ُّٔ ثٝ فٙٛاٖ يه ٘ وطٛض أضبء ضس ٚ اظ سبَ  زض وٙفطا٘س ثطتٖٛ ٚٚزظ تٛسظ  سبظٔبٖ زض سبَ 

ُ ثزع  ّٔ ٖ ْ افضبء سبظٔب ٚ تمطيجبً تٕب ٝ وبض وطز   ثٝ  11وطٛض فضٛ غٙسٚق ثيٗ إِّّي پَٛ ٞستٙس وٝ تب سبَ  آغبظ ث

 زٚضٜ تمسيٓ وطز: فضٛ ضسيس. تبضيد غٙسٚق ضا ٔي تٛاٖ ثٝ 

ٜ اَٚ: َ ثزٚض ُ پٛ ٝ لبثّيت تجسيُ وبٔ ٖ ثبظٌطت ث ٝ التػبزٞبي اضٚپب زض اٚاذط زٞضٚيسازٞب اظ ايزبز غٙسٚق تب ظٔب  1ٝٝ ٚسيّ

 1 ٝتب سمٛط ٘ؾبْ ٘طخ اضظ ثطتٖٛ ٚٚزظ زض اٚايُ زٞ 1زٚضٜ زْٚ: آغبظ 

 1 ٝظٔبٖ پصيطش ٘طخ ٞبي اضظ ضٙبٚض تب اٚايُ زٞ سبَ زٚضٜ سْٛ: 

 آغبظ ثحطاٖ ثسٞي ٞب زٚضٜ رٟبضْ: اظ سبَ 

ٝ غ ٝ است وٙتطِي ثط وطٛضٞبي پيططفتٝ غٙقتي افٕبَ وٙس أب ثطضسي تبضيد غٙسٚق آضىبض ٔي سبظز و ٝ ٘سضت تٛا٘ست ٙسٚق ث

 ثسِيُ ٚاثستٍي وطٛضٞبي رٟبٖ سْٛ ثٝ ٔٙبثـ غٙسٚق افٕبَ وٙتطَ غٙسٚق ثط آٟ٘ب ٕٞٛاضٜ افعايص يبفتٝ است.
 

 اّذاف تشىيل صٌذٍق بيي الوللي پَل

- تطٛيك ٚ ٌستطش ٕٞىبضي زض ٔسبئُ پِٛي ثيٗ إِّّي 

- ٛضص ثطاي حجيت ٘طخ اضظو 

- ُِّٕفطاْ وطزٖ ضطايظ الظْ ثطاي ٌستطش ٚ ضضس ٔتٛاظٖ تزبضت ثيٗ ا 

-  ْٙس رب٘جٝ پطزاذت ٞبچٕٞىبضي زض ايزبز يه ٘ؾب 

- ايزبز افتٕبز زض ٔيبٖ افضبء اظ عطيك لطاض زازٖ ٔٛلت ٔٙبثـ غٙسٚق زض ثيٗ آٟ٘ب 

- ض ٔٛاظ٘ٝ پطزاذت ٞبي  ثيٗ إِّّي وٛتبٜ ٍٟ٘ساضتٗ ٔست فسْ تٛاظٖ ٚ وبٞص ضست آٖ ز 
 

 شزايط ػوَهي استفادُ اس هٌابغ صٌذٍق

- .ثطاثطي زستطسي: ٔٙبثـ ثبيس ثغٛض يىسبٖ زض زستطس وّيٝ افضبء لطاض ٌيطز 

- .ٔٙؾٛض تٛاظٖ زض پطزاذت ٞب ثط٘بٔٝ تقسيُ ٚ تخجيت ٔٙبسجي ضا ثطاي ٞط وطٛض تقييٗ ٚ تػٛيت وطز ٝ  ٘يبظ تطاظ پطزاذت ٞب: ث

- .ظٔبٖ استفبزٜ: ثٝ ٞيذ ٚرٝ افضبء ضا ّٔعْ ثٝ استفبزٜ اظ ٔطاثـ غٙسٚق زض ظٔبٖ ذبظ ٕ٘ي وٙس 

- تٛا٘بيي ثبظپطزاذت آٖ غاف ٚ ـ ٘يبظ ٔبِي زاضز  َ ثٝ ٔٙبث ٛ ثطاي تقبز ٝ فض بي ٔططٚط افتجبض: غٙسٚق ٔي ثبيستي ٔتمبفس ضٛز و

 ضا زض ٔست ٔقيٗ ذٛاٞس زاضت.

- سبيط افتجبضات  ات: ثٝ استخٙبي تطا٘ص شذيطٜ وٝ ٔي تٛا٘س ثٝ عٛض يىزب ٔٛضز استفبزٜ لطاض ٌيطزٔطحّٝ ثٙسي افغبي افتجبض

 ٙس ٔطحّٝ زض اذتيبض افضبء لطاض ٔي ٌيطز.چالسبعي ٚ عي 



 
 

  
  

 
 



 هْوتزيي تسْيالت صٌذٍق ػبارت است اس:

- .تطا٘ص شذيطٜ: استفبزٜ اظ ايٗ تطا٘ص ضطايظ ذبظ ٘ساضز 

- ثط تطا٘ص شذيطٜ، ٞط يه اظ وطٛضٞبي فضٛ ٔي تٛا٘ٙس اظ ٘ص ٞبي افتجبضي: فالتطا ٜٚ  ٜ٘ٛؿ تطا٘ص افتجبضي ٘يع استفبز

 سبَ ثٝ غٙسٚق ثبظپطزاذت ٔي ضٛز. % سٟٕيٝ ٞط فضٛ ٔي ثبضس وٝ ٔقٕٛالً تب وٙٙس. ٞط تطا٘ص ٔقبزَ 

-  ـ ٗ ٔٙبث ٜ اظ اي ـ غٙسٚق: حساوخط استفبز ٝ ٔٙبث ٟٕيٝ رسيس افضبء تقييٗ ٌطزيس وٝ % س11سيبست ٌستطش ٔيعاٖ زستطسي ث

 سبَ غٛضت ٔي ٌيطز. سبَ زض اذتيبض وطٛض فضٛ لطاض زازٜ ٔي ضٛز ٚ ثبظپطزاذت آٖ عي  عي 

-  پيص ثيٙي ا٘س ٚ ثبظپطزاذت ايٗ ٔٙبثـ تب ُ ٚ حٛازث غيطلبث ٝ ثب وٕجٛزٞب  ٚ احتٕبِي: ثطاي ٔمبثّ سبَ  تسٟيالت ٔبِي رجطا٘ي 

 ا٘زبْ ٔي ٌيطز.

- ٔ ٗبِي ٚ وبٞص اغُ ٚ فطؿ ثسٞي ٞبتبٔي 

- تبٔيٗ ٔبِي تخجيت ليٕت وبالٞب 

- تسٟيالت تقسيُ سبذتبضي 

- ٝتسٟيُ تقسيُ سبذتبضي ٌستطش يبفت 

 
 ػذم ايفاي تؼذات هالي اػضاء بِ صٌذٍق

 غٙسٚق ثطاي رٌّٛيطي اظ ايٗ أط السأبت ٚسيقي ضا اظ رّٕٝ ٔٛاضز ظيط ا٘زبْ ٔي زٞس:

- ثسٞي رسيس ثطاي افضبء رٌّٛيطي اظ ايزبز 

- ثبال ثطزٖ ٚحيمٝ زض افغبي تسٟيالت 

- .تقييٗ ٔقيبضٞبيي ثطاي وطٛضي وٝ ٘تٛا٘س تقٟسات ذٛز ضا ا٘زبْ زٞس 

 

  SDRحك بزداشت هخصَص

ذيطٜ ثيٗ إِّّي است وٝ تٛسظ غٙسٚق ثٛرٛز آٔس تب ثٝ شيه ٔٛرٛزي SDR ٌبٞي ثٙبْ عالي وبغصي ٘يع٘بٔيسٜ ٔي ضٛز.

ٝ ٌطزز. ٔٛرٛزي ٞبي ش ٗ ضٕيٕ ٜ پيطي اظ وٕه ٞبي زِٚت ثٛرٛز ٕ٘ي آيس اِعأبً ثبظپطزاذت ٚ ضز ٕ٘ي ضٛز.     SDRٖٛچذيط

ٚ ٞط ٝ ٔي ضس  ٚ زض آٖ ظٔبٖ ٘يع ٞط زالض ثطاثط  /1ثطاثط ثب  SDRاثتسا ثب عال ٔحبسج ْ عال ثٛز  ثٛز. ثٝ ٕٞيٗ  /1ٌط

 َ ُ زض سب پيطٟٙبزاتي اظ عطف  اظ اٚايُ سبَ  SDR ض تقييٗ ٌطزيس. ثطاي تقييٗثطاثط ثب يه زال SDR اضظش ٞط زِي

وطٛض غٙقتي رٟبٖ ٔٛافمت ذٛز ضا ثب اغالح    ،1وطٛضٞبي اضٚپبيي ثرػٛظ فطا٘سٝ اضائٝ ضس تب ايٙىٝ زض سبَ 

ٓ پِٛي ثيٗ إِّّي ٚ ايزبز يه ٚسيّٝ شذيطٜ وٕىي افالْ وطز٘س. ٕٞزٙيٗ افضبء ايٗ ٌطٜٚ ثٝ ٘ تبيي  1بي ٞبْ وطٛضسيست

 سبَ ذٛاستبض ضس٘س. ؽطف  SDR ٔيّيبضز زالضي ضا ثٝ فٙٛاٖ حزٓ 1ضلٓ 

ضٚش ٘طخ ثطاثطي حك  پس اظ وبٞص استٟالن اضظش ضسٕي زالض ضٚش رسيسي اثساؿ ضس. ثط ايٗ اسبس زض سبَ 

ٗ سجسي اظ  زضات ضا زاضتٙس تقييٗ ٌطزيس ٚ اضظ فٕسٜ ثيٗ إِّّي وٝ ثبالتطيٗ حزٓ غب ثطزاضت ٔرػٛظ ثط اسبس ٔيبٍ٘ي

% ٚظٖ ٘سجي اضظ فٕسٜ وبٞص زاز ٚ ثبظٞٓ زالض آٔطيىب ثب  ثٝ  غٙسٚق تقساز اضظٞبي زاذُ سجس ضا اظ  1زض سبَ 

ٗ ضس ٞط  ٗ تقيي ْ حفؼ وطز ٚ ٕٞزٙي ٗ ٘ؾب َ يىجبض زض ٔمساض ٚظٖ ٞبي ٔتطىُ تغييطات الظْ  اضرحيت ٚ تسّظ ذٛز ضا ثط اي سب

 . غٛضت ٌيطز



 
 

  
  

 
 



   SDRواربزد 

 وبضثطز زاضت: تٟٙب  SDRزض اثتساي ثٛرٛز آٔسٖ 

- تقييٗ ٚ تطريع 

- استفبزٜ زض ٔقبٔالت يب غٙسٚق 

- فطٚشSDR  ٞبي َ ٗ سب ٜ زض ٘ؾط ٌطفتٝ ضس أب ثي ُ اضظ اظ عطيك تٛافك ثب يه ٔطبضوت وٙٙس غٙسٚق  1تب  زض ٔمبث

 اضبفٝ وطز. ٖزيٍطي اظ رُٕ ٔجبزالت، ٚاْ ٞب، تسٛيٝ تقٟسات ٔبِي اوخط ٔقبٔالت ٚ اٞسائي ٞب ضا ثٝ آوبضثطزٞبي 

 

 

 
 سَاالتِ ًوًَ

- ٘ ؟بْ ثجطيس٘ ٖٞبي آ ٝطٔزٕٛفيؾبْ ٔبِي ضا ثب ظٟ٘بزاي ٔبِي زض 

-  ؾبْ ٔبِي ضا تٛضيح زٞيس؟٘تقٟس ذطيس زض 

-  بْ ثطزٜ ٚ ٘اثعاضٞبي ثبظاض سطٔبيٝ ضا ٔٛضز ضا تٛضيح زٞيس؟ 

- ثٝ اذتػبض تٛضيح زٞيس؟ ٖه ٞبي تزبضي ٚ ٔعايبي آ٘زض ٔٛضز ثب 

- ا تٛضيح زٞيس؟ٔجبزِٝ اٚضاق ثٟبزاض زض ثٛضس ض 

- ٘س؟ٟبزٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي ضا تٛضيح زٞيس ٚ يىي اظ ٔٛاضز ضا ثٝ اذتػبض تٛضيح زٞي 

- ٘ بْ ثطزٜ ٚ ثٝ اذتػبض تٛضيح زٞيس؟ٟ٘بزٞبي ٔبِي زِٚتي ضا 

-  بْ ثطز ٚ ٘اثعاضٞبي ثبظاض پَٛ ضا ٔٛضز ضا تٛضيح زٞيس؟ 

- ٘ثطزٜ ٚ ٞط يه ضا تٛضيح زٞيس؟بْ ٘ ساظ ضاٟ٘بزٞبي لطاضزازي پس ا 

1- زاض ضطح زيس؟ضا زض ثٛضس اٚضاق ثٟب ٖٚ ٔقبّٔٝ ٌطا ٖوبضٌعاضا 

-  ٟبزٞبي سطٔبيٝ ٌصاضي ضطح زٞيس؟٘ضطوت ٞبي ٔبِي ضا زض 
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