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 بىی  سَد ٍ ص یسٍ تبًیضشکت ٍ ًْب یّب تیفقبل ِیثش کل ّب سکیس يیسٍثشٍ ّستٌذ. ا یهتقذد ٍ هْو یّب سکیکست ٍکبس الجشم ثب س یفقبل دس فضب یّب ضشکت     

 ضتِتَجِ دا دس هقشؼ آى قشاس داسد ضشکتکِ  یاحتوبل یخغشّب ٍ  سکیهْن س یّب ثِ جٌجِ ذیضشکت ثب ٌفقبىیٍ ر شاىیهذ لیدل يیگزاسد. ثِ ّو یضشکت اثش ه

 ییثب ضٌبسب ٌبیس وِیث ضشکت .داسد یطتشیث تیّب است، اّو ضشکت شیاص سب سکیس ششیآًْب پز تیکِ فقبل وِیث یّب هَضَؿ خػَغبً دس هَسد ضشکت يیثبضٌذ. ا

ث ِ   یثشٍى ضشکت یّب سکیٍ س یگش وِیهتذاٍل ث یّب سکی. دس حبل حبضش سداسد ّب سکیگضاسش ٍ کبّص س ،یشیگ اًذاصُ یثشا یهختلف، ثشًبهِ هٌؾو یّب سکیس

ق شاس   شُیه ذ  أتی  ّ یاسض ذ ٍ افض ب   شاىیهذ بسیهَجَد دس اخت تیضذُ ٍ اقذاهبت الصم ثِ ّوشاُ گضاسش ٍضق صیٍ پب یهختلف ثشسس یّب عَس هٌؾن دس کبسگشٍُ

 .شدیگ یه

ِ یث یّ ب  ضشکت ِیکل یهبل یتَاًگش "وِیهَسسبت ث یهبل یًحَُ هحبسجِ ٍ ًؾبست ثش تَاًگش"ثب فٌَاى  93 ًبهِ يییثب اثالك آ 1331سبل  دس  س ت یثب یفق بل ه    و 

( 1)دسجِ  يیثِ پٌج گشٍُ اص ثْتش یهبل یتَاًگشّبی ثیوِ ثشحست  ، ضشکتًبهِ يییآ يیا دس. دستَسالقول اسائِ ضذُ دسآى هحبسجِ ٍ گضاسش ضَد یّشسبلِ ثش هجٌب

ق شاس   2ثَدُ است ٍ دس س غ  ت َاًگشی   % 31 1339دس سبل  ٌبیس وِیث یهبل یتَاًگش گضاسش ثیوِ هشکضیکِ ثش اسبس اًذ ضذُ نی( تقس5گشٍُ )دسجِ  يیتب ثذتش

 پشداصین.  ّبی هْن ضشکت ثیوِ سیٌب هی گشفتِ است دس اداهِ ثِ ثشسسی اًَاؿ سیسک

 وًساوات ورخ بُرٌ سکیر (5

ض بخع   يیت ش  یاغ ل  بى،یهط تش  یث شا  بفتیهٌؾش، ًشخ ثْشُ )سَد( قبثل دس يیخَد اداهِ دادُ ٍ اص ا بتیثِ ح بىیاسائِ سَد ثِ هطتش کشدیثب سٍ یهبل یثبصاسّب     

ض ذُ ٍ هَض َؿ هْ بس ت َسم ٍ      یا فو ذُ  شاتیی  قبثل پشداخت دستخَش تغ یّب ًشخ ثْشُ ش،یاخ بىیٍ تحَالت سبل شیی. ثب تَجِ ثِ تغسٍد یثِ ضوبس ه یشیگ نیتػو

 طتشیثب ثجبت ث یٌیگضیثِ فٌَاى جب یگزاسِ یفوش ٍ سشهب یّب وِیجبهقِ ثبفث ضذُ است تب ث دست يییٍ پب یبًیه یقطشّب یثشا ّب ییاص کبّص اسصش داسا یشیجلَگ

 ٍاقـ گشدد بىیهَسد اقجبل هطتش یثبًک یّب ًسجت ثِ سپشدُ

 

 محصًالت تیفیک سکیر (2
 تی  فیک س ک یس تیشیه ذ  ی. اثضاسّبذیًوب لیثِ ٍجَد آهذُ سا تسْ یفیدس خػَظ هطکالت ک یشیگ نیتػو تَاًذ یهَثش هحػَل ه تیفیک سکیس تیشیهذ

آًْب  یٍ ثبصًگش ٌذّبیّب، فشآ دستَسالقول يیثب تذٍ ٌبیس وِیثِ کبس گشفتِ ضًَذ. دس ضشکت ث یا وِیهحػَالت ث تیفیاص ک یهتفبٍت یّب ٌِیتَاًٌذ دس صه یهحػَل ه

 ج بد یدس اسائِ خذهبت ٍ هحػَالت ثَدُ کِ ثب ا بىیهطتش یّب ٍ خَاستِ بصّبیاهش ثبصخَسد ً يیا یّب یاص ٍسٍد یکی. شدیپز یهْن غَست ه يیا ِیٍحذت سٍ جبدیٍ ا

 .ضذُ استآى اقذام  لیاغالح ٍ تکو یدس ساستب بىیاستجبط ثب هطتش تیشیٍاحذ هذ

 

 وًساوات ورخ ارز سکیر (3

ّب داسد. دس ثیو ِ س یٌب، ای ي     ضشکتٍ تقْذات  ّب یثش ثذّ قشاس داضتِ ٍ تأثیش هستقین  ییداسا یّب سکیسثٌذی  دس دستِاص ًَسبًبت ًشخ اسص  یًبض سکیس     

یو ت داسٍ ٍ  ّ بی دسه بًی اص هس یش اف ضایص ق     ّبی ثیوِ دس پشداخت خسبست  سیسک کِ ثِ ٍاسغِ تغییشات دس ًشخ تجذیل اسص ًوَد داسد، سجت افضایص ّضیٌِ

 ضَد. تجْیضات پضضکی ٍاسداتی داضتِ ٍ سجت ثبال سفتي آى هی

 

 یدیتًل یَا وُادٌ متیق سکیر (4

 یشٍی  ج زة ٍ ًگْذاض ت ً   گش،ی. ثِ فجبست دشدیگ یقشاس ه لیٍ تحل یهَسد ثشسس یهٌبثـ اًسبً ٌِیدس صه یا وِیث یّب دس ضشکت یذیتَل یّب ًْبدُ سکیس     

ث َدُ   ذیجذ گشاىیضبّذ ٍسٍد ثبص شیاخ بىیکطَس دس سبل یا وِی. ثبصاس ثثبضذ یه یا وِیث یّب اسائِ خذهبت دس ضشکت ٌِیکبسکشد دس صه يیتش یکبسآهذ اغل یاًسبً

 .دادُ است صیسا ثِ ضذت افضا یپشداخت  ثش اضبفِ ِیثب تک گشاىیثبص يیا یکبسآهذ اص سَ یشٍّبیجزة ً سکیهَضَؿ، س يیٍ ا
 

 

 بی  پشداخ ت حق َو ٍ هضا   یّ ب  دستَسالقول نیکبسآهذ، اقذام ثِ تشه یاًسبً یشٍّبیً یحفؼ ٍ هبًذگبس یثشا شاًِیگ صیثب دس ًؾش گشفتي اقذاهبت پ ٌبیس وِیث

سٌل خَد سا فشاّن ًوَدُ جْت پش صمال یدلگشه ،یاًسبً یشٍّبیً یهبل ضُیًوَدُ تب ضوي ثبال ثشدى اًگ یٍ اسائِ اهکبًبت سفبّ یضغل شیضبهل ٍام ٍ کبساًِ، استقبء هس

 .گشدد ضیً ذیکبسآهذ جذ یّب شٍیجزة ً سبص ٌِیصه ي،یٍ ّوچٌ

هطخع ًوَدُ ٍ ًؾبست ثش حسي  یدستَسالقولْب یخسبسات ثش هجٌب یبثیاسص یسپبس سضذ اًذاصُ ضشکت، اقذام ثِ ثشٍى سکیاص س یشیجلَگ یثشا گش،ید یسَ اص

 .هذًؾش قشاس دادُ است یاًسبً یشٍّبیًگْذاضت ً یثبال یّب ٌِیثش ّض یٌیگضیضذُ سا ثِ فٌَاى جب یسپبس ثشٍى یٌذّبیفشآ یاجشا



 

 محصًالت متیکاَص ق سکیر (5

. ث ب  گشفت ِ اس ت   ی ج.ا.ا غَست هیهشکض وِیتَسظ ث سک،یس لیٍ تحل یّب ثش اسبس هحبسجبت فٌ تقشفِ یتب قجل اص آصاد سبص وِیدس غٌقت ث یگزاس ًشخ

ثِ خَد  یًضٍل یسًٍذ ،ّب اص آى صهبى تبکٌَى ٍ تقشفِ ضذُ وِیدس غٌقت ث یضکٌ سقبثت ٍ ًشخ صیّب ثبفث افضا ًشخ یآصاد سبص ،یخػَغ وِیث یّب ٍسٍد ضشکت

 یهشکض وِیث ی آى ّوچٌبى اص عشیقگزاس ثَد کِ تقشفِ يیسشًطهبصاد ثبلث ٍ  یا وِیسضتِ ث طذُ است،قبًَى ً يیاوَل طهکِ  یا وِی. تٌْب سضتِ ثدیذُ است

 س ک یس يیا ات جبًجیشیثأتاص  ضشکت ضذُ است. یگزاسِ یسشهب ّبیکبّص دسآهذی ٍ ثِ تجـ آى، ٌگیقذً ،اهش هٌجش ثِ کبّص دسآهذ يای .گیشد یاًجبم هج.ا.ا 

 .ثبضذ یه  یشیگیٍغَل هغبلجبت دس حبل پ یسبهبًذّ تِیکو سیاهش ثب تبس يیکِ ا اضبسُ ًوَد یفشٍض ِیهغبلجبت ثب تَجِ ثِ ًس صیافضاتَاى ثِ  هی

 

 یمقررات ديلت رییتغ ایي  یالملل هیمربًط بٍ عًامل ب سکیر (6

ای ضبهل دٍ هقَلِ سگَالتَسی داخلی )هق شسات ثیو ِ هشک ضی ج.ا.ا ث ِ فٌ َاى ًْ بد ً بؽش( ٍ قشاسدادّ بی          ّبی ثیوِ پشداختي ثِ ایي سیسک دس ضشکت

گشدد. دس هقَلِ داخلی، فوذُ قَاًیٌی کِ دس سبلیبى اخی ش دس تخَش تح َالت فو ذُ ض ذُ       گشاى خبسجی( هی ثب ثیوِپطتیجبًی خبسجی )قشاسدادّبی اتکبئی 

ثبضذ. دس ایي صهیٌِ، ثیوِ سیٌب ثب ثشسسی ٍ اهکبى س ٌجی ایج بد ض جکِ حق َقی      ّبی ضخع ثبلث ٍ هبصاد سشًطیي هی ّبی هشتجظ ثب قَاًیي ثیوِ است، ثحث

ّبی هَجَد ًوَدُ تب اص تفسیش هتفبٍت قَاًیي دس هحبکن قضبئی جلَگیشی ًوبیذ. ًتیجِ هس تقین   َفِ، اقذام ثِ سسیذگی ثِ پشًٍذٍُکال دس کلیِ ضقت صیشهجو

ّبی هزکَس جْت کبّص اضبفِ پشداختی ثَدُ است.  ّبی حقَقی ثیوِ ایي هَضَؿ، پبسخگَئی یکسبى ٍ ایجبد ٍحذت سٍیِ دس کلیِ هشاحل سسیذگی ثِ پشًٍذُ

ًبه ِ ٍ ک بّص ق ذست خشی ذ      تَاى ثِ هَضَؿ هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ اضبسُ ًوَدُ کِ ثبفث ثبال سفتي قیوت ثیوِ هَاسد قبثل ثحث دس هقَلِ داخلی هی اص سبیش

ی ثَدُ تب ثب ّبی الصم دس ایي خػَظ ثب دٍلت ٍ هجلس هحتشم ضَسای اساله داس هسئَلیت سایضًی هطتشیبى ضذُ است. دس حبل حبضش، ثیوِ هشکضی ج.ا.ا فْذُ

 حزف یب کبّص هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ، ثبفث ثبصگطت اقجبل ثِ خشیذ دس هطتشیبى گشدد.

ثبضذ، اض بسُ ًو َد. تحشک بت     تَاى ثِ هَضَؿ قشاسدادّبی اتکبئی کِ اهشی هشسَم ٍ الصم دس غٌقت ثیوِ هی دس هقَلِ قشاسدادّبی پیطتیجبًی خبسجی هی

قشاسدادّبی جذیذ، هط کالتی دس  خشٍج ثبصیگشاى اغلی ایي حَصُ اص کطَس ضذُ ٍ فالٍُ ثش ایجبد هَاًـ دس صهیٌِ فقذ ّبی سیبسی جْبى سجت  اخیش دس غحٌِ

ّبی اتکبئی داخلی ثب تَجِ ثِ  سٍیِ ًشخ اسص سجت ضذُ است تب ایجبد ضشکت صهیٌِ پبسخگَئی ثِ تقْذات قشاسدادّبی پیطیي ًیض ثَجَد آٍسدُ است. افضایص ثی

گشی اتکبئی داخلی ثب ضشکت فق بالى غ ٌقت ثیو ِ ٍ ث ب      ّبی هبلی ثب هطکل هَاجِ ضذُ ٍ دس ًْبیت، صهضهِ تأسیس کٌسشسیَم ثیوِ اسائِ پطتیجبىًبتَاًی دس 

 ّبی ایشاًی سا ثش فْذُ خَاٌّذ گشفت. ّبی اتکبئی ًفتکص ّبیی ًؾیش ثیوِ ًؾبست ثیوِ هشکضی ج.ا.ا ضٌیذُ ضذُ کِ فقبلیت

 

 یتجار سکیر (7

ثلٌ ذ ه ذت    بی  دس کَتبُ هذت  یسَددّ ضاىیثجبت ه بیغحٌِ سقبثت، دس حفؼ ًشخ سضذ ٍ  ی دسذاسیضشکت دس پب کی یدس ًبتَاً تَاى یسا ه یتجبس سکیس     

 ح ث ث ِ هَل ذ ٍ تَج ِ ث ِ ث     شهَل ذ یغ یّ ب  ی ی داسا لیتج ذ  دُ، بىیص یٍ حزف قشاسدادّب یثب تَجِ ثِ ثشسس شیاخ یّب دس سبل ٌبیس وِیکشد. ضشکت ث فیتقش

حبکن ثش ضشکت ثِ لحبػ  یساّجشد تیشیهذّوچٌیي  ثبضذ. هیثِ سَد اًجبضتِ  لیاًجبضتِ ضشکت دس حبل تجذ بىیداضتِ ٍ ص یذاسیپب یسَددّ ی،گزاسِ یسشهب

 ًوبیذ. د پبیذاس ثشای ضشکت سا فشاّن هیٍ ًؾبست اکیذ ثش اجشای غحی  آًْب، هَججبت ایجبد سَسَد ضشکت  نیهشثَط ثِ ًشخ سضذ ٍ تقس یّب بستیاتخبر س

 

 هیگسیبٍ محصًالت جا انیاقبال مطتر (8

 ضی  آًْب ً یبثیضذُ ٍ اغَل ثبصاس یسبص بدُیٍ پ فیتقش یا وِیث یّب ثِ ضشکت بىیاص هطتش سکیحفبؽت ٍ اًتقبل س کشدیثب سٍ بیدس سشاسش دً یا وِیث هحػَالت     

 فی  ف بم قبث ل تقش   یهقٌ ب دس  یا وِیهحػَالت ث یثشا يیگضیسٍ، هحػَل جب يی. اص اشدیگ یغَست ه "خبسج اص کٌتشل ـیثِ کٌتشل ٍقب بىیهطتش بصیً" یثش هجٌب

 یگ زاس ِ یفو ش ٍ س شهب   یّ ب  وِیثب ث یهحػَالت هبل یٌیگضیٍ جب سِیهشتجظ ثبضذ، اهکبى هقب یثِ هسبئل هبل سکیکِ هَضَؿ اًتقبل س یًجَدُ ٍ تٌْب دس هَاسد

ٍ ...  هس کَ  ثبصاس اٍساو ثْ بداس ٍ   ،یثبًک یّب دُسپش شیًؾ یهحػَالت هبل شیهَجَد دس سب یءّب ثش خال ِیثب تک یگزاسِ یفوش ٍ سشهب یّب وِی. ثگشدد یهغشح ه

ًَس بًبت   س ک یاص س ثب اس تفبدُ  ٌبیس وِیفوش سا ضبّذ خَاّذ ثَد. ث یّب وِیثِ ث بىیثبصاسّب، اقجبل هطتش گًَِ يیضذُ کِ ثب تَجِ ثِ ًَسبًبت هَجَد دس ا فیتقش

 يی  ا یبثی  دس ثبصاس یٍ ...( س ق  یدسهبً یّب وِی)ٍام، ث یجبًج یبیٍ هضا یبتیهبل یّب تیبفهق ،یٌیًشخ سَد تضو فیتقش شیًؾ ییّب تیجزاث جبدیثب ا ،یهبل یثبصاسّب

 .سا کبّص دادُ است يیگضیهحػَالت جب سکیخَد، س بىیگستشدُ ثِ هطتش یسسبً هحػَل ًوَدُ ٍ ثب اعالؿ



 

 یىگیوقد سکیر (9

ای جْت فشٍش هحػَالت ث ِ فل ل    ّبی ثیوِ ًبتَاًی ضشکتاست.  ضشکت تقشیف ضذُ بصپشداخت تقْذاتث یًجَد ٍجِ ًقذ ثشا سکیس یٌگیًقذ سکیس

سا سجت ضذُ ٍ هَضَؿ ای  ّبی ثیوِ ّبی سشثبس، کبّص کبسایی ضشکت سٍیِ ّضیٌِ گشی یب افضایص ثی ّبی ثیوِ گًَبگَى، فذم دسیبفت ٍجَُ ًقذ ًبضی اص فقبلیت

االس تفبدُ   ّبی س ْل  کبّص ًقذیٌگی ًوَد ضذیذی پیذا ًوَدُ است. ثیوِ سیٌب جْت هذیشیت ایي هَضَؿ، اقذام ثِ ثبصتقشیف هحػَالت خَد دس قبلت پکیج

کویتِ ٍغ َل هغبلج بت، س قی دس اف ضایص      اًذاصی ( کِ قبثلیت ًقذ فشٍضی ثبالیی سا داسًذ، ًوَدُ ٍ اص سَی دیگش، ثب ساُ"آح")ًؾیش هحػَالت اسائِ ضذُ دس 

 گزاسی ثش هجٌبی ٍجَُ ًقذ ًوَدُ است. ّبی سشهبیِ ًقذیٌگی خَد ٍ استفبدُ اص ؽشفیت
 


