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مجلس شًرای اسالمی تصًیب ي زر تارید  4631/63/88زر جلسٍ علىی ريز پىجشىبٍ مًرخ 

است شریص مصلحت وظام اسالمی رسیسٌ با اصالحاتی بٍ تأییس ي تصًیب مجمع ت 4631/9/41

: 

ّا يا  ّاي يا كاسخاًِ ساُ حيلِ ٍ تملة هشدم سا تِ ٍرَد ضشكتْا يا تزاستخاًِّش كس اص :1هادُ 

هَسسات هََّم يا تِ داضتي اهَال ٍاختياسات ٍاّي فشية دّذ يا تِ اهَس غيش ٍالغ اهيذٍاس ًوايذ يا اص 

يل آهذّاي غيش ٍالغ تتشساًذ ٍ يا اسن ٍ يا ػٌَاى هزؼَل اختياس كٌذ ٍ تِ يكي اص ٍسا حَادث ٍ پيص

هزكَس ٍ يا ٍسايل تملثي ديگش ٍرَُ ٍ يا اهَال يا اسٌاد يا حَالزات يا لثَؼ يا هفاغا حساب ٍ 

اهخال آًْا تحػيل كشدُ ٍ اص ايي ساُ هال ديگشي سا تثشد كالّثشداس هحسَب ٍ ػالٍُ تش سد اغل هال تِ 

است هحكَم سال ٍ پشداخت رضاي ًمذي هؼادل هالي كِ اخز كشدُ  7غاحثص، تِ حثس اص يك تا 

 .ضَد هي

دس غَستيكِ ضخع هشتكة تش خالف ٍالغ ػٌَاى يا سوت هاهَسيت اص قشف ساصهاًْا ٍ هَسسات 

دٍلتي يا ٍاتستِ تِ دٍلت يا ضشكتْاي دٍلتي يا ضَساّا يا ضْشداسيْا يا ًْادّاي اًمالتي ٍ تكَس كلي 

هت ػوَهي اتخار كشدُ يا لَاي سِ گاًِ ٍ ّوچٌيي ًيشٍّاي هسلح ٍ ًْادّا ٍ هَسسات هاهَس تِ خذ

ايٌكِ رشم تا استفادُ اص تثليغ ػاهِ اص قشيك ٍسائل استثاـ روؼي اص لثيل ساديَ، تلَيضيَى، سٍصًاهِ ٍ 

هزلِ يا ًكك دس هزاهغ ٍ يا اًتطاس آگْي چاپي يا خكي غَست گشفتِ تاضذ يا هشتكة اص كاسكٌاى 

ّا يا ًْادّاي اًمالتي تخذهت  يا ضْشداسي ّاي دٍلتي يا ٍاتستِ تِ دٍلت دٍلت يا هَسسات ٍ ساصهاى

تا دُ سال ٍ اًفػال اتذ اص خذهت دٍلتي  2ػوَهي تاضذ. ػالٍُ تش سد اغل هال تِ غاحثص تِ حثس اص 

 .ضَد ٍ پشداخت رضاي ًمذي هؼادل هالي كِ اخز كشدُ است هحكَم هي

ت هخففِ دادگاُ هيتَاًذ دس كليِ هَاسد هزكَس دس ايي هادُ دس غَست ٍرَد رْات ٍ كيفيا :1تثػشُ 

تا اػوال ؾَاتف هشتَـ تِ تخفيف، هزاصات هشتكة سا فمف تا حذالل هزاصات همشس دس ايي هادُ 

 .تَاًذ تِ تؼليك ارشاي كيفش حكن دّذ )حثس( ٍ اًفػال اتذ اص خذهات دٍلتي تمليل دّذ ٍلي ًوي

دس ّواى هَسد خَاّذ تَد هزاصات ضشٍع تِ كالّثشداسي حسة هَسد حذالل هزاصات همشس  :2تثػشُ 

ٍ دسغَستيكِ ًفس ػول اًزام ضذُ ًيض رشم تاضذ، ضشٍع كٌٌذُ تِ هزاصات آى رشم ًيض هحكَم 

 .ضَد هي

قشاص آًْا تاضٌذ تِ  هستخذهاى دٍلتي ػالٍُ تش هزاصات هزكَس چٌاًچِ دس هشتثِ هذيش كل يا تاالتش يا ّن

تش تاضٌذ تِ ضص هاُ تا سِ سال اًفػال  تة پائيياًفػال دائن اص خذهات دٍلتي ٍ دس غَستي كِ دس هشا

 .ضًَذ هَلت اص خذهات دٍلتي هحكَم هي



 

ّش كس تٌحَي اص اًحاء اهتياصاتي ساكِ تِ اضخاظ خاظ تِ رْت داضتي ضشايف هخػَظ : 2هادُ 

ضَد دس هؼشؼ  گشدد ًظيش رَاص غادسات ٍ ٍاسدات ٍ آًچِ ػشفا هَافمت اغَلي گفتِ هي تفَيؽ هي

شٍش لشاس دّذ ٍ يا اص آى سَءاستفادُ ًوايذ ٍ يا دس تَصيغ كاالّائي كِ همشس تَدُ قثك خشيذ ٍ ف

ؾَاتكي تَصيغ ًوايذ هشتكة تملة ضَد ٍ يا تكَس كلي هالي يا ٍرْي تحػيل كٌذ كِ قشيك تحػيل 

آى فالذ هطشٍػيت لاًًَي تَدُ است هزشم هحسَب ٍ ػالٍُ تش سد اغل هال تِ هزاصات سِ هاُ تا دٍ 

 .ل حثس ٍ يا رشيوِ ًمذي هؼادل دٍ تشاتش هال تذست آهذُ هحكَم خَاّذ ضذسا

دس هَاسد هزكَس دس ايي هادُ دس غَست ٍرَد رْات تخفيف ٍ تؼليك دادگاُ هكلف تِ سػايت  :تثػشُ

 .ايي لاًَى خَاّذ تَد 1هادُ  1همشسات تثػشُ 

سي يا ضَساّا يا ضْشداسيْا يا ّش يك اص هستخذهيي ٍ هاهَسيي دٍلتي اػن اص لؿايي ٍ ادا:3هادُ 

ًْادّاي اًمالتي ٍ تكَس كلي لَاي سِ گاًِ ٍ ّوچٌيي ًيشٍّاي هسلح يا ضشكتْاي دٍلتي يا ساصهاًْاي 

دٍلتي ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ يا هاهَسيي تِ خذهات ػوَهي خَاُ سسوي يا غيشسسوي تشاي اًزام دادى يا 

تاضذ ٍرِ يا هال يا سٌذ پشداخت ٍرِ يا تسلين  هيّاي هضتَس  اًزام ًذادى اهشي كِ هشتَـ تِ ساصهاى

هالي سا هستميوا يا غيشهستمين لثَل ًوايذ دس حكن هشتطي است اػن اص ايي كِ اهش هزكَس هشتَـ تِ 

ٍظايف لثَل ًوايذ دس حكن هشتطي است اػن اص ايي كِ اهش هزكَس هشتَـ تِ ٍظايف آًْا تَدُ يا ًذادُ 

يفِ تَدُ يا ًثَدُ تاضذ ٍ يا آى كِ دس اًزام يا ػذم اًزام آى هَحش تَدُ ٍ اًزام آى تشقثك حماًيت ٍ ٍظ

دس غَستيكِ ليوت هال يا ٍرِ هاخَر تيص اص تيست  .ضَد يا ًثَدُ تاضذ تِ تشتية صيش هزاصات هي

ّضاس سيال ًثاضذ تِ اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال ٍ چٌاًچِ هشتكة دسهشتثِ هذيش كل يا 

يا تاالتش تاضذ تِ اًفػال دائن اص هطاغل دٍلتي هحكَم خَاّذ ضذ ٍ تيص اص ايي هثلغ  قشاص هذيش كل ّن

تا دٍيست ّضاس سيال اص يكسال تا سِ سال حثس ٍ رضاي ًمذي هؼادل ليوت هال يا ٍرِ هاخَر ٍ 

اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال هحكَم خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ هشتكة دس هشتثِ هذيش كل يا 

كل يا تاالتش تاضذ تِ راي اًفػال هَلت تِ اًفػال دائن اص هطاغل دٍلتي هحكَم خَاّذ  ّوكشاص هذيش

 .ضذ

دس غَستي كِ ليوت هال يا ٍرِ هاخَر تيص اص دٍيست ّضاس سيال تا يك هيليَى سيال تاضذ هزاصات 

اص هشتكة دٍ تا پٌذ سال حثس تِ ػالٍُ رضاي ًمذي هؼادل ليوت هال يا ٍرِ هاخَر ٍ اًفػال دائن 

تش اص هذيش كل يا  ؾشتِ ضالق خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ هشتكة دس هشتثِ پاييي 74خذهات دٍلتي ٍ تا 

 .قشاص آى تاضذ تزاي اًفػال دائن تِ اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال هحكَم خَاّذ ضذ ّن

 



دُ سال  دس غَستي كِ ليوت هال يا ٍرِ هاخَر تيص اص يك هيليَى سيال تاضذ. هزاصات هشتكة پٌذ تا

 74حثس تِ ػالٍُ رضاي ًمذي هؼادل ليوت هال يا ٍرِ هاخَر ٍ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتي ٍ تا 

قشاص آى تاضذ تزاي  تش اص هذيش كل يا ّن ؾشتِ ضالق خَاّذ تَد ٍ چٌاًچِ هشتكة دس هشتثِ پاييي

 .اًفػال دائن تِ اًفػال هَلت اص ضص هاُ تا سِ سال هحكَم خَاّذ ضذ

هثالغ هزكَس اص حيج تؼييي هزاصات ٍ يا غالحيت هحاكن اػن اص ايٌست كِ رشم دفؼتا  :1تثػشُ 

 .ٍاحذُ ٍ يا تِ دفؼات ٍالغ ضذُ ٍ روغ هثلغ هاخَرُ تالغ تش ًػاب هضتَس تاضذ

دس تواهي هَاسد فَق هال ًاضي اص استطاء تؼٌَاى تؼضيش سضَُ دٌّذُ تِ ًفغ دٍلت ؾثف  :2تثػشُ 

 .ي تِ ٍسيلِ سضَُ اهتياصي تحػيل كشدُ تاضذ ايي اهتياص لغَ خَاّذ ضذخَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ ساض

دس )هزاصات ضشٍع تِ استطاء حسة هَسد حذالل هزاصات همشس دس آى هَسد خَاّذ تَد  :3تثػشُ 

تيٌي ضذُ است دس ضشٍع تِ استطاء تزاي آى سِ سال  هَاسدي كِ دس اغل استطاء اًفػال دائن پيص

دس غَستي كِ ًفس ػول اًزام ضذُ رشم تاضذ تِ هزاصات ايي رشم ًيض  ضَد( ٍ اًفػال تؼييي هي

 .هحكَم خَاّذ ضذ

ّش گاُ هيضاى سضَُ تيص اص هثلغ دٍيست ّضاس سيال تاضذ، دس غَست ٍرَد داليل كافي،  :4تثػشُ 

غذٍس لشاس تاصداضت هَلت تِ هذت يكواُ الضاهي است ٍايي لشاس دسّيچ يك اص هشاحل سسيذگي لاتل 

تَاًذ پس اص پاياى هذت تاصداضت هَلت كاسهٌذ سا تاپاياى  ًخَاّذ تَد. ّوچٌيي ٍصيش دستگاُ هي تثذيل

سسيذگي ٍتؼييي تكليف ًْايي ٍي اص پاياى هذت تاصداضت هَلت كاسهٌذ سا تا پاياى سسيذگي ٍ تؼييي 

ٍ هضايايي  تكليف ًْايي ٍي اص خذهت تؼليك كٌذ. تِ ايام تؼليك هزكَس دس ّيچ حالت، ّيچگًَِ حمَق

 .تؼلك ًخَاّذ گشفت

دس ّش هَسد اص هَا سد استطاء ّش گاُ ساضي لثل اص كطف رشم هاهَسيي سا اص ٍلَع تضُ آگاُ  :5تثػشُ 

ضَد ٍ چٌاًچِ ساضي دس  ساصد اص تؼضيش هالي هؼاف خَاّذ ضذ ٍ دس هَسد اهتياص قثك همشسات ػول هي

هشتطي سا فشاّن ًوايذ تا ًػف هالي كِ تؼٌَاى سضَُ ؾوي تؼمية تا الشاس خَد هَرثاب تسْيل تؼمية 

 .گشدد ضَد ٍ اهتياص ًيض لغَ هي پشداختِ است تِ ٍي تاصگشداًذُ هي

 

كساًيكِ تا تطكيل يا سّثشي ضثكِ چٌذ ًفشي تِ اهش استطاء ٍ اختالس ٍ كالّثشداسي هثادست :4هادُ 

اًذ تٌفغ دٍلت ٍ  شيك سضَُ كسة كشدٍُسصًذ ػالٍُ تش ؾثف كليِ اهَال هٌمَل ٍ غيشهٌمَلي كِ اص ق

استشداد اهَال هزكَس دس هَسد اختالس ٍ كالّثشداسي ٍ سد آى حسة هَسد تِ دٍلت يا افشاد، تِ رضاي 

ًمذي هؼادل هزوَع آى اهَال ٍاًفػال دائن اص خذهات دٍلتي ٍ حثس اص پاًضدُ سال تا اتذ هحكَم 

االسؼ خَاّذ  ٌذ هزاصات آًْا، هزاصات هفسذ فياالسؼ تاض ضًَذ ٍ دس غَستيكِ هػذاق هفسذ في هي



 .تَد

 

ّش يك اص كاسهٌذاى ٍ كاسكٌاى اداسات ٍ ساصهاًْا يا ضَساّا ٍ يا ضْشداسيْا ٍ هَسسات ٍ :5هادُ 

ضشكتْاي دٍلتي ٍ يا ٍاتستِ تِ دٍلت ٍ يا ًْادّاي اًمالتي ٍ ديَاى هحاسثات ٍ هَسساتي كِ تِ كوك 

يا داسًذگاى پايِ لؿائي ٍ تكَس كلي لَاي سِ گاًِ ٍ ّوچٌيي ًيشٍّاي ضًَذ ٍ  هستوش دٍلت اداسُ هي

ّا يا سْام ٍ  هسلح ٍ هاهَسيي تِ خذهات ػوَهي اص سسوي يا غيشسسوي ٍرَُ يا هكالثات يا حَالِ

الزكش ٍ يا اضخاظ  اسٌاد ٍ اٍساق تْاداس ٍ يا سايش اهَال هتؼلك تِ ّش يك اص ساصهاًْا ٍ هَسسات فَق

ة ٍظيفِ تِ آًْا سپشدُ ضذُ است تٌفغ خَد يا ديگشي تشداضت ٍ تػاحة ًوايذ هختلس سا كِ تش حس

 .هحسَب ٍ تتشتية صيش هزاصات خَاّذ ضذ

 

هاُ تا سِ سال حثس ٍ   دس غَستيكِ هيضاى اختالس تا پٌزاُ ّضاس سيال تاضذ هشتكة تِ ضص :1تثػشُ 

تاضذ تِ دٍ تا دُ سال حثس ٍ اًفػال ضص هاُ تا سِ سال اًفػال هَلت ٍ ّش گاُ تيص اص ايي هثلغ 

دائن اص خذهات دٍلتي ٍ دس ّش هَسد ػالٍُ تش سد ٍرِ يا هال هَسد اختالس تِ رضاي ًمذي هؼادل دٍ 

 .ضَد تشاتش آى هحكَم هي

 

چٌاًچِ ػول اختالس تَام تا رؼل سٌذ ٍ ًظايش آى تاضذ دس غَستيكِ هيضاى اختالس تا پٌزاُ  :2تثػشُ 

سال اًفػال هَلت ٍ ّش گاُ تيص اص ايي هثلغ  5سال حثس ٍ يك تا  5تا  2شتكة تِ ّضاس سيال تاضذ ه

تا دُ سال حثس ٍ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتي ٍ دس ّش دٍ هَسد ػالٍُ تش سد ٍرِ يا هال  7تاضذ تِ 

 .ضَد هَسد اختالس تِ رضاي ًمذي هؼادل دٍ تشاتش آى هحكَم هي

اص غذٍس كيفش خَاست توام ٍرِ يا هال هَسد اختالس سا ّش گاُ هشتكة اختالس لثل  :3تثػشُ 

ًوايذ ٍ ارشاء هزاصات حثس سا  هستشد ًوايذ دادگاُ اٍ سا اص توام يا لسوتي اص رضاي ًمذي هؼاف هي

 .هؼلك ٍلي حكن اًفػال دستاسُ اٍ ارشاء خَاّذ ضذ

غالحيت هحاكن  حذالل ًػاب هثالغ هزكَس دسرشائن اختالس اص حيج تؼييي هزاصات يا :4تثػشُ 

اػن اص ايٌست كِ رشم دفؼتا ٍاحذُ يا تِ دفؼات ٍالغ ضذُ ٍ روغ هثلغ هَسد اختالس تالغ تش ًػاب 

 .هضتَس تاضذ

 

ّش گاُ هيضاى اختالس صائذ تشغذ ّضاس سيال تاضذ، دس غَست ٍرَد داليل كافي، غذٍس  :5تثػشُ 

س ّيچ يك اص هشاحل سسيذگي لاتل لشاس تاصداضت هَلت تِ هذت يك هاُ الضاهي است ٍ ايي لشاس د

تَاًذ پس اص پاياى هذت تاصداضت هَلت، كاسهٌذ سا تا  تثذيل ًخَاّذ تَد. ّوچٌيي ٍصيش دستگاُ هي



پاياى سسيذگي ٍ تؼييي تكليف ًْائي ٍي اص خذهت تؼليك كٌذ. تِ ايام تؼليك هزكَس دس ّيچ حالت 

 .ّيچگًَِ حمَق ٍ هضايائي تؼلك ًخَاّذ گشفت

 

دس كليِ هَاسد هزكَس دس غَست ٍرَد رْات تخفيف دادگاُ هكلف تِ سػايت همشسات  :6تثػشُ 

تثػشُ يك هادُ يك اص لحال حذالل حثس ٍ ًيض تٌا تِ هَسد حذالل اًفػال هَلت ٍ يا اًفػال دائن 

 .خَاّذ تَد

 

 هزاصات ضشٍع تِ اختالس حسة هَسد حذالل هزاصات همشس دس ّواى هَسد خَاّذ تَد ٍ دس:6هادُ 

 .ضَد غَستي كِ ًفس ػول اًزام ضذُ ًيض رشم تاضذ، ضشٍع كٌٌذُ تِ هزاصات آى رشم ًيض هحكَم هي

 

قشاص آًْا تاضٌذ  هستخذهاى دٍلتي ػالٍُ تش هزاصات هزكَس چٌاًچِ دس هشتثِ هذيشكل يا تاالتش ٍ يا ّن

هاُ تا سِ سال تش تاضٌذ تِ ضص  تِ اًفػال دائن اص خذهات دٍلتي ٍدس غَستي كِ دس هشاتة پائيي

 .ضًَذ اًفػال هَلت اص خذهات دٍلتي هحكَم هي

 

ّاي هٌذسد دس ايي لاًَى كِ هزاصات حثس تشاي آى همشس ضذُ دس غَستي  دس ّش هَسد اص تضُ:7هادُ 

كِ هشتكة اص هاهَسيي هزكَس دس ايي لاًَى تاضذ اص تاسيخ غذٍس كيفش خَاست سا تِ اداسُ يا ساصهاى 

غَستي كِ هتْن تِ هَرة ساي لكؼي تشائت حاغل كٌذ ايام تؼليك رضء خذهت  ريشتف اػالم داسد. دس

 .اٍ هحسَب ٍ حمَق ٍ هضاياي هذتي سا كِ تؼلت تؼليمص ًگشفتِ دسيافت خَاّذ كشد

 

ّائي كِ ضوَل لاًَى ًسثت تِ آًْا هستلضم ركش ًام است هطوَل ايي لاًَى  كليِ دستگاُ:8 هادُ 

 .ضَد ت هغايش ايي لاًَى لغَ هيخَاٌّذ تَد ّوچٌيي كليِ همشسا

 


