
 1311/2/13اطالحات دس لاًَى تجاست هظَب 

تاجش وسي است وِ شغل «اختظاص داسد ٍ هي گَيذ » تاجش«لاًَى تِ تؼشيف  1هادُ   -1

اص آًجايي وِ لاًَى تجاست ًاظش تش هؼاهالت . »هؼوَلي خَد سا هؼاهالت تجاسي لشاس تذّذ

شاغل ديگشي ًيض تجاسيست ٍ ايي هؼاهالت هي تَاًذ تَسط شخظي وِ ػالٍُ تش تجاست، م

داشتِ ٍ تِ واسّاي ديگشي ًيض اشتغال داشتِ تاشذ، لزا تِ ًظش هي سسذ وِ تؼشيف تاجش 

. تايذ هَسدتاصًگشي لشاس گيشد

تا ػٌايت . سا هشخض ٍ تياى ًوَدُ است» هؼاهالت تجاستي«لاًَى ًَع ٍ حذٍد  2هادُ   -2

يذ وِ ًاشي اص گستشدگي تِ تٌَع ٍ پيچيذگيْاي فؼاليتْاي تجاسي ٍ تاصسگاًي ػظش جذ

فؼاليتْــاي طٌؼتي ٍ تَليذ واالّا ٍ خذهات هي شَد، ًوًَِ ّاي اسائِ شذُ 

اص جاهؼيت الصم » فؼاليتْاي خذهاتي«تشاي هؼاهالت تجاستي دس ايي هادُ تَيظُ دس ساتطِ تا 

لاًَى دفاتشي سا وِ تاجش هىلف تِ ًگْذاسي ٍ ثثت  6هادُ   -3.تشخَسداس ًوي تاشذ

هَاسد روش شذُ دسايي هادُ تاتَجِ تِ تحَالت ػويك . ، هَسداشاسُ لشاس دادُ استآًْاست

دسحشفِ حساتذاسي ٍ استمشاس ًظاهْاي هالي الىتشًٍيه ٍ تَيظُ اهىاى تىاسگيشي 

الثتِ دسآئيي ًاهِ . ، تايذ هَسد تجذيذًظش ولي لشاس گيشد PAPER LESSسيستوْاي 

 95هادُ  1هَضَع تثظشُ ( 1369/12/28طَب م)ًحَُ تٌظين ٍتحشيش ًٍگاّذاسي دفاتش 

تِ طَس ًسثي تِ ايي هَاسد تَجِ ( 1366/12/3هظَب )لاًَى هـاليــاتْــاي هستمين 

. شذُ اها وافي ًيست

لاًَى ّفت ًَع ششوتْاي تجاستي سا هؼيي ًوَدُ است وِ ًَع اٍل يؼٌي  20هادُ   -4

هي گشدًذ ٍ ششوتْاي  ششوتْاي سْاهي خَدتِ ششوتْاي سْاهي ػام ٍ خاص تمسين

تشخي اص اًَاع ايي . تؼاًٍي ًيض تِ ششوتْاي تؼاًٍي تَليذ ٍ تؼاًٍي هظشف تمسين هي شًَذ

دسػول هَسدػٌايت ٍ استفادُ » هختلط سْاهي«ٍ » هختلط غيشسْاهي«ششوتْا هاًٌذ 

لزا تايذ تا تَجِ تِ ضشٍستْا ٍ ًياصّا، اًَاع ششوتْاي تجاسي ٍ چاسچَب لاًًَي . ًيستٌذ

. آًْا هجذداً تؼشيف گشدد

الصم تِ تَضيح است وِ تٌْا دسهَسد ششوتْاي تؼاًٍي دس فظل ّجذّن لاًَى ششوتْاي 

. تِ ادغام ايٌگًَِ ششوتْا اختظاص داسد 106لغايت  95هَاد  1350/3/16تؼاًٍي هظَب 

ٍ ( ػام يا خاص)دسخظَص اًحالل ٍ اصتيي سفتي شخظيت حمَلي يه ششوت سْاهي 

 199هَاد  1347اطالحيِ لاًَى تجاست هظَب اسفٌذ  9، همشسات تخش ػلل هختلف آى

. حاون است ٍ داليل ديگشي هاًٌذادغام دس ششوت ديگش پيش تيٌي ًشذُ است 231لغايت 

لزا تا صهاًي وِ همشسات ٍ لَاػذ ادغام ششوتْا دس لاًَى تجاست ايشاى هٌظَس ًگشدد، هَاًغ 

حمَلي ٍهحذٍديتْاي ًاشي اص لاًَى هذًي ٍ حمَق اشخاص هاًغ ادغام ششوتْاي سْاهي 

ادغام شَد ٍ » ب«وِ لشاس است دسششوت » الف«ساي هثال، طلثىاساى ششوت ب. خَاّذشذ



اًتمال » ب«اصتيي سفتِ ٍ حمَق ٍ تؼْذات آى تِ ششوت » الف«شخظيت حمَلي ششوت 

. ياتذ، هوىي است تِ ايي اهش سضايت ًذٌّذ

دس ساتطِ تا تشىيل ششوتْاي هادس ٍ گشٍُ ششوتْا تِ ًظش ًوي سسذ وِ اًجام واس تحت 

ّش شخض حمَلي هي تَاًذ سْام چٌذ . ًيي ٍ همشسات هَجَد تا هشىل هَاجِ تاشذلَا

ششوت ديگشسا خشيذاسي ٍ تا دساختياس داشتي سْام هذيشيتي آًْا، ششوتْاي سشهايِ پزيش 

وواايٌىِ اص سالْاي پيش اص اًمالب تاوٌَى اص ايي ًَع ششوتْا صياد . سا اداسُ ٍ وٌتشل وٌذ

. ٍ غيشُ( هشَْس تِ وفش هلي)طٌؼتي تْشْش، گشٍُ هلي ٍ آرسيي هاًٌذ گشٍُ . داشتِ اين

دسخظَص تشىيل وٌسشسيَم يؼٌي اتحاد ٍ تَافك چٌذششوت تشاي اًجام واس هشخض 

هثالً اجشاي تخشْاي هختلف يه پشٍطُ تَسط ّشيه اص )تحت همشسات يه لشاسداد ٍاحذ 

ل اًجام است ٍ تايذ گفت وِ تحت لَاًيي هَجَد، لاب( ششوتْاي ػضَ وٌسشسيَم

اها جا داسد وِ دسلاًَى تجاست تِ هٌظَس تظشيح ٍ تثييي تْتش . سالْاست وِ اجشا هي گشدد

حمَق ٍ تىاليف ّشيه اص اػضاي وٌسشسيَم، دس هماتل يىذيگش ٍ ساتطِ تا واسفشها ٍ هاًٌذ 

 1. آى، هَاسدي پيش تيٌي شَد

واس هشخض تحت همشسات يه  تشىيل وٌسشسيَم يؼٌي اتحاد ٍ تَافك چٌذششوت تشاي اًجام

هثالً اجشاي تخشْاي هختلف يه پشٍطُ تَسط ّشيه اص ششوتْاي ػضَ )لشاسداد ٍاحذ 

 Joint"اها سشهايِ گزاسي هشتشن دٍ سشهايِ گزاس اص دٍهليت هختلف سا ( وٌسشسيَم

venture" وٌسشسيَم يؼٌي اتحاد ٍ تَافك چٌذششوت تشاي اًجام واس هشخض تحت .گَيٌذ

هثالً اجشاي تخشْاي هختلف يه پشٍطُ تَسط ّشيه اص ششوتْاي )لشاسداد ٍاحذ همشسات يه 

 ضَع

هجوَػِ لَاًيي تجاسي فؼلي ايشاى هتشىل اص يه لاًَى تشجوِ ٍ التثاع شذُ ٍ چٌذ 

. اطالحيِ تىويلي است وِ طي سالياى گزشتِ حسة ضشٍست تِ آى اضافِ شذُ است

تا تْشُ گيشي اص تجشتيات اجشاي لَاًيي دس ششايط وًٌَي تايذ يه لاًَى تجاست جذيذ 

. تجاسي فؼلي ٍ دسن اٍضاع پيچيذُ ٍ هٌاسثات التظادي اهشٍص جْاى ٍضغ ٍ تظَية شَد

ضشٍست تحَل ٍ تجذيذًظش دس لاًَى تجاست فؼلي احساع هي شَد ٍاًجام ايي هْن واس 

. واسشٌاسي دليمي سا طلة هي وٌذ

ي طذٍس اٍساق لشضِ ٍ تاصپشداخت آى تِ طَس دس لاًَى جذيذ هي تايذ تضويٌْاي الصم تشا

. سٍشي پيش تيٌي گشدد

 
 


