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چکيدٌ
1

صاکيیث قؼکحی را ىسيَّّ ركاةي ىیاف ُیات ىغیؼق ،ىغیؼیث ،ؿِاىغاراف ك کهیَ ذی ٌفْاف از
زيهَ کارکٍاف جْؼیف کؼدقاٌغ کَ جاىیً کٍٍغق ىٍافِ کهیَ اقعاص ذیٍفِ ةاقغ .ةا كزّد آٌکَ چِار
رکً ةٍیادیً صاکيیث قؼکحی قاىم ّغانث(اٌناؼ) ،قفافیث ،پاؿعگّیی ك ىـئّنیث پػیؼی فؼاجؼ
از ىضغكدق ؿاظحارُای فؼٍُگی ،صلّكی ك اكحنادی کكّرُا ىٌؼح اؿث در ؿاظحار صاکيیث
قؼکحی کَ ةؼای ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی جْؼیف قغق اؿث ّالكق ةؼ ىّارد یاد قغق ،یک رکً ىِو
دیگؼ یٍْی ىٌاةلث ةا كّاٌیً قؼیْث اؿالـ ٌیؽ ىٌؼح اؿث .ىٌانْات اٌساـ گؼفحَ از کكّرُای یاد
قغق ٌكاف دادق کَ ةا وْف صاکيیث قؼکحی ،فـاد ىانی افؽایف یافحَ ك ةَ دٌتاؿ آف ّالكق ةؼ
کاُف ؿؼىایَ گػاری ىـحلیو داظهی ك ظارزی ك افؽایف ىعارج دكنث ،رقغ اكحنادی ٌیؽ کاُف
پیغا کؼدق اؿث .ىتاصخ ىٌؼح قغق در زىیٍَ صاکيیث قؼکحی ؿیـحو ةاٌکغاری ّيغجاً ىؼةّط ةَ
ٌُاـ ةاٌکغاری ىؼؿّـ (غیؼاؿالىی) اؿث .ةا كزّد رقغ ؿؼیِ ةاٌک ُای اؿالىی از اكاؿي دَُ
 1971ك افؽایف صىّر آٌِا در ةازارُای ىانی زِاٌی ،ىتاصخ اٌغکی در زىیٍَ جلّیث صاکيیث
قؼکحی در ةاٌکغاری اؿالىی ىٌؼح قغق اؿث .در ٌُاـ ىانی اؿالىی ،ىِو جؼیً ذی ٌفِ ظّد
قؼیْث اؿالـ اؿث زیؼا اگؼ ةاٌک ُا ٌحّاٌٍغ صاکيیث قؼکحی را ةَ ٌضّ اصـً ك ىٌاةق ةا اؿالـ ازؼا
کٍٍغ ،ایؼادات ىٍحلغاف ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی ك ٌاجّاٌی ىٌاةلث آف ةا ةاٌکغاری ٌّیً جكغیغ ظّاُغ
قغ .در ایً ىلانَ ويً جتییً ارکاف صاکيیث قؼکحی ةَ ارائَ ىغنی ةّىی زِث پیادقؿازی در
ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی ایؼاف پؼداظث قغق اؿث.
ياژگبن کليدي :صاکيیث قؼکحی ،ةاٌکغاری اؿالىی ،ىغیؼیث ریـک.

Corporate Governance
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مقدمٍ
صاکيیث قؼکحی ةَ ٍّّاف یکی از ىّوّّات ىِو ٌُاـ ةاٌکغاری از دَُ  1991در اٌگهـحاف ،آىؼیکا ك کاٌادا در پاؿط ةَ ىكکالت ٌاقی
از ّغـ ادؼةعكی ُیات ىغیؼق در ّيهکؼد قؼکث ُای ةؽرگ ىٌؼح قغ ك ةَ ؿؼّث ةَ ؿایؼ ةعف ُا ك ؿیـحو ةاٌکغاری جـؼی یافث.
صاکيیث قؼکحی را ىسيَّّ ركاةي ىیاف ُیات ىغیؼق ،ىغیؼیث ،ؿِاىغاراف ك کهیَ ذیٍفْاف از زيهَ کارکٍاف جْؼیف کؼدق اٌغ کَ جاىیً
کٍٍغق ىٍافِ کهیِاقعاص ذی ٌفِ ةاقغ .صاکيیث قؼکحی جْییً کٍٍغق ؿاظحاری اؿث کَ جّؿي آف اُغاؼ ؿازىاف ،جغكیً ك اةؽار دؿحیاةی
ةَ ایً اُغاؼ ك ٌُارت ةؼ ّيهکؼد ىكعل ىی قّد .ةا كزّد آٌکَ چِار رکً ةٍیادیً صاکيیث قؼکحی قاىم ّغانث(اٌناؼ) ،قفافیث،
پاؿعگّیی ك ىـّكنیث پػیؼی فؼاجؼ از ىضغكدق ؿاظحارُای فؼٍُگی ،صلّكی ك اكحنادی کكّرُا ىٌؼح اؿث در ؿاظحار صاکيیث قؼکحی
کَ ةؼای ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی جْؼیف قغق اؿث ّالكق ةؼ ىّارد یاد قغق ،یک رکً ىِو دیگؼ یٍْی ىٌاةلث ةا كّاٌیً قؼیْث اؿالـ ٌیؽ
ىٌؼح اؿث .صاکيیث قؼکحی كّی در قؼکث ُا ك از زيهَ ةاٌک ُا ىِو جؼیً اةؽار زهّگیؼی از فـاد ىضـّب ىی قّد .ىٌانْات اٌساـ
گؼفحَ از کكّرُای یادقغق ٌكاف دادق کَ ةا وْف صاکيیث قؼکح ی ،فـاد ىانی افؽایف یافحَ ك ةَ دٌتاؿ آف ّالكق ةؼ کاُف ؿؼىایَ گػاری
ىـحلیو داظهی ك ظارزی ك افؽایف ىعارج دكنث ،رقغ اكحنادی ٌیؽ کاُف پیغا کؼدق اؿث.ةاٌکغاری اؿالىی کَ از ىِو جؼیً اُغاؼ آف،
صفٍ امّؿ قؼیْث اؿالىی اؿث ةا چانفُای جّؿَْ ةیً انيههی ىّازَ اؿث .در ّیً صاؿ ىتاصخ ىٌؼح قغق در زىیٍَ صاکيیث قؼکحی
ؿیـحو ةاٌکغاری ّيغجاً ىؼةّط ةَ ٌُاـ ةاٌکغاری ىؼؿّـ (غیؼاؿالىی) اؿث .ةا كزّد رقغ ؿؼیِ ةاٌک ُای اؿالىی از اكاؿي دَُ  1971ك
افؽایف صىّر آٌِا در ةازارُای ىانی زِاٌی ،ىتاصخ اٌغکی در زىیٍَ جلّیث صاکيیث قؼکحی در ةاٌکغاری اؿالىی ىٌؼح قغق اؿث اىا
جضهیهگؼاف ةاٌکغاری اؿالىی ،درمغد جٌتیق صاکيیث قؼکحی رایر در ةاٌکغاری ىؼؿّـ ةا انگّی قؼیْث اؿالىی ةؼآىغق اٌغ .کارکٍاف ةاٌک
ُا از ذی ٌفْاف ؿیـحو ةاٌکغاری ُـحٍغ کَ ىكارکث آٌِا زِث ّيهکؼد ك کارایی ةاٌک ك ىؽایای پؼداظحی ةَ آٌِا ،جّؿي ؿاظحار اٌگیؽقی
ةاٌک جْییً ىی قّد ةَ ایً ىٍْی کَ ةا ةِتّد ّيهکؼد ةاٌک ،صق انؽصيَ آٌِا افؽایف ك ادؼ اٌگیؽقی جلّیث ىی قّد .از ؿّی دیگؼ ؿیـحو
ىانی ظّد یک ذیٍفِ اؿث زیؼا ٌاجّاٌی ةاٌک ُای ىِو ك امهی ىی جّاٌغ ةاّخ ایساد ةضؼاف ك آؿیب در کم اكحناد قّد .دكنث ٌیؽ یک ذی
ٌفِ دیگؼ اؿث زیؼا ّيهکؼد ىّدؼ ةاٌک ُا ىی جّاٌغ ىٍافِ زیادی را ةؼای دكنث ةَ ُيؼاق داقحَ ةاقغ .اكحناد زاىَْ ٌیؽ یک ذی ٌفِ ةؽرگ
اؿث زیؼا ّيهکؼد غیؼىّدؼ ؿیـحو ىانی ىی جّاٌغ ادؼ ىْکّؿی در جياـ ةعف ُای اكحناد ك زاىَْ از ًؼیق ةی دتاجی ك کاُف ٌؼخ رقغ
اكحنادی ایسا د کٍغ .صحی در ٌُاـ ىانی اؿالىی ،ىِو جؼیً ذی ٌفِ ظّد قؼیْث اؿالـ اؿث زیؼا اگؼ ةاٌک ُا ٌحّاٌٍغ صاکيیث قؼکحی را ةَ
ٌضّ اصـً ك ىٌاةق ةا اؿالـ ازؼا کٍٍغ ،ایؼادات ىٍحلغاف ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی ك ٌاجّاٌی ىٌاةلث آف ةا ةاٌکغاری ٌّیً جكغیغ ظّاُغ قغ.در
ایً ىلانَ ويً ى ْؼفی کاىم ىلّنَ صاکيیث قؼکحی ،ةَ ةؼرؿی اةْاد ىعحهف آف ،اُيیث كوؼكرت ةکارگیؼیُ ،يچٍیً ارائَ ىغنی ةّىی
زِث پیادق ؿازی آف در ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی ایؼاف ىی پؼدازیو.

بيبن مسئلٍ ي اَميت مًضًع
ٌگؼاٌیُای ؿِاىغاراف ةاةث پؼداظثُا ك اُفث ارزش ؿِاـ ةَ ىؼكر ىّزب ةاال رفحً جلاوا ةؼای امالصاجی در صاکيیث قؼکحی ك ةَ
گٌَّای ظاص در ّيهکؼد ُیئث ىغیؼق قغ .در ؿاؿ  1983ىّوّع زغایی ىانػػکیث از ٌُارت ،جّؿي یّزیً فاىا 2ك ىایکم زٍـً3ىٌؼح
قغ کَ پایَ گػار ٌُؼیَ کارگؽاری4ةّد ك ةَ صاکيیث قؼکحی ةَ دیغ یک ؿؼی كؼارداد ىیٌگؼیـث .زی نّرش5ك انیؽاةث ىاکهّر6ةیاف کؼدٌغ
کَ ةـیاری از قؼکث ُای ةؽرگ ةغكف ىـئّنیث پػیؼی ك ٌُارت از زاٌب ُیئث ىغیؼق ُایكاف ،ركی جياـ اىّر جساری ظّد ٌفّذ کاىم
دارٌغ  .اكاظؼ دَُ ٌّد ك اكایم ُؽارق زغیغ زِاف قاُغ ةضؼاف ُا ك رؿّایی دك کيپاٌی غّؿ آؿایاٌؼكف7ك كردکاـ8ك قؼکثُای کّچک جؼی
ىاٌٍغ جایکّ9ك گهّةاؿ کؼكؿیٍگ 11ةّد کَ جّزَ ك جيایم ؿِاـ داراف ك دكنث ُا را ةَ ةؼكؼاری ةا مالةث صاکيیث قؼکحی ،فؽكٌی ةعكیغ.ةٌّر
کهی وؼكرت صاکيیث قؼکحیٍاقی از جىاد ىٍافِ ىكارکثکٍٍغگاف (ذیٍفْاف) در ؿاظحار قؼکحی اؿث .جىاد ىٍافِ کَ از آف ةَ ٍّّاف
ىـانَ ٌيایٍغگی جْتیؼ ىی قّد ،ظّد ٌاقی از دك ّهث ّيغق اؿث؛ اكؿ ایٍکَ ُؼ یک از ىكارکثکٍٍغگاف ،اُغاؼ ك جؼزیضات ىحفاكجی دارٌغ
ك دیگؼ ایٍکَ ُؼ کغاـ اًالّات کاىهی در ىّرد اكغاىات ،داٌف ك جؼزیضات دیگؼی ٌغارٌغ .ةغیِی اؿث ایً جفکیک ،ةا فؼض ٌتّد ؿاز ك
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کارُای ىّدؼ ازؼای ی صاکيیث قؼکحی ،ةاّخ ایساد زىیٍَ زِث اكغاـ ىغیؼاف در راؿحای ىٍافِ ظّد ك ٌَ ىٍافِ ؿِاىغاراف ظّاُغ قغ( .ةؼؿ
ك ىیٍؽ )1932 ،آٌچَ کَ ةاّخ قغق در دَُ ُای اظیؼ ،ىّوّع صاکيیث قؼکحی در کاٌّف جّزَ ُيگاف كؼار گیؼد ،كرقکـحگی ك جسارب
جهعی ةّد کَ داىً ةؼظی از ةٍگاقُای اكحنادی ةؽرگی را گؼفث کَ آكازقای زِاٌی داقحٍغ .قؼکثُایی ُيچّف «اٌؼكف»« ،كرنغکاـ»،
«گیثكی»« ،کیپی اـزی»« ،ةاٌک چیً»« ،دكك» 11ك غیؼق .از ایً رك قایغ ةحّاف گفث ًؼح ىّوّع صاکيیث قؼکحی ،ىضنّؿ ىٌانْاجی
اؿث ماصبٌُؼاف ىتاصخ ؿازىاٌی ،در ةؼرؿی ّهم ٌاکاىی قؼکثُای ةؽرگ در ظالؿ ؿاؿُای ىؽةّر داقحَاٌغ .ىّارد فّؽ ةؼ ایً ٌکحَ
مضَ ىیگػارد کَ ٌيیجّاف ةیً صاکيیث قؼکحی ك ىغیؼیث ریـک ،ظي صایهی جؼؿیو کؼد .ىیجّاف ادؼات ركقً ایً ىـانَ را در ؿٌش
ؿازىاٌی ىكاُغق کؼد؛ ةؼای ىذاؿً ،ی چٍغ ؿاؿ گػقحَ ،جْغاد ةـیار زیادی از قؼکثُا ،اكغاـ ةَ ایساد پـث ؿازىاٌی ىغیؼیث ارقغ ریـک
ٌيّدق اٌغ .اغهب كَیفَ امهی ىغیؼ ارقغ ریـک ،فْانیث ةَ ٍّّاف ّىّ ارقغ کيیحَ ىغیؼیث ك صىّر یافحً ىٍُو در زهـات ُیأت ىغیؼق
اؿث .در كاكِ ُیأت ىغیؼق ك کيیحَ ىغیؼیث ةٌّر ركزافؽكف ىغیؼ ارقغ ریـک را ةَ ٍّّاف فؼدی در ٌُؼ ىیگیؼٌغ کَ ةایغ ىـؤكنیثُای
صاکيیث قؼکحی را ةا كَایف ك کارکؼدُای ریـک ُای ةازار ،اّحتاریّ ،يهیاجی ك جساری جهفیق کؼدق ك آٌِا را ةنّرت یکپارچَ ك ٌُاـىٍغ
ىغیؼیث کٍغ.

ريش ضىبسی پژيَص
در پژكُف صاوؼ از دك ركش کحاةعاٌَای ك اؿٍاد ّهيی ،ك ركش ىیغاٌی ةؼای گؼدآكری اًالّات ك از ركش ىٌانَْ جٌتیلی ةؼای جسؽیَ
ك جضهیم اًالّات ك اؿحٍتاط اؿحفادق قغق اؿث .در ةعف ىٌانْات کحاةعاٌَای ،اًالّات ىؼةّط ةَ ىتاٌی ٌُؼی پژكُف از کحبٌ ،كؼیات
جعننی ،پایافٌاىَُای داٌكگاُی ك ؿایثُای ىْحتؼ اؿحعؼاج قغق ك ُيچٍیً از ىٌانْات ك جضلیلات ىؼجتي ك ٌؽدیک ةا ىّوّع از ىٍاةِ
ىعحهف ٌُیؼ داٌكگاقُا ك ىؼاکؽ جِیَ ك جغارؾ کٍٍغق ىٍاةِ ّهيی ك پژكُكی اؿحفادق گؼدیغق اؿث.

ادبيبت پژيَص
ٌگاُی ةَ جضلیلات اظیؼ ٌكاف ىیدُغ کَ ُؼ یک از ىضللاف از دیغگاقُای ىعحهفی صاکيیث قؼکحی را ىّرد ةؼرؿی كؼار دادقاٌغ.
ةؼظی ،صاکيیث قؼکحی را قیّق ادارق اىّر کـب ك کار جْؼیف ىیکٍٍغ کَ قاىم جغكیً اُغاؼ ك جؼؿیو كوْیث ریـک ةاٌک ،اكنّیث ةٍغی
فْانیثُا ك رفحارُای قؼکث ةَ ایً اىیغ کَ ىغیؼیث ةَگٌَّ ای ىٌيئً ك ىّدؼ ّيم کٍغ ك ٌیؽ ادارق ّيهیات ركزاٌَ در چارچّب كوْیث
ریـک كاصغ ك ةَ ًّر ُيؽىاف ،صفاَث از ىٍافِ ؿپؼدق گػاراف ك ؿایؼ افؼاد ذیٍفِ اؿث .ةَ ّتارت دیگؼ ىسيَّّ ركاةٌی کَ ةیً ىغیؼیث،
ُیات ىغیؼق ،ؿِاىغاراف ك ذیٍفْاف دیگؼ ةاٌک كزّد دارد ،ىّوّع ةضخ امهی صاکيیث قؼکحی اؿث)Greuning, et al, 2003( .
صاکيیث قؼکحی ىّدؼ در پی آف اؿث کَ ةا چیغىاف مضیش ركاةي ك ىٍاؿتات در ؿاظحار كغرت ك جتییً دكیق اظحیارات ك ىـؤكنیثُا در
ؿازىاف ،ىٍاةِ را ةَ گٌَّای کارا ةَ کار گیؼد ،اُغاؼ را ةَ قیّق ای ادؼةعف ىضلق ؿازد ك از ُيَ ىِيحؼ ،ىٍافِ افؼاد ذیٍفِ را ةَ ةِحؼیً
قکم ىيکً جاىیً ٌيایغ.گیهً ك اؿحارکؽ )1998( 12صاکيیث قؼکحی را «ؿیـحوِ كّاٌیً ،ىلؼرات ك ّّاىهی» جْؼیف ىیکٍغ کَ «ّيهیات
قؼکث را کٍحؼؿ ىیٌيایٍغ» .ایً دك ىضلق ةیاف ىیکٍٍغ صاکيیث قؼکحی قاىم ؿاظحارُایی ىیقّد کَ صغ ك ىؼز فْانیثُای قؼکث را
ىكعل ىیؿازد .ایً ؿؼی ؿاظحارُا قاىم ىكارکثکٍٍغگاف در فْانیثُای قؼکث ىذم ىغیؼاف ،کارکٍاف ،جاىیًکٍٍغگاف ؿؼىایَ ،ةازدُی
ُؼ یک از ىكارکثکٍٍغگاف ،ك چارچّب فْانیث ُؼکغاـ ىیةاقغ .اقهیفؼ ك كیكٍی )1997( 13صاکيیث قؼکحی را ٌّّی ؿاظحاردُی ىٍافِ
اكحنادی ىكارکثکٍٍغگاف جْؼیف ىیکٍغ .ةَ ّتارت دیگؼ صاکيیث قؼکحی ،ركشُایی اؿث کَ ةَ جاىیًکٍٍغگاف ىٍاةِ ىانی قؼکثُا
اًيیٍاف ىیدُغ ةَ ةازدق ؿؼىایَگػاری ظّد دؿث ظّاٍُغ یافث .ةَ ُيیً ؿاف زیٍگهؽ ( )1998صاکيیث قؼکحی را ةنّرت ذیم جْؼیف
ىیکٍغ« :ىسيَّّ ای از قؼایي کَ ىػاکؼات گػقحَ درةارق كؼاردادُای قتَ ازارقای ()quasi-rentقؼکث را قکم ىیدُغ .در كاكِ جْؼیف
زیٍگهؽ اقارق ةَ یکی از ىتاٌی ٌُؼی ىكکالت صاکيیث قؼکحی دارد کَ از اٌْلاد كؼاردادُای ٌاكل قکم ىیگیؼد ك صاکيیث قؼکحی ةؼای
پؼ کؼدف ایً قکاؼ در راؿحای صغاکذؼ ؿاظحً ارزش قؼکث كارد ّيم ىیقّد .گؼاؿيً ك ُارت )1986( 14ؿِو ّيغقای در ىْؼفی ك
ةیاف ایغق کٍحؼؿ دارٌغگاف صلّؽ ةاكیياٌغق (ؿِاىغاراف) دارد کَ ةؼ اُيیث جعنیل كغرت (کٍحؼؿ) جنيیوگیؼی در قؼایي غیؼكٌْی جاکیغ
ىی کٍغ .ةؼ ایً اؿاس جْؼیفی از صاکيیث قؼکحی ةَ قؼح زیٍگهؽ ارایَ قغ .ةا ایً جْؼیف ،صاکيیث قؼکحی در كاكِ ةغٌتاؿ پؼ کؼدف قکاؼ-
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ُای ٌاقی از كؼارد ادُای ٌاكل اؿث .چٍاٌچَ ةحّاف كؼاردادُا را ًّری جْؼیف ك جغكیً ٌيّد کَ ىـیؼفْانیثُا را ةَ ركقٍی ىكعل ؿاظحَ
ةاقغ ك راقصم ُای ازؼایی ك ىٌاةق ةا زىاف ارایَ دادق ةاقغ ،در ایٍنّرت ةضخ صاکيیث قؼکحی زایگاُی ٌعّاُغ داقث .ؿازىاف ُيکاری ك
جّؿَْ اكحنادی ( ،)OECDصاکيیث قؼکحی را ةَ ایً مّرت جْؼیف ىیکٍغ«:ىسيَّّ ركاةٌی اؿث کَ ىیاف ىغیؼیثُ ،یات ىغیؼق،
ؿِاىغاراف ك دیگؼ اقعاص ذیٍفِ یک قؼکث كزّد داردُ .يچٍیً صاکيیث قؼکحی ،جْییًکٍٍغق ؿاظحاری اؿث کَ جّؿي آف ،اُغاؼ
قؼکث جغكیً ك اةؽار دؿحیاةی ةَ ایً اُغاؼ ك ٌُارت ةؼ ّيهکؼد ىكعل ىیقّد .صاکيیث قؼکحی ظّب ،ىیةایـث ىكّؽُای ىٍاؿتی را
ةؼای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼیث فؼاُو آكرد جا آٌِا ةَ پیگیؼی اُغافی ةپؼدازٌغ کَ در راؿحای ىٍافِ قؼکث ك ؿِاىغاراف ةّدق ك ٌُارت ىّدؼی را
ىيکً ىیؿازد .از ایً رُگػر قؼکثُا ىیجّاٌٍغ از ىٍاةِ ةَ قیّقای کاراجؼ اؿحفادق کٍٍغ».ةا جّزَ ةَ جْارؼ ىٌؼح قغق ،ىیجّاف گفث در
صاکيیث قؼکحی ،دك دؿحَ از ؿاز ك کارُای دركف ؿازىاٌی ك ةؼكف ؿازىاٌی كزّد دارد؛ ٌيایَ ( )1را ىالصَُ ٌياییغ.
ؿاز كکارُای ةؼكف ؿازىاٌی (ىضیٌی) ّتارجٍغ از:
ٌُ ارت كاٌٌّی :جغكیً ،جنّیب ك اؿحلؼار كّاٌیً ٌُارجی ىٍاؿب
ٌُ اـ صلّكی :ةؼكؼاری ٌُاـ صلّكی ىٍاؿب
 کارایی ةازار ؿؼىایَ :گـحؼش ةازار ؿؼىایَ ك جلّیث کارایی آف
ٌُ ارت ؿِاىغاراف ّيغق :ایساد اٌگیؽق در ؿِاىغاراف ةَ فْانیحِایی از كتیم ظؼیغ ؿِاـ کٍحؼنی
ٌ لف ؿؼىایَگػاراف ٌِادی :جكّیق ك گـحؼش ؿؼىایَگػاری ٌِادی
ٌُ ارت ؿِ اىغاراف اكهیث :اصحؼاـ ةَ صلّؽ ؿِاىغاراف اكهیث ك ىساز ةّدف ٌُارت اكهیث ةؼ فْانیث قؼکث
 انؽاىی کؼدف صـاةؼؿی ىـحلم :ةا جّزَ ةَ ٌلف ةؼزـحَ ٌُارجی آف
 فْانیث ىّؿـات رجتَةٍغی :ایساد جـِیالت ةؼای فْانیث ىّؿـات رجتَةٍغی
ؿاز ك کارُای دركفؿازىاٌی (ىضاًی) ٌیؽ ّتارجٍغ از:
ُ یئث ىغیؼق :اٌحعاب ك اؿحلؼار ُیئث ىغیؼق جّاٌيٍغ ،ظّقٍاـ ك ةیًؼؼ
 ىغیؼیث ازؼایی :جلـیو ىـئّنیحِا ةیً ىغیؼیث ازؼایی ك اؿحلؼار ٌؼـافؽارُای ىٍاؿب
 ىغیؼیث غیؼازؼایی :ایساد کيیحَُای ُیئث ىغیؼق از ىغیؼاف ىـحلم ك غیؼازؼایی (کيیحَ صـاةؼؿی ،صلّؽ ك غیؼق)
 کٍح ؼنِای داظهیً :ؼاصی ،جغكیً ك اؿحلؼار کٍحؼنِای داظهی ىٍاؿب (ىانی ،صلّكی ،ریـک ،صـاةؼؿی داظهی ك غیؼق)
 اظالؽ ؿازىاٌی :جغكیً ك گـحؼش آییً رفحار صؼفَای ك اظالؽ ؿازىاٌی
ُؼیک از ىکاٌیؽىِای دركفؿازىاٌی ك ةؼكفؿازىاٌی ،ةؼ جکجک فؼآیٍغُا ك فْانیثُای قؼکثُا ٌُارت دارٌغ ك ىّزب ارجلای
پاؿعگّیی ك دؿحیاةی ةَ ؿایؼ ُغفِای صاکيیث قؼکحی ىیقٌّغ.
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ٌيایَ ( )1ركاةي ةؼكؼار قغق از ًؼیق ؿاز ك کارُای ةؼكف ؿازىاٌی ك دركف ؿازىاٌی

سهامداران و سایر ذینفعان

ّغانث

رّایث صلّؽ

قفافیث

پاؿعگّیی

مدیریت

وظبرت

وظبرت

از ایً رك ،جْؼیف ذیم را ىیجّاف ةَ ٍّّاف جْؼیف ىٍاؿتی از صاکيیث قؼکحی در ٌُؼ گؼفث:
«صاکيیث قؼکحی ،ىسيَّّای از ٌُاـُا ،فؼآیٍغُا ك ؿاظحارُایی اؿث کَ ةا اؿحفادق از ؿاز ك کارُای دركفؿازىاٌی ٌُیؼ ُیأت
ىغیؼق ،کٍحؼؿُای داظهی اد اری ك صـاةغاری ،صـاةؼؿی داظهی ك ىغیؼیث ریـک ك ٌیؽ ؿاز ك کارُای ةؼكفؿازىاٌی ىاٌٍغ ٌُارت كاٌٌّی،
ٌُاـ ُای صلّكی ،ةازار ؿؼىایٌَُ ،ارت ؿِاىغاراف ّيغق ،صـاةؼؿی ىـحلم ك ىؤؿـات رجتَةٍغی ،در پی کـب اًيیٍاف از رّایث صلّؽ
ذیٍفْاف ،پاؿعگّیی ،قفافیث ك ّغانث در كاصغ جساری اؿث».

وقص حبکميت ضرکتی در وظبم ببوکداري اسالمی
ةاٌکغاری اؿالىی کَ از ىِو جؼیً اُغاؼ آف ،صفٍ امّؿ قؼیْث اؿالىی اؿث ةا چانف ُای جّؿَْ ةیً انيههی ىّازَ اؿث .در ّیً
صاؿ ىتاصخ ىٌؼح قغق در زىیٍَ صاکيیث قؼکحی ؿیـحو ةاٌکغاری ّيغجاً ىؼةّط ةَ ٌُاـ ةاٌکغاری ىؼؿّـ (غیؼاؿالىی) اؿث .ةا كزّد
رقغ ؿؼیِ ةاٌک ُای اؿالىی از اكاؿي دَُ  1971ك افؽایف صىّر آٌِا در ةازارُای ىانی زِاٌی ،ىتاصخ اٌغکی در زىیٍَ جلّیث صاکيیث
قؼکحی در ةاٌکغاری اؿالىی ىٌؼح قغق اؿث اىا جضهیهگؼاف ةاٌکغاری اؿالىی ،درمغد جٌتیق صاکيیث قؼکحی رایر در ةاٌکغاری ىؼؿّـ ةا
انگّی قؼیْث اؿالىی ةؼآىغق اٌغ .ىٍاةِ جئّریک دك ىغؿ را از صاکيیث قؼکحی ارائَ کؼدق اٌغ؛ ٌّع اكؿ ،ىغؿ  Anglo-Americanاؿث
کَ ُغؼ آف ىٍضنؼاً صغاکذؼؿازی ىٍافِ ؿِاىغاراف اؿث ك ةؼاؿاس ایً ىغؿ ،اگؼ ُغؼ صغاکذؼؿازی ارزش ىٍافِ ؿِاىغاراف ةا ىٍافِ ؿایؼ
ذی ٌفْاف در جْارض ةاقغ ،ؿایؼ ىٍافِ ذی ٌفْاف قؼکث ٌادیغق اٌگاقحَ ىی قّد.ىغؿ دكـ ،ىغؿ  Franco-Germanاؿث کَ ةؼظالؼ
ىغؿ اكؿ ،جاکیغ آف ةؼ صفاَث از ىٍافِ ؿایؼ ذی ٌفْاف اؿث .جضهیهگؼاف ىْحلغٌغ در ىغؿ ٌعـث ،ىٍافِ ذی ٌفْاف (ؿپؼدق گػاراف) ةَ ایً
دنیم ةَ ظّةی ىغؿ دكـ رّایث ٌكغق اؿث کَ ىٍافِ جياـ ؿپؼدق گػاراف ةؼاؿاس ٌؼخ از كتم جْییً قغق ةازدق ؿؼىایَ گػاری جْییً ىی
قّد اىا در ةاٌکغاری اؿالىی ةَ نض اظ قؼّی ٌتّدف پؼداظث ةِؼق  ،ایً ىغؿ کارایی ٌغارد ك نؽكـ صفاَث از ىٍافِ ذی ٌفْاف کاىالً اصـاس
ىی قّدُ .يچٍیً کارکٍاف ةاٌک ُا از دیگؼ ذی ٌفْاف ؿیـحو ةاٌکغاری ُـحٍغ کَ ىكارکث آٌِا زِث ّيهکؼد ك کارایی ةاٌک ك ىؽایای
پؼداظحی ةَ آٌِا ،جّؿي ؿاظحار اٌگیؽقی ةاٌک جْی یً ىی قّد ةَ ایً ىٍْی کَ ةا ةِتّد ّيهکؼد ةاٌک ،صق انؽصيَ آٌِا افؽایف ك ادؼ
اٌگیؽقی جلّیث ىی قّد .از ؿّی دیگؼ ؿیـحو ىانی ظّد یک ذی ٌفِ اؿث زیؼا ٌاجّاٌی ةاٌک ُای ىِو ك امهی ىی جّاٌغ ةاّخ ایساد ةضؼاف
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ك آؿیب در کم اكحناد قّد .دكنث ٌیؽ یک ذی ٌفِ دیگؼ اؿث زیؼا ّ يهکؼد ىّدؼ ةاٌک ُا ىی جّاٌغ ىٍافِ زیادی را ةؼای دكنث ةَ ُيؼاق
داقحَ ةاقغ .اكحناد زاىَْ ٌیؽ یک ذی ٌفِ ةؽرگ اؿث زیؼا ّيهکؼد غیؼىّدؼ ؿیـحو ىانی ىی جّاٌغ ادؼ ىْکّؿی در جياـ ةعف ُای اكحناد
ك زاىَْ از ًؼیق ةی دتاجی ك کاُف ٌؼخ رقغ اكحنادی ایساد کٍغ .صحی در ٌُاـ ىانی اؿالىی ،ىِو جؼیً ذی ٌفِ ظّد قؼیْث اؿالـ اؿث
زیؼا اگؼ ةاٌک ُا ٌحّاٌٍغ صاکيیث قؼکحی را ةَ ٌضّ اصـً ك ىٌاةق ةا اؿالـ ازؼا کٍٍغ ،ایؼادات ىٍحلغاف ٌُاـ ةاٌکغاری اؿالىی ك ٌاجّاٌی
ىٌاةلث آف ةا ةاٌکغاری ٌّیً جكغیغ ظّاُغ قغ.ایساد اؿحاٌغاردُا ك ىضغكدیث ُای ُغفيٍغ زِث ُغایث ك کٍحؼؿ ةاٌک ُای اؿالىی ةَ
قیّق ای کَ ةحّاٌغ صافٍ ىٍافِ جياـ ذی ٌفْاف قّد ةاّخ کاُف ُؽیٍَ ُا ىی قّد ك ىّوّع ُؽیٍَ ُا ظّد یک ىتضخ ةـیار ىِو در
صاکيیث قؼکحی اؿث زیؼا اگؼ ُؽیٍَ ُا افؽایف یاةغ ،دیگؼ ٌيی جّاف از ىٍافِ ذی ٌفْاف ةَ ًّر ىٍنفاٌَ صفاَحکؼد .در ٌحیسَ اگؼ ذی
ٌفْاف از ّيهکؼد ةاٌک روایث ٌغاقحَ ةاقٍغ ،اّحياد ذی ٌفْاف ةَ ایً ؿیـحو از ةیً رفحَ ك در ٌِایث رقغ ٌاىٌهّةی را در ةعف ىانی ك کم
اكحناد قاُغ ظّاُیو ةّد .جكغیغ جْارض ىٍافِ ىٍسؼ ةَ ةؼكز ىكکالت ةـیاری ىی قّد ك ایً در صانی اؿث کَ در ةاٌکغاری ىؼؿّـ ،جْارض
ىٍافِ ىْيّالً ةیً ؿِاىغاراف ك ىغیؼیث ایساد ىی قّد .اىا در ةاٌکغاری اؿالىی ةْغ ىِو دیگؼ ةؼكز جْارض در ىٍافِ ؿپؼدق گػاراف ةا
ؿِاىغاراف ك ىانکاف اؿث ةٍاةؼایً ةایغ ةَ دٌتاؿ راق صم ىٌهّةی زِث جلّیث صاکيیث قؼکحی در ؿیـحو ةاٌکغاری اؿالىی ةّد جا ويً
صفاَث از ىٍافِ ؿؼىایَ گػاراف ةحّاف ةاٌکغاری ةغكف رةا را ٌیؽ دٌتاؿ کؼد.

يبفتٍَبي پژيَص
امّؿ صاکيیث قؼکحی ك پیكٍِادات زِث ةّىیؿازی ةؼای ٌُاـ ةاٌکغاری ایؼاف
ةَ ُؼ مّرت ىِيحؼ از جْؼیف ظّد صاکيیث قؼکحی ،آٌچَ کَ در كُهَ اكؿ از اُيیث ةاالجؼی ةؼظّردار اؿث ،امّؿ اؿاؿی ٌُاـ
صاکيیث قؼکحی اؿث .از ىسيّع جالشُای مّرتگؼفحَ ،در زِث جغكیً امّؿ صاکيیث قؼکحی ،ىیجّاف ةَ ىّارد ذیم اقارق ٌيّد:
 -1ایساد ىتٍایی ةؼای چارچّب ىؤدؼ صاکيیث قؼکحی :ایساد ؿیـحو ىغیؼیحی ك ٌُارجی كّی ةٌّری کَ ُغؼ قٍاؿایی ك اٌحكار
كَایف ك ىـئّنیثُای ُیات ى غیؼق ك ىغیؼاف را ةؼآكردق ؿازد .ةؼای دؿحیاةی ةَ چٍیً ُغفی ،ؿاظحار ؿازىاٌی ةاٌک ةایغ ةَ گٌَّ
ای ةاقغ کَ اكالً ُیات ىغیؼق كادر ةاقغ ٌُارت ىٍاؿتی ةؼ ىغیؼیث ةاٌک داقحَ ةاقغ جا از ایً ًؼیق ُغایث اؿحؼاجژیک ةاٌک را ةَ
ظّةی اّياؿ ٌيایغ.داٌیا كَایف ك ىـئّنیثُای اّى ای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼاف ارقغ زِث جـِیم در پاؿعگّیی ىغیؼیث ك ُیات
ىغیؼق ةَ ةاٌک ك ؿِاىغاراف را ةنّرت دكیق جكؼیش ٌيایغ ك دانذاً ةَ گٌَّ ای در اظحیارات جْادؿ ایساد ٌيایغ کَ یک فؼد در ةاٌک
كغرت ةیف از اٌغازق ٌغاقحَ ةاقغ.

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 1
پيطىُبد :1جِیَ قؼح كَایف ُیات ىغیؼق ك ؿایؼ ىغیؼاف ةاٌک
ُیات ىغیؼق رؿيا مّرجی از رئّس كَایف ك ىـئّنیث ُای ظّد ك ُيچٍیً اظحیارات جفّیه قغق ةَ ىغیؼاف را جِیَ ٌيایغ .ىاُیث
كَایف ُیات ىغیؼق ك كَایفی کَ ةَ ىغیؼاف ةاٌک جفّیه ىیقّد ةَ اٌغازق ،پیچیغگی ك ؿاظحار ىانکیث ةاٌک ةـحگی داقحَ ك جضث جادیؼ
فؼٍُگ ؿازىاف ك ىِارت ُای اّىای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼاف ةاٌک كؼار دارد .جفکیک ىـئّنیث ُا ك افكاءی آٌِا ةَ اقعامی کَ جضث جادیؼ
جنيیيات ةاٌک ُـحٍغ ةَ آٌاف کيک ظّاُغ ٌيّد جا ىـئّنیث ُای ُؼ کغاـ از ىغیؼاف ك ُیات ىغیؼق را ةِحؼ درؾ ٌيایٍغ .اگؼ ایً افكاء
قاىم قؼصی از جّازف ىـئّنیث ُا ةیً رئیؾ ُیات ىغیؼق ،ىغیؼاف ىـحلم (اگؼ كزّد داقحَ ةاقٍغ) ك ىغیؼّاىم ةاقغ ،ىٍسؼ ةَ درؾ ةِحؼ
ىـئّنیث ُا جّؿي ذیٍفْاف ظّاُغ قغ .جفکیک ىـئّنیث ُا ةا جغییؼ در اٌغازق ةاٌک ىيکً اؿث ٌیاز ةَ جغییؼ داقحَ ةاقغ .جسغیغ ٌُؼ
ىٍُو در جفکیک كَایف زِث صفٍ جٍاؿب كَایف ُؼ ةعف ةا ٌیازُای ةاٌک ازحٍاب ٌاپػیؼ اؿث.ىـئّنیث ُای ُیات ىغیؼق ىْيّال
قاىم ٌُارت ةؼ ةاٌک ُيؼاق ةا ایساد ركش ُای پاؿعگّیی ك کٍحؼؿ ،اٌحعاب ك ةؼکٍاری ىغیؼّاىم ،جاییغ صکو اٌحناب ك ّؽؿ ىغیؼ اداری ك
ىانی ،جنّیب ٌِ ایی اؿحؼاجژی ك اُغاؼ ةاٌک ،ةؼرؿی ك جاییغ ؿیـحو ُای ىغیؼیث ریـک ك کٍحؼؿ داظهی ك ٌُارت ةؼ رّایث كّاٌیً،
ٌُارت ةؼ ّيهکؼد ىغیؼاف ارقغ ك ازؼای اؿحؼاجژی ك اًيیٍاف از كزّد ىٍاةِ ىٍاؿب ،جاییغ ك ٌُارت ىغیؼیث ُؽیٍَ ُای ؿؼىایَای ك
جضنیم ك فؼكش داراییُای داةث ك جاییغ ك ٌُارت ةؼ گؽارقات ىانی ك ؿایؼ گؽارقات اؿث.
راٍُيای ارائَ گؽارش امم 1
ىّارد ذیم در گؽارقات ؿاالٌَ صاکيیث قؼکحی ةایغ درج گؼدد:
جّویش در ىّرد كَایف ىغیؼاف از ًؼیق اصکاـ رؿيی(،ىضحّیات اصکاـ رؿيی دكیلا جتییً قّد) ةَ ًّر ىكاةَ ،ىغیؼّاىم،
ىغیؼىانی ةایغ دارای قؼح قغم رؿيی ك صکو اؿحعغاىی ةاقٍغ کَ قؼایي کار ،كَایف ،صلّؽ ك ىـئّنیثُا ك قؼایي ةازٌكـحگی یا
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ظاجيَ کار را جكؼیش ٌيایغ.
 -2ةِحؼیً ٌضّ اٌساـ دُغ .یک ُیات ىغیؼق ةایغ ةحّاٌغ كَایف ىضّنَ را ىٌاةق ةا كّاٌیً ك ىنّةات ةَ گٌَّ ای اٌساـ دُغ کَ ةؼای
ةاٌک ارزش افؽكدق ایساد ٌيایغ .ةغیً ؿتب ،اّىای ُیات ىغیؼق ةایغ اكال درؾ درؿحی از كوْیث ةاٌک در ّؼوَ اكحنادی داقحَ
ةاقٍغ ،از داٌف ك جسؼةَ کافی ةؼای ایفای كَایف ةؼظّردار ةاقٍغ ،ك ةحّاٌٍغ راُکار ىٍاؿتی ةؼای ىكکالت زاری ك آجی ىؼجتي ةا
ّيهیات ةاٌک ةیاةٍغ ك داٌیا ةحّاٌٍغ ةَ گٌَّ ای ادؼةعف ّيهکؼد ىغیؼیث ك چانكِای پیف ركی آف را ىّرد ارزیاةی كؼار دادق ك
كىاكت ىـحلم در ایً زىیٍَ داقحَ ةاقٍغ.

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل2
پيطىُبد ضمبرٌ  : 1اکذؼیث اّىای ُیات ىغیؼق ةایغ از ىغیؼاف ىـحلم ةاقٍغ.
یک ّىّ ُیات ىغیؼق ىـحلم ُیچگٌَّ ىٍافِ یا ركاةي ةا اُيیحی کَ ةحّاٌغ كىاكت كی را جضث جادیؼ كؼار دُغٌ ،غاردُ.یات ىغیؼق
ةایغ ةَ ًّر ىؼجب اؿحلالؿ ُؼ یک از ىغیؼاف را ةَ ىٍُّر درج در اًالّیَ ىؼةًَّ ارزیاةی کٍغ .ةؼای جضلق ایً اىؼ ُؼ کغاـ از ىغیؼاف ةایغ
اًالّات الز ـ را در اظحیار ُیات ىغیؼق كؼار دٍُغ .جغییؼ ىغیؼاف ٌیؽ یکی از ىّوّّات ةا اُيیث در اؿحلالؿ ىغیؼاف اؿث .ىغت صىّر ُؼ
یک از ىغیؼاف یا اّىای ُیات ىغیؼق در قؼکث ٌیؽ ةایغ در گؽارش ؿاالٌَ افكاء قّدُ .ؼ زىاف کَ اؿحلالؿ ىغیؼاف از ةیً ةؼكد ایً ىّوّع
ةایغ ةالفامهَ افكاء قّدُ .يچٍیً ىغیؼاف ةایغ در جنيیو گیؼی ُا ةَ ًّر ىـحلم كىاكت ٌيایٍغ .ةغیً ىٍُّرُ ،یات ىغیؼق ةایغ ركش
ُایی را جغكیً کٍغ جا اّىای ُیات ىغیؼق در ایً زىیٍَ از ىكاكریً صؼفَ ای ةا ُؽیٍَ قؼکث اؿحفادق ٌيایغ .اّىای ىـحلم ُیات ىغیؼق
ةایغ ةٌّر ىٍُو زهـاجی ةا ُو ةغكف صىّر ؿایؼ ىغی ؼاف ةؼگؽار ٌيایٍغ .ركاةي ظاٌّادگی اّىای ُیات ىغیؼق ةا ُو ك ةا ىغیؼاف ةاٌک ٌیؽ
ةایغ افكاء قّد.
پيطىُبد ضمبرٌ  :2رئیؾ ُیات ىغیؼق از ةیً ىغیؼاف ىـحلم اٌحعاب قّد.
رئیؾ ُیات ىغیؼق رُتؼی ُیات ىغیؼق را ةَ ىٍُّر ةِتّد در کیفیث فْانیحِا ةَ ِّغق دارد .ةٍاةؼایً ىكارکث ىّدؼ رئیؾ ُیات
ىغیؼق در ُياٍُگی ةیً ىغیؼاف ةاٌک ك اّىای ُیات ىغیؼق ةـیار صیاجی ةَ ٌُؼ ىی رؿغ .اگؼ رئیؾ ُیات ىغیؼق ،ىغیؼی ىـحلم ٌتاقغ،
ىٌٍلی ةَ ٌُؼ ىی رؿغ کَ یک ىغیؼ ىـحلم ةَ ایً ؿيث ىٍنّب قّد .رئیؾ ُیات ىغیؼق ةایغ ككث کافی را ةؼای اٌساـ كَایف ظّد
اظحناص دُغ .زىاف صىّر رئیؾ ُیات ىغیؼق ةایغ در کار اككات کار دتث قّد.
پيطىُبد ضمبرٌ  :3رئیؾ ُیات ىغیؼق ك ىغیؼ ّاىم ٌتایغ یک ٌفؼ ةاقٍغ.
ةَ ایً ىٍُّر وؼكری اؿث کَ ىـئّنیحِا ركؿای ةاٌک از یکغیگؼ جفکیک قّد .جفکیک ىـئّنیث ةیً رئیؾ ُیات ىغیؼق ك ىغیؼ
ّاىم ةایغ در ُیات ىغیؼق جنّیب ك اةالغ قّد .ىغیؼ ّاىم ةاٌک ٌتایغ ةَ ٍّّاف رئیؾ ُیات ىغیؼق ىٍنّب قّد.
پيطىُبد ضمبرٌُ :4یات ىغیؼق ةایغ کيیحَ اٌحناب جكکیم دُغ.
كزّد کيیحَ اٌحناب از صیخ ٌُارت ةؼ اٌحعاب ك اٌحناب ىغیؼاف ارزقيٍغ اؿث .جؼکیب ك اٌغازق کيیحَ اٌحناب ةَ گٌَّای ةاقغ کَ
جنيیو گیؼی در کيیحَ ةَ ًّر ىـحلم گؼفحَ قّد .اٌغازق کيیحَ ةایغ کّچک ةاقغ جا جنيیات کارآیی ةیكحؼی داقحَ ةاقغُ .يچٍیً جک
جک اّىای ُیات ةایغ زىاف کافی راةؼای ازؼای كَایف اظحناص دٍُغ .ةغیً ىٍُّر ،ىغیؼاف ةایغ در ایً ىّرد ةؼرؿی ُایی را اٌساـ دٍُغ.
ةؼای صيایث ا ز کاٌغیغای ىغیؼیث ،ىغیؼاف غیؼ ازؼایی ةایغ کيیحَ اٌحناب را جكکیم ك زؽییات كَایف ك زىاف ىّرد ٌیاز را جْییً کٍٍغ.
رئیؾ کيیحَ اٌحناب ُياف رئیؾ ُیات ىغیؼق (ىغیؼ ىـحلم) اؿث .ىـئّنیث کيیحَ اٌحناب قاىمٌُ :ارت ةؼ مالصیث ك قایـحگی
ىغیؼافٌُ ،ارت ةؼ ىّفلیث آىیؽ ةّدف ًؼحُای در دؿث ازؼا ،ارزیاةی ّيهکؼد ُیات ىغیؼق ك پیكٍِاد ةؼای ّؽؿ یا اٌحناب ىغیؼاف اؿث.
پيطىُبد ضمبرٌ 5؛ ىّوّّات ةا اُيیث زیؼ ةایغ در گؽارش ؿاالٌَ صاکيیث قؼکحی افكاء قّد:

 جكؼیش ركش ةاٌک ةؼای اٌحناب ىغیؼاف زغیغ
 ركیَ ُای اجعاذ قغق جّؿي کيیحَ اٌحناب
 اؿاىی اّىای کيیحَ اٌحناب

 ىِارت ،جسؼةَ ك جعنل ىؼةّط ةَ ُؼیک از ىغیؼاف در جاریط جِیَ گؽارش ؿاالٌَ
 ىیؽاف صىّر در ةاٌک در ًّؿ ؿاؿ گػقحَ
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 -3صلّؽ ؿِاىغاراف كکارکؼدُای امهی ىانکیث :رّایث ك صفٍ صلّؽ ماصتاف ؿِاـ (اٌساـ آؿاف کهیَ ٌلم ك اٌحلاالت ،دریافث
اًالّات ةَ ىّكِ ك ةا کیفیث ،صىّر ىّدؼ در جنيیو گیؼی ُا ك  ،)...رفحار یکـاف ةا ُيَ ؿِاىغاراف

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل3
پيطىُبدً :1ؼاصی ك افكاءی اؿحؼاجژی ةِتّد در ركقِای ارجتاط ىّدؼ ةا ؿِاىغاراف ك ك جكّیق ةَ ىكارکث فْاؿ آٌاف در زهـات
ىساىِ ّيّىی ةاٌک.
افكاءی ركیَ ك ؿیاؿث ةاٌک در ظنّص ارجتاًات ةا ؿِاىغاراف ،ةَ ؿؼىایَ گػاراف در دؿحؼؿی ةَ اًالّات کيک ظّاُغ کؼد.
اؿحفادق از جکٍّنّژی ُای زغیغ زِث اًالع رؿاٌی ىؽیث ُای فؼاكاٌی ةؼای ةاٌک ُا ایساد ىی کٍغ کَ ّتارجٍغ از:
 فؼمث ُای ةیكحؼ ةؼای ارجتاًات ىّدؼ ةا ؿِاىغاراف.

 ةِتّد در دؿحیاةی ةَ اًالّات جّؿي ؿِاىغاراف ةغكف صىّر فیؽیکی در ىساىِ ك زهـات ّيّىی.
پيطىُبد :2صـاةؼؿاف ىـحلم ةایغ انؽاىا در زهـات ك ىساىِ ّيّىی ؿاالٌَ ةاٌک صىّر داقحَ ك آىادق پاؿعگّئی ةَ ؿّاالت
ؿِاىغاراف درةارق فؼآیٍغازؼای صـاةؼؿی ك جغكیً ىضحّای گؽارش صـاةؼؿاف ةاقٍغ.
ةاٌکِا ةایغ صـاةؼس ظّیف را ةا در ٌُؼ گؼفحً پیكٍِادات ك ٌلٌَ ٌُؼات ؿِاىغاراف اٌحعاب ٌيایغ .صـاةؼس صق دارد ك ىساز اؿث
در زهـات ك ىساىِ ّيّىی صىّر یاةغ ك جياىی ىّوّّاجی را کَ در ایً ىساىِ ىّرد ةضخ كؼار ىی گیؼد اؿحياع ٌيایغ .اگؼ صـاةؼس ةاٌک
یا ٌيایٍغق آٌِا در ىساىِ ّيّىی ؿاالٌَ صىّر دارٌغ ،ىغیؼ زهـَ یا دةیؼ ىسيِ ةایغ فؼمث کافی زِث پاؿعگّئی ةَ ؿّاالت ؿِاىغاراف در
ظنّص كؼارداد صـاةؼؿی ك ىضحّای گؽارش ةَ صـاةؼؿاف ةغُغ .درظّاؿحتاٌک از صـاةؼؿاف زِث قؼکث در زهـات ك ىساىِ ّيّىی
ةاٌکـتب افؽایف ٌلف ك ىـئّنیث پاؿعگّئی صـاةؼؿاف ةَ ؿِاىغاراف ىی گؼدد.
 -4جاکیغ ةؼ اؿحاٌغاردُای اظالكی ك ىـئّنیث پػیؼی :جغكیً ىٍكّر اظالؽ صؼفَ ای ك پاؿعگّیی (ىذم ٌضّق ظؼیغ ك فؼكش ُا)

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 4
پيطىُبد  :1جغكیً آییً رفحار صؼفَ ای کَ راٍُيای جياىی کارکٍاف ةاٌک در اٌساـ كَایف ىضّنَ اؿث .آییً رفحار صؼفَ ای ةَ ىٍُّر
جغكیً ركیَ ُای زِث افؽایف درؿحکاری کارکٍاف ةاٌک ك ٌیؽ پاؿعگّیی ك ىـئّنیث پػیؼی کارکٍاف ٌـتث ةَ رفحارُای غیؼاظالكی جٍُیو
ىی قّد .صاکيیث قؼکحی ظّب ةغكف داقحً کارکٍاٌی آگاق ك مادؽ صامم ٌيی قّد .مغاكث ك درؿحکاری کارکٍاف را ٌيی جّاف كاٌٌّيٍغ
کؼد اىا ىی جّاف ةا اجعاذ راُکارُایی ایً اّحياد را فؽكٌی ةعكیغُ .ؼ ةاٌک ةایغ ركیَ ُایی را ىلؼر کٍغ کَ ةؼ اؿاس آف ىغیؼاف ك کارکٍاف
ةِحؼیً كاکٍف را در رؿیغف ةَ اُغاؼ ةاٌک از ظّد ةؼكز دٍُغ .آییً رفحار صؼفَای ركقی ىّدؼ ةؼای دؿحیاةی ةَ ُغؼ اؿث .وؼكرجی ةَ
جغكیً آییً رفحار صؼفَای زغاگاٌَ ةؼای ىغیؼاف ك کارکٍاف ٌيیةاقغ .در ىفاد آییً رفحار صؼفَای ىیةایـث ةَ ىنادیق ذیم اقارق قغق
ةاقغ:
 جىاد ىٍافِ :جْییً قیّق ةؼظّرد در ىّاردی کَ ىٍافِ اقعاص ةا ىٍافِ ةاٌک در جىاد اؿث.
 فؼمث ُای ظاص :پیكگیؼی از ایساد ىّكْیحی کَ ىغیؼاف از اىّاؿ ك داراییِا ةاٌک اؿحفادق قعنی ةکٍٍغ ك یا ةا اؿحفادق از
اًالّات ىضؼىاٌَ ةؼ ّهیَ ةاٌک ك ةَ ٌفِ ظّد دؿث ةَ اكغاىاجی ةؽٌٍغ.
 اّحياد پػیؼی :ىضغكدیث در اؿحفادق از اًالّات ىضؼىاٌَ ،ةَ زؽ در ىّاردی کَ افكاء اًالّات داظهی ىٍِ كاٌٌّی ٌغاقحَ
ةاقغ.
ّ يهکؼد ىٍنفاٌَ :جياـ کارکٍاف ةاٌک ةایغ ةا ىكحؼیاف ،فؼكقٍغگاف ك ركتا ةؼظّردی ىٍنفاٌَ داقحَ ةاقٍغ.
 ىضافُث ك اؿحفادق درؿث از داراییُای ةاٌک
 رّایث كّاٌیً ك ىلؼرات :جاکیغ ةؼ رّایث جياىی كّاٌیً ك ىلؼرات
 ةؼظّرد ةا ىّارد گؽارقگؼی ظالؼ كاكِ :جالش در زِث جِیَ گؽارش ُای ّادالٌَ ك رّایث اٌناؼ در گؽارقگؼی
پيطىُبد  :2افكاءی ؿیاؿث ةاٌک در ةارق جـِیالتدُی جّؿي ُیات ىغیؼق ،ىغیؼاف ك کارکٍاف
در مّرج ی کَ ةاٌک ركش ىٍاؿتی را ةؼای ةؼظّرد ةا اّىای ُیات ىغیؼق ،ىغیؼاف ك کارکٍاٌی کَ از اًالّات ٌِاٌی در داظم ةاٌک ةَ
ٌفِ ىٍافِ قعنی اؿحفادق ىیکٍٍغ ،اجعاذ ٌکٍغ ،اّحياد ّيّىی ةَ ةاٌک از دؿث ىیركد .زِث صفٍ اّحياد ؿؼىایَگػاراف ،ةاٌک ُا ةایغ از
ركشُایی پیؼكی کٍٍغ کَ ىاٌِ از اٌساـ ُؼگٌَّ اؿحفادق از اًالّات ٌِاٌی ىیقّد .ةاٌک ةایغ ركیَُای ىٍاؿتی را ةؼای صنّؿ اًيیٍاف از
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رّایث ىفاد آییً رفحار صؼفَای كوِ کٍغُ .يّارق رّایث آییً رفحار صؼفَ ای را ةَ ًّر ىغاكـ ارزیاةی کٍغ .ایً كَیفَ ةِحؼ اؿث ةَ
صـاةؼؿی داظهی كاگػار قّد.
 -5رّایث درؿحکاری در گؽارقگؼی ىانی :كزّد ؿاظحاری کَ ةؼ ىتٍای آف رّایث درؿحکاری در گؽارقگؼی ىانی را ةحّاف ةَ ًّر
ىـحلم جاییغ ٌيّد( .کيیحَ صـاةؼؿی)

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 5
پيطىُبد :1اّىای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼ ىانی ةایغ گّاُی ٌيایٍغ کَ مّرجِای ىانی ةاٌک ًتق اؿحاٌغاردُای صـاةغاری اؿث ك ةَ
گٌَّای ىٍنفاٌَ ارائَ قغق اؿث.
پيطىُبد ُ :2یات ىغیؼق ةایغ کيیحَ صـاةؼؿی جاؿیؾ کٍغ.
كزّد کيیحَ صـاةؼؿی ىـحلم یکی از كیژگی ُای ىِو صاکيیث قؼکحی ظّب قٍاظحَ قغق اؿث .اگؼ کيیحَ صـاةؼؿی در ةاٌکی
كزّد ٌغاقحَ ةاقغ ،آف ةاٌک ةایغ جّویش دُغ کَ چگٌَّ اٌناؼ را در گؽارقگؼی ىانی رّایث ٌيّدق اؿث ك ایٍکَ چگٌَّ اؿحلالؿ صـاةؼؿاف
صامم قغق اؿث.
پيطىُبد  :3كیژگیُای امهی کيیحَ صـاةؼؿی ّتارت اؿث از-1 :صغاكم ؿَ ّىّ داقحَ ةاقغ -2جياـ اّىا از ةیً ىغیؼاف
غیؼازؼایی اٌحعاب قٌّغ -3رئیؾ کيیحَ از ةیً ىغیؼاف ىـحلم ةاقغ  -4رئیؾ کيیحَ از ةیً ىغیؼاف ىـحلم اٌحعاب ك رئیؾ ُیات ىغیؼق
ٌتاقغ ك  -4اکذؼیث اّىا از ىغیؼاف ىـحلم ةاقٍغ.
ةٌّر کهی اّىای کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ ةا ىّوّّات ىانی آقٍایی کاىم داقحَ ةاقٍغ ،صغاكم یک ّىّ ىحعنل ىـائم ىانی ةاقغ
(ةؼای ىذاؿ یک صـاةغار رؿيی ةاقغ) ،ك اّىای کيیحَ ةا مٍْحی کَ كاصغ جساری در آف فْانیث ىی کٍغ ،آقٍایی کافی داقحَ ةاقٍغ.
پيطىُبد :4کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ دارای قکم ؿازىاٌی رؿيی ةاقغ.
در اؿاؿٍاىَ کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ ٌلف ك ىـئّنیحِای کيیحَ  ،جؼکیب اّىای کيیحَ ،ؿاظحار ؿازىاٌی ك كیژگی ُای اّىای کيیحَ
ةایغ ةَ ركقٍی جْؼیف قّد .کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ از كغرت ك ىٍاةِ ىانی الزـ ةؼای ازؼای كَایف ةؼظّردار ةاقغ کَ قاىم صق پاؿط ظّاُی
از ىغیؼاف ةاٌک ،ةؼگؽاری ٌكـث غیؼّهٍی ةا صـاةؼؿاف ةاٌک ( اّو از داظهی ك ىـحلم) ك ُيچٍیً زـحسّ ةؼای دریافث ُؼ گٌَّ اًالّات
وؼكری درةارق اىّر ةاٌک ىی ةاقغ.کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ ىٍنفاٌَ ةّدف گؽارقگؼی ىانی ك ُيچٍیً اؿحلالؿ صـاةؼؿاف ىـحلم ةاٌک را
ارزیاةی کٍغ .گؽارقات کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ قاىم ىّارد ذیم ةاقغ:




ارزیاةی اٌناؼ ىغیؼیث در گؽارقگؼی ىانی ظارزی
ركقِای اٌحعاب صـاةؼؿاف ىـحلم ك اجعاذ ركیَ ای ةؼای جغییؼ صـاةؼؿاف ىـحلم
جّمیَ ةؼای اٌحعاب یا جغییؼ صـاةؼس



ارزیاةی کافی ةّدف گؽارقات ىانی ةؼای ؿِاىغاراف



ارزیاةی اؿحلالؿ ك قایـحگی صـاةؼؿاف داظهی

ا رزیاةی ّيهکؼد ك اؿحلالؿ صـاةؼؿاف ىـحلم ك ایٍکَ آیا ایً کيیحَ از ظغىات صـاةؼؿاف ىـحلم راوی اؿث یا

ظیؼ ك صـاةؼؿاف درگیؼ ظغىات غیؼ صـاةؼؿی ةؼای ةاٌک ٌكغق اٌغ.
پيطىُبد  :5گؽارقگؼی
ىّوّّات زیؼ ةایغ در ةعف صاکيیث قؼکحی گؽارش ؿاالٌَ ةاٌک درج گؼدد:
ىكعنات کاىم ك جسارب اّىای کيیحَ صـاةؼؿی  ،در مّرت ّغـ ٌیاز ةَ ایساد ایً کيیحَ ،افؼادی کَ كَایف
ایً کيیحَ را اٌساـ ىی دٍُغ.
جْغاد زهـات کيیحَ صـاةؼؿی ك ٌاـ صىار ایً زهـات
جّویش در ىّرد اٌضؼاؼ از پیكٍِادات ىػکّر در ةٍغُای كتهی ایً فنم
ٌيّدار ؿازىاٌی کيیحَ صـاةؼؿی
اًالّاجی در زىیٍَ ركیَ ُای اٌحعاب صـاةؼؿی ظارزی ك زاةَ زایی قؼکای صـاةؼؿی ظارزی
-
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 -6قٍاؿایی صلّؽ ذیٍفْاف در صاکيیث قؼکحی :جغكیً ك افكاءی رفحار صؼفَ ای ةؼای رّایث ركش ُا ك ىلؼرات در زِث صفٍ ك
اصحؼاـ ةَ صلّؽ کهیَ ذیٍفْاف (کارکٍاف ،ىكحؼیاف ك کم زاىَْ)ةاٌک ُا صلّؽ كاٌٌّی ك جِْغاجی ةَ غیؼ ؿِاىغاراف ك ذیٍفْاٌی
ىذم کارکٍاف  ،ىكحؼیاف ك کم زاىَْ دارٌغ .دیغگاق ىّرد پػیؼش ُيَ ایً اؿث کَ ةاٌک ىی جّاٌغ ةا ىغیؼیث کارایـؼىایَ
ازحياّی ،اٌـاٌیً،تیْی ك ؿایؼ ؿؼىایَُا ارزش افؽكدق ایساد کٍغّ .يهکؼد ةاٌک ُا را ىیجّاف ةَ اقکاؿ گٌّاگّف ارزیاةی کؼد.
ّيهکؼد ةاٌک ُا ةا جّزَ ةَ اؿحفادق آٌاف از ایً ؿؼىایَُا ىّرد ارزیاةی كؼار ىیگیؼدٌ .کحَ ىِو ةؼای ةاٌک ُا داقحً جِْغ ٌـتث
ةَ ركیَُای درؿث در ةاٌک ىیةاقغ.

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 6
پيطىُبد:1جغكیً ك افكاءی رفحار صؼفَ ای ةؼای رّایث ركش ُا ك ىلؼرات ك جِْغات ةَ ذیٍفْاف
اغهب ةاٌک ِا ىكيّؿ ةؼظی از انؽاىات كاٌٌّی ُـحٍغ کَ ةؼ چگٌّگی اٌساـ فْانیث ُای آٌِا جادیؼ ىـحلیو دارد.ایً انؽاىات قاىم كّاٌیً
ىؼةّط ةِيتادالت جساری ،كّاٌیً صيایث از صلّؽ ىكؼیاف ك صؼیو قعنی افؼاد ،ىلؼرات ایيٍی  ،كاٌّف ایساد فؼمث ُای ةؼاةؼ قغهی،
ىلؼرات ةیيَ ای ك ...ىی ةاقغ .ىغیؼاف ك کارکٍاف قعنا ىـئّؿ رفحارُای ظالؼ كّاٌیً ك ىلؼرات ىػکّر ُـحٍغ ك ایً رفحارُا ىسازات
ؿٍگیٍی در پی ظّاُغ داقحسغای از ٌیاز ةَ ىغیؼیث ریـک ك صيایث از رّایث جِْغات كاٌٌّی ةاٌکِا ،ىـئهَ امهی ةِتّد قِؼت ةاٌک اؿث.
در ایً ةضخ جْاىم ةا ؿازىاٌِای دكنحی ةـیار اُيیث دارد .پاؿعگّیی ازحياّی ةاٌک ُا ىتحٍی ةؼ صلاٌیث ،اٌناؼ ،ك اؿحاٌغاردُای اظالكی
اؿثُ .یات ىغیؼق ىـئّؿ جغكیً ركیَ ُایی اؿث کَ ةؼ اؿاس آف ةاٌک ةحّاٌغ ایً اؿحاٌغارد را ّيهیاجی ٌيایغ .رفحار صؼفَ ای ةاٌکؼكقِا ك
ؿیاؿث ُایی را جكؼیش ىی کٍغ کَ ةَ ُیات ىغیؼق ةؼای ازؼای كَایف ك ىغیؼیث ریـک کيک ىی کٍغ .آییً رفحار صؼفَ ای ةایغ کارکٍاف
را كادر ٌيایغ رفحار ؿّء ىغیؼاف ك ُیات ىغیؼق را ةغكف جؼس از ُؼگٌَّ ىسازاجی گؽارش ٌيایٍغ.ةاٌک ةایغ ؿیـحيی را ةؼكؼارکٍغ جا اًيیٍاف
یاةغ آ ةیً رفحار صؼفَ ای ةعّةی ازؼا ىی قّد.ةؼای ازؼای ظّب ایً ؿیـحو ،كّاٌیً ةایغ كوِ قّد کَ ىّاٌِ ازؼای آییً رفحار صؼفَ ای را
ةؼًؼؼ ؿازد.
-7

افكاء ك قفافیث :افكاء ةَ ىّكِ ك ىحّازف کهیَ اًالّات ةا اُيیث (آییًٌاىَ افكاء ىٍاؿب ك ةَ ىّكِ اًالّات)

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 7
پيطىُبد  :1ایساد ركیَ ُای ىکحّب ةؼای اًيیٍاف از رّایث انؽاىات ىلؼر در آییً ٌاىَ افكاء اًالّات ك آییً ٌاىَ افكاءی فّری
اًالّات ك پاؿعگّ ةّدف ىغیؼیث ارقغ ٌـتث ةَ رّایث انؽاىات فّؽ.
ةَ ایً ىٍُّر ةاٌک ةایغ فؼآیٍغی را ًی کٍغ کَ اًيیٍاف یاةغ کَ اًالّیَُای افكاء:
 ةَ ىّكِ جِیَ ك ارؿاؿ ىی قّد.

 اًالّات ةا اُيیث ،صػؼ ٌكغق اؿث.
 صلیلی ك ىٍنفاٌَ اؿث.

 ةَ گٌَّای ركقً ك قفاؼ ةیاف قغق اؿث ك ةَ جياـ ؿؼىایَگػاراف ایً ازازق را ىیدُغ کَ جادیؼ ایً اًالّات را ةؼای جنيیيات
ؿؼىایَ گػاری ظّد ارزیاةی کٍٍغ.
ةاٌک ةایغ ةؼای افؽایف جّازف گؽارقگؼی ك ایساد قفافیث از رٍُيّدُایی ىکحّب اؿحفادق ٌيایغ .ایً رٍُيّدُا قاىم اًالّات ىّرد
ٌیاز ُؼ ؿؼىایَ گػاری ةؼای ارزیاةی آگاُاٌَ فْانیث ك ٌحایر ّيهیات ىی ةاقغ .ركش ك ركیَ ُای افكاء ةایغ ىّارد زیؼ را در ةؼ گیؼد:
ٌّ ع اًالّاجی کَ ةایغ افكاء قّد
 جنيیو گیؼی در ىّرد افكاءی ىؼةّط ةَ جِْغاجتاٌک
ٌ لف ك ىـئّنیثُای ىغیؼاف ك کارکٍاف در زىیٍَ افكاء ،ةَ كیژق قعنیکَ ىـئّؿ امهی مضث اًالّات ارائَ قغق اؿث ك
قعنی کَ ىـئّؿ جنيیوگیؼی در زىیٍَ ٌّع اًالّاجی کَ ةایغ افكاء قّد ،ىی ةاقغ
 درؾ ةِتّد از رّایث ىلؼرات ىؼةّط ةَ افكاء
ٌُ ارت ةؼ رّایث ركش ُای ىؼةّط ةَ افكاء
 اكغاىاجی ةؼای پیكگیؼی از رؿّخ اًالّات ٌادرؿث درةارق ةاٌک
 زهّگیؼی از افكاءی ٌاكل اًالّات زِث افؽایف اّحياد ةَ اًالّات ةاٌک
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 ارجتاط ىٍاؿب ةا رؿاٌَُا ةؼای درج اظتار ةاٌک
 جّؿَْ ارجتاًات ةا جضهیمگؼاف ىانی ك ارائَ پاؿط ىٌٍلی ةَ پؼؿفُای ؿِاىغاراف
ٌُ -8اـ ىٍنفاٌَ پاداش ّيهکؼد ك جٌاةق اظحیارات ةا ىـئّنیثُا :اًيیٍاف از ارائَ ةازظّر ؿؼیِ ك کافی ةا جّزَ ةَ ّيهکؼد فؼدی ك
کهی ك جكّیق ةَ ىٍُّر ارجلای ّيهکؼد  .ةاٌک ُا ةایغ ؿیاؿحِای ظّد در زىیٍَ زتؼاف ظغىث را ةَ گٌَّ ای جٍُیو ٌيایٍغ کَ
ىغیؼاف ك کارکٍاف ةا اٌگیؽق ك ةاُّش را زػب ك ٌگِغاری ٌيایٍغ جا ّيهکؼد ةاٌک ارجلاء یاةغ .ارجتاط ركقً ةیً ّيهکؼد ك ٌُاـ
زتؼاف ظغىث ةـیار ىِو ىی ةاقغ .ؿیاؿث زتؼاف ظغىث ىغیؼاف ةایغ ىّرد پػیؼش ؿؼىایَگػاراف كؼار گیؼد.

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 8
پيطىُبد  :1افكاءی ؿیاؿثُای ةاٌک در زىیٍَ زتؼاف ظغىث ةَ گٌَّای کَ ؿؼىایَگػاراف كادر ةاقٍغ )1( :از ُؽیٍَ ُا ك ىٍافِ ایً
ؿیاؿحِا ىٌهِ گؼدٌغ )2( .ةیً ّيهکؼد ةاٌک ك پؼداظث صلّ ؽ ك ىؽایا ةَ اّىای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼاف ةاٌک ارجتاط ةؼكؼار ٌيایٍغ.
افكاءی ؿیاؿث پؼداظث صلّؽ ك دؿحيؽد از انؽاىات اؿاؿی گؽارش دُی در ایً زىیٍَ ىی ةاقغ .ىٍافِ ؿِاىغاراف ك ةازار ةَ ةِحؼیً
ٌضّ از ًؼیق ؿیـحو قفاؼ ك كاةم درؾ پؼداظث ىغیؼاف ُ ،ؽیٍَ ُا ك ىٍافِ آف جاىیً ىی گؼدد .ؿیاؿث زتؼاف ظغىث ةایغ ةا افكاءی
کاىم ك ادؼ ةعف صلّؽ اّىای ُیات ىغیؼق كىغیؼاف ارقغ (ةا جّزَ ةَ كّاٌیً ك ىلؼرات پػیؼق ٌّیـی) ةَ ًّر قفاؼ در اظحیار ةازار كؼار
گیؼد.
پيطىُبد ُ :2یات ىغیؼق ةایغ کيیحَ زتؼاف ظغىث جكکیم دُغ.
در ةاٌک ُای ةؽرگ ةسای دظانث کم ُیات ىغیؼق در جغكیً ؿیاؿحِای زتؼاف ظغىث  ،ىی جّاف از یک کيیحَ ای زِث اٌساـ ایً
کار اؿحفادق کؼد .ایً کيیحَ ىی جّاٌغ ؿیاؿحِای زتؼاف ظغىث را ةَ گٌَّ ای جغكیً ٌيایغ کَ ٌیازُای ةاٌک را ةؼآكردق ؿاظحَ ك ّيهکؼد
فؼدی افؼاد ك زيْی آٌاف را ارجلا دُغ .كزّد کيیحَ زتؼاف ظغىث ٌتایغ ةٍّْاف کاُف ىـئّنیحِای کم ُیات ىغیؼق جهلی قّد.انتحَ ایساد
رؿيی چٍیً کيیحَ ُایی ةؼای ُیات ىغیؼق ُای کّچک ىيکً اؿث ةـیار کارا ٌتاقغ.
پيطىُبد  :3ؿاظحار پؼداظث ةَ اّىای ُیات ىغیؼق ای کَ دارای پـث ىغیؼیث در ةاٌک ُـحٍغ ةایغ ةا پؼداظث ةَ ؿایؼ اّىا کاىال
جفکیک گؼدد.
 -9قٍاؿایی ك ىغیؼیث ریـک :ایساد ؿیـحو ىٍاؿب ىغیؼیث ریـک ةا ُغؼ قٍاؿائی ،ارزیاةیٌُ ،ارت ك کٍحؼؿ ك ىغیؼیث ریـک ك
اٌْکاس آف ك ٌیؽ آگاق کؼدف ؿؼىایَ گػاراف ٌـتث ةَ جغییؼات اؿاؿی در ریـکتاٌک .ایً ؿاظحار ىی جّاٌغ ةَ ؿؼىایَ گػاراف
زِث ةؼرؿی  ،قٍاؿائی ك جتغیم فؼمث ُا ةَ ظهق ارزش کيک ٌيایغ.

چگًوگی دستيببی بٍ بُتريه رييٍ براي اصل 9
پيطىُبد  :1کيیحَ كیژقای در ُیات ىغیؼق ةایغ ركیَُای قٍاؿائی ك ىغیؼیث ریـک را جغكیً ٌيایغ.
جكکیم یک کيیحَ ظاص ىی جّاٌغ ىکاٌیؽـ ىّدؼی ةؼای جيؼکؽ ةاٌک ركی ىغیؼیث ریـک ك کٍحؼؿ داظهی ةاقغ .کيیحَ ىٍاؿب در ایً
زىیٍَ  ،ىيکً اؿث کيیحَ صـاةؼؿی  ،کيیحَ ىغیؼیث ریـک یا ُؼ کيیحَ ىؼجتي دیگؼی ةاقغ .كزّد یک کيیحَ كیژق در ایً زىیٍَ ٌتایغ
ؿتب کاُف ىـئّنیث ُیات ىغیؼق در کم قّد .انتحَ در ةاٌک ُای کّچک ،ایساد کيیحَ ظاص در ایً زىیٍَ ىيکً اؿث ىذم ةاٌک ُای
ةؽرگ کارآیی ٌغاقحَ ةاقغ.ركیَُا ةایغ ةٌّر كاوش ك قفاؼ كَایفّىـئّنیثُای ُیئث ىغیؼق ،کيیحَ صـاةؼؿی (یا دیگؼ کيیحَُای ىؼجتي
در ُیات ىغیؼق)  ،ىغیؼاف ك ُؼ ٌّع صـاةؼؿاف داظهی را ةٌّر كاوش جكؼیش ٌيایغ.ایً ركیَُا ةایغ قاىم ازؽاءزیؼ ةاقغ:
 قٍاؿائی ك ارزیاةی ریـک
ً ؼح ریـک

 ىغیؼیث ریـک

 کٍحؼؿ ك رّایث ىلؼرات

 ارزیاةی ادؼ ةعكی
ؿیـحو درؾ ك قٍاؿائی ریـک
درؾ ك ارزیاةی ریـک ةعف ىِيی از كَایف ُیئث ىغیؼق در زِث جغكیً ك ازؼای ؿیـحو ىغیؼیث ریـک اؿث ك ةؼای ةؼرؿی ادؼ
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ةعكی ؿاالٌَ ةاٌکغر چگٌّگی ازؼای آف ةـیار صائؽ اُيیث اؿث.ىغؿ یا ًؼح ریـک ةایغ ریـک ُای ةا اُيیث را کَ ةاٌک ُا ةا آف ىّازَ
ىی قٌّغ جكؼیش کٍغ .ریـک دك صّزق ىانی كغیؼ ىانی را در ةؼ ىی گیؼد .ىغؿ ریـک ةایغ ةَ ًّر ىغاكـ ىّرد ةازةیٍی كؼار گؼفحَ ك ركز آىغ
قّد .ىغیؼیث ةایغ یک ؿیـحو ىٍاؿب ةؼای قٍاؿائی  ،ارزیاةیٌُ ،ارت ك کٍحؼؿ ریـک ُای ةا اُيیث ًؼاصی ك ازؼاء ٌيایغ .ایً ؿیـحو
قاىم ؿیـحو ُای رّایث ك کٍحؼؿ داظهی ةاٌک ٌیؽ ظّاُغ ةّدُ .ؼ ةاٌک ىهؽـ ةَ ةکارگیؼی اةؽارُای ىٍاؿب زِث جضهیم ادؼ ةعكی
ىغیؼیث ریـک  ،ؿیـحو کٍحؼؿ داظهی ك رّایث ك ازؼای آٌِاؿث.ایً ركیَُا از ًؼیق صـاةؼؿاف داظهی  ،كاةم اٌساـ ك ّيهی ظّاُغ قغ،
اىا یک ىکاٌیؽـ زایگؽیً ةؼای دؿحیاةی ةَ ُياف اُغاؼ وؼكری اؿث کَ ةَ اٌغازق ،پیچیغگی ك اٌّاع ریـکی کِتاٌک ةا آف ىّازَ ىی ةاقغ
ةـحگی دارد .یک ةاٌک پایغار ةایغ جكّیق گؼدد جا از صـاةؼؿی داظهی اؿحفادق ٌيایغ کيیحَ صـاةؼؿی پیكٍِاد اٌحناب ك ّؽؿ ُؼ یک از
اّىای ازؼائی صـاةؼؿاف داظهی را ةَ ُیات ىغیؼق ارایَ ىی ٌيایغ .صـاةؼؿاف داظهی ةایغ ىـحلم از صـاةؼؿاف ظارزی ةاقٍغّ .الكق ةؼ ایً
آٌِا ةایغ ةَ ىغیؼاف ةاٌک گؽارش دٍُغ ك در مّرت نؽكـ ةَ آٌِا دؿحؼؿی داقحَ ،جّویضات ك اًالّات الزـ را دریافث ٌيایٍغ .کيیحَ
صـاةؼؿی ةایغ ةؼ فْانیث صـاةؼؿاف داظهی ٌُارت کٍغ ك ةغكف صىّر ىغیؼیث ةَ آٌاف دؿحؼؿی داقحَ ةاقغ .ةَ ىٍُّر ةاال ةؼدف ّیٍیث ك
ّيهکؼد صـاةؼؿی داظهی ،ةاٌک ُا ةایغ یک ؿیـحو گؽارش دُی از صـاةؼؿاف داظهی ةَ ُیات ىغیؼق ك کيیحَ ىؼةًَّ ایساد ٌيایٍغ .
پيطىُبد :2ىغیؼ ّاىم یا ىْاكف ىانی اك ةایغ ىّارد ذیم را ةَ ُیئث ىغیؼق گؽارش ٌيایٍغ:



جِیَ مّرت ُای ىانی یکپارچَ ةؼ اؿاس ةِحؼیً ركیَ ُای پیكٍِاد قغق
ىغیؼیث ریـک ةاٌک ك ؿیـحو کٍحؼؿ داظهی ةایغ فْانیث ىّدؼ ك کارآیی در کهیَ اةْاد ةا اُيیث داقحَ ةاقٍغ.

پيطىُبد  : 3ىّارد زیؼ ةایغ در ةعف صاکيیث قؼکحی گؽارش ؿاالٌَ درج قّد ك از ًؼیق پایگاق اًالع رؿاٌی ةاٌک در اظحیار ةازار كؼار
گیؼد:



جّویش ك جكؼیش ُؼ گٌَّ اٌضؼاؼ از گؽارقات ىانی



جكؼیش ركیَ ىغیؼیث ریـک ك ؿیـحو کٍحؼؿ داظهی ةاٌک

اصًل حبکميت ضرکتی ي راَکبرَبي بًمی سبزي
امّؿ صاکيیث
قؼکحی

پیكٍِادات زِث پیادق ؿازی در ٌُاـ ةاٌکغاری ایؼاف

ایساد ىتٍایی
ةؼای چارچّب
ىؤدؼ صاکيیث
قؼکحی

 جِیَ قؼح كَایف ظاص زِث ُیات ىغیؼق ك ؿایؼ ىغیؼاف ةاٌک

ؿاظحار ُیات
ىغیؼق







صلّؽ
ؿِاىغاراف
كکارکؼدُای
امهی ىانکیث

ً ؼاصی ك افكاءی اؿحؼاجژی ةِتّد در ركقِای ارجتاط ىّدؼ ةا ؿِاىغاراف ك جكّیق ةَ ىكارکث فْاؿ آٌاف در
زهـات ىساىِ ّيّىی ةاٌک
 صـاةؼؿاف ىـحلم ةایغ انؽاىا در زهـات ك ىساىِ ّيّىی ؿاالٌَ ةاٌک صىّر داقحَ ك آىادق پاؿعگّئی ةَ
ؿّاالت ؿِاىغاراف درةارق فؼآیٍغازؼای صـاةؼؿی ك جغكیً ىضحّای گؽارش صـاةؼؿاف ةاقٍغ

جاکیغ ةؼ
اؿحاٌغارد ُای
اظالكی ك
ىـئّنیث
پػیؼی

 جغكیً آییً رفحار صؼفَای کَ راٍُيای جياىی کارکٍاف ةاٌک در اٌساـ كَایف ىضّنَ اؿث .آییً رفحار
صؼفَ ای ةَ ىٍُّر جغكیً ركیَ ُای زِث افؽایف درؿحکاری کارکٍاف ةاٌک ك ٌیؽ پاؿعگّیی ك ىـئّنیث
پػیؼی کارکٍاف ٌـتث ةَ رفحارُای غیؼاظالكی جٍُیو ىیقّد.
 افكاءی ؿیاؿث ةاٌک در ةارق جـِیالتدُی جّؿي ُیات ىغیؼق ،ىغیؼاف ك کارکٍاف

اکذؼیث اّىای ُیات ىغیؼق ةایغ از ىغیؼاف ىـحلم ةاقٍغ
رئیؾ ُیات ىغیؼق از ةیً ىغیؼاف ىـحلم اٌحعاب قّد
رئیؾ ُیات ىغیؼق ك ىغیؼ ّاىم ٌتایغ یک ٌفؼ ةاقٍغ
ُیات ىغیؼق ةایغ کيیحَ اٌحناب جكکیم دُغ
ىّوّّات ةا اُيیث ةایغ در گؽارش ؿاالٌَ صاکيیث قؼکحی افكاء قّد
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رّایث
درؿحکاری در
گؽارقگؼی ىانی







اّىای ُیات ىغیؼق ك ىغیؼ ىانی ةایغ گّاُی ٌيایٍغ کَ مّرجِای ىانی ةاٌک ًتق اؿحاٌغاردُای صـاةغاری
اؿث ك ةَ گٌَّای ىٍنفاٌَ ارائَ قغق اؿث
ُیات ىغیؼق ةایغ کيیحَ صـاةؼؿی جاؿیؾ کٍغ
كیژگیُای امهی کيیحَ صـاةؼؿی ّتارت اؿث از-1 :صغاكم ؿَ ّىّ داقحَ ةاقغ -2جياـ اّىا از ةیً
ىغیؼاف غیؼازؼایی اٌحعاب قٌّغ -3رئیؾ کيیحَ از ةیً ىغیؼاف ىـحلم ةاقغ  -4رئیؾ کيیحَ از ةیً
ىغیؼاف ىـحلم اٌحعاب ك رئیؾ ُیات ىغیؼق ٌتاقغ ك  -4اکذؼیث اّىا از ىغیؼاف ىـحلم ةاقٍغ
کيیحَ صـاةؼؿی ةایغ دارای قکم ؿازىاٌی رؿيی ةاقغ
گؽارقگؼی

قٍاؿایی صلّؽ
ذیٍفْاف در
صاکيیث
قؼکحی

 جغكیً ك افكاء رفحار صؼفَای ةؼای رّایث ركش ُا ك ىلؼرات ك جِْغات ةَ ذیٍفْاف

افكاء ك قفافیث

 ایساد ركیَ ُای ىکحّب ةؼای اًيیٍاف از رّایث انؽاىات ىلؼر در آییً ٌاىَ افكاء اًالّات ك آییً ٌاىَ
افكاءی فّری اًالّات ك پاؿعگّ ةّدف ىغیؼیث ارقغ ٌـتث ةَ رّایث انؽاىات فّؽ

ٌُاـ ىٍنفاٌَ
پاداش ّيهکؼد ك
جٌاةق اظحیارات
ةا ىـئّنیثُا

 افكاءی ؿیاؿثُای ةاٌک در زىیٍَ زتؼاف ظغىث ةَ گٌَّای کَ ؿؼىایَگػاراف كادر ةاقٍغ )1( :از ُؽیٍَ
ُا ك ىٍافِ ایً ؿیاؿحِا ىٌهِ گؼدٌغ ( ) 2ةیً ّيهکؼد ةاٌک ك پؼداظث صلّؽ ك ىؽایا ةَ اّىای ُیات
ىغیؼق ك ىغیؼاف ةاٌک ارجتاط ةؼكؼار ٌيایٍغ
ُ یات ىغیؼق ةایغ کيیحَ زتؼاف ظغىث جكکیم دُغ
 ؿاظحار پؼداظث ةَ اّىای ُیات ىغیؼقای کَ دارای پـث ىغیؼیث در ةاٌک ُـحٍغ ةایغ ةا پؼداظث ةَ ؿایؼ
اّىا کاىال جفکیک گؼدد

قٍاؿایی ك
ىغیؼیث ریـک









کيیحَ كیژقای در ُیات ىغیؼق ةایغ ركیَُای قٍاؿائی ك ىغیؼیث ریـک را جغكیً ٌيایغ
ىغیؼ ّاىم یا ىْاكف ىانی اك ةایغ ىّارد ذیم را ةَ ُیئث ىغیؼق گؽارش ٌيایٍغ:
جِیَ مّرت ُای ىانی یکپارچَ ةؼ اؿاس ةِحؼیً ركیَ ُای پیكٍِاد قغق
ىغیؼیث ریـک ةاٌک ك ؿیحو کٍحؼؿ داظهی ةایغ فْانیث ىّدؼ ك کارآیی در کهیَ اةْاد ةا اُيیث داقحَ ةاقغ
ىّارد زیؼ ةایغ در ةعف صاکيیث قؼکحی گؽارش ؿاالٌَ درج قّد ك از ًؼیق پایگاق اًالع رؿاٌی ةاٌک در
اظحیار ةازار كؼار گیؼد
جّویش ك جكؼیش ُؼ گٌَّ اٌضؼاؼ از گؽارقات ىانی
جكؼیش ركیَ ىغیؼیث ریـک ك ؿیـحو کٍحؼؿ داظهی ةاٌک

زِث پّقف ریـک قؼیْث ،جكکیم کيیحَ فلِی جّؿي ُیئث ىغیؼق ،قاىم ّهيای دیٍی ،کارقٍاؿاف ك ماصب ٌُؼاف ّهّـ فلَ ،صلّؽ ك
ةاٌکغاری زِث ٌُارت ىـحيؼ ك فؼآیٍغ ةازةیٍی ٌُارجی زاىِ ةؼ کهیَ اىّر زاری ،فؼآیٍغ ُا ً ،ؼاصی اةؽراُای ىانی زغیغ ك  ...وؼكری
اؿث.

علوم اسالمی انسانی ،شماره ،9بهار  ،6991ص 6 -61
ISSN: 2538-3671

http://www.johi.ir
ومبيٍ  : 2ضمبي کلی الگًي حبکميت ضرکتی مىبسب براي وظبم ببوکداري ايران

ایساد ركیَ ُای ىکحّب ةؼای
ُیات ىغیؼق ةایغ کيیحَ زتؼاف
ظغىث جكکیم دُغ

اًيیٍاف از رّایث انؽاىات ىلؼر

جغكیً ك افكای رفحار صؼفَ ای

در آییً ٌاىَ افكا اًالّات ك
قفافیث
افكای فّری
افكا كٌاىَ
آییً

ةؼای رّایث ركش ُا ك ىلؼرات

ٌُاـ ىٍنفاٌَ پاداش
ّيهکؼد ك جٌاةق اظحیارات
ةا ىـئّنیثُا

ك جِْغات ةَ ذیٍفْاف
قٍاؿایی صلّؽ ذیٍفْاف در
صاکيیث قؼکحی

7

کيیحَ كیژقای در ُیات ىغیؼق ةایغ
ركیَُای قٍاؿائی ك ىغیؼیث
ریـک را جغكیً ٌيایغ

رّایث درؿحکاری در
گؽارقگؼی ىانی

قٍاؿایی ك ىغیؼیث ریـک

ُیات ىغیؼق ةایغ کيیحَ
صـاةؼؿی جاؿیؾ کٍغ

ىغؿ زاىِ صاکيیث قؼکحی ةاٌک

جاکیغ ةؼ اؿحاٌغاردُای
اظالكی ك ىـئّنیث پػیؼی

ایساد ىتٍایی ةؼای چارچّب
ىؤدؼ صاکيیث قؼکحی
جِیَ قؼح كَایف ُیات ىغیؼق

ك ؿایؼ ىغیؼاف ةاٌک
ؿاظحار ُیات ىغیؼق

صلّؽ ؿِاىغاراف ك
کارکؼدُای امهی ىانکیث

جغكیً آییً رفحار صؼفَای کَ
راٍُيای جياىی کارکٍاف ةاٌک
در اٌساـ كَایف ىضّنَ اؿث

اکذؼیث اّىای ُیات ىغیؼق
ةایغ از ىغیؼاف ىـحلم ةاقٍغ
ًؼاصی ك افكای اؿحؼاجژی ةِتّد در
ركقِای ارجتاط ىّدؼ ةا ؿِاىغاراف ك
جكّیق ةَ ىكارکث فْاؿ آٌاف در
زهـات ىساىِ ّيّىی
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جمغبىدي ي وتيجٍ گيري
ؿاظحار ىانکیث قؼکث ؿِاىی ّاـ در كوْیث کٌٍّی ایؼاف جا صغ زیادی ةؼ ىّكْیث جّاف دركٌی) (Insider dominatedجٌتیق
داردٌ .فّذ ؿِاىغاراف ّيغق (دكنحی ك قتَ دكنحی) ةؼ قؼکث ُای ؿِاىی ّاـ ایؼاف ىكِّد اؿث .صحی ةا جّزَ ةَ ركٌغ کٌٍّی ظنّمی
ؿازی ٌیؽ ةَ ٌُؼ ٌيی رؿغ در آیٍغق ٌؽدیک ایً كوْیث چٍغاف جغییؼ کٍغ .قؼکحِای دكنحی ةؽرگی کَ در ؿاؿُای اظیؼ ؿِاـ آٌاف ّيغجاً از
ًؼیق ةّرس ةَ ىؼدـ كاگػار قغق اؿث ،کياکاف ىـحلیو یا غیؼىـحلیو در کٍحؼؿ دكنث كؼار دارد .ةٍاةؼایً جا ایٍسا ىیحّاف ٌحیسَ گیؼی ٌيّد
کَ ىـئهَ ٌيا یٍغگی (صغاكم از ایً ىٍُؼ) در قؼکحِای ؿِاىی ّاـ ایؼاف کيؼٌگ اؿث .از ؿّی دیگؼ ؿیاؿحِای کهی ایؼاف ةؼ
ٍّنؼ"ّغانث" جاکیغ داقحَ اؿث .جّزَ ةَ ّغانث ىضّری در كّاٌیً ك ىلؼرات ك ؿیاؿحِا در ةیً ٌگؼقِای ىحٍّع ةَ ٌُاـ صاکيیث قؼکحی
ةؼ جئّری ذیٍفِ (Stakeholder Theory)15ةی كحؼ ىٌٍتق اؿث .ةا ٍّایث ةَ دك كیژگی پیف گفحَ ،ةَ ٌُؼ ىیؼؿغ یک ٌُاـ راُتؼی
قؼکحی ىٍاؿب ةؼای ىضیي اكحنادی ایؼاف ةَ ٌگؼش ُای از ٌّع گـحؼدق جؼ راُتؼی قؼکحیٌ ،ؽدیکحؼ اؿث .ةَ ایً جؼجیب پیكِاد ایً گفحار
زِث گیؼی ىلؼرات ىؼجتي ةا ٌُاـ راُتؼی قؼکحی ةَ ؿيث رّایث صلّؽ جياـ ذیٍفْاف اؿث ،گؼچَ اكنّیث صلّؽ ؿِاىغاراف کياکاف
ىّرد جّزَ اؿثٌ .کحَ دیگؼی کَ صائؽ اُيیث اؿث ىهضّظ ٌيّدف كیژگیِای ظاص در ةعكِای ىعحهف از مٍْث اؿث ةَ ٍّّاف ىذاؿ در
مٍْث ةاٌکغاری از ةْغ ىتاصخ ىٌؼح در راُتؼی قؼکحی ،ؿاظحار قکهی ؿؼىایَ ةا ىضحّای آف جٌتیق ٌيیکٍغٌ .ـتث ىٍاةِ ؿپؼدقگػاراف
ةَ ىٍاةِ ؿِاىغاراف ،ؿپؼدق گػاراف را در زایگاق ذیٍفِ ىيحاز کَ جاىیً کٍٍغق امهی ىٍاةِ ةاٌک اؿث كؼار ىیدُغ ك ةَ ُيیً دنیم اؿث کَ
ىتاصخ صاکيیث قؼکحی در مٍْث ةاٌکغاری پیكؼك ةّدق اؿث .جالقِای ؿازىاٌِای ٌُارجی ك ارقادی ٌُیؼ کيیحَ ةاؿ در ایً راةٌَ كاةم
جّزَ اؿث .ةَ ُؼ صاؿ ةا جّزَ ةَ ظالءُای كاٌٌّی ىّزّد در کكّرُای در صاؿ جّؿَْ از زيهَ ایؼاف ،جغكیً یک ىسيَّّ ىلؼرات ىٍـسو
در زىیٍَ راُتؼی قؼکحی وؼكری ةَ ٌُؼ ىیؼؿغ ةا ایً ُغؼ ىتاٌی کهی ٌُاـ راُتؼی قؼکحی ىٍاؿب ةؼای ةاٌکغاری ایؼاف کَ ىعاًب امهی
آف ُیات ىغیؼق ؿازىاف اؿث ةَ ایً قؼح پیكٍِاد ىی قّد :پاؿعگّیی ك صـاةغُی ،ظهق ارزش ك اؿحفادق ىّدؼ از ىٍاةِ ةاٌک ،گؽارشدُی
ةَ ىّكِ ك قفاؼ ،رّایث اٌناؼ ك ّغانث در راةٌَ ةا جياىی ذیٍفْاف ،ایفای ٌلف ازحياّی ك قِؼكٌغی ةاٌک قاىم ایفای جِْغات ك انؽاىات
اظالكی ك قئٌّات ازحياّی در ّیً رّایث ىٍافِ ؿِاىغاراف ةاٌک ،ةَ ٍّّاف امهیحؼیً ًتلَ از ذیٍفْاف.

15

جؼکیتی از جئّری ُای ؿازىاٌی ك ازحياّی اؿث  .در كاكِ جئّری ىػکّر ةیكحؼ یک ؿٍث پژكُكی گـحؼدق اؿث کَ فهـفَ  ،اظالؽ  ،جئّری ُای ؿیاؿی  ،اكحناد ،
صلّؽ ّ ،هّـ ؿازىاٌی ك ازحياّی را در ُو ىی آىیؽد  .اؿاس جئّری ذیٍفْاف ایً اؿث کَ قؼکث ُا ةـیار ةؽرگ قغق اٌغ ك جادیؼ آٌِا ةؼ زاىَْ آٌچٍاف ّيیق اؿث کَ آٌِا
ةایغ ةَ زؽ ؿِاىغاراف ةَ ةعف ُای ةـیار ةیكحؼی از زاىَْ کَ دارای ىٍافِ ىحلاةم ُـحٍغ جّزَ ٌيّدق ك پاؿط گّ ةاقٍغ ك ةَ ّتارجی ٌَ جٍِا ذی ٌفْاف قاىم  ،ؿِاىغاراف
 ،کارکٍاف  ،فؼكقٍغگاف  ،ىكحؼیاف  ،ةـحاٌکاراف ك قؼکث ُای ىساكر ُـحٍغ ةهکَ ّيّـ ىؼدـ ٌیؽ زؽء ذی ٌفْاف گٍساٌغق ىی قٌّغ
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