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مالحظات

جوع كل اهتيبزات از 01111
رتبِ ضركت هَرد ببزديذ

دستَرالعول تخصيص اهتيبز هعيبرّب در ارزيببي ٍ رتبِبٌذي تأهييكٌٌذگبى داخلي بر اسبس هَارد
هٌذرج در جذٍل ضوبرُ0-
2

الفّ -ذف

ّذف اص ايي دستَسالعول ثنبسثشدى سٍشي خْت هحبسجِ ٍ تخصيص اهتيبص هعيبسّب دس اسصيبثي ٍ ستجِثٌذي
تأهييمٌٌذگبى داخلي مبال هي ثبشذ.
ة -داهٌِ كبربرد

مليِ هتقبضيبى ششمت دس ليست تأهييمٌٌذگبى داخلي هَسد تأييذ دستگبُ هشمضي ٍصاست ًفت ،هشوَل ايي
دستَسالعول هيثبشٌذ.
ج -هفبّين ٍ اختصبرات

تأهييكٌٌذُ  :هٌظَس اص تأهييمٌٌذُ،ششمت يب هدوَعِاي هيثبشذ مِ يل يب چٌذ قلن اصمبالّب ٍ تدْيضات هَسد ًيبص
ششمتّبي تبثعِ ٍصاست ًفت سا مِ اهنبى تَليذ ٍ سبخت دس داخل مشَس ًذاسد اص طشيق استجبطبت خبسخي تأهيي
هيٌوبيذ.
د -هسئَليتّب

هسئَليت اخشاي ايي سٍش ثِ عْذُ سئيس دستگبُ هشمضي ٍصاست ًفت ثَدُ ٍمويتِّبي فٌي ثبصسگبًي دستگبُ
هشمضي ٍصاست ًفت دس ششمتّبي اصلي ( هطبثق ًوَداس صيش) هلضم ثِ سعبيت هفبد آى ّستٌذ.
رئيس دستگاٌ مركسي يزارت وفت

وائب رئيس كميتٍ فىي بازرگاوي

وائب رئيس كميتٍ فىي بازرگاوي دستگاٌ

وائب رئيس كميتٍ فىي بازرگاوي دستگاٌ

وائب رئيس كميتٍ فىي بازرگاوي دستگاٌ

دستگاٌ مركسي در شركت ملي

مركسي در شركت ملي پاالیش ي پخش

مركسي در شركت ملي گاز ایران

مركسي در شركت ملي وفت ایران

صىایع پتريشيمي ایران

فرآيردٌَاي وفتي ایران

ُ -ضرح دستَرالعول :

ًحَُ هحبسجِ ٍ تخصيص اهتيبص دس ستَى« اهتيبص اسصيبثي ( 0تب  »)000ثشاي 8سديف هَخَد دس خذٍل اسصيبثي
تأهييمٌٌذگبى داخلي ثِ تشتيجي مِ دس ثٌذّبي ريل تششيح هيشَد ،خَاّذ ثَد .اهتيبص ستَى « اهتيبص ًْبئي
اسصيبثي» دس خذٍل هزمَس اص حبصلضشة هقذاس عذدي ستَى «اهتيبص اسصيبثي ( 0تب ّ » )000ش قلن (ّشسطش)دس هقذاس
عذدي ستَى «ضشيت ٍصًي » هتٌبظش ّوبى قلن (دس ّوبى سطش) ثذست هيآيذ.
تبصرُ : 0دس هَاسدي اگش تأهييمٌٌذُ هذاسك ٍ هستٌذات الصم سا ثٌب ثِ ّش دليلي اسائِ ًذّذ ،اهتيبص اسصيبثي ثشاي آى
هَاسد حذاقل اهتيبص اسصيبثي دس ًظش گشفتِ خَاّذ شذ.
 -0تَاى هبلي

ثشاي هحبسجِ اهتيبص ايي هعيبس اص فشهَل صيش استفبدُ هيشَد:
ميانگين ارقام مالي
3

 111

ميانگين ده برابر سقف معامالت متوسط

ارقبم هبلي:طجق هبدُ  52آييي ًبهِ اخشايي ثٌذ «ج» هبدُ  05قبًَى ثشگضاسي هٌبقصبت ايي اسقبم ثش اسبس اطالعبت
حذامثش پٌح سبل گزشتِ صهبى اسصيبثي ٍ هشتول ثش هقبديش صيش است؛
 000 ثشاثش هبليبت هتَسط سبالًِ ،هستٌذ ثِ اسٌبد هبليبت ّبي قطعي ٍ عليالحسبة پشداخت شذُ.
 %52 فشٍش آخشيي سبل تَليذ ،هستٌذ ثِ قشاسدادّب ٍ اسٌبد فشٍش يب صَستّبي هبلي تأييذ شذُ.
 %00 داسايي ثبثت ،هستٌذ ثِ اظْبسًبهِ سسوي يب گَاّي ثيوِ داساييّب.
تبصرُ : 0سٍش هحبسجِ ثذيي گًَِ خَاّذ ثَد مِ اثتذا هيبًگيي ّش يل اص اخضاء اسقبم هبلي هحبسجِ ٍ سپس ثش
هيبًگيي دُ ثشاثش سقف هعبهالت هتَسط هتٌبظش ثب سبلّبي اخضاء اسقبم هبلي تقسين هيشَد .لزا ثبالتشيي عذد مست
شذُ اص تقسينّبي هشثَطِ ضشثذس  ٍ 00تب سقف  000هجٌبي هحبسجبت هيثبشذ.
تبصرُ : 2تقسين ًوَدى  %52فشٍش آخشيي سبل تَليذ ثش سقف هعبهالت هتَسط سبل هتٌبظش ًيض صحيح هيثبشذ.
 -2حسي سببقِ

حسي سبثقِ يب ثِ عجبستي قشاسدادّبي ّونبسي ٍ فشٍش هحصَل ثِ ششمتّبي تبثعِ صٌعت ًفت يب ششمت-
ّبي غيش ًفتي هتٌبست طي حذامثش  2سبل گزشتِ هالك تعييي اهتيبص هيثبشذ .ثِ گًَِاي مِ ثِ اصاي ّش قشاسداد
فشٍش ثب ششمتّبي تبثعِ صٌعت ًفت ،دُ اهتيبص ٍ ثِ اصاي ّش قشاسداد فشٍش ثب ششمتّبي صٌبيع غيش ًفتي
هتٌبست 2 ،اهتيبص تب سقف  000اهتيبص لحبظ هيشَد.
 -3ارزيببي هطتريبى قبلي

اسصيبثي هشتشيبى قجلي ّوبى گَاّي حسي اًدبم مبس ،سضبيتًبهِ ٍ يب گَاّيٌبهِ شخص ثبلث طي حذامثش 2
سبل گزشتِ هالك اسصيبثي ثَدُ ٍ ثِ اصاي ّش گَاّي صبدسُ تَسط ششمتّبي تبثعِ صٌعت ًفت دُ اهتيبص ٍ ثِ اصاي
ّش گَاّي صبدسُ تَسط ششمتّبي غيش ًفتي هتٌبست  2اهتيبص تب سقف  000اهتيبص لحبظ هيشَد.
ً -4وبيٌذگي فرٍش كبال ٍ خذهبت پس از فرٍش
 -0-4تعذاد ًوبيٌذگي
ًذارد

يك برًذ

 3 ٍ 2برًذ

اًحصبري يب بيص از  3برًذ

0

00

00

20

 -2-4اعتببر برًذ

اهتيبصايي هَسد ثٌب ثِ تشخيص مبسشٌبس ٍ ثِ سٍش صيش هحبسجِ هيشَد.
قببل قبَل

هتَسط

4

خَة

00

00

50

ٍ -3-4جَد سيستن هذيريت خذهبت پس از فرٍش
ًذارد

قببل قبَل

خَة

0

00

50

 -5تَاى هذيريت ٍ كبرآهذي
 -0-5تجربِ ٍ سببقِ هذيراى ٍ كبركٌبى كليذي
قببل قبَل

هتَسط

خَة

عبلي

50

00

00

80

 -2-5گَاّيٌبهِّبي ISO
ٍجَد گَاّيٌبهْْبي ISO

ًذارد

دارد

اهتيبص

0

50

ً -6ظبم كيفيت ٍ ًحَُ تضويي هحصَالت

اهتيبص ايي هَسد ثٌب ثِ تشخيص مبسشٌبس ٍ ثِ سٍش صيش هحبسجِ هيشَد.
ًذارد

دارد

هتَسط

خَة

عبلي

0

52

20
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 -7هبلكيت دفتر ضركت ٍ اًببر
-0-7هبلكيت دفتر ضركت
ًذارد

استيجبري

هبلكيت

0

00

50

ٍ-2-7جَد اًببر ٍ سيستن اًببرداري
ًذارد

بذٍى  Codingدارد

بب  Codingدارد

0

50

00

 -8تجربِ ٍ سَابق كبري ضركت
 -0-8سببقِ فعبليت ضركت
0تب 5سبل

 00تب  05سبل

 6تب  01سبل

5

ببالتر از  05سبل

 00اهتيبص

 50اهتيبص

 80اهتيبص

 00اهتيبص

 -2-8گَاّيٌبهِ ثبت ًبم در هبليبت بر ارزش افسٍدُ
گَاّيٌبهِ ثبتٌبم در ًظبم هبليبت بر ارزش افسٍدُ

ًذارد

دارد

اهتيبص

0

50

رتبِبٌذي ضركتّب

ستجِثٌذي ششمتّبيي مِ هَسد اسصيبثي قشاس هيگيشًذ ثش اسبس الگَي صيش ٍ اهتيبص ًْبيي حبصل اص خذٍل

شوبسُ( 0-اسصيبثي صالحيت ٍ ستجِثٌذي تأهييمٌٌذگبى داخلي) هحبسجِ هيشَد:
ستجِ

اهتيبص

0

 000اهتيبص امتسبثي 80
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 82اهتيبص امتسبثي
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موتش اص حذ ًصبة

 20اهتيبص امتسبثي
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