
  مانیفست قوانین تجارت
  اساس و پایه قوانین مستقل

 iگروه قوانین تجارت  

   ، نه ثانویه اولیه هاینیاز. ۱  ماده

در دنیای زیاده طلب امروز قوانین دارای نقش اساسی  ۱.۱ 
   هستند.

قوانین نه تنها مهم بلکه در عین حال یک بخش ویژه  ۱.۱
را  صنعتی تشکیالت و تشکیالت اقتصادی ای از ساختار 
  .شامل می شوند

 

از  جزئینه  ،  مستقل از پروسه  .۲ماده 
  پروسه

قوانین محدود کننده صریح رفتار هستند و/ یا جهت   ۱.۱
  .دهنده رفتار

قوانین فرایند و یا شیوه عمل نیستند و نباید هم در این  ۱.۱
 مقوالت گنجانده شوند. 

 فرایند و موارد استفاده ازقوانین گسترده تراز مفهوم ۱.۲
به عنوان مجموعه ای از  آن. الزم است به شیوه کار است

 منطقا بخشهای تمام مداومقوانین مرتبط دیده شود که بطور
 یک شرکت را در بر می گیرد. تجارتمربوط به 

  

 معنایاین قوانین به  تاکید بر اینکه. ۳ماده 
  دانش بیشتر هستند و نه یک محصول جانبی

قوانین بر اساس واقعیات ساخته شده اند و واقعیات به  ۲.۱
 کمک واژه ها بیان میشوند.

واژه ها بیان گر مفهوم یک شرکت هستند؛ واقعیات  ۲.۱
قوانین واقعیات را محدود   مفاهیم هستند؛توضیح دهنده این 
 و تقویت می کنند.

باشند. هیچ قانونی مربوط به یک  صریحقوانین باید  ۲.۲
   مطرح نمی شود.  فرضیمفهوم یا یک حقیقت به طور 

قوانین اساس شناخت یک شرکت از خود را بیان می  ۲.۳
شرکت  آن تجارت یهپاکنند. به عبارت دیگر نشان دهنده 

 هستند. 
 شوند.  مدیریتقوانین باید تقویت، حمایت و  ۲.۳

  

با انعطاف و نه وابسته به یک طرز . ۴ماده 
 عمل

  به مربوط قوانین باید با انعطاف و با یک زبان طبیعی ۳.۱
 تجارت بیان شوند. 

، نمی تواند یک قانون قابل بیان نیست  چیزی که  ۳.۱
    باشد.
 .تواند با انعطاف تدوین گرددمجموعه قوانین می  ۳.۲
 .باشد نظر مورد خاصی آنکه ترتیب مگر
قانونی که نتواند تنها به وسیله استفاده کردن از واژه  ۳.۳

راه های اختیاری پیاده کردن قوانین  ها و حقایق بیان شود،
 را باز می گذارد. 

 قانون و شیوه اجرای قانون دو چیز جدا هستند.  ۳.۳
قوانین باید مستقل از این که چه کسی مسولیت اجرا،  ۳.۴

 زمان اجرا یا چگونگی اجرا را دارد، تدوین شوند.
 استثنا در قانون باید به شکل قانون جدید بیان شود. ۳.۴

  فرمول بندی مشخص و نه پراکنده .  ۵ ماده

قوانین باید به شکلی تدوین شوند که این امکان را به   ۳.۱

 .کنند  ارزیابین را بتوانند آکارمندان بدهد تا اعتبار 

 نآقوانین باید به شکلی تدوین شوند که یکپارچگی  ۳.۱ 

  .قابل کنترل باشد دیگر یک با  ارتباطدر

منطق ریاضی، به عنوان نمونه منطق تابع، پایه بیان   ۳.۲

قوانین تجارت در لغت نامه قوانین تجارت بوده و  صحیح

همچنین به عنوان روشی برای پیاده کردن قانون تجارت به 

 .کار می رود

 

ساختار استوار بر قانون، مستقیم    .۶ماده 

  قابل تحقق بخشیدن

ساخته شده اند برای تطبیق  قوانین تجاری مواکدا ۴.۱ 

که این برنامه بر   بستریدائمی قوانین تجاری بر تغیرات. 

گی را همرایی و این ویژ ن قرار می گیرد باید بتواندآ

 ساپورت کند.

شین اجرای قوانین به صورت مستقیم در ما ۴.۱

 . آنکه در نرم افزار ثبت شود نتیجه بهتری می دهد تا قانون

به توضیح سیستم قوانین تجاری باید همیشه قادر  ۴.۲

و یا چرایی  استفاده ازیک قانون دالیلی باشد که در مورد

 مطرح می شود. آنانجام عملی 

قوانین بر اساس ارزشهائی حقیقی پایه گذاری می  ۴.۳

ن آارزشهائی حقیقی یا چگونگی حفظ  تعیین چگونگیشوند. 

 از کاربر پنهان است.

به طور کل یک واقعه مشخص در اداره میتواند با  ۴.۳

همچنان یک قانون مشخص قوانین زیادی در ارتباط باشد و 

  .رابطه داشته باشد میتواند با وقایع زیادی

 

 .میدهد iiبخشی از بسته نرم افزاري که تابع خاصي را انجام

روندهایی که به وسیله قانون اداره . ۷ماده 

می شوند و نه برنامه های که بر اساس 

 استثناها استوار هستند



قواعد مرز بین اعمال مجاز و غیر مجاز یک شرکت  ۴.۱

 را مشخص میکنند.

برای به عملیات خاص و ویژه ای  قوانین معموال ۴.۱ 

عمل برای تصیح یک خطا هم به منزله یافتن خطاها دارند. 

 یک عمل باید دیده شود.

در آخربرای آنکه حداکثر همخوانی در سیستم به وجود  ۴.۲

باید عمل به قواعد ن تضمین شود، آ ازاده مجدد بیاید و استف

 باشد سازیجدا  قابل مجاز از قواعد غیر مجاز شرکت

 . صالح شرکت، نه شیرین کاری فنی۸ماده 

قوانین، فعالیت یک شرکت و جهت رسیدن به این  ۱.۱

بر همین اساس قوانین طبق . اهداف را مشخص می کنند

ر قرا اهداف شرکت تنظیم شده و تحت تاثیر عوامل مختلف

 .می گیرند

 .برای هرقانون بهائی بپردازد باید هر شرکت ۱.۱

مخارج )مستقیم یا غیر مستقیم( که الزم برای انجام  ۱.۲

قوانین هستند باید در توازن با ریسک ها و شانس های که 

 .باشند شرکت ممکن است از دست بدهد

بهتر بودن نیست.  یالزاما به معنا ’  قوانین بیشتر‘  ۱.۳

یی  ی کاراداراکییفیت بیشتر  ی بالقوانین کمتر و باغل

 . بیشتری می باشند

یک سیستم موثر می تواند بر پایه تعدادی محدود از  ۱.۳

 قوانین استوار باشد. در طی زمان می توانند قوانین ظریف

تری به قوانین اولیه اضافه شوند. به طوری که سیستم در 

 .شود تر نهایت هوشمند

وسیله و برای شرکت ، و نه  از، به. ۹ماده 

 برای متخصصین اینفورماتیکا

قوانین باید توسط کسانی تدوین شوند که تخصص  ۱.۱

 .عملی دارند و نه تئوری پردازان

همکاران بخشهائی اجرایی شرکت باید در زمینه اجرا،  ۱.۱

و امکانات مورد نیاز برخوردار  تنظیم و اعتبار از کمک

  .شوند

ت ثباهمکاران بخشهائی اجرایی شرکت باید در زمینه   ۱.۲

برخوردار  کمک قوانین منطبق بر کار خود از و هم گرایی

 .شوند

نرم  بسته ، کنترل منطق شرکت، نه ۱۱ماده 

   ییا سخت افزار  یافزار

دارای اهمیت قوانین شرکت برای فعالیت شرکت  ۱..۱

 .حیاتی هستند

نرم افزار یا سخت  مهمتر ازدر درازمدت قوانین  ۱..۱

 هستند.  برای یک شرکت افزار

و  قوانین شرکت باید به شکلی سازمان دهی ۲..۱

نرم  بستربر  مجدد که به سادگی قابل استفاده شوند حفظ

 افزار یا سخت افزار جدید باشند. 

قوانین، و امکان تغیر آنها به شکل موثر دارای  ۳..۱

 یک سازمان  سازگاریاتی برای بهتر کردن اهمییت حی

.است

( آامکان پذیر است:  اجازه برای استفاده نامحدود و پخش این سند تحت شرایط زیر  رونالد گ. راس . ، سردبیر۳۰۰۲نوامبر  ۱، ۳.۰گره قوانین تجاری. مدل . ۳۰۰۲حق کپی، 

 کپی، تغییر به هیچ شکلی عنوان، محتوا، حق از جمله اری است. س( هیچ بخشی از این سنده قوانین تجومرتبط با گر حق کپی و این مجوز ضمیمه شده باشد. ب( این سند مشخصا

 مجاز نمی باشد
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