قاوون تامیه اجتماعی

ْػ ١ا٠٬
تًبضيّ ٣ٚ -يبت
٦بزٮ  -1ثٯ ٫٦ه٭ض ارطاء  ٬تً٧يٞ ٬ ٥ستطش ا٪٭او ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي  ٬استٗطاض ٪هب٧ٰ ٤بٰ٦ ٬ ٝ٫ت٫بست ثب ثط٪ب٦ٯاي تأ٦ي٩
ارت٧بيي سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩ارت٧بيي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭" ٨سبظ٦ب٪ "٨ب٦يسٮ ٦يض٭ز تطٛي٦ ١يٞطزز.
٦بزٮ  -2تًبضيّ:
 -1ثي٧ٯ ضسٮ ضرػي است ٚٯ ضأسب" ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات تأ٦ي ٩ارت٧بيي ث٭زٮ  ٬ثب پطزاذت ٦جبُ٢ي ثٯ ي٫٭ا ٨حٕ ثي٧ٯ حٕ
استٓبزٮ اظ ٦عايبي ٗ٦طض زضايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا زاضز.
 -2ذب٪٭ازٮ ثي٧ٯ ضسٮ ضرع يب اضربغي ٰست٫س ٚٯ ثٯ تجى ثي٧ٯ ضسٮ اظ ٦عايبي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨استٓبزٮ ٦ي٫٫ٚس.
ٚ -3بضٞبٮ ٦ح٣ي است ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ زست٭ض ٚبضْط٦ب يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬زض آ٪زب ٚبض ٦ي٫ٚس.
ٚ -4بضْط٦ب ضرع حٗيٗي يب حٗ٭ٖي است ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ زست٭ض يب ثٯ حسبة اٚ ٬بض ٦ي٫ٚس٣ٚ .يٯ ٚسب٪ي ٚٯ ثٯ ي٫٭ا٦ ٨سيط يب
٦سئ٭ ٠يٱسٮزاض ازاضٮٚبضٞبٮ ٰست٫س ٧٪بي٫سٮ ٚبضْط٦ب ٦حس٭ة ٦يض٭٪س ٚ ٬بضْط٦ب ٦سئ٭ ٠ا٪زب٣ٚ ٤يٯ تًٱساتي است ٚٯ ٧٪بي٫سٞب٨
٦عث٭ض زض ٖجب ٠ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ يٱسٮ ٦يٞيط٪س.
٦ -5عز يب حٗ٭ٔ يب ٚبض٦عز زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضبٰ ١٦ط ٞ٭٪ٯ ٬ر٭ٮ ٦ ٬عايبي ٗ٪سي يب َيط ٗ٪سي ٦ست٧ط است ٚٯ زض ٗ٦بثٚ ١بض ثٯ
ثي٧ٯ ضسٮ زازٮ ٦يض٭ز.
 -6حٕ ثي٧ٯ يجبضت اظ ٬ر٭ٰي است ٚٯ ثٯ ح ٥ٛايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨ثطاي استٓبزٮ اظ ٦عايبي ٦٭ؾ٭و آ ٨ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذت ٦يٞطزز.
 -7ثي٧بضي٬ ،ؾى َيط يبزي رس٧ي يب ض٬حي است ٚٯ ا٪زب ٤ذس٦بت زض٦ب٪ي ضا ايزبة ٦ي٫ٚس يب ٦٭رت يس ٤ت٭ا٪بيي ٦٭ٖت
اضتُب ٠ثٯ ٚبض ٦يض٭زيب ايٛ٫ٯ ٦٭رت ٰط ز ٬زض آ٬ ٨احس ٦يٞطزز.
 -8حبزحٯ اظ ٢حبل ايٖ ٩ب٪٭ ٨اتٓبٖي پيص ثي٫ي ٪طسٮ ٚٯ تحت تأحيط يب ١٦يب ي٭ا ١٦ذبضري زض احط ي ١٧يب اتٓبٔ ٪بٞٱب٪ي ضخ
٦يزٰس ٦ ٬٭رت غس٦بتي ثط رس ٥يب ض٬ا ٨ثي٧ٯ ضسٮ ٦يٞطزز.

َ -9طا٦ت زست٧عز ث٭ر٭ٰي اقالٔ ٦يض٭ز ٚٯ زض ايب ٤ثبضزاضي ثي٧بضي  ٬يس ٤ت٭ا٪بيي ٦٭ٖت ،اضتُب ٠ثٯ ٚبض  ٬يس ٤زضيبْت ٦عز
يب حٗ٭ٔ ثٯ ح٥ٛايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ربي ٦عز يب حٗ٭ٔ ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ پطزاذت ٦يض٭ز.
٬ -11سبيٛ٧ٚ ١ي پعضٛي ( پط٬تع٬اتع) ٬سبي٣ي ٰست٫س ٚٯ ثٯ ٫٦ه٭ض ايبزٮ سال٦ت يب ثطاي رجطاٗ٪ ٨ع رس٧ب٪ي يب تٗ٭يت يٛي
اظ ح٭اس ثٯ ٚبض٦يض٪٬س.
 ٙ٧ٚ -11اظز٬اد ٦جُ٣ي است ٚٯ قجٕ ضطايف ذبغي ثطاي رجطاٰ ٨عي٫ٯٰبي ٪بضي اظ اظز٬اد ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ پطزاذت ٦يٞطزز.
 ٙ٧ٚ -12يبئ٣ٯ٫٦سي ٦جُ٣ي است ٚٯ قجٕ ضطايف ذبظ زض ٗ٦بث ١يبئ٣ٯ٫٦سي ت٭سف ٚبضْط٦ب ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ پطزاذت ٦يض٭ز.
 -13اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي يجبضت است اظ ٚبٰص ٖسضت ٚبض ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ٪ت٭ا٪س ثب اضتُب ٠ثٯ ٚبض سبثٕ يب ٚبض زيٟطي
ثيص اظ ( )1(.)3اظ زضآ٦س ٖج٣ي ذ٭ز ضا ثٯ زست آ٬ضز.
 -14اظٚبضاْتبزٞي رعيي يجبضت است اظ ٚبٰص ٖسضت ٚبض ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ٪ح٭ي ٚٯ ثب اضتُب ٠ثٯ ٚبض سبثٕ يب ٚبض زيٟط ْٗف
ٖس٧تي اظ زضآ٦س ذ٭ز ضا ثٯزست آ٬ضز.
 -15ثبظ٪طستٟي يجبضت است اظ يس ٤اضتُب ٠ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ٚبض ثٯ سجت ضسيس ٨ثٯ س ٩ثبظ٪طستٟي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭.٨
٦ -16ست٧طي يجبضت اظ ٬رٱي است ٚٯ قجٕ ضطايف ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٫٦ه٭ض رجطاٖ ٨كى ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ زضآ٦س ثٯ ثي٧ٯ
ضسٮ  ٬زض غ٭ضتْ٭ت ا ٬ثطاي تأ٦يً٦ ٩يطت ثبظ٦ب٪سٞب٬ ٨ي ثٯ آ٪ب ٨پطزاذت ٦يض٭ز.
َ -17طا٦ت ٗ٦ك٭و ٗ٪ع يؿ٭ ٦جُ٣ي است ٚٯ ثٯ ق٭ض يٛزب ثطاي رجطاٗ٪ ٨ع يؿ٭ ثب رجطا ٨تٗ٣ي ١زضآ٦س ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ضرع
ا ٬زازٮ ٦يض٭ز.
 ٬ ٩ٓٚ ٙ٧ٚ -18زْ٦ ٩جٗ٦ ٍ٣ك٭يي است ٚٯ ثٯ ٫٦ه٭ض تأ٦يٰ ٩عي٫ٯٰبي ٦طث٭ـ ثٯ  ٬ ٩ٓٚزْ ٩ثي٧ٯ ضسٮ زض ٦٭اضزي ٚٯ
ذب٪٭ازٮ ا ٬اي ٩ا٦ط ضا ثٯيٱسٮ ٦يٞيط٪س پطزاذت ٦يٞطزز.
٦بزٮ  -3تأ٦ي ٩ارت٧بيي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضب٦ ١٦٭اضز ظيط ٦يثبضس:
ا - ّ٢ح٭ازث  ٬ثي٧بضيٱب.
ة  -ثبضزاضي.
د َ -طا٦ت زست٧عز.
ز  -اظٚبضاْتبزٞي.

ٮ  -ثبظ٪طستٟي.
٦ - ٬ط.ٜ
تجػطٮ ٦ -ط٧٭٢ي ٩ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ٛ٧ٚٱبي اظز٬اد  ٬يبئ٣ٯ٫٦سي قجٕ ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثطذ٭ضزاض ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٦ -4ط٧٭٢ي ٩ايٖ ٩ب٪٭ ٨يجبضت٫س اظ:
ا - ّ٢اْطازي ٚٯ ثٯ ٰط ي٫٭ا ٨زض ٗ٦بث ١زضيبْت ٦عز يب حٗ٭ٔ ٚبض ٦ي٫٫ٚس.
ة  -غبحجب ٨حطِ ٦ ٬طبَ ١آظاز.
د  -زضيبْت٫٫ٚسٞب٦ ٨ست٧طيٱبي ثبظ٪طستٟي ،اظٚبضاْتبزٞي ْ ٬٭ت.
تجػطٮ ٦ -1سترس٦ي٬ ٩ظاضترب٪ٯ ٰب ٦ ٬إسسبت  ٬ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٦ ٬سترس٦ي٦ ٩إسسبت ٬اثستٯ ثٯ ز٢٬ت ٚٯ قجٕ ٖ٭ا٪ي٩
٦طث٭ـ ثٯ ٪ح٭ي اظا٪حبء اظ ٦٭اضز ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ سٯ ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٱطٮ٫٦س ٦يثبض٫س  ٬زض سبيط ٦٭اضزي ٚٯ ٖ٭ا٪ي ٩ذبظ ثطاي آ٪ٱب
٬ر٭ز ٪ساضز قجٕ آيي٪٩ب٦ٯاي ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي  ٬تأييس سبظ٦ب ٨ا٦٭ض ازاضي  ٬استرسا٦ي ٚط٭ض ثٯ تػ٭يت
ٰيأت ٬ظيطا ٨ذ٭اٰس ضسيس تبثى ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
تجػطٮ ٦ -2ط٧٭٢يٖ ٩ب٪٭ ٨استرسا٪ ٤يطٰ٬بي ٦س٣ح ضبٰ٫طبٰي  ٬اْعاض٫٦سا٦ ٨ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨تًب ٬ ٨٬ثي٧ٯ ثبظ٪طستٟي
اْعاض٫٦سا ٨اضتص اظ ض٧٭٠ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذبضد ث٭زٮ  ٬تبثى ٖب٪٭ٗ٦ ٬ ٨طضات ذبظ ذ٭ز ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
تجػطٮ  -3تًيي٦ ٩يعا ٨حٕ ثي٧ٯ ٚٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  28ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبيس ت٭سف اْطاز غٓ٫ي  ٬سبيط غبحجب ٨حطِ ٦ ٬طبَ ١آظاز
پطزاذت ض٭ز قجٕآيي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰ س ث٭ز ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي ثٯ تػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ٱبي ضْبٮ ارت٧بيي  ٬ا٦٭ض
اٖتػبزي  ٬زاضايي ٦ز٣سي٦ ٩يضسس.
تجػطٮ ٦ -4ط٧٭٢يٖ ٩ب٪٭ ٨ح٧بيت ٚبض٫٦سا ٨زض ثطاثط احطات ٪بضي اظ پيطي  ٬اظٚبضاْتبزٞي ْ ٬٭ت ٧ٚبٚب ٨تبثى ٗ٦طضات ٖب٪٭٨
٦صٚ٭ض ذ٭اٰ٫س ث٭ز٦إسسبت ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭٦ ٨صٚ٭ض ٫ٓ٣ٛ٦س ثب ايال ٤سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي حٕ ثي٧ٯ زض٦ب٪ي سٱ ٥ذ٭ز ٬
ثي٧ٯ ضسٮ ضا ٚسط  ٬ت٭سف غ٫س ٔ٬ح٧بيت٦طث٭ـ ثٯ سبظ٦ب٪ ٨ب٦جطزٮ ثپطزاظ٪س٦ .يعا ٨حٕ ثي٧ٯ زض٦ب٪ي ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ تبثى
ؾ٭اثف ٗ٦ ٬طضات ثي٧ٯ ذس٦بت زض٦ب٪ي ٦٭ؾ٭و ٖب٪٭ ٨تأ٦ي ٩ذس٦بتزض٦ب٪ي ٦سترس٦ي ٩ز٢٬ت است ٪ ٬ح٭ٮ ٬غ٭ ٠آ ٨يي٫ب" ثٯ
تطتيجي است ٚٯ زض ٖب٪٭ ٨ح٧بيت ٚبض٫٦سا ٨زض ثطاثط احطات ٪بضي اظ پيطي  ٬اظٚبضاْتبزٞي ْ٬٭ت پيصثي٫ي ضسٮ است.
٦بزٮ  -5اتجبو ثيٟب٪ٯ ٚٯ زض ايطا ٨قجٕ ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضات ٦طث٭ـ ثٯ ٚبض اضتُب ٠زاض٪س رع زض ٦٭اضزي ٚٯ قجٕ ٗ٦ب٢٬ٯ٪ب٦ٯٰب ٬
ٖطاضزازٰبي ز ٬رب٪جٯ يب چ٫س رب٪جٯ ثي ٩ايطا ٬ ٨سبيط ٚط٭ضٰب تطتيت ذبظ ٗ٦طض ٞطزيسٮ است زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭٨
ح٧بيت ٚبض٫٦سا ٨زض ثطاثط احطات ٪بضي اظ پيطي ٬اظٚبضاْتبزٞي ْ ٬٭ت ٪جبضس ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰ٫س ث٭ز.

٦بزٮ  -6ارطاي ٰط ي ٙاظ ٦٭اضز ٫٦سضد زض ٦بزٮ سٯ ايٖ ٩ب٪٭ ٨زضثبضٮ ض٬ستبييب ٬ ٨اْطاز ذب٪٭ازٮ آ٪ٱب ثٯ تسضيذ زض ٫٦بقٕ ٦رتّ٣
ٛ٣٧٦ت  ٬ثٯ ت٫بست ت٭سًٯ اٛ٦ب٪بت ٗ٦ ٬س٬ضات سبظ٦ب ٨ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ  ٬تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ
 117ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  -7اْطاز ضبَ ١زض ًْب٢يتٱبيي ٚٯ تب تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ط٧٭ ٠ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٪طسٮا٪س ثٯ تطتيت ظيط ثٯ پيط٫ٱبز
ٰيأت ٦سيطٮ  ٬تػ٭يت٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨طاض ذ٭اٰ٫س ٞطْت.
ا٦ - ّ٢٭اضز ٦صٚ٭ض زض ث٫سٰبي (د  -ز  -ٮ ٦ )٬ -بزٮ  3ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ تسضيذ  ٬ثب ت٭رٯ ثٯ اٛ٦ب٪بت سبظ٦ب ٨ارطاء ذ٭اٰس ضس ٬ ،زض
اي ٩غ٭ضت ٦يعا٨حٕ ثي٧ٯ ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  28ايٖ ٩ب٪٭ ٨تب ذبت٧ٯ سب %19 ،1354 ٠حٗ٭ٔ يب ٦عز  ٬اظ ا ٠٬سبً٦ 1355 ٠بز٠
 %21حٗ٭ٔ يب ٦عز ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ زض سبٚ 1354٠بضْط٦ب  ٬ %13ثي٧ٯ ضسٮ  ٬ %4ز٢٬ت  ٬ %2اظ سبٚ 1355 ٠بضْط٦ب ٬ %14ثي٧ٯ
ضسٮ  ٬ %5ز٢٬ت ٦ %2يپطزاظ٪س.
ة ٦ -٭اضز ٦صٚ٭ض زض ث٫سٰبي ا ٬ ّ٢ة ٦بزٮ  3ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ تسضيذ  ٬زض غ٭ضتي ارطاء ذ٭اٰس ضس ٚٯ سبظ٦ب٬ ٨سبي ٬ ١اٛ٦ب٪بت
زض٦ب٪ي الظ ٤ضا ثطايثي٧ٯضسٞبْ ٨طاٰ٧٪ ٥٭زٮ ثبضس.
ا٢عاٚ ٤بضْط٦بيب ٨يب اْطازي ٚٯ ثٯ ٦٭رت اي٦ ٩بزٮ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨يض٭٪س ثٯ تأزيٯ حٕ ثي٧ٯ اظ تبضيري است ٚٯ ثي٧ٯ
آ٪ٱب اظ قطيٕ ا٪تطبض آٞٱيزض ض٬ظ٪ب٦ٯ  ٬يب ٚتجبً ايال٦ ٤يض٭ز.
٦بزٮ  -8ثي٧ٯ اْطاز  ٬ضبَ٣يًْ ٩ب٢يتٱبيي ٚٯ تب تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٪ح٭ي اظ ا٪حبء ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ٖب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي
ارت٧بيي يب ٖب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبيارت٧بيي ض٬ستبييبٖ ٨طاض ٞطْتٯا٪س ثب ت٭رٯ ثٯ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ازا٦ٯ ذ٭اٰس يبْت.
تجػطٮ  -ضطايف ٦طث٭ـ ثٯ ازا٦ٯ ت٧ب ٬ ٤يب ٖس٧تي اظ ثي٧ٯٰبي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي ٚسب٪ي ٚٯ ثٯ ضُ٣ي َيط اظ ي٫٦ ١٣سضد زض
ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ضزيّثي٧ٯضسٞب ٨ذبضد ض٭٪س ثٯ ٦٭رت آيي٪٩ب٦ٯ ٦طث٭ـ تًيي ٩ذ٭اٰس ٞطزيس  ٬ثٯ ٰط حب ٠پطزاذت ٣ٚيٯ حٕ ثي٧ٯ
زض ايٖ ٩جي٦ ١٭اضز ثٯ يٱسٮ ثي٧ٯ ضسٮ ذ٭اٰسث٭ز.
٦بزٮ  -9ا٪زب ٤تًٱسات ٪بضي اظ ٦٭اضز ٦صٚ٭ض زض ث٫سٰبي ( ا ٬ ّ٢ة) ٦بزٮ سٯ ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ يٱسٮ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي
٦يثبضس.
٦بزٮ  -11اظ تبضيد ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨سبظ٦ب ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي  ٬سبظ٦ب ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ض٬ستبييب ٨زض سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩
ارت٧بيي ازَب٦ ٤يض٭٪س ٣ٚ ٬يٯ ٬نبيّ  ٬تًٱسات  ٬زي٭٦ ٬ ٨كب٢جبت  ٬ث٭زرٯ  ٬زاضايي ٚ ٬بض٫ٚب ٨آ٪ٱب ثب حٓم حٗ٭ٔ  ٬س٭اثٕ ٬
٦عايبي استرسا٦ي ذ٭ز ٚٯ تب تبضيد تػ٭يت ٬ارطاي آيي٪٩ب٦ٯ ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  13ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨تجط ذ٭اٰس ث٭ز ثٯ سبظ٦ب٫٦ ٨تٗ١
٦يٞطز٪س.
٦بزٮ  -11تأسيسبت  ٬تزٱيعات زض٦ب ٨سبظ٦ب ٨ثي٧ٯ ٰبي ارت٧بيي ٚٯ اظ ٦ح ١شذبيط سبظ٦ب٦ ٨صٚ٭ض تأ٦ي ٩ضسٮ است ثب حٓم
٦بٛ٢يت زض اذتيبضسبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٖطاض ٦يٞيطز.

تجػطٮ ٚ -بض٫ٚب٬ ٨احسٰبي زض ٦ب٪ي ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثب حٓم حٗ٭ٔ  ٬س٭اثٕ ٦ ٬عايبي استرسا٦ي ذ٭ز ثٯ سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩
ذس٦بت زض٦ب٪ي ٫٦تٗ١ذ٭اٰ٫س ضس.
ْػ ١ز - ٤٬اضٚب ٬ ٨تطٛيالت
٦بزٮ  -12سبظ٦بٚ ٨ٯ ظيط ٪هط ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي ازاضٮ ٦يض٭ز زاضاي ضرػيت حٗ٭ٖي  ٬استٗال٦ ٠ب٢ي  ٬ازاضي ٦يثبضس  ٬ا٦٭ض
٦ب٢ي آ٫٦ ٨حػطا"قجٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ازاضٮ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -13آيي٪٩ب٦ٯٰبي ٦ب٢ي ً٦ ٬ب٦التي سبظ٦بٚ ٨ٯ ٬سي٣ٯ ٬ظاضترب٪ٯٰبي ضْبٮ ارت٧بيي  ٬ا٦٭ض اٖتػبزي  ٬زاضايي تٱيٯ ٦يض٭ز ٬
آيي٪٩ب٦ٯٰبي استرسا٦ي ٚٯ ثٯ تأييس سبظ٦ب ٨ا٦٭ض ازاضي  ٬استرسا٦ي ٚط٭ض ٦يضسس پس اظ تأييس ٰيأت ٬ظيطا ٨ثٯ تػ٭يت
٧ٚيسي٭٪ٱبي ٦طث٭ـ ٦ز٣سي ٩ذ٭اٰس ضسيس.
٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي  ّ٣ٛ٦است نطِ ي ٙسب ٠اظ تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨آيي٪٩ب٦ٯٰبي ٦صٚ٭ض ضا تٱيٯ  ٬تٗسي٦ ٥ز٣سي٧٪ ٩بيس
 ٬تب تػ٭يت ٦ز٣سي٩آيي٪٩ب٦ٯٰبي ًْ٣ي ٖبث ١ارطا است.
ا٦٭ض ٦ب٢ي  ٬ازاضي  ٬استرسا٦ي سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي تبثى آيي٪٩ب٦ٯٰبي ٦ب٢ي  ٬ازاضي  ٬استرسا٦ي ًْب٢ي سبظ٦ب٨
ذ٭اٰس ث٭ز  ٬تب تػ٭يتآيي٪٩ب٦ٯ استرسا٦ي سبظ٦بٚ ٨بض٫ٚب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي تبثى آيي٪٩ب٦ٯ استرسا٦ي ًْ٣ي سبظ٦ب٨
ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ  -14سبظ٦ب ٨ثطاي ا٪زب٬ ٤نبيّ ذ٭ززاضي تطٛيالت ٦طٚعي  ٬ضًت ٧٪ ٬بي٫سٞيٱبيي ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  -15اضٚب ٨سبظ٦ب ٨يجبضت٫س اظ:
ض٭ضاي يب٢ي.
ٰيأت ٦سيطٮ.
حسبثطس (ثبظضس)
٦بزٮ  -16ايؿبء ض٭ضاي يب٢ي يجبضت٫س اظ:
٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي ٚٯ ضيبست ض٭ضاي يب٢ي ضا ثٯ يٱسٮ ذ٭اٰس زاضت.
٬ظيط ا٦٭ض اٖتػبزي  ٬زاضايي يب ً٦ب ٨٬ا.٬
٬ظيط ثٱساضي يب ً٦ب ٨٬ا.٬
٬ظيط تًب ٬ ٨٬ا٦٭ض ض٬ستبٰب يب ً٦ب ٨٬ا.٬

٬ظيط ٚبض  ٬ا٦٭ض ارت٧بيي يب ً٦ب ٨٬ا.٬
٬ظيط ٦طب٬ض  ٬ضييس سبظ٦ب ٨ثط٪ب٦ٯ  ٬ث٭زرٯ يب ً٦ب ٨٬ا.٬
ضييس  ١ٚثب٦ ٙ٪طٚعي يب ً٦ب ٨٬ا.٬
ضييس  ١ٚثي٧ٯ ٦طٚعي يب ً٦ب ٨٬ا.٬
زثيط  ١ٚسبظ٦ب ٨ا٦٭ض ازاضي  ٬استرسا٦ي ٚط٭ض يب ً٦ب ٨٬ا.٬
٦سيط يب ١٦رً٧يت ضيط  ٬ذ٭ضضيس سطخ ايطا ٨يب ٖبئٗ٦٥ب ٤ا.٬
٦سيط يب ١٦سبظ٦ب ٨ضبٰ٫طبٰي ذس٦بت ارت٧بيي يب ٖبئٗ٦٥ب ٤ا.٬
زٓ٪ ٬ط ٧٪بي٫سٮ ٚبضْط٦بيب ٨ثٯ ً٦طْي اتبٔ ثبظضٞب٪ي  ٬غ٫بيى ً٦ ٬بز ٨ايطا.٨
زٓ٪ ٬ط ٧٪بي٫سٮ اغ٫بِ ثٯ ً٦طْي ٰيأت يب٢ي ٪هبضت ثط اتبٖٱبي اغ٫بِ ٚط٭ض.
سٯ ٓ٪ط ٧٪بي٫سٮ ٚبضٞطا ٨ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ً٦طْي سبظ٦ب٪ٱبي ٚبضٞطي  ٬زٓ٪ ٬ط اظ سبيط ٞطٰ٬ٱب ثٯ ا٪تربة ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي.
٦بزٮ ٧٪ -17بي٫سٞبٚ ٨بضْط٦بيب ،٨اغ٫بِ  ٬ثي٧ٯضسٞب ٨ثطاي ٦ست سٯ سب ٠ثٯ يؿ٭يت ض٭ضاي يب٢ي ا٪تربة ٦يض٭٪س ،تُييط آ٪ٱب
زض ٦ست يؿ٭يتض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٬ ٨تزسيس ا٪تربة آ٪ٱب ثال٦ب٪ى است.
٦بزٮ  -18آيي٪٩ب٦ٯ زاذ٣ي ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨پس اظ تػ٭يت ض٭ضا ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضزٮ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٬ -19نبيّ  ٬اذتيبضات ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨ثٯ ضطح ظيط است:
ا - ّ٢تػ٭يت آيي٪٩ب٦ٯٰبي ارطايي ٚٯ قجٕ ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ آ٦ ٨ح٭ ٠ضسٮ است.
ة  -اتربش تػ٧ي ٥زضثبضٮ ذف ٦طي  ٬سيبست ٣ٚي تأ٦ي ٩ارت٧بيي ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ.
د  -ضسيسٞي ثٯ ث٭زرٯ ٞ ٬عاضش ٦ب٢ي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ سبظ٦ب ٬ ٨تػ٭يت آ.٨
ز -تًي ي ٩حٗ٭ٔ ٦ ٬عايبي ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ پس اظ تأييس ض٭ضاي حٗ٭ٔ  ٬زست٧عز  ٬تًيي ٩حٕا٢عح٧ٯ حسبثطس (ثبظضس) ٬
تًيي ٩حٕ حؿ٭ضايؿبي ا٪تربثي ض٭ضاي يب٢ي.
ٮ  -تػ٭يت ذطيس يب ْط٬ش ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭.٠
 - ٬اتربش تػ٧ي ٥زض ٦٭ضز ثرطيس ٨ثسٰي ٚبضْط٦بيب٪ي ٚٯ ثسٰي آ٪ٱب اظ ثيست ٰعاض ضيب٧ٚ ٠تط ث٭زٮ  ٬ثٯ تطريع ٰيأت ٦سيطٮ
ٖبزض ثٯ پطزاذت آ٧٪٨يثبض٫س.
ٚبضْط٦بيب٪ي ٚٯ ثٯ ي٣٣ي ٖبزض ثٯ پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ً٦٭ٖٯ ٪جبض٫س  ٬يب پطزاذت ثسٰي ثٯ ق٭ض يٛزب ذبضد اظ حس٬ز ٖسضت ٦ب٢ي
ٚبضْط٦ب ٦ ٬٭رت تًكي٬ ١يب ٖٓ٬ٯ ٚبض ٚبضٞبٮ ثبضس ض٭ضاي يب٢ي ٦يت٭ا٪س ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ٚبضْط٦ب ضا اظ پطزاذت ت٧ب ٤يب
ٖس٧تي اظ ذسبضات ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ً٦ ٨بِ زاضزٰ٧چ٫ي ٩تطتيجي ثطاي تٗسيف ثسٰي ثب ضيبيت ٦ٱ٣ت ٚبْي ثسٰس.
ظ  -اتربش تػ٧ي ٥زض سبيط ا٦٭ضي ٚٯ ضييس ض٭ضاي يب٢ي قطح آ٪ٱب ضا زض ض٭ضاي يب٢ي الظ ٤تطريع زٰس.
تجػطٮ ٬ -1نبيّ  ٬اذتيبضات ض٭ضاي يب٢ي تأ٦ي ٩ارت٧بيي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ ٖ 3ب٪٭ ٨ح٧بيت ٚبض٫٦سا ٨زض ثطاثط احطات ٪بضي اظ پيطي
 ٬اظٚبضاْتبزٞي ْ٬٭ت يي٫ب" ثٯ ض٭ضاي يب٢ي تأ٦ي ٩ارت٧بيي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ح٭ ٬ ٠ض٭ضاي ٦صٚ٭ض ٫٦ح٦ ١يض٭ز.

تجػطٮ ٰ -2ط ٞبٮ ٰط ي ٙاظ ايؿبء ض٭ضاي يب٢ي استًٓب يب ْ٭ت ٫ٚس يب ثيص اظ  3ر٣سٯ ٦ت٭ا٢ي ثس ٨٬يصض ٦٭رٯ َيجت ٧٪بيس
رب٪طي ٩ا ٬ثطاي ثٗيٯ ٦ست ٗ٦طض ثٯ ٪ح٭ ٦صٚ٭ض ْ٭ٔ ا٪تربة ذ٭اٰس ضس .تطريع يصض ٦٭رٯ ثب ضييس ض٭ضاي يب٢ي است.
٦بزٮ ٰ -21يأت ٦سيطٮ ٦طٚت اظ پ٫ذ ٓ٪ط يؿ٭ ثٯ ضطح ظيط ٦يثبضس.
ً٦ب ٨٬تأ٦ي ٩ارت٧بيي ٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي ٚٯ ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦سبظ٦ب ٨است.
زٓ٪ ٬ط يؿ٭ ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي  ٬تػ٭يت ٰيأت٬ظيطا٨
يٓ٪ ٙط ٧٪بي٫سٮ ٚبضٞطا ٬ ٨يٓ٪ ٙط ٧٪بي٫سٮ ٚبضْط٦بيب ٨ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي  ٬تػ٭يت ٰيأت ٬ظيطا.٨
تجػطٮ ٦ -ست يؿ٭يت ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ سٯ سب٦ ٠يثبضس  ٬تزسيس ا٪تربة آ٪ٱب ثال٦ب٪ى است  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ تُييط آ٪ٱب ٖج١
اظ اٗ٪ؿبء ٦٭يس ٗ٦طض الظ ٤ض٫بذتٯ ض٭ز ٪ ٬يع زض غ٭ضت ْ٭ت يب استًٓبء ٰط ي ٙاظ آ٪ٱب ضرع زيٟطي ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ض ثطاي ثٗيٯ
٦ست ا٪تربة ذ٭اٰس ضس .ايؿبء ٰيأت٦سيطٮ پس اظ ات٧ب٦ ٤ست ٦أ٦٭ضيت ذ٭ز تب تًييٰ ٩يأت ٦سيطٮ رسيس ٧ٚبٚب ٨ثٯ ٚبض ذ٭ز
ازا٦ٯ ذ٭اٰ٫س زاز.
٦بزٮ ٬ -21نبيّ  ٬اذتيبضات ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ ضطح ظيط است:
 -1پيط٫ٱبز سيبست ٣ٚي  ٬ذف ٦طي  ٬ثط٪ب٦ٯٰبي ارطايي تأ٦ي ٩ارت٧بيي ثٯ ض٭ضاي يب٢ي.
 -2تػ٭يت زست٭ضا٣٧ً٢ٱبي ازاضي  ٬زاذ٣ي سبظ٦ب ٨ثٯ پيط٫ٱبز ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦زض حس٬ز ٗ٦طضات ٦طث٭ـ.
 -3تأييس آيي٪٩ب٦ٯٰبي ارطايي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثطاي پيط٫ٱبز آ ٨ثٯ ٦طارى شيػالحيت.
 -4تػ٭يت ثط٪ب٦ٯ  ٬ث٭زرٯ ٞ ٬عاضش ٦ب٢ي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ سبظ٦ب ٨رٱت قطح زض ض٭ضاي يب٢ي.
 -5تػ٭يت تطٛيالت سبظ٦ب ٨زض حس٬ز ث٭زرٯ ٦ػ٭ة ض٭ضاي يب٢ي.
 -6تػ٭يت ٣ٚيٯ ً٦ب٦التي ٚٯ ٦ج ٍ٣آ ٨ثيص اظ ٦ 5ي٣ي٭ ٨ضيب ٠ثبضس.
٦بزٮ  -22تػ٧ي٧بت ٰيأت ٦سيطٮ ثب اٚخطيت آضاء ً٦تجط ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  -23حسبثطس ( ثبظضس) ثطاي ٰط سب٦ ٠ب٢ي ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظيط ا٦٭ض اٖتػبزي  ٬زاضايي  ٬تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي ا٪تربة ٦يض٭ز
حسبثطس(ثبظضس) حٕ ٪ساضز زض ا٦٭ض سبظ٦ب٦ ٨ساذ٣ٯ ٫ٚس ٢٬ي ٦يت٭ا٪س ٪هطات ذ٭ز ضا ثٯ ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب١٦
سبظ٦ب ٨اقالو زٰس .ا٪تربة ٦زسزحسبثطس (ثبظضس) ثال٦ب٪ى است.
٦بزٮ ٬ - 24نبيّ  ٬اذتيبضات حسبثطس (ثبظضس) ٰ٧ب ٨است ٚٯ زض ٖب٪٭ ٨تزبضت ثطاي ثبظضس ضطٚت تًييٞ ٩طزيسٮ است ٬
حسبثطس (ثبظضس)٦ي ت٭ا٪س ثب اقالو ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ثٯ زْبتط سبظ٦ب ٨ضسيسٞي ٰ ٬ط ٞ٭٪ٯ ت٭ؾيح  ٬اقالو ضا ٚٯ
ثٯ ٫٦ه٭ض ا٪زب٬ ٤نيٓٯ الظ ٤ثسا٪س اذص ٫ٚس.

٦بزٮ  -25تطاظ٪ب٦ٯ سبال٪ٯ ٞ ٬عاضش ٦ب٢ي  ٬غ٭ت زاضايي  ٬ثسٰي سبظ٦ب ٨ثبيس حساٖ ١سي ض٬ظ ٖج ١اظ قطح زض ض٭ضاي يب٢ي ثٯ
حسبثطس (ثبظضس)زازٮ ض٭ز  ٬پس اظ ضسيسٞي ثب ٞعاضش حسبثطس (ثبظضس) ثٯ ض٭ضاي يب٢ي تٗسيٞ ٥طزز .حسبثطس (ثبظضس)
 ّ٣ٛ٦است ٪سرٯاي اظ ٞعاضش ذ٭ز ضا زٮض٬ظ ٖج ١اظ تطٛي ١ض٭ضاي يب٢ي ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ تس٣ي٫ٚ ٥س.
٦بزٮ ٬ -26نبيّ  ٬اذتيبضات ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ثٯ ضطح ظيط است:
 -1ارطاي ثط٪ب٦ٯٰب ٦ ٬ػ٭ثبت ض٭ضاي يب٢ي ٰيأت ٦سيطٮ.
 -2تٱيٯ  ٬ت٫هي ٥ث٭زرٯ  ٬ثط٪ب٦ٯ ٞ ٬عاضش ٦ب٢ي  ٬تطاظ٪ب٦ٯ  ٬پيط٫ٱبز آ ٨ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ  ٬تٗسي ٥ث٭زرٯ حساٚخط سٯ ٦بٮ ٖج ١اظ
ات٧ب ٤سب ٠ثٯ ض٭ضاييب٢ي.
 -3پيط٫ٱبز تطٛيالت سبظ٦ب ٨ثب ضيبيت ثط٪ب٦ٯ  ٬ث٭زرٯ ٦ػ٭ة ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ.
 -4تػ٭يت  ٬ا٪زبً٦ ٤ب٦الت تب پ٫ذ ٦ي٣ي٭ ٨ضيب.٠
٦بزٮ  -27ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يبٚ ١٦ٯ ٦سئ٭ ٠ازاضٮ ا٦٭ض سبظ٦ب٦ ٬ ٨أ٦٭ض ارطاي ايٖ ٩ب٪٭٦ ٬ ٨ػ٭ثبت ض٭ضاي يب٢ي ٬
ٰيأت ٦سيطٮ ٦يثبضس ثط٣ٚيٯ تطٛيال ت سبظ٦ب ٨ضيبست زاضتٯ  ٬ثطاي ازاضٮ ا٦٭ض سبظ٦ب ٨زض حس٬ز ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨آيي٪٩ب٦ٯٰبي آ٨
زاضاي اذتيبضات ٚب٦ ١٦يثبضس ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦زض ٗ٦بث ١اضربظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٣ٚ ٬يٯ ٦طارى ٖب٪٭٪ي
٧٪بي٫سٮ سبظ٦ب ٨ث٭زٮ ٦ ٬يت٭ا٪س اي ٩حٕ ضا ضرػب" يب ثٯ ٬سي٣ٯ ٚ٬ال ٧٪ ٬بي٫سٞيٚٯ تًيي٦ ٩ي٫ٚس اي٧ب٧٪ ٠بيس.
تجػطٮ  -ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب٦ ١٦ي ت٭ا٪س ٖس٧تي اظ اذتيبضات ٬ ٬نبيّ ذ٭ز ضا ثٯ ٰط ي ٙاظ ايؿبء ٰيأت ٦سيطٮ يب ٰط
ي ٙاظ ٚبض٫ٚب٨سبظ٦ب ٨ثٯ ٦سئ٭٢يت ذ٭ز تٓ٭يؽ ٧٪بيس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦ثٯ ي٣٣ي اظ ٖجي ١ثي٧بضي يب ٦طذػي ٦ ٬سبْطت ثطاي ٦ستي ٪ت٭ا٪س ٬نبيّ ذ٭ز ضا
ا٪زب ٤زٰس يٓ٪ ٙط اظ ايؿب ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ پيط٫ٱبز ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ٬ ١٦تػ٭يت ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي ٣ٚيٯ ٬نبيّ ا٬
ضا يٱسٮزاض ذ٭اٰس ث٭ز .زض اي ٩غ٭ضت يٓ٪ٙط اظ ٚبض٫ٚب ٨سبظ٦ب ٨ثٯ ا٪تربة ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي زض َيبة ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٬
٦سيط يب ١٦ثب حٕ ضأي زض ر٣سبت ٰيأت ٦سيطٮ ضطٚت ذ٭اٰس ٚطز.
ْػ ١س٭٫٦ - ٤بثى زضآ٦س ٦ -أذص احتسبة
حٕ ثي٧ٯ ٪ ٬ح٭ٮ ٬غ٭ ٠آ٨
٦بزٮ ٫٦ -28بثى زضآ٦س سبظ٦ب ٨ثٯ ضطح ظيط ٦يثبضس:
 -1حٕ ثي٧ٯ اظ ا٦ ٠٬ٱط ٦بٮ تب پبيب ٨سب 1354 ٠ثٯ ٦يع ا ٨ثيست ٰ ٬طت زضغس ٦عز يب حٗ٭ٔ است ٚٯ ٰٓت زضغس آ ٨ثٯ يٱسٮ
ثي٧ٯ ضسٮ ٰ ٬زسٮزضغس ثٯ يٱسٮ ٚبضْط٦ب  ٬سٯ زضغس ثٯ ٬سي٣ٯ ز٢٬ت تأ٦ي ٩ذ٭اٰس ضس.
 -2زضآ٦س حبغ ١اظ ٬ر٭ٮ  ٬شذبيط  ٬ا٦٭ا ٠سبظ٦ب.٨

٬ -3ر٭ٮ حبغ ١اظ ذسبضات  ٬رطي٧ٯٰبي ٗ٪سي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭.٨
ٛ٧ٚ -4ٱب ٰ ٬سايب.
تجػطٮ  -1اظ ا ٠٬سب 1355 ٠حٕ ثي٧ٯ سٱٚ ٥بضْط٦ب ثيست زضغس ٦عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯ ضسٮ ذ٭اٰس ث٭ز  ٬ثب احتسبة سٱ ٥ثي٧ٯ
ضسٮ  ٙ٧ٚ ٬ز٢٬ت  ١ٚحٕثي٧ٯ ثٯ سي زضغس ٦عز يب حٗ٭ٔ اْعايص ٦ييبثس.
تجػطٮ  -2ز٢٬ت  ّ٣ٛ٦است حٕ ثي٧ٯ سٱ ٥ذ٭ز ضا ثٯ ق٭ض يٛزب زض ث٭زرٯ سبال٪ٯ ٚ ١ٚط٭ض ٫٦ه٭ض  ٬ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذت ٫ٚس.
تجػطٮ  -3سبظ٦ب ٨ثبيس حساٰٖ ١ط سٯ سب ٠ي ٙثبض ا٦٭ض ٦ب٢ي ذ٭ز ضا ثب اغ٭٦ ٠حبسجبت احت٧ب٢ي تكجيٕ ٦ ٬طاتت ضا ثٯ ض٭ضاي
يب٢ي ٞعاضش زٰس.
٦بزٮ ٪ -29ٯ زضغس اظ ٦أذص ٦حبسجٯ حٕ ثي٧ٯ ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  28ايٖ ٩ب٪٭ ٨حست ٦٭ضز ثطاي ٰعي٫ٯٰبي ٪بضي اظ ٦٭اضز ٦صٚ٭ض
زض ث٫سٰبي ا ٬ ّ٢ة٦بزٮ  3ايٖ ٩ب٪٭ ٨ترػيع ٦ييبثس  ٬ثٗيٯ ثٯ سبيط تًٱسات اذتػبظ ذ٭اٰس يبْت.
تجػطٮ َ -طا٦ت زست٧عز ايب ٤ثي٧بضي ثي٧ٯضسٞبٚ ٨ٯ اظ قطِ ٚبضْط٦ب پطزاذت ٧٪يض٭ز ثٯ يٱسٮ سبظ٦ب٦ ٨يثبضس.
٦بزٮ ٚ -31بضْط٦بيب٦ ٨٭نٓ٫س اظ ٣ٚيٯ ٬ر٭ٮ ٦ ٬عايبي ٦صٚ٭ض زض ث٫س ٦ 5بزٮ  2ايٖ ٩ب٪٭ ٨حٕ ثي٧ٯ ٗ٦طض ضا ٚسط  ٬ثٯ اؾبْٯ سٱ٥
ذ٭ز ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذت٧٪بي٫س.
تجػطٮ  -اضظش ٦عايبي َيط ٗ٪سي ٦ست٧ط ٦ب٫٪س ٦٭از َصايي  -پ٭ضب٘ ٪ ٬ -هبيط آ٪ٱب قجٕ آيي٪٩ب٦ٯاي ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت
٦سيطٮ ثٯ تػ٭يت ض٭ضاييب٢ي ذ٭اٰس ضسيس ثٯ ق٭ض ٗ٦ك٭و تًيي ٬ ٩حٕ ثي٧ٯ اظ آ ٨زضيبْت ٦يٞطزز.
٦بزٮ  -31زض ٦٭ضز ثي٧ٯ ضسٞب٪ي ٚٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ ٦عز  ٬زضآ٦س آ٪ٱب ثٯ ٬سي٣ٯ ٦طتطيب ٨يب ٦طارًي ٩تأ٦ي٦ ٩يض٭ز زضآ٦س
تٗطيجي ٰط قجٗٯ يب حطْٯٗ٦ك٭يب" ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ  ٬تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي تًيي٦ ٬ ٩أذص زضيبْت حٕ ثي٧ٯ ٖطاض ذ٭اٰس
ٞطْت.
٦بزٮ  -32زض ٦٭ضز ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ ٚبض٦عز زضيبْت ٦يزاض٪س حٕ ثي٧ٯ ٦أذص  ١ٚزضآ٦س ٦بٰب٪ٯ آ٪ٱب احتسبة  ٬زضيبْت ٦يٞطزز
اي ٩حٕ ثي٧ٯ زض ٰيچ٦٭ضز ٪جبيس اظ حٕ ثي٧ٯاي ٚٯ ثٯ حساٖ٦ ١عز ٚبضٞط يبزي تً٦ ٕ٣يٞيطز ٧ٚتط ثبضس.
٦بزٮ  - 33حٕ ثي٧ٯ ٚبضآ٦٭ظا ٨ثبيس ثٯ ٪سجت ٦عز يب حٗ٭ٔ آ٪ٱب پطزاذت ض٭ز  ٬زض ٰط حب٦ ٠يعا ٨حٕ ثي٧ٯ زض اي٦ ٩٭ضز ٪جبيس
اظ ٦يعا٪ي ٚٯ ثٯ حساٖ٦١عز يب حٗ٭ٔ تً٦ ٕ٣ي ٞيطز ٧ٚتط ثبضس .زض غ٭ضتي ٚٯ ٦عز يب حٗ٭ٔ ٚبضآ٦٭ظ ٧ٚتط اظ حساٖ ١زست٧عز
ثبضس پطزاذت ٦بثٯا٢تٓب٬ت حٕ ثي٧ٯ سٱٚ ٥بضآ٦٭ظ ثٯيٱسٮ ٚبضْط٦ب ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  -34زض غ٭ضتي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثطاي ز ٬يب چ٫س ٚبضْط٦ب ٚبض ٫ٚس ٰط ي ٙاظ ٚبضْط٦بيب٫ٓ٣ٛ٦ ٨س ثٯ ٪سجت ٦عز يب حٗ٭ٖي ٚٯ
٦يپطزاظ٪س حٕ ثي٧ٯ سٱ٥ثي٧ٯ ضسٮ ضا اظ ٦عز يب حٗ٭ٔ اٚ ٬سط  ٬ثٯ ا٪ؿ٧ب ٤سٱ ٥ذ٭ز ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذت ٧٪بي٫س.

٦بزٮ  -35سبظ٦ب٦ ٨ي ت٭ا٪س زض ٦٭اضز ٢ع ٤٬ثب تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٦ ٨عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯضسٞب ٨ثًؿي اظ ًْب٢يتٱب ضا
قجٗٯث٫سي ٧٪بيس  ٬حٕ ثي٧ٯ ضا ثٯ ٦أذص زضآ٦س ٗ٦ك٭و ٬غ٭ٛ٧ٚ ٬ ٠ٱبي ٗ٪سي ضا ثط ٰ٧ب ٨اسبس ٦حبسجٯ  ٬پطزاذت ٧٪بيس.
٦بزٮ ٚ -36بضْط٦ب ٦سئ٭ ٠پطزاذت حٕ ثي٧ٯ سٱ ٥ذ٭ز  ٬ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ سبظ٦ب٦ ٨يثبضس  ّ٣ٛ٦ ٬است زض ٦٭ٖى پطزاذت ٦عز يب
حٗ٭ٔ ٦ ٬عايب سٱ٥ثي٧ٯ ضسٮ ضا ٚسط ٧٪٭زٮ  ٬سٱ ٥ذ٭ز ضا ثط آ ٨اْع٬زٮ ثٯ سبظ٦ب ٨تأزيٯ ٧٪بيس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب اظ ٚسط حٕ ثي٧ٯ سٱ ٥ثي٧ٯ ضسٮ ذ٭ززاضي ٫ٚس ضرػب" ٦سئ٭ ٠پطزاذت آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز تأذيط ٚبضْط٦ب
زض پطزاذت حٕ ثي٧ٯ يب يس ٤پطزاذت آ ٨ضاْى ٦سئ٭٢يت  ٬تًٱسات سبظ٦ب ٨زض ٗ٦بث ١ثي٧ٯ ضسٮ ٪ر٭اٰس ث٭ز.
تجػطٮ  -ثي٧ٯ ضسٞب٪ي ٚٯ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ زضآ٦س آ٪ٱب ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  31ايٖ ٩ب٪٭ ٨تأ٦ي٦ ٩يض٭ز ٫ٓ٣ٛ٦س حٕ ثي٧ٯ
سٱ ٥ذ٭ز ضا ثطايپطزاذت ثٯ سبظ٦ب ٨ثٯ ٚبضْط٦ب تأزيٯ ٧٪بي٫س ٢٬ي زض ٰط حبٚ ٠بضْط٦ب ٦سئ٭ ٠پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٟ٫ٰ -37ب ٬ ١ٗ٪ ٤ا٪تٗب ٠يي ٩يب ٫٦بْى ٦إسسبت ٚ ٬بضٞبٰٱبي ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ ٨اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ا٪تٗب ٠ثٯ غ٭ضت ٖكًي -
ضطقي  -ضٰ٫ي  -غ٣ح حٗ٭ٔ يب اربضٮ ثبضس  ٬اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ا٪تٗب ٠ثٯ ق٭ض ضس٧ي يب َيط ضس٧ي ا٪زب ٤ثٟيطز ا٪تٗبٞ ٠يط٪سٮ ّ٣ٛ٦
است ٞ٭اٰي سبظ٦ب ٨ضا ٦ج٫ي ثط ٪ساضت ٩ثسٰيً٦٭ٔ ثبثت حٕ ثي٧ٯ ٦ ٬تٓطيبت آ ٨اظ ا٪تٗب٠زٰ٫سٮ ٦كب٢جٯ ٧٪بيس زْبتط اس٫بز
ضس٧ي ٫ٓ٣ٛ٦س زض ٦٭ٖى ت٫هي ٥س٫س اظ سبظ٦ب ٨ضارى ثٯ ثسٰي ٬اٞصاض٫٫ٚسٮاستًال٧٪ ٤بي٫س زض غ٭ضتي ٚٯ سبظ٦ب ٨نطِ  15ض٬ظ
اظ تبضيد ٬ض٬ز ثط ٜاستًال ٤ثٯ زْتط سبظ٦ب ٨پبسري ثٯ زْتطذب٪ٯ ٪سٰس زْتطذب٪ٯ ً٦ب٣٦ٯ ضا ثسٓ٦٨٬بغبحسبة حجت ذ٭اٰس ٚطز.
زض غ٭ضتي ٚٯ ث٫بثٯ ايال ٤سبظ٦ب٬ ٨اٞصاض٫٫ٚسٮ ثسٰي زاضتٯ ثبضس ٦يت٭ا٪س ثب پطزاذت ثسٰي ً٦ب٣٦ٯ ضا ا٪زب ٤زٰس ثس٨٬ايٛ٫ٯ
پطزاذت ثسٰي حٕ ٬اٞصاض٫٫ٚسٮ ضا ٪سجت ثٯ ايتطاؼ ثٯ تطريع سبظ٦ب ٬ ٨ضسيسٞي ثٯ ٦يعا ٨حٕ ثي٧ٯ سبٖف ٫ٚس.
زض غ٭ضت ا٪زبً٦ ٤ب٣٦ٯ ثس ٨٬اضائٯ ٞ٭اٰي ٦صٚ٭ض ا٪تٗب٠زٰ٫سٮ  ٬ا٪تٗبٞ٠يط٪سٮ ثطاي پطزاذت ٦كب٢جبت سبظ٦ب ٨زاضاي ٦سئ٭٢يت
تؿب٫٦ي ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٬ظاضترب٪ٯٰب ٦ ٬إسسبت  ٬ضطٚتٱبي ز ٢٬تي ٰ٧چ٫ي ٩ضٱطزاضيٱب  ٬اتبٖٱبي اغ٫بِ  ٬سبيط ٦طارى شيطثف ٫ٓ٣ٛ٦س زض ٦٭ٖى تٗبؾبي
تزسيس پط٬ا٪ٯ ٚست يب ٰط ٪٭و ًْب٢يت زيٟط ٓ٦بغبحسبة پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ضا اظ ٦تٗبؾي ٦كب٢جٯ ٧٪بي٫س .زض ٰط حب ٠تزسيس
پط٬ا٪ٯ ٚست ٦٭ٚ٭ ٠ثٯ اضائٯ ٓ٦بغبحسبة پطزاذتحٕ ثي٧ٯ ٦يثبضس.
تجػطٮ  -سبظ٦ب ّ٣ٛ٦ ٨است حساٚخط پس اظ ي٦ ٙبٮ اظ تبضيد حجت تٗبؾب ٓ٦بغبحسبة غبزض  ٬ثٯ تٗبؾب٫٫ٚسٮ تس٣ي٧٪ ٥بيس.
٦بزٮ  -38زض ٦٭اضزي ٚٯ ا٪زبٚ ٤بض ثٯ ق٭ض ٗ٦بقًٯ ثٯ اضربظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٬اٞصاض ٦يض٭ز ٚبضْط٦ب ثبيس زض ٖطاضزازي ٚٯ
ًٗ٫٦س ٦ي٫ٚس ٗ٦بقًٯ ٚبضضا ٦تًٱس ٧٪بيس ٚٯ ٚبض٫ٚب ٨ذ٭ز ٰ٧چ٫يٚ ٩بض٫ٚبٗ٦ ٨بقًٯٚبضاْ ٨طيي ضا ٪عز سبظ٦ب ٨ثي٧ٯ ٧٪بيس ٬
 ١ٚحٕ ثي٧ٯ ضا ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض ٦بزٮ  28ايٖ ٩ب٪٭٨ثپطزاظز.
پطزاذت پ٫ذ زضغس ثٱبي ٚ ١ٚبض ٗ٦بقًٯٚبض اظ قطِ ٚبضْط٦ب ٦٭ٚ٭ ٠ثٯ اضائٯ ٓ٦بغبحسبة اظ قطِ سبظ٦ب ٨ذ٭اٰس ث٭ز.

زض ٦٭ضز ٗ٦بقًٯ ٚبضا٪ي ٚٯ غ٭ضت ٦عز  ٬حٕ ثي٧ٯ ٚبض٫ٚب ٨ذ٭ز ضا زض ٦٭يس ٗ٦طض ثٯ سبظ٦ب ٨تس٣ي ٬ ٥پطزاذت ٦ي٫٫ٚس ً٦بز٠
حٕ ثي٧ٯ پطزاذتي ث٫ب ثٯزضذ٭است سبظ٦ب ٨اظ ٦ج٦ ٍ٣صٚ٭ض آظاز ذ٭اٰس ضس.
ٰط ٞبٮ ٚبضْط٦ب آذطيٖ ٩سف ٗ٦بقًٯٚبض ضا ثس٦ ٨٬كب٢جٯ ٓ٦بغبحسبة سبظ٦ب ٨ثپطزاظز ٦سئ٭ ٠پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ٗ٦طض  ٬ذسبضات
٦طث٭ـ ذ٭اٰس ث٭ز  ٬حٕ زاضز ٬ر٭ٰي ضا ٚٯ اظ اي ٩ثبثت ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذتٯ است اظ ٗ٦بقًٯٚبض ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭٧٪ ٠بيس٣ٚ .يٯ
٬ظاضترب٪ٯٰب ٦ ٬إسسبت  ٬ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٧ٰ-چ٫ي ٩ضٱطزاضيٱب  ٬اتبٔ اغ٫بِ ٦ ٬إسسبت َيط ز٢٬تي ٦ ٬إسسبت ذيطيٯ ٬
يب٤آً٫٧٢ٯ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات اي٦ ٩بزٮ ٦يثبض٫س.
٦بزٮ ٚ -39بضْط٦ب  ّ٣ٛ٦است حٕ ثي٧ٯ ٦طث٭ـ ثٯ ٰط ٦بٮ ضا حساٚخط تب آذطي ٩ض٬ظ ٦بٮ ثًس ثٯ سبظ٦ب ٨ثپطزاظز٧ٰ .چ٫ي ٩غ٭ضت
٦عز يب حٗ٭ٔثي٧ٯضسٞب ٨ضا ثٯ تطتيجي ٚٯ زض آيي٪ ٩ب٦ٯ قطظ ت٫هي ٬ ٥اضسب ٠غ٭ضت ٦عز ٚٯ ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٨
ذ٭اٰس ضسيس ثٯ سبظ٦ب ٨تس٣ي٧٪ ٥بيس .سبظ٦ب٨حساٚخط نطِ ضص ٦بٮ اظ تبضيد زضيبْت غ٭ضت ٦عز اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ٚبضْط٦ب ضا
٦٭ضز ضسيسٞي ٖطاض زازٮ  ٬زض غ٭ضت ٦طبٰسٮ ٗ٪ع يب اذتالِ يب ُ٦بيطتثٯ ضطح ٦بزٮ  111ايٖ ٩ب٪٭ ٨اٖسا٦ ٬ ٤بثٯا٢تٓب٬ت ضا
٬غ٭٦ ٠ي٧٫بيس ٰطٞبٮ ٚبضْط٦ب اظ اضائٯ اس٫بز ٦ ٬ساض٘ ا٦ت٫بو ٫ٚس سبظ٦ب٦ ٨بثٯا٢تٓب٬ت حٕ ثي٧ٯ ضا ضأسب"تًيي٦ ٬ ٩كب٢جٯ ٬ ٬غ٭٠
ذ٭اٰس ٚطز.
٦بزٮ  -41زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب اظ اضسب ٠غ٭ضت ٦عز ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  39ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭ززاضي ٫ٚس سبظ٦ب٦ ٨يت٭ا٪س حٕ ثي٧ٯ ضا
ضأسب" تًيي ٬ ٩اظٚبضْط٦ب ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭٧٪ ٠بيس.
٦بزٮ  -41زض ٦٭اضزي ٚٯ ٪٭و ٚبض ايزبة ٫ٚس سبظ٦ب٦ ٨ي ت٭ا٪س پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ  ٬تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٪ ٨سجت ٦عز
ضا ثٯ ٚ ١ٚبض ا٪زب ٤يبْتٯتًيي ٬ ٩حٕ ثي٧ٯ ٦تً ٕ٣ضا ثٯ ٰ٧ب٪ ٨سجت ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭٧٪ ٠بيس.
٦بزٮ  -42زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب ثٯ ٦يعا ٨حٕ ثي٧ٯ  ٬ذسبضات تأذيط تًيي ٩ضسٮ اظ قطِ سبظ٦بً٦ ٨تطؼ ثبضس ٦يت٭ا٪س نطِ
سي ض٬ظ اظ تبضيد اثالٌ ايتطاؼ ذ٭ز ضا ٚتجبً ثٯ سبظ٦ب ٨تس٣ي٧٪ ٥بيس .سبظ٦ب ّ٣ٛ٦ ٨است ايتطاؼ ٚبضْط٦ب ضا حساٚخط تب ي٦ ٙبٮ
پس اظ زضيبْت آ ٨زض ٰيأت ثس٬ي تطريع٦كب٢جبت ٦كطح ٧٪بيس.
زض غ٭ضت يس ٤ايتطاؼ ٚبضْط٦ب نطِ  ٦ست ٗ٦طض تطريع سبظ٦بٖ ٨كًي ٦ ٬يعا ٨حٕ ثي٧ٯ  ٬ذسبضات تًيي ٩ضسٮ قجٕ ٦بزٮ
 51ايٖ ٩ب٪٭٬ ٨غ٭٠ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٰ - 43يأتٱبي ثس٬ي تطريع ٦كب٢جبت سبظ٦ب ٨اظ اْطاز ظيط تطٛي٦ ١يٞطز٪س:
٧٪ -1بي٫سٮ ٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي ٚٯ ضيبست ٰيأت ضا ثٯ يٱسٮ ذ٭اٰس زاضت.
 -2يٓ٪ ٙط ث ٯ ي٫٭ا٧٪ ٨بي٫س ٚبضْط٦ب ثٯ ا٪تربة اتبٔ ثبظضٞب٪ي  ٬غ٫بيى ً٦ ٬بز ٨ايطا ٨زض ٦٭ضز ثبظضٞب٪ب ٬ ٨غبحجب ٨غ٫بيى يب يٙ
ٓ٪ط ٧٪بي٫سٮ غ٦ّ٫طث٭ـ ثٯ ً٦طْي اتبٔ اغ٫بِ زض ٦٭ضز اْطاز غٓ٫ي  ٬غبحجب ٨حطِ ٦ ٬طبَ ١آظاز.

 -3يٓ٪ ٙط ثٯ ا٪تربة ض٭ضاي يب٢ي تأ٦ي ٩ارت٧بيي.
٧٪ -4بي٫سٮ ٚبضٞطا ٨زض ٦٭ضز ٚبضٞطا٦ ٨ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨تأ٦ي ٩ارت٧بيي ثٯ ا٪تربة ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بيي.
آضاء ٰيأتٱبي ثس٬ي زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ج٦ ٍ٣٭ضز ٦كب٢جٯ سبظ٦ب ٨اي ٥اظ اغ ١حٕ ثي٧ٯ  ٬ذسبضات ز٬يست ٰعاض ضيب ٠يب ٧ٚتط ثبضس ٬
يب ايٛ٫ٯ زض ٦٭يس ٗ٦طض٦٭ضز ايتطاؼ ٬اٖى ٪ط٭ز ٖكًي  ٬الظ٤االر طا ذ٭اٰس ث٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ج٦ ٍ٣٭ضز ٦كب٢جٯ ثيص اظ ز٬يست
ٰعاض ضيب ٠ثبضس ٚبضْط٦ب  ٬سبظ٦ب ٨نطِ  21ض٬ظ اظ تبضيد اثالٌ ٬اًٖي يب ٖب٪٭٪ي ضأي ٰيأت ثس٬ي حٕ تٗبؾبي تزسيس ٪هط ذ٭اٰ٫س
زاضت.
٦بزٮ ٰ -44يأتٱبي تزسيس ٪هط تطريع ٦كب٢جبت زض تٱطا ٨ثب ضطٚت اْطاز ظيط تطٛي٦ ١يض٭ز:
٧٪ -1بي٫سٮ ٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي ٚٯ ضيبست ٰيأت ضا ثٯ يٱسٮ ذ٭اٰس زاضت.
 -2يٓ٪ ٙط اظ ٖؿبت زازٞستطي ثٯ ا٪تربة ٬ظاضت زازٞستطي.
 -3يٓ٪ ٙط ثٯ ا٪تربة ض٭ضاي يب٢ي تأ٦ي ٩ارت٧بيي.
٧٪ -4بي٫سٮ سبظ٦ب ٨ثٯ ا٪تربة ضييس ٰيأت ٦سيطٮ ٦ ٬سيط يب ١٦سبظ٦ب.٨
 -5يٓ٪ ٙط ثٯ ي٫٭ا٧٪ ٨بي٫س ٚبضْط٦ب ثٯ ا٪تربة اتبٔ ثبظضٞب٪ي  ٬غ٫بيى ً٦ ٬بز ٨ايطا ٨زض ٦٭ضز ثبظضٞب٪ب ٬ ٨غبحجب ٨غ٫بيى يب يٙ
ٓ٪ط ٧٪بي٫سٮ اتبٔاغ٫بِ زض ٦٭ضز اْطاز غٓ٫ي  ٬غبحجب ٨حطِ ٦ ٬طبَ ١آظاز.
آضاء ٰيأت تزسيس ٪هط ٖكًي  ٬الظ٤االرطاء است.
تجػطٮ ٰ -يأتٱبي ثس٬ي  ٬تزسي س ٪هط تبضيد ضسيسٞي ضا ثٯ ٚبضْط٦ب اثالٌ ذ٭اٰ٫س ٚطز  ٬حؿ٭ض ٚبضْط٦ب ثطاي ازاي ت٭ؾيحبت
ثال٦ب٪ى است.
٦بزٮ ٪ - 45ح٭ٮ تس٣ي ٥ايتطاؼ  ٬زضذ٭است تزسيس ٪هط  ٬تطٛي ١ر٣سبت ٰيأتٱب  ٬تطتيت ضسيسٞي  ٬غس٬ض ضأي  ٬اثالٌ ثٯ
٦٭رت آيي٪٩ب٦ٯايذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ سبظ٦ب ٨ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ  -46سبظ٦ب٦ ٨ي ت٭ا٪س ثٯ زضذ٭است ٚبضْط٦ب ثسٰي ا ٬ضا حساٚخط تب سي  ٬ضص ٖسف ٦بٰب٪ٯ تٗسيف ٧٪بيس  ٬زض اي ٩غ٭ضت
ٚبضْط٦ب ثبيس ً٦بز ٠ز٬اظزٮ زضغس زض سب٪ ٠سجت ثٯ ٦ب٪سٮ ثسٰي ذ٭ز ثٱطٮ ثٯ سبظ٦ب ٨ثپطزاظز.
زض غ٭ضت ي ٚٯ ٚبضْط٦ب ٰط ي ٙاظ اٖسبـ ٗ٦طض ضا زض ضأس ٦٭يس پطزاذت ٫ٛ٪س ثٗيٯ اٖسبـ تجسي ١ثٯ حب ٠ضسٮ  ٬قجٕ ٦بزٮ 51
ايٖ ٩ب٪٭٬ ٨غ٭ ٠ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ  -زض ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ي٣ت ثحطا٦ ٨ب٢ي ٚٯ ٦٭رت ٖٓ٬ٯ ٚبض ٚبضٞبٮ ثبضس پطزاذت حٕ ثي٧ٯ زض ٦٭يس ٗ٦طض ٗ٦س٬ض ٟ٪طزز
ٚبضْط٦ب ٦يت٭ا٪س زض ٦٭يس تًيي ٩ضسٮ زض اي٦ ٩بزٮ ترٓيّ زض ٦يعا ٨ذسبضت  ٬رطي٧ٯ زيطٚطز ضا تٗبؾب ٧٪بيس .زض اي ٩غ٭ضت
ٰيأتٱبي ثس٬ي  ٬تزسيس ٪هط تطريع ٦كب٢جبت ثٯتٗبؾبي ٚبضْط٦ب ضسيسٞي  ٬ضأي ٗ٦تؿي غبزض ذ٭اٰ٫س ٧٪٭ز.

٦يعا ٨ذسبضت  ٬رطي٧ٯ زيطٚطز زض ٰط حب٪ ٠جبيس اظ  12زضغس ٦ج ٍ٣حٕ ثي٧ٯ يٗت اْتبزٮ ثطاي ٰط سب٧ٚ ٠تط ثبضس.
٦بزٮ ٚ -47بضْط٦بيب٫ٓ٣ٛ٦ ٨س غ٭ضت ٦عز  ٬حٗ٭ٔ ٦ ٬عايبي ثي٧ٯضسٞب٧ٰ ٨چ٫ي ٩زْبتط ٦ ٬ساض٘ الظ ٤ضا زض ٦٭ٖى ٦طارًٯ ثٯ
ثبظضس ثٯ سبظ٦ب ٨زضاذتيبض ا ٬ثٟصاض٪س.
ثبظضسب ٨سبظ٦ب٦ ٨يت٭ا٫٪س اظ ت٧ب ٤يب ٖس٧تي اظ زْبتط ٦ ٬ساض٘ ٦صٚ٭ض ض ٪٬٭ضت يب يٛس تٱيٯ  ٬ثطاي ٚست اقاليبت الظ ٤ثٯ ٰط
ي ٙاظ ضؤسب ٚ ٬بض٫٦ساٚ ٬٨بضٞطاٚ ٨بضٞبٮ ٦ ٬طارى شيطثف ٦طارًٯ ٧٪بي٫س.
ثبظضسب ٨سبظ٦ب ٨حٕ زاض٪س ٚبضٞبٰٱبي ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ضا ٦٭ضز ثبظضسي ٖطاض زٰ٫س  ٬زاضاي ٰ٧ب ٨اذتيبضات ٦ ٬سئ٭٢يتٱبي ٦صٚ٭ض
زض ٦٭از ٖ 53 ٬ 52ب٪٭ٚ ٨بضذ ٭اٰ٫س ث٭ز٪ .تيزٯ ثبظضسي حساٚخط نطِ ي٦ ٙبٮ اظ قطِ سبظ٦ب ٨ثٯ ٚبضْط٦ب ايال ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -48اظ تبضيري ٚٯ سبظ٦ب ٨ثب ت٭رٯ ثٯ ٦بزٮ  7ايٖ ٩ب٪٭ٞ ٨ط٬ٮ رسيسي ضا ٦ط٧٭ ٠ثي٧ٯ ايال٧٪ ٤بيس ٣٦ع ٤ثٯ ا٪زب ٤تًٱسات
ٖب٪٭٪ي قجٕ ٗ٦طضات٪سجت ثٯ ثي٧ٯضسٞب ٨ذ٭اٰس ث٭ز ٚ ٬بضْط ٦بيب٦ ٨٭نٓ٫س حٕ ثي٧ٯ ضا اظ ٰ٧ب ٨تبضيري ٚٯ ٞط٬ٮ ٦عث٭ض ٦ط٧٭٠
ثي٧ٯ ايال ٤ضسٮ است ثٯ سبظ٦ب ٨ثپطزاظ٪س.
تجػطٮ  -زض غ٭ضت يس ٤اضسب٦ ٠عز زض ٦٭يس ٗ٦طض اظ قطِ ٚبضْط٦ب سبظ٦ب٦ ٨يت٭ا٪س ٦عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯضسٞب ٨ضا ثط اسبس
٦أذصي ٚٯ قجٕ ٦بزٮ 41ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ج٫بي تًيي ٩حٕ ثي ٧ٯ ٖطاض ٞطْتٯ است احتسبة ٦ ٬أذص پطزاذت ٦عايبي ٗ٪سي ٖطاض زٰس.
زض ٦٭اضزي ٚٯ تًيي٦ ٩عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ قطيٕ٦صٚ٭ض ٦يسط ٪جبضس سبظ٦ب٦ ٨عايبي ٗ٪سي ضا ثٯ ٦أذص حساٖ٦ ١عز يب
حٗ٭ٔ ثٯ ق٭ض ي٣يا٢حسبة پطزاذت ٧٪بيس.
٦بزٮ ٦ - 49كب٢جبت سبظ٦ب٪ ٨بضي اظ ارطاي ٖب٪٭ ٨زض يساز ٦كب٢جبت ٧٦تبظ ٦يثبضس.
٦بزٮ ٦ -51كب٢جبت سبظ٦ب ٨ثبثت حٕ ثي٧ٯ  ٬ذسبضات تأذيط  ٬رطي٧ٯٰبي ٗ٪سي ٚٯ ٪بضي اظ ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨يب ٖ٭ا٪ي ٩سبثٕ
ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٖ٬ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ض٬ستبييب ٨ثبضس٧ٰ ،چ٫يٰ ٩عي٫ٯٰبي ا٪زب ٤ضسٮ قجٕ ٦٭از  ٬ 89 ٬ 65ذسبضات
٦صٚ٭ض زض ٦٭از  111 ٬ 99ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ح٦٥ٛكب٢جبت ٦ست٫س ثٯ است٫بز الظ ٤االرطاء ث٭زٮ  ٬قجٕ ٗ٦طضات ٦طث٭ـ ثٯ ارطاي ٓ٦بز
اس٫بز ضس٧ي ثٯ ٬سي٣ٯ ٦أ٦٭ضي ٩ارطاي سبظ٦بٖ ٨بث٬ ١غ٭٦ ٠يثبضس.
آيي٪٩ب٦ٯ ارطايي اي٦ ٩بزٮ حساٚخط نطِ ضص ٦بٮ اظ تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ قطِ سبظ٦ب ٨تٱيٯ  ٬پس اظ تػ٭يت ٬ظاضت ضْبٮ
ارت٧بيي ٬ ٬ظاضتزازٞستطي ثٯ ٦٭ٖى ارطا ٞصاضزٮ ذ٭اٰس ضس تب تػ٭يت آيي٪٩ب٦ٯ ٦عث٭ض ٗ٦طضات اي٦ ٩بزٮ ت٭سف ٦أ٦٭ضي ٩ارطاي
احٛب٦ ٤حب ٥ٚزازٞستطي ثط اسبسآيي٪٩ب٦ٯ ٦بزٮ ٖ 35ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ارطاء ذ٭اٰس ضس.
ْػ ١چٱبضٗ٦ ٤طضات ٦ب٢ي

٦بزٮ ٰ -51يأت ٦سيطٮ  ّ٣ٛ٦است تب ا ٠٬زي ٦بٮ ٰط سب ٠ث٭زرٯ  ١ٚسبظ٦ب ٨ضا ثطاي سب ٠ثًس ت٫هي ٬ ٥ثٯ ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٨
پيط٫ٱبز ٧٪بيس .ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ّ٣ٛ٦ ٨است حساٚخط تب پب٪عزٰ ٥اسٓ٫س ٦بٮ ث٭زرٯ سب ٠ثًس ضا تػ٭يت  ٬ثٯ ٰيأت ٦سيطٮ اثالٌ
٧٪بيس.
تجػطٮ  -سٱ ٥سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي اظ ثبثت ٰعي٫ٯٰبي ٪بضي اظ ث٫سٰبي ا ٬ ّ٢ة ٦بزٮ  -3ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض
٦بزٮ  29ثبيس زضث٭زرٯ سبظ٦ب٦ ٨طرع ٞطزز.
٦بزٮ ٦ -52ب٪سٮ زضآ٦س پس اظ ٬ؾى ٦ربضد ٣ٚ ٬يٯ زضآ٦سٰبي حبغ ١اظ ذسبضات  ٬ظيب ٨زيطٚطز  ٬ثٱطٮ سپطزٮٰب  ٬س٭ز ا٬ضأ
ثٱبزاض  ٬س٭زسط٦بيٯٞصاضيٱب  ٬زضآ٦س حبغ ١اظ ْط٬ش يب ٬اٞصاضي  ٬يب ثٱطٮثطزاضي اظ ا٦٭ا ٠سبظ٦بٚ ٨ال" ثٯ حسبة شذبئط ٫٦ه٭ض
ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ  -1ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦بٰ ٨ط سب ٠ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ اظ ٦ح ١شذبئط ٦جُ٣ي رٱت ذطيس ا٦٭اَ ٠يط ٗ٫٦٭ ٬ ٠ايزبز
سبذت٧ب٪ٱب يب تأسيسبت ٬تزٱيعات رسيس ٚٯ ايتجبض آ ٨زض ث٭زرٯ سبظ٦ب ٨تأ٦ي٪ ٩طسٮ ثبضس ترػيع ذ٭اٰس زاز.
تجػطٮ  -2ايزبز تأسيسبت زض٦ب٪ي ثٯ پيط٫ٱبز سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي  ٬تأييس ٰيأت ٦سيطٮ سبظ٦ب ٬ ٨تػ٭يت ض٭ضاي
يب٢ي اظ ٦ح ١شذبئطغ٭ضت ذ٭اٰس ٞطْت  ٬ثب حٓم ٦بٛ٢يت سبظ٦ب ٨زض اذتيبض سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٞصاضزٮ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -53شذبئط سبظ٦ب٪ ٨عز ثب ٙ٪ضْبٮ ٚبضٞطا٦ ٨ت٧طٚع ذ٭اٰس ضس ثب٦ ٙ٪صٚ٭ض شذبئط ٦عث٭ض ضا تحت ٪هط ٰيأتي ثب تػ٭يت
ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨ثٯٚبض ذ٭اٰس ا٪ساذت.
ْػ ١پ٫ز - ٥ح٭ازث  ٬ثي٧بضيٱب  ٬ثبضزاضي
٦بزٮ  -54ثي٧ٯضسٞب ٬ ٨اْطاز ذب٪٭ازٮ آ٪ٱب اظ ظ٦ب٪ي ٚٯ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨طاض ٦يٞيط٪س زض غ٭ضت ٦ػس ٤٬ضس ٨ثط احط
ح٭ازث يب اثتالء ثٯثي٧بضي ٦ي ت٭ا٫٪س اظ ذس٦بت پعضٛي استٓبزٮ ٧٪بي٫س .ذس٦بت پعضٛي ٚٯ ثٯ يٱسٮ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت
زض٦ب٪ي است ضب٣ٚ ١٦يٯ اٖسا٦بت زض٦ب٪يسطپبيي  -ثي٧بضستب٪ي  -تح٭ي ١زاضٰ٬بي الظ ٬ ٤ا٪زب ٤آظ٦بيطبت تطريع قجي
٦يثبضس.
٦بزٮ  -55ذس٦بت زض٦ب٪ي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ز ٬غ٭ضت ا٪زب٦ ٤يٞيطز:
ا - ّ٢ض٬ش ٦ستٗي ٥ثطاي ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ اظ پعض - ٙزض٦بٟ٪بٮ  -ثي٧بضستب٪ٱب  ٬سبيط اٛ٦ب٪بت زض٦ب٪ي ٦تً ٕ٣ثٯ اي ٩سبظ٦ب٨
استٓبزٮ ٦ي٧٪بي٫س.
ة  -ض٬ش َيط ٦ستٗي ٥ثطاي ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ زض ا٪تربة پعض ٙزض٦بٟ٪بٮ  -ثي٧بضستب ٨آظازي ي ١٧ذ٭اٰ٫س زاضت  ٬سبظ٦ب٨
تًٱسات زض٦ب٪ي ذ٭زضا اظ قطيٕ ذطيس ذس٦بت زض٦ب٪ي ا٪زب٦ ٤يزٰس.

تجػطٮ  -ؾ٭اثف استٓبزٮ اظ ض٬ضٱبي ْ٭ٔ قجٕ آيي٪٩ب٦ٯاي ٚٯ نطِ ضص ٦بٮ اظ تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت
ض٭ضاي ْ٫ي سبظ٦ب٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ذ٭اٰس ضسيس تًيي٦ ٩يٞطزز.
٦بزٮ  -56ثٯ ٫٦ه٭ض ت٭ا٨ثرطي تط٦ي ٬ ٥تزسيس ًْب٢يت ثي٧ٯضسٞب ٨آسيتزيسٮ ٚٯ ٖسضت ٚبض ا٢٬يٯ ذ٭ز ضا اظ زست زازٮا٪س
سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بتزض٦ب٪ي ثطاي اضتُب ٠آ٪ٱب ثٯ ٚبضٰبي ٫٦بست زيٟط قجٕ آيي٪٩ب٦ٯٰبيي ٚٯ اظ قطِ ض٭ضاي ْ٫ي سبظ٦ب٨
٦صٚ٭ض پيط٫ٱبز  ٬ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٨ذ٭اٰس ضسيس اظ قطيٕ ٦إسسبت حطْٯاي ٣ً٦٭٢ي ٩اٖسا ٤ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
٦بزٮ  -57زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦ب٢زٯ ثي٧بض ٦ست٣ع ٤ا٪تٗب ٠ا ٬اظ ض٬ستب يب اظ ضٱطستب ٨ثٯ ضٱطستب ٨زيٟط ثبضس تطتيت  ٬ ١ٗ٪ا٪تٗب٠
قجٕ ؾ٭اثكي ذ٭اٰس ث٭زٚٯ اظ قطِ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي پيط٫ٱبز  ٬ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي ْ٫ي سبظ٦ب٦ ٨صٚ٭ض ٦يضسس.
٦بزٮ  -58اْطاز ذب٪٭ازٮ ثي٧ٯ ضسٮ ٚٯ اظ ٛ٧ٚٱبي ٗ٦طض زض ٦بزٮ  54ايٖ ٩ب٪٭ ٨استٓبزٮ ٦ي٫٫ٚس يجبضت٫س اظ:
٧ٰ -1سط ثي٧ٯ ضسٮ.
 -2ض٭ٰط ثي٧ٯ ضسٮ زض غ٭ضتي ٚٯ ً٦بش ا ٬ت٭سف ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٨تأ٦ي٦ ٩يض٭ز  ٬س ٩ا ٬اظ ضػت سب٦ ٠تزب٬ظ ثبضس يب قجٕ
٪هط ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظٚبضاْتبزٮ ض٫بذتٯ ض٭ز.
ْ -3طظ٪سا ٨ثي٧ٯ ضسٮ ٚٯ زاضاي يٛي اظ ضطايف ظيط ثبض٫س:
ا٧ٚ - ّ٢تط اظ ٰزسٮ سب ٠ت٧ب ٤زاضتٯ ثبض٫س  ٬زض ٦٭ضز ْطظ٪سا ٨ا٪بث ثٯ ضطـ ٪ساضت ٩ض٭ٰط تب ثيست سبٟ٢ي  ٬يب ٫٦حػطا"
قجٕ ٞ٭اٰي يٛي اظ٦إسسبت ضس٧ي آ٦٭ظضي ثٯ تحػي ١اضتُب ٠زاضتٯ ثبض٫س.
ة  -زض احط ثي٧بضي يب ٗ٪ع يؿ ٭ قجٕ ٞ٭اٰي سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٖبزض ثٯ ٚبض ٪جبض٫س.
 -4پسض ٦ ٬بزض تحت ت ١ٓٛثي٧ٯ ضسٮ ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ س ٩پسض اظ ضػت سب ٬ ٠س٦ ٩بزض اظ پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب٦ ٠تزب٬ظ ثبضس  ٬يب
ايٛ٫ٯ ثٯ تطريع٧ٚيسي٭٪ٱبي پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91اظٚبضاْتبزٮ ثبض٫س  ٬زض ٰط حب ٠اظ سبظ٦ب٦ ٨ست٧طي زضيبْت ٧٫٪بي٫س.
٦بزٮ  - 59ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ تحت ً٦ب٢زٯ  ٬يب زض٦ب٪ٱبي ت٭ا٨ثرطي ٖطاض ٦يٞيط٪س  ٬ث٫ب ثٯ تطريع سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت
زض٦ب٪ي ٦٭ٖتب" ٖبزض ثٯ ٚبض ٪يست٫س ثٯ ضطـ يس ٤اضتُب ٠ثٯ ٚبض  ٬يس ٤زضيبْت ٦عز يب حٗ٭ٔ استحٗبٔ زضيبْت َطا٦ت زست٧عز ضا
ثب ضيبيت ضطايف ظيط ذ٭اٰ٫س زاضت:

ا - ّ٢ثي٧ٯ ضسٮ ثط احط ح٭ازث ٪بضي اظ ٚبض َ ٬يط ٪بضي اظ ٚبض يب ثي٧بضيٱبي حطْٯاي تحت زض٦بٖ ٨طاض ٞطْتٯ ثبضس.

ة  -زض غ٭ضتي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ سجت ثي٧بضي  ٬قجٕ ٞ٭اٰي پعض ٙاحتيبد ثٯ استطاحت ٦ك ٕ٣يب ثستطي ضس ٨زاضتٯ ثبضس ٬
زض تبضيد ايال٤ثي٧بضي ٦طُ٭ ٠ثٯ ٚبض ث٭زٮ  ٬يب زض ٦طذػي استحٗبٖي ثبضس.
٦بزٮ  -61ح٭ازث ٪بضي اظ ٚبض ح٭ازحي است ٚٯ زض حي ٩ا٪زب٬ ٤نيٓٯ  ٬ثٯ سجت آ ٨ثطاي ثي٧ٯ ضسٮ اتٓبٔ ٦ياْتس.
ٗ٦ػ٭ز اظ حي ٩ا٪زب٬ ٤نيٓٯ ت٧ب ٤اٖ٬بتي است ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ زض ٚبضٞبٮ يب ٦إسسبت ٬اثستٯ يب سبذت٧ب٪ٱب ٦ ٬ح٭قٯ آ٦ ٨طُ٭٠
ٚبض ثبضس  ٬يب ثٯ زست٭ضٚبضْط٦ب زض ذبضد اظ ٦ح٭قٯ ٚبضٞبٮ يٱسٮزاض ا٪زب٦ ٤أ٦٭ضيتي ثبضس.
اٖ٬بت ٦طارًٯ ثٯ زض٦بٟ٪بٮ  ٬يب ثي٧بضستب ٬ ٨يب ثطاي ً٦ب٢زبت زض٦ب٪ي  ٬ت٭ا٨ثرطي  ٬اٖ٬بت ضْت  ٬ثطٞطت ثي٧ٯ ضسٮ اظ ٫٦ع ٠ثٯ
ٚبضٞبٮ رعء اٖ٬بت ا٪زب٬٤نيٓٯ ٦حس٭ة ٦ي ٞطزز ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ حبزحٯ زض ظ٦ب ٨يبزي ضْت  ٬ثطٞطت ثٯ ٚبضٞبٮ اتٓبٔ اْتبزٮ
ثبضس.
ح٭ازحي ٚٯ ثطاي ثي٧ٯ ضسٮ حي ٩اٖسا ٤ثطاي ٪زبت سبيط ثي٧ٯضسٞب٦ ٬ ٨سبيست ثٯ آ٪ب ٨اتٓبٔ ٦ياْتس حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض
٦حس٭ة ٦يض٭ز.
٦بزٮ  -61ثي٧بضيٱبي حطْٯاي ثٯ ٦٭رت رس٢٬ي ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٰيأت ٦سيطٮ ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب ٨ذ٭اٰس ضسيس تًيي٩
٦يٞطزز٦ .ست ٦سئ٭٢يت سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٪سجت ثٯ زض٦بٰ ٨ط ي ٙاظ ثي٧بضيٱبي حطْٯاي پس اظ تُييط ٚبض ثي٧ٯ
ضسٮ ثٯ ضطحي است ٚٯ زض رس٦ ٠٬عث٭ض ٖيس٦يض٭ز.
٦بزٮ ٦ -62ست پطزاذت َطا٦ت زست٧عز ايب ٤ثي٧بضي ٦ ٬يعا ٨آ ٨ثٯ ضطح ظيط ٦يثبضس:
َ -1طا٦ت زست٧عز اظ ا٢٬ي ٩ض٬ظي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثط احط حبزحٯ يب ثي٧بضي حطْٯاي  ٬ثٯ ٦٭رت تطريع سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت
زض٦ب٪ي ٖبزض ثٯ ٚبض٪جبضس پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
زض ٦٭اضزي ٚٯ يس ٤اضتُب ٠ثٯ ٚبض ً٦ ٬ب٢زٯ ثٯ سجت ثي٧بضي ثبضس زض غ٭ضتي ٚٯ ثي٧بض زض ثي٧بضستب ٨ثستطي ٪ط٭ز َطا٦ت
زست٧عز اظ ض٬ظ چٱبض ٤پطزاذتذ٭اٰس ضس.
 -2پطزاذت َطا٦ت زست٧عز تب ظ٦ب٪ي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ تطريع سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٖبزض ثٯ ٚبض ٪ج٭زٮ  ٬ثٯ ٦٭رت
ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ٚبضاْتبزٮ ض٫بذتٯ ٪طسٮ ثبضس ازا٦ٯ ذ٭اٰس يبْت.
َ -3طا٦ت زست٧عز ثي٧ٯ ضسٮ اي ٚٯ زاضاي ٰ٧سط يب ْطظ٪س يب پسض ٦ ٬بزض تحت ت ١ٓٛثبضس ثٯ ٦يعا ٨سٯ چٱبض ٤آذطي٦ ٩عز يب
حٗ٭ٔ ض٬ظا٪ٯ ا ٬پطزاذت٦يٞطزز.

َ -4طا٦ت زست٧عز ثي٧ٯ ضسٮ اي ٚٯ ٰ٧سط يب ْطظ٪س يب پسض ٦ ٬بزض تحت ت٪ ١ٓٛساضتٯ ثبضس ً٦بز ٠ز ٬س٭ ٤آذطي٦ ٩عز يب حٗ٭ٔ
ض٬ظا٪ٯ ا٦ ٬يثبضس ٟ٦ط ايٛ٫ٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ٰعي٫ٯ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ثستطي ض٭ز ٚٯ زض اي ٩غ٭ضت َطا٦ت زست٧عز
ً٦بز ٠ي ٙز ٤٬آذطي٦ ٩عز يب حٗ٭ٔ ض٬ظا٪ٯ٬ي ذ٭اٰس ث٭ز.
ٰ -5ط ٞبٮ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ثي٧ٯ ضسٮ اي ضا ثطاي ً٦ب٢زٯ ثٯ ضٱطستب ٨زيٟطي ايعا ٤زاضز  ٬زض٦ب ٨ا ٬ضا ثٯ ق٭ض
سطپبيي ا٪زب ٤زٰس يال٬ٮ ثط َطا٦ت زست٧عز ٦تًً٦ ٕ٣بز ٠غس زضغس َطا٦ت زست٧عز ض٬ظا٪ٯ ٰ ٥ثبثت ٰعي٫ٯ ٰط ض٬ظ اٖب٦ت ا٬
پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
زض غ٭ضتي ٚٯ ثٯ تطريع پعضً٦ ٙب٢ذ ٦بزاٚ ٤ٯ ثي٧بض احتيبد ثٯ ٰ٧طاٮ زاضتٯ ثبضس يال٬ٮ ثط ٦ربضد ٦سبْطت ً٦بز ٠پ٫زبٮ
زضغس حٗ٭ٔ يب زست٧عزثي٧ٯ ضسٮ ٪يع ثٯ ٰ٧طاٮ ثي٧بض اظ قطِ سبظ٦ب ٨پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -63زض ٦٭ضز ثي٧بضيٱب يب ح٭ازث آذطي٦ ٩عز يب حٗ٭ٔ ض٬ظا٪ٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثٯ ٫٦ه٭ض ٦حبسجٯ َطا٦ت زست٧عز ايب ٤ثي٧بضي
يجبضت است اظ ر٧ى ١ٚزضيبْتي ثي٧ٯ ضسٮ ٚٯ ثٯ ٦أذص آ ٨حٕ ثي٧ٯ زضيبْت ضسٮ است زض آذطي 91 ٩ض٬ظ ٖج ١اظ ضط٬و ثي٧بضي
تٗسي ٥ثٯ ض٬ظٰبي ٚبض  ٬زض ٦٭ضز ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯٚبض٦عز زضيبْت ٦ي٫٫ٚس آذطي٦ ٩عز يجبضت است اظ ر٧ى  ١ٚزضيبْتي ثي٧ٯ
ضسٮ ٚٯ ثٯ ٦أذص آ ٨حٕ ثي٧ٯ زضيبْت ضسٮ است زض آذطي 91 ٩ض٬ظ ٖج ١اظضط٬و ثي٧بضي تٗسي ٥ثط ٪٭ز ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ َطا٦ت
زست٧عز اي٦ ٩ج ٍ٣اظ َطا٦ت زست٧عزي ٚٯ ثٯ حساٖ٦ ١عز ٚبضٞط يبزي تً٦ ٕ٣يٞيطز ٧ٚتط ٪جبضس .زضغ٭ضتي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ
زضيبْت ٫٫ٚسٮ ٚبض٦عز نطِ سٯ ٦بٮ ٦صٚ٭ض ٦ستي اظ َطا٦ت زست٧عز استٓبزٮ ٚطزٮ ثبضس ٦ت٭سف زست٧عزي ٚٯ ٦ج٫بي ٦حبسجٯ
َطا٦تزست٧عز ٦صٚ٭ض ٖطاض ٞطْتٯ است ثٯ ٫٦ع٢ٯ زست٧عز ض٬ظا٪ٯ ايب ٤ثي٧بضي تٗ٣ي  ٬زض ٦حبسجٯ ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -64زض ٦٭اضزي ٚٯ ٚبضْط٦بيب ٨قجٕ ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضات زيٟطي  ّ٣ٛ٦ثبض٫س حٗ٭ٔ يب ٦عز ثي٧ٯضسٞب ٨ثي٧بض ذ٭ز ضا پطزاذت
٧٪بي٫س سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ْٗف يٱسٮزاض ً٦ب٢زٯ آ٪ٱب قجٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰس ث٭ز.
تجػطٮ  -زض ٦٭اضزي ٚٯ ٚبضْط٦بيب ٨قجٕ ٖ٭ا٪ي ٩زيٟطي  ّ٣ٛ٦ثبض٫س حٗ٭ٔ ٚبضٞطا٦ ٨س٣٭ ٠ذ٭ز ضا پطزاذت ٧٪بي٫س سبظ٦ب٨
ْٗف يٱسٮزاض ً٦ب٢زٯ آ٪ٱبقجٕ ٗ٦طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ  -65زض غ٭ضت ٖ٬٭و حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض ٚبضْط٦ب  ّ٣ٛ٦است اٖسا٦بت الظ ٤ا٢٬يٯ ضا ثطاي ر٣٭ٞيطي اظ تطسيس ٬ؾى حبزحٯ
زيسٮ ثٯ ي ١٧آ٬ضزٮ ٦ ٬طاتت ضا نطِ سٯ ض٬ظ ازاضي ٚتجبً ثٯ اقالو سبظ٦ب ٨ثطسب٪س .زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب ثبثت اٖسا٦بت ا٢٬يٯ
٦صٚ٭ض ٦تحٰ ١٧عي٫ٯاي ضسٮ ثبضس سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٰعي٫ٯاي ٦طث٭ـ ضا ذ٭اٰس پطزاذت.
٦بزٮ  -66زض غ٭ضتي ٚٯ حبثت ض٭ز ٖ٬٭و حبزحٯ ٦ستٗي٧ب" ٪بضي اظ يس ٤ضيبيت ٗ٦طضات حٓبنت ْ٫ي  ٬ثط٬ظ ثي٧بضي ٪بضي اظ يس٤
ضيبيت ٗ٦طضات ثٱساضتي  ٬احتيبـ الظ ٤اظ قطِ ٚبضْط٦ب يب ٧٪بي٫سٞب ٨ا ٬ث٭زٮ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي  ٬سبظ٦بٰ ٨عي٫ٯٰبي
٦طث٭ـ ثٯ ً٦ب٢زٯ َ ٬طا٦بت ٦ ٬ست٧طيٱبَ ٬يطٮ ضا پطزاذتٯ  ٬قجٕ ٦بزٮ  51ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ٚبضْط٦ب ٦كب٢جٯ ٬ ٬غ٭ ٠ذ٭اٰس ٧٪٭ز.
تجػطٮ ٗ٦ -1ػط ٦يت٭ا٪س ثب پطزاذت ً٦بز ٠زٮ سب٦ ٠ست٧طي ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ ثٯ سبظ٦ب ٨اظ اي ٩ثبثت ثطيا٢ص٦ٯ ض٭ز.

تجػطٮ ٰ -2ط ٞبٮ ثي٧ٯ ضسٮ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ٦طث٭ـ ثٯ ثي٧ٯ ضرع حب٢ج ثبضس زض غ٭ضت ٖ٬٭و حبزحٯ سبظ٦ب ٬ ٨سبظ٦ب ٨تأ٦ي٩
ذس٦بت زض٦ب٪ي  ٬يبضرػب" ٛ٧ٚٱبي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا ٪سجت ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ ا٪زب ٤ذ٭اٰ٫س زاز  ٬ضطٚتٱبي ثي٧ٯ ٦٭نٓ٫س
ذسبضات ٬اضزٮ ثٯ سبظ٦ب٪ٱب ضا زض حس٬ز تًٱساتذ٭ز ٪سجت ثٯ ضرع حب٢ج ثپطزاظ٪س.
٦بزٮ  -67ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٨يب ٰ ٧سط ثي٧ٯ ضسٮ ٦طز زض غ٭ضتي ٚٯ نطِ ي ٙسبٖ ٠ج ١اظ ظاي٧ب ٨سبثٗٯ پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ضػت
ض٬ظ ضا زاضتٯ ثبضس٦ي ت٭ا٪س ثٯ ضطـ يس ٤اضتُب ٠ثٯ ٚبض اظ  ٙ٧ٚثبضزاضي استٓبزٮ ٧٪بيس ٙ٧ٚ .ثبضزاضي ز ٬س٭ ٤آذطي٦ ٩عز يب
حٗ٭ٔ ثي٧ٯ ضسٮ قجٕ ٦بزٮ ٦ 63يثبضس ٚٯحساٚخط ثطاي ٦ست ز٬اظزٮ ٰٓتٯ رً٧ب" ٖج ٬ ١ثًس اظ ظاي٧ب ٨ثسٚ ٨٬سط سٯ ض٬ظ ا٠٬
پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -68ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٨يب ٰ٧سط ثي٧ٯ ضسٮ ٦طز زض غ٭ضتي ٚٯ زض ق٭٦ ٠ست ي ٙسبٖ ٠ج ١اظ ٬ؾى ح ١٧حٕ ثي٧ٯ ضػت ض٬ظ
ضا پطزاذتٯ ثبضس اظٛ٧ٚٱب ً٦ ٬بي٫ٯٰبي قجي ً٦ ٬ب٢زبت ٖج ١اظ ظاي٧ب ٬ ٨حي ٩ظاي٧ب ٬ ٨ثًس اظ ٬ؾى ح ١٧استٓبزٮ ذ٭اٰس ٚطز.
سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ث٫ب ثٯ زضذ٭است ثي٧ٯ ضسٮ ٦يت٭ا٪س ثٯ ربي ٛ٧ٚٱبي ٦صٚ٭ض ٦جُ٣ي ٬رٯ ٗ٪س ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ
پطزاذت ٧٪بيس٦ ،ج٦ ٍ٣عث٭ض زضآيي٪٩ب٦ٯ اي ٚٯ اظ قطِ ٰيأت ٦سيطٮ تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي تٱيٯ  ٬ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي سبظ٦ب٨
٦يضسس تًيي ٩ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -69زض غ٭ضتي ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٬ ٨يب ٰ٧سط ثي٧ٯ ضسٮ ٦طز ثٯ ثي٧بضيٱبيي ٦جتال ض٭ز ٚٯ ضيطزاز ٨ثطاي قٓ ١ا ٬ظيب٨آ٬ض ثبضس
يب پس اظ ظاي٧بْ ٨٭تض٭ز ضيط ٦٭ضز ٪يبظ تب ٦18بٰٟي تح٭ي ١ذ٭اٰس ضس.
ْػ ١ضط - ٥اظ ٚبض اْتبزٞي
٦بزٮ  -71ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ قجٕ ٪هط پعضً٦ ٙب٢ذ َيط ٖبث ١يالد تطريع زازٮ ٦يض٭٪س پس اظ ا٪زب ٤ذس٦بت ت٭ا٨ثرطي ٬
ايال٪ ٤تيزٯ ت٭ا٨ثرطييب اضتُب ٠چ٫ب٪چٯ قجٕ ٪هط ٧ٚيسي٭٪ٱبي پعضٛي ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ ٨ت٭ا٪بيي ذ٭ز ضا ٚال" يب
ثًؿب" اظ زست زازٮ ثبض٫س ثٯ تطتيت ظيط ثب آ٪ٱب ضْتبضذ٭اٰس ضس:
اٰ - ّ٢طٞبٮ زضرٯ ٚبٰص ٖسضت ٚبض ثي٧ٯ ضسٮ ضػت  ٬ضص زضغس  ٬ثيطتط ثبضس اظ ٚبضاْتبزٮ ٣ٚي ض٫بذتٯ ٦يض٭ز.
ة  -چ٫ب٪چٯ ٦يعاٚ ٨بٰص ٖسضت ٚبض ثي٧ٯ ضسٮ ثي ٩سي  ٬سٯ تب ضػت  ٬ضص زضغس  ٬ثٯ ي٣ت حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض ثبضس اظ ٚبض
اْتبزٮ رعيي ض٫بذتٯ٦يض٭ز.
د  -اٞط زضرٯ ٚبٰص ٖسضت ٚبض ثي٧ٯ ضسٮ ثي ٩زٮ تب سي  ٬سٯ زضغس ث٭زٮ ٦ ٬٭رت آ ٨حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض ثبضس استحٗبٔ
زضيبْت َطا٦ت ٗ٪عٗ٦ك٭و ضا ذ٭اٰس زاضت.
٦بزٮ  -71ثي٧ٯ ضسٮ اي ٚٯ زض احط حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض يب ثي٧بضي حطْٯاي اظ ٚبض اْتبزٮ ٣ٚي ض٫بذتٯ ض٭ز ثس ٨٬زض ٪هط ٞطْت٩
٦ست پطزاذت حٕ ثي٧ٯاستحٗبٔ زضيبْت ٦ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٪بضي اظ ٚبض ضا ذ٭اٰس زاضت..

٦بزٮ ٦ -72يعا٦ ٨ست٧طي ٦بٰب٪ٯ اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي ٪بضي اظ ٚبض يجبضت است اظ ي ٙسي  ٬پ٫ز٦ ٥عز يب حٗ٭ٔ ٦ت٭سف ثي٧ٯ
ضسٮ ؾطة زض س٫٭اتپطزاذت حٕ ثي٧ٯ ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ اي٦ ٩ج ٍ٣اظ پ٫زبٮ زضغس ٦عز يب حٗ٭ٔ ٦ت٭سف ٦بٰب٪ٯ ا٧ٚ ٬تط  ٬اظ غس
زضغس آ ٨ثيطتط ٪جبضس.
زض ٦٭ضز ثي٧ٯ ضسٞب٪ي ٚٯ زاضاي ٰ٧سط ث٭زٮ يب ْطظ٪س يب پسض ٦ ٬بزض تحت ت ١ٓٛزاضتٯ ثبض٫س ٦ ٬ست٧طي استحٗبٖي آ٪ٱب اظ ضػت
زضغس ٦عز يب حٗ٭ٔ ٦ت٭سف آ٪ٱب ٧ٚتط ثبضس يال٬ٮ ثط آً٦ ٨بز ٠زٮ زضغس ٦ست٧طي استحٗبٖي ثٯ ي٫٭ا٦ ٙ٧ٚ ٨طط٬ـ ثط آٚ ٨ٯ
ر٧ى ٦ست٧طي  ٙ٧ٚ ٬اظ  %61تزب٬ظ ٫ٛ٪سپطزاذت ذ٭اٰس ضس.
تجػطٮ  -1ض٭ٰط يب ْطظ٪س يب پسض يب ٦بزض ثب ضطايف ظيط تحت ت ١ٓٛثي٧ٯ ضسٮ ٦حس٭ة ٦يض٭٪س:
 -1س ٩ض٭ٰط اظ ضػت سب٦ ٠تزب٬ظ ثبضس  ٬يب ثٯ تطريع ٧ٚيسي٭٪ٱبي پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ ٚبض اْتبزٮ ٣ٚي
ث٭زٮ  ٬زض ٰط ز ٬حب٢تثٯ ح ٥ٛايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ست٧طي زضيبْت ٧٫٪بيس ً٦ ٬بش ا ٬ت٭سف ظ ٨تأ٦ي ٩ض٭ز.
ْ -2طظ٪سا ٨ثي٧ٯ ضسٮ ٚٯ حبئع ضطايف ٦صٚ٭ض زض ث٫س ٦ 3بزٮ  58ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبض٫س.
 -3س ٩پسض اظ ضػت  ٬س٦ ٩بزض اظ پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب ٠ثيطتط ث٭زٮ يب ايٛ٫ٯ ثٯ تطريع ٧ٚيسي٭٪ٱبي پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ 91
ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظٚبضاْتبزٮ ثبض٫س ً٦ ٬بش آ٪ٱب ت٭سف ثي٧ٯ ضسٮ تأ٦ي ٬ ٩زض ٰط حب ٠ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ست٧طي زضيبْت ٪ساض٪س.
تجػطٮ ٦ -2عز يب حٗ٭ٔ ٦ت٭سف ٦بٰب٪ٯ ثي٧ٯ ضسٮ ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ يجبضت است اظ ر٧ى ٦ ١ٚعز يب حٗ٭ٔ اٚ ٬ٯ ثٯ ٦أذص آ٨
حٕ ثي٧ٯ زضيبْت ٞطزيسٮ نطِ ٰٓت غس  ٬ثيست ض٬ظ ٖج ١اظ ٖ٬٭و حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض يب ضط٬و ثي٧بضي حطْٯاي ٚٯ ٫٦زط ثٯ
اظٚبضاْتبزٞي ضسٮ است تٗسي ٥ثٯ ض٬ظٰبي ٚبض ؾطةزضسي.
٦بزٮ  -73ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ اي ٚٯ زض احط حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض ثي ٩سي  ٬سٯ تب ضػت  ٬ضص زضغس ت٭ا٪بيي ٚبض ذ٭ز ضا زست زازٮ
ثبضس ٦ست٧طياظٚبضاْتبزٞي رعيي ٪بضي اظ ٚبض پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
٦يعا٦ ٨ست٧طي يجبضت است اظ حبغ ١ؾطة زضغس اظٚبضاْتبزٞي زض ٦ج٦ ٍ٣ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي استحٗبٖي ٚٯ قجٕ ٦بزٮ
 71ايٖ ٩ب٪٭ ٨تًيي٦٩يٞطزز.
٦بزٮ  -74ثي٧ٯ ضسٮاي ٚٯ زض احط حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض ثي ٩زٮ تب سي  ٬سٯ زضغس ت٭ا٪بيي ٚبض ذ٭ز ضا اظ زست زازٮ ثبضس استحٗبٔ
زضيبْت َطا٦ت ٗ٪ع يؿ٭ ضا ذ٭اٰس زاضت ٦يعا ٨ايَ ٩طا٦ت يجبضت است اظ سي  ٬ضص ثطاثط ٦ست٧طي استحٗبٖي ٗ٦طض زض ٦بزٮ
 72ايٖ ٩ب٪٭ ٨ؾطة زض ،زضغس اظٚبضاْتبزٞي.

٦بزٮ  -75ثي٧ٯ ضسٮاي ٚٯ نطِ زٮ سبٖ ٠ج ١اظ ٖ٬٭و حبزحٯ َيط ٪بضي اظ ٚبض يب اثتالء ثٯ ثي٧بضي حساٖ ١حٕ ثي٧ٯ ي ٙسبٚ ٠بض
ضا ٚٯ ٦تؿ ٩٧حٕ ثي٧ٯ ٪٭ز ض٬ظ ٚبض نطِ ي ٙسبٖ ٠ج ١اظ ٖ٬٭و حبزحٯ يب ثي٧بضي ٫٦زط ثٯ اظٚبضاْتبزٞي ثبضس پطزاذت ٧٪٭زٮ
ثبضس زض غ٭ضت اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي حٕ استٓبزٮ اظ٦ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي َيط ٪بضي اظ ٚبض ٦بٰب٪ٯ ضا ذ٭اٰس زاضت.
تجػطٮ٦ -حبسجٯ ٦ت٭سف زست٧عز ٦ ٬ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ ْ٭ٔ ثٯ تطتيت ٗ٦طض زض ٦بزٮ  71ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨تجػطٮ 2
آ ٨غ٭ضت ذ٭اٰسٞطْت.
ْػٰٓ ١ت - ٥ثبظ٪طستٟي
٦بزٮ ٦ -76ط٧٭٢ي ٩ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض غ٭ضت حبئعث٭ز ٨ضطايف ظيط حٕ استٓبزٮ اظ ٦ست٧طي ثبظ٪طستٟي ضا ذ٭اٰ٫س زاضت.
 -1حساٖ ١زٮ سب ٠حٕ ثي٧ٯ ٗ٦طض ضا ٖج ١اظ تبضيد تٗبؾبي ثبظ٪طستٟي پطزاذتٯ ثبض٫س.
 -2س٦ ٩طز ثٯ ضػت سب ٠ت٧ب ٬ ٤س ٩ظ ٨ثٯ پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب ٠ت٧ب ٤ضسيسٮ ثبضس.
تجػطٮ  -زض ٦٭ضز اْطازي ٚٯ ٖج ١اظ تٗبؾبي ثبظ٪طستٟي حساٖ٦ ١ست ثيست سب٦ ٠ت٭ا٢ي يب ثيست  ٬پ٫ذ سب٦ ٠ت٫ب٬ة زض
٫٦بقٕ ثس آة ٰ ٬٭ا ٚبضٚطزٮا٪س  ٬يب آٛ٪ٯ ثٯ ٚبضٰبي سرت ٦ ٬ر ١سال٦تي (ظيب٨آ٬ض) اضتُب ٠زاضتٯا٪س س ٩ثبظ٪طستٟي پ٫زبٮ ٬
پ٫ذ سب ٠ت٧ب ٤ذ٭اٰس ث٭زٚ ،سب٪ي ٚٯ سي سب ٠ت٧بٚ ٤بض ٚطزٮ  ٬حٕ ثي٧ٯ ٗ٦طض ضا ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذتٯ ثبض٫س زض غ٭ضت زاضت٩
پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب ٠ت٧ب٦ ٤ي ت٭ا٫٪س تٗبؾبي ٦ست٧طي ثبظ٪طستٟي ٫٫ٚس٫٦ .بقٕثس آة ٰ ٬٭ا ٚ ٬بضٰبي ظيب٨آ٬ض ثٯ ٦٭رت آيي٪٩ب٦ٯ
٦طث٭ـ ٦ػ٭ة ٰيأت ٬ظيطا ٨تًيي ٩ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٦ -77يعا٦ ٨ست٧طي ثبظ٪طستٟي يجبضت است اظ ي ٙسي  ٬پ٫ز٦ ٥ت٭سف ٦عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯ ضسٮ ؾطة زض س٫٭ات
پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ٦طط٬ـثط آٚ ٨ٯ اظ غس زضغس ٦ت٭سف ٦عز يب حٗ٭ٔ تزب٬ظ ٧٫٪بيس.
تجػطٮ ٦ -ت٭سف ٦عز يب حٗ٭ٔ ثطاي ٦حبسجٯ ٦ست٧طي ثبظ٪طستٟي يجبضت است اظ ٦ز٧٭و ٦عز يب حٗ٭ٔ ثي٧ٯ ضسٮ ٚٯ ثط اسبس
آ ٨حٕ ثي٧ٯپطزاذت ٞطزيسٮ نطِ آذطي ٩ز ٬سب ٠پطزاذت حٕ ثي٧ٯ تٗسي ٥ثط ثيست  ٬چٱبض.
٦بزٮ ٚ -78بضْط٦ب ٦يت٭ا٪س ثبظ٪طستٟي ثي٧ٯ ضسٞب٪ي ضا ٚٯ حساٖ ١پ٫ذ سب ٠پس اظ ضسيس ٨ثٯ س ٩ثبظ٪طستٟي ٗ٦طض زض اي٩
ٖب٪٭ ٨ثٯ ٚبض ذ٭ز ازا٦ٯزازٮا٪س اظ سبظ٦ب ٨تٗبؾب ٧٪بيس.
٦بزٮ  -79زض ٦٭ضز ٦سترس٦ي ٩ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖب٪٭ ٨اٚخطيت سٱب ٤آ٪ٱب ٦تً ٕ٣ثٯ ثرص ذػ٭غي ضسٮ يب ثط٭ز
ثٯ تطتيت ظيط ضْتبضذ٭اٰس ضس:
٦ -1سترس٦ي٦ ٩ط٧٭٦ ٠بزٮ ٗ٦ 33طضات استرسا٦ي ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٦ ٬سترس٦ي ٩ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٚٯ ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات
ثبظ٪طستٟي ٬ ٬نيٓٯذبظ ث٭زٮا٪س تبثى ٗ٦طضات ثبظ٪طستٟي ٬ ٬نيٓٯ ٦٭ضز ي ١٧ذ٭ز ذ٭اٰ٫س ث٭ز.

٦ -2سترس٦ي ٩ضطٚتٱبي ز٢٬تي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٰست٫س ٦ط٧٭ٗ٦ ٠طضات ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰ٫س ضس.
 -3سبيط ٦سترس٦ي ٩تبثى ٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨ح٧بيت ٚبض٫٦سا ٨زض ثطاثط احطات ٪بضي اظ پيطي  ٬اظٚبضاْتبزٞي ْ ٬٭ت ذ٭اٰ٫س ضس.
٪ -4ح٭ٮ احتسبة س٭اثٕ ذس٦ت ز٢٬تي ٦سترس٦ي٦ ٩صٚ٭ض زض ث٫سٰبي ٦ ٬ 3٬ 1يعا ٨پطزاذت ٚس٭ض ثبظ٪طستٟي ت٭سف
٦سترسٚ ٬ ٤بضْط٦ب ٧ٰ ٬چ٫ي ٩تطتيت تًيي ٩حٗ٭ٔ ثبظ٪طستٟي ٬ ٬نيٓٯ ٦سترس٦ي ٩آ٪ب ٨ثٯ ٦٭رت آيي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ
ت٭سف ٬ظاضت ضْبٮ ارت٧بيي ثب ٰٛ٧بضيسبظ٦ب ٨ا٦٭ض ازاضي  ٬استرسا٦ي ٚط٭ض ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي تأ٦ي ٩ارت٧بيي ٦يضسس.
ْػٰ ١طت٦ - ٥طٜ
٦بزٮ  -81ثبظ٦ب٪سٞب٬ ٨ارس ضطايف ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي زض يٛي اظ حبالت ظيط ٦ست٧طي ثبظ٦ب٪سٞب ٨زضيبْت ذ٭اٰ٫س زاضت:
 -1زض غ٭ضت ْ٭ت ثي٧ٯ ضسٮ ثبظ٪طستٯ.
 -2زض غ٭ضت ْ٭ت ثي٧ٯ ضسٮ اظ ٚبض اْتبزٮ ٣ٚي ٦ست٧طيثٟيط.
 -3زض غ٭ضت ْ٭ت ثي٧ٯ ضسٮ اي ٚٯ زض زٮ سب ٠آذط حيبت ذ٭ز حساٖ ١حٕ ثي٧ٯ ي ٙسبٚ ٠بض ضا زض آذطي ٩سب ٠حيبت
پطزاذتٯ ثبضس.
 -4زض ٦٭اضزي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ثط احط حبزحٯ ٪بضي اظ ٚبض يب ثي٧بضيٱبي حطْٯاي ْ٭ت ٧٪بيس.
٦بزٮ  -81ثبظ٦ب٪سٞب٬ ٨ارس ضطايكي ٦ت٭ْي ٚٯ استحٗبٔ زضيبْت ٦ست٧طي ضا ذ٭اٰ٫س زاضت يجبضت٫س اظ:
 -1ييب ٠زائ ٥ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ٦بزاٚ ٤ٯ ض٭ٰط اذتيبض ٛ٪طزٮ است.
ْ -2طظ٪سا٦ ٨ت٭ْي زض غ٭ضتي ٚٯ س ٩آ٪ب٧ٚ ٨تط اظ ٰيزسٮ سب ٠ت٧ب ٤ثبضس  ٬يب ٫٦حػطا" ثٯ تحػي ١اضتُب ٠زاضتٯ ثبض٫س يب ثٯ
ي٣ت ثي٧بضي يب ٗ٪عيؿ٭ قجٕ ٞ٭اٰي ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨بزض ثٯ ٚبض ٪جبض٫س.
 -3پسض ٦ ٬بزض ٦ت٭ْي زض غ٭ضتي ٚٯ ا٬ال" تحت ت ١ٓٛا ٬ث٭زٮ حب٪يب" س ٩پسض اظ ضػت سب ٬ ٠س٦ ٩بزض اظ پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب٠
تزب٬ظ ٚطزٮ ثبضس  ٬يب آٚ٨ٯ ثٯ تطريع ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظٚبضاْتبزٮ ثبض٫س  ٬زض ٰط حب٦ ٠ست٧طي
اظ سبظ٦ب ٨زضيبْت ٪ساض٪س.
٦بزٮ  -82ثبظ٦ب٪سٞب ٨ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٨ثب ضطايف ظيط اظ ٦ست٧طي استٓبزٮ ذ٭اٰ٫س ٚطز.

 -1ض٭ٰط ٦طط٬ـ ثط ايٛ٫ٯ ا٬ال" تحت ت ١ٓٛظ ٨ث٭زٮ حب٪يب" س ٩ا ٬اظ ضػت سب٦ ٠تزب٬ظ ثبضس يب قجٕ ٪هط ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي
٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ٩ب٪٭ ٨اظٚبضاْتبزٮ ث٭زٮ  ٬زض ٰط حب٦ ٠ست٧طي اظ سبظ٦ب ٨زضيبْت ٫ٛ٪س.
ْ -2طظ٪سا ٨زض غ٭ضت حبئعث٭ز ٨ضطايف ظيط:
ا - ّ٢پسض آ٪ٱب زض ٖيس حيبت ٪ج٭زٮ يب ٬ارس ضطايف ٦صٚ٭ض زض ث٫س ا ٠٬اي٦ ٩بزٮ ثبضس  ٬اظ ٦ست٧طي زيٟطي استٓبزٮ ٫ٛ٪س.
ة  -س ٩آ٪ٱب ٧ٚتط اظ ٰزسٮ سب ٠ت٧ب ٤ثبضس  ٬يب ٫٦حػطا" ثٯ تحػي ١اضتُب ٠زاضتٯ ثبض٫س تب پبيب ٨تحػي ٬ ١يب ثٯ ي٣ت ثي٧بضي
يب ٗ٪ع يؿ٭ قجٕٞ٭اٰي ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨بزض ثٯ ٚبض ٪جبض٫س.
 -3پسض ٦ ٬بزض زض غ٭ضتي ٚٯ ا٬ال" تحت ت ١ٓٛا ٬ث٭زٮ حب٪يب" س ٩پسض اظ ضػت سب ٬ ٠س٦ ٩بزض اظ پ٫زبٮ  ٬پ٫ذ سب ٠تزب٬ظ ٚطزٮ
ثبضس  ٬يب آٚ ٨ٯ ثٯتطريع ٧ٚيسي٭ ٨پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظٚبضاْتبزٮ ثبض٫س  ٬زض ٰط حب٦ ٠ست٧طي اظ سبظ٦ب٨
زضيبْت ٪ساض٪س.
٦بزٮ  -83سٱ٦ ٥ست٧طي ٰط ي ٙاظ ثبظ٦ب٪سٞب ٨ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ثٯ ضطح ظيط ٦يثبضس:
٦ -1يعا٦ ٨ست٧طي ٰ٧سط ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ً٦بز ٠پ٫زبٮ زضغس ٦ست٧طي استحٗبٖي ثي٧ٯ ضسٮ است  ٬زض غ٭ضتي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ
٦طز زاضاي چ٫سٰ٧سط زائ ٥ثبضس ٦ست٧طي ثٯ تسب٬ي ثي ٩آ٪ب ٨تٗسي ٥ذ٭اٰس ضس.
٦ -2يعا٦ ٨ست٧طي ٰط ْطظ٪س ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ً٦بز ٠ثيست  ٬پ٫ذ زضغس ٦ست٧طي استحٗبٖي ثي٧ٯ ضسٮ ٦يثبضس  ٬زض غ٭ضتي
ٚٯ پسض ٦ ٬بزض ضا اظزست زازٮ ثبضس ٦ست٧طي ا ٬ز ٬ثطاثط ٦يعا٦ ٨صٚ٭ض ذ٭اٰس ث٭ز.
٦ -3يعا٦ ٨ست٧طي ٰط ي ٙاظ پسض ٦ ٬بزض ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ً٦بز ٠ثيست زضغس ٦ست٧طي استحٗبٖي ثي٧ٯ ضسٮ ثبضس.
د

٦ز٧٭و ٦ست٧طي ثبظ٦ب٪سٞب ٨ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ٪جبيس اظ ٦يعا٦ ٨ست٧طي استحٗبٖي ٦ت٭ْي تزب٬ظ ٧٪بيس ٰط ٞبٮ ٦ز٧٭و ٦ست٧طي
اظ اي٦ ٩يعا ٨تزب٬ظ ٫ٚسسٱٰ ٥ط ي ٙاظ ٦ست٧طيثٟيطا ٨ثٯ ٪سجت تٗ٣ي ١زازٮ ٦يض٭ز  ٬زض اي ٩غ٭ضت اٞط يٛي اظ
٦ست٧طيثٟيطاْ ٨٭ت ض٭ز يب ْبٖس ضطايف استحٗبٖي زضيبْت٦ست٧طي ٞطزز سٱ ٥ثٗيٯ آ٪ب ٨ثب ت٭رٯ ثٯ تٗسي٥ث٫سي ٦صٚ٭ض زض
اي٦ ٩بزٮ اْعايص ذ٭اٰس يبْت  ٬زض ٰط حب ٠ثبظ٦ب٪سٞب ٨ثي٧ٯ ضسٮ اظ غس زضغس ٦ست٧طيثبظ٦ب٪سٞب٦ ٨ت٭ْي استٓبزٮ ذ٭اٰ٫س ٚطز.
تجػطٮ ٫٦ -ه٭ض اظ ٦ست٧طي استحٗبٖي ثي٧ٯ ضسٮ ٦ت٭ْي ٦ست٧طي حيْ ٩٭ت ا٦ ٬يثبضس .زض ٦٭ضز ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ زض احط ٰط
٪٭و حبزحٯ يب ثي٧بضي ْ٭ت ض٭٪س ٦ست٧طي استحٗبٖي يجبضت است اظ ٦ست٧طي ٚٯ ثطاي ثي٧ٯ ضسٮ اظٚبضاْتبزٮ ٣ٚي حست ٦٭ضز
ثطٖطاض ٦يض٭ز.
٦بزٮ ٰ -84طٞبٮ ثي٧ٯ ضسٮ ْ٭ت ٫ٚس ٰعي٫ٯ  ٬ ٩ٓٚزْ ٩ا ٬اظ قطِ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
ْػ٪ ١ٱ - ٥اظز٬اد  ٬يبئ٣ٯ٫٦سي

٦بزٮ  -85ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ ظ ٨يب ٦طز ٚٯ ثطاي ا٢٬ي ٩ثبض اظز٬اد ٦ي٫ٚس ٦جُ٣ي ً٦بز ٠ي٦ ٙبٮ ٦ت٭سف ٦عز يب حٗ٭ٔ ثب ضيبيت ضطايف
ظيط ثٯ ي٫٭اٙ٧ٚ ٨اظز٬اد پطزاذت ٦يض٭ز.
 -1زض تبضيد اظز٬اد ضاثكٯ استرسا٦ي ا ٬ثب ٚبضْط٦ب ٖكى ٪طسٮ ثبضس.
 -2نطِ پ٫ذ سبٖ ٠ج ١اظ تبضيد اظز٬اد حساٖ ١حٕ ثي٧ٯ ٰٓت غس  ٬ثيست ض٬ظ ٚبض ضا ثٯ سبظ٦ب ٨پطزاذتٯ ثبضس.
 -3يٗس اظز٬اد زائ ٥ث٭زٮ  ٬زض زْتط ضس٧ي اظز٬اد ثٯ حجت ضسيسٮ ثبضس.
تجػطٮ ٦ -1عز يب حٗ٭ٔ ٦ت٭سف ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ يجبضت است اظ ر٧ى زضيبْتي ثي٧ٯ ضسٮ نطِ ز ٬سبٖ ٠ج ١اظ اظز٬اد ٚٯ ثٯ
٦أذص آ ٨حٕ ثي٧ٯپطزاذت ضسٮ است تٗسي ٥ثط .24
تجػطٮ  -2زض غ٭ضتي ٚٯ قطْي ٩يٗس اظز٬اد ٬ارس ضطايف ٦صٚ٭ض زض اي٦ ٩بزٮ ثبض٫س  ٙ٧ٚاظز٬اد ثٯ ٰط زٓ٪ ٬ط زازٮ ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  ٙ٧ٚ -86يبئ٣ٯ٫٦سي ٫٦حػطا" تب زْ ٬طظ٪س ثي٧ٯ ضسٮ پطزاذت ٦يض٭ز ٦طط٬ـ ثط آٚ ٨ٯ :
 -1ثي٧ٯ ضسٮ حساٖ ١سبثٗٯ پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ٰٓت غس  ٬ثيست ض٬ظ ٚبض ضا زاضتٯ ثبضس.
 -2سْ ٩طظ٪سا ٨ا ٬اظ ٰزسٮ سب ٧ٚ ٠تط ثبضس  ٬يب ٫٦حػطاً ثٯ تحػي ١اضتُب ٠زاضتٯ ثبض٫س تب پبيب ٨تحػي ١يب زض احط ثي٧بضي يب
ٗ٪ع يؿ٭ قجٕٞ٭اٰي ٧ٚيسي٭٪ٱبي پعضٛي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  91ايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨بزض ثٯ ٚبض ٪جبض٫س.
٦يعا ٙ٧ٚ ٨يبئ٣ٯ٫٦سي ً٦بز ٠سٯ ثطاثط حساٖ٦ ١عز ض٬ظا٪ٯ ٚبضٞط سبزٮ زض ٫٦بقٕ ٦رت ّ٣ثطاي ٰط ْطظ٪س زض ٰط ٦بٮ ٦يثبضس.
٦بزٮ -87پطزاذت  ٙ٧ٚيبئ٣ٯ٫٦سي ثٯ يٱسٮ ٚبضْط٦ب ٦يثبضس  ٬ثبيس زض ٦٭ٖى پطزاذت ٦عز يب حٗ٭ٔ ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ پطزاذت ض٭ز.
تجػطٮ ٰ -ط ٞبٮ زض ٦٭ضز پطزاذت  ٙ٧ٚيبئ٣ٯ ٫٦سي اذتالْي ثي ٩ثي٧ٯ ضسٮ ٚ ٬بضْط٦ب حبغ ١ض٭ز ثٯ قطيٕ ٦صٚ٭ض زض ْػ ١ح١
اذتالِ ٖب٪٭ٚ ٨بضي ١٧ذ٭اٰس ضس.
ْػ ١زٰٗ٦ - ٥طضات ٣ٚي ضارى ثٯ ٛ٧ٚٱب
٦بزٮ  -88ا٪زب ٤ذس٦بت ثٱساضتي ٦طث٭ـ ثٯ ٦حيف ٚبض ثٯ يٱسٮ ٚبضْط٦بيب ٨است .ثي٧ٯضسٞب٪ي ٚٯ زض ٦حيف ٚبض ثب ٦٭از ظيب٨آ٬ض
اظ ٖجيٞ ١بظٰبي س٧ي ،اضًٯ َ ٬يطٮ ت٧بس زاضتٯ ثبض٫س ثبيس حساٰٖ ١ط سب ٠ي ٙثبض اظ قطِ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي
ً٦بي٫ٯ پعضٛي ض٭٪س.

٦بزٮ  -89اْطازي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ٖ٭ا٪ي ٩سبثٕ ثي٧ٯ ٰبي ارت٧بيي يب ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبظ٪طستٯ  ٬يب اظٚبضاْتبزٮ ضسٮ يب
٦يض٭٪س  ٬اْطاز ثالْػ ١ذب٪٭ازٮ آ٪ٱب ٰ٧چ٫ي ٩اْطازي ٚٯ ٦ست٧طي ثبظ٦ب٪سٞب ٨زضيبْت ٦يزاض٪س ثب پطزاذت ز ٬زضغس اظ ٦ست٧طي
زضيبْتي اظ ذس٦بت زض٦ب٪ي ٦صٚ٭ض زض ث٫سٰبيا ٬ ّ٢ة ٦بزٮ  3ايٖ ٩ب٪٭ ٨ت٭سف سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ثطذ٭ضزاض ذ٭اٰ٫س
ضس٦ .بثٯا٢تٓب٬ت ٬ر٭ٮ پطزاذتي ت٭سف ثي٧ٯضسٞب٦ ٨٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮتب ٦جبُ٢ي ٚٯ قجٕ ؾ٭اثف ٖب٪٭ ٨تأ٦ي ٩زض٦ب٦ ٨سترس٦ي٩
ز٢٬ت ثبيس پطزاذت ض٭ز اظ قطِ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -91اْطاز ضبَ ١زض ٚبضٞبٰٱب ثبيس ٖبث٣يت  ٬استًساز رس٧ب٪ي ٦ت٫بست ثب ٚبضٰبي ٦طر٭و زاضتٯ ثبض٫س ثسي٫٦ ٩ه٭ض
ٚبضْط٦بيب٫ٓ٣ٛ٦ ٨س ٖج ١اظ ثٯٚبض ٧ٞبضز ٨آ٪ٱب تطتيت ً٦بي٫ٯ پعضٛي آ٪ٱب ضا ثسٰ٫س.
زض غ٭ضتي ٚٯ پس اظ استر سا٦ ٤ط٧٭٢يٖ ٩ب٪٭٣ً٦ ٨٭ ٤ض٭ز ٚٯ ٪ب٦جطزٞب ٨زض حي ٩استرساٖ ٤بث٣يت  ٬استًساز ٚبض ٦طر٭و ضا
٪ساضتٯ ٚ ٬بضْط٦ب زض ً٦بي٫ٯپعضٛي آ٪ٱب تًٚ ١٣طزٮ است  ٬ثب٫٢تيزٯ ثي٧ٯ ضسٮ زچبض حبزحٯ ضسٮ  ٬يب ثي٧بضيص ضست يبثس سبظ٦ب٨
تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي  ٬اي ٩سبظ٦بٗ٦ ٨طضات ايٖ٩ب٪٭ ٨ضا زضثبضٮ ثي٧ٯ ضسٮ ارطا ٰ ٬عي٫ٯٰبي ٦طث٭ـ ضا اظ ٚبضْط٦ب قجٕ ٦بزٮ 51
ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨كب٢جٯ ٬ ٬غ٭ ٠ذ٭اٰ٫س ٧٪٭ز.
٦بزٮ  -91ثطاي تًيي٦ ٩يعا ٨اظٚبضاْتبزٞي رس٧ي  ٬ض٬حي ثي٧ٯضسٞب ٬ ٨اْطاز ذب٪٭ازٮ آ٪ٱب ٧ٚيسي٭٪ٱبي ثس٬ي  ٬تزسيس ٪هط
پعضٛي تطٛي ١ذ٭اٰسضس .تطتيت تطٛي ٬ ١تًيي ٩ايؿب  ٬تطتيت ضسيسٞي  ٬غس٬ض ضأي ثط اسبس رس٦ ٠٬يعا ٨اظٚبضاْتبزٞي
قجٕ آيي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز اي٩سبظ٦ب ٬ ٨سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ثٯ تػ٭يت ض٭ضاي يب٢ي ٦يضسس.
٦بزٮ  -92ثٯ ٫٦ه٭ض ٪هبضت ثط حس ٩ارطاي ٬نبيّ زض٦ب٪ي ٪بضي اظ ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ٓ٪ 3 ٨ط اظ ٚبضض٫بسب ٨ثي٧ٯ زض٦ب٪ي ثٯ
ا٪تربة ٬ظيط ضْبٮ ارت٧بييزض ض٭ضاي ْ٫ي سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ ٖ 4ب٪٭ ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي
٦سترس٦ي ٩ز٢٬ت يؿ٭يت ذ٭اٰ٫س يبْت.
٦بزٮ  -93تُييط ٦يعا ٨اظٚبضاْتبزٞي زض ٦٭اضز ظيط ٦ست٣ع ٤تزسيس ٪هط زض ٦ج٦ ٍ٣ست٧طي ٦يجبضس.
٦ -1ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي زض غ٭ضت اظ ثي ٩ضْت ٩ضطايف اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي ثٯ ٦حؽ اضتُب٦ ٠زسز ٦ست٧طيثٟيط ٖكى
٦يض٭ز .زض غ٭ضتي ٚٯتٗ٣ي٦ ١يعا ٨اظٚبضاْتبزٞي ٪بضي اظ ٚبض ثٯ ٦يعا٫٦ ٨سضد زض ٦٭از  74 ٬ 73ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثبضس حست ٦٭ضز
٦ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي رعيي ٪بضي اظ ٚبض يب َطا٦تٗ٪ع يؿ٭ پطزاذت ذ٭اٰس ضس.
٦ -2ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي رعيي ٪بضي اظ ٚبض ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ  73ايٖ ٩ب٪٭ ٨نطِ پ٫ذ سب ٠اظ تبضيد ثطٖطاضي ٖبث ١تزسيس ٪هط
٦يثبضس.
زض غ٭ضتي ٚٯ زض ٪تيزٯ تزسيس ٪هط ٣ً٦٭ٞ ٤طزز ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ ْبٖس يٛي اظ ضطايف ٗ٦طض ٦يثبضس ٦ست٧طي اٖ ٬كى ذ٭اٰس ضس ٬
زض غ٭ضتي ٚٯ ٦ط٧٭٦ ٠بزٮ 74ايٖ ٩ب٪٭ ٨ض٫بذتٯ ض٭ز َطا٦ت ٦صٚ٭ض زض آ٦ ٨بزٮ ضا زضيبْت ذ٭اٰس ٧٪٭ز.

ٰ -3طٞبٮ ٦يعا ٨اظٚبضاْتبزٞي رعيي ٪بضي اظ ٚبض اْعايص يبثس  ٬اي ٩تُييط ٪تيزٯ حبزحٯ ٫٦زط ثٯ اظٚبضاْتبزٞي ثبضس ٦ست٧طي
اظٚبضاْتبزٞي رعييحست ٦٭ضز ثٯ ٦ست٧طي ٣ٚي ٪بضي اظ ٚبض تجسي ٬ ١يب ٦يعا٦ ٨ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي رعيي اْعايص ذ٭اٰس
يبْت.
٦بزٮ ٰ -94ط ٞبٮ ثطاي ي٦ ٙست ز ٬يب چ٫س ٗ٪ ٙ٧ٚسي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ثي٧ٯ ضسٮ تًٞ ٕ٣يطز ْٗف ٗ٪ ٙ٧ٚسي ٚٯ ٦يعا٨
آ ٨ثيطتط است پطزاذتذ٭اٰس ضس ثٯ استخ٫بي  ٙ٧ٚاظز٬اد  ٬يبئ٣ٯ٫٦سي ٪ ٬٭ظاز ٚٯ زضيبْت آ٪ٱب ٦ب٪ى استٓبزٮ اظ سبيط ٛ٧ٚٱبي
ٗ٦طض ٪ر٭اٰس ث٭ز.
اْطاز تحت ت ١ٓٛثي٧ٯ ضسٞب ٨زض ايب ٤ذس٦ت سطثبظي ثي٧ٯ ضسٮ اظ ٦عايبي ٖب٪٭٪ي ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ثطذ٭ضزاض ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
سبظ٦ب٦ ٨٭نّ است حٕثي٧ٯ اي ٩اْطاز ضا قجٕ ٪طخ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي ثٯ سبظ٦ب٦ ٨عث٭ض پطزاذت ٧٪بيس.
٦بزٮ ٦ - 95ست ذس٦ت ٬نيٓٯ ٦ط٧٭٢ي ٩ايٖ ٩ب٪٭ ٨پس اظ پبيب ٨ذس٦ت  ٬اضتُب٦ ٠زسز زض ٦إسسبت ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ ٨رع٬
سبثٗٯ پطزاذت حٕثي٧ٯ آ٪ٱب ٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -96سبظ٦ب ّ٣ٛ٦ ٨است ٦يعا٣ٚ ٨يٯ ٦ست٧طيٱبي ثبظ٪طستٟي ،اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي ٦ ٬ز٧٭و ٦ست٧طي ثبظ٦ب٪سٞب ٨ضا زض
ْ٭اغ ١ظ٦ب٪ي ٚٯ حساٚخط اظ سب٢ي ي ٙثبض ٧ٚتط ٪جبضس ثب ت٭رٯ ثٯ اْعايص ٰعي٫ٯ ظ٪سٞي ثب تػ٭يت ٰيأت ٬ظيطا ٨ثٯ ٰ٧ب٪ ٨سجت
اْعايص زٰس.
ْػ ١يبظزٰ - ٥ترٓ٣بت ٗ٦ -طضات ٚيٓطي
٦بزٮ ٰ -97ط ٚس ثٯ است٫بز اس٫بز ٞ ٬٭اٰيٱبي ذالِ ٬اٖى يب ثب ت٭س ١ثٯ ي٫ب٬ي٬ ٬ ٩سبئ ١تٗ٣جي اظ ٦عايبي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ
ٓ٪ى ذ٭ز استٓبزٮ ٧٪بيس يب ٦٭رجبت استٓبزٮ اْطاز ذب٪٭ازٮ ذ٭ز يب اضربظ حب٢ج ضا اظ ٦عايبي ٦صٚ٭ض ْطاٰ ٥سبظز ثٯ پطزاذت رعاي
ٗ٪سي ً٦بز ٠ز ٬ثطاثط ذسبضات ٬اضزٮ ثٯ سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي يب اي ٩سبظ٦ب ٬ ٨زض غ٭ضت تٛطاض ثٯ حجس ر٫حٯاي اظ 61
ض٬ظ تب ضص ٦بٮ ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٚ -98بضْط٦بيب٪ي ٚٯ زض ٦٭يس ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨حٕ ثي٧ٯ ٦٭ؾ٭و ٖب٪٭ ٨ضا پطزاذت ٧٫٪بي٫س يال٬ٮ ثط تأزيٯ حٕ ثي٧ٯ ثٯ
پطزاذت ٦جُ٣ي ً٦بز٪ ٠ي ٥زض ٰعاض ٦ج ٍ٣يٗت اْتبزٮ ثطاي ٰط ض٬ظ تأذيط ثبثت ذسبضت تأذيط ٣٦ع ٤ذ٭اٰ٫س ث٭ز اي ٩ذسبضت ٪يع ثٯ
تطتيت ٗ٦طض زض ٦بزٮ  51ايٖ ٩ب٪٭٬ ٨غ٭٠ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٚ -99بضْط٦بيب٪ي ٚٯ نطِ ي ٙسب ٠اظ تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ٦٭ضز تطتيت پطزاذت ثسٰي ً٦٭ٖٯ ٦تً ٕ٣ثٯ ٖج ١اظ
ْط٬ضزي 1354 ٩ذ٭ز ثب سبظ٦ب ٨ت٭إْ ٧٪بي٫س اظ تأزيٯ ذسبضت تأذيط  ٬رطائً٦ ٥بِ ذ٭اٰ٫س ث٭ز٧ٰ .چ٫ي ٩نطِ ٦ست ي ٙسب٠
ْ٭ٔ ٚبضْط٦بيب٪ي ٚٯ ثٯ تطريع سبظ٦ب ٨ثٯپطزاذت ثسٰيٱبي سبثٕ ذ٭ز ً٦تطؼ ٦ي ثبض٫س  ٬يب آٚ ٨ٯ ٚبضٞطا ٨آ٪ب ٨ي٧الً اٛ٦ب٨
استٓبزٮ اظ ٖس٧تي اظ ٛ٧ٚٱبي ٖب٪٭٪ي ٗ٦طض ٪ساضتٯا٪س ٦يت٭ا٫٪س ثٯٰيأتٱبي تطريع ٦كب٢جبت ٗ٦طض زض ٦٭از ٦ 44 ٬ 43طارًٯ
٧٪بي٫س.

ٰيأتٱبي ٦صٚ٭ض ثٯ زالئ٦ ٬ ١ساضٚي ٚٯ اظ قطِ ٚبضْط٦ب اثطاظ ٦يض٭ز ضسيسٞي ٧٪٭زٮ  ٬تػ٧يٗ٦ ٥تؿي اتربش ذ٭اٰ٫س ٚطز.
زض ٦٭ضز ثسٰيٱبي ظائس ثط ز٬يست ٰعاض ضيب ٠ثٯ تٗبؾبي ٚبضْط٦ب  ٬يب سبظ٦ب٦ ٨٭ؾ٭و ٖبث ١ضسيسٞي ٦زسز زض ٰيأت تزسيس ٪هط
ث٭زٮ  ٬تػ٧ي٦ ٥ترصٮٖكًي  ٬الظ٤االرطا است ٰيأتٱبي ْ٭ٔا٢صٚط ٦يت٭ا٫٪س ثٯ زضذ٭است ٚبضْط٦ب تطتيت پطزاذت ثسٰي ا ٬ضا
حساٚخط زض ٖ 36سف ٦بٰب٪ٯ ثسٰ٫س  ٬زض اي٦ ٩ستٚبضْط٦ب ثبيس ثٯ ٦يعا 12 ٨زضغس ٪سجت ثٯ ٦ب٪سٮ ثسٰي ذ٭ز ثٱطٮ ثٯ سبظ٦ب٨
ثپطزاظز.
زض ٦٭ضز زي٭ٖ ٨كًي اي ٥اظ ايٛ٫ٯ ٖكًيت آ٪ ٨بضي اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ت ايتطاؼ ٗ٦طض زض ٖب٪٭ ٬ ٨يب غس٬ض آضاء ٰيأتٱبي ٦٭ؾ٭و
٦٭از  44 ٬ 43ايٖ ٩ب٪٭٨ث٭زٮ ٦ ٬طث٭ـ ثٯ ٖج ١اظ ْط٬ضزي 1354 ٩ثبضس ،زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦بي ٦طث٭ـ تب تبضيد تػ٭يت اي٩
ٖب٪٭ ٨تطتيت پطزاذت اغ ١ثسٰي ذ٭ز ضا زازٮ ثبضساظ تأزيٯ ذسبضت تأذيط ٚٯ پطزاذت ٧٫٪٭زٮ ً٦بِ ذ٭اٰس ث٭ز.
زض ٦٭ضز زي٭٦ ٨طث٭ـ ثٯ ٖج ١اظ ْط٬ضزي 1354 ٩زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب اظ ا٪زب ٤تًٱسات  ٬ارطاي تطتيت پطزاذت ثسٰي ذ٭ز ٚٯ
٦٭ضز ٦٭اْٗت سبظ٦بٖ٨طاض ٞطْتٯ تر٧٪ ّ٣بيس ٣ٚيٯ رطائ ٬ ٥ذسبضات ثرط٭زٮ ضسٮ ٖبث٬ ١غ٭ ٠ذ٭اٰس ث٭ز.
٦بزٮ ٚ -111بضْط٦بيب٪ي  ٚٯ اظ ت٫هي ٥غ٭ضت ٦عز يب حٗ٭ٔ ثٯ تطتيت ٦صٚ٭ض زض ٖب٪٭ ٬ ٨آيي٪٩ب٦ٯ ٦طث٭ـ ذ٭ززاضي ٫٫ٚس ٬
ٚبضْط٦بيب٪ي ٚٯ زض ٦٭يس ٗ٦طضزض ٦بزٮ  39غ٭ضت ٦عز ثي٧ٯ ضسٞب ٨ضا ثٯ سبظ٦ب ٨اضسب٪ ٠ساض٪س ثب ثٯ تطتيجي ٚٯ ثب ٦٭اْٗت ٖج٣ي
سبظ٦بً٦ ٨ي٦ ٩يض٭ز زض ٦٭ضز اضسب ٠غ٭ضت ٦عز ي٫٫ٛ٪١٧س ثٯ پطزاذت ذسبضتي ً٦بز ٠ي ٙز٬اظزٰ ٥حٕ ثي٧ٯ آ٦ ٨بٰي ٚٯ
غ٭ضت ٦عز ٪سازٮا٪س ٣٦ع ٤ذ٭اٰ٫س ث٭ز ،اي ٩ذسبضت قجٕ ٦بزٮ  51ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظقطيٕ ارطاييٯ ٬غ٭ ٠ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -111سبظ٦ب ّ٣ٛ٦ ٨است ثٯ غ٭ضت ٦عز اضسب٢ي اظ قطِ ٚبضْط٦ب نطِ ضص ٦بٮ اظ تبضيد ٬غ٭ ٠ضسيسٞي ٫ٚس  ٬زض
غ٭ضتي ٚٯ اظ ٢حبل تًسازثي٧ٯ ضسٞب ٨يب ٦يعا٦ ٨عز يب حٗ٭ٔ يب ٦ست ٚبض اذتالْي ٦طبٰسٮ ٧٪بيس ٦طاتت ضا ثٯ ٚبضْط٦ب اثالٌ ٫ٚس
زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب تس٣ي٪ ٥هط سبظ٦ب٪ ٨جبضس٦يت٭ا٪س اظ ٰيأتٱبي تطريع ٦٭ؾ٭و ٦٭از  44 ٬ 43ايٖ ٩ب٪٭ ٨تٗبؾبي ضسيسٞي
٫ٚس ٰط ٞبٮ ضأي ٰيأت ٦ج٫ي ثط تأييس ٪هط سبظ٦ب ٨ثبضس ٚبضْط٦ب يال٬ٮ ثطپطزاذت حٕ ثي٧ٯ ثٯ تأزيٯ ذسبضتي ً٦بز ٠يٙ
ز٬اظزٰ٦ ٥بثٯا٢تٓب٬ت ٣٦ع ٤ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ قجٕ ٦بزٮ  51ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظ قطيٕ غس٬ض ارطاييٯ ٬غ٭ ٠ذ٭اٰسضس.
٦بزٮ  -112زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبضْط٦ب يب ٧٪بي٫سٮ ا ٬اظ اٖسا٦بت ثبظضس سبظ٦ب ٨ر٣٭ٞيطي ٧٪٭زٮ يب اظ اضائٯ زْبتط ٦ ٬ساض٘ ٦طث٭ـ ٬
تس٣ي ٥ض٪٬٭ضت يب يٛس آ٪ٱب ثٯ ثبظضس ذ٭ززاضي ٫ٚس ثٯ رعاي ٗ٪سي اظ پب٪ػس ضيب ٠تب زٮ ٰعاض ضيب٦ ٠حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس ٞعاضش
ثبظضسب ٨سبظ٦ب ٨زض اي ٩ذػ٭ظ زض حٞ٥ٛعاضش ؾبثكي ٩زازٞستطي است.
٦بزٮ ٚ -113بضْط٦بيب٪ي ٚٯ ي٧سا" ٬ر٭ٰي ظائس ثط ٦يعاٗ٦ ٨طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ي٫٭ا ٨حٕ ثي٧ٯ اظ ٦عز يب حٗ٭ٔ ٦ ٬عايبي
ثي٧ٯضسٞب ٨ثطزاضت ٧٪بي٫سيال٬ٮ ثط ا٢عا ٤ثٯ استطزاز ٬ر٭ٮ ٦صٚ٭ض ثٯ حجس ر٫حٯاي اظ  61ض٬ظ تب ضص ٦بٮ ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٬ -114ر٭ٮ  ٬ا٦٭ا ٠سبظ٦ب ٨زض ح٬ ٥ٛر٭ٮ  ٬ا٦٭ا ٠ي٧٭٦ي ٦يجبضس ٰ ٬ط ٞ٭٪ٯ ثطزاضت َيط ٖب٪٭٪ي اظ ٬ر٭ٮ ٦صٚ٭ض  ٬تػطِ
َيط ٦زبظ زض ا٦٭ا ٠آ ٨اذتالس يب تػطِ َيط ٖب٪٭٪ي است ٦ ٬طتٛت قجٕ ٖ٭ا٪يٚ ٩يٓطي تًٗيت ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ ٣ٚ -115يٯ ٚسب٪ي ٚٯ ٞ٭اٰي آ٪ب٦ ٨ز٭ظ استٓبزٮ اظ ٦عايبي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨يثبضس زض غ٭ضت غس٬ض ٞ٭اٰي ذالِ ٬اٖى
يال٬ٮ ثط رجطا٨ذسبضت ٬اضزٮ ثٯ حجس ر٫حٯاي اظ  61ض٬ظ تب ٦ 6بٮ ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ ٣ٚ - 116يٯ ذسبضات ٬ ٬ر٭ٮ حبغ ١اظ رطائٗ٪ ٥سي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ حسبة سبظ٦ب٬ ٨اضيع  ٬رعء زضآ٦سٰبي آ٨
٫٦ه٭ض ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ  -117ثٯ ضٛبيبت  ٬زيب٬ي سبظ٦ب ٨زض ٦طارى ٖؿبيي ذبضد اظ ٪٭ثت ضسيسٞي ذ٭اٰس ضس.
٦بزٮ ٚ -118بضْط٦بيب٪ي ٚٯ حٕ ثي٧ٯ ٖكًي ضسٮ ثي٧ٯ ضسٞب ٨ضا نطِ ي٦ ٙبٮ پس اظ اثالٌ آ ٨اظ قطِ سبظ٦ب٪ ٨پطزاظ٪س يب
تطتيجي ثطاي پطزاذت آ ٨ثب٦٭اْٗت سبظ٦ب٪ ٨سٰ٫س  ٬ثطاثط ذسبضت ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ  97ايٖ ٩ب٪٭ ٨ذ٭اٰ٫س ضس.
٦بزٮ  -119زض غ٭ضتي ٚٯ ٚبض ْط٦ب ضرع حٗ٭ٖي ثبضس٦ ،سئ٭٢يتٱبي رعايي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ت٭رٯ ٦سيط يب ١٦ضطٚت يب ٰط
ضرع زيٟطيذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ زض احط ًْ ١يب تط٘ ًْ٦ ٬ ١٭رجبت ؾطض  ٬ظيب ٨سبظ٦ب ٨يب ثي٧ٯضسٞبْ ٨طاٰ ٥ضسٮ است.
ْػ ١ز٬اظزٰٗ٦ - ٥طضات ٦رتّ٣
٦بزٮ  -111سبظ٦ب ٨اظ پطزاذت ٰطٞ٭٪ٯ ٦ب٢يب ت  ٬ي٭اضؼ اي ٥اظ ٪٭سبظي َ ٬يطٮ  ٬پطزاذت ٰعي٫ٯ ت٧جط زيب٬ي ً٦بِ است،
ٰ٧چ٫ي ٩سبظ٦ب ٬ ٨سبظ٦ب ٨تأ٦ي ٩ذس٦بت زض٦ب٪ي اظ پطزاذت حٗ٭ٔ  ٬ي٭اضؼ ٧ٞطٚي آٖ ٨س٧ت اظ زاضٰ٬ب  ٬تزٱيعات ٢ ٬٭اظ٤
ثي٧بضستب٪ٱب  ٬زض٦بٟ٪بٰٱب ٚٯ ً٦بْيت آ٪ٱبٖجال" ٦٭ضز تأييس ٬ظاضت ا٦٭ض اٖتػبزي  ٬زاضايي ٖطاض ٞطْتٯ است ً٦بِ ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ ٦ -111ست٧طي اظٚبضاْتبزٞي ٣ٚي ٦ ٬ست٧طي ثبظ٪طستٟي ٦ ٬ز٧٭و ٦ست٧طي ثبظ٦ب٪سٞب ٨زض ٰط حب٪ ٠جبيس اظ حساٖ٦ ١عز
ٚبضٞط يبزي ٧ٚتط ثبضس.
٦بزٮ  -112ثي٧ٯ ضسٞب٪ي ٚٯ ثٯ ٦٭رت ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨ست٧طي يب ٗ٪ ٙ٧ٚسي زيٟطي اظ سبظ٦ب ٨زضيبْت ٦ي٫٫ٚس ٪سجت ثٯ ٬ر٭ٮ
زضيبْتي اظ پطزاذت ٰطٞ٭٪ٯ ٦ب٢يبت ً٦بِ ٦يثبض٫س.
٦بزٮ ٣ٚ -113يٯ ٚبض٫ٚب ٨سبظ٦ب ٨اظ ٢حبل پطزاذت ٦ب٢يبت  ٬ي٭اضؼ ثط حٗ٭ٔ ٦ ٬عايب ٦ب٫٪س ٦سترس٦ي ٩ضس٧ي ز٢٬ت ذ٭اٰ٫س
ث٭ز.
٦بزٮ  -114ؾ٭اثف س٫ي ٦ ٬ست ذس٦ت ثطاي احتسبة ٦ست٧طي ثبظ٪طستٟي ٚبض٫ٚب ٨سبظ٦بٖ ٨ج ١اظ ٦٭يس ٗ٦طض تبثى ؾ٭اثف ٬
ٗ٦طضات ٖب٪٭ ٨استرساٚ ٤ط٭ضي  ٬تُييطات  ٬اغالحبت ثًسي آ ٨ذ٭اٰس ث٭ز .حٗ٭ٔ ثبظ٪طستٟي اي ٩اْطاز ثطاثط ثب ٦ت٭سف حٗ٭ٔ ٬
٦عايبي زضيبْتي ز ٬سب ٠آذطذس٦ت ٚٯ ٦أذص پطزاذت حٕ ثي٧ٯ ث٭زٮ است ٦يثبضس.
٦بزٮ  -115اْطازي ٚٯ تب تبضيد تػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨قجٕ ٖ٭ا٪ي ٩سبثٕ ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٦ست٧طي زض حٕ آ٪ب ٨ثطٖطاض ضسٮ است
٦ست٧طي ذ٭ز ضا اظسبظ٦ب ٨زضيبْت ذ٭اٰ٫س زاضت.
ٓ٦بز ٦بزٮ  96زض ٦٭ضز ٦ط٧٭٢ي ٩اي٦ ٩بزٮ ٪يع ضيبيت ذ٭اٰس ضس.

٦بزٮ  -116س٭اثٕ پطزاذت حٕ ثي٧ٯ اْطاز ثي٧ٯ ضسٮ اظ ٪هط تًٱسات ٦صٚ٭ض زض ٦بزٮ ي ٙايٖ ٩ب٪٭٪ ٨عز ضطٚت سٱب٦ي ثي٧ٯ
ايطا ٨ثٟ٫بٮ ضْبٮ ارت٧بييغ٫س ٔ٬تًب ٬ ٨٬ثي٧ٯ ٚبضٞطا ٬ ٨سبظ٦ب ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٚبضٞطا ٬ ٨سبظ٦ب ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٬
ٰ٧چ٫ي ٩اْطازي ٚٯ ثي٧ٯ اذتيبضي ث٭زٮا٪س ثطاي استٓبزٮ اظ ٦عايبي ٦صٚ٭ض زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨رعء سبثٗٯ آ٪ب٦ ٨حس٭ة ذ٭اٰس ضس
٦طط٬ـ ثط ايٚ ٩ٯ:
ٚ -1بضٞبٮ ثب ٦إسسٯ اي ٚٯ ثي٧ٯ ضسٮ زض آ ٨ثٯ ٚبض اضتُب ٠زاضتٯ است ٚبضٞطاٚ ٬ ٨بض٫٦سا ٨ذ٭ز ضا ٪عزيٛي اظ ٦إسسبت ٦صٚ٭ض
ثي٧ٯ ٧٪٭زٮ ثبضس ٬اضتُب ٠ثي٧ٯ ضسٮ ٪يع زض آٚ ٨بضٞبٮ يب ٦إسسٯ ٦س ٥٣ثبضس.
٦ ٙ٧ٚ -2٭ضز تٗبؾب زض ٖب٪٭٪ي ٚٯ حٕ ثي٧ٯ ثٯ ٦٭رت آ ٨پطزاذت ٞطزيسٮ پيصثي٫ي ضسٮ ثبضس .
٦بزٮ ٦ -117يعا ٨حٕ ثي٧ٯ ض٬ستبييب ٨ض٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ض٬ستبييب ٬ ٨تطتيت ٬غ٭ ٠آ ٬ ٨ا٪٭او ٛ٧ٚٱبي ٖب٪٭٪ي ٬
٫٦بثى ٦ب٢ي تأ٦يٰ٩عي٫ٯٰبي ٦طث٭ـ ثٯ ثي٧ٯضسٞب ٨ض٬ستبيي ثٯ ٦٭رت آيي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٯ پيط٫ٱبز ٬ظاضت ضْبٮ
ارت٧بيي ثٯ تػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ٱبي ٦طث٭ـ٦ز٣سي٦ ٩يضسس.
تب ظ٦ب ٨تػ٭يت آيي٪٩ب٦ٯ ٦صٚ٭ض ٗ٦طضات  ٬آيي٪٩ب٦ٯٰبي ٦٭ر٭ز ٖب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ض٬ستبييب ٨ثٯ ٖ٭ت ذ٭ز ثبٖي است .
٦بزٮ  -118اظ تبضيد ارطاي ايٖ ٩ب٪٭ٖ - ٨ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٦ػ٭ة سب ٬ 1339 ٠اغالحيٯٰبي آٖ ٬ ٨ب٪٭ ٨اْعايص
٦ست٧طيٱبي ثًؿي اظ٦ست٧طيثٟيطا٦ ٨ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٖب٪٭ ٨تأ٦ي ٩آ٦٭ظش ْطظ٪ساٚ ٨بضٞط  ٬سبيط ٖ٭ا٪ي٫ي ٚٯ ثب
ايٖ ٩ب٪٭ُ٦ ٨بيطت زاضز ُ٣٦ي است.
تجػطٮ ٣ٚ -1يٯ تًٱسات ٦ب٢ي  ٬ا٦٭ا ٬ ٠زاضايي غ٫س ٔ٬تأ٦ي ٩آ٦٭ظش ْطظ٪ساٚ ٨بضٞط ثٯ سبظ٦ب٫٦ ٨تٗ٦ ١يض٭ز.
تجػطٮ ٚ -2بض٫ٚب ٨غ٫س ٔ٬تأ٦ي ٩آ٦٭ظش ْطظ٪ساٚ ٨بضٞط ثٯ سبظ٦ب٫٦ ٨تٗ ٬ ١تبثى ٗ٦طضات ٪ ٬هب٦بت استرسا٦ي سبظ٦ب ٨ذ٭اٰ٫س
ث٭ز.
تجػطٮ  -3آيي٪٩ب٦ٯٰبي ارطايي ٖب٪٭ ٨سبثٕ ثي٧ٯٰبي ارت٧بيي ٚٯ ثب ايٖ ٩ب٪٭ُ٦ ٨بيطت ٪ساضتٯ ثبضس تب ظ٦ب ٨ت٫هي ٬ ٥تػ٭يت
آيي٪٩ب٦ٯٰبي ارطاييايٖ ٩ب٪٭ٖ ٨بث ١ارطا است.
ٖب٪٭ْ ٨٭ٔ ٦طت ١٧ثط يٛػس ٰ ٬زسٮ ٦بزٮ  ٬چٱ ١تجػطٮ پس اظ تػ٭يت ٦ز٣س س٫ب زض ر٣سٯ ض٬ظ ز٬ض٫جٯ  ،1354.3.19زض
ر٣سٯ ض٬ظ سٯض٫جٯ س٭ ٤تيط ٦بٮ يٰ ٙعاض  ٬سيػس  ٬پ٫زبٮ  ٬چٱبض ض٧سي ثٯ تػ٭يت ٦ز٣س ض٭ضاي ٣٦ي ضسيس.
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