آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

نّبؼٖ/1395 :ت ٘ 16ـ
تبؼيص اثالؽ1373 /2/6 :
٘يأت ٚؾيؽاْ ظؼ خٍكٗ ٘بي ِـٛؼش  1373 /1/14 ٚ ،10 ،7ثٕب ثـٗ پيهٕٙـبظ نّـبؼٖ ِٛ 100 /64945ؼش 1372 /10 /23
ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي  ٚثٗ اقتٕبظ ِبظٖ (  )23لبِٔ ْٛمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات ًِٛ -ة  -1372آييٓ ٔبِٗ اخؽايي لبٔ ْٛيبظ
نعٖ  ٚخعٚي ضّيّٗ آْ ؼا ثٗ نؽذ ؾيؽ تًٛيت ّٔٛظ:
ِبظٖ : 1وّيتٗ ظايّي ِمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات ِتهىً اؾ ّٔبيٕعگبْ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔيٚ ،ؾاؼت يٕبيغٚ ،ؾاؼت اِٛؼ
التًبظي  ٚظاؼايي( ،گّؽن خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ) ثبٔه ِؽوؿي خّٛٙؼي ِؽوؿي اقالِي ايؽاْ  ٚاتبق ثبؾؼگبٔي ٚ
يٕبيغ ِ ٚؼبظْ ايؽاْ تٙيٗ پيم ٔٛيف ٌٛاير لبٔٔٛيًِٛ ،ثبت ٘يأت ظٌٚت ،نٛؼاي التًبظ  ٚوّيكي ْٛالتًبظ ٘يأت
ظٌٚت ؼا ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ ثؼٙعٖ ضٛا٘ع ظانت:
-1اليسٗ ِمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظاتٌٛ ،اير ِٛؼظي ثؽاي أدبَ ايالزبت  ٚتغييؽات الؾَ ظؼ لبِٔ ْٛمؽؼات يبظؼات ٚ
ٚاؼظات.
-2اليسٗ ثؽاي ٌغ ٛأسًبؼاتي وٗ ِبٔغ ؼنع تٌٛيع يب تدبؼت اقت.
-3آييٓ ٔبِٗ اخؽايي لبِٔ ْٛمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات ،ايالزبت  ٚتغييؽات ِٛؼظي ؼٚي آييٓ ٔبِٗ اخؽايي لبِٔ ْٛػوٛؼ.
-4ايالزبت  ٚتغييؽات ِٕعؼخبت خعٚي تؼؽفٗ گّؽوي ضّيّٗ ِمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات.
-5طؽذ تًٛيت ٔبِٗ ٘بي ٘يأت ٚؾيؽاْ نٛؼاي التًبظ  ٚوّيكي ْٛالتًبظ ٘يأت ٚؾيؽاْ ظؼ ؼاثطٗ ثب ِمؽؼات يبظؼات ٚ
ٚاؼظات-6 .وّيتٗ ِػوٛؼ ّ٘چٕيٓ ثؽؼقي ٚاظٙبؼ ٔظؽ  ٚالعاَ ؼٚي پيهٕٙبظ٘بي ِؽثٛط ثٗ ِمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات ؼا
ٔيؿ ثؼٙعٖ ضٛا٘ع ظانت.
تجًؽٖ - 1وّيتٗ ِٛضٛع ايٓ ِبظٖ ظؼ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي  ٚثٗ ؼيبقت ِؼبٚ ْٚؾيؽثبؾؼگبٔي تهىيً ِي گؽظظ  .ظثيؽضبٔٗ
وّيتٗ ِػوٛؼظؼٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ضٛا٘عثٛظٔ.ظؽوّيتٗ ثٗ ِؽاخغ غيؽثظ ِٕؼىف ضٛا٘ع گؽظيع.
تجًؽٖ  –2ظؼ ِٛاؼظي وٗ ٚؾاؼتطبٔٗ ٘بي ظيگؽي يب اتبق تؼب ْٚظؼ اؼتجبط ثب ِٛضٛع ثبنٕع ّٔبيٕعٖ ٚؾاؼتطبٔٗ غيؽثظ يب
اتبق تؼب ْٚثب زك ؼأي ثٗ خٍكٗ ظػٛت ضٛا٘ع نع.
ِبظٖ ٚ:2ؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبيي وٗ ٚؼٚظ وبال٘بيي ِٛوٛي ثٗ ِٛافمت آٔٙبقت ،ثبيع ٔظؽ وٍي ضٛظ ؼا ظؼ ؼاثطٗ ثب
 ِفبظ ايٓ ِبظٖ ثٗ ِٛخت ًِٛثٗ نّبؼٖ /70621ت ٘ 22681ـ ِٛؼش ٘ 78 /12 /28يبت ٚؾيؽاْ ايالذ گؽظيعٖ اقت. ِفبظ ايٓ تجًؽٖ ثٗ ِٛخت ًِٛثٗ نّبؼٖ /48106ت ٘ 23492ـ ِٛؼش ٘ 79/10 /25يبت ٚؾيؽاْ ايالذ گؽظيعٖ اقت. ِفبظ ايٓ ِبظٖ ِطبثك ًِٛثٗ نّبؼٖ  / 59174ت ٘ 21092 /ـ ِٛؼضٗ ٘ 79 /12 /23يئت ِستؽَ ٚؾيؽاْ ايالذگؽظيعٖ اقت.
ٚؼٚظوبال٘بي ِػوٛؼ تب( )15آغؼ ِبٖ ٘ؽ قبي ثؽاي اخؽا ظؼ قبي ثؼع ثٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي اػالَ ّٔبيٕع .ظقتگب٘ٙبي
اخؽايي يبظنعٖ ِي تٛإٔع ٔظؽات تىّيٍي ضٛظ ؼا تب (  )15ثِ ّٓٙبٖ ٘ؽقبي ثٗ ٚؾاؼت ِػوٛؼ ِٕؼىف ّٔبيٕع ٚظؼ ِٛؼظ
اقتثٕبيي وٗ ثٗ ظاليٍي اػالَ ِٛافمت وٍي ِمعٚؼ ٔجبنع ,ظاليً  ٚضٛاثظ يعٚؼ ِدٛؾ ؼا ثٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي اػالَ
وٕٕع.

تجًؽٖ – ظؼ ِٛاؼظ ضبؼج اؾ ِٛافمت وٍي ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙب -ثبقتثٕبي وبالي ِٛوٛي ثٗ ِٛافمت ٚؾاؼت ظفبع ٚ
پهتيجبٔي ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر -وٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي العاَ ثٗ اقتؼالَ اؾ ٚؾاؼتطبٔـٗ غي ؼثـظ ِي ّٔبيع ،چٕبٔچٗ ظؽف
(  )15ؼٚؾ اؾ تبؼيص ظؼيبفت اقتؼالَ پبقطي ثٗ آْ ٚؾاؼت ظاظٖ ٔهٛظ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِدبؾ اقت ؼأقبً ٔكجت ثٗ يعٚؼ
ِدٛؾ ِٛؼظي العاَ ّٔبيع.
ِبظٖ ٚ:3ؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبيي وٗ ٚؼٚظ يب يعٚؼ وبال٘بيي ِٕٛط ثٗ ؼػبيت ضٛاثظ اقتبٔعاؼظ٘ب يب اضػ گٛا٘ي آٔٙب،
لجً يب ثؼع اؾ اظٙبؼ وبال ظؼ گّؽن ِي ثبنعِٛ ،ظفٕع نؽايظ ِ ٚهطًبت ِٛؼظ ٔظؽ ضٛظّ٘ ،چٕيٓ ٔبَ ِؤقكبت ٚ
قبؾِبٔٙبي وٕتؽي وٕٕعٖ ِ ٚدؽي ضٛاثظ ِػوٛؼ ؼا ثب ظؼج آگٙي ظؼ خؽايع  ٚأتهبؼ ِمؽؼات ٔبظؽ ،ثٗ اطالع ٚاؼظ
وٕٕعگبْ ،يبظؼ وٕٕعگبْ  ٚقبؾِبٔٙبي اخؽايي غيؽثظ ثؽقبٕٔع.
تجًؽٖ – ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبي ِػوٛؼ ِٛظف ٘كتٕع ؾِبْ ثٕعي ثؽؼقي  ٚآؾِبيم وبال٘بي تست پٛنم ضٛظ
ؼا ضّٓ ٌسبظ ّٔٛظْ زعاوثؽ تكٙيً  ٚتكؽيغ ظؼ اِٛؼ تٙيٗ  ٚاػالَ وٕٕع
ٚي يعٚؼ گٛا٘ي ثٙعانت أكبٔي ،ظاِي ٔ ٚجبتي ّ٘چٕيٓ گٛا٘ي أطجبق
ِبظٖ ٚ:4ؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبي ِفئ
ثب اقتبٔعاؼظ ٔ ٚظبيؽ آٔٙب -وٗ ثؽاي ٚؼٚظ وبال اضػ آٔٙب ضؽٚؼت ظاؼظ ٌٚي ثٗ ػٕٛاْ ِدٛؾ٘بي ٚؼٚظ تٍمي ّٔي گؽظظ-
ِٛظف ٘كتٕع ثع ْٚظؼ ٔظؽ گؽفتٓ ِٛافمت يب ِطبٌفت ضٛظ ثب ٚؼٚظ يب يعٚؼ وبالي ِٛؼظ تمبضب ٔكجت ثٗ يعٚؼ
گٛا٘ي العاَ ّٔبيٕع.
ِبظٖ :5ثب تٛخٗ ثٗ ِفبظ ِٛاظ (  )8( ٚ )1لبِٔ ْٛمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات وٗ اؾ ايٓ پف ثٗ اضتًبؼ «لبٔٔ »ْٛبِيعٖ ِي
نٛظ ٚؼٚظ وٍيٗ وبال٘بي لبثً ٚؼٚظ اػُ اؾ ايٕىٗ ٚاؼظوٕٕعٖ اؾ ثطم ظٌٚتي يب غيؽ ظٌٚتي ثبنع ثبقتثٕبي ِٛاؼظ ؾيؽ
ِٛوٛي ثٗ ثجت قفبؼل  ٚاضػ ِدٛؾ ٚؼٚظ اؾ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ثب ؼػبيت قبيؽ نؽايظ ِمؽؼ ضٛا٘ع ثٛظ.

ِٛاؼظ اقتثٕبء
-1وبال٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ضبٔٛاؼ٘بي ِؽؾٔهيٓ ،نؽوتٙبي تؼبٔٚي آٔٙبٍِٛ ،أبْ ،وبؼوٕبْ نٕبٚؼ٘ب طجك فٙؽقتي وٗ ظؼ
ّ٘يٓ آييٓ ٔبِٗ ِي آيع  ٚظؼ زع ِمؽؼ ظؼ آْ ،گّؽن ِٛظف اقت آِبؼ ٚاؼظات وبال٘بي ِٛضٛع ايٓ ثٕع ؼا طجك فؽَ
ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي تٕظيُ ّٔٛظٖ  ٚظؼ پبيبْ ٘ؽ ِبٖ ثٗ ٚؾاؼت ِػوٛؼ اؼقبي ّٔبيع.
-2وبال٘بي ضبو ٔظبِي ثب تأييع ٚؾيؽ ظفبع  ٚپهتيجبٔي ٔيؽ٘ٚبي ِكٍر  ٚوبال٘بي ضبو قبؾِبْ أؽژي اتّي ثب تأييع
ؼييف قبؾِبْ أؽژي اتّي.
-3وبال٘بي ّ٘ؽاٖ ِكبفؽاْ ٚؼٚظي ظؼ زعي وٗ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِهطى ِيگؽظظ  ٚطجك فٙؽقتي وٗ ٚؾاؼت
ثبؾؼگبٔي اػالَ ِي ّٔبيع.
-4وبال٘بي ٚاؼظاتي اؾ طؽيك پكت ظؼ زعي وٗ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِهطى ِيهٛظ.
٘ ّٗٔٛٔ-5بي تدبؼتي  ٚتٌٛيعي ظؼ زعي وٗ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ تؼييٓ ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  -1وبال٘بي ا٘عايي ِٛضٛع ثٕع ِ 9بظٖ  37لبٔ ْٛاِٛؼ گّؽوي ثٗ نؽط تدبؼي ٔجٛظْ * (ثٗ اقتثٕبي وبال٘بي
ا٘عايي ظٌٚتٙب ،انطبو ِ ٚؤقكبت ضبؼخي  ٚقبؾِبْ ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ثٗ پٕبٕ٘عگبْ  ٚآٚاؼگبْ ضبؼخي  ٚآقيت
ظيعگبْ اؾ زٛاظث غيؽِتؽلجٗ ظؼ ايؽاْ)فمظ اؾ ٌسبظ ازؽاؾ أطجبق ثب لبِٔ ْٛؽثٛطِٕٛ ،ط ثٗ ثؽؼقي ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي
ضٛا٘ع ثٛظ .الوٓ ثب تٛخٗ ثٗ ِفبظ تجًؽٖ غيً ثٕع ِ 20بظٖ  37لبِٔ ْٛػوٛؼ ٔيبؾ ثٗ ِدٛؾ٘بي ٚؼٚظ ِمؽؼ تٛقظ ظٌٚت ؼا
ٔطٛا٘ع ظانت.

تجًؽٖ ِ – 2دٛؾ ٚؼٚظ  ٚثجت قفبؼل ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ثؽاي تؽضيى وبال وبفي ثٛظٖ  ٚثب ظانتٓ آٔٙب ٔيبؾ ثٗ اضػ ِدٛؾ
تؽضيى اؾ ٚؾاؼت ِػوٛؼ ٔطٛا٘ع ثٛظٌ .ىٓ ِٛاؼظي ِبٕٔع گٛا٘ي ثٙعانت ٚؾاؼت ثٙعانت ،ظؼِبْ  ٚآِٛؾل پؿنىي يب
قبؾِبْ ظاِپؿنىي  ٚگٛا٘ي ثٙعانت ٔجبتي قبؾِبْ زفع ٔجبتبت  ٚگٛا٘ي أطجبق ثب اقتبٔعاؼظ ِؤقكٗ
اقتبٔعاؼظ  ٚتسميمبت يٕؼتي ٔ ٚظبيؽ آٔٙبوٗ ثؽاي تأييعويفيت وبال ِكتٍؿَ ثبؾظيع وبال ظؼ ِجعأ يب ثؼع اؾ ٚؼٚظ ثٗ گّؽن
 ّٗٔٛٔ ٚثؽظاؼي اؾ آْ اقت  ٚاضػ آٔٙب لبٔٔٛبً اٌؿاِي اقت ِهّٛي ِفبظ تجًؽٖ يه ِبظٖ  8لبّٔٔ ْٛي ثبنع.
تجًؽٖ  – 3ظؼ ِٛؼظ ٚاؼظات وبؼگؽاْ  ٚايؽأيبْ نبغً ظؼ وهٛؼ٘بي ضبؼخي ؼٚل ثجت قفبؼل ثٗ يٛؼت ضبو ثب
ّ٘بٕ٘گي ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ٚ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي تؼييٓ ضٛا٘ع نع.
ِبظٖ  : 6ظؼ ِٛاؼظي وٗ ثؽاي وبال٘بي ٚاؼظاتي اقتبٔعاؼظ اخجـبؼي تؼييٓ  ٚاؾ طؽيـك ٚؾاؼت ثبؾؼگـبٔي اػـالَ ِي نٛظ
ّ٘ ٚچٕيٓ ظؼ ِٛؼظ قبيؽ اقتبٔعاؼظ٘ب  ٚضٛاثظ ِٛخٛظ ِبظٖ  3ايٓ آييٓ ٔبِٗٚ ،اؼظوٕٕعگبْ ِٛظف ٘كتٕع اقتبٔعاؼظ٘ب
 ٚضٛاثظ ِٛؼظ ٔظؽ ؼا ظؼ لؽاؼظاظ٘بي ضؽيع  ٚاٚؼاق ثجت قفبؼل وبال خٙت اٌؿاَ فؽٚنٕعٖ ثٗ اؼقبي وبال طجك
اقتبٔعاؼظ٘ب  ٚضٛاثظ تؼييٓ نعٖ ليع ّٔٛظّٖ٘ ،چٕيٓ ظؼ اٚؼاق ِػوٛؼ اؼايٗ ثؽگ ثبؾؼقي وبال ِجٕي ثؽ تأييع ؼػبيت
اقتبٔعاؼظ٘ب  ٚضٛاثظ ِػوٛؼ ؼا نؽط پؽظاضت ٚخٗ لؽاؼ ظٕ٘عٚ .ؾاؼت ثبؾؼگبٔي  ٚثبٔه زكت ِٛؼظ ِٛظفٕع اؾ ثجت
آِبؼي  ٚيعٚؼ ِدٛؾ ٚؼٚظ  ٚثجت قفبؼل وبال٘بي ٚاؼظاتي ِهّٛي اقتبٔعاؼظ٘ب  ٚضٛاثظ ِػوٛؼ وٗ ٔىبت ثبال ظؼ پيم
فبوتٛؼ  ٚقبيؽ اٚؼاق ثجت قفبؼل آٔٙب ؼػبيت ٔهعٖ ثبنع ضٛظظاؼي ّٔبيٕع.
ِبظٖ ِ : 7مؽؼات  ٚظقتٛؼاٌؼٍّٙبي قيكتُ ثبٔىي وهٛؼ ثؽاي ٚؼٚظ  ٚيعٚؼ وبال ّ٘چٕيٓ ِمؽؼات  ٚظقتٛؼاٌؼّٙبي
نٛؼاي ػبٌي ّ٘بٕ٘گي تؽاثؽي وهٛؼ ،نٛؼاي ػبٌي ثيّٗ نؽايظ يعٚؼ گٛا٘ي ٘بي ِٛضٛع ِبظٖ  6فٛق وٗ ظؼ
چبؼچٛة ٚظبيف  ٚاضتيبؼات ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب  ٚقبؾِبٔٙبي ِتٌٛي اِؽ ،يبظؼ  ٚػيٕبً ظؽف قٗ ؼٚؾ اؾ طؽيك ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي
اػالَ ِي نٛظ خؿ ٚضٛاثظ ٚؼٚظ  ٚيعٚؼ وبال ِي ثبنع ،وٗ ؼػبيت آٔٙب ظؼ ِٛؼظ وٍيٗ وبال٘بي لبثً ٚؼٚظ يب لبثً يعٚؼ
اٌؿاِي اقت.
ِبظٖ:8اٌف-وبال٘بي ِّٕٛػٗ لبٔٔٛي ػجبؼت اقت اؾ وبال٘بيي وٗ ٚؼٚظ يب يعٚؼ آْ ثّٛخت لٛأيٓ ِّٕٛع نعٖ
اقت.
ة –وبالي ِّٕٛػٗ تٛقظ ظٌٚت نبًِ وٍيٗ وبال٘بيي اقت وٗ ظؼ خعٚي ضّيّٗ ِمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات يب ظيگؽ
ًِٛثبت ظٌٚت غيؽ ِدبؾ اػالَ نعٖ اقت.
ِبظٖ ٘: 9ؽگِ ٗٔٛؼبٍِٗ تدبؼي ثب ؼژيُ انغبٌگؽ لعـ ِّٕٛع اقت.
ِبظٖ :*10ظؼ اخؽاي ِبظٖ (  )3لبِٔ ،ْٛالن تدبؼي ثٛظْ ،چگٔٛگي يعٚؼ ،تّعيع  ٚاثطبي وبؼت ثبؾؼگبٔي ِٛ ٚاؼظ
ِؼبفيت اؾ ظانتٓ آْ ،ثٗ نؽذ ؾيؽ اػالَ ِي گؽظظ:
ِ –1الن تدبؼي ثٛظْ وبال:
وبال٘بيي وٗ ثٗ تهطيى گّؽن ايؽاْ ثؽاي فؽٚلٚ ،اؼظ يب يبظؼ ِي گؽظٔع ،اػُ اؾ ايٕىٗ ثٗ ّ٘بْ نىً يب پف اؾ
أدبَ ػٍّيبت (تٌٛيعي ،تفىيه  ٚثكتٗ ثٕعي) ثٗ فؽٚل ثؽقٕع ،تدبؼي تٍمي ضٛإ٘ع نع.
تجًؽٖ – ِٛاؼظ ؾيؽ تدبؼي تٍمي ّٔي گؽظظ :
اٌف ٘ ّٗٔٛٔ -بي تدبؼي  ٚتٌٛيعي  ّٗٔٛٔ ٚثؽاي ثؽؼقي  ٚآؾِبيم ظؼ زعي وٗ ِي تٛأع ّٔ ٗٔٛتٍمي نٛظ ،ثٗ
تهطيى گّؽن ايؽاْ.

ة ِ -بنيٓ آالت ،تدٙيؿات ,اخؿا  ٚلطؼبت ِؽثٛط ِٛؼظ ٔيبؾ ٚازع٘بي تٌٛيعي فبلع وبؼت ثبؾؼگبٔي وٗ ظؼ ِٛالغ ٌؿَٚ
ظؼ زع ٔيبؾ ضٛظ ثب تهطيى ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ؼأقبً ٚاؼظ ِي ّٔبيٕع.
پ  -ػٍّيبت ٚؼٚظ  ٚيعٚؼ وبال تٛقظ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ِٕطجك ثب ٚظبيف  ٚظؼ خٙت ٔيً ثٗ ا٘عاف آْ ظقتگبٖ ثب
اطالع ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي وٗ ثؽاي تأِيٓ ٔيبؾ ٔ ٚيً ثٗ ا٘عاف ػِّٛي آْ ظقتگبٖ أدبَ ِي نٛظ .ظؼ ِٛاؼظ ضبو وٗ
ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي تهطيى ِي ظ٘ع ٚؼٚظ وبال ثؽاي ػٍّيبت تدبؼي اقتِ ،ؽاتت ؼا ثٗ ٘يأت ظٌٚت گؿاؼل ِي ّٔبيع.
ت -يعٚؼوبال تٛقظ يبظؼ وٕٕعگبْ ِجتعي ثؽاي يه ظٚؼٖ زعاوثؽ ِ 6ب٘ٗ ظؼآغبؾوبؼثب ِدٛؾ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي .
ثٚ -قبيً ٍِ ٚؿِٚبت ِٛؼظ ٔيبؾ ٚازع٘بي تسميمبتي ،ػٍّي ،پؿنىي ،آِٛؾني ،آؾِبيهگب٘ي ،وبتبٌٛگ ،ثؽٚنٛؼ،
وتبثچٗ زبٚي ِهطًبت فٕي  ٚتدبؼي وبالٔ ،مهٗ ٘بي فٕي ٘ ّٗٔٛٔ ٚبي فبلع ثٙبي غاتي ،وبال٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ
پيّبٔىبؼاْ ِ ٚهبٚؼاْ ثب تهطيى ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي.
 – 2چگٔٛگي يعٚؼ وبؼت ثبؾؼگبٔي:
وبؼت ثبؾؼگبٔي تٛقظ نؼت اتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ ايؽاْ ظؼ تٙؽاْ يب نٙؽقتبٔٙب ثٗ ٔبَ ِتمبضيبٔي وٗ ٚاخع
نؽايظ ؾيؽ ثبنٕعثؽاي ِعت ( )5قبي يبظؼ ِي گؽظظ وٗ ظؼ يٛؼت تأييع تٛقظ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِؼتجؽ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ – وٍيٗ نؽوتٙبي تؼبٔٚي وبؼت ثبؾؼگبٔي ضٛظ ؼا يؽفبً اؾ اتبلٙبي تؼب ْٚخّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ظؼيبفت ِي
ّٔبيٕع.
 -1-2انطبو زميمي ايؽأي:
 – 1-1-2ظانتٓ زعالً قٓ 21قبي تّبَ .
 – 2-1-2ظانتٓ ثؽگ پبيبْ ضعِت ٔظبَ ٚظيفٗ يب ثؽگ ِؼبفيت ثؽاي آلبيبْ .
 – 3-1-2ظانتٓ قٗ قبي قبثمٗ فؼبٌيت تدبؼي يب تٌٛيعي ثٗ تأييع ظٔ ٚفؽ اؾ ظاؼٔعگبْ وبؼت ثبؾؼگبٔي يباؼايٗ ِعؼن
ظأهگب٘ي يبظانتٓ ِدٛؾتٌٛيعاؾيىي اؾ ٚؾاؼتطبٔٗ ٘بي تٌٛيعي.
 –4-1-2ظانتٓ ِسً وكت ِتٕبقت ثب ؼنتٗ فؼبٌيت ،اػُ اؾ ٍِىي يب اقتيدبؼي.
 –5-1-2ظانتٓ ظفبتؽ لبٔٔٛي  ٚاؼايٗ اظٙبؼٔبِٗ ثجتي.
 – 6-1-2ظانتٓ زكبة خبؼي ظؼ يىي اؾ نؼت ثبٔىٙبي ظاضٍي .
ٔ –7-1-2عانتٓ ؼاثطٗ اقتطعاِي ثب ظقتگب٘ٙب  ٚقبؾِبٔٙبي ظٌٚتي.
 –8-1-2ػعَ ٚؼنىكتگي ثٗ تمًيؽ  ٚتمٍت.
ٔ – 9-1-2عانتٓ ِسىِٛيت ِؤثؽ ويفؽي .
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انطبو زميمي غيؽ ايؽأي:

 -1-2-2ظانتٓ وٍيٗ نؽايظ ِمؽؼ ثؽاي انطبو ايؽأي ثبقتثٕبي ثؽگ پبيبْ ضعِت ٚظيفٗ يب ثؽگ ِؼبفيت .
 – 2-2-2ظانتٓ پؽٚأٗ وبؼ  ٚالبِت ِؼتجؽ.
 – 3-2-2ػًّ ِتمبثً وهٛؼ ِتجٛع آٔٙب ظؼ ِٛؼظ ايؽأيبْ ِميُ آْ وهٛؼ .ظؼ ِٛاؼظ ضبو وٗ يعٚؼ وبؼت ثبؾؼگبٔي ثعْٚ
تٛخٗ ثٗ ػًّ ِتمبثً وهٛؼ ِتجٛع ِتمبضي ثٗ تهطيى ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ضؽٚؼت ظانتٗ ثبنعٚ ،ؾاؼت ِػوٛؼ ِي
تٛأع ِدبؾ ثٛظْ يعٚؼ وبؼت ثبؾؼگبٔي ثؽاي ايٓ لجيً ِتمبضيبْ ؼا ثع ْٚؼػبيت نؽط ػًّ ِتمبثً ثٗ اتبق ثبؾؼگبٔي
ٚيٕبيغ ِٚؼبظْ ايؽاْ اػالَ ّٔبيع.
 – 3-2انطبو زمٛلي (اػُ اؾ ايٕىٗ تهىيً  ٚثجت آٔٙب ظؼ ايؽاْ ثٛظٖ يب تهىيً آٔٙب ظؼ ضبؼج اؾوهٛؼ ثٛظٖ  ٚقپف
ظؼ ايؽاْ ثٗ ثجت ؼقيعٖ ثبنٕع):
ِ –1-3-2عيؽاْ ػبًِ  ٚؼييكبْ ٘يأت ِعيؽٖ نؽوت ثبيعظاؼاي نؽايـظ ِمـؽؼظؼثٕع٘بي ( )7-1-2( – )2-1-2( – )1-1-2

– ( )3-2-2( – )2-2-2( – )9-1-2( – )8-1-2ثبنٕع.
ِ -2-3-2عيؽاْ نؽوتٙبي تؼبٔٚي  ٚنؽوتٙبي ظٌٚتي  ٚنؽوتٙبي ِٛضٛع لبٔ ْٛزفبظت يٕبيغِ ،هّٛي ِسعٚظيت
ثٕع (ٔ )7-1-2طٛإ٘ع ثٛظ.
ِ -3-3-2عيؽاْ نؽوتٙبي ظٌٚتي ،نؽوتٙبي ِتؼٍك ثٗ ٔٙبظ٘بي أمالثي  ٚنؽوتٙبي ِٛضٛع لبٔ ْٛزفبظت يٕبيغ،
وٗ زىُ ِعيؽيت آٔبْ تٛقظ قبؾِبْ ظٌٚتي يب ٔٙبظ غي ؼثظ يبظؼ نعٖ ثبنع ،اؾ اؼائٗ گٛا٘ي ِٛضٛع ثٕع ( )9-1-2
ِؼبف ضٛإ٘ع ثٛظ.
 -4-3-2نؽوتٙب ثبيع ٚاخع نؽايظ ِمـؽؼ ظؼ ثٕـع٘بي (  )8-1 -2( – )6-1-2( – )5-1-2( –)4-1-2ثبنٕع.
 – 3چگٔٛگي تّعيع وبؼت ثبؾؼگبٔي:
ظاؼٔعٖ وبؼت ثبؾؼگبٔي يب ّٔبيٕعٖ ا ٚثب ظؼ ظقت ظانتٓ:
 –1-3گٛا٘ي اؾ زٛؾٖ ِبٌيبتي غي ؼثظ ِجٕي ثؽ ِٛافمت يب تؽتيت پؽظاضت ثع٘ي ِبٌيبت لطؼي نعٖ آضؽيٓ قبي
ِبٌيبتي پػيؽفتٗ نعٖ.
 –2-3آگٙي تغييؽات ظؼ ِعيؽيت  ٚقبيؽ تغييؽات ِؽثٛط ظؼ يٛؼتي وٗ ظاؼٔعٖ وبؼت نطى زمٛلي ثبنع.
خٙت أدبَ تهؽيفبت تّعيع ثٗ اتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ يب اتبق تؼب ْٚزكت ِٛؼظ  ٚقپف ثؽاي تأييع ثٗ
ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِؽاخؼٗ ّٔبيع .تبؼيص تّعيعِ ،جعأ اػتجبؼ ِدعظ وبؼت ضٛا٘ع ثٛظ.
ِٛ -4اؼظ ِؼبفيت اؾ ظانتٓ وبؼت ثبؾؼگبٔي:
 – 1-4نؽوت تؼبٔٚي ِؽؾٔهيٕبْ ثؽاي ٚؼٚظ وبال٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ضبٔٛاؼ٘بي ِؽؾٔهيٓ طجك فٙؽقت ِؽثٛط  ٚثٗ تؼعاظ،
ِمعاؼ  ٚاؼؾل تؼييٓ نعٖ  ٚيعٚؼ وبال ظؼ اؾاي وبال٘بي ٚاؼظاتي.
ٍِٛ -2-4أبْ ايؽأي نبغً ظؼ نٕبٚؼ٘بيي وٗ ثيٓ قٛازً ايؽاْ  ٚقبيؽ وهٛؼ٘ب ظؼ تؽظظ ٘كتٕع ،ثؽاي ٚؼٚظ
وبال٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ضبٔٛاظٖ ضٛظثٗ تؼعاظِ ،معاؼٚاؼؾل تؼييٓ نعٖ.
 – 3-4پيٍٗ ٚؼاْ ثؽاي ٚؼٚظ وبال٘بي لبثً ٚؼٚظ ِٛؼظ ٔيبؾ اقتبْ ضٛظ  ٚاقتبٔٙبي ّ٘دٛاؼ ظؼ يٛؼت اضػ وبؼت پيٍٗ
ٚؼي ِ ٚدٛؾ ٚؼٚظ اؾ اظاؼٖ ثبؾؼگبٔي نٙؽ يب اقتبْ ِؽثٛط.
-4-4وبؼگؽاْ ايؽأي نبغً ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ظؼ يٛؼت ظانتٓ وبؼٔبِٗ نغٍي اؾ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي طجك
فٙؽقت ِؽثٛط  ٚثٗ تؼعاظِ ،معاؼ  ٚاؼؾل تؼييٓ نعٖ.
 -5-4وبال٘بيي وٗ ٚؼٚظ  ٚيعٚؼ آٔٙب ثٗ تهطيى گّؽن ثؽاي فؽٚل ّٔي ثبنع.
 – 5اضتالف ِتمبضيبْ ثب اتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ يب اتبق تؼب:ْٚ
ظؼ يٛؼتي وٗ ثيٓ ِتمبضيبْ وبؼت ثبؾؼگبٔي  ٚاتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ يب اتبق تؼب ْٚاضتالف پيعا نٛظ٘ ،ؽ يه
اؾ طؽفيٓ ِي تٛإٔع ِٛضٛع اضتالف ؼا ثب غوؽ ظاليً ضٛظ خٙت اتطبغ تًّيُ ٔٙبيي ثٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِٕؼىف ّٔبيٕع.
 -6ظؼ يٛؼتي وٗ ثؼع اؾ يعٚؼ وبؼت ثؽاي ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِهطى نٛظ وٗ ظاؼٔعٖ وبؼت فبلع يه يب چٕع نؽط اؾ
نؽايظ ظؼيبفت وبؼت ِي ثبنع يب ثؼع اؾ يعٚؼ ،فبلع نؽط يب نؽايظ ِػوٛؼ گؽظيعٖ اقتٚ ،ؾاؼت ِػوٛؼ ِي تٛأع
ؼأقبً ٔكجت ثٗ اثطبي وبؼت العاَ ّٔٛظٖ ِٛ ٚضٛع ؼا ثٗ اطالع اتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ يب اتبق تؼب ْٚزكت
ِٛؼظ ثؽقبٔعٌ ،ىٓ ظؼ يٛؼتي وٗ ايٓ اِؽ ثؽاي اتبق ثبؾؼگبٔي  ٚيٕبيغ ِ ٚؼبظْ يب اتبق تؼبِ ْٚهطى گؽظظ ،ثبيع
ِٛضٛع ؼا خٙت اثطبي ثٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي ِٕؼىف ّٔبيع.
ِبظٖ : 11وبال٘بيي وٗ ثٗ ِٛخت خعٚي ضّيّٗ ايٓ آييٓ ٔبِٗ يب تًٛيت ٔبِٗ ٘بي ضبو اؾ طؽف ظٌٚت ِّٕٛع اػالَ
ِي نٛظّ٘چٕيٓ وبال٘بيي وٗ نؽط ٚؼٚظآٔٙب ظؼخٙت ِسعٚظيت تغييؽِيىٕع ظؼيٛؼت أطجبق ثب يىي اؾنؽايظ غيً
ٚثبؼػبيت ِمؽؼات لجً اؾ ِّٕٛػيت تٛقظ ظٌٚت يب تغييؽنؽط ٚؼٚظ لبثً تؽضيى ضٛا٘ع ثٛظ:
 -1لجً اؾ ِّٕٛع نعْ تٛقظ ظٌٚت يب تغييؽ نؽط ٚؼٚظ ظؼ گّؽن ِٛخٛظ ثٛظٖ  ٚظؼ ظفبتؽ گّؽن ثٗ ثجت ؼقيعٖ ثبنع.
 -2ثؽاي وبال لجً اؾ ِّٕٛػيت تٛقظ ظٌٚت يب تغييؽ نؽط ٚؼٚظ ،اػتجبؼ اقٕبظي گهبيم نعٖ  ٚثبؼٔبِٗ زًّ لجً اؾ
أمضبي ٍِٙت اػتجبؼ يبظؼ گؽظظ.

 -3ثؽاي وبال لجً اؾ ِّٕٛػيت تٛقظ ظٌٚت يب تغييؽ نؽط ٚؼٚظ اؾ طؽيك ثؽٚات اقٕبظي پف اؾ تأييع ثجت قفبؼل
تٛقظ ثبٔه ِدبؾ ثجت قفبؼل گؽظيعٖ  ٚثؽاي ثؽات ِؽثٛطٗ تٛقظ ٚاؼظ وٕٕعٖ لجٌٛي ٔٛنتٗ نعٖ  ٚاٌٚيٓ ثبؼٔبِٗ
زًّ لجً اؾ أمضبي ِعت اػتجبؼ ثجت قفبؼل يبظؼ نعٖ ثبنع  ٚظؽف ٍِٙت ٘بي غيً ثٕع  4ايٓ ِبظٖ ثٗ وهٛؼ
ٚاؼظ گؽظظ.
-4ظؼِٛؼظوبال٘بي ثع ْٚأتمبي اؼؾ(ثع ْٚتؼٙعقيكتُ ثبٔىي ثؽاي پؽظاضت ٚخٗ)وٗ ِدٛؾ٘بي الؾَ ثؽاي
ٚؼٚظآٔٙبثؽاقبـ ِمؽؼات لجً اؾِّٕٛػيت تٛقظ ظٌٚت يبتغييؽنؽط ٚؼٚظوكت نعٖ ثبنع.ظؼ يٛؼتيىٗ اٌٚيٓ ثبؼٔبِٗ
زًّ لجً اؾِّٕٛػيت يبتغييؽنؽط ٚؼٚظيبظؼٚظؽف ٍِٙتٙبي ؾيؽثٗ وهٛؼٚاؼظ گؽظظ:
اٌف – ظؼيٛؼت زًّ اؾ طؽيك ٘ٛايي زعاوثؽ ظؽف  20ؼٚؾ اؾ تبؼيص يعٚؼ اٌٚيٓ ثبؼٔبِٗ زًّ.
ة  -ظؼ يٛؼت زًّ اؾ طؽيك ظؼيب ،ؾِيٓ يب ثطٛؼ ِؽوت اؾ طؽيك ظؼيب  ٚؾِيٓ اؾ تبؼيص يعٚؼ اٌٚيٓ ثبؼٔبِٗ زًّ ثٗ
نؽذ ؾيؽ ٍِٙت ضٛا٘ع ظانت:
 -1ظؼ ِٛؼظ وبال٘بيي وٗ اؾ وهٛؼ٘ب  ٚاِبؼات ػؽثي ضٍيح فبؼـ  ٚوهٛؼ٘بي ّ٘دٛاؼ ضؽيعاؼي  ٚزًّ ِيگؽظظ 20
ؼٚؾ.
 -2ظؼ ِٛؼظ قبيؽ وهٛؼ٘ب اؾ طؽيك ؾِيٓ  40ؼٚؾ ،ظؼيبيي يب ظؼيبيي  ٚؾِيٕي  55ؼٚؾ.
تجًؽٖ  – 1ظؼ ِٛؼظ وبال٘بي ِٛضٛع ايٓ ِبظٖ چٕبٔچٗ ِدٛؾ لجٍي ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي لجً اؾ ِّٕٛػيت تٛقظ ظٌٚت يب
تغييؽ نؽط ٚؼٚظ وكت نعٖ ثبنع ،ثبيع ثبؼٔبِٗ ظؽف ٍِٙت ِٕعؼج ظؼ ِدٛؾ يبظؼ  ٚوبال ظؽف ٍِٙت ٘بي تؼييٓ
نعٖ ظؼ ثٕع٘بي «اٌف» « ٚة» فٛق ٚاؼظ نٛظ.
تجًؽٖ ِٛ -2اؼظ اقتثٕبء ثب ِٛافمت وّيكيِٛ ْٛضٛع ِبظٖ يه لبثً أدبَ ضٛا٘ع ثٛظ.
ِبظٖ  : 12زًّ وبال٘بي يبظؼاتي وهٛؼ ثب ٚقبيً ٔمٍيٗ ضبؼخي ِدبؾ اقت ٔ ٚيبؾ ثٗ وكت ِدٛؾ نٛؼايؼبٌي
ّ٘بٕ٘گي تؽاثؽي وهٛؼ ٚ ٚؾاؼت ؼاٖ  ٚتؽاثؽي ٔعاؼظ.
تجًؽٖ – ٚؾاؼت ؼاٖ  ٚتؽاثؽي (نٛؼاي ػبٌي ّ٘بٕ٘گي تؽاثؽي وهٛؼ) ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٚل ٘بي التًبظي ِهٛق
٘بيي ثؽاي زًّ وبال٘بي يبظؼاتي ثب ٚقبيً ٔمٍيٗ ايؽأي پيم ثيٕي ّٔبيع.
ِبظٖ :13نٛؼايؼبٌي ّ٘بٕ٘گي تؽاثؽي وهٛؼ ظؼ اؼتجبط ثب اٌٛٚيت زًّ وبال٘بي ٚاؼظاتي تٛقظ ٚقبيً ٔمٍيٗ ايؽأي
اػُ اؾ ظؼيبييٛ٘ ،ايي ،خبظٖ اي  ٚؼاٖ آ٘ٓ ،ظقتٛؼاٌؼٍّٙبي ِؽثٛطٗ ؼا ثب تٛخٗ ثٗ ٔىبت ؾيؽ تًٛيت  ٚخٙت اخؽا ثٗ
وٍيٗ اؼگبٔٙبي غيؽثظ اثالؽ ضٛا٘ع ّٔٛظ:
.1تؼييٓ ؼٚل ٘بي ِٕبقت ثؽاي وب٘م تهؽيفبت اظاؼي  ٚاقتفبظٖ اؾ اثؿاؼ٘بي التًبظي ثٗ ِٕظٛؼ گؽايم يبزجبْ
وبال ثٗ اقتفبظٖ ثيهتؽ اؾ ٔبٚگبْ ايؽأي .
.2ايدبظ تكٙيالت ثؽاي ٚقبيً ٔمٍيٗ ايؽأي .
ِبظٖ  : *14ظؼ اخؽاي ِبظٖ (  )7لبِٔ ْٛمؽؼات يبظؼات ٚ ٚاؼظات ،قبؾِبْ ثٕبظؼ  ٚوهتيؽأي  ٚقبؾِبْ ٘ٛاپيّبيي
وهٛؼي ِٛظفٕع ثب ّ٘بٕ٘گي گّؽن ايؽاْ ،اِبوٓ ضبيي ؼا خٙت ٔگٙعاؼي اِبٔي وبال٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي تؼّيؽ ٚ
تدٙيؿ ٔبٚگبٔٙبي تدبؼي ،ظؼيبيي ٛ٘ ٚايي اضتًبو ظٕ٘ع .گّؽن ايؽاْ آِبؼ وبال٘بي ٚاؼظٖ ثٗ ايٓ اِبوٓ ؼا ٘ؽ قٗ ِبٖ
يه ثبؼ ثٗ ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي اػالَ ِي ّٔبيع.
ِبظٖ ( : 15ايالزي) ** :ا٘بٌي وٍيٗ ثطم ٘بي ِؽؾي اقتبٔٙبي وهٛؼ ،ثٗ اقتثٕبي خّؼيت قبوٓ نٙؽ٘بي
ِؽوؿ نٙؽقتبٔٙبي ِؽؾي ثب ظؼيبفت وبؼت ِجبظالت ِؽؾي ِهّٛي تكٙيالت ِجبظالت ِؽؾي ضٛإ٘ع ثٛظ.

تجًؽٖ  – 1نٙؽقتبٔٙبي الِؽظ  ٚظنتكتبْ ّ٘ ٚچٕيٓ ثطهٙبي ِؽوؿي اقتبٔٙبي قيكتبْ  ٚثٍٛچكتبْ،
٘ؽِؿگبْ ،ثٛنٙؽ  ٚضٛؾقتبْ ِهّٛي ايٓ ِبظٖ ِي ثبنٕع.
تجًؽٖ  – 2وبؼت ِجبظالت ِؽؾي تٛقظ اظاؼٖ ثبؾؼگبٔي ِسً  ٚظؼيٛؼت ٔجٛظْ آْ ثطهعاؼي ِسً ،ظؼ اقفٕعِبٖ ٘ؽ
قبي تب پبيبْ فؽٚؼظيٓ ِبٖ قبي ثؼع ثٗ ٔبَ قؽپؽقت ضبٔٛاظٖ يبظؼ ِيگؽظظ  ٚثٗ ِعت يىكبي اػتجبؼ ظاؼظ .تّعيع وبؼت
٘بي ِجبظالت ِؽؾي ثؽاي قبٌٙبي ثؼع ٔيؿ ِٛوٛي ثٗ أدبَ تهؽيفبت ِمؽؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ ٛٔ – 3ؾاظاْ ضبٔٛاؼ٘بي ظاؼٔعٖ وبؼت ِجبظالت ِؽؾي ظؼ يٛؼتي وٗ ػض ٛنهُ ثٗ ثؼع ضبٔٛاظٖ ثبنٕعِ ،هّٛي
تكٙيالت ِجبظالت ِؽؾي ٔطٛإ٘ع ثٛظ.
ِبظٖ ( : 16ايالزي)
ظاؼٔعگبْ وبؼت ِجبظالت ِؽؾي ِي تٛإٔع ثب تسٛيً وبؼت ضٛظ ثٗ نؽوت تؼبٔٚي ِؽؾٔهيٕبْ ِسً ،ظؼ آْ ػض ٛنٔٛع.
نؽوت تؼبٔٚي پف اؾ ظؼيبفت وبؼتِٙ ،ؽ ضٛظ ؼا ظؼ ِسً ِطًٛو ؼٚي وبؼت ضٛا٘ع ؾظ نؽوت ِػوٛؼ فٙؽقتي اؾ
وبؼتٙبيي وٗ ظؼيبفت ِٙ ٚؽ ّٔٛظٖ ؼا تٙيٗ وؽظٖ  ٚثٗ تأييع اظاؼٖ ثبؾؼگبٔي يب ثطهعاؼي ِسً ِي ؼقبٔع .نؽوت
تؼبٔٚي ِي تٛأع ثب اؼايٗ فٙؽقت ِػوٛؼ ثٗ ِيؿاْ ِدّٛع قّٙيٗ اػضبي ضٛظ ظؼ چبؼچٛة ِمؽؼات ِؽثٛط العاَ ثٗ
ِجبظٌٗ ِؽؾي ّٔبيع .ضبٔٛاؼ٘بيي وٗ وبؼت آٔٙب تٛقظ تؼبٔٚي ِٙؽ ٔهعٖ ِ ٚبيً ثٗ ػضٛيت ظؼ تؼبٔٚي ٔيكتٕع يب
تؼبٔٚي ظؼ ِسً آٔبْ تهىيً ٔگؽظيعٖ اقتِ ،ي تٛإٔع ثب اؼايٗ وبؼت ضٛظ ثع ْٚزك تٛويً ظؼ زع قّٙيٗ تؼييٓ
نعٖ ِجبظٌٗ ِؽؾي ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  – 1قمف اؼؾل وبال٘بي لبثً ٚؼٚظ تٛقظ ضبٔٛاؼ٘بي ِؽؾٔهيٓ  ٚنؽوتٙبي تؼبٔٚي ِؽؾٔهيٕبْ ثٗ ِيؿاْ
قيًع ِيٍي )300 /000 /000 ( ْٛظالؼ ظؼ ٘ؽ قبي تؼييٓ ِي نٛظ .تؼييٓ قّٙيٗ ٘ؽ يه اؾ اقتبٔٙبي ِهّٛي
تكٙيالت ِجبظالت ِؽؾي اؾ ؼلُ ِػوٛؼ ثؽػٙعٖ وّيتٗ ِٕعؼج ظؼ تجًؽٖ ( ِ )1بظٖ (  )17ايٓ تًٛيت ٔبِٗ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  – 2نؽوت ٘بي تؼبٔٚي ِؽؾٔهيٕبْ ِي تٛإٔع ّ٘بٕٔع قبيؽ انطبو زمٛلي ،ضبؼج اؾ ِمؽؼات ِؽثٛط ثٗ
ِجبظالت ِؽؾي ظؼ چبؼچٛة ِمؽؼات ػِّٛي يبظؼات ٚ ٚاؼظات العاَ ثٗ يبظؼات ٚ ٚاؼظات وبال ّٔبيٕع .أدبَ فؼبٌيتٙبي
تدبؼي ِٛضٛع ايٓ تجًؽٖ ػال ٖٚثؽ قمف ِهطى نعٖ ظؼ تجًؽٖ (  )1ايٓ ِبظٖ ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ ٚ – 3ؾاؼت تؼبِٛ ْٚظف اقت ٔظبؼت ضٛظ ؼا ثؽ نؽوتٙبي تؼبٔٚي ِؽؾٔهيٕبْ ثٗ يٛؼتي اػّبي ّٔبيع وٗ
العاِبت نؽوتٙبي ِؿثٛؼ ِبٔغ اؾ انتغبي ٌِٛع ظؼ اقتبٔٙبي ِؽثٛطٗ ٔهٛظ.
تجًؽٖ  - 4ثطهي اؾ قٛظ زبيً اؾ يبظؼات ٚ ٚاؼظات نؽوتٙبي تؼبٔٚي ِؽؾ ٔهيٕبْ ثب ٘عايت ٔ ٚظبؼت ٚؾاؼت تؼبْٚ
ثب ؼػبيت ِبظٖ (  )25لبٔ ْٛثطم تؼبٔٚي التًبظ خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ ،ثؽاي قؽِبيٗ گػاؼي ظؼ ؾِيٕٗ ايدبظ ٚ
تٛقؼٗ ٚازع٘بي انتغبي ؾا ظؼ ِسعٚظٖ خغؽافيبيي ِسً اقتمؽاؼ نؽوتٙبي ِؽثٛط ثٗ ًِؽف ضٛا٘ع ؼقيع.

* ِ -طبٌت ظاضً پؽأتؿ ثٗ ِٛخت ًِٛثٗ  /57716ت ٘ 17483ـ ِٛؼش ٘ 76 /3/27يأت ٚؾيؽاْ ثٗ ايٓ تجًؽٖ اضبفٗ
نعٖ اقت.
* ِ -فبظ ايٓ ِبظٖ ِطبثك ًِٛثٗ نّبؼٖ  / 59174ت ٘ 21092 /ـ ِٛؼضٗ ٘ 79 /12 /23يئت ِستؽَ ٚؾيؽاْ ايالذ
گؽظيعٖ اقت.

*

ِ -فبظ ايٓ ِبظٖ ِطبثك ًِٛثٗ نّبؼٖ  / 59174ت ٘ 21092ـ ِٛؼضٗ ٘ 79 /12 /23يئت ِستؽَ ٚؾيؽاْ ايالذ

گؽظيعٖ اقت.

**

ِفبظ َٚاظ (  )17 ( ٚ )16 ( ،)15ثٗ ِٛخت ًِٛثبت نّبؼٖ  /28932ت ٘ 17792ـ ِٛؼش  /41335 ٚ 77 /5/6ت

٘ 20181ـ ِٛؼش  / 836 ٚ 77 /8/22ت ٘ 21446ـ ِٛؼش ٚ 78 /5/10نّبؼٖ /27078ت ٘ 21620ـ ِٛؼش ٚ 78 /12 /11
/50705ت ٘ 23215ـ ِٛؼش ٘ 79 /11 /10يأت ٚؾيؽاْ ايالذ گؽظيعٖ اقت.

