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آشنايي با قانون نظام صنفي
فصل اول قانون نظام صنفي :تعاريف
ًظبمصٌفي:
ٖ٭ايس ٗ٦ ٬طضاسي اسز ٚٯ ا٦٭ض ٦طث٭ـ ثٯ سبظ٦ب٬ ،٨نبيّ ،اذشيبضار ،حس٬ز  ٬حٗ٭ٔ اْطاز ٬ ٬احسٰبي غٓ٫ي ضا قجٕ ايٖ ٩ب٪٭ ٨سًيي٦ ٩ي٫ٚس
(هبدُ)1
ٍاحذصٌفي:
ٰط ٬احس اٖشػبزي ٚٯ ًْب٢يز آ ٨زض ٦ح ١طبثز يب ٬سي٣ٯ سيبض ثبضس  ٬س٭سف ْطز يب اْطاز غٓ٫ي ثب اذص دط٬ا٪ٯ ٚست زايط ضسٮ ثبضس٬ ،احس غٓ٫ي
ض٫بذشٯ ٦يض٭ز(.هبدُ)3
سجػطٮ  1ـًْب٢يز ٬احسٰبي غٓ٫ي سيبض زض ٦ح ١طبثز ثب اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ثطاي ٰ٧ب٦ ٨ح ،١ثال٦ب٪ى اسز.
سجػطٮ  2ـ ا٦ب٫ٚي ٚٯ قجٕ ؾ٭اثف ٦ػ٭ة ٧ٚيسي٭٪ٱبي ٪هبضر ٬اػس ضط٬ـ الظ ٤ػٱز اسشٗطاض چ٫س ٬احس غٓ٫ي ثبض٫س٦ ،يس٭ا٫٪س ثٯ ي٫٭ا٦ ٨ح١
طبثز ٚست ثٯ ٬سي٣ٯ ي ٙيب چ٫س ْطزغٓ٫ي ،دس اظ اذص دط٬ا٪ٯٚست اظ اسحبزيٯ يب اسحبزيٯٰبي شيضثف٦ ،٭ضزاسشٓبزٮ ٖطاضٞيط٪س.
سجػطٮ  3ـزْبسطي ٚٯ ذس٦بسي ثٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي سيبض ٦يزٰ٫س٬ ،احس غٓ٫ي ٦حس٭ة ٦يض٭٪س .
صٌف:
آٞ ٨ط٬ٮ اظ اْطاز غٓ٫ي ٚٯ قجيًز ًْب٢يز آ٪ب ٨اظ ي٪ ٙ٭و ثبضس ،سطٛي ١ي ٙغ ّ٫ضا ٦يزٰ٫س .غ٫٭ِ ٦ط٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭ ،٨ثب س٭ػٯ ثٯ ٪٭و ًْب٢يز
آ٪ٱب ثٯ چٱبض ٞط٬ٮ س٭٢يسي ،ذس٦بر ْ٫ي ،س٭ظيًي يب ذس٦بسي سٗسي٦ ٥يض٭٪س( .هبدُ)4
 - 1غ٫٭ِ س٭٢يسي :آ ٨زسشٯ اظ غ٫٭ْي ٚٯ ًْب٢يز  ٬ذالٖيشٱبي آ٪ٱب ٫٦ؼط ثٯ سُييط ْيعيٛي  ٬يب ضي٧يبئي ٦٭از ٞطشٯ ٫٦ ٬حػطاً س٭٢يسار ذ٭ز
ضا ٦سشٗي ٥يب َيط ٦سشٗي ٥ثٯ ٦ػطِ ٫٫ٚسٮ يطؾٯ ٦ي ٧٪بيس.
 - 2غ٫٭ِ ذس٦بسي :آ ٨زسشٯ اظ غ٫٭ْي ٚٯ ثب ًْب٢يشٱبي ذ٭ز ٖس٧شي اظ ٪يبظ ػبً٦ٯ ضا سب٦ي٧٪ ٩٭زٮ ًْ ٬ب٢يز آ٪ٱب ٪يبظ ثٯ ٦ٱبضر ْ٫ي ٪جبضس.
 - 3غ٫٭ِ ذس٦بر ْ٫ي:آ ٨زسشٯ اظ غ٫٭ْي ٚٯ ًْب٢يز آ٪ٱب ثبيض ضْى ييت ٗ٪ ٬ ٬ع يب ٦ط٦ز ٟ٪ ٬ٱساضي ٚبال ٦ي ض٭ز ًْ ٬ب٢يز آ٪ٱب ٪يبظ ثٯ
زاضش٦ ٩ٱبضر ْ٫ي ٦ي ثبضس.
 - 4غ٫٭ِ س٭ظيًي :آ ٨زسشٯ اظ غ٫٭ْي ٚٯ غطْبً ٪سجز ثٯ يطؾٯ ٚبال اظ ٦ح٬ ١اضزار يب س٭٢يسار زاذ٣ي ثس ٨٬سُييط زض ٚيٓيز آٗ٪ ٨ص زاض٪س.
فشدصٌفي:
ٰط ضرع حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٚٯ زض يٛي اظ ًْب٢يزٰبي غٓ٫ي اي ٥اظ س٭٢يس ،سجسي ،١ذطيسْ ،ط٬ش ،س٭ظيى ،ذس٦بر  ٬ذس٦بر ْ٫ي سط٦بيٯٞصاضي ٫ٚس
 ٬ثٯي٫٭ا ٨ديطٯ٬ض  ٬غبحت حطْٯ  ٬ضُ ١آظاز ،ذ٭اٮ ثٯ ضرػٯ يب ثب ٦جبضطر زيٟطا٦ ٨حٚ ١سجي زايط يب ٬سي٣ٯ ٚسجي ْطاٰ ٥آ٬ضز  ٬س٧ب ٤يب ٖس٧شي
اظ ٚبال٦ ،حػ٭ ٠يب ذس٦بر ذ٭ز ضا ثٯق٭ض ٦سشٗي ٥يب َيط٦سشٗي ٬ ٥ثٯغ٭ضر ٣ٚي يب ػعئي ثٯ ٦ػطِ٫٫ٚسٮ يطؾٯ زاضزْ ،طزغٓ٫ي
ض٫بذشٯ٦يض٭ز(.هبدُ)2
سجػطٮ ـػ٫٭ْي ٚٯ ٖب٪٭ ٨ذبظ زاض٪س ،اظ ض٧٭ ٠ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨سشظ٫ي ٰسش٫س.
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پشٍاًِكست:
٦ؼ٭ظي اسز ٚٯ قجٕ ٗ٦طضار ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٫٦ه٭ض ضط٬و  ٬ازا٦ٯ ٚست ٚ ٬بض يب حطْٯ ثٯ ْطز يب اْطاز غٓ٫ي ثطاي ٦ح٦ ١طرع يب ٬سي٣ٯ ٚست
ً٦ي ٩زازٮ ٦يض٭ز(.هبدُ)5
پشٍاًِتخصصيٍفٌي:
ٞ٭اٰي٫ب٦ٯاي اسز ٚٯ ثط زاضش٦ ٩ٱبضر ا٪ؼب٤زازٚ ٨بضٰبي سرػػي يب ْ٫ي زال٢ز زاضز  ٬ثٯ ٬سي٣ٯ ٦طاػى شيغالح غبزض ٦يض٭ز( .هبدُ)6
اتحبديِ:
ضرػيشي حٗ٭ٖي اسز ٚٯ اظ اْطاز ي ٙيب چ٫س غٚ ّ٫ٯ زاضاي ًْب٢يز يٛسب ٨يب ٦طبثٯا٪س ،ثطاي ا٪ؼب ٤زاز٬ ٨نبيّ ٦ ٬سا٢٬يزٰبي ٗ٦طض زض اي٩
ٖب٪٭ ٨سطٛي٦ ١يٞطزز(.هبدُ)7
هجوعاهَسصٌفي:
٦ؼً٧ي اسز ٚٯ اظ ٧٪بي٫سٞب٫٦ ٨شرت ايؿبي ٰيإر ٦سيطٮ اسحبزيٯٰبي غٓ٫ي ٰط ضٱطسشب ٨ثطاي ا٪ؼب ٤زاز٬ ٨نبيّ ٦ ٬سا٢٬يزٰبي ٗ٦طض زض اي٩
ٖب٪٭ ٨سطٛي٦ ١يض٭ز(.هبدُ)8
ضَساياصٌبفكطَس:
ض٭ضائي اسز ٚٯ اظ ٧٪بي٫سٞبٰ ٨يإر ضئيسٯ ٦ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي ضٱطسشب٪ٱبي ٚط٭ض ثب ٰسِ سٗ٭يز ٦جب٪ي ٪هب ٤غٓ٫ي زض سٱطا ٨سطٛي٦ ١يٞطزز.
هبدُ)9
كويسيَىًظبست:
٧ٚيسي٭٪ي اسز ٚٯ ثٯ٫٦ه٭ض ثطٖطاضي اضسجبـ  ٬ايؼبز ٰ٧بٰٟ٫ي ثي ٩اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثب سبظ٦ب٪ٱب  ٬زسشٟبٰٱبي ز٢٬شي زض ضاسشبي
٬نبيّ  ٬اذشيبضار آ٪ٱب ٧ٰ ٬چ٫ي٪ ٩هبضر ثط اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٰط ضٱطسشب ٨سطٛي٦ ١يض٭ز( .هبدُ)10
ّيأتعبليًظبست:
ٰيإسي اسز ٚٯ ثٯ ٫٦ه٭ض سًيي ٩ثط٪ب٦ٯضيعيٰ ،سايز ،ايؼبز ٰ٧بٰٟ٫ي ٪ ٬هبضر ثط ٣ٚيٯ اسحبزيٯٰب٦ ،ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ،ض٭ضاي اغ٫بِ ٚط٭ض ٬
٧ٚيسي٭٪ٱبي ٪هبضر سطٛي٦ ١يٞطزز  ٬ثبالسطي٦ ٩طػى ٪هبضر ثط ا٦٭ض اغ٫بِ ٚط٭ض اسز (.هبدُ)11
فصلدٍمقبًَىًظبمصٌفي:فشدصٌفي
هبدُ12ـاْطاز غٓ٫ي ٦٭نٓ٫س ٖج ١اظ سإسيس ٰط ٪٭و ٬احس غٓ٫ي يب اضشُب ٠ثٯ ٚست  ٬حطْٯ٪ ،سجز ثٯ اذص دط٬ا٪ٯ ٚست اٖسا٫٫ٚ ٤س.
سجػطٮ  1ـ آئي٪٩ب٦ٯ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست قجٕ ٓ٦بز ايٖ ٩ب٪٭ ٨نطِ سٯ ٦بٮ اظ سبضيد سػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ثب ٚست
٪هط ٬ظاضسرب٪ٯٰبي ٚط٭ض ،ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي  ٬ازاضٮ ٪ ١ٚهبضر ثط ا٦ب ٩ٚي٧٭٦ي ٪بػب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي ٦طاٚع اسشب٪ٱب سٱيٯ  ٬ثٯ
سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس ضسيس.
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سجػطٮ  2ـ٣ٚيٯ زسشٟبٰٱبيي ٚٯ اسحبزيٯٰب ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست اظ آ٪ٱب اسشًال٦ ٤ي٫٫ٚس٦ ،٭نٓ٫س نطِ ٦سر دب٪عزٮ ض٬ظ اظ سبضيد زضيبْز اسشًال٤
٪هط ٖكًي ٪ ٬ٱبئي ذ٭ز ضا ايال ٤زاض٪س .يس ٤ايال٪ ٤هط زض ٦ٱ٣ز ٗ٦طض ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٪هط ٦ظجز اسز.
سجػطٮ  3ـغس٬ض ثيص اظ ي ٙدط٬ا٪ٯ ٚست ثطاي ٰط ْطز غٓ٫ي ٬اػس ضط٬ـ ٖب٪٭٪ي ثطاي ي ٙيب چ٫س ٦حٚ ١ست ثال٦ب٪ى اسز.
سجػطٮ  4ـ زضغ٭ضسيٚٯ چ٫سٓ٪ط ،ي٬ ٙاحسغٓ٫ي ضا ثٯغ٭ضر ٦طشط٘ ازاضٮ٫٫ٚس ،ثٯق٭ض ٦طشط٘ ٦سا٢٬يز ا٦٭ض ٬احس ضا يٱسٮزاض ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
سجػطٮ  5ـس٧سيس ايشجبض دط٬ا٪ٯ ٚست ٰط زٮ سب ٠يٛجبض ا٢عا٦ي اسز.
هبدُ 13ـ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثطاي ٦طبَ ١سرػػي ٫ْ ٬ي ٦سش٣ع ٤اذص دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي اظ ٦طاػى شيضثف ثٯ ٬سي٣ٯ ٦شٗبؾي اسز .اٞط
٦شٗبؾي ٬اػس ضط٬ـ الظ ٤ثطاي اذص دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي ٪جبضس ،حؿ٭ض يٓ٪ ٙط ضبَ ١زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي زض ٬احس غٓ٫ي ثطاي غس٬ض
دط٬ا٪ٯ ٚست ٦طط٬ـ ،ثٯ٪ب٦ ٤شٗبؾي ٚبْي اسز.
سجػطٮ ـ ا٪٭او ٦طبَ ١سرػػي ٫ْ ٬ي ثٯ ضطح آئي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر  ٬ثب ٰ٧بٰٟ٫ي ٬ظاضسرب٪ٯٰب  ٬سبظ٦ب٪ٱبي
شيضثف ٪ ٬هطذ٭اٰي اظ ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طاٚع اسشب٪ٱب سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰسضسيس.
هبدُ14ـاْطاز غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س زض ٰط سب ٠ي٭اضؼ ٚست  ٬ديطٯ ،حٕ يؿ٭يز اسحبزيٯ (زضغ٭ضر يؿ٭يز) ٦ ٬ب٢يبر ذ٭ز ضا ثذطزاظ٪س.
هبدُ15ـ اْطاز غٓ٫ي يطؾٯ ٫٫ٚسٮ ٚبالٰب  ٬ذس٦بر ٫ٓ٣ٛ٦س ثب ا٢ػبٔ ثطچست ض٬ي ٚبال ،يب ٪ػت سبث٣٭ زض ٦حٚ ١ست يب حطْٯٖ ،ي٧ز ٬احس ٚبال يب
زسش٧عز ذس٦ز ضا ثٯق٭ض ض٬ضٛ٦ ٬ ٩ش٭ة  ٬ثٯٞ٭٪ٯاي ٚٯ ثطاي ٰٟ٧بٖ ٨بث ١ضئيز ثبضس ،ايال٫٫ٚ ٤س.
سجػطٮ  1ـ ٰط ْطز غٓ٫ي زض ٗ٦بث ١زضيبْز ثٱب ،اػطر يب زسش٧عز ثبيس غ٭ضسحسبثي ضب٪ ١٦ب٪ ٬ ٤طب٪ي ٬احس غٓ٫ي ،سبضيد٦ ،ج ٍ٣زضيبْشي ٪ ٬٭و ٬
٦طرػبر ٚبالٰبي ْط٬ذشٯ ضسٮ يب ذس٦بر ا٪ؼب ٤ضسٮ ضا ثٯ ٦طشطي سس٣ي ٥زاضز.
سجػطٮ  2ـ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦يس٭ا٪س ثب سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦طٚع اسشب ،٨ثًؿي اظ غ٫٭ِ يب ٦طبَ ١ضا سب ٦جُ٣ي ً٦ي ،٩يب ثطذي زيٟط ضا ٚٯ
زاز ٨غ٭ضسحسبة ثطاي آ٪ٱب ٦ط ١ٛاسز ،اظ زاز ٨غ٭ضسحسبة ً٦بِ ٫ٚس.
سجػطٮ  3ـ اْطاز غٓ٫ي ٚٯ ٚبالٰبي ذ٭ز ضا ثٯ غ٭ضر ٣ٚي يطؾٯ ٦يزاض٪س ثبيس اظ غ٭ضسحسبثٱبي چبح ضسٮ اسشٓبزٮ ٫٫ٚس ٦ ٬طرػبر ذطيساض ضا ٪يع
زض آ ٨ث٫٭يس٫س.
سجػطٮ  4ـ ْطز غٓ٫ي٦ ،سا ٠٬ا٪كجبٔ ٚيٓيز ٧ٚ ٬يز ٰط ٪٭و ٚبالي يطؾٯضسٮ يب ذس٦ز اضائٯ ٞطزيسٮ ثب ٬ػٯ يب اػطر زضيبْشي ٫٦سضع زض
غ٭ضسحسبة اسز.
هبدُ16ـغبحجب ٨ا٦ب ٩ٚي٧٭٦ي ثٯ سطريع ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٫ٓ٣ٛ٦س:
ا ّ٢ـ ْٱطسز ٖي٧ز َصا ٦ ٬٭از َصائي ضا ٚٯ ثطاي ٦ػطِ ٦طشطيب ٨اضائٯ ٦يض٭ز زض ثطٞٯٰبي ٦رػ٭ظ سٱيٯ  ٬زض زسشطس ٦طشطيبٖ ٨طاضزٰ٫س ٬
ثط٦ج٫بي آ ٨غ٭ضسحسبة ثٯ٦طشطي سس٣ي ٥زاض٪س.
ة ـ ٪طخ اَصيٯ ٦ ٬٭از َصائي ذ٭ز ضا زض سبث٣٭ ٦رػ٭ظ زض ٦حٚ ١ست ثٯ ٖس٧ي ٚٯ زض ً٦طؼ زيس ٰٟ٧ب ٨ثبضس ٪ػت ٫٫ٚس.
هبدُ17ـ اْطاز غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضار ػبضي ٚط٭ض ،اظ ػ٣٧ٯ ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضار غٓ٫ي ،ا٪شهب٦ي ،ثٱساضشي ،اي٫٧ي ،حٓبنز ْ٫ي  ٬ظيجبسبظي
٦حيف ٚبض  ٬زسش٭ضاٰ١٧ً٢بي ٦طث٭ـ ثٯ ٪طخٞصاضي ٚبالٰب  ٬ذس٦بر ضا ٚٯ اظ س٭ي ٦طاػى ٖب٪٭٪ي شيضثف اثالٌ ٦يٞطزز ،ضيبيز  ٬اػطا ٫٫ٚس.
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سجػطٮ  1ـ اْطاز غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س ديص اظ ثٯٚبضٞيطي ٚسب٪ي ٚٯ ثطاي ا٪ؼب ٤زاز ٨ذس٦بر ثٯ ٫٦بظ ٬ ٠ا٦ب٦ ٩ٚطاػًٯ ٦ي٫٫ٚس٦ ،طاست ضا ثٯ اسحبزيٯ
اقالو زٰ٫س سب اسحبزيٯ دس اظ اذص ٪هط ٪يط٬ي ا٪شهب٦ي٪ ،سجز ثٯ غس٬ض ٚبضر ض٫بسبئي يٛسزاض ثب زضع سرػع اٖسا ٤الظ ٤ضا ثٯ ي ١٧آ٬ضز.
سجػطٮ  2ـ اْطاز غٓ٫ي ٦ؼبظ ٪يسش٫س ثطاي ػ٣ت ٦طشطي زضثبضٮ ٦حػ٭الرٚ ،بالٰب يب ذس٦بر ،ثطذالِ ٬اٖى سج٣يٍ ٫٫ٚس .زضَيط اي ٩غ٭ضر قجٕ
٦بزٮ( )68ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثب آ٪ٱب ضْشبض ذ٭اٰسضس.
هبدُ18ـ زضغ٭ضسيٚٯ زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ثر٭اٰس دط٬ا٪ٯ ذ٭ز ضا ثٯ زيٟطي ٬اٞصاض٫ٚس ،ثبيس زضذ٭اسز ٚشجي ذ٭ز ضا ثٯ اسحبزيٯ سس٣ي ٥زاضز .اسحبزيٯ
زضغ٭ضر ٬اػس ضط٬ـ ٖب٪٭٪ي ث٭زْ ٨طز ً٦طْي ضسٮ  ٬ثب ضيبيز سبيط ٗ٦طضار ،دط٬ا٪ٯ ٚست ٦شٗبؾي ضا ثبق ٬ ١دط٬ا٪ٯ ػسيسي ثٯ ٪بْ ٤طز ً٦طْي ضسٮ
غبزض ٦ي٫ٚس.
هبدُ 19ـ زضغ٭ضسيٚٯ زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ٦حؼ٭ض ض٭زٖ ،ي٦ ٥يس٭ا٪س ثب ضيبيز َجكٯ ٦حؼ٭ض  ٬قجٕ ٗ٦طضار ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨سجز ثٯ ازاضٮ يب ا٪شٗب٠
٬احس غٓ٫ي اٖسا٫ٚ٤س.
هبدُ 20ـ زضغ٭ضر ْ٭ر غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ،حٗ٭ٔ ٦شًبضِ ٪بضي اظ ٬احس غٓ٫ي ٦شً ٕ٣ثٯ ٬ضطٯ اسز .چ٫ب٪چٯ ٬ضطٯ يب ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب ٦بي١
ثبض٫س ،زضغ٭ضر زاضا ث٭ز ٨ضط٬ـ ْطزي٦ ،يس٭ا٫٪س نطِ ٦سر ز ٬سب٪ ٠سجز ثٯ اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ثب ضيبيز ٗ٦طضار اٖسا٫٫ٚ ٤س .دس اظ اٗ٪ؿبي
٦ٱ٣ز ٗ٦طض دط٬ا٪ٯ ٦ش٭ْي اظ زضػٯ ايشجبض سبٖف اسز.
آئييًبهِاجشاييصذٍسپشٍاًِكستدسضْشّبٍسٍستبّب
(تجصشُ۱هبدُ۱۲قبًَىًظبمصٌفي)
٦بزٮ :1ثط اسبس ٖب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست زض ٰط ضٱطسشب ٨ثًٱسٮ اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ٦ي ثبضس.
ٰط ْطزي ٚٯ ثر٭اٰس ٬احس غٓ٫ي ايؼبز ٫ٚس ٖج ١اظ سذطزٰ ٨ط ٞ٭٪ٯ سًٱس  ،اػبضٮ يب ذطيس ٦ح ١ثبيس ػٱز اذص ٦ؼ٭ظ الظ ٤ثٯ اسحبزيٯ غ٦ ّ٫طث٭قٯ
٦طاػًٯ  ٬زضذ٭اسز ٚشجي ذ٭ز ضا سس٣ي٧٪ ٥بيس .
٦بزٮ  :2اسحبزيٯ ٦٭نّ اسز زضذ٭اسز ٰبي ضسيسٮ ثطاي اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ضا ثٯ سطسيت ض٧بضٮ  ٬سبضيد زض زْشط ٦رػ٭ظ طجز  ٬ضسيس آ ٨ضا ثٯ
٦شٗبؾي سس٣ي٧٪ ٥بيس .
سجػطٮ  :1اسحبزيٯ  ّ٣ٛ٦اسز زض چبضچ٭ة ٗ٦طضار ٪ ،هط ذ٭ز ضا ٦ج٫ي ثط ضز يب ٖج٭ ٠سٗبؾب حساٚظط نطِ دب٪عزٮ ض٬ظ ثب احشسبة ايبَ ٤يط سًكي١
ضس٧ي ثٯ غ٭ضر ٚشجي ثٯ ٦شٗبؾي ايال٧٪ ٤بيس  .يس ٤ايال٪ ٤هط زض ٦سر يبز ضسٮ ثٯ ٫٦ع٢ٯ دصيطش سٗبؾب ٦حس٭ة ٦يٞطزز زض غ٭ضر ٖج٭ ٠سٗبؾب
س٭سف اسحبزيٯ ٦ ،شٗبؾي ثبيس اظ آ ٨سبضيد نطِ حساٚظط سٯ ٦بٮ ٦ساض٘ ٦٭ضز ٪يبظ اسحبزيٯ ضا س٧ٛي٫ٚ ١س  ٬ثٯ اسحبزيٯ سس٣ي ٥زاضز زض َيط اي ٩غ٭ضر
٦شٗبؾي ػسيس ٦حس٭ة ذ٭اٰس ٞطزيس.
سجػطٮ  :2چ٫ب٪چٯ اسحبزيٯ زضذ٭اسز ٦شٗبؾي دط٬ا٪ٯ ٚست ضا ضز ٫ٚس يب اظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست اسشٛ٫بِ ٬ضظز ثبيس ٦طاست ضا ثب شٚط زالي٦ ١سش٫س ثٯ
ق٭ض ٚشجي ثٯ ٦شٗبؾي ايال٫ٚ ٤س ،زض غ٭ضسيٛٯ ٦شٗبؾي ثٯ آً٦ ٨شطؼ ثبضس ٦يس٭ا٪س ايشطاؼ ٚشجي ذ٭ز ضا نطِ ثيسز ض٬ظ اظ سبضيد زضيبْز دبسد
ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف سس٣ي ٥زاضز٦ .ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ّ٣ٛ٦اسز قي دب٪عزٮ ض٬ظ ثٯ ايشطاؼ ٦شٗبؾي ضسيسٞي ٪ ٬هط ٪ٱبيي ذ٭ز ضا ثطاي اػطاء
ثٯ اسحبزيٯ ٦طث٭قٯ ايال٫ٚ ٤س .
فصلاٍل:ضَاثطصذٍسپشٍاًِكستتَسطاتحبديِّبيصٌفيدسضْشّب
٦بزٮ  : 3ضطايف ٦ ٬ساض٘ الظ ٤ػٱز سحػي ١دط٬ا٪ٯ ٚست زض ضٱطٰب :
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 .1سبثًيز ػ٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا٨
 .2اضايٯ س٫س ٦بٛ٢يز يب اػبضٮ ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٬يب يبزي  ٬يب ٦جبيًٯ ٪ب٦ٯ  ٬يب حٖ ٥ٛكًي زازٞبٮ ٦ج٫ي ثط ا٢عا ٤ثٯ س٫هي ٥اػبضٮ ٪ب٦ٯ يب ضسيس دطزاذز
اػبضٮ ثٱب ً٦شجط  ٬يب اضايٯ ٖطاض زازٰبي ًٗ٫٦س ْي ٦بثي٦ ٩شٗبؾي دط٬ا٪ٯ ٚست ثباضربظ حٗيٗي  ٬يب ازضار  ٬سبظ٦بٰ ٨بي ز٢٬شي ٪ ،ٱبزٰب ،ضٱطزاضيٱب
 ،ضطٚز ٰبي سًب٪٬ي ٦س ٬ ٩ٛضطٚز ٰبي ذبظ غٓ٫ي  ،ضطٚز ٰبي سحز د٭ضص سبظ٦بٰ ٨بي ز٢٬شي ٪ ٬ٱبزٰب .
سجػطٮ :زضيبْز سًٱس ٦حؿطي اظ زاض٪سٞب ٨اس٫بز يبزي ٦ج٫ي ثط دصيطش ٦سئ٭٢يز حٗ٭ٖي ٪بضي اظ آ ٨ا٢عا٦يسز .
ٞ.3٭اٰي دبيب ٨ذس٦ز ٪هب٬ ٤نيٓٯ يب ً٦بْيز زائ ٬ ٥يب اضائٯ ٞ٭اٰي ً٦شجط ٦ج٫ي ثط زاضشً٦ ٩بْيز سحػي٣ي يب دعضٛي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زاض٪سٞب ٨زْشطچٯ
آ٦بزٮ ثٯ ذس٦ز ثس٦ ٨٬ٱط َيجز  ٬زض ٦سر ايشجبض آ ْٕ٬ ٨ث٫س (ٮ) ٦بزٮ ٖ 10ب٪٭٪ ٨هب٬ ٤نيٓٯ  ٬ث٫سٰبي (ع) ( ،ز) ( ،ي) ٦بزٮ  50آيي٪ ٩ب٦ٯ اػطايي
ٖب٪٭٦ ٨عث٭ض .
.4اضايٯ ٞ٭اٰي يس ٤س٭ء ديطي٫ٯ ػٱز اْطاز زاضاي س٧ٚ ٩شط اظ ٰٓشبز سب ٠س٧ب. ٤
.5اضايٯ آذطي٦ ٩سض٘ سحػي٣ي (حساٖٞ ١٭اٰي دبيب ٨سحػيالر اثشسايي يب س٭از ذ٭ا٪س٪ ٬ ٨٭ضش )٩ثٯ اسشظ٫بي ٦شٗبؾيب٪ي ٚٯ س ٩آ٪ٱب اظ  50سب ٠ثٯ
ثبال ٦ي ثبضس .
ٞ.6٭اٰي يس ٤ايشيبز ثٯ ٦٭از ٦رسض اظ ٬ظاضر ثٱساضز  ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي .
 .7اضايٯ س٭اثٕ ٚبضثطزي سؼبضي يب ازاضي  ٬يب ٚبضٞبٰي ٚست.
 .8اضايٯ ٚبضر ً٦بي٫ٯ دعضٛي ٞ ٬٭اٰي غالحيز ثٱساضشي اظ ٬ظاضر ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي ثطاي غ٫٭ْي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨اغالح ٦بزٮ
ٖ 13ب٪٭٦ ٨٭از ذ٭ضز٪ي  ،آضب٦يس٪ي ثٱساضشي  ٬آضايطي ٦ي ثبض٫س .
.9اضايٯ ٰط ٞ٭٪ٯ ٦سض٘ ٦ج٫ي ثط سطٛي ١دط٪٬سٮ  ٬يب اضائٯ ٰط ي ٙاظ ا٬ضأ دطزاذز ٦ب٢يبسي.
٦ .10ساض٘ الظ٦ ٤ج٫ي ثط زاضا ث٭ز ٨غالحيز ْ٫ي ثطاي ٦طبَ ١ذبظ ثطاسبس آيي٪ ٩ب٦ٯ ٦طث٭قٯ .
سجػطٮ  :اٞط ٦شٗبؾي ٬اػس ضط٬ـ الظ ٤ثطاي اذص دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي ٪جبضس  ،حؿ٭ض يٓ٪ ٙط ضبَ ١زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ سرػع ٫ْ ٬ي زض ٬احس غٓ٫ي
٦ ْٕ٬بزٮ ٖ 13ب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٦طط٬ـ ثٯ ٪ب٦ ٤شٗبؾي ٚبْي اسز .
٦ .11٭اْٗز ازاضٮ ٪هبضر ثط ا٦ب ٩ٚي٧٭٦ي ٪يط٬ي ا٪شكب٦ي ػ٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا. ٨
 .12يٛس دطس٣٫ي ػسيس ز٬اظزٮ ٖكًٯ .
ْ .13ش٭ٚذي ٚبضر ٣٦ي  ٬ض٫بس٫ب٦ٯ يٛس زاض.
سجػطٮ : 1حساٖ ١س ٩ػٱز ذبٰ ٥٪ب ث٫٧ه٭ض زضيبْز دط٬ا٪ٯ ٚست ٰيؼسٮ سب٦ ٠ي ثبضس.
سجػطٮ٣ٚ : 2يٯ زسشٟبٮ ٰبئي ٚٯ اسحبزيٯ ٰب ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست اظ آ٪ٱب اسشًال٦ ٤ي ٫٫ٚس ٦٭نٓ٫س نطِ ٦سر 15ض٬ظ اظ سبضيد زضيبْز اسشًال٤
٪هط ٖكًي ٪ ٬ٱبئي ذ٭ز ضا ايال ٤زاض٪س ،يس ٤ايال٪ ٤هط زض ٦ٱ٣ز ٗ٦طض ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٪هط ٦ظجز اسز.

5

م ك م مج
ت
م
فن
ا
رز آ وزش ع ي مازندر ن

آشنايي با قانون نظام صنفي

٦بزٮ  : 4اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س دس اظ زضيبْز س٧ب٦ ٤ساض٘ الظ ٬ ٤ثب ضيبيز ؾ٭اثف نطِ ٦سر

پبًضدُسٍص ٪سجز ثٯ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٬

سس٣ي ٥آ ٨ثٯ ٦شٗبؾي اٖسا٧٪ ٤بي٫س٧ٰ .چ٫ي ٩زضيبْز ٫٫ٚسٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ٦٭نّ اسز اظ سبضيد زضيبْز دط٬ا٪ٯ ٚست نطِ ٦سر ضصهبُ ٪سجز ثٯ
اْششبح ٦حٚ ١ست اٖسا٧٪ ٤بيس.
٦بزٮ  : 5ثطاي اضربظ حٗ٭ٖي (ضطٚز ٰب ) ٦ ٬طبضٚز ٰبي ٦س٪ي  ،ي ٙدط٬ا٪ٯ ٚست ث٫ب ٤ضطٚز ثب شٚط ٪ب٧٪ ٤بي٫سٮ ٰيبر ٦سيطٮ اضربظ حٗ٭ٖي
زضذ٭اسز ٫٫ٚسٮ  ٬يب احسي اظ ضطٚبء زض ٦طبضٚز ٰبي ٦س٪ي (ٚٯ س٭سف سبيط ضطٚبء ٚشجبً ً٦طْي  ٬ا٦ؿبي آ٪ب ٨س٭سف زْشط ذب٪ٯ اسشبز ضس٧ي
ٞ٭اٰي ضسٮ ثبضس ) زض غ٭ضر احطاظ سبيط ضطايف غبزض ٦يٞطزز .
سجػطٮ  :1زض غ٭ضسي ٚٯ ضطٚز ٦عث٭ض ثر٭اٰس زض ثيص اظ يٛ٦ ٙبًْ ٨ب٢يز ٧٪بيس  ،ثطاي ٛ٦بٰ ٨بي زيٟط ؾ ٩٧زضيبْز دط٬ا٪ٯ ٚست قجٕ ٓ٦بز اي٩
٦بزٮ ػٱز ازاضٮ ٬احس غٓ٫ي ثطاي ْطز ً٦طْي ضسٮ س٭سف ٰيبر ٦سيطٮ  ٬يب احسي اظ ضطٚبء ٚٯ س٭سف ضطٚبء ٚشجبً ً٦طْي  ٬ا٦ؿبي ا ٨س٭سف زْشط
اس٫بز ضس٧ي ٞ٭اٰي ضسٮ ثبضس ثب ضيبيز سبيط ٗ٦طضار ٦طث٭ـ سب سّٗ سًسازي ٚٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر سػ٭يت ٧٪بيسٚ ،بضر ٦جبضطر غبزض ذ٭اٰس ضس .
سجػطٮ  :2زض غ٭ضر ٪يبظ ثٯ ًْب٢يز زض ٦حَ ١يط اظ ٦حٖ ١ب٪٭٪ي اضربظ حٗ٭ٖي دس اظ سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضٱطسشب٦ ٨طث٭قٯ ي ٙدط٬ا٪ٯ
ٚست ثٯ ٪ب ٤ضطٚز  ٬ثب شٚط ٦طرػبر ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي آ ٨ضطٚز ثٯ ً٦طْي ٰيبر ٦سيطٮ اضربظ حٗ٭ٖي زضذ٭اسز ٫٫ٚسٮ زض غ٭ضر احطاظ سبيط
ضطايف غبزض  ٬ثطاي ازاضٮ ثيص اظ ي٬ ٙاحس غٓ٫ي زض سبيط ٗ٪بـ ثطاي اْطازي ٚٯ ٰيبر ٦سيطٮ ٚشجبً ً٦طْي ٦ي ٧٪بي٫س ثب ضيبيز ٓ٦بز سجػطٮ ٧ٰ 2ي٩
٦بزٮ ؾ ٩٧غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚستٚ،بضر ٦جبضطر غبزض ذ٭اٰس ٞطزيس .
٦بزٮ  : 6اسحبزيٯ ٦٭نّ اسز ْٗف ثطاي ٚسب٪ي ٚٯ دط٬ا٪ٯ ٚست آ٪ٱب غبزض ضسٮ اسز ٚبضر يؿ٭يز زض اسحبزيٯ غبزض ٧٪بيس .غس٬ض ٚبضر يؿ٭يز
ثطاي اْطاز ْبٖس دط٬ا٪ٯ ٚست ٫٧٦٭و اسز .
٦بزٮ  : 7غ٭ضر ٗٓ٦٭ز ضس ٨دط٬ا٪ٯ ٚست غس٬ض ا٧٢ظ٫ي ثب اضائٯ سًٱس ٦حؿطي ٦ج٫ي ثط دصيطش سجًبر س٭ء آ ٨اظ س٭ي زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ثطاي
٦سر ثبٖي ٦ب٪سٮ ايشجبض دط٬ا٪ٯ ٚست ثال٦ب٪ى ذ٭اٰس ثبضس .
٦بزٮ  : 8زض غ٭ضر ْ٭ر غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست حٗ٭ٔ ٦شًبضِ ٪بضي اظ ٬احس غٓ٫ي ٦شً ٕ٣ثٯ ٬ضطٯ ٦ش٭ْي اسز .چ٫ب٪چٯ ٬ضطٯ يب ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي آ٪ٱب
٦بي ١ثبض٫س ،زض غ٭ضر زاضا ث٭ز ٨ضط٬ـ ْطزي ٦ي س٭ا٫٪س نطِ ز ٬سب ٠اظ سبضيد ْ٭ر ٦ش٭ْي ٪سجز ثٯ اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ثب ضيبيز ٗ٦طضار اٖسا٤
٫٫ٚس .دس اظ اٗ٪ؿبي ٦ٱ٣ز ٗ٦طض دط٬ا٪ٯ ٦ش٭ْي اظ زضػٯ ايشجبض سبٖف اسز .
سجػطٮ  -1چ٫ب٪چٯ ٣ٚيٯ ٬ضطٯ ٦ش٭ْي غُيط ثبض٫س اسحبزيٯ ٦ي س٭ا٪س ثب حٓم حٗ٭ٔ غُبض دط٬ا٪ٯ ٦عث٭ض ضا ثٯ ٪ب٢٬ ٤ي ٖٱطي  ٬زض َيبة ٢٬ي ث٫بٖ ٤ي٥
ٖب٪٭٪ي ثب اذص ٪هط ٦سبيسر ازاضٮ ا٦٭ض سطدطسشي غبزض ٧٪بيس .
رثػطٮ  -2زض غ٭ضسي ٚٯ ٧٪بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي يب ٖيْ ٥بٖس غالحيز ْ٫ي ثطاي ضُ٦ ١٭ضز زضذ٭اسز ثبضس حؿ٭ض يٓ٪ ٙط ضبَ ١زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ سرػػي ٬
ْ٫ي زض ٬احس غٓ٫ي ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٦طط٬ـ ثٯ ٪ب٦ ٤شٗبؾي ٚبْي اسز .
سجػطٮ -3زض غ٭ضسي ٚٯ سًسازي اظ ٬ضطٯ  ،غُيط  ٬سًسازي ٚجيط ثبض٫س غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ث٫ب٧٪ ٤بي٫سٮ ٖب٪٭٪ي (ٖي٦ ) ٥سش٣ع ٤اذص ضؾبيز ٦حؿطي
٬ضاص ٚجيط ٪يع ذ٭اٰس ث٭ز.
سجػطٮ  -4زض غ٭ضسي ٚٯ زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ٦حؼ٭ض ض٭ز ٖ ،ي٦ ٥ي س٭ا٪س ثب ضيبيز َجكٯ ٦حؼ٭ض  ٬قجٕ ٗ٦طضار ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨سجز ثٯ ازاضٮ يب ا٪شٗب٠
٬احس غٓ٫ي اٖسا٫٫ٚ ٤س .
٦بزٮ  : 9غبحجب ٨دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ي س٭ا٫٪س ػٱز ازاضٮ ٬احس غٓ٫ي ذ٭ز اٖسا ٤ثٯ ً٦طْي ٦جبضط ٬اػس ضطايف ْطزي ٫٦سضع زض ٦بزٮ  3اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ
٧٪بي٫س ٧ٰ .چ٫ي ٩زض غ٭ضسيٛٯ غبحت دط٬ا٪ٯ ثٯ ٰط ز٢ي٪ ١ش٭ا٪س زض ٬احس غٓ٫ي ذ٭ز حؿ٭ض يبثسً٦ ،طْي ٦جبضط ٬اػس ضطايف ا٢عا٦يسز.
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سجػطٮ  -1غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ ٬جبضط ٬ي ٦شؿب٫٦ب ٣ٚيٯ ٦سئ٭٢يز ٰبيي ٚٯ ٖب٪٭٪ب ثٯ يٱسٮ غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ي ثبضس ضا ثط يٱسٮ ذ٭اٰ٫س زاضز
 .سجػطٮ  -2غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ي س٭ا٪س زض ٰط ٦٭ٖى ٚٯ ٗ٦شؿي ثبضس ٪سجز ثٯ يع ٬ ٠يب سُييط ٦جبضط اٖسا٦ ٬ ٤طاست ضا ثٯ اسحبزيٯ ٦طث٭قٯ ايال٤
٧٪بيس .
سجػطٮ  -3غس٬ض ٚبضر ٦جبضطر ٦سش٣ع ٤اًٗ٪بز ٖطاض زازي ثيْ ٩طز غٓ٫ي ٦ ٬جبضط ٦يثبضس  ٬ي٪ ٙسرٯ اظ ٖطاض زاز ٦صٚ٭ض زض دط٪٬سٮ ْطز ؾجف
ذ٭اٰس ضس .
٦بزٮ  : 10ثطاي غ٫٭ْي ٚٯ قجٕ سػ٭يت ٰيبر يب٢ي ٪هبضر ضيبيز حس٬ز غٓ٫ي(ْبغ٣ٯ ٛ٦ب٪ي) ا٢عا٦ي اسز ثٯ اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ٰٟ٫ب ٤غس٬ض
دط٬ا٪ٯ ٚست ٦٭نّ ثٯ ضيبيز آ ،٨دس اظ سػ٭يت آ ٨زض ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ذ٭اٰس ث٭ز.
سجػطٮ :س٭إْ ٬احسٰبي شيٓ٫ى ٧ٰ ٬ؼ٭اض زض ٦٭ضز سُييط  ٬سًسي ١حس٬ز غٓ٫ي ثال اطط ٦ي ثبضس.
٦بزٮ  :11زض ضٱطسشب٪ٱبئيٛٯ ثطذي اسحبزيٯ ٰب ثً٣ز ٪ساضش ٩اٛ٦ب٪بر  ٬س٭ا٪بئيٱبي الظ٪ ٤ش٭ا٫٪س غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ضا يٱسٮ زاض ض٭٪س ثٯ ديط٫ٱبز آ٨
اسحبزيٯ  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦سئ٭٢يز غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثك٭ض ٦٭ٖز ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٬اٞصاض ٦ي ٞطزز .زض غ٭ضر ضْى ٦ط ١ٛث٫ب ثٯ
ديط٫ٱبز ٰ٧ب ٨اسحبزيٯ  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦سئ٭٢يز غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثطيٱسٮ اسحبزيٯ ٦صٚ٭ض ذ٭اٰس ث٭ز.
فصلدٍم:ضَاثطصذٍسپشٍاًِكستدسسٍستبّب
٦بزٮ  : 12ضشايطٍهذاسکالصمجْتصذٍسپشٍاًِكستدسسٍستبّبثِضشحريلهيثبضذ:
 -1سبثًيز ػ٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا.٨
 -2اضائٯ س٫س ٦بٛ٢يز  ٬يب اػبضٮ ٪ب٦ٯ ضس٧ي  ٬يب ٦جبيًٯ ٪ب٦ٯ  ٬يب احطاظ ٦بٛ٢يز قجٕ يطِ ٦ح.١
سجػطٮ :زضيبْز سًٱس ٦حؿطي اظ زاض٪سٞب ٨اػبضٮ ٪ب٦ٯ يبزي يب احطاظ ٦بٛ٢يز قجٕ يطِ ٦ح٦ ١ج٫ي ثط دصيطش ٦سئ٭٢يز حٗ٭ٖي ٪بضي اظ آ٦ ٨ي
ثبضس.
ٞ -3٭اٰي دبيب ٨ذس٦ز ٪هب٬ ٤نيٓٯ يب ً٦بْيز زاي ٬ ٥يب اضايٯ ٞ٭اٰي ً٦شجط ٦ج٫ي ثط زاضشً٦ ٩بْيز سحػي٣ي يب دعضٛي ٧ٰ ٬چ٫ي ٩زاض٪سٞب٨
زْشطچٯ آ٦بزٮ ثٯ ذس٦ز ثس٦ ٨٬ٱط َيجز  ٬زض ٦سر ايشجبض آ ْٕ٬ ٨ث٫س (ٮ) ٦ ٬بزٮ ٖ 10ب٪٭٪ ٨هب٬ ٤نيٓٯ  ٬ث٫سٰبي (ع)( ،ز)(،ي) ٦بزٮ  50آيي٪ ٩ب٦ٯ
اػطايي ٖب٪٭٦ ٨عث٭ض.
 -4اضايٯ ٞ٭اٰي يس ٤ايشيبز ثٯ ٦٭از ٦رسض اظ ٬ظاضر ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي.
 -5اضايٯ ٞ٭اٰي يس ٤س٭ء ديطي٫ٯ ػٱز اْطاز زاضاي س٧ٚ ٩شط اظ ٰٓشبز سب ٠س٧ب.٤
٦ -6٭اْٗز ازاضٮ ٪هبضر ثط ا٦ب ٩ٚي٧٭٦ي ٪يط٬ي ا٪شهب٦ي ػ٧ٱ٭ضي اسال٦ي ايطا.٨
٦ -7ساض٘ الظ ٤زا ٠ثط زاضا ث٭ز ٨غالحيز ْ٫ي ثطاي ٦طبَ ١ذبظ ثطاسبس آيي٪ ٩ب٦ٯ ٦طث٭ـ.
سجػطٮ :اٞط ٦شٗبؾي ٬اػس ضط٬ـ الظ ٤ثطاي اذص دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي ٪جبضس ،حؿ٭ض يٓ٪ ٙط ضبَ ١زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ سرػػي ٫ْ ٬ي زض ٬احس غٓ٫ي
ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٦طط٬ـ ثٯ ٪ب٦ ٤شٗبؾي ٚبْي اسز.
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 -8اضايٯ ٚبضر ً٦بي٫ٯ دعضٛي ٞ ٬٭اٰي غالحيز ثٱساضشي اظ ازاضار شيطثف ٬ظاضر ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي ثطاي غ٫٭ْي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭٨
اغالح ٦بزٮ ٖ 13ب٪٭٦ ٨٭از ذ٭ضز٪ي آضب٦يس٪ي  ٬ثٱساضشي  ٬آضايطي ٦ي ثبض٫س.
ْ -9ش٭ٚذي ٚبضر ٣٦ي  ٬ض٫بس٫ب٦ٯ يٛس زاض.
-10يٛس ػسيس ٖ 6كًٯ.
٦بزٮ  : 13اسحبزيٯ ٰب ،زْبسط ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ،ضٱطزاضي ٰب ،ثرطساضي ٰب ،زٰساضي ٰب ،ض٭ضاي اسال٦ي ثرص  ٬سبيط ازاضار  ٬سبظ٦بٰ ٨بي ز٢٬شي
ٚٯ ٦سئ٭٢يز غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثطيٱسٮ آ٪ٱب ٞصاضشٯ ضسٮ اسز٦ ،٭نٓ٫س زضذ٭اسشٱبي ضسيسٮ ثطاي اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ضا ثٯ سطسيت ض٧بضٮ  ٬سبضيد زض
زْشط ٦رػ٭ظ طجز ٧٪٭زٮ  ٬ضسيس آ ٨ضا ثٯ ٦شٗبؾي سس٣ي٧٪ ٥بي٫س.
٦بزٮ : 14اسحبزيٯ ٰب ،زْبسط ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ،ضٱطزاضي ٰب ،زٰيبضي ٰب ،ض٭ضاي اسال٦ي ثرص  ٬يب ازاضار ز٢٬شي  ٬سبظ٦بٰ ٨بي ٬اثسشٯ ثٯ ٫٦ه٭ض
غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػٱز ٬احسٰبي غٓ٫ي ٦سشٗط زض ض٬سشبٰب يال٬ٮ ثط زضيبْز حٕ يؿ٭يز سب٢يب٪ٯ٦ ،ؼبظ٪س ٦جُ٣ي سب سٯ ثطاثط ٦ج ٍ٣حٕ يؿ٭يز
سرػيػي ٰٟ٫ب ٤غس٬ض دط٬ا٪ٯ اظ ٦شٗبؾي زضيبْز ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  : 15زْبسط ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦ي س٭ا٫٪س ثطاي غ٫٭ْي ٚٯ ؾط٬ضر ثطٖطاضي حس٬ز غٓ٫ي آ٪ٱب ثٯ سػ٭يت ٰيبر يب٢ي ٪هبضر ضسيسٮ اسز ،ثب
س٭ػٯ ثٯ يطِ ،ػً٧يز  ٬ضطايف ٦ح ١اظ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦طاٚع ضٱطسشبٰ ٨ب ،اظ قطيٕ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طث٭قٯ سٗبؾبي سًيي ٩حس٬ز غٓ٫ي
٧٪بي٫س.
٦بزٮ ٦ : 16يعا ٨حٕ يؿ٭يز سب٢يب٪ٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي ض٬سشبيي ً٦بز ٠سي زضغس حٕ يؿ٭يز ٬احسٰبي غٓ٫ي زض ٦طٚع ضٱطسشب٦ ٨طث٭قٯ ٦ي
ثبضس٧ٚ .يسي٭٪ ٨هبض٦ ٨طٚع ضٱطسشب٦ ٨ي س٭ا٪س ٪ػبة ٦صٚ٭ض ضا سُييط زٰس.
٦بزٮ  : 17زض غ٭ضسي ٚٯ ٰط ي ٙاظ ٦سئ٭٢ي٦ ٩طاػى غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست زض اضسجبـ ثب ٬نبيّ ٦ح٭٢ٯ ٦طسٛت سرٞ ّ٣طز٪س ،اٖسا٦بر ٖب٪٭٪ي اظ قطيٕ
٦طاػى شيػالح ثً ١٧ذ٭اٰس آ٦س.
فصلسَم:هقشساتهختلف
٦بزٮ  : 19زض غ٭ضسيٛٯ ٦٭ضز  ٬يب ٦٭اضزي اظ ضطايف ْطزي يب ٛ٦ب٪ي غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ثطاثط ايالٚ ٤شجي ٦طاػى شيػالح اسٗبـ ٞطزز ٦ ،طاػى غس٬ض
دط٬ا٪ٯ ٚست ٫ٓ٣ٛ٦س دس اظ ٬غ٭٦ ٠طاست ضا ٦٭ضز ٚبضض٫بسي ٖطاض زازٮ ٪ ٬شيؼٯ ضا نطِ ٦سر ثيسز ض٬ظ ػٱز ضسيسٞي ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي
شيطثف اضسب٧٪ ٠بيس٦ ،ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طث٭ـ ؾ ٩٧ضسيسٞي زٖيٕ ثٯ ٦٭ؾ٭و٪ ،شيؼٯ ثطضسي ذ٭ز ضا نطِ ٦سر دب٪عزٮ ض٬ظ ػٱز اٖساٖ ٤ب٪٭٪ي ثٯ
اسحبزيٯ ٦طث٭ـ ايال٦ ٤ي زاضز.
سجػطٮ :زض غ٭ضسيٛٯ غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست  ٬يب ٦طػًي ٚٯ اسٗبـ ٦٭ضز يب ٦٭اضزي اظ ضط٬ـ ْطزي يب ٛ٦ب٪ي غبحت دط٬ا٪ٯ ٚست ضا ايال٧٪ ٤٭زٮ ثٯ ٪هط
٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ً٦شطؼ ثبضس٦ ،يش٭ا٪س ضٛبيز ذ٭ز ضا نطِ ٦سر دب٪عزٮ ض٬ظ دس اظ اثالٌ  ٬يب اضايٯ ٦ساض٘ ٦ ٬سش٫سار ٚبْي ػٱز ضسيسٞي ثٯ
٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ايال٧٪ ٤بي٫س٪ .هط ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر زض اي٦ ٩٭ضز الظ ٤االػطاء ٦ي ثبضس.
٦بزٮ ٦ : 20طاػى غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٫ٓ٣ٛ٦س ٖج ١اظ غس٬ض  ٬سح٭ي ١دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ ٦شٗبؾي ٪سجز ثٯ سًييٚ ٩س ض٫بسٯ غٓ٫ي زٮ ضٖ٧ي ٬احس
غٓ٫ي ٧ٰ ٬چ٫يٚ ٩ٯ  ٬ ISICي٫٭ا ٨ضسشٯ غٓ٫ي  ٬طجز اقاليبر ْطزي  ٬غٓ٫ي ٬احس غٓ٫ي ٦كبثٕ ْطٰ ٤بي سًطيّ ضسٮ س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيبر
يب٢ي ٪هبضر زض ثب ٙ٪آ٦بض  ٬اقاليبر اغ٫بِ(سبيز اغ٫بِ) اٖسا٧٪ ٤بي٫س.
٦بزٮ  : 21زض غ٭ضسيٛٯ زاض٪سٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ثر٭اٰس دط٬ا٪ٯ ذ٭ز ضا ثسيٟطي ٬اٞصاض ٫ٚس ،ثبيس زضذ٭اسز ٚشجي ذ٭ز ضا ثٯ اسحبزيٯ  ٬يب ٦طػى ٖب٪٭٪ي
غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست سس٣ي ٥زاضز ،اسحبزيٯ  ٬يب ٦طػى ٦طث٭قٯ زض غ٭ضر ٬اػس ضط٬ـ ٖب٪٭٪ي ث٭زْ ٨طز ً٦طْي ضسٮ  ٬ثب ضيبيز سبيط ٗ٦طضار دط٬ا٪ٯ
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ٚست ٦شٗبؾي ضا ثبق ٬ ١ثس ٨٬زض ٪هط ٞطْش ٩حس٬ز غٓ٫ي  ٬سّٗ دصيطش  ٬سبيط ضطايف ذبظ ٰ٧ب ٨ضُ ١دط٬ا٪ٯ ػسيسي ث٫بْ ٤طز ً٦طْي ضسٮ
غبزض ٦ي ٫ٚس.
٦بزٮ  : 22ضٱطزاضي ٰب ،ثرطساضي ٰب ،زٰيبضي ٰب ،ض٭ضاي اسال٦ي ثرص  ٬سبيط ازاضاسي ٚٯ ٦سئ٭٢يز ا٦٭ض ٬احس ٰبي غٓ٫ي ٦سشٗط زض ضٱطٰب ٬
ظازضٮ ضا ثٯ اسحبزيٯ غّ٫
ض٬سشبٰب ثٯ آ٪ٱب ٬اٞصاض ٞطزيسٮ اسز٫ٓ٣ٛ٦ ،س دس اظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػٱز ْطز ٦شٗبؾي ي٪ ٙسرٯ اظ دط٬ا٪ٯ ٚست
٦طث٭ـ اضسب٧٪ ٠بي٫س.
٦بزٮ  : 23ث٧٭ػت ٦بزٮ ٖ 27ب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي٦ ،ح ١زايط ضسٮ ث٭سي٣ٯ ٰط ضرع حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٚٯ دط٬ا٪ٯ ٚست زائ ٥يب ٦٭ٖز ثطاي آ ٨غبزض
٪طسٮ ثبضس ،ثب ايال ٤اسحبزيٯ ضاسب اظ قطيٕ ٪يط٬ي ا٪شهب٦ي د٧٣خ ٦ي ٞطزز.
٦بزٮ ٧ٚ : 24يسي٭ٰ ٨بي ٪هبضر ٫ٓ٣ٛ٦س ػٱز ٰطي ٙاظ اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي دس اظ ٚست ٪هط اظ اسحبزيٯ ٰبي ٦طث٭قٯ ٦ ٬ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف
٦٭اضز ظيط ضا سػ٭يت ٧٪٭زٮ  ٬يال٬ٮ ثط ؾ٭اثف غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػٱز اػطاء ثٯ اسحبزيٯ ٦طث٭ـ اثالٌ ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  : 25چٟ٭ٟ٪ي ضسيسٞي ثٯ سرٓ٣بر  ٬زيب٬ي حٗ٭ٖي ْي ٦بثي ٩ضطٚبء اي ٥اظ حٗيٗي  ٬حٗ٭ٖي ثًس اظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثًٱسٮ ٦طاػى شيػالح
ٖؿبئي ٦ي ثبضس.
٦بزٮ ٦ : 26سئ٭٢يز ٪هبضر ثط حس ٩اػطاي اٖسا٦بر اسحبزيٯ ٰب زض ذػ٭ظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست اظ ػٱز سكجيٕ يب ٖب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي  ٬آئي٪ ٩ب٦ٯ
ٰبي ٦طث٭ـ ثًٱسٮ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف ٦ي ثبضس٦ ،ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثب ا٪ؼب ٤ثبظضسيٱبي الظ ٤اظ اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ثط ض٪٬س غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست
س٭سف آ٪ٱب ٪هبضر ٦ي ٧٪بي٫س.
٦بزٮ  : 27ضٱطسشبٰ ٨بيي ٚٯ ْبٖس ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦ي ثبضس ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦طٚع اسشب ٨سب سطٛي٧ٚ ١يسي٭٪ ٨هبضر زض آ ٨ضٱطسشب،٨
اذشيبضار ٬ ٬نبيّ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضٱطسشب٦ ٨طث٭ـ ضا ثط يٱسٮ ذ٭اٰس زاضز.
٦بزٮ  : 28ثب س٭ػٯ ثٯ ض٧٭ٖ ٠ب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي ثط ًْب٢يز سبسيسبر ٞطزضٟطي ٪ح٭ٮ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػٱز سبسيسبر ٦صٚ٭ض ثطاسبس
زسش٭ضا٣٧ً٢ي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ س٭سف ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي  ٬سبظ٦ب٦ ٨يطاص ْطٰٟ٫ي ،غ٫بيى زسشي ٞ ٬طزضٟطي سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ض٭ضايًب٢ي ٞطزضٟطي ٬
ٰيبر يب٢ي ٪هبضر ثط سبظ٦بٰ ٨بي غٓ٫ي ٚط٭ض ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ  : 29اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س ٪سجز ثٯ سً٭يؽ  ٬يب س٧سيس دط٬ا٪ٯ ٚست ٬احسٰبي غٓ٫ي ثب اضايٯ ٞ٭اٰي سطٛي ١دط٪٬سٮ  ٬يب ٰط ي ٙاظ ا٬ضأ
دطزاذز ٦ب٢يبسي  ،ي٭اضؼ ٚست  ٬ديطٯ ضٱطزاضي  ٬ثطاي ٦ب٢يبر ٰبي ٖكًي ٪طسٮ اضايٯ ٞ٭اٰي ٦طث٭ـ ثٯ قطح دط٪٬سٮ زض ٦طاػى شيطثف ٧ٰ ٬چ٫ي٩
اضايٯ سإييسيٯ ٬ظاضر ثٱساضز زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي ثطاي غ٫٭ْي ٚٯ ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨اغالح ٦بزٮ ٖ 13ب٪٭٦ ٨٭از ذ٭ضز٪ي  ،آضب٦يس٪ي  ،آضايطي ٬
ثٱساضشي ٦ي ثبض٫س اٖسا٧٪ ٤بي٫س .
٦بزٮ  : 30اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ٫٦٭ـ ثٯ ٞصضا٪س ٨ز٬ضٮ آ٦٭ظضي ٦طث٭ـ ذ٭اٰس ث٭ز.
سجػطٮ :زسش٭ضا٦ ١٧ً٢طث٭ـ ثٯ ز٬ضٮ آ٦٭ظضي س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيبر يب٢ي ٪هبضر  ٬ثب ٰٛ٧بضي ض٭ضاي اغ٫بِ ٚط٭ض سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ٧ٚيسي٭٨
ٰيبر يب٢ي ٪هبضر ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ ٣ٚ : 31يٯ ٬اضز ٫٫ٚسٞبٚ ٨بال ٚٯ ثٯ غ٭ضر سؼبضي ثٯ ٬اضزار ٚبال اٖسا٦ ٤ي ٫٫ٚس ٖ ٬ػس س٭ظيى  ٬يب ْط٬ش ٚبالٰبي ٬اضزاسي ذ٭ز زاض٪س ،زض
غ٭ضسيٛٯ ثٯ يطؾٯ ٦سشٗيٚ ٥بال ثٯ ٦ػطِ ٫٫ٚسٮ ٦جبزضر ٬ضظ٪س ٣٦ع ٤ثٯ اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ٗ٦طضار ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
٦بزٮ  : 32سُييط ٦حٚ ١ست يب ٪٭و ضُ٦ ١سش٣ع ٤اذص دط٬ا٪ٯ ٚست ػسيس ثب احطاظ ضطايف اي ٩آئي٪ ٩ب٦ٯ ٦ي ثبضس.
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٦بزٮ  : 33اضربظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٚٯ قجٕ ٖ٭ا٪ي ٩ػبضي ٦٭نّ ثٯ اذص ٦ؼ٭ظ ًْب٢يز يب دط٬ا٪ٯ سإسيس  ،ثٱطٮ ثطزاضي يب اضشُب ٠اظ ٬ظاضر ذب٪ٯ ٰب
٦ ،٭سسبر سبظ٦بٰ ٨ب يب ضطٚز ٰبي ز٢٬شي  ،سبيط زسشٟبٰٱبي ز٢٬ز ٚٯ ض٧٭ٖ ٠ب٪٭ ٨ثط آ٪ٱب ٦سش٣ع ٤شٚط يب سػطيح ٪ب ٤اسز يب ٪ٱبزٰبي ي٧٭٦ي
َيط ز٢٬شي ٰسش٫س چ٫ب٪چٯ ثٯ يطؾٯ ٦سشٗيٚ ٥بال يب ذس٦بر ثٯ ٦ػطِ ٫٫ٚسٞب٦ ٨جبزضر ٬ضظ٪س ٫ٓ٣ٛ٦ ،س يال٬ٮ ثط زضيبْز ٦ؼ٭ظ ًْب٢يز يب دط٬ا٪ٯ
٪سجز ثٯ اذص دط٬ا٪ٯ ٚست اظ اسحبزيٯ ٦طث٭قٯ اٖسا٫٫ٚ ٤س.
اضربظ ٦صٚ٭ض ٦ط٧٭ٖ ٠ب٪٭٪ ٨هب ٤غٓ٫ي ٗ٦ ٬طضار آ ٨ذ٭اٰ٫س ث٭ز .
٦بزٮ  : 34چ٫ب٪چٯ زاض٪سٞب ٨دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ زالي٣ي اظ ازا٦ٯ ًْب٢يز ٫٦ػطِ ٞطز٪س  ٬يب ٬احس غٓ٫ي ذ٭ز ضا ثٯ ضرع زيٟطي ٬اٞصاض ٧٪بي٫س٫ٓ٣ٛ٦ ،س
دط٬ا٪ٯ ٚست ذ٭ز ضا ػٱز اثكب ٠ثٯ اسحبزيٯ غ٦ ّ٫طث٭ـ سح٭ي٧٪ ١بي٫س  ٬ضز َيط اي٫ػ٭ضر اسحبزيٯ  ّ٣ٛ٦اسز ؾ ٩٧اضسبٞ ٠عاضش ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض
غٓ٫ي شيطثف ٪سجز ثٯ اثكب ٠دط٬ا٪ٯ ٚست ٦عث٭ض اٖسا٧٪ ٤بيس.
سجػطٮ  :غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػسيس ثطاي ٬احسٰبيي ٚٯ دط٬ا٪ٯ ٰبي آ٪ٱب ثبقٟ٪ ١طزيسٮ ٫٦٭ـ ثٯ اذص سًٱس ٦حؿطي اظ ٦شٗبؾي ػسيس ٦ج٫ي ثط ٖج٭٠
ٰطٞ٭٪ٯ ٦سئ٭٢يز حٗ٭ٖي ٪بضي اظ آ٦ ٨ي ثبضس.
فصلسَمقبًَىًظبمصٌفي:اتحبديِّب
هبدُ 21ـ تطكيلاتحبديِ :زض ٰط ضٱطسشبٚ ٨ٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي ثب ًْب٢يزٰبي ضُ٣ي ٦طبثٯ يب ٰ٬ ٩ٟ٧ػ٭ز زاضشٯ ثبضس ،اْطاز غٓ٫ي ثب ضيبيز
ايٖ ٩ب٪٭٦ ٨جبزضر ثٯ سطٛي ١اسحبزيٯ ٦ي٫٫ٚس.
سجػطٮ  1ـبسحبزيٯ زاضاي ضرػيز حٗ٭ٖي َ ٬يطا٪شٓبيي اسز  ٬دس اظ طجز زض ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي ضس٧يز ٦ييبثس.
سجػطٮ  2ـحس٪ػبة سًساز ٬احسٰبي غٓ٫ي ثطاي سطٛي ١ي ٙاسحبزيٯ زض ٚط٭ض ثٯضطح ظيط اسز:
ا ّ٢ـ زض سٱطا٬ 300، ٨احس
ة ـ زض ضٱطسشب٪ٱبي ثب ثيص اظ ز٦ ٬ي٣ي٭ٓ٪ ٨ط ػً٧يز٬ 200 ،احس
ع ـ زض ضٱطسشب٪ٱبي زاضاي ثيص اظ ي٦ ٙي٣ي٭ٓ٪ ٨ط ٧ٚ ٬شط اظ ز٦ ٬ي٣ي٭ٓ٪ ٨ط ػً٧يز٬ 150،احس
ز ـ زض ضٱطسشب٪ٱبي زاضاي ثيص اظ دب٪ػس ٰعاض ٓ٪ط ٧ٚ ٬شط اظ ي٦ ٙي٣ي٭ٓ٪ ٨ط ػً٧يز٬ 100 ،احس
ٰـ ـ زض ضٱطسشب٪ٱبي ثب ٧ٚشط اظ دب٪ػس ٰعاض ٓ٪ط ػً٧يز٬ 50 ،احس
هبدُ 22ـ تعذاداعضبيّيئتهذيشُ :اسحبزيٯٰب س٭سف ٰيإر ٦سيطٮ ٫٦شرت ايؿبي اسحبزيٯ ازاضٮ ٦يض٭٪س .سًساز ايؿبي ايٰ ٩يإر د٫غ ٓ٪ط
اغ٣ي  ٬زٓ٪ ٬ط ي٣يا٢جس ٠ثطاي اسحبزيٯٰبي زاضاي ٧ٚشط اظ ٰعاض ٬احس غٓ٫ي يؿ٭ ٰٓ ٬ز ٓ٪ط اغ٣ي  ٬سٯ ٓ٪ط ي٣يا٢جس ٠ثطاي اسحبزيٯٰبي زاضاي ثيص
اظ ٰعاض ٬احس غٓ٫ي يؿ٭ ذ٭اٰس ث٭ز.
هبدُ 23ـ اًتخبةسوتاعضبءٰ :يإر ٦سيطٮ اسحبزيٯٰب اظ ٦يب ٨ذ٭ز يٓ٪ ٙط ضا ثٯ ي٫٭ا ٨ضئيس ،يٓ٪ ٙط ضا ثٯي٫٭ا٪ ٨بيت ضئيس ،يٓ٪ ٙط ضا ثٯ
ي٫٭ا ٨ثبظضس ،يٓ٪ ٙط ضا ثٯ ي٫٭ا ٨ذعا٪ٯزاض  ٬يٓ٪ ٙط ضا ثٯي٫٭ا ٨زثيط ا٪شربة ٦ي٫ٚس .ا٪شربة ٦ؼسز اي ٩اْطاز ثال٦ب٪ى ذ٭اٰس ث٭ز .ضئيس ٰيإر٦سيطٮ
يال٬ٮ ثط زي٭ر اظ ايؿبء ،ازاضٮ ػ٣سبر  ٬اثالٌ ٦ػ٭ثبر ،ثٯي٫٭ا٧٪ ٨بي٫سٮ اسحبزيٯ زض ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ضٱطسشب٪ ٨يع ض٫بذشٯ ٦يض٭ز .ضئيس ٰيإر
٦سيطٮ ثبالسطيٗ٦ ٩ب ٤اػطائي اسحبزيٯ ٦حس٭ة ٦يٞطزز .زض َيبة ضئيس٪ ،بيتضئيس ٬نبيّ  ٬اذشيبضار ٬ي ضا ثطيٱسٮ ٦يٞيطز.
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سجػطٮ ـ زض اسحبزيٯٰبئي ٚٯ سًساز ايؿبي ٰيإر ٦سيطٮ آٰٓ ٨ز ٓ٪ط اسز ،زٓ٪ ٬ط ٪بيت ضئيس  ٬زٓ٪ ٬ط ثبظضس ذ٭اٰ٫س ث٭ز.
هبدُ24ـ اًتخبةهذيشاجشائيتوبمٍقتٰ :يإر ٦سيطٮ ٰط اسحبزيٯ  ّ٣ٛ٦اسز اظ ذس٦بر يٓ٪ ٙطٚ ،ٯ زاضاي حساٖ٦ ١سض٘ ٚبضض٫بسي ثبضس ،ثٯ
غ٭ضر س٧بٖ٬ ٤ز ثٯ ي٫٭ا٦ ٨سيط اػطايي اسشٓبزٮ ٫ٚس .زض ضٱطسشب٪ٱبي زاضاي ٧ٚشط اظ ي٦ ٙي٣ي٭ٓ٪ ٨ط ػً٧يز ،ثٯ ٚبضٞيطي اْطاز زيذ٧٣ٯ ثٯي٫٭ا٨
٦سيط اػطايي ،ثال٦ب٪ى اسز٦ .سيط اػطايي ٦ؼطي ٦ػ٭ثبر ٰيإر ٦سيطٮ ٫٦ ٬شرت آ ٨اسز  ٬ثب ػبيٟعي ٩ضسٰ ٨يإر ٦سيطٮ ػسيس ٦سشًٓي سٗ٣ي
٦يٞطزز .اسشٓبزٮ اظ ذس٦بر ٰ٧ب٦ ٨سيط زض از٬اض ثًس ثال٦ب٪ى اسز.
هبدُ -25زضغ٭ضر ٪يبظ٧ٚ ،يسي٭٪ ٨هبضر ٦طٚع اسشب ٨ث٫ب ثٯ زضذ٭اسز اٚظطيز ٪سجي اسحبزيٯٰبي غٓ٫ي ضٱطسشب٪ٱبي ٰ٧ب ٨اسشب ،٨ثب ٪هطذ٭اٰي
اظ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طٚع اسشب٪ ،٨سجز ثٯ سطٛي٦ ١ؼ٧ى اسشب٪ي ثطاي اسحبزيٯٰبي آ ٨اسشب ٨اٖسا ٤ذ٭اٰس ٚطز .اي٦ ٩ؼ٧ى ٦شط ١ٛاظ ٧٪بي٫سٞب٨
ٰيإر ٦سيطٮ اسحبزيٯٰبي ضٱطسشب٪ٱب ذ٭اٰسث٭ز  ٬ثٯ٫٦ه٭ض سجبز٪ ٠هط زضذػ٭ظ ٦طٛالر  ٬ا٦٭ض غٓ٫ي ،اضائٯ ديط٫ٱبز  ٬ثطٖطاضي اضسجبـ ٬
ٰ٧بٰٟ٫يٰبي الظ ٤ثب ٦طاػى ٦ ٬طاٚع شيضثف سطٛي٦ ١يض٭ز.
سجػطٮ ـ سًساز ٧٪بي٫سٞبٰ ٨ط ضٱطسشب ٨ثٯ اظاي ٰط د٫غ اسحبزيٯ يٓ٪ ٙط ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثب ضؤي ضئسبي اسحبزيٯٰب ا٪شربة ذ٭اٰ٫س ضس٦ .سر ٦إ٦٭ضيز
ايؿبي ٰيإر ٦سيطٮ ٦ؼ٧ى اسشب٪ي ز ٬سب ٠اسز.
هبدُ26ـ ٰطٞبٮ ضرػي ثر٭اٰس ًْب٢يشي غٓ٫ي ضا آَبظ ٫ٚس ،اثشسا ثبيس ثٯ اسحبزيٯ شيضثف ٦طاػًٯ  ٬سٗبؾبي ٚشجي ذ٭ز ضا سس٣ي ٬ ٥ضسيس زضيبْز
زاضز .اسحبزيٯ  ّ٣ٛ٦اسز زض چبضچ٭ة ٗ٦طضار ٪هط ذ٭ز ضا ٦ج٫ي ثط ضز يب ٖج٭ ٠سٗبؾب حساٚظط نطِ دب٪عزٮ ض٬ظ ثب احشسبة ايبَ ٤يطسًكي ١ضس٧ي ثٯ
غ٭ضر ٚشجي ثٯ ٦شٗبؾي ايال٫ٚ ٤س .يس ٤ايال٪٤هط زض٦سر يبز ضسٮ ثٯ ٫٦ع٢ٯ دصيطش سٗبؾب ٦حس٭ة ٦يٞطزز .زضغ٭ضر ٖج٭ ٠سٗبؾب س٭سف اسحبزيٯ،
٦شٗبؾي ثبيس اظ آ ٨سبضيد نطِ حساٚظط سٯ ٦بٮ ٦ساض٘ ٦٭ضز ٪يبظ اسحبزيٯ ضا س٧ٛي٫ٚ١س  ٬ثٯ اسحبزيٯ سس٣ي ٥زاضز .زض َيط اي ٩غ٭ضر ٦شٗبؾي ػسيس
٦حس٭ة ذ٭اٰس ٞطزيس .اسحبزيٯ ٦٭نّ اسز دس اظ زضيبْز س٧ب٦ ٤ساض٘ الظ ٬ ٤ثب ضيبيز ؾ٭اثف ،نطِ دب٪عزٮ ض٬ظ ٪سجز ثٯ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ٬
سس٣ي ٥آ ٨ثٯ ٦شٗبؾي اٖسا٫ٚ ٤س٧ٰ .چ٫ي٦ ٩شٗبؾي دط٬ا٪ٯ ٚست ٦٭نّ اسز اظ سبضيد زضيبْز دط٬ا٪ٯ ٚست نطِ ضص ٦بٮ ٪سجز ثٯ اْششبح ٦ح١
ٚست اٖسا٫ٚ ٤س.
هبدُ  27ـ٧ح ١زايط ضسٮ ثٯ٬سي٣ٯ ٰط ضرع حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ٚٯ دط٬ا٪ٯ ٚست زائ ٥يب ٦٭ٖز ثطاي آ ٨غبزض ٪طسٮ ثبضس ،ثب ايال ٤اسحبزيٯ ضؤسبً
اظقطيٕ ٪يط٬ي ا٪شهب٦ي د٧٣ت ٦يٞطزز.
سجػطٮ  1ـ ٖج ١اظ د٧٣ت ٦ح ١زايط ضسٮ ،اظ زٮ سب ثيسز ض٬ظ ثٯ زايط٫٫ٚسٮ ٦ٱ٣ز زازٮ ٦يض٭ز سب ٚبالٰبي ٦٭ػ٭ز زض ٦ح ١ضا سر٣يٯ ٫ٚس.
سجػطٮ  2ـ ٚسب٪ي ٚٯ د٧٣ت يب ال٘ ٦ ٬ٱط ٦حٰ١بي سًكي ١ضسٮ زض اػطاي ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضا ثط٫٫ٛس ٦ ٬حٰ١بي ٦عث٭ض ضا ثٯ ٪ح٭ي اظ ا٪حبء ثطاي ٚست
٦٭ضز اسشٓبزٮ ٖطاض زٰ٫س ،ثٯ ٦ؼبظارٰبي ٗ٦طض زض ٖب٪٭٦ ٨ؼبظار اسال٦ي ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰ٫س ضس.
سجػطٮ  3ـ دطزاذز ي٭اضؼ س٭سف اضربظ ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ ٦٭ػت احطاظ ٰيچ ي ٙاظ حٗ٭ٔ غٓ٫ي ٪ر٭اٰس ضس.
هبدُ 28ـ٭احس غٓ٫ي س٫ٱب زض٦٭اضز ظيط دس اظ ٞصضا٪يس٦ ٨طاح٫٦ ١سضع زض آئي٪٩ب٦ٯاي ٚٯ ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس ضسيس ،ثٯق٭ض ٦٭ٖز اظ
يٰٓ ٙشٯ سب ضص٦بٮ سًكي٦ ١يٞطزز:
ا ّ٢ـ اضشُب ٠ثٯ ضُ ١يب ٦طبَ ١زيٟط زض ٦حٚ ١ستَ ،يط اظ آ٪چٯ زض دط٬ا٪ٯ ٚست ٖيس ٞطزيسٮ يب ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦ؼبظ ض٧طزٮ اسز.
ة ـ سًكي٦ ١حٚ ١ست ثس ٨٬ز٢ي٦ ١٭ػٯ حساٖ ١ثٯ ٦سر دب٪عزٮ ض٬ظ ثطاي آ ٨زسشٯ اظ غ٫٭ْي ٚٯ ثٯسطريع ٰيإريب٢ي ٪هبضر ٦٭ػت يسط  ٬حطع
ثطاي ٦ػطِ٫٫ٚسٮ ٦يض٭ز.
سجػطٮ ـ سطريع ٦٭ػٯ ث٭ز ٨ز٢ي ١ثب ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي اسز.
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ع ـ يس ٤دطزاذز حٕ يؿ٭يز ثٯ اسحبزيٯ ثطاسبس ؾ٭اثكي ٚٯ زض آئي٪٩ب٦ٯ ٦ػ٭ة ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر سًيي ٩ضسٮ اسز.
ز ـ يس ٤اػطاي ٦ػ٭ثبر  ٬زسش٭ضار ٖب٪٭٪ي ٰيإر يب٢ي ٧ٚ ٬يسي٭٪ ٨هبضر ٚٯ ثٯ٬سي٣ٯ اسحبزيٯٰب ثٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي اثالٌ ضسٮ اسز.
سجػطٮ ـ سطريع يس ٤اػطا ثط يٱسٮ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي اسز.
ٰـ ـ يس ٤اػطاي سٛب٢يّ ٬احسٰبي غٓ٫ي ثٯ ٦٭ػت ايٖ ٩ب٪٭٨
سجػطٮ  1ـ سًكي٦ ١٭ٖز ٬احس غٓ٫ي ثب ايال ٤اسحبزيٯ ،ضؤسبً اظ قطيٕ ٪يط٬يا٪شهب٦ي ثٯ ي٦ ١٧يآيس.
سجػطٮ  2ـ ٰط ْطز غٓ٫ي ٚٯ ٬احس ٚست ٬ي سًكي٦ ١يض٭ز ٦يس٭ا٪س ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضٛبيز ٫ٚس٪ .هط ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٚٯ حساٚظط نطِ ز٬
ٰٓشٯ ايال ٤ذ٭اٰس ضس ،الظ٤االػطاء اسز .زضغ٭ضر ايشطاؼ ْطز غٓ٫ي ٦يس٭ا٪س ثٯ ٦طاػى شيػالح ٖؿبيي ٦طاػًٯ ٫ٚس.
سجػطٮ  3ـؼجطا ٨ذسبضار ٬اضز ضسٮ ثٯ ٬احس غٓ٫ي زضاطط سًكيَ ١يط٦٭ػٯ ثب ٦ؼ٭ظ اسحبزيٯ يب ٦طاػى زيٟط ،ثٯاسش٫بز ٪هط ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ،ثطيٱسٮ
زسش٭ضزٰ٫سٮ اسز.
هبدُ  29ـ اسحبزيٯٰب ٦يس٭ا٫٪س ٬غ٭٦ ٠ب٢يبر ،ي٭اضؼ ٰ ٬عي٫ٯ ذس٦بر ٬ظاضسرب٪ٯٰب ،ضٱطزاضيٱب  ٬سبظ٦ب٪ٱبي ٬اثسشٯ ثٯ ز٢٬ز ضا قجٕ ٗ٦طضار ٬
ٖ٭ا٪ي ٩ػبضي يٱسٮزاض ض٭٪س ٦ ٬جب٬ ٍ٢غ٭ ٠ضسٮ ثبثز ٦ب٢يبر ،ي٭اضؼ يب ٰعي٫ٯ ذس٦بر ضا نطِ يٰٓ ٙشٯ ثٯ حسبة ٖب٪٭٪ي زسشٟبٮ ٦طث٭قٯ ٬اضيع
٫٫ٚس٦ .جٚ ٍ٣بض٦عز س٭إْ ضسٮ اظس٭ي قطِ س٭إْ ثٯ حسبة اسحبزيٯٰب ٬اضيع ٦يٞطزز.
هبدُ30ـ ٍظبيفٍاختيبساتاتحبديِّبعجبستاستاص:
ا ّ٢ـ اضائٯ ديط٫ٱبز ثطاي سٱيٯ ،س٫هي ٥يب سُييط ؾ٭اثف غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست  ٬ا٪٭او دط٬ا٪ٯٰبي الظ ٤ثطاي ٦طبَ ،١ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي
ة ـ اػطاي ٦ػ٭ثبر  ٬ثرط٫ب٦ٯٰبي ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ٧ٚ ٬يسي٭٪ ٨هبضر ٚٯ زضچبضچ٭ة ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ اسحبزيٯٰب اثالٌ ٦يٞطزز.
سجػطٮ ـ٧ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦٭نّ اسز ٦ػ٭ثبر  ٬ثرط٫ب٦ٯٰبي ٰيإريب٢ي ٪هبضر ٧ٚ ٬يسي٭٪ ٨هبضر ضا نطِ د٫غ ض٬ظ اظ سبضيد زضيبْز ثٯ
اسحبزيٯٰب اثالٌ ٫ٚس .دس اظ اٗ٪ؿبي اي٦ ٩ٱ٣ز ،زثيطذب٪ٯ ٰيإريب٢ي ٪هبضر ٧ٚ ٬يسي٭٪ ٨هبضر ٦يس٭ا٫٪س ثي٬اسكٯ ٦ػ٭ثبر  ٬ثرط٫ب٦ٯٰبي ذ٭ز ضا
ثٯ اسحبزيٯٰب ثطاي اػطا اثالٌ ٫٫ٚس.
ع ـ اضائٯ ديط٫ٱبز زضثبضٮ ا٦٭ض اغ٫بِ ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي
ز ـ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثب زضيبْز سٗبؾب ٦ ٬ساض٘ ٦شٗبؾيب ٨ثب ضيبيز ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضار ٦طث٭ـ
ٰـ ـ اثكب ٠دط٬ا٪ٯ ٚست  ٬سًكي٦ ١حٚ ١ست قجٕ ٗ٦طضار ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨ايال ٤آ ٨ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر  ٬ػ٣٭ٞيطي اظ ازا٦ٯ ًْب٢يز ٬احسٰبي غٓ٫ي
ٚٯ ثس ٨٬دط٬ا٪ٯ ٚست زايط٦يض٭٪س يب دط٬ا٪ٯ آ٪ٱب ثٯي٣٣ي ثبق٦ ١يٞطزز.
 ٬ـ س٫هي ٥ث٭زػٯ سب ٠ثًس  ٬سس٣ي ٥آ ٨سب آذط زي٦بٮ ٰط سب ٠ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ػٱز ضسيسٞي  ٬سػ٭يت
ظ ـ س٫هي ٥سطاظ٪ب٦ٯ سبال٪ٯ  ٬سس٣ي ٥آ ٨سب دبيب ٨ذطزاز٦بٮ ٰط سب ٠ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ثطاي ضسيسٞي  ٬سػ٭يت
ح ـ ايؼبز سسٱيالر الظ ٤ثطاي آ٦٭ظضٱبي ٦٭ضز ٪يبظ اْطاز غٓ٫ي ثٯ ق٭ض ٦سشٗ ١يب ثب  ٙ٧ٚسبظ٦ب٪ٱبي ز٢٬شي يب َيطز٢٬شي
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ـ ـ سطٛي٧ٚ ١يسي٭٪ٱبي ضسيسٞي ثٯ ضٛبيبر ،ح ١اذشالِ ،ثبظضسي ٬احسٰبي غٓ٫ي٫ْ ،ي  ٬آ٦٭ظضي ٧ٚ ٬يسي٭٪ٱبي زيٟط ٦ػ٭ة ٰيإر يب٢ي
٪هبضر
سجػطٮ  1ـبيؿبي ٧ٚيسي٭٪ٱبي ٦صٚ٭ض ثي ٩سٯ سب د٫غ ٓ٪ط٪س ٚٯ اظ ٦يب ٨ايؿبي زاضاي دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ ديط٫ٱبز اسحبزيٯ  ٬سػ٭يت ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي
شيضثف سًيي٦ ٩يض٭٪س.
سجػطٮ  2ـأئي٪٩ب٦ٯ اػطايي اي ٩ث٫س س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طاٚع اسشب٪ٱب سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس
ضسيس.
سجػطٮ  3ـسضغ٭ضر ثط٬ظ اذشالِ غٓ٫ي ثي ٩اْطاز غٓ٫ي  ٬اسحبزيٯ٦ ،طاست ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ػٱز ضسيسٞي  ٬غس٬ض ضؤي اضػبو ٦يض٭ز .قطِ
ً٦شطؼ ٪سجز ثٯ ضؤي غبزضضسٮ ٦يس٭ا٪س نطِ ثيسز ض٬ظ ايشطاؼ ذ٭ز ضا ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر سس٣ي ٥زاضز٪ .هط ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٖكًي ٬
الظ٤االػطاء ذ٭اٰس ث٭ز .زضغ٭ضر ايشطاؼ ٰط ي ٙاظ قطْي٦ ٩يس٭ا٫٪س ثٯ ٦طاػى شيػالح ٖؿبيي ٦طاػًٯ ٫٫ٚس.
ي ـ ٬غ٭٦ ٠ب٢يبر ،ي٭اضؼ ٰ ٬عي٫ٯ ذس٦بر ثٯ ٧٪بي٫سٞي اظ قطِ ٬ظاضسرب٪ٯٰب ،ضٱطزاضيٱب  ٬سبظ٦ب٪ٱبي ٬اثسشٯ ثٯ ز٢٬ز
٘ ـ ٰ٧بٰٟ٫ي ثب ضٱطزاضي  ٬ض٭ضاي ضٱط ثٯ٫٦ه٭ض ايؼبز ضٱطٚٱبي غٓ٫ي  ٬س٧طٚع سسضيؼي ٚبالٰب ً٦ ٬ب٦الر ي٧سٮْط٬ضي زض ٦يبزي٦ ٬ ٩طاٚع
ً٦ي ٩ضٱطي ٦ش٫بست ثب احشيبػبر ضٱط قجٕ ٗ٦طضار  ٬ؾ٭اثكي ٚٯ ثٯسػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ثطسس.
 ٠ـ اضائٯ ديط٫ٱبز ثٯ٫٦ه٭ض سًيي٪ ٩طخ ٚبال  ٬ذس٦بر ،حس٬ز غٓ٫ي ،سًساز ٬احسٰبي غٓ٫ي ٦٭ضز٪يبظ زض ٰط سب ٠ػٱز غس٬ض دط٬ا٪ٯٚست ثٯ ٦ؼ٧ى
ا٦٭ض غٓ٫ي ػٱز ضسيسٞي  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر
 ٤ـ سبيط ٦٭اضزي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ديصثي٫ي ضسٮ اسز.
سجػطٮ ـ زض ثرطٱب  ٬ضٱطٰبي سبثًٯ ٦طٚع ضٱطسشبٚ ٨ٯ ث٫ب ثٯ ايال ٤اسحبزيٯٰب  ٬سػ٭يت ٰيإريب٢ي ٪هبضر ا٪ؼب ٤ذس٦بر غٓ٫ي اظقطيٕ اسحبزيٯ
ٗ٦س٬ض ٧٪يثبضس .ازاضار ز٢٬شي ،ضٱطزاضيٱب ،سبظ٦ب٪ٱبي ٬اثسشٯ حست ٦٭ضز ٦ؼبظ ثٯ ا٪ؼب ٤ذس٦بر ٦صٚ٭ض ٦يثبض٫س.
هبدُ31ـوٌبثعهبليّشاتحبديِعجبستٌذاص:
ا ّ٢ـ حٕ يؿ٭يز اْطاز غٓ٫ي زض اسحبزيٯ
ة ـ ٬ػ٭ٮ زضيبْشي زض اظاي اضائٯ ذس٦بر اي ٥اظ ْ٫ي  ٬آ٦٭ظضي ثٯ ايؿبي غّ٫
ع ـ ٛ٧ٚٱبي زضيبْشي اظ اضربظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي
ز ـ ٚبض٦عز ٬غ٭٦ ٠ب٢يبر ،ي٭اضؼ ٰ ٬عي٫ٯ ذس٦بر ٬ظاضسرب٪ٯٰب ،ضٱطزاضيٱب  ٬سبظ٦ب٪ٱبي ٬اثسشٯ ثٯ ز٢٬ز
سجػطٮ  1ـ ٦يعا٪ ٬ ٨ح٭ٮ ٬غ٭٬ ٠ػ٭ٮ ٦٭ؾ٭و اي٦ ٩بزٮ ٦ش٫بست ثب ٬ؾًيز اسحبزيٯ٪ ،٭و ضُ ٬ ١ضٱط ،غطْبً  ٬ا٪حػبضاً زض چبضچ٭ة آئي٪٩ب٦ٯاي ٦ؼبظ
ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٯ ديط٫ٱبز ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طاٚع اسشب٪ٱب ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰسضسيس.
سجػطٮ  2ـاسحبزيٯٰب ٦٭نٓ٫س ثيسز زضغس (٦ )%20جب ٍ٢زضيبْشي ثٯ٦٭ػت اي٦ ٩بزٮ ضا ثٯ حسبة ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٬اضيع ٫٫ٚس.
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فصلچْبسمقبًَىًظبمصٌفي:هجوعاهَسصٌفي
هبدُ32ـ٦ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي اظ ٧٪بي٫سٞب ٨اسحبزيٯٰب ثب سطٚيت ظيط سطٛي٦ ١يٞطزز:
ا ّ٢ـ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي غ٫٭ِ س٭٢يسي ـ ذس٦بر ْ٫ي
ة ـ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي غ٫٭ِ س٭ظيًي ـ ذس٦بسي
ع ـ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ٦طشط٘ غ٫٭ِ س٭٢يسي ـ ذس٦بر ْ٫ي  ٬س٭ظيًي ـ ذس٦بسي
هبدُ33ـسًساز ايؿبي ٰيإر ضئيسٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦طشط٘ د٫غ ٓ٪ط ثٯضطح ظيط اسز:
ا ّ٢ـ يٓ٪ ٙط ضئيس
ة ـ زٓ٪ ٬ط ٪بيت ضئيس
ع ـ يٓ٪ ٙط زثيط
ز ـ يٓ٪ ٙط ذعا٪ٯزاض
سًساز ايؿبي ٰيإر ضئيسٯ ثٯ ٪سجز سًساز اسحبزيٯٰبي ٦طث٭ـ ثٯ غ٫٭ِ س٭٢يسي ـ ذس٦بر ْ٫ي  ٬س٭ظيًي ـ ذس٦بسي سًيي ٩ذ٭اٰس ضس.
سجػطٮ ـ سًساز ايؿبي ٰيإر ضئيسٯ ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي س٭٢يسي ـ ذس٦بر ْ٫ي يب س٭ظيًي ـ ذس٦بسي ٰط ٚسا ٤سٯ ٓ٪ط ٦طش ١٧ثط ضئيس٪ ،بيت ضئيس ٬
زثيط اسز.
هبدُ 34ـ ػ٣سبر ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثب حؿ٭ض حساٖ ١ز ٬س٭ ٤ايؿبء سطٛي٦ ١يض٭ز  ٬ضس٧يز ٦ييبثس  ٬سػ٧ي٧بر ٦شرصٮ ثب اٚظطيز ٪ػّ
ثٯيال٬ٮ ي ٙآضاء حبؾطا ٨زض ػ٣سٯ ً٦شجط ذ٭اٰس ث٭ز.
هبدُ 35ـ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي زض ا٢٬ي ٩ػ٣سٯ ٰط ز٬ضٮٰ ،يإرضئيسٯ ٦ؼ٧ى ضا ثطاي ٦سر ز ٬سب ٠ا٪شربة ٦ي٫ٚس .ا٪شربة ٦ؼسز ايؿبي ٦صٚ٭ض زض
از٬اض ثًسي ثال٦ب٪ى اسز.
هبدُ 36ـ سطسيت ا٪شربة ٰيإر ضئيسٯ ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي٬ ،نبيّ ٰيإرضئيسٯ ،قطظ سطٛي ١ػ٣سبر  ٬سًساز ٧ٚيسي٭٪ٱبي آ ٬ ٨سبيط ٗ٦طضار
٦طث٭ـ ثٯ ازاضٮ ٦ؼب٦ى  ٬حٕا٢عح٧ٯ ذس٦بر آ٪ٱب قجٕ آئي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ س٭سف زثيطذب٪ٯ ٰيإريب٢ي ٪هبضر ثب ٚست ٪هط اظ ٦ؼب٦ى
ا٦٭ضغٓ٫ي ٦طاٚع اسشب٪ٱب سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ٬ظيطثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس ضسيس.
هبدُ37ـ٬نبيّ  ٬اذشيبضار ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثٯ ضطح ظيط اسز:
ا ّ٢ـ ايؼبز ٰ٧بٰٟ٫ي ثي ٩اسحبزيٯٰب ٪ ،هبضر ثط يٛ٣٧طز آ٪ٱب  ٬ضاٰ٧٫بيي غ٫٭ِ
ة ـ س٫هي ٬ ٥سػ٭يت آئي٪٩ب٦ٯٰبي ٦ب٢ي ،اسشرسا٦ي ،ازاضي ،آ٦٭ظضي  ٬سطٛيالسي اسحبزيٯٰب  ٬سُييطار آ٪ٱب
ع ـ انٱبض٪هط زض٦٭ضز ؾ٭اثف ذبظ زاذ٣ي اسحبزيٯٰبي سحز د٭ضص ثطاي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ػٱز ثطضسي  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر
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ز ـ ٪هبضر ثط حس ٩اػطاي اٖسا٦بر اسحبزيٯٰب زضذػ٭ظ غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست اظ ػٱز سكجيٕ ثب ٗ٦طضار ايٖ ٩ب٪٭ ٬ ٨آئي٪٩ب٦ٯٰبي آ٨
ٰـ ـ سإييس ،ا٪شربة ً٦ ٬طْي ٧٪بي٫سٞب ٨اسحبزيٯٰب ثٯ ازاضٮٰبي ا٦٭ض ٦ب٢يبسيٰ ،يإسٱبي ح ١اذشالِ ٦ب٢يبسي  ٬سبيط ٦طاػًيٚٯ ثٯ٦٭ػت ٖب٪٭ً٦ ٨طْي
٧٪بي٫سٮ اظقطِ غ٫٭ِ ثٯي٦ ١٧يآيس.
 ٬ـ اػطاي ٦ػ٭ثبر ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ٧ٚ ٬يسي٭٪ ٨هبضر
ظ ـ ٪هبضر ثط اػطاي ٗ٦طضار ْ٫ي ،ثٱساضشي ،اي٫٧ي ،ا٪شهب٦ي ،حٓبنشي ،ثي٧ٯٞعاضي ،ظيجبسبظي  ٬سبيط ٗ٦طضار ٦طث٭ـ ثٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي ٚٯ اظقطِ
٦طاػى شيضثف ٬ؾى ٦يض٭ز٧ٰ .چ٫يٛ٧ٰ ٩بضي ثب ٦إ٦٭ضا ٨ا٪شهب٦ي زض اػطاي ٗ٦طضار
سجػطٮ ـ چ٫ب٪چٯ اْطاز غٓ٫ي زض ا٪ؼب ٤زاز ٨ؾ٭اثف ا٪شهب٦ي ٚٯ زض ٦٭اضز ذبظ سًيي ٬ ٩اظقطيٕ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي اثالٌ ٦يٞطزز؛ ٪ ٬يع زضاػطاي
ٗ٦طضار ثٱساضشي  ،اي٫٧ي يب ظيجبسبظي ثب ٦ربٓ٢ز ٦ب٦ ٙ٣٦ ٙ٢٭اػٯ ض٭٪س٦ ،يس٭ا٫٪س ثب ػ٣ت ٦٭اْٗز ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي  ٬ثب ٰعي٫ٯ ذ٭ز اٖساٗ٦ ٤شؿي
ضا ثٯ ي ١٧آ٬ض٪س.
ح ـ ضسيسٞي ثٯ ايشطاؼ اْطاز غٓ٫ي ٪سجز ثٯ سػ٧ي٧بر اسحبزيٯٰب.
ـ ـ ا٪شربة ً٦ ٬طْي يٓ٪ ٙط ٧٪بي٫سٮ اظ ثي ٩ايؿبء ٰيإر ضئيسٯ ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ثطاي ٪هبضر ثط حس ٩اػطاي ا٪شربثبر ٰيإر ٦سيطٮ اسحبزيٯٰب.
ي ـ ديط٫ٱبز سطٛي ١اسحبزيٯ ػسيس يب ازَب ٤اسحبزيٯٰب يب سٗسي ٥ي ٙاسحبزيٯ ثٯ ز ٬يب چ٫س اسحبزيٯ ثطاي اسربش سػ٧ي ٥ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر.
٘ ـ سًيي٪ ٩٭و ٪ ٬طخ ٚبالٰب  ٬ذس٦بسي ٚٯ اْطاز ٰط غ٦ ّ٫يس٭ا٫٪س ثطاي ْط٬ش ،يطؾٯ يب اضائٯ٫٫ٚس  ٬ديط٫ٱبز آ ٨ثطاي اسربش سػ٧ي ٥ثٯ ٧ٚيسي٭٨
٪هبضر  ٬ايال٦ ٤ػ٭ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨ثٯ اسحبزيٯٰب ثطاي اثالٌ ثٯ اْطاز غٓ٫ي ثب ٰسِ ػ٣٭ٞيطي اظ سساذ ١غٓ٫ي.
 ٠ـ ػ٧ىآ٬ضي اقاليبر  ٬آ٦بض الظ ٤ثب ٬سبئٗ٦ ١شؿي ثطاي سًيي ٩حس٬ز  ٬سًساز ٬احسٰبي غٓ٫ي ٦ش٫بست ثب ػً٧يز ٪ ٬يبظٰب  ٬اضائٯ آ ٨ثٯ
٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ػٱز سػ٧يٞ٥يطي
 ٤ـ س٫هي ٥سبيبر ٚبض  ٬ايب٤سًكي٬ ١احسٰبي غٓ٫ي ثب س٭ػٯ ثٯ قجيًز ٪ ٬٭و ٚبض آ٪ب ٬ ٨اضائٯ ثط٪ب٦ٯ ثطاي اسربش سػ٧ي ٥ثٯ ٬سي٣ٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر
 ٨ـ ٰٛ٧بضي ً٦ ٬بؾسر ثب سبيط ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ٬اسبٔ ثبظضٞب٪ي  ٬غ٫بيى ً٦ ٬بز ٨ايطا ٬ ٨اسبٔ سًب٨٬
س ـ سػ٭يت ث٭زػٯ ،سطاظ٪ب٦ٯ  ٬غ٭ضسٱبي ٦ب٢ي اسحبزيٯٰب دس اظ ضسيسٞي ثٯ آ٪ٱب ٪ ٬هبضر ثط ي٣٧يبر ٦ب٢ي اسحبزيٯٰب
و ـ زضػٯث٫سي ٬احسٰبي غٓ٫ي ،زض ٦٭اضز ٢ع ،٤٬قجٕ ؾ٭اثف ٗ٦ ٬طضاسي ٚٯ س٭سف ٬ظاضرثبظضٞب٪ي  ٬ثب ٚست ٪هط ٪يط٬يا٪شهب٦ي  ٬اسحبزيٯٰبي
شيضثف سٱيٯ ٦يض٭ز  ٬ثٯسػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦يضسس.
ِ ـ اػطاي ثط٪ب٦ٯٰبي ي٧٣ي ،آ٦٭ظضي  ٬دژٰ٬طي ٦٭ضز ٪يبظ ثطاي اضسٗبء سكح آٞبٰيٰبي ٰيإر ٦سيطٮ اسحبزيٯٰب ثب ٰٛ٧بضي زسشٟبٰٱبي ز٢٬شي
شيضثف زضچبضچ٭ة ٗ٦طضار
ظ ـ س٫هي ٥سطاظ٪ب٦ٯ  ٬غ٭ضسٱبي ٦ب٢ي سبال٪ٯ  ٬سس٣ي ٥آ ٨نطِ ز٦ ٬بٮ ثًس اظ دبيبٰ ٨ط سب٦ ٠ب٢ي ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ثطاي ضسيسٞي  ٬سػ٭يت
سجػطٮ ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر  ّ٣ٛ٦اسز سطاظ٪ب٦ٯ  ٬غ٭ضسٱبي ٦ب٢ي ضا نطِ ي٦ٙبٮ ضسيسٞي ٫ٚس ٪ ٬شيؼٯ ضا ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ايال ٤زاضز .سإييس
سطاظ٪ب٦ٯ ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٓ٦بغبحسبة ز٬ضٮ يٛ٣٧طز ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ذ٭اٰس ث٭ز.
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ٔ ـ س٫هي ٥ث٭زػٯ سب ٠ثًس  ٬سس٣ي ٥آ ٨سب ا ٠٬ثٱ٦ ٩٧بٮ ٰط سب ٠ثٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ثطاي سػ٭يت ٪ ٬هبضر ثط اػطاي آ٨
هبدُ 38ـ زض ضٱطسشب٪ٱبئي ٚٯ ثطذي اظ اسحبزيٯٰب ثٯي٣ز ٪ساضش ٩اٛ٦ب٪بر  ٬س٭ا٪بئيٰبي الظ٪ ٤ش٭ا٫٪س غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ضا يٱسٮزاض ض٭٪س ،ثٯ
ديط٫ٱبز آ ٨اسحبزيٯ  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر٦ ،سا٢٬يز غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ ق٭ض ٦٭ٖز ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ٬اٞصاض ٦يٞطزز .زضغ٭ضر ضْى
٦ط ،١ٛث٫بثٯ ديط٫ٱبز ٰ٧ب ٨اسحبزيٯ  ٬سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر٦ ،سا٢٬يز غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثطيٱسٮ اسحبزيٯ ٖطاض ذ٭اٰسٞطْز.
هبدُ39ـ٬نبيّ ٧ٚيسي٭ ٨ثبظضسي ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثٯ ٖطاض ظيط اسز:
ا ّ٢ـ ثبظضسي ا٦٭ض ٦طث٭ـ ثٯ اسحبزيٯٰب ثٯ ٫٦ه٭ض حػ٭ ٠اق٧ي٫ب ٨اظ ضيبيز ؾ٭اثف ٗ٦ ٬طضار غٓ٫ي  ٬س٫هيٞ ٥عاضضٱبي الظ.٤
ة ـ ثبظضسي  ٬ضسيسٞي ثٯ ضٛبيبر  ٬ايشطاؾبسي ٚٯ ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي ٦يضسس  ٬اضائٯ ٞعاضش الظ ٤ثٯ ٦ؼ٧ى.
هبدُ 40ـ ٦سا٬ال٦ ٨ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ٬اسحبزيٯٰب ٫ٓ٣ٛ٦س سسٱيالر الظ ٤ضا ثطاي ا٪ؼب ٤زاز٬ ٨نبيٓي ٚٯ قجٕ ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨ثبظضسي
٦ح٭ ٠ضسٮ اسزْ ،طاٰ٫٫ٚ ٥س.
فصلضطنقبًَىًظبمصٌفي:كويسيًَْبيًظبست
هبدُ48ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر زض ضٱطسشب٪ٱبي ٦طاٚع اسشب٪ٱب  ٬زض سبيط ضٱطسشب٪ٱبي ٰط اسشب ٨ثب سطسيت ظيط سطٛي٦ ١يٞطزز:
الفـدسضْشستبًْبيهشاكضاستبًْب
ـهذيشاىكليبسؤسبيسبصهبًْبيصيش :
 - 1ثبظضٞب٪ي (ضئيس ٧ٚيسي٭)٨

٪ -5يط٬ي ا٪شهب٦ي

 -2ا٦٭ض اٖشػبزي  ٬زاضايي

6ـ ضئيس ض٭ضاي ضٱط

 7ـ ضٱطزاض

 -3ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي

8ـ ضئسبي ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي

 -4زازٞسشطي

9ـ ٧٪بي٫سٮ ٦ك٣ى  ٬سب٤االذشيبض اسشب٪ساضي

ةـدسسبيشضْشستبًْبيّشاستبى
ـسؤسبياداسات:
 - 1ثبظضٞب٪ي (ضئيس ٧ٚيسي٭ -2 )٨ا٦٭ض اٖشػبزي  ٬زاضائي  -3ثٱساضز ،زض٦ب ٬ ٨آ٦٭ظش دعضٛي  - 4زازٞسشطي ٪ -5يط٬ي ا٪شهب٦ي

6ـ ضئيس ض٭ضاي ضٱط 7ـ ضٱطزاض  8ـ ضئسبي ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي

٧٪ -9بي٫سٮ ٦ك٣ى  ٬سب٤االذشيبض ْط٦ب٪ساضي يب ثرطساضي

سجػطٮ  1ـ ػ٣سبر ٧ٚيسي٭٪ٱبي يبزضسٮ ثب حؿ٭ض حسآٰٖ ١ز ٓ٪ط اظ ايؿبء ضس٧يز ٦ييبثس  ٬سػ٧ي٧بر ثب اٚظطيز ٦ك ٕ٣آضاي حبؾطاً٦ ٨شجط
ذ٭اٰس ث٭ز.
سجػطٮ  2ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦يس٭ا٪س اظ اْطاز شيغالح  ٬غبحت٪هط ٪ ٬يع ٧٪بي٫سٮ زسشٟبٰٱبي ز٢٬شي يب ي٧٭٦ي شي٦سذ ١ثس٨٬زاضش ٩حٕ ضؤي
ثطاي حؿ٭ض زض ػ٣سبر زي٭ر ثٯي ١٧آ٬ضز.
سجػطٮ  3ـ زض سٱطاٰ ، ٨يإر يب٢ي ٪هبضر ٬نبيّ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضا ا٪ؼب ٤ذ٭اٰس زاز ٦ ٬يس٭ا٪س س٧ب ٤يب ٖس٧شي اظ ٬نبيّ ٦عث٭ض ضا ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨يب
٧ٚيسي٭٪ٱبيي ٦طٚت اظ ٧٪بي٫سٞب ٨ذ٭ز اي ٥اظ ايؿبء ٰيإر يب اْطاز زيٟط ٬اٞصاض ٫ٚس.
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هبدُ49ـَظبيفٍاختيبساتكويسيَىًظبستثِضشحصيشاست:
ا ّ٢ـ ازَب ٤اسحبزيٯٰب يب سٗسي ٥ي ٙاسحبزيٯ ثٯ ز ٬يب چ٫س اسحبزيٯ ٦ ٬٭اْٗز ثب سطٛي ١اسحبزيٯ ػسيس
سجػطٮ ـ٬ؾًيز ا٦٭ا ، ٠زاضائيٰب ،حٗ٭ٔ  ٬سًٱسار اسحبزيٯاي ٚٯ ثٯ ز ٬يب چ٫س اسحبزيٯ سٗسي٦ ٥يٞطزز ثٯ٦٭ػت آئي٪٩ب٦ٯاي سًيي٦٩يض٭ز ٚٯ س٭سف
زثيطذب٪ٯ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر سٱيٯ  ٬ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس ضسيس.
ة ـ ٪هبضر ثط ا٪شربثبر اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي
ع ـ ضسيسٞي  ٬ثبظضسي يٛ٣٧طز اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ٬سكجيٕ زاز ٨اٖسا٦بر ا٪ؼب ٤ضسٮ آ٪ٱب ثب ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضار
ز ـ ضسيسٞي ثٯ ث٭زػٯ ،سطاظ٪ب٦ٯ  ٬غ٭ضسٱبي ٦ب٢ي ٦ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي  ٬سػ٭يت آ٪ٱب
ٰـ ـ سبيط ٦٭اضزي ٚٯ زض ايٖ ٩ب٪٭ ٨ديصثي٫ي ضسٮ اسز.
سجػطٮ  1ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦٭نّ ثٯاػطاي سػ٧ي٧بر ٰيإريب٢ي ٪هبضر زضحس٬ز ٬نبيّ  ٬اذشيبضار ٖب٪٭٪ي اسز.
سجػطٮ  2ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٰط ضٱطسشب٦ ٨٭نّ اسز ثطاسبس اٛ٦ب٪بر  ٬ثٯ٫٦ه٭ض ضيبيز ٦ػب٢ح ي٧٭٦ي  ٬حٓم حٗ٭ٔ زيٟطا ٨زض اثشساي ٰط سب٠
ثطاسبس زسش٭ضا ١٧ً٢سًيي ٩ضسٮ اظ س٭ي ٰيإر يب٢ي ٪هبضر سًساز ٬احسٰبي ٦٭ضز ٪يبظ ٰط غ ّ٫ضا زض ٰط ضٱطسشب٦ ٨طرع  ٬ػٱز غس٬ض دط٬ا٪ٯ
ٚست ثٯ اسحبزيٯٰبي غٓ٫ي ٦طث٭ـ اثالٌ ٫ٚس.
هبدُ50ـ ٦سا٢٬يز ايؼبز ٰ٧بٰٟ٫ي ٛ٧ٰ ٬بضيٰبي الظ ٤ثي٧ٚ ٩يسي٭٪ٱبي ٪هبضر ،اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي اسشب ٨ثطيٱسٮ ضئيس ٧ٚيسي٭٨
٪هبضر ضٱطسشب٦ ٨طٚع اسشب ٨اسز .ضئيس ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضٱطسشب٦ ٨طٚع اسشب٦ ٨٭نّ اسز ثب سطٛي ١ػ٣سبر ٞ ٬طزٰ٧بئيٰب  ٬اسربش سساثيط
الظ ،٤ظ٦ي٫ٯ ا٪ؼب ٤زاز ٨ا٦٭ض ضا ْطاٰ ٥آ٬ضز.
هبدُ51ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر  ّ٣ٛ٦اسز ا٪٭او ٚبالٰب  ٬ذس٦بر ٬احسٰبي غٓ٫ي ضا ٚٯ سًيي٪ ٩طخ ثطاي آ٪ٱب اظ ٪هط ٧ٚيسي٭ ٨ؾط٬ضر زاضز٦ ،طرع
٪ ٬طخ آ٪ٱب ضا ثطاي ٦سر ً٦ي ٩سًيي٫ٚ٩س  ٬ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي شيضثف ايال ٤زاضز٪ .طخ ٚبالٰب  ٬ذس٦بسي ٚٯ اظقطِ ٦ؼ٣س ض٭ضاي اسال٦ي ،ز٢٬ز
يب ض٭ضاي اٖشػبز سًيي٦ ٩يض٭ز ،ثطاي ٧ٚيسي٭ ٨الظ٤ا٢طيبيٯ اسز.
٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ّ٣ٛ٦اسز ٦طاست ضا اظقطيٕ ضسب٪ٯٰبي ٞطٰ٬ي ثطاي اقالو ي٧٭ ٤آٞٱي  ٬اظقطيٕ اسحبزيٯٰب ثٯ اْطاز ٬ ٬احسٰبي غٓ٫ي ايال٤
٫ٚس٣ٚ .يٯ اْطاز ٬ ٬احسٰبي غٓ٫ي ٣٦ع ٤ثٯ ضيبيز ٪طذٱبي سًيي٩ضسٮ اظقطِ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٰسش٫س.
هبدُ 52ـ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ثطاي ٪هبضر ثط ٪طخٞصاضي ٚبالٰب  ٬ذس٦بر ٦٭نّ اسز ٪بنطا٪ي اظ ثيً٦ ٩ش٧سا ٨ذ٭ز ٦ ٬ػطِ ٫٫ٚسٞب ٨ا٪شربة ٬
ٖ )72بث ١ديٟيطي اسز .ثطاي ٪بنطا ٨اظ س٭ي٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٚبضر

ً٦طْي ٫ٚسٞ .عاضش ٪بنطا ٨ثطاي ٦طاػى ٖب٪٭٪ي شيغالح ٦٭ؾ٭و ٦بزٮ(
ض٫بسبئي غبزض ٦يٞطزز.

سجػطٮ ـ٣ٚيٯ ا٦٭ض ٪بنطا ٨اي ٥اظ يع٪ ٬ ٠ػت آ٪ٱب ثطيٱسٮ ٬ظاضرثبظضٞب٪ي اسز.
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فصلّفتنقبًَىًظبمصٌفيّ:يبتعبليًظبست
هبدُ 54ـ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر زاضاي زثيطذب٪ٯاي اسز ٚٯ زض ٬ظاضرثبظضٞب٪ي ٦سشٗط اسز .زثيطذب٪ٯ ،ثبظ٬ي اػطايي ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ثٯ ض٧بض
٦يآيس  ٬يال٬ٮ ثط ٰ٧بٰٚٝ٫طز ٨ا٦٭ض٬ ،نبيّ سٱيٯ ٬سس٬يٛ٦ ٩ش٭ثبر ٦٭ضز ٪يبظ ػٱز سػ٭يت ٰيإر  ٬اضائٯ ديط٫ٱبز ضا ثطيٱسٮ زاضز .سطٛيالر ازاضي
 ٬ا٦٭ض٦ب٢ي ٪ ٬ح٭ٮ ازاضٮ زثيطذب٪ٯ ثٯ ٦٭ػت آئي٪٩ب٦ٯاي ذ٭اٰس ث٭ز ٚٯ ثٯ سػ٭يت ٬ظيط ثبظضٞب٪ي ذ٭اٰس ضسيس.
٦بزٮ 55ـَظبيفٍاختيبساتّيأتعبليًظبستثِضشحصيشاست:
ا ّ٢ـ سطريع ؾط٬ضر ثطٖطاضي حس٬ز غٓ٫ي  ٬سًيي ٩سّٗ سًسازي ثطاي غ٫٭ِ  ٬غس٬ض زسش٭ضا ١٧ً٢زض اي ٩ظ٦ي٫ٯٰب
ة ـ اثكب ٠ا٪شربثبر يب يعٰ ٠يإرضئيسٯ اسحبزيٯٰب يب ٦ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي ضٱطسشب٪ٱب ثٯ ديط٫ٱبز ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر
ع ـ اثكب ٠ا٪شربثبر يب يعٰ ٠يإر ضئيسٯ ض٭ضاي اغ٫بِ ٚط٭ض
ز ـ ضسيسٞي ثٯ اذشالِ ثي٧ٚ ٩يسي٭٪ ٨هبضر ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي يب ض٭ضاي اغ٫بِ ٚط٭ض
ٰـ ـ سًيي ٩زسش٭ضا٪ ١٧ً٢هبضر ثط چٟ٭ٟ٪ي غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست زض سكح ٚط٭ض
 ٬ـ سًيي ٩زسش٭ضا٪ ١٧ً٢هبضر ثط حس ٩ا٪ؼب٬ ٤نبيّ ٖب٪٭٪ي  ٬ايؼبز ٰ٧بٰٟ٫ي ثي٧ٚ ٩يسي٭٪ٱبي ٪هبضر ،اسحبزيٯٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ضغٓ٫ي ٚط٭ض ٬
ض٭ضاي اغ٫بِ ٚط٭ض ٪ ٬هبضر ثط ًْب٢يز آ٪ٱب زضحس٬ز ٓ٦بز ايٖ ٩ب٪٭٨
ظ ـ اضائٯ ضاٰٛبضٰبي اػطايي ٫٦بست ثطاي غس٬ض ٚبالٰب  ٬ذس٦بر ٬احسٰبيغٓ٫ي ثب ضيبيز ٖ٭ا٪يٗ٦ ٬ ٩طضار ػبضي ٚط٭ض
ح ـ سبيط ٦٭اضزي ٚٯ ثٯ ٦٭ػت ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ ٰيإر يب٢ي ٪هبضر ٦ح٭ٞ ٠طزيسٮ اسز.
هبدُ56ـٰيإريب٢ي ٪هبضر ٦يس٭ا٪س ٖس٧شي اظ ٬نبيّ ذ٭ز ضا ثٯ ٧ٚيسي٭ ٨يب ٧ٚيسي٭٪ٱبئي ٦طٚت اظ ٧٪بي٫سٞب ٨ذ٭ز سٓ٭يؽ ٫ٚس.
فصلّطتنقبًَىًظبمصٌفي:تخلفبتٍجشيوِّب
هبدُ57ـگشاىفشٍضي :يجبضر اسز اظ يطؾٯ يب ْط٬ش ٚبال يب اضائٯ ذس٦ز ثٯ ثٱبئي ثيص اظ ٪طخٰبي سًيي٩ضسٮ ثٯ٬سي٣ٯ ٦طاػى ٖب٪٭٪ي شيضثف،
يس ٤اػطاي ٗ٦طضار  ٬ؾ٭اثف ٖي٧زٞصاضي  ٬ا٪ؼب ٤زازٰ ٨ط ٪٭و ي٣٧ي ٚٯ ٫٦ؼط ثٯ اْعايص ثٱبي ٚبال يب ذس٦ز ثٯ ظيب ٨ذطيساض ٞطزز.
هبدُ58ـكنفشٍضي :يجبضر اسز اظ يطؾٯ يب ْط٬ش ٚبال يب اضائٯ ذس٦ز ٧ٚشط اظ ٦يعا ٨يب ً٦يبض ٗ٦طض ضسٮ
هبدُ 59ـتقلت :يجبضر اسز اظ يطؾٯ يب ْط٬ش ٚبال يب اضائٯ ذس٦شي ٚٯ اظ٢حبل ٚيٓيز يب ٧ٚيز ٫٦كجٕ ثب ٦طرػبر ٚبال يب ذس٦ز اثطاظي يب
زضذ٭اسشي ٪جبضس.
هبدُ60ـاحتكبس :يجبضر اسز اظ ٟ٪ٱساضي ٚبال ثٯ غ٭ضر ي٧سٮ ثب سطريع ٦طاػى شيػالح  ٬ا٦ش٫بو اظ يطؾٯ آ ٨ثٯ ٖػس ٞطاْ٨ط٬ضي يب اؾطاض ثٯ
ػبً٦ٯ دس اظ ايال ٤ؾط٬ضر يطؾٯ اظقطِ ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي يب سبيط ٦طاػى ٖب٪٭٪ي شيطثف
هبدُ 61ـعشضِخبسجاصضجكِ :يجبضر اسز اظ يطؾٯ ٚبال يب اضائٯ ذس٦ز ثطذالِ ؾ٭اثف  ٬ضجٛٯٰبي سًيي٩ضسٮ اظ قطِ ٬ظاضرثبظضٞب٪ي يب
زسشٟبٮ اػطائي شيطثف
هبدُ62ـعشضٍِفشٍشكباليقبچبق :حٟ٪ ، ١ٗ٪ ٬ ١٧ٱساضي  ،يطؾٯ ْ ٬ط٬ش ٚبالي ٖبچبٔ س٭سف ٬احسٰبي غٓ٫ي ٫٧٦٭و اسز .
هبدُ63ـعذماجشايضَاثطقيوتگزاسيٍتَصيع :يجبضر اسز اظ يس ٤اضائٯ ٦ساض٘ الظ ٤ػٱز اػطاي ؾ٭اثف ٖي٧زٞصاضي  ٬س٭ظيى ثٯ ٦طاػى
ٖب٪٭٪ي ثس ٨٬يصض ٦٭ػٯ نطِ سٯ ٦بٮ اظ سبضيد سطذيع ٚبال يب ذس٦ز ٬اضزاسي يب زضاذشيبض ٞطْش ٩س٭٢يس زاذ٣ي ثطاي آ ٨زسشٯ اظ ٚبالٰب  ٬ذس٦بسي ٚٯ
س٭سف ٦طاػى ٖب٪٭٪ي شيضثف ٦ط٧٭ٖ ٠ي٧زٞصاضي ٦يٞطز٪س.
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سجػطٮ ـسطريع ٦٭ػٯ ث٭ز ٨يصض ثب ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي اسز.
هبدُ64ـفشٍشاججبسي :يجبضر اسز اظ ْط٬ش اػجبضي ي ٙيب چ٫س ٪٭و ٚبال يب ذس٦ز ثٯ ٰ٧طاٮ ٚبال يب ذس٦ز زيٟط
هبدُ 65ـعذمدسجقيوت :يجبضر اسز اظ ٪ػت ٛ٪طز ٨ثطچست ٖي٧ز ثط ٚبال  ،اسشٓبزٮ ٛ٪طز ٨اظ سبث٣٭ ٪طخ زسش٧عز ذس٦ز زض ٦حٚ ١ست يب
حطْٯ يب زضع ٖي٧ز ثٯ٪ح٭ي ٚٯ ثطاي ٦طاػًٯ٫٫ٚسٞبٖ ٨بث ١ضئيز ٪جبضس.
هبدُ 66ـعذمصذٍسصَستحسبة :يجبضر اسز اظ ذ٭ززاضي اظ غس٬ض غ٭ضسحسبثي ٚٯ ثب ٬يژٞيٰبي ٫٦سضع زض ٦بزٮ(  )15ايٖ ٩ب٪٭٫٦ ٨كجٕ
ثبضس.
هبدُ 67ـ چ٫ب٪چٯ ثطاطط ٖ٬٭و سرّٰ٣بي ٫٦سضع زض ايٖ ٩ب٪٭ ، ٨ذسبضسي ثٯ اضربظ طب٢ض ٬اضزض٭ز ثٯزضذ٭اسز ضرع ذسبضرزيسٮْ ،طز غٓ٫ي
٦شر ، ّ٣يال٬ٮ ثط ػطي٧ٯٰبي ٗ٦طض زض ايٖ ٩ب٪٭ ،٨ثٯ ػجطا ٨ظيب٪ٱبي ٬اضزضسٮ ثٯ ذسبضرزيسٮ ٪يع ٦حٛ٭ ٤ذ٭اٰس ضس.
هبدُ69ـ ْط٬ش ٚبال اظقطيٕ ٖطيٯٚطي ٫٧٦٭و اسز٦ .طسٛجي ٩يال٬ٮثط ػجطا ٨ذسبضر ٬اضزٮ  ،ثٯ ػطي٧ٯاي ً٦بز ٠سٯ ثطاثط ٦جب ٍ٢زضيبْشي ٦حٛ٭٤
ذ٭اٰ٫س ضس.
هبدُ70ـ اٞط اضربظ حٗيٗي يب حٗ٭ٖي ثب ْط٬ش ْ٭ٔاً٢بزٮ يب ْط٬ش اٖسبقي ثٯاضربظ ذسبضر ٬اضزآ٬ض٪س  ،يال٬ٮ ثط ػجطا ٨ذسبضر ٬اضزضسٮ ثٯ
ذطيساض ،ثٯ دطزاذز ػطي٧ٯٗ٪سي ً٦بز٦ ٠ج ٍ٣زضيبْشي يب ٖي٧ز ض٬ظ ٚبال يب ذس٦ز يطؾٯضسٮ ٣٦ع ٤ذ٭اٰ٫سضس.
هبدُ 71ـ ثٯ ٫٦ه٭ض سسٱي ١زاز  ٬سشس  ٬طجز ٦ ٬سش٫سسبظي ًْب٢يزٰبي اٖشػبزي اْطاز غٓ٫ي يطؾٯ٫٫ٚسٮ ٚبال  ٬يب اضائٯ زٰ٫سٮ ذس٦ز٫ٓ٣ٛ٦ ،س
حساٚظط نطِ ٦سر سٯ سب ٠اظ سػ٭يت ايٖ ٩ب٪٭ ٨زض ضٱطسشب٪ٱبي ثيص اظ سيػس ٰعاض ٓ٪ط ػً٧يز  ٬نطِ ٦سر د٫غ سب ٠زض سبيط ضٱطسشب٪ٱب ثٯ
س٫بست اظ صٌذٍقهكبًيضُفشٍش( ٬)Posseيب زسشٟبٮ س٭ظي ٩زيؼيشب٢ي  ٬يب ٰط ز ٬ثطاي ْط٬ش ٚبال يب اضائٯ ذس٦ز ذ٭ز ثب ضيبيز ضطايف ٫٦سضع
زض سجػطٮ (٦ )1بزٮ ( )15اسشٓبزٮ ٧٪بي٫س.
هبدُ72ـ ذطيساضا٦ ٬ ٨ػطِ ٫٫ٚسٞب٦ ٨يس٭ا٫٪س ضٛبيز ذ٭ز ضا زض٦٭ضز سرّٰ٣بي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ٨ثٯ اسحبزيٯٰبي شيضثف  ٬يب ٪بنطا ٬ ٨ثبظضسب٨
٦٭ؾ٭و ٦بزٮ (  )52ايٖ ٩ب٪٭ ٨سس٣ي ، ٥اضسب ٠يب ايال ٤زاض٪س٧ٰ .چ٫ي ٩ثبظضسب٪ ٬ ٨بنطا٦ ٨٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭٪ ٨يع ٞعاضش سرٓ٣بر ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ ،٨يب
ضٛبيز زضيبْشي ضا حساٚظط نطِ زٮ ض٬ظ ثٯ ٰيإر ضسيسٞي ثس٬ي  ٬يب اسحبزيٯٰبي شيضثف ،سس٣ي٦ ٥يزاض٪س.
اسحبزيٯٰب ٦٭نٓ٫س حساٚظط نطِ ٦سر زٮ ض٬ظ ضٛبيز يب ٞعاضش سر ّ٣زضيبْشي ضا ٦٭ضز ثطضسي ٖطاض زٰ٫س  ٬زضغ٭ضر احطاظ يس ٤سرْ ّ٣طز غٓ٫ي،
يب ا٪ػطاِ ضبٚي ،ثب ايال٦ ٤طاست ،دط٪٬سٮ ضا ٦رش٭٦ٯ ٧٪بي٫س .زض َيط اي ٩غ٭ضر  ٬يب ايشطاؼ ضبٚي ،ثبظضس يب ٪بنط نطِ ٦سر زٮ ض٬ظ اظ سبضيد ايال٤
٦رش٭٦ٯ ضس ،٨دط٪٬سٮ ثطاي ثطضسي ثٯ ٰيإر ضسيسٞي ثس٬ي اضسب ٠ذ٭اٰس ٞطزيس.
ٰيإر يب ٰيإسٱبي ضسيسٞي ثس٬ي زض ٰط ضٱطسشب٦ ٨طٚت اظ سٯ ٓ٪ط ٧٪بي٫سٞب ٨ازاضٮ يب سبظ٦ب ٨ثبظضٞب٪ي ،زازٞسشطي ثب ح ٥ٛضئيس ٖ٭ٮ ٖؿبئيٯ ٬
٦ؼ٧ى ا٦٭ضغٓ٫ي شيضثف اسز ٚٯ نطِ زٰٓ ٬شٯ زض ػ٣سٯاي ثب زي٭ر اظ قطْي ٩يب ٧٪بي٫سٞب ٨آ٪ٱب ثٯ دط٪٬سٮ ضسيسٞي  ٬قجٕ ٓ٦بز ايٖ ٩ب٪٭ ٨ضؤي
غبزض ٦ي٫٫ٚس .يس٤حؿ٭ض ٰط ي ٙاظ قطْي٦ ٩ب٪ى اظ ضسيسٞي  ٬اسربش سػ٧ي٪ ٥ر٭اٰس ث٭زٰ .ط ي ٙاظ قطْي٦ ٩يس٭ا٪س زضغ٭ضر ً٦شطؼ ث٭ز ٨ثٯ ضؤي
غبزضٮ  ،ايشطاؼ ٚشجي ذ٭ز ضا نطِ زٮ ض٬ظ اظ سبضيد اثالٌ ضؤي ثٯ ٰيإر سؼسيس ٪هط سس٣ي ٥زاضز.
ٰيإر يب ٰيإسٱبي سؼسيس٪هط زض ٰط ضٱطسشب٦ ٨طٚت اظ سٯ ٓ٪ط ،ضئيس ازاضٮ يب سبظ٦ب ٨ثبظضٞب٪ي يب يٛي اظ ً٦ب٪٬ب٬ ٨ي ،ضئيس زازٞسشطي يب ٧٪بي٫سٮ
ً٦طْي ضسٮ ٬ي  ٬ضئيس يب يٛي اظ ايؿبء ٰيإر ضئيسٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف اسز ٚٯ نطِ ي٦ ٙبٮ ثٯ زضذ٭اسز قطِ ً٦شطؼ ٦يس٭ا٪س ثب
زي٭ر اظ قطْي ٩يب ٧٪بي٫سٞب ٨آ٪ٱب ضسيسٞي  ٬ضؤي غبزض ٫ٚس .اي ٩ضؤي ٖكًي  ٬الظ٤االػطا اسز .يس٤حؿ٭ض ٰط ي ٙاظ قطْي٦ ٩ب٪ى ضسيسٞي  ٬اسربش
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سػ٧ي٪ ٥ر٭اٰس ث٭ز .ػ٣سٯٰبي ٰيإسٱبي ضسيسٞي ثس٬ي  ٬سؼسيس٪هط ثب حؿ٭ض ٰط سٯ ٓ٪ط ايؿبء ضس٧ي اسز  ٬آضاء غبزضٮ ثب ز ٬ضؤي ٦٭إْ ً٦شجط ٬
الظ٤االػطاء ذ٭اٰس ث٭ز.
هبدُ 73ـ اظ ظ٦ب ٨الظ٤االػطاء ضس ٨ايٖ ٩ب٪٭ ،٨ضسيسٞي ثٯ سرٓ٣بر اْطاز غٓ٫ي  ٬سًيي ٩ػطي٧ٯٰبي آ٪ٱب س٫ٱب ثٯ ٦٭ػت احٛب ٤ايٖ ٩ب٪٭ ٨غ٭ضر
ذ٭اٰسدصيطْزٖ .٭ا٪يٗ٦٬ ٩طضار ُ٦بيط ثب ايٖ ٩ب٪٭ ٨اظػ٣٧ٯ ٦ػ٭ثبر ٦ؼ٧ى سطريع ٦ػ٣حز ٪هب ٤زضذػ٭ظ سًعيطار حٛ٭٦شي ٦طث٭ـ ثٯ اغ٫بِ ٬
٬احسٰبي غٓ٫ي ٦٭ؾ٭و ايٖ ٩ب٪٭ُ٢ ٨٭ ٦يٞطزز.
هبدُ 74ـ ٦يعا ٨ػطي٧ٯٰبي ٗ٪سي سًيي ٩ضسٮ زض ايْ ٩ػٰ ، ١ط سٯ سب ٠ي ٙثبض  ٬ثطاسبس ٪طخ س٭ض ٤سبال٪ٯ ث٫ب ثٯ ديط٫ٱبز ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي ٬
سإييس ٰيإر ٬ظيطاٖ ٨بث ١سًسي ١اسز.
آئييًبهِاجشاييهبدُ84قبًَىًظبمصٌفي(حشاجٍفشٍشفَقالعبدٍُاحذّبيصٌفي)
٦بزٮ ي : ٙسًبضيّ
الف-تعشيفحشاج :زض اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ حطاع ثٯ يطؾٯ ٚبال ػٱز ْط٬ش ثٯ ٖي٧ز دبيي ٩سط اظ ٖي٧ز ذطيس يب س٧ب ٤ضسٮ ٪ ٬بظ ٠سط اظ ٖي٧ز ٦شًبضِ
 ٬سًبز٢ي ثبظاض ٦ ،طث٭ـ ثٯ دبيبْ ٨ػ٦ ١ػطِ  -س٭سًٯ ا٢٬يٯ ْط٬ش ٚبال  -سُييط ضُ - ١سًكي٬ ١احس غٓ٫ي ٚٯ زض ٦سر ً٦ي ٩زض ٬احسٰبي غٓ٫ي
سحز ضطايف  ٬ؾ٭اثف اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ ا٪ؼب٦ ٤ي ٞيطز اقالٔ ٦ي ض٭ز .
ة-تعشيففشٍشفَقالعبدُ  :ثٯ يطؾٯ ٚبال ػٱز ْط٬ش ثٯ ٖي٧ز حساٖ 10 ١يب  % 15دبيي ٩سط اظ ٖي٧ز ٦شًبضِ  ٬سًبز٢ي ثبظاض ٚٯ زض ٦سر
ً٦ي ٩زض ٬احسٰبي غٓ٫ي سحز ضطايف  ٬ؾ٭اثف اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ ا٪ؼب٦ ٤ي ٞيطز اقالٔ ٦ي ض٭ز .
٦بزٮ  -2سًساز زًْبر ثطٞعاضي حطاع ْ ٬ط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٬احسٰبي غٓ٫ي حساٚظط سٯ ٪٭ثز زض سبٰ ٬ ٠ط ٪٭ثز ثٯ ٦سر ي٧ٛبٮ ٦ي ثبضس .
٦بزٮ ٬ -3احسٰبي غٓ٫ي ٦شٗبؾي ا٪ؼب ٤حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٫ٓ٣ٛ٦س ٣ٚيٯ ٚبالٰبي ٦٭ضز يطؾٯ ضا سحز ؾ٭اثف ثطٞعاضي حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ
اً٢بزٮ ثٯ ْط٬ش ضسب٫٪س .
سجػطٮ ٣ٚ -يٯ ي٫ب٬يْ ٩ط٬ضٱبي َيط ٦شًبضِ ٬احسٰبي غٓ٫ي سحز ٰط ٪ب ٤ثب ٪هط اسحبزيٯ غ٦ ّ٫طث٭ـ ٦ط٧٭ ٠يٛي اظ سًبضيّ حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ
اً٢بزٮ ذ٭اٰس ث٭ز .
٦بزٮٰ -4ط ٬احس غٓ٫ي ٖج ١اظ حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ  ّ٣ٛ٦اسز ٦ساض٘ ظيط ضا ٰ٧طاٮ زضذ٭اسز حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ثب شٚط سبضيد
ديط٫ٱبزي ثطاي حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٚبال ػٱز اذص ٦ؼ٭ظ ثٯ اسحبزيٯ ٦طث٭ـ  ٬زض غ٭ضر يس٬ ٤ػ٭ز اسحبزيٯ ثٯ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف
سس٣ي٧٪ ٥بيس .
اْ -ّ٢ٱطسز ٣ٚيٯ ٚبالٰبي ٦٭ضز يطؾٯ زض ٬احس غٓ٫ي
ةْ -بٚش٭ض ذطيس يب ٦ساضٚي زا ٠ثط ٖي٧شٱبي س٧ب ٤ضسٮ
عْ -ٱطسز ٖي٧شٱبي ٦شًبضِ زض حبْ ٠ط٬ش يبزي
ز -سًيي ٩زضغس سرٓيّ ٪سجز ثٯ ٖي٧ز ْط٬ش ٚبال زض ٦٭ضز ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٚبال
ٮ٢ -يسز ٖي٧ز ٚبال دس اظ ٢يسز سرٓيّ
اسحبزيٯ ٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦٭نٓ٫س حساٚظط نطِ ٦سر يٰٓ ٙشٯ ٪سجز ثٯ غس٬ض ٦ؼ٭ظ حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٚبال ػٱز ٦شٗبؾيب ٨اٖسا٤
٧٪بي٫س  ٬زض غ٭ضر يس٦ ٤٭اْٗز ٦طاست ضا ثب شٚط زاليٖ ١ب٪٭٪ي ثٯ ٦شٗبؾي ايال٧٪ ٤بي٫س .
سجػطٮ  -يس ٤دبسرٟ٭يي اسحبزيٯ ٰب  ٬يب ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ثٯ زضذ٭اسز ٬احسٰبي غٓ٫ي زض ظ٦بٗ٦ ٨طض يٰٓ ٙشٯ ثٯ ٫٦ع٢ٯ ٦٭اْٗز ثب حطاع يب
ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ  ٬غس٬ض ٦ؼ٭ظ ثطاي آ٪ٱب ٦حس٭ة ٦ي ض٭ز  .زض اي ٩ضطايف اٞط سرٓ٣بسي ٪سجز ثٯ ٦٭از اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ اظ قطِ ٬احسٰبي غٓ٫ي
غ٭ضر ٞيطز ٦ ٬سئ٭٢يز آ٦ ٨سشٗي٧ب" ثٯ يٱسٮ آ٪ب ٨ذ٭اٰس ث٭ز .
٦بزٮ ٰ -5ط ٬احس غٓ٫ي ٚٯ ثر٭اٰس ٚبال يب ٦ػ٫٭يبر يب ْطآ٬ضزٮ ٰبي ذ٭ز ضا حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٧٪بيس ٦٭نّ اسز يال٬ٮ ثط ٚست ٦ؼ٭ظ اظ
اسحبزيٯ غ٦ ّ٫طث٭ـ  ٬زض غ٭ضر يس٬ ٤ػ٭ز اسحبزيٯ اظ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف  ،سبث٣٭يي ضب٪ ١٦طخ ا٢٬يٯ ٦ ،يعا ٨سرٓيّ ٦ ٬سر حطاع يب ْط٬ش
ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٖ ٬ي٧ز ٚبال دس اظ ٚسط سرٓيّ ضا زض ٦سذُ٦ ١بظٮ ذ٭ز ثٯ ق٭ضي ٚٯ زض ً٦طؼ زيس ٰٟ٧ب ٨ثبضس ٪ػت ٧٪بيس .
٦بزٮ  -6اسحبزيٯ ٰب ٦ ٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي غبزض ٫٫ٚسٮ ٦ؼ٭ظ حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٫ٓ٣ٛ٦س دس اظ غس٬ض ٦ؼ٭ض ٦ ،طاست ضا زض اسشبٰ ٨ب ثٯ
سبظ٦ب ٨ثبظضٞب٪ي اسشب ٬ ٨زض ضٱطسشب٪ٱب ثٯ ٦سيطيز ثبظضٞب٪ي ضٱطسشب ٨ايال٧٪ ٤بي٫س ٧ٰ .چ٫ي ٩ثٯ ٫٦ه٭ض ثطذ٭ضزاضي ٬احسٰبي غٓ٫ي ٚٯ اٖسا ٤ثٯ
ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ  ٬يب حطاع ٦ي ٧٪بي٫س اظ سرٓيّ ٰبي ٦ب٢يبسي  ،اسحبزيٯ ٰب  ٬يب ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٫ٓ٣ٛ٦س ي٪ ٙسرٯ اظ ٦ؼ٭ظ غبزضٮ ضا ػٱز ح٭ظٮ
٦ب٢يبسي ٦طث٭قٯ اضسب٧٪ ٠بي٫س
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٦بزٮ ٬ -7احسٰبي غٓ٫ي ٦ؼبظ ٧٪ي ثبض٫س ٚٯ ثطاي ػ٣ت ٦طشطي زضثبضٮ ٚبالٰبي ٦٭ضز حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ثطذالِ ٬اٖى سج٣يٍ ٧٪بي٫س  .سج٣يٍ
ذالِ يال٬ٮ ثط سًٗيت ٖب٪٭٪ي ٦شر٦ ، ّ٣٭ػت سًكي ١حطاع يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ذ٭اٰس ضس .
٦بزٮ  -8زض غ٭ضسي ٚٯ ٬احس غٓ٫ي ثس ٨٬زضيبْز ٦ؼ٭ظ اظ اسحبزيٯ  ٬زض غ٭ضر يس٬ ٤ػ٭ز اسحبزيٯ اظ ٦ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف اٖسا ٤ثٯ حطاع  ٬يب
ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٧٪بيس ٦طسٛت سر ّ٣غٓ٫ي ٞطزيسٮ  ٬قجٕ ٖب٪٭ٗ٦ ٬ ٨طضار ٪هب ٤غٓ٫ي ثب ٬ي ثطذ٭ضز ٦ي ٞطزز .
٦بزٮ ٬ -9احس غٓ٫ي  ّ٣ٛ٦اسز زض ٗ٦بث ١يطؾٯ ٚبالٰبي ٦٭ضز حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ْ ،بٚش٭ض ْط٬ش  ٬يب ضسيس ْ ٬يص غ٫س ٔ٬غبزض  ٬ثٯ
٦طشطي سس٣ي٧٪ ٥بيس .
٦بزٮ ٬ -10احسٰبي ْبٖس دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ؼبظ ثٯ حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٧٪ي ثبض٫س  .زض غ٭ضر ا٪ؼب ٤آ٦ ، ٨ؼب٦ى  ٬اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي شيطثف
٦٭نٓ٫س حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔ اً٢بزٮ ايٞ ٩٭٪ٯ ٬احسٰب ضا سًكي٧٪ ١بي٫س .
٦بزٮ  -11اسحبزيٯ ٰب  ٬يب ٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ػٱز ا٪ؼب ٤ذس٦بر ثٯ ٬احسٰبي غٓ٫ي ٚٯ اٖسا ٤ثٯ حطاع  ٬يب ْط٬ش ْ٭ٔاً٢بزٮ ٦ي ٧٪بي٫س ٦ ،ؼبظ٪س
٦جُ٣ي ضا ثب سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ضٱطسشب٦ ٨طث٭قٯ زضيبْز ٧٪بي٫س .
٦بزٮ -12سبظ٦ب ٨ثبظضٞب٪ي اسشب٪ٱب ٦ي س٭ا٫٪س زض غ٭ضر سطريع  ٬ؾط٬ضر ثطاي س٫هي ٥ثبظاض ثب ٰٛ٧بضي ٦ؼب٦ى  ٬اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي شيطثف ٬
سػ٭يت ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر س٧ٱيسار الظ ٤ث٫٧ه٭ض ثطٞعاضي ْط٬ش ٰبي ْ٭ٔ اً٢بزٮ ٰ٧بٰ٬ ٝ٫احسٰبي غٓ٫ي ضا حساٖ ١ز ٬ثبض زض سب( ٠دبييع  ٬ثٱبض )
ْطاٰ ٥آ٬ض٪س .
٦بزٮ ٪ -13هبضر ثط حس ٩اػطاي اي ٩آيي٪ ٩ب٦ٯ ثٯ يٱسٮ اسحبزيٯ ٰب ٦ ٬ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي شيطثف  ٬سبظ٦ب ٨ثبظضٞب٪ي اسشب ٨زض ٦طاٚع اسشب٪ٱب  ٬زض
ضٱطسشب٪ٱبي سبثًٯ ثب ٦سيطيز ثبظضٞب٪ي ضٱطسشب٦ ٨ي ثبضس .
آضٌبييثبسبيتاصٌبف
سبيز اغ٫بِ ايطا ٨ثب ٪طب٪ي ٦ www.asnaf.irي ثبضس .
)1-1اطالعبتهَجَددسسبيتاصٌبف
 -1دايشكتَسياصٌبف :حب٬ي ٦ ١ٚطرػبر ٬اقاليبر ٧ٚيسي٭٪ٱبي ٪هبضر ٦٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٬اسحبيٯ ٰبي سحز د٭ضص زض ٚط٭ض
٬اسشب٪ٱبي ٚط٭ض ٦ي ثبضس
 -2آهبسكلاصٌبفكطَس  :حب٬ي اقاليبر آ٦بضي اظ ٧ٚيسي٭ٰ ٨بي ٪هبضر – سًساز ٦ؼب٦ى ٬اسحبزيٯ ٰب ي ا٦٭ض غٓ٫ي ٬سًساز ٬احسٰبي
غٓ٫ي زاضاي دط٬ا٪ٯ ٚست ( زض ٚط٭ض )
2-1ليستاصٌبفكطَس
2-2آهبساستبًياصٌبفكطَس  :حب٬ي اقاليبر آ٦بضي اظ ٧ٚيسي٭ٰ ٨بي ٪هبضر – سًساز ٦ؼب٦ى ٬اسحبزيٯ ٰب ي ا٦٭ض غٓ٫ي ٬سًساز ٬احسٰبي
زاضاي دط٬ا٪ٯ ٚست ( ثٯ سٓٛي ٙاسشب٪ٱبي ٚط٭ض )
2-3جستجَگشآهبسي :زضايٞ ٩عي٫ٯ ٦ي س٭ا ٨اسحبزيٯ ٰبي ْبٖس ايشجبض ٬ظ٦ب ٨ثطٞعاضي ا٪شربثبر ػسيس اسحبزيٯ ٰبي  ٬ظ٦ب ٨اٗ٪ؿبء ايشجبض
اسحبزيٯ ضا ػسشؼ٭ ٧٪٭ز
2-4گضاسشادٍاسياصٌبف
2-5آهبسسٌَاتياصٌبفكطَس   :دسسبلْبي82الي86
-3آسضيَاخجبس :حب٬ي اذجبض٦طث٭ـ ثٯ ٦طٚع اغ٫بِ ٬ثبظضٞب٪ب ٨ايطا – ٨اٖشػبزي – ثبظضٞب٪ي – ض٭ضاي اغ٫بِ – ٦ؼب٦ى ٬اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي
-4قَاًييٍهقشسات :حب٬ي زسش٭ضاٰ ١٧ً٢ب  ٬ثرط٫ب٦ٯ ٰب ٖ٭ا٪يٗ٦٬ ٩طضار ٪ب ٤غٓ٫ي ػسيس ٰ٧طاٮ ثب آئي٪ ٩ب٦ٯ ٰبي اػطايي ٖ -٭ا٪يٗ٦٬ ٩طضار
٪ب ٤غٓ٫ي ٖسي٧ٰ ٥طاٮ ثب ئي٪ ٩ب٦ٯ ٰبي اػطايي ٖ٬ب٪٭ٚ ٨بض ٖ ٬٭ا٪ي٦ ٩ب٢يبسي ... ٬
-5پشسصٍپبسخ :حب٬ي آضضي٭ ٣ٚيٯ ٦٭اضز دطسص ٬دبسرٱبي ٚٯ سب٫ٚ٭ ٨زضا٦٭ض ٦طث٭ـ ي٧٭٦ي اغ٫بِ – دط٬ا٪ٯ ٚست –اسحبزيٯ ٰب ٦ ٬ؼب٦ى
ا٦٭ض غٓ٫ي – ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر – ٰيبر يب٢ي ٪هبضر – ٦طٚع اغ٫بِ – ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي – ً٦ب٪٬ز ثبظضٞب٪ي زاذ٣ي ٬ظاضر – ْط٬ضٟبٰٱبي
ظ٪ؼيطٮ اي – ٧٪بي٫سٞي ضطٚشٱبي ذبضػي – ٧ٰ ٬چ٫ي٪ ٩هط ذ٭اٰي زض ٦٭ضز سبيز  ٬قطح سئ٭ا ٠ػسيس زض ٰطي ٙاظ ح٭ظٮ ٰبي ٦٭ضز اضبضٮ
-6جستجَگشّب :ثطاي ػسشؼ٭ض زض آ٦بض اغ٫بِ – ػسشؼ٭زض اذجبض ٢ ،يسز اغ٫بِ ٚط٭ض٢ ،يسز ٧٪بي٫سٞي ٰب  ،ػسشؼ٭ زض ٖ٭ا٪ي٧ٰ ٬ ٩چ٫ي٩
ػسشؼ٭ديططْشٯ ٦ي ثبضس
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–7دسخَاستپشٍاًِكستايٌتشًتي  :ايٞ ٩عي٫ٯ ضب٦ ١٦طاح ١چٟ٭ٟ٪ي اذص دط٬ا٪ٯ ٚست اي٫شط٪شي ٖ ٬٭ا٪يٗ٦٬ ٩طضار ٦طث٭ـ ٧ٰ٬چ٫ي٩
ْط٦ٱبي الظ ٤ػٱز زضيبْز ٚست ٦ي ثبضس
–8هطبلتسٍص :زض ٦ش ٩غٓحٯ اغ٣ي سبيز آذطي ٩اذجبض زض ح٭ظٮ ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي زضع ٦يٟطزز
هذيشيتاطالعبت
ثطاي ٬ض٬ز ثٯ ٦سيطيز اقاليبر ٦ي ثبيسز ثب ٬اضز ٧٪٭ز٧٣ٚ ٨ٯ يج٭ض ٪ ٬بٚ ٤بضثطي اٖسا٧٪ ٤٭ز
٦ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي اسشب ٨ثب ٦طاػًٯ ثٯ ازاضار ثبظضٞب٪ي ٪سجز ثٯ زضثبْز ٪بٚ ٤بضثطة اٖسا٧٪ ٤٭زٮ ٦٬ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٦ي ثبيسز ثطاي ٰطي ٙاظ
اسحبزيٯ ٰب غٓ٫ي سحز د٭ضص ٧٣ٚٯ يج٭ض ٪ ٬بٚ ٤بضثطي ضا اٖسا٧٪ ٤بيس سب اسحبزيٯ ٰب ٪سجز ثٯ طجز ٬احسٰبي غٓ٫ي اضاي دط٬ا٪ٯ ٚست اٖسا٧٪ ٤بيس
)1-2كويسيًَْبيًظبستاستبى
اسشب٦ ٨بظ٪سضا ٨زاضاي ٧ٚ 18يسي٭٪ ٨هبضر ٦ي ثبضس ٚٯ ثطاي آض٫بيي ثب ٦طرػبر ٰطي ٙاظ ٧ٚيس٭٪ٱبي ٪هبضر اسشب ٨ثٯ سبيز اغ٫بِ ٞعي٫ٯ
٢يسز اغ٫بِ ٚط٭ض  ٬زايطٚش٭ضي اغ٫بِ ٦طاػًٯ ٧٪بي٫س
)1-2هجبهعاهَسصٌفياستبى
اسشب٦ ٨بظ٪سضا ٨زاضاي ٦ 19ؼ٧ى ا٦٭ض غٓ٫ي ٚٯ ٦ي ثبضس ٧ٚ .يسي٭٪ ٨هبضر ٦طٚع اسشب٬ ٨ضٱطسشبْ ٨طيس٫ٛ٪٬بض ٰط ٚسا ٤زاضاي ٦ 2ؼ٧ى ٦ي
ثبض٫س ثطاي آض٫بيي ثب ٦طرػبر ٰطي ٙاظ ٧ٚيس٭٪ٱبي ٪هبضر اسشب ٨ثٯ سبيز اغ٫بِ ٞعي٫ٯ ٢يسز اغ٫بِ ٚط٭ض  ٬زايطٚش٭ضي اغ٫بِ ٦طاػًٯ
٧٪بي٫س
)1-3اتحبديِّبياهَسصٌفياستبى
اسشب٦ ٨بظ٪سضا ٨زاضاي  578اسحبزيٯ ا٦٭ض غٓ٫ي ٦ي ثبضس ٚٯ ٚٯ ٧ٚيسي٭٪ ٨هبضر ٦طٚع اسشب ٨ثب سحز د٭ضص زاضش 64 ٩اسحبزيٯ ثيطشطي٩
٧ٚ٬يسي٭ ٨ػ٭يجبض ثب  5اسحبزيٯ ٧ٚشطي ٩اسحبزيٯ ضا زاضا ٦ي ثبض٫س ٚٯ ثطاي آض٫بيي ثب ٦طرػبر ٰطي ٙاظ اسحبزيٯ ٰبي ثٯ سبيز اغ٫بِ ٞعي٫ٯ
٢يسز اغ٫بِ ٚط٭ض  ٬زايطٚش٭ضي اغ٫بِ ٦طاػًٯ ٧٪بي٫س
سًساز اسحبزيٯ غٓ٫ي
ضٱطسشب٨
ثٱطٱط
ٛ٪ب
سبضي
ٖبئ٧طٱط
س٭ازٚ٭ٮ
ػ٭يجبض
ثبث١
ثبث٣سط
ْطيس٫ٛ٪٬بض
آ١٦
٦ح٧٭زآثبز
٪٭ض
٪٭ضٱط
چب٢٭س
سٛ٫بث٩
ضا٦سط
ػ٧ى

40
42
64
44
28
3
52
36
27
62
24
21
33
39
37
24
578

ٍ)1-5احذّبياهَسصٌفياستبى
اسشب٦ ٨بظ٪سضا ٨سب دبيب ٨ذطزاز ٦بٮ زاضاي ٰ 132عاض ٬احسغٓ٫ي زاضاي دط٬ا٪ٯ  ٬ثس ٨٬دط٬ا٪ٯ دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ي ثبضس ٚٯ ٬احسٰبي زاضاي دط٬ا٪ٯ ثٯ
ضطح شي٦ ١ي ثبضس
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ضٱطسشب٨

سًساز ٬احسٰبي غٓ٫ي زاضاي دط٬ا٪ٯ

ثٱطٱط
ٛ٪ب
سبضي
ٖبئ٧طٱط
س٭ازٚ٭ٮ
ػ٭يجبض
ثبث١
ثبث٣سط
آ١٦
٦ح٧٭زآثبز
٪٭ض
٪٭ضٱط
چب٢٭س
سٛ٫بث٩
ضا٦سط
ػ٧ى

7715
3118
14937
10316
3222
540
17237
6987
14047
2905
5100
3807
5399
10709
3620
109.663

صذٍسپشٍاًِكستثشايٍاحذّبيصٌفي-1صذٍسپشٍاًِكستعبدي:
اْطاز يبزي ثطاي زضيبْز دط٬ا٪ٯ ٚست ٦ي ثبيسز ٦ ٬ساض٘ الظ ٤ػٱز قي ٦طاحٖ ١ب٪٭٪ي  ٬غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ٦طث٭قٯ
٦طاػًٯ  ٬اٖسا٧٪ ٤بي٫س
-2صذٍسپشٍاًِكستايثبسگشي:
ذب٪٭ازٮ ٦حشط ٤ضٱساء  ٬ػب٪جبظا ٬ ٨آظازٞب ٨ثب زض زسز زاضشً٦ ٩طْي ٪ب٦ٯ اظ ث٫يبز ضٱيس ٬ا٦٭ض ايظبضٞطا ٨ضٱطسشب٦ ٬ ٨ساض٘ الظ ٤ػٱز قي
٦طاحٖ ١ب٪٭٪ي  ٬غس٬ض دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ ازاضار ثبظضٞب٪ي زض ضٱطسشب٦ ٨طث٭قٯ ٦طاػًٯ ٧٪بي٫س
ساٌّوبيهلتكبستاصٌبف
ثب ٰسِ سب٦ب٪سٰي آ٦بض  ٬اقاليبر غٓ٫ي ٪ ٬يع ض ١ٛزٰي ٪هب ٤ػب٦ى زضيبْز  ٬دطزاذز اٛ٢شط٪٬يٛي زض سكح اسحبزيٯ ٰب ٦ ٬ؼب٦ى  ٬اذشػبظ
ض٧بضٮ ض٫بسٯ غٓ٫ي ثٯ ٣ٚيٯ زاض٪سٞب ٨دط٬ا٪ٯ ٚست ٚ ،بضسي ثب ي٫٭ا٣٦( ٨ز ٚبضر اغ٫بِ) اظ س٭ي ثب٣٦ ٙ٪ز ثٯ ٪ب ٤غبحجب ٨دط٬ا٪ٯ غٓ٫ي غبزض ٬
زض اذشيبض آ٪ٱب ٖطاض ٦ي ٞيطز.
تعشيفهلتكبستاصٌبف:
ايٚ ٩بضر ٚٯ ثب ٰٛ٧بضي ٦طٚع اغ٫بِ  ٬ثبظضٞب٪ب ٨ايطا ٬ ٨ثب٣٦ ٙ٪ز سٱيٯ ٞطزيسٮ  ،اض ٪٭و ٣٦ز ٚبضر ٦ش٧طٚع )٫ُ٦ ٬ (Access cardبقيسي
ث٭زٮ ٖ ٬بث٣يز اسػب٢جٯ حسبة ٖطؼ ا٢حس٫ٯ دس ا٪ساظ اٛ٢شط٪٬ي ٬ ٙسبيط حسبثٱبي ٦ش٧طٚع ضا زاضا ٦ي ثبضس .الظ ٤ثٯ شٚط اسز ٚس ض٫بسٯ غٓ٫ي ثط
ض٬ي ٚبضر ٦عث٭ض زضع ٦ي ٞطزز.

هطخصبتٍٍيژگيّبيهلتكبستاصٌبف :
ـ اٛ٦ب ٨زضع ض٧بضٮ غٓ٫ي ثط ض٬ي ٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ.
ـ سُييط ض٧بضٮ دط٬ا٪ٯ ٚست ثٯ ض٧بضٮ ض٫بسٯ غٓ٫ي.
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ـ يؿ٭يز ٬احسٰبي غٓ٫ي زاضاي ٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ زض ٪هب ٤ػب٦ى س٭ظيى ٚبالٰبي سحز ح٧بيز ز٢٬ز.
ـ دطزاذز حٕ يؿ٭يز زض اسحبزيٯ ٰب ثب اسشٓبزٮ اظ ٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ.
ـ ثطٞعاضي ا٪شربثبر اسحبزيٯ ٰبي غٓ٫ي ثٯ غ٭ضر اٛ٢شط٪٬يٛي ثب اسشٓبزٮ اظ ٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ.
هضايبيهلتكبستاصٌبف:
ـ اٛ٦ب ٬ ١ٗ٪ ٨ا٪شٗب٬ ٠ػ٭ٮ ثطاي يب٣٦ي ٩س٭ظيى ٚبالٰبي يبضا٪ٯ اي حسبس ٬ؾط٬ضي .
ـ ٖبث٣يز اسشٓبزٮ اظ ٚبضر ٦عث٭ض ٦عث٭ض ػٱز  ٬ ١ٗ٪ا٪شٗب٬ ٠ػ٭ٮ ْي ٦بثي ٩غبحجب٪ذط٬ا٪ٯ غٓ٫ي ثب اسحبزيٯ٦ ،ؼب٦ى ا٦٭ض غٓ٫ي  ٬ض٭ضاي اغ٫بِ اظ
قطيٕ ثب٣٦ ٙ٪ز.
ـ اْششبح حسبة ٖطؼ ا٢حس٫ٯ دس ا٪ساظ اٛ٢شط٪٬ي ٙثب ٬يژٞي ضطٚز زض ٖطيٯ ٚطي حسبثٱبي ٖطؼ ا٢حس٫ٯ دس ا٪ساظ.
هحلاستفبدُاصهلتكبست:
 -1دبيب٪ٯ ٰب دطزاذز اٛ٢شط٪٬يٛي(POS):
زاض٪سٮ ٚبضر ٦ي س٭ا٪س ثب ٦طاػًٯ ثٯ ٰط ي ٙاظ دبيب٪ٯ ٰبي دطزاذز )٪ (POSػت ضسٮ زضْط٬ضٟبٰٱب ٦ ٬طاٚع اضايٯ ذس٦بر ٪سجز ثٯ ذطيس ٚبال ٬
زضيبْز ذس٦بر اٖسا٧٪ ٤بيس.
 -2دبيب٪ٯ ٰبي ذ٭زدطزاظ(ATM):
زاض٪سٮ ٚبضر ٦ي س٭ا٪س ثب ٦طاػًٯ ثٯ ٰط ي ٙاظ دبيب٪ٯ ٰبي ذ٭زدطزاظ ثب٣٦ ٙ٪ز ٬سبيط ثبٛ٪ٱبي يؿ٭ ضشبة ٪سجز ثٯ زضيبْز ذس٦بر شي ١اٖسا٧٪ ٤بيس:
ـ ثطزاضز ٬ػٯ سب سّٗ 000ض000ض 2ضيب ٠زض ضجب٪ٯ ض٬ظ (زضغ٭ضر ٓٚبيز ٦٭ػ٭زي).
ـ اذص غ٭ضسحسبة  ٬زضيبْز ٦٭ػ٭زي ٚبضر.
ـ سُييط ض٦ع.
ـ ا٪شٗب٬ ٠ػٯ.
ٛ٪شٯ ( )1س٭غيٯ ٦ي ٞطزز ثٯ ٫٦ه٭ض سٱ٭٢ز زض ثربقط سذبضي ض٦ع ٦رػ٭ظ ٣٦ز ٚبضسبغ٫بِ ،زض ا٢٬يْ ٩طغز ثب ٦طاػًٯ ثٯ يٛي اظ دبيب٪ٯ ٰبي
ذ٭زدطزاظ٪ ،سجز ثٯ سُييط ض٦عذ٭ز اٖسا٧٪ ٤بييس.
ٛ٪شٯ  : 2چ٫ب٪چٯ ض٦ع ذ٭ز ضا سٯ ثبض ٦ش٭ا٢ي اضشجبٮ ٬اضز ٧٪بييس ٚبضر ض٧ب َيط ًْب٢ر٭اٰس ضس  ،زض اي ٩غ٭ضر ثبيسشي ثب ٦طاػًٯ ثٯ ٰط ي ٙاظ ضًت
ثب٣٦ ٙ٪ز ٪سجز ثٯ س٧ٛيٓ٣طٰ ٤بي ٦طث٭قٯ اٖسا ٤سب ض٦ع ػسيس ثطاي ٚبضر غبزض ٞطزز.
 -3ذطيس ٚبال  ٬يب زضيبْز ذس٦بر اظ قطيٕ اي٫شط٪ز:
ثب زضيبْز ض٦ع اي٫شط٪شي  ٬دبضا٦شط) (CVV2اظ زسشٟبٮ ٰبي ذ٭زدطزاظ ) (ATMثب٣٦ ٙ٪ز ،زاض٪سٮ ٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ ٖبزض ذ٭اٰس ث٭ز زض ٦حيف
اي٫شط٪ز اظ ذس٦بر دطزاذز اي٫شط٪شيبسشٓبزٮ ٧٪بيس.
ضشايطاخزهلتكبست:
اغ٫بِ ٦شػسيب٣ٚ ٨يٯ ٬احس ٰبي غٓ٫ي ٦٭نٓ٫س ثب ٦طاػًٯ ثٯ اسحبزيٯ ٦طث٭قٯ ٪سجز ثٯ س٧ٛيْ ١ط ٤اقاليبر زاض٪سٞب ٨دط٬ا٪ٯ ٚست اٖسا٧٪ ٤بي٫س .
سذس اسحبزيٯ ٪سجز ثٯ اضائٯ ي ٙثطْ ٜط ٤س٭ا ٤ثب ض٫بسٯ غٓ٫ي ثطاي ٰط ْطز غٓ٫ي ثٯ يٛي اظ ضًجبر ثب٣٦ ٙ٪ز ٦ي ٧٪بيس ٚٯ دس اظ  15ض٬ظ ثطاي
ٰط ي ٙاظ آ٪ٱب «٣٦ز ٚبضر اغ٫بِ» غبزض ٦ي ٞطزز (.ض٫بسٯ غٓ٫ي زٮ ضٖ٧ي ثط ض٬ي دط٬ا٪ٯ ٚست ٰط ْطز زضع ٦ي ض٭ز).
الظ ٤ثٯ شٚط اسز ٰط ْطز غٓ٫ي ٪سجز ثٯ دطزاذز  15000ضيب ٠ثٯ اسحبزيٯ اٖساٚ ٤ٯ  5000ضيب ٠ثبثز ٰعي٫ٯ ْط 10000 ٬ ٤ضيب ٠ثبثز ثبظ ٚطز٨
حسبة ٣٦ز ٚبضر ٦ي ثبضس.
٣ٚيٯ ٚسب٪ي ٚٯ ٦جبزضر ثٯ زضيبْز ٚبضر اغ٫بِ ٦ي ٧٪بي٫س ضطٚز ثٯ سب٦ب ٨ثب٣٦ ٙ٪ز ٪سجز ثٯ ٪ػت ْط٬ضٟبٮ ٰبي دبيب٪ٯ اي (  )POSثٯ ق٭ض
ضايٟب ٨ثطاي آ٪ٱب اٖسا٦ ٤ي ٧٪بيس.

اخزايشاىكذ
ايطاٚ٨س يب ٪هب٣٦ ٤ي قجٗٯث٫سي  ٬ذس٦بر ض٫بسٯ ٚبال٪ ،هب٦ي اسز ٚٯ ثب سس٬ي ٩اقاليبر ٚبالٰب  ٬ذس٦بر اٛ٦ب ٨ض٫بسبيي ٦٭ػ٭زيزٰبي ظ٪ؼيطٮ
سإ٦ي ٩ضا ْطاٰ٦ ٥ي٫ٚس  ٬ػطيب ٨اقاليبر زض ظ٪ؼيطٮ ضا سسٱي٦ ١ي٧٪بيس .اي٪ ٩هب ٤زض دي ايؼبز ظثب٦ ٨طشط٘ ٦يب ٨يطؾٯ٫٫ٚسٞبٚ ٨بال  ٬ذس٦بر،
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٦طشطيب ٬ ٨ثٯ ق٭ض ٣ٚي ي٭ا ١٦زضٞيط زض ح٭ظٮ ٚبال  ٬ذس٦بر زض سكح ٣٦ي اسز .ايطاٚ٨س ثب س٭٢يسار ،اثعاضٰب  ٬سسٱيالسي ٚٯ زض اذشيبض ٚبضثطا ٨ذ٭ز
ٖطاض ٦يزٰس ثسشطي ثطاي سسٱي٦ ١سيطيز ٚبال  ٬ذس٦بر ْطاٰ٦ ٥ي٫ٚس .ايطاٚ٨س چبضچ٭ةٰبيي ثطاي ثيبٚ ٨بالٰب زض سكح الظ ٤اظ ػعئيبر اضائٯ
٦يزٰس.
طشيقِعضَيتحضَسي
٦طاػًٯ حؿ٭ضي ثٯ يٛي اظ ضطٚزٰبي ٧٪بي٫سٮ ٚٯ زض ٖس٧ز زْبسط ٧٪بي٫سٞي ٦طٚع زض د٭ضسبً٦ ٠طْي ضسٮا٪س٣ٚ.يٯ ضطٚزٰب ٦ ،يس٭ا٫٪س ثب ٦طاػًٯ ثٯ
يٛي اظ زْبسط ٧٪بي٫سٞي ٚٯ ٢يسز آ٪ٱب ايال ٤ضسٮ اسز ،طجز ٪ب ٬ ٤سجبز ٠اقاليبسي ذ٭ز ضا ثٯ غ٭ضر حؿ٭ضي غ٭ضر زٰ٫س.
هضايبيعضَيت
٫٦بْى حبغ ١اظ دي٭سش ٩ثٯ ٪هب٣٦ ٤ي ض٧بضٮٞصاضي ٚبال  ٬ذس٦بر ايطا ٨اظ ز ٬زيسٞبٮ شيٖ ١بث ١ثطضسي اسز:
د٭ضص اقاليبر ٦حػ٭الر ضطٚزٰب (يؿ٭يز ثطاي ٚسٞصاضي ٦حػ٭الر)
ثب س٭ػٯ ثٯ ٫٦بْى سبظ٦بٰ٨بي يطؾٯ٫٫ٚسٮ  ٬ذطيساض ٚبال ،يطؾٯ٫٫ٚسٞب ٨ثب يؿ٭يز زض ايطاٚ٨س ،ذ٭ز ٦ ٬حػ٭السطب ٨ضا زض ي٧٪ ٙبيطٟبٮ ٦ؼبظي
زاي٧ي (د٭ضسب ٠اقالوضسب٪ي ٣٦ي ٚبال) ً٦طْي ٦ي٧٪بي٫س٧ٰ .چ٫يٚ ٩سٰبي ٣٦ي ٦طث٭ـ ثٯ ٚبالٰبي س٭٢يسي ذ٭ز ضا ثٯ ي٫٭ا٣ٚ ٨يس زضيبْز سٓبضش ثٯ
ذطيساضا ٨ايال٦ ٤ي٫٫ٚس .ي٧سٮسطيْ ٩٭ايس يجبضس٫س اظ :
 ٖطاضٞيطي زض ٧٪بيطٟبٮ ٦ؼبظي ػب٦ى  ٬يٛذبضچٯ يطؾٯ ٦حػ٭الر ض٫بس٫ب٦ٯزاض ضسٚ ٨بالٰب  ٬ذس٦بر ٦طث٭قٯ اقالوضسب٪ي ٚب ٬ ١٦ثب ثطز ٬سيى زض ٬ة ايؼبز ٣ٚيس  ٬ظثب٦ ٨طشط٘ اضسجبقي ثب ذطيساضا٨ اْعايص اٛ٦بْ ٨ط٬ش ثٯ ٦اسسبر سحز ٫ٚشط ٠زضآ٬ضز ٨اقاليبر ٦حػ٭الر ٚ ٬بسب٢٭ ٜآ٪ٱب ٦٭ْٗيز زض ٫٦جىيبثي ضٖبثشي  ٬ايؼبز اٛ٦بْ ٨ط٬ش ٫٦بستسط د٭ضص اقاليبر ٚبالي زض ٞطزش ضطٚز ٰب غطْٯػ٭يي ٚال ٨اٖشػبزي اظ قطيٕ ٦سيطيز ثٱي٫ٯ ٚبالٰبي زض ػطيب٨ اٛ٦ب٨دصيط ضس ٨سؼعيٯ  ٬سح٣ي ١س٣س٣ٯ ٦طاسجي ذطيسٰب ٦ ٬ػبضِ سسٱي٦ ١سيطيز ٦٭ػ٭زي زض ا٪جبض  ٬ا٦٭ا٠ ٚبٰص ٰعي٫ٯ ٪ٱبيي  ٬ثطذ٭ضزاضي اظ ٢ؼسشي٦ ٙاطط  ٬يٛذبضچٯ ايؼبز ثسشط اقاليبسي اٖال ٤ػٱز اسشٓبزٮ اظ اقاليبر سبذشبض يبْشٯ زض سك٭ح ي٣٧يبسي ضطٚزايشاىكذ؛ثستشاطالعبتيسيستنثجتسفبسشكبال
٪هبٛ٦ ٤ب٪يعٮ طجز سٓبضش ٚبال ثٯ ي٫٭ا ٨يٛي اظ سيسش٧ٱبي ي٣٧يبسي يٛي اظ ًْب٢يشٱبي ٖبث ١س٭ػٯ ٦ ٬ٱ ٥زض ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي ٦حس٭ة ٦يٞطزز.
ا٪ؼب ٤ي٣٧يبر طجز سٓبضش ٚبال ثطاي ٦سيطيز اٖال٬ ٤اضزاسي ٚط٭ض  ٬اسشرطاع آ٦بض  ٬اقاليبر زٖيٕ اظ ٦يعا ٬ ٨چٟ٭ٟ٪ي ٚبالٰبي ٬ض٬زي ثٯ ٚط٭ض اظ
ػ٣٧ٯ اٰساِ ٦٭ضز س٭ػٱي اسز ٚٯ ٬ظاضر ثبظضٞب٪ي زض دي آ ٨اسز .ا٪ؼب ٤طجز سٓبضش ٚبال سب٢يب٦ ٨ش٧بزي اسز ٚٯ ثٯ ض٬ش س٫شي غ٭ضر ٞطْشٯ
اسز  ٬آ٦بض  ٬اقاليبر حبغ٣ٯ اظ آ٪ ٨يع ثب زٖز ٖبث ١س٭ػٯ ٖبث ١اسشحػب٪ ٠يسز .ا٪ؼب٣ٚ ٤يٯ ي٣٧يبر ٦طسجف ٦ب٫٪س طجز ٪ب ٤ثبظضٞب٪ب ٬ ٨طجز سٓبضش
ٚبال زض سيسشٛ٦ ٥ب٪يعٮ اظ ػ٣٧ٯ ي٣٧يبسي اسز ٚٯ ٦ش٭٢يب ٨ا٦ط ضا ثطآ ٨زاضشٯ اسز ٚٯ ثش٭ا٫٪س زض ح٭ظٮ ٛ٦ب٪ي ٚ ١ٚط٭ض ْطاي٫سٰبي الظ ٤ضا ثط ض٬ي
ثسشط ٬ة  ٬ثٯ غ٭ضر ٦ش٧طٚع (اظ حيض سيسشٰ٥ب) ٦سيطيز ٧٪بي٫س٦ .ٱ٧شطي٦ ٩٭ػ٭زيز ي٣٧يبر طجز سٓبضش ٚٯ ٰ٧ب٪ب ٚبالي ٦٭ضز س٭ػٯ ثبظضٞب٨
ػٱز ٬ض٬ز ثٯ ٚط٭ض اسز زض اي ٩سيسش ٥زاضاي ػبيٟبٮ ذبظ ث٭زٮ ٪ ٬يبظ٫٦س اسز زض  ١ٚي٣٧يبر الظٚ ،٤بالي ٦٭ضز ٪هط ثب ض٫بسٯ ٬احس  ٬ثطاسبس
يٛ٦ ٙب٪يع ٤ػب٦ى ٦٭ضز س٭ػٯ ٖطاض ٞيطز" .ايطاٚ٨س" ٛ٦ب٪يع٦ي ضا زض ػٱز س٭٢يس ٚس ٣٦ي ٚبالٰب  ٬ض٫بسٯٞصاضي ٖ٦ ٥٣٭ضز ٪هط ٬اضزاسي ثبظضٞب ٨زض
اذشيبض ٖطاض ٦يزٰس.
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