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(أقينانأايزعلأعولعقأاهيدعل،أاهأشتتسزأز سأاهأميتتا  أ4(أنيدهأ 4دستترالعمل تأمين مأنيمجأع لجأاسعستتيدأا  أ 

  .عيمجأاالدأوأعولعقأاهيدعلألس  شالعي

 مليل فأوأكل يتأ-اخشأ كأ:  

o 1نيدهأ:  

عن أدعلعيأنلينجأز سأهسر  .أنلينجأسي سأعصطالحيتأوأهي جأكهأدلأع مأدسرالعمل تأاهأكيلألفرهوأوعژهعصطالحيتأ

سالنجأوعژه س أنالدأنطياقأمليل فأن  لجأدلأنيدهأ كأقينانأايزعلأعولعقأاهيدعلأع هاليأع ش ه،أح هييأملس فأن

ن ظالأمسه تأوأنهيدهييأنيمجأع   أاهنجلسأشالعيأعسالنجأوأقينانأماسلهأعازعلهيأأ۴۸۳۱ع سعنأنيابأآذلنيهأ

ست س ي سيلأععسعيأ يابأآذلنيهأ سجأن سي صتأچهتأوأچهيلمأقينانأع سجأنجلسأأ۴۸۳۳هييأكلجأع ش  هجسيأ

  :شالعيأعسالنجأهسر  

 1ا  أ:  

 .سيزنين:أسيزنينأاالدأوأعولعقأاهيدعلأعست

 2ا  أ:  

 .فسعاالد:أشسكتأفسعاالدأع سعنأعست

 3ا  أ:  

  .كهأطبقأعمزعنيتأع مأدسرالعمل تأعق عمأاهأمين مأنيمجأع لجأنجأن ي  أعينت:أشخصأحقاقجأعست

 4ا  أ:  

پلرفسنجأعستأكهأاسعيأمين مأنيمجأع لجأماسطأعينتأع جيدأش هأعستأوأعطالعيتأالزمأاسأعسيدأنفيدأع مأ :سكا

أ .شاددسرالعمل تأدلأآنأن رشسأنج

 



 5ا  أ:  

ضج ستأكهأاهأن ظالأمين مأن ي :نرقي سرالعمل تأاهأعينتأنسععلهأشخصأحقاقجأع اعأنيمجأ،أطبقأعمزعنيتأع مأد

  .ك  نج

 6ا  أ:  

 .ك  طسز:أفليم رجأعستأكهأنرقيضجأاسعيأعنجيمأآنأعق عمأاهأمين مأن ياعأنيمجأنج

 7ا  أ:  

آوليأشتتت هأملا تأطسزأايز:أطسحجأعستتتتأكهأدلأحيلأمين مأنيمجأااده،أ يأمك  تأشتتت هأومجأه ازأن ياعأع ع

  .عستنرقيضجأنش هأ

 8ا  أ:  

 .نيمجأنالدن يزأنرقيضجأعستأك   هأن ياعك   ه:أشخصأحق قجأ يأحقاقجأمين ممين م

 أ9ا  أ: 

 .ك   گينأعستععالنأدلخاعستأنرقيضجأ،أدلأسكاأاسعيأنلسفجأاهأمين م :فسعخاعنأمين م

 11ا  أ:  

گاعهجأشسعكت:أولقۀأاهيدعليأعستأكهأدلأمين مأنيمجأع لجأاهأصالتأعمكرسون كجأن رشسأنجأشادأوأعزأثبتأنزدأ

 .سيزنينأنليفأعست

 11ا  أ:  

نيظسأف ج/نيمج:أشخصأحق قجأ يأحقاقجأنالدأمي   أفسعاالدأعستأكهأحس أدلخاعستأعينتأ يأكيلگسوهأعلز ياجأ

  .ك  ش هأماسطأنرقيضجأعق عمأنجععسعيأطسزأملس فأأنسبتأاهأعلز ياجأعوم هأ يأنظيلتأاسأحسم

 12ا  أ:  

ست:أعمف شسزأز سأع شخصأحق قجأ يأحقاقجأاهأ سرهأاهأهسأ شخصأوعا سره:أ سرهأاهأهسأأ-شخصأوعا شخصأوعا

شخصأحقاقجأكهأ شخصأوأهسأ سبجأدلعۀأعولأعزأطبقۀأعولأآنأ سسأوأعقسايءأن ستأعزأه  شخصأحق قجأعبيلتأع



شتخصأوعاسترهأاهأهسأأ-رسلأ يأك رسلأنشترس أشتخصأحق قجأنالدنظسأايشت  أوأبنالحظه،أك ملتأنفاذأقيات

شخصأحقاقجأعبيلتأعستأعزأشخصأوعاسرهأاهأوعح أمجيليأكهأدلأعسرين علدهييأحسيا عليأنلجأع سعن،أملس فأ

  .عستأش ه

 13ا  أ:  

 .گسددع مأدسرالعمل ت،أمشك تأنجأ14كيلگسوهأعلز ياج:أكيلگسوهجأكهأنطياقأنيدهأ

o 2هأنيد:  

سلهأ كأكس  شأك   هأن ياع،أنقش هأوأمين موكيلأمين مأدلأمين مأنيمجأع لج،أن ياعأنالدن يزألعهأعن عزيأ يأما

  .ك   هأدلأطسزألعأدعشرهأوأدلأسادأوأز ينأطسزأشس كأعستنشيلكت

o 3نيدهأ:  

لز ياجأنطياقأع مأعينتأناظفأعستتتتأاسعيأعنجيمأمين مأنيمجأع لج،أنستتتبتأاهأعخ أنجازأفليم تأعزأكيلگسوهأع

  .دسرالعمل تأعق عمأن ي  

o 4نيدهأ:  

عينتأصسفيًأعزأطس قأعنلقيدأقسعلدعدأايأنهيدهييأنيمجأملتأنظيلتأسيزنين،أنجيزأاهأمين مأنيمجأع لجأنجأايش .أدلأ

سبتأاهأعنلقيدأقسعلدعدأايأعينتأ س ينهأخاد،أنطياقأنقسلعت،أن سي صالزأع ياص،أنهيدهييأنيمجأنجأماعن  أايأع ع مأخ

  .عق عمأن ي   

 1مبيسهأ:  

نهيدهييأنيمجأدعلعيأنجازأعزأستتيزنينأنجأماعن  أپسأعزأعصتتالزأعستتيستت ينهأنطياقأنقسلعتأوأعخ أنجازأفليم تأ

  .مين مأنيمجأع لجأعزأكيلگسوهأعلز ياج،أخادأن زأاهأع اعنأعينت،أعق عمأاهأمين مأنيمجأع لجأن ي   

 2مبيسهأ:  

ن ظالأعنجيمأفليم تأمين مأنيمجأع لجأ،أطسفأقسعلدعدأعينتأاهأ5ماعن أدلأهسأزنينأح عكثسأايأهسأنهيدأنيمجأنج

أ .وعقعأشاد

 



 3مبيسهأ:  

ضاعاط أهي،أظسفنسااطأاهأنلاۀأفليم تأآنأفهسستأنهيدهييأنيمجأنجيزأاهأفليم تأدلأزن  ۀأمين مأنيمجأع لجأوأ

  .نيهأپسأعزأميا  أع مأدسرالعمل تأاهأميا  أسيزنينأخاعه ألس  أ2ن تأح عكثسأ

 4مبيسهأ:  

نيهأپسأأ2ح عقتأنفيديأكهأالزمأعستتتأدلأقسعلدعدأن لق هأا مأعينتأوأنهيدأنيمجأدلجأگسدد،أظسفأن تأح عكثسأ

 .اهأميا  أسيزنينأخاعه ألس  أعزأميا  أع مأدسرالعمل تأاهأپ ش هيدأفسعاالد،

o 5نيدهأ:  

هييأناعادأمين مأنيمجأع لجأح عكثسأششأنيهأپسأعزأميا  أع مأدسرالعمل تأفسصتأعخ أنجازأفليم تأسكا

سكاهييأنجيزأاهأمين مأنيمجأع لجأعزأعزأكيلگسوهأعلز ياجألعأدعلن .أپسأ ستأ سر سأفهس صالتأن عزأع مأميل خ،أاهأ

ع مأدسرالعمل ت،أععالمأخاعه أش أوأوزعلتأعلمبيطيتأوأف يوليأعطالعيتأأ21عأنيدهأطس قأسينينهأفسعاالد،أناضا

  .عق عمأاهأنس ودسيزيأم ينجأسكاهي جأكهأدلأع مأفهسستأقسعلأن علن ،أخاعه أكسد

o 6نيدهأ:  

ينأك   گهيأعزأمين مآوليأن ياعأنيمجأنالدن يزأطسزحازهأعغسعف ي جأععسعيأطسزأدلأدعختأكشتتالأااده،أومجأع ع

  .خيلجأعزأكشالأن زأاالنينعأعست

o 7نيدهأ:  

 :نسعحتأمين مأنيمجأع لجأاهأشسزأز سأعست

 ا  أعمف:  

شخ صأعينت،أاه س أم سطأعينتأ يأنيظسأف ج/أنيمجأح ضجأوطسزأما شسع طأعلز ياجأعوم هأنرقي ن ظالأنطياقتأايأ

 نيمأن  لجأدلأاخشأشسع طأوأعمزعنيتأعلعئهأخ نيتأمين مأنيمجأع لج أثبت

   بأا:  

أعق أقسعلدعدأايأنرقيضجأوأدل يفتأنسر  عتأوأعطالعيتأويأنطياقأايأنفيدأع مأدسرالعمل تأماسطأعينت أ

 



 ا  أج:  

 دل يفتأن يدأعخرييصجأعزأفسعاالد 

 ا  أد:  

 :عنرشيلأفسعخاعنأمين مأدلأسكاأكهأاي  أح عقتأشينتأعطالعيتأز سأايش 

 :نشخييتأنرقيضجأشينتأ-1

 نيم،أش يسهأنلج،أك أعقرييدي،أش يلهأوأميل خأثبت،أش يلهأم يد،أآدلدأوأك أپسرجأ-1-1

 دلص أ11نشخييتأسهين علعنأاياليأأ-2-1

 نشخييتأععضييأحقاقجأوأحق قجأعضاأه ئتأن  سهأوأن  سأعينت -3-1

 نق علأنبلغأنالدأدلخاعستأ-2

 وعاهأآولي¬ع عأا  ي¬نل ودهأزنينجأوأنلاهأزنينأ-3

 دلأپي ينأطسزأحس أنالدأنلاهأمسا هأ-4

 نشخييتأنيظسأف ج/نيمجأدلأصالتأوعادأ-5

 ا  أه:  

 .ععالمأفسعخاعنأع عأآوليأوعاه

o 8نيدهأ:  

سيدألو ه شسعكتأاهأغ س،أاسأع سرالعمل تأاهأأ2عيأكهأظسفأن تأح عكثسأعنرقيلأگاعهجأ يا  أع مأد نيهأپسأعزأم

أ .پ  سدنجپ ش هيدأفسعاالد،أاهأميا  أسيزنينأخاعه ألس  ،أعنجيمأ

أ

 



o 9نيدهأ:  

طالأن ل يلدأل يلأعستتتت.أع مأنبلغأاه21ح عكثسأنق علأقياتأمين مأعزأطس قأمين مأنيمجأع لجأاسعيأهسأطسزأ

  .گ سدسيالنهأماسطأكيلگسوهأعلز ياجأنالدأايزنگسيأقسعلأنج

o 11نيدهأ:  

ن ل يلدأل يلأايشتت .أأ211سأعزأماعن أا شتترهييأايزأنزدأعينتأدلأهسأزنين،أن جح عكثسأنق علأپ  سشأنج اعأطسز

  .گ سدطالأسيالنهأماسطأكيلگسوهأعلز ياجأنالدأايزنگسيأقسعلأنجع مأنبلغأاه

o أ11نيدهأ: 

 .دلص أوعهأنالدأن يزأطسزأنجأايش أ11نرقيضج،أنلزمأاهأمين مأح عقتأ

o 12نيدهأ:  

دلصتت أعزأكتأنبلغأهسأأ5أح عكثسأنق علأقياتأمين مأعزأطس قأهسأمين مأك   هأشتتخصأحق قج،أح عكثسأاهأن زعن

  .طسزأعست

o 13نيدهأ:  

عينتأ .زنينأماسطأچ  أسكايأنخرلفأعنجيمأشادأصالتأهمأمين مأنيمجأع لجأاسعيأ كأطسزأنشخصأنبي  أاه

  .ناظفأعستأپ شأعزأعنرشيلأفسعخاعنأمين م،أاسلسجأهييأالزمألعأدلأع مأخياصأعنجيمأده 

 كيلگسوهأعلز ياجأ-اخشأدوأ:  

o 14نيدهأ:  

 :كيلگسوهأعلز ياجأدعلعيأپ جأعضاأوأ كأدا سأاهأشسزأز سأعست

 ا  أعمف:  

 ع اعنألئ سأكيلگسوه  كأنفسأاهأن ي   گجأعزألئ سأسيزنين،أاه

 ا  أب:  

 دوأنفسأاهأن ي   گجأعزأفسعاالدأ 



 ا  أج:  

 دوأكيلش يدأدلأحازهأفليم تأمين مأنيمجأع لج،أايأپ ش هيدأفسعاالدأوأمي   ألئ سأسيزنين 

 أدا  :  

 .ع اعنأدا سأكيلگسوهأوأا ونأحقألأي كجأعزأن  سعنأفسعاالدأاه

 مبيسه:  

ماعن أدلأصالتأمزوم،أعالوهأاسأععضييأعصلج،أعزأكيلش يسينأآش يأاهأحازهأنسااطهأوأه چ  مأكيلگسوهأعلز ياجأنج

  .ن ي   گينأنرقيض ينأ ا ونأحقألأي(أاسعيأحضالأدلأعلسهأدعاتأاهأع تأآولد

o 15نيدهأ:  

شك ت ضيأم ضالأم ينجأعع سيتأكيلگسوهأعلز ياجأايأح ضاأكهأأعل سهأع ي   يتأآنأايألأيأناعفقأح عقتأ ش هأوأم

  .هيأن ي   هأسيزنينأعست،أنلربسأعستعمزعنيًأ كجأعزأآن

 لو هأص ولأنجازأفليم تأ-اخشأسهأ:  

o 16نيدهأ:  

  :ده علز ياجأعلعئهأنجعينت،أدلخاعستأناعفقتأعصامجأخادألعأاهأه سعهأنسر  عتأز سأاهأكيلگسوهأ

 ا  أعمف:  

 هيأوأنؤسسيتأغ سمجيلي ن عل أثبرجأشخي تأحقاقجأخادأنزدأعدعلهأكتأثبتأشسكت

 ا  أب:  

 فسمأدلخاعستأدل يفتأناعفقتأعصامجأ 

 ا  أج:  

أن  سهأوأن  سعينتأنرقيضجأدلأقيم أفسمأهييأنالدنظسأوأگاعهجأع مأساءأپ ش  هعلعئهألزونهأععضييأه ئت

 عشخيصأن كال أأ



 ا  أد:  

 وأكيل أعلعئهأعطالعيت،أن لأع لكسدأوأحازهأفليم تأدلأقيم أن لأكس 

 ا  أه:  

 كهأنهيدأنيمجأنسرق  يًأعق عمأاهأعينل تأنك  ( قسعلدعدأعينل تأايأنهيدهييأنيمجأ دلصالمج

 ا  أو:  

 علعئهأعطالعيتأحسيبأاينكجأنسااطأاهأفليم تأمين مأنيمجأع لج 

 ا  أز:  

 ن انهأقسعلدعدهي 

 ا  أز:  

 .سي سأناعلدأاهأمشخ صأكيلگسوهأعلز ياج

o 17نيدهأ:  

كيلگسوهأعلز ياجأح عكثسأظسفأن تأ كأنيهأعزأزنينأمك  تأنستتر  عتأناضتتاعأنيدهأقبت،أنر جهأاسلستتجأخادألعأ

  .ك  دلخياصأععطييأناعفقتأعصامجأاهأعينتأوأسيزنينأععالمأنج

o 18نيدهأ:  

ستأح عكثسأ صامج،عينتأنلزمأع ششأنيهأپسأعزأدل يفتأناعفقتأع سكايأخادألعأايألعي تأعمزعنيتأذ تألعهأأظسفأ

  :عن عزيأكسدهأوأن عل أوأنسر  عتأنسااطهألعأعهتأدل يفتأنجازأفليم تأاهأكيلگسوهأعلز ياجأعلعئهأن ي  

 ا  أعمف:  

أعن عزيأش ه ععالمأنشينجأسكايألعه

 



 ا  أب:  

ستتيزيأعمزعنيتأفليم تأدلأفضتتييأنجيزي،أنطياقأقاعن مأعيليأكشتتالأ نظ سأدل يفتأنجازهيأوأن يدهييأاسآولده

 ش هأماسطأنسعععأقينانج( أأنشخصأعزأنسعكزأمل  م

 ا  أج:  

سيختأنسم ضاعأنيدهأفسعهمأكسدنأز س سينينهأفسعاالدأنا ييلأآنأاهأ ع مأ 21عفزعليأنسااطأاهأفليم تأعينتأوأعم

  ت أدسرالعمل

 ا  أد:  

 .سي سأناعلدأععالنجأاهأمشخ صأكيلگسوهأعلز ياج

o 19نيدهأ:  

دلأصالتأطجأكسدنأفسع   هييأذكسأش هأدلأع مأدسرالعمل ت،أنجازأفليم تأعينتأماسطأكيلگسوهأعلز ياجأصيدلأ

  .شادنج

o 21نيدهأ:  

ستأح عكثسأظسفأ سينينهأعينعأأ2فسعاالدأناظفأع سرالعمل ت،أ يا  أع مأد مين مأنيمجأع لجألعأنيهأپسأعزأم

  .عن عزيأك  ن ظالأعنجيمأوظي فأنلامهأع مأدسرالعمل تألعهاه

 شسع طأوأعمزعنيتأعلعئهأخ نيتأمين مأنيمجأع لجأ-اخشأچهيلأ:  

o 21نيدهأ:  

س جأ ستأقسعلدعديأل ضجپ شأعزأععسعيأهسأطسزأمين مأنيمجأع لجأالزمأع شاد.أدلأع مأن لق أأا مأعينتأوأنرقي

  :گ سدقسعلدعد،أمله عتأوأحقاقأدوأطسفأنشخصأاادهأوأح عقتأناعلدأز سألعأدلأاسنج

 ا  أعمف:  

أهييأعلعئهأخ نيتأعينت هز  ه

 



 ا  أب:  

أ:مله عتأنرقيضجأشينت

 وكيلأآنأ ا  يأععسعيأطسزأ يأاسنينهأكس علعئهأنسر  عت،أعطالعيت،أشسع طأوأزنين -1

 ازهييأنالدن يزأاسعيأععسعيأطسز ن عل أ يأنجأ-2

 .عيهييأدولهناعأوأنلاهأعلعئهأگزعلشأ-3

 ا  أج:  

 هييأع مأعنجيمأ يأميخ سأدلأعنجيمأمله عتأايأشسع طأمل  مأش هأ عس  ه

 ا  أد:  

 ن تأقسعلدعدأوأشسوطأعحر يمجأعم يمأپ شأعزأناع أ يأم    أآن 

 ا  أه:  

شخ صأعينتأ يأكيلگسوهأأعنرخيبأنيظسأف ج/نيمجأعهت صالتأمزوم،أاهأم شسفتأكيلأ دلأ سجأپ  علز ياجأعوم هأوأاسل

 علز ياج(أايأمل  مأوظي فأوأحقأعمزح هأوي أ

 ا  أو:  

 .سي سأناعلدأععالنجأاهأمشخ صأكيلگسوهأعلز ياج

o 22نيدهأ:  

شيأگسددأوأنلاۀأآن،أظسفأن تأأح عقتأعمزعنيتأوأگزعلش ضجأمه هأوأعف سطأنرقي ستأما هييأدولهأعيأكهأالزمأع

أ .نيهأپسأعزأميا  أع مأدسرالعمل تأاهأميا  أكيلگسوهأعلز ياجأخاعه ألس  أ3ح عكثسأ

أ

 



o 23نيدهأ:  

سياقهأويأدلأطسزأهييأقبلجأمين مأنيمجأع لجأو ضج،أحسمأ ستأقبتأعزأعنلقيدأقسعلدعدأايأنرقي يأ أعينتأناظفأع

هييأنسمبطألعأعزأطس قأعطالعيتأناعادأدلأستتينينهأعينعأمين مأنيمجأع لجأ يأستتي سأطسقأنقرضتتجأستتي سأزن  ه

  .نالدأاسلسجأوأعلز ياجأقسعلأده أوأنر جهأعلز ياجأن كالألعأدلأفسعخاعنأمين مأدلأسكاأن رشسأك  

 مبيسه:  

أ .ن  اع تأدلأملس فأطسزأخيصأوأ يأنرقيضجأخيصألعأدعلدأكيلگسوهأعلز ياجأحقأعع يلأنل ود تأوأ ي

o 24نيدهأ:  

ضاعأنيدهأمين مأنيمجأطسز شخيصأنا ستأأ35هييأعينتأاجزأع ستأعنيأعينتأناظفأع سرالعمل ت،أنجيزأع ع مأد

  .علمبيطأخادأايأطسزألعأاسعيأمين مأك   گينأعفشيأك  

o 25نيدهأ:  

 :فسعخاعنأمين م،أدلأسكاأن رشسأك  أعينتأناظفأعستأح عقتأعطالعيتأز سألعأدلأقيم 

 عطالعيتأكينتأثبرج/أنرقيضج أ-عمف

 عطالعيتأطسزأپ ش هيديأنرقيضجأ اهأعنض يمأنسر  عتأنسااطه( أ-ب

 ععالمأمله عتأنرقيضج أ-ج

 ش ه آولين زعنأن ياعأنيمجأنالدن يزأاسعيأعنجيمأطسزأوأنبيمغأع عأ-د

 ش هأماسطأعينتأاهأنرقيضجأ يآولا  يأوأنسعحتأپسدعختأوعاهأع عزنينأ-هت

 وكيلأطسزأ اسنينهأكس أ-و

 ع مأدسرالعمل ت  23نري جأعلز ياجأناضاعأنيدهأأ-ز

أ.سي سأعطالعيتأاهأمشخ صأكيلگسوهأعلز ياجأ-ز

 



o 26نيدهأ:  

  .اي  أعزأطس قأدلگيهأ يأشبكهأهييأپسدعختأنلربسأدعخلجأعنجيمأشادم ينجأولودأوأخسوجأوعاهأ

o 27نيدهأ:  

حستتيبأاينكجمأنرقيضتتجأصتتالتأشتت هأاهأنرقيضتتج،أاي  أن ليتتسعًأعزأطس قأپسدعختأاهأآوليأوعاهأع عپسدعختأ

 .پ  سد

 .هيأحسيبأمفي لجأعخرييصجأدعشرهأايش مبيسه:أعينتأاي  أاسعيأهس كأعزأطسز

 مبيسه:  

 .هيأحسيبأمفي لجأعخرييصجأدعشرهأايش عينتأاي  أاسعيأهس كأعزأطسز

o 28نيدهأ:  

  .وأمخي صأوعاهأاهأنرقيضجأوأنلاۀأنظيلتأاسأآنأماسطأكيلگسوهأعلز ياجأمل  مأنجأشادنلاهأع عأآوليأ

o 29نيدهأ:  

هيأدلأك   گين،أعهتأك كأاهأآنعينتأناظفأعستتتأضتت مأمه ۀأنلراعيأآنازشتتجأدلأستتكايأخادأاسعيأمين م

يلأ   هأح عقتأ كأادل أل ستتكأهي جأنين  أعنكينأز ينأ يأع مأنق شتتان گج،أمسم بجأعمخيذأك  أميأهسأمين مأك

  .پسأعزأولودأاهأسكايأعينت،أنلراعيأنزاالألعأنشيه هأن ي  

o 31نيدهأ:  

عينتأناظفأعستأل سكأهييأنسااطأاهأطسزألعأعزأطس قأسكاأاهأعطالعأمين مأك   گينأاسسين أوأمسم بيمجأعمخيذأ

 .كأهييأن كالأععالمأن ي  ن ي  أميأهسأمين مأك   هأپ شأعزأعق عمأاهأنشيلكتأدلأطسز،أآگيهجأخادألعأعزأل س

o 31نيدهأ:  

هييأنيمجأسيالنهأحسياسسجأش هأخادألعأاهأه سعهأعظهيلنظسأحسياسد،أعينتأناظفأعستأگزعلشأع لكسدأوأصالت

أ .نيهأپسأعزأپي ينأسيلأنيمجأاهأكيلگسوهأعلز ياجأعلسيلأن ي  أ4ح عكثسأ

 



o 32نيدهأ:  

 .ك   گينأماص هأك  خيصألعأاهأمين مماعن أنشيلكتأدلأ كأطسزأعينتأملتأه چأشسع طجأن ج

o 33نيدهأ:  

ن ظالأگ عليأاسألويأهسأطسز،أاهك   هأقبتأعزأستتسني هعينتأناظفأعستتتأشتتسع طجألعأفسعهمأك  أميأهسأمين م

ع مأدسرالعمل ت،أأ21عط   ينأعزأثبتأطسزأدلأسكايأدعلعيأنجاز،أك أمي   يألعأعزأسينينهأفسعاالد،أناضاعأنيدهأ

أ .دل يفتأك  

o 34يدهأن:  

  .هييأمين مأنيمجأع لجأخادألعأاهأعطالعأفسعاالدأاسسين عينتأناظفأعستأهسأناعأعطالعيتأنسااطأاهأفليم ت

o 35نيدهأ:  

نيمجأوأععربيلي،أنهيدهييأأقينانأن  س تأخ نيتأكشالي،أاينكأهيأوأنؤسسيتأ5هييأععسع جأناضاعأنيدهأدسرگيه

نيمجأدعلعيأنجازأعزأسيزنينأوأشسكتأهييأپ  سفرهأش هأدلأاالدأوأايزعلأعولأوأدومأفسعاالدأوأشسكتأهييأدلجأ

  .هييأمين مأنيمجأع لجأن سر  ش هأدلأايزعلأپي هأفسعاالدأنجيزأاهأمين مأن ياعأعزأطس قأسكا

o 36نيدهأ:  

 :شسع طأنرقيضجأاهأشسزأز سأعست

 صأحقاقجأايش  شخأ-عمف

ضييأه ئت -ب سهأوأعع س شسكت/أنؤ ن  سهأ يأن  سعينت/لئ سأدعيويأدعلعيأعثسأايعه  تأحقاقجأ يأك فسيأعل هأ

 شسكت/نؤسسهأنرقيضجأوعادأن عشرهأايش  

ن  سهأوأن  سعينتأشسكت/نؤسسهأنرقيضجأاي  أگاعهجأع مأساءپ ش  هأعلعئهأده  ،أكهأععضييأحق قجأه ئت -ج

 ا شأعزأ كأنيهأنگ شرهأايش  عزأزنينأص ولأآنأ

أ.سي سأشسع طأاهأمشخ صأكيلگسوهأعلز ياج -د

 



o 37نيدهأ:  

 .ك   گينأاي  أدعلعيأك أاالسجأايش  مين م

 عتلسي سأنقسأ-اخشأپ جأ:  

o 38نيدهأ:  

عن ،أغ سنجيزأعستتتتأوأناع أمغاأنجازأن  اعأشتتت هأطسزأهي جأكهأطبقأقاعن مأوأنقسلعتمين مأنيمجأع لجأ

أ .فليم تأمين مأنيمجأع لجأعينتأعزأطسفأكيلگسوهأعلز ياجأخاعه أش 

o 39نيدهأ:  

دلأصتتالتأمخلفأعينتأعزأعنجيمأوظي ف،أكيلگسوهأعلز ياجأنر يستت أايأناعأمخلف،أ كجأعزأعق عنيتأعنضتتبيطجأز سألعأ

 :عع يلأخاعه أكسد

أم كسأكربجأ-عمف

أفليم تأاسعيأن تأنشخصأملل قأ-ب

 مغاأنجازأفليم تأمين مأنيمجأع لجأ-ج

o 41نيدهأ:  

ضاعاطأوأنقسلعتأ سيزنينأنطياقأ سر سأوظي فأعينت،أ صالتأمخلفأنهيدأنيمجأعزأعنجيمأوظي فأخادأ يأپي شأن دلأ

  .نسااطهأايأنهيدأنيمجأاسخالدأخاعه أكسد

o 41نيدهأ:  

شكي رجأعزأ كأطس صالتأدل يفتأ ستأدلأ شيه هأ يأدل يفتأگزعلشأعزأهسگانهأعنلسعفأعزأعينتأناظفأع زأايزأ يأن

آوليأ يأمخي صأوعاهألعأاهأحيمتأملل قأدلآولدهأش هأ،أحس أنالدأفالعًأع عوكيلأ يأعه عفأمل  ماسنينهأكس 

 :لوزأكيليأعق عنيتأز سألعأعنجيمأده أ11وأض مأعطالعأاهأكيلگسوهأعلز ياج،أظسفأن تأ

أععالمأاهأنيظسأف ج/نيمجأ حس أنالد(أعهتأاسلسجأدق ق أ-1

 ععالمأاهأنسعععأذ يالزأدلأصالتأدل يفتأشكي ت أ-2



 مبيسه:  

دلأصتتالتأع مأعحسعزأمخلفأايأععالمأنسعععأذ يتتالزأ يأنيظسأف ج/نيمج،أناضتتاعأاهأكيلگسوهأعلز ياجأععالمأشتت هأوأ

  .فسع   أع عأآوليأ يأمخي صأوعاهأعدعنهأنجأ يا 

o 42نيدهأ:  

خيلجأشتت نأستتكايأعينتأعزأفهسستتتأستتكاهييأنجيزأاهأمين مأنيمجأع لجأايأدلخاعستتتأعينت،أن اطأاهأمي   أ

  .كيلگسوهأعلز ياجأوأنشسوطأاهأن عشرمأطسزأايزأنجأايش 

o 43نيدهأ:  

دلأصتتالتأنراقفأشتت نأفليم تأهييأمين مأنيمجأع لجأعينتأاهأهسأ كأعزأعلتأهييأن  لجأدلأدستترالعمل تأ

  .عأنج دأفليم تأن يزن  أعلعئهأدلخاعستأنج دأوأعنجيمأكل هأنسعحتأن كالأدلأع مأدسرالعمل تأعستحيضس،أشسو

o 44نيدهأ:  

ستأعزأعناععأعازعلهييأنظيلمجأايألعي تأأاه سرالعمل ت،أفسعاالدأناظفأع سمأععسعيأنفيدأع مأد ن ظالأنظيلتأاسأح

ستتتأدلأععسعيأنفيدأع مأا  أه كيليأالزمألعأايأقاعن مأوأنقسلعتأعستترفيدهأك  .أدلأه  مألعستتري،أعينتأناظفأع

  .سيزنين،أكيلگسوهأعلز ياج،أفسعاالدأوأسي سأنسعععأذ يالزأاهأع تأآولد

o 45نيدهأ:  

 .عنجيمأعصالحيتأال يأع مأدسرالعمل تأاهأسيزنينأمفا ضأش 

o نؤخسه:  

سرالعمل تأدلأ يسهأدلأميل خأ 8نيدهأوأأ45ع مأد شالعيأ25/12/1397مب يا  أ جأاالدأوأعولعقأاهيدعلأعيماهأم

  .عالعسعأعستلس  أوأعزأميل خأعاالغ،أالزم

 


