
رشاین مذ اهٌیت داخلی ّ خبسری کؾْس -كقل اّل   

۸۹۴هبدٍ   

ُش کظ ثب ُش هشاهی، دعتَ، روؼیت یب ؽؼجَ روؼیتی ثیؼ اص دّ ًلش دس داخل یب خبسد اص کؾْس تضت ُش اعن 

یب ػٌْاًی تؾکیل دُذ یب اداسٍ ًوبیذ کَ ُذف آى ثشُن صدى اهٌیت کؾْس ثبؽذ ّ هضبسة ؽٌبختَ ًؾْد ثَ 

ؽْد دٍ عبل هضکْم هیصجظ اص دّ تب  . 

۸۹۹هبدٍ   

ػنْیت یبثذ، ثَ عَ هبٍ تب ( ۸۹۴ُبی هزکْس دس هبدٍ ) ُب یب ؽؼت روؼیت ُب یب روؼیت ُشکظ دس یکی اص دعتَ

اهالع ثْدٍ اعت گشدد هگش ایٌکَ حبثت ؽْد اص اُذاف آى ثی پٌذ عبل صجظ هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُبی هخبلق ًظبم ثَ ُش ًضْ كؼبلیت  ُب ّ عبصهبى غ گشٍُّش کظ ػلیَ ًظبم روِْسی اعالهی ایشاى یب ثَ ًل

 .تجلیـی ًوبیذ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب یک عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ُب یب اعشاس یب اعٌبد ّ تقویوبت سارغ ثَ عیبعت داخلی یب خبسری کؾْس سا ػبلوبً ّ ػبهذاً دس  ُش کظ ًوؾَ

ًذاسًذ هشاس دُذ یب اص هلبد آى هطلغ کٌذ ثَ ًضْی کَ هتنوي  ُب سا اختیبس اكشادی کَ فالصیت دعتشعی ثَ آى

ؽْد ًْػی ربعْعی ثبؽذ، ًظش ثَ کیلیبت ّ هشاتت رشم ثَ یک تب دٍ عبل صجظ هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُش کظ ثَ ًلغ یک دّلت ثیگبًَ ّ ثَ مشس دّلت ثیگبًَ دیگش دس هلوشّ ایشاى هشتکت یکی اص رشاین ربعْعی 

اهٌیت هلی فذهَ ّاسد ًوبیذ ثَ یک تب پٌذ عبل صجظ هضکْم خْاُذ ؽذ ؽْد ثَ ًضْی کَ ثَ . 

۰۵۵هبدٍ   

ثشداسی یب کغت اهالع اص اعشاس عیبعی یب ًظبهی یب اهٌیتی ثَ هْامغ هشثْهَ  ُش کظ ثَ هقذ عشهت یب ًوؾَ

ٍٔ هأهْسیي یب هوبهبت ری گشكتي كیلن  ثشداسی یب فالس دس صبل ًوؾَ داخل ؽْد ّ ُوچٌیي اؽخبفی کَ ثذّى اربص

یب ػکغجشداسی اص اعتضکبهبت ًظبهی یب اهبکي هوٌْػَ دعتگیش ؽًْذ ثَ ؽؼ هبٍ تب عَ عبل صجظ هضکْم 

ؽًْذ هی . 

۰۵۸هبدٍ   

ُش کظ ًیشُّبی سصهٌذٍ یب اؽخبفی سا کَ ثَ ًضْی دس خذهت ًیشُّبی هغلش ُغتٌذ تضشیک هإحش ثَ ػقیبى، 

فْستی کَ هقذ ثشاًذاصی صکْهت یب ؽکغت ًیشُّبی خْدی  كشاس، تغلین یب ػذم ارشای ّظبیق ًظبهی کٌذ دس



ؽْد ّ اال چٌبًچَ اهذاهبت ّی هإحش ّاهغ ؽْد ثَ صجظ اص  دس هوبثل دؽوي سا داؽتَ ثبؽذ هضبسة هضغْة هی

ؽْد دّ تب دٍ عبل ّ دس ؿیش ایي فْست ثَ ؽؼ هبٍ تب عَ عبل صجظ هضکْم هی . 

۰۵۰هبدٍ   

ؽذٍ سا ثب پْؽؼ هغئْلیي ًظبم یب  ثٌذی ثَ ُش ّعیلَ اهالػبت هجوَُش کظ ثب ُذف ثشُن صدى اهٌیت کؾْس 

آّسی کٌذ چٌبى چَ ثخْاُذ آى سا دس اختیبس دیگشاى هشاس دُذ ّ هْكن ثَ اًزبم  هأهْسیي دّلت یب ثَ ًضْ دیگش روغ

ؽْد آى ؽْد ثَ صجظ اص دّ تب دٍ عبل ّ دس ؿیش ایي فْست ثَ صجظ اص یک تب پٌذ عبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُب آهْصػ  ثبؽٌذ ّ ثَ آى ؽذٍ هی ثٌذی چٌبى چَ هأهْسیي دّلتی کَ هغئْل اهْس صلبظتی ّ اهالػبتی هجوَ

هجبالتی ّ ػذم سػبیت افْل صلبظتی، تْعو دؽوٌبى تخلیَ اهالػبتی ؽًْذ ثَ  الصم دادٍ ؽذٍ اعت، دس احش ثی

ؽًْذ یک تب ؽؼ هبٍ صجظ هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

کٌٌذ ثْدٍ ّ  هلغذیي یب اؽخبفی کَ ػلیَ اهٌیت داخلی یب خبسری کؾْس اهذام هیُش کظ داخل دعتزبت 

سیبعت یب هشکضیتی ًذاؽتَ ثبؽذ ّ هجل اص تؼویت، هقذ رٌبیت ّ اعبهی اؽخبفی سا کَ دس كتٌَ ّ كغبد دخیل 

ثَ ػول  ُغتٌذ، ثَ هأهْسیي دّلتی اهالع دُذ ّ یب پظ اص ؽشّع ثَ تؼویت ثب هأهْسیي دّلتی ُوکبسی هإحشی

آّسد اص هزبصات هؼبف ّ دس فْستی کَ ؽخقبً هشتکت رشم دیگشی ؽذٍ ثبؽذ كوو ثَ هزبصات آى رشم هضکْم 

 .خْاُذ ؽذ

۰۵۴هبدٍ   

ُش کظ یب گشُّی ثب دّل خبسری هتخبفن ثَ ُش ًضْ ػلیَ روِْسی اعالهی ایشاى ُوکبسی ًوبیذ، دس فْستی 

گشدد ْم هیکَ هضبسة ؽٌبختَ ًؾْد ثَ یک تب دٍ عبل صجظ هضک . 

۰۵۹هبدٍ   

ُش کظ دس صهبى رٌگ هشتکت یکی اص رشاین ػلیَ اهٌیت داخلی ّ خبسری هْمْع ایي كقل ؽْد ثَ هزبصات 

گشدد اؽذ ُوبى رشم هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُش کظ ثَ هقذ ثشُن صدى اهٌیت هلی یب کوک ثَ دؽوي، ربعْعبًی سا کَ هأهْس تلتیؼ یب ّاسد کشدى ُش 

ُب ثؾْد ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ  اًذ ؽٌبختَ ّ هخلی ًوبیذ یب عجت اخلبی آى ثْدٍ گًَْ لطوَ ثَ کؾْس

ؽْد عبل هضکْم هی . 

کَ ربعْعی کٌذ ّ یب ربعْعبى سا هخلی ًوبیذ، اكشادی سا ثَ ُش ًضْ ؽٌبعبیی ّ  ُش کظ ثذّى آى :تبصره

هؼشكی ًوبیذ ثَ ؽؼ  رزة ًوْدٍ ّ رِت ربعْعی ػلیَ اهٌیت کؾْس ثَ دّلت خقن یب کؾْسُبی ثیگبًَ

ؽْد هبٍ تب دّ عبل صجظ هضکْم هی . 



۰۵۵هبدٍ   

گزاسی ُْاپیوب، کؾتی ّ  ُش کظ ثَ هقذ ثشُن صدى اهٌیت کؾْس ّ تؾْیؼ ارُبى ػوْهی تِذیذ ثَ ثوت

َٔ ػوْهی ًوبیذ یب ادػب ًوبیذ کَ ّعبیل هضثْس ثوت گزاسی ؽذٍ اعت ػالٍّ ثش رجشاى خغبسات ّاسدٍ  ّعبیل ًولی

گشدد ّ اؽخبؿ، ثَ ؽؼ هبٍ تب دّ عبل صجظ هضکْم هیثَ دّلت  . 

۰۵۵هبدٍ   

ُش کظ هشدم سا ثَ هقذ ثشُن صدى اهٌیت کؾْس ثَ رٌگ ّ کؾتبس ثب یکذیگش اؿْا یب تضشیک کٌذ فشف ًظش اص ایي 

گشدد کَ هْرت هتل ّ ؿبست ثؾْد یب ًؾْد ثَ یک تب پٌذ عبل صجظ هضکْم هی . 

ّ ( ۰۵۹ّ )( ۰۵۴ِن هجل اص دعتیبثی ًظبم تْثَ کشدٍ ثبؽذ هؾوْل هْاد )دس هْاسدی کَ اصشاص ؽْد هت :تبصره

ؽْد ًوی( ۰۵۵) . 

اُبًت ثَ هوذعبت هزُجی ّ عْء هقذ ثَ  -كقل دّم 
 هوبهبت داخلی

۰۵۵هبدٍ   

َٔ هبُشٍ )ط( اُبًت  َٔ هبُشیي )ع( یب صنشت فذیو ُش کظ ثَ هوذعبت اعالم ّ یب ُش یک اص اًجیبی ػظبم یب ائو

ؽْد ّ دس ؿیش ایي فْست ثَ صجظ اص یک تب پٌذ عبل هضکْم  الٌجی ثبؽذ اػذام هی هؾوْل صکن عبةًوبیذ اگش 

 .خْاُذ ؽذ

۰۵۸هبدٍ   

ُش کظ ثَ صنشت اهبم خویٌی، ثٌیبًگزاس روِْسی اعالهی سمْاى ا... ػلیَ ّ هوبم هؼظن سُجشی ثَ ًضْی اص 

ؽذاًضب اُبًت ًوبیذ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل هضکْم خْاُذ  . 

۰۵۰هبدٍ   

گبًَ ّ هشارغ ثضسگ تولیذ، عْء هقذ ًوبیذ چٌبى چَ هضبسة  ُش کظ ثَ ربى سُجش ّ ُش یک اص سؤعبی هْای عَ

 .ؽٌبختَ ًؾْد ثَ صجظ اص عَ تب دٍ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

عْء هقذ ثَ هوبهبت عیبعی خبسری -كقل عْم   

۰۵۵هبدٍ   

ٍٔ عیبعی  آى دس هلوشّ ایشاى عْءهقذ ًوبیذ ثَ هزبصات هزکْس دس ُش کظ ثَ ربى سئیظ کؾْس خبسری یب ًوبیٌذ

( ٍٔ َٔ هتوبثل ثؾْد ّ اال اگش  هضکْم هی( ۰۵۰هبد ؽْد هؾشّه ثَ ایٌکَ دس آى کؾْس ًیض ًغجت ثَ ایشاى هؼبهل

ؽْد تش اػوبل گشدد ثَ ُوبى هزبصات هضکْم هی هزبصات خلیق . 



ػالٍّ ثش هزبصات هضثْس ثَ هقبؿ یب دیَ هطبثن  چٌبى چَ عْءهقذ هٌتِی ثَ هتل یب رشس یب مشة ؽْد :تبصره

 .مْاثو ّ هوشسات هشثْه هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ٍٔ عیبعی آى کَ دس هلوشّ خبک ایشاى ّاسد ؽذٍ اعت  ُش کظ ػلٌبً ًغجت ثَ سئیظ کؾْس خبسری یب ًوبیٌذ

ض دس هْسد هزکْس ًغجت ؽْد هؾشّه ثَ ایي کَ دس آى کؾْس ًی تُْیي ًوبیذ ثَ یک تب عَ هبٍ صجظ هضکْم هی

َٔ هتوبثل ثؾْد  .ثَ ایشاى هؼبهل

ػلیَ  اػوبل هْاد ایي كقل هٌْه ثَ توبمبی دّلت هشثْهَ یب ًوبیٌذٍ عیبعی آى دّلت یب هطبلجَ هزٌی :تبصره

 .یب ّلی اّ اعت ّ دس فْست اعتشداد توبمب تؼویت رضایی ًیض هْهْف خْاُذ ؽذ

تِیَ ّ تشّیذ عکَ هلت -كقل چِبسم   

۰۵۴هبدٍ   

َٔ ثِبس آصادی، عکَ ُبی  ُبی صکْهت ُش کظ ؽجیَ ُش ًْع هغکْک هال یب ًوشٍ داخلی یب خبسری اص هجیل عک

ؽْد، ثغبصد یب ػبلوبً داخل  ُب ّ اسصُبی دیگش کَ هْسد هؼبهلَ ّاهغ هی هجلی ایشاى، لیشٍ ّ ًظبیش آى سا اص پْل

َٔ هلت ًوبیذ ثَ صجظ اص یک تب دٍ عبل هضکْم کؾْس ًوبیذ یب هْسد خشیذ ّ كشّػ هشاس دُذ یب تشّیذ  عک

ؽْد هی . 

۰۵۹هبدٍ   

ٍٔ ایشاًی یب  ُش کظ ثَ هقذ تولت ثَ ُش ًضْ اص هجیل تشاؽیذى، ثشیذى ّ ًظبیش آى اص هوذاس هغکْکبت هال یب ًوش

اص یک تب  خبسری ثکبُذ یب ػبلوبً ّ ػبهذاً دس تشّیذ ایي هجیل هغکْکبت ؽشکت یب آى سا داخل کؾْس ًوبیذ ثَ صجظ

ؽْد عَ عبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُب سا داخل کؾْس  ُش کظ ؽجیَ هغکْکبت سایذ داخلی یب خبسری ؿیش اص هال ّ ًوشٍ سا ثغبصد یب ػبلوبً ػبهذاً آى

ؽْد ُب ؽشکت کٌذ یب هْسد خشیذ ّ كشّػ هشاس دُذ ثَ صجظ اص یک تب عَ عبل هضکْم هی ًوبیذ یب دس تشّیذ آى . 

۰۵۵هبدٍ   

ؽًْذ هجل اص کؾق هنیَ،  هی( ۰۵۵ّ )( ۰۵۹ّ )( ۰۵۴اؽخبفی کَ هشتکت رشاین هزکْس دس هْاد ) ُش گبٍ

َٔ اهشاس خْد هْرجبت تغِیل تؼویت  هأهْسیي تؼویت سا اص استکبة رشم هطلغ ًوبیٌذ یب دس موي تؼویت ثَ ّاعط

ٌوبیی کٌٌذ ثٌب ثَ پیؾٌِبد عبیشیي سا كشاُن آّسًذ یب هأهْسیي دّلت سا ثَ ًضْ هإحشی دس کؾق رشم کوک ّ ساُ

ٍٔ هنبیی هشثْه ّ هْاكوت دادگبٍ ّ یب ثب تؾخیـ دادگبٍ دس هزبصات آًبى تخلیق هتٌبعت دادٍ  سئیظ صْص

اًذ  ؽًْذ هگش آى کَ اصشاص ؽْد هجل اص دعتگیشی تْثَ کشدٍ ؽْد ّ صغت هْسد اص هزبصات صجظ هؼبف هی هی

َٔ هزبصات بف خْاٌُذ ؽذُبی هزکْس هؼ کَ دس ایي فْست اص کلی . 



۰۵۵هبدٍ   

َٔ اهْال تضقیلی اص هشین هْاسد هزکْس ًیض ثَ ( ۰۵۵ّ)( ۰۵۹ّ )( ۰۵۴ُبی هوشس دس هْاد ) ػالٍّ ثش هزبصات کلی

ؽْد ػٌْاى تؼضیش ثَ ًلغ دّلت مجو هی . 

رؼل ّ تضّیش -كقل پٌزن   

۰۵۵هبدٍ   

اؽخبؿ سعوی یب ؿیش سعوی، رؼل ّ تضّیش ػجبستٌذ اص: عبختي ًْؽتَ یب عٌذ یب عبختي هِش یب اهنبی 

خشاؽیذى یب تشاؽیذى یب هلن ثشدى یب الضبم یب هضْ یب احجبت یب عیبٍ کشدى یب توذین یب تأخیش تبسیخ عٌذ ًغجت ثَ 

ٍٔ فبصت آى ّ ًظبیش ایي تبسیخ صویوی یب القبم ًْؽتَ َٔ دیگش یب ثَ کبس ثشدى هِش دیگشی ثذّى اربص ُب  ای ثَ ًْؽت

 .ثَ هقذ تولت

۰۵۸هبدٍ   

خو هوبم سُجشی ّ یب سؤعبی عَ هٍْ سا ثَ اػتجبس هوبم آًبى رؼل  ُش کظ اصکبم یب اهنب یب هِش یب كشهبى یب دعت

 .کٌذ یب ثب ػلن ثَ رؼل یب تضّیش اعتؼوبل ًوبیذ، ثَ صجظ اص عَ تب پبًضدٍ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۰هبدٍ   

یش اعتؼوبل کٌذ یب داخل کؾْس ًوبیذ ػالٍّ ثش ُش کظ یکی اص اؽیبی ریل سا رؼل کٌذ یب ثب ػلن ثَ رؼل یب تضّ

 :رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص یک تب دٍ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

خو هؼبّى اّل سئیظ روِْس یب ّصسا یب هِش یب اهنبی اػنبی ؽْسای ًگِجبى یب  اصکبم یب اهنب یب هِش یب دعت -۱

کی اص سؤعب یب کبسهٌذاى ّ هغئْلیي دّلتی اص ًوبیٌذگبى هزلظ ؽْسای اعالهی یب هزلظ خجشگبى یب هنبت یب ی

 .صیج هوبم سعوی آًبى

ُب یب هإعغبت یب اداسات دّلتی یب ًِبدُبی اًوالة اعالهی هِش یب توجش یب ػالهت یکی اص ؽشکت -۲  

ُبی فبدسٍ اص خضاًَ دّلتی ُب یب اعٌبد یب صْالَ اصکبم دادگبٍ -۳  

سّد یب ًوشٍ ثَ کبس هیهٌگٌَ یب ػالهتی کَ ثشای تؼییي ػیبس هال  -۴ . 

ُبی فبدسٍ  ُب یب چک ُبی هجْل ؽذٍ اص هشف ثبًک اعکٌبط سایذ داخلی یب خبسری یب اعٌبد ثبًکی ًظیش ثشات -۵

ُب ّ عبیش اعٌبد تؼِذآّس ثبًکی اص هشف ثبًک  

 الوللی ّ ثَ هٌظْس الوبی ؽجَِ ُش کظ ػوذاً ّ ثذّى داؽتي هغتٌذات ّ هزْص سعوی داخلی ّ ثیي :تبصره

الوللی اعتلبدٍ ًوبیذ ثَ صذاکخش هزبصات هوشس  دس کیلیت تْلیذات ّ خذهبت اص ًبم ّ ػالین اعتبًذاسد هلی یب ثیي

 .دس ایي هبدٍ هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   



ُبی  ُب یب چک ُبی هجْل ؽذٍ اص هشف ثبًک ُش کظ اعکٌبط سایذ داخلی یب خبسری یب اعٌبد ثبًکی ًظیش ثشات

ُبی فبدسٍ اص خضاًَ سا ثَ  ُب ّ عبیش اعٌبد تؼِذآّس ثبًکی ّ ًیض اعٌبد یب اّسام ثِبداس یب صْالَ فبدسٍ اص هشف ثبًک

هقذ اخالل دس ّمغ پْلی یب ثبًکی یب اهتقبدی یب ثشُن صدى ًظبم ّ اهٌیت عیبعی ّ ارتوبػی رؼل یب ّاسد 

ؽٌبختَ ًؾْد ثَ صجظ اص پٌذ تب کؾْس ًوبیذ یب ثب ػلن ثَ هزؼْل ثْدى اعتلبدٍ کٌذ، چٌبى چَ هلغذ ّ هضبسة 

ؽْد ثیغت عبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُب ّ هإعغبت  التضقیلی یب تأییذیَ یب سیض ًوشات تضقیلی داًؾگبٍ ُش کظ هذاسک اؽتـبل ثَ تضقیل یب كبسؽ

ُبی تضقیالت خبسری سا رؼل کٌذ یب ثب ػلن ثَ  آهْصػ ػبلی ّ تضویوبتی داخل یب خبسد اص کؾْس یب اسصؽٌبهَ

رؼلی ثْدى آى سا هْسد اعتلبدٍ هشاس دُذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبست، ثَ صجظ اص یک تب عَ عبل هضکْم خْاُذ 

 .ؽذ

ُب یب  ُب ّ هإعغبت ّاثغتَ ثَ دّلت یب ؽِشداسی ُب یب عبصهبى دس فْستی کَ هشتکت، یکی اص کبسکٌبى ّصاستخبًَ

یب اعتلبدٍ اص هذاسک ّ اّسام رؼلی ؽشکت  ًِبدُبی اًوالة اعالهی ثبؽذ یب ثَ ًضْی اص اًضب دس اهش رؼل

گشدد داؽتَ ثبؽذ ثَ صذاکخش هزبصات هضکْم هی . 

۰۵۴هبدٍ   

ُب سا  ُش کظ هِش یب هٌگٌَ یب ػالهت یکی اص اداسات یب هإعغبت یب ًِبدُبی ػوْهی ؿیشدّلتی هبًٌذ ؽِشداسی

ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل رؼل کٌذ یب ثب ػلن ثَ رؼل اعتؼوبل ًوبیذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ّاسدٍ 

 .هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۹هبدٍ   

ُبی ؿیشدّلتی کَ هطبثن هبًْى تؾکیل ؽذٍ اعت یب یکی اص  ُش کظ هِش یب هٌگٌَ یب ػالهت یکی اص ؽشکت

ُب سا رؼل کٌذ یب ثب ػلن ثَ رؼل، اعتؼوبل ًوبیذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب  تزبستخبًَ

کْم خْاُذ ؽذدّ عبل هض . 

۰۵۵هبدٍ   

ُبی هزکْس دس هْاد هجل سا ثذّى هزْص ثَ دعت  ُب یب تزبستخبًَ ُش کظ هِش یب توجش یب ػالهت اداسات یب ؽشکت

ُب مشس ّاسد آّسد اعتؼوبل کٌذ یب عجت اعتؼوبل آى گشدد ػالٍّ ثش  آّسد ّ ثَ هشیوی کَ ثَ صوْم ّ هٌبكغ آى

عبل صجظ هضکْم خْاُذ ؽذرجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ دّ هبٍ تب دّ  . 

۰۵۵هبدٍ   

اًذ ُش گبٍ هجل اص تؼویت ثَ دّلت اهالع دٌُذ ّ عبیش  اؽخبفی کَ هشتکت رشاین هزکْس دس هْاد هجل ؽذٍ

ُب سا كشاُن ًوبیٌذ صغت هْسد دس  هشتکجیي سا دس فْست ثْدى، هؼشكی کٌٌذ یب ثؼذ اص تؼویت ّعبیل دعتگیشی آى

ّ یب اص هزبصات هؼبف خْاٌُذ ؽذ ؽْد هزبصات آًبى تخلیق دادٍ هی . 

۰۵۵هبدٍ   



ُب ّ اعٌبد ّ  ُش یک اص کبسهٌذاى ّ هغئْالى دّلتی کَ دس ارشای ّظیلَ خْد دس اصکبم ّ توشیشات ّ ًْؽتَ

ُب ّ اّسام سعوی تضّیش کٌذ اػن اص ایي کَ اهنب یب هِشی سا عبختَ یب اهنب  ُب اص ًْؽتَ عزالت ّ دكبتش ّ ؿیش آى

ُبی  ای الضبم کٌذ یب اعبهی اؽخبؿ سا تـییش دُذ ػالٍّ ثش هزبصات سا تضشیق کشدٍ یب کلوَ یب هِش یب خطْه

اداسی ّ رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص یک تب پٌذ عبل یب ثَ پشداخت ؽؼ تب عی هیلیْى سیبل رضای ًوذی 

 .هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ٍٔ هجل ؽًْذ ػالٍّ ثش اؽخبفی کَ کبسهٌذ یب هغئْل دّلتی ًیغتٌذ ُش گبٍ هشتکت ی کی اص رشاین هزکْس دس هبد

رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل یب عَ تب ُزذٍ هیلیْى سیبل رضای ًوذی هضکْم خْاٌُذ 

 .ؽذ

۰۵۸هبدٍ   

ُب ّ  ُش یک اص کبسکٌبى اداسات دّلتی ّ هشارغ هنبیی ّ هأهْسیي ثَ خذهبت ػوْهی کَ دس تضشیش ًْؽتَ

ارغ ثَ ّظبیلؾبى هشتکت رؼل ّ تضّیش ؽًْذ اػن اص ایي کَ هْمْع یب هنوْى آى سا تـییش دٌُذ یب هشاسدادُبی س

َٔ یکی اص هوبهبت سعوی، هِش یب توشیشات یکی اص هشكیي سا تضشیق کٌٌذ یب اهش ثبهلی سا فضیش یب  گلتَ ّ ًْؽت

ُبی اداسی ّ  ػالٍّ ثش هزبصات فضیضی سا ثبهل یب چیضی سا کَ ثذاى اهشاس ًؾذٍ اعت اهشاس ؽذٍ رلٍْ دٌُذ،

 .رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص یک تب پٌذ عبل یب ؽؼ تب عی هیلیْى سیبل رضای ًوذی هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۰هبدٍ   

سا ثب ػلن ثَ رؼل ّ تضّیش هْسد اعتلبدٍ هشاس دُذ ( ۰۵۸ّ )( ۰۵۵ّ )( ۰۵۵ُش کظ اّسام هزؼْل هزکْس دس هْاد )

ّاسدٍ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل یب ثَ عَ تبُزذٍ هیلیْى سیبل رضای ًوذی ػالٍّ ثش رجشاى خغبست 

 .هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ُبی ؿیشسعوی رؼل یب تضّیش کٌذ یب ثب ػلن ثَ رؼل ّ تضّیش آًِب سا هْسد اعتلبدٍ هشاس  ُش کظ دس اعٌبد یب ًْؽتَ

یب ثَ عَ تب دّاصدٍ هیلیْى سیبل رضای ًوذی  دُذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّعبل

 .هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ػکغجشداسی اص کبست ؽٌبعبیی، اّسام ُْیت ؽخقی ّ هذاسک دّلتی ّ ػوْهی ّ عبیش هذاسک هؾبثَ دس 

فْستی کَ هْرت اؽتجبٍ ثب افل ؽْد ثبیذ هوِْس ثَ هِش یب ػالهتی ثبؽذ کَ ًؾبى دُذ آى هذاسک سًّْؽت یب 

کٌٌذگبى ایي گًَْ هذاسک ّ  ؽْد ّ تِیَ ثبؽذ، دس ؿیش ایي فْست ػول كْم رؼل هضغْة هی ػکظ هی

ُب ثَ ربی افلی ػبلوبً ػبهذاً، ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل ّ  کٌٌذگبى اص آى اعتلبدٍ

 .یب ثَ عَ تب دّاصدٍ هیلیْى سیبل رضای ًوذی هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۴هبدٍ   



خقبً یب تْعو دیگشی ثشای هؼبكیت خْد یب ؽخـ دیگشی اص خذهت دّلت یب ًظبم ّظیلَ یب ثشای ُش کظ ؽ

توذین ثَ دادگبٍ گْاُی پضؽکی ثَ اعن هجیت رؼل کٌذ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب یک عبل یب ثَ عَ تب ؽؼ 

 .هیلیْى سیبل رضای ًوذی هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۹هبدٍ   

ٍٔ ؽخقی ثشای هؼبكیت اص خذهت دس اداسات سعوی یب ًظبم ّظیلَ ُش گبٍ هجیت تقذین ًبهَ ثش خالف ّاهغ  دسثبس

یب ثشای توذین ثَ هشارغ هنبیی ثذُذ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل یب ثَ عَ تب دّاصدٍ هیلیْى سیبل رضای 

َٔ اخز هبل یب ّرِی اًزبم گشكتَ ػالٍّ ثش اعت ًوذی هضکْم خْاُذ ؽذ ّ ُش گبٍ تقذین َٔ هضثْس ثَ ّاعط شداد ًبه

گشدد گیشًذٍ هضکْم هی ّ مجو آى ثَ ػٌْاى رشیوَ، ثَ هزبصات هوشس ثشای سؽٍْ . 

۰۸۵هبدٍ   

َٔ دّلت ّاسد  ًبهَ ثشای عبیش تقذین ُبی خالف ّاهغ کَ هْرت مشس ؽخـ حبلخی ثبؽذ یب آى کَ خغبستی ثش خضاً

ُضاس تب دّ هیلیْى سیبل رضای مشثَ یب ثَ دّیغت ( ۵۸آّسد هشتکت ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ ؽالم تب )

 .ًوذی هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۸۵هبدٍ   

ُب ّ هإعغبت آهْصػ ػبلی،  ُب اػن اص کٌکْس ّسّدی داًؾگبٍ ُش کظ ثَ ربی داّهلت افلی ُش یک اص آصهْى

داًؾغشاُب، هشاکض تشثیت هؼلن، اػضام داًؾزْ ثَ خبسد اص کؾْس یب اهتضبًبت داخلی ّ ًِبیی ّاصذُبی هضثْس یب 

ُب ّ ؿیشّ دس رلغَ اهتضبى ؽشکت ًوبیذ، صغت هْسد  ُب، هذاسط ساٌُوبیی ّ ٌُشعتبى ضبًبت دثیشعتبىاهت

هشتکت ّ داّهلت ػالٍّ ثش هزبصات اداسی ّ اًتظبهی ثَ دّیغت ُضاس تب یک هیلیْى سیبل رضای ًوذی هضکْم 

 .خْاُذ ؽذ

۰۸۵هبدٍ   

ٍٔ ُوبى هْسد خْاُذ ثْدهزبصات ؽشّع ثَ رؼل ّ تضّیش دس ایي كقل صذاهل هزبصات ت ؼییي ؽذ . 

هضْ یب ؽکغتي هِش ّ پلوپ ّ عشهت  -كقل ؽؾن 
ُب اص اهبکي دّلتی ًْؽتَ  

۰۸۵هبدٍ   

ُب  ُش گبٍ هضلی یب چیضی ثش صغت اهش هوبهبت فبلش سعوی هِش یب پلوپ ؽذٍ ثبؽذ ّ کغی ػبلوبً ّ ػبهذاً آى

یب ؽکغتي پلوپ تلوی ؽْد، هشتکت ثَ صجظ اص سا ثؾکٌذ یب هضْ ًوبیذ یب ػولی هشتکت ؽْد کَ دس صکن هضْ 

 .عَ هبٍ تب دّ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

ؽْد ّ اگش استکبة ثَ  دس فْستی کَ هغتضلع آى هشتکت ؽذٍ ثبؽذ ثَ صجظ اص یک تب دّ عبل هضکْم هی

َٔ اُوبل هغتضلع ّاهغ گشدد هزبصات هغتضلع یک تب ؽؼ هبٍ صجظ یب صذاکخش ) مشثَ ؽالم ( ۵۸ّاعط

دخْاُذ ثْ . 



۰۸۸هبدٍ   

ُب یب اعٌبد یب اّسام یب دكبتش یب هطبلجی کَ دس دكبتش حجت ّ مجو دّلتی هٌذسد یب دس  ُش گبٍ ثؼل یب کل ًْؽتَ

ُب ُغتٌذ عپشدٍ ؽذٍ ثبؽذ، سثْدٍ یب تخشیت یب  اهبکي دّلتی هضلْظ یب ًضد اؽخبفی کَ سعوبً هأهْس صلع آى

َٔ اُوبل ثش خالف هوشسات هؼذّم ؽْد، دكتشداس ّ هجبؽش حج ت ّ مجو اعٌبد هزکْس ّ عبیش اؽخبؿ کَ ثَ ّاعط

ُب رشم هزکْس ّهْع یبكتَ اعت، ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل هضکْم خْاٌُذ ؽذ آى . 

۰۸۰هبدٍ   

ٍٔ كْم ثَ صجظ اص عَ تب ؽؼ عبل هضکْم خْاٌُذ  هشتکجیي ُش یک اص اًْاع ّ اهغبم رشم ُبی هؾشّس دس هبد

الزکش ؽْد ثَ عَ تب دٍ عبل صجظ هضکْم خْاُذ  هغتضلع هشتکت یکی اص رشاین كْمداس یب  گشدیذ ّ اگش اهبًت

 .ؽذ

۰۸۵هبدٍ   

دس فْستی کَ هشتکت ثَ ػٌق، هِش یب پلوپ سا هضْ ًوبیذ یب ثؾکٌذ یب ػولی هشتکت ؽْد کَ دس صکن هضْ یب 

ُبی هوشس دس  کخش هزبصاتؽکغتي پلوپ تلوی ؽْد یب ًْؽتَ یب اعٌبد سا ثشثبیذ یب هؼذّم کٌذ صغت هْسد ثَ صذا

هْاد هجل هضکْم خْاُذ ؽذ ّ ایي هزبصات هبًغ اص ارشای هزبصات رشایوی کَ اص هِش ّ تؾذد صبفل ؽذٍ اعت 

 .ًخْاُذ ثْد

كشاس هضجْعیي هبًًْی ّ اخلبی هوقشیي -كقل ُلتن   

۰۸۵هبدٍ   

عَ تب ؽؼ هبٍ صجظ هضکْم مشثَ یب ( ۵۸ُش صًذاًی کَ اص صًذاى یب ثبصداؽتگبٍ كشاس ًوبیذ ثَ ؽالم تب )

ؽْد ّ اگش ثشای كشاس دسة صًذاى سا ؽکغتَ یب آى سا خشاة کشدٍ ثبؽذ، ػالٍّ ثش تأهیي خغبست ّاسدٍ ثَ ُش دّ  هی

 .هزبصات هضکْم خْاُذ ؽذ

َٔ صًذاى صًذاًیبًی کَ هطبثن آییي :تبصره ُب ثَ هشخقی سكتَ ّ خْد سا دس هْػذ هوشس ثذّى ػزس هْرَ هؼشكی  ًبه

گشدًذ ًٌوبیٌذ كشاسی هضغْة ّ ثَ هزبصات كْم هضکْم هی . 

۰۸۴هبدٍ   

ُش گبٍ هأهْسی کَ هْظق ثَ صلع یب هالصهت یب هشاهجت هتِن یب كشد صًذاًی ثْدٍ دس اًزبم ّظیلَ هغبهضَ ّ 

اُوبلی ًوبیذ کَ هٌزش ثَ كشاس ّی ؽْد ثَ ؽؼ هبٍ تب عَ عبل صجظ یب رضای ًوذی اص عَ تب ُزذٍ هیلیْى 

هضکْم خْاُذ ؽذ سیبل . 

۰۸۹هبدٍ   

ای ثبؽذ ّ هغبػذت دس كشاس ًوبیذ یب ساٍ كشاس اّ سا  ؽذٍ ُش کظ هأهْس صلع یب هشاهجت یب هالصهت صًذاًی یب تْهیق

 :تغِیل کٌذ یب ثشای كشاس ّی تجبًی ّ هْامؼَ ًوبیذ ثَ تشتیت ریل هزبصات خْاُذ ؽذ



ى اػذام یب سرن یب فلت اعت ّ یب صًذاًی ثَ یکی اص ایي ؽذٍ هتِن ثَ رشهی ثبؽذ کَ هزبصات آ اگش تْهیق -الف

ػلیَ صجظ اص دٍ عبل ثَ ثبال  ُب هضکْم ؽذٍ ثبؽذ ثَ عَ تب دٍ عبل صجظ ّ اگش هضکْهیت هضکْم هزبصات

ؽذٍ هتِن ثَ رشهی ثبؽذ کَ هزبصات آى صجظ اص دٍ عبل ثَ ثبال اعت ثَ یک تب پٌذ عبل  ثبؽذ ّ یب تْهیق

الزکش ثبؽذ ثَ ؽؼ هبٍ تب عَ عبل  ؽذٍ ؿیش اص هْاسد كْم هیت صًذاًی ّ یب اتِبم تْهیقصجظ ّ چٌبى چَ هضکْ

 .صجظ هضکْم خْاُذ ؽذ

اگش صًذاًی هضکْم ثَ هقبؿ یب تْهیلؾذٍ هتِن ثَ هتل هغتْرت هقبؿ ثبؽذ، ػبهل كشاس هْظق ثَ تضْیل  -ب

هبًذ ّ چٌبى چَ  ّی دس صًذاى ثبهی هیؽْد ّ تب تضْیل  ثبؽذ ّ دس فْست ػذم تضْیل، صًذاًی هی دادى ّی هی

ػوذ یب خطئی تؾخیـ دادٍ ؽْد ػبهل كشاس ثَ هزبصات  هتِن ؿیبثبً هضبکوَ ّ ثشائت صبفل کٌذ ّ یب هتل ؽجَ

تؼییي ؽذٍ دس ریل ثٌذ )الق( هضکْم خْاُذ ؽذ ّ اگش كشاسی كْت کٌذ ّ یب تضْیل ّی هوتٌغ ؽْد چٌبى چَ 

ثَ پشداخت دیَ ثَ اّلیبی دم هوتْل هضکْم خْاُذ ؽذدٌُذٍ  هضکْم ثَ هقبؿ ثبؽذ كشاسی . 

ؽذٍ  اگش هتِن یب هضکْهی کَ كشاس کشدٍ هضکْم ثَ اهش هبلی یب دیَ ثبؽذ، ػبهل كشاس ػالٍّ ثش هزبصات تؼییي -ج

 .دس ریل ثٌذ الق مبهي پشداخت دیَ ّ هبل هضکْم ثَ ًیض خْاُذ ثْد

۰۰۵هبدٍ   

َٔ ُش یک اص هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی  کَ هجن هبًْى هأهْس دعتگیشی کغی ثْدٍ ّ دس ارشای ّظیل

دعتگیشی هغبهضَ ّ اُوبل کشدٍ ثبؽذ ثَ پشداخت یکقذ ُضاس تب پبًقذ ُضاس سیبل رضای ًوذی هضکْم خْاُذ 

ؽذ ّ چٌبى چَ هغبهضَ ّ اُوبل ثَ هقذ هغبػذت ثْدٍ کَ هٌزش ثَ كشاس ّی ؽذٍ ثبؽذ ػالٍّ ثش هزبصات 

ؽْد ؼ هبٍ تب عَ عبل هضکْم هیهزکْس ثَ صجظ اص ؽ . 

۰۰۵هبدٍ   

( ٍٔ ًجبؽذ ّ ػبهذاً هْرجبت كشاس اؽخبفی کَ هبًًْبً صًذاًی یب ( ۰۸۹اگش ػبهل كشاس اص هأهْسیي هزکْس دس هبد

اًذ سا كشاُن آّسد ثَ هشین ریل هزبصات خْاُذ ؽذ دعتگیش ؽذٍ . 

لت ثْدٍ هزبصات اّ یک تب عَ عبل صجظ ّ چٌبى چَ صًذاًی هضکْم ثَ اػذام یب صجظ دائن یب سرن یب ف -الف

اگش صًذاًی هتِن ثَ رشهی ثْدٍ کَ هزبصات آى اػذام یب سرن یب فلت اعت هزبصات اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل 

الزکش ثبؽذ هزبصات اّ عَ  صجظ ّ چٌبى چَ هضکْهیت صًذاًی ّ یب هزبصات هبًًْی تْهیق ؽذٍ ؿیش اص هْاسد كْم

 .هبٍ تب یک عبل صجظ خْاُذ ثْد

ثبؽذ ّ دس فْست ػذم تضْیل،  اگش صًذاًی هضکْم ثَ هقبؿ ثبؽذ ػبهل كشاس هْظق ثَ تضْیل دادى ّی هی -ب

هبًذ. چٌبًچَ كشاسی كْت کٌذ ّ یب تضْیل ّی هوتٌغ ؽْد  ؽْد ّ تب تضْیل ّی دس صًذاى ثبهی هی صًذاًی هی

دٌُذٍ ثَ پشداخت دیَ ثَ اّلیبی دم هوتْل هضکْم خْاُذ ؽذ كشاسی . 

۰۰۵هبدٍ   

ؽذٍ ثشای هغبػذت ثَ كشاس اعلضَ ثذُذ ثَ صجظ اص دّ تب پٌذ عبل هضکْم  ُش کظ ثَ ؽخـ صًذاًی یب تْهیق

ؽْد هی . 

۰۰۵هبدٍ   



ُش کظ ؽخقی سا کَ هبًًْبً دعتگیش ؽذٍ ّ كشاس کشدٍ یب کغی سا کَ هتِن اعت ثَ استکبة رشهی ّ هبًًْبً اهش 

یل كشاس اّ سا كشاُن کٌذ ثَ تشتیت ریل هزبصات خْاُذ ؽذثَ دعتگیشی اّ ؽذٍ اعت هخلی کٌذ یب ّعب : 

چٌبى چَ کغی کَ كشاس کشدٍ هضکْم ثَ اػذام یب سرن یب فلت یب هقبؿ ًلظ ّ اهشاف ّ یب هطغ یذ ثْدٍ هزبصات 

ٍٔ اّ دس كشاس، صجظ اص یک تب عَ عبل اعت ّ اگش هضکْم ثَ صجظ دائن یب هتِن ثَ  کٌٌذٍ یب کوک هخلی کٌٌذ

ٍ کَ هزبصات آى اػذام یب فلت اعت هضکْم ثَ ؽؼ هبٍ تب دّ عبل صجظ خْاُذ ؽذ ّ دس عبیش رشهی ثْد

 .صبالت هزبصات هشتکت یک هبٍ تب یک عبل صجظ خْاُذ ثْد

گٌبُی كشد هتِن یب صًذاًی  کٌٌذٍ یویي ثَ ثی تجقشٍ: دس فْستی کَ اصشاص ؽْد كشد كشاسی دٌُذٍ ّ یب هخلی

ؽْد اص هزبصات هؼبف خْاُذ ؽذداؽتَ ّ دس دادگبٍ ًیض حبثت  . 

۰۰۸هبدٍ   

ُش کظ اص ّهْع رشهی هطلغ ؽذٍ ّ ثشای خالفی هزشم اص هضبکوَ ّ هضکْهیت هغبػذت کٌذ اص هجیل ایي کَ 

َٔ رؼلی اثشاص کٌذ صغت هْسد ثَ یک تب  َٔ هزشم ادل َٔ رشم سا هخلی ًوبیذ یب ثشای تجشئ ثشای اّ هٌضل تِیَ کٌذ یب ادل

ْاُذ ؽذعَ عبل صجظ هضکْم خ . 

( ٍٔ ّ ایي هبدٍ دس فْستی کَ هشتکت اص اهبسة دسرَ اّل هتِن ثبؽذ هوذاس ( ۰۰۵تجقشٍ: دس هْاسد هزکْس دس هبد

 .هزبصات دس ُش هْسد اص ًقق صذاکخش تؼییي ؽذٍ ثیؾتش ًخْاُذ ثْد

ؿقت ػٌبّیي ّ هؾبؿل -كقل ُؾتن   

۰۰۰هبدٍ   

هؾبؿل دّلتی اػن اص کؾْسی یب لؾکشی ّ  ُش کظ ثذّى عوت سعوی یب ارى اص هشف دّلت خْد سا دس

اًتظبهی کَ اص ًظش هبًْى هشثْه ثَ اّ ًجْدٍ اعت دخبلت دُذ یب هؼشكی ًوبیذ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل 

هضکْم خْاُذ ؽذ ّ چٌبى چَ ثشای دخبلت یب هؼشكی خْد دس هؾبؿل هضثْس، عٌذی رؼل کشدٍ ثبؽذ هزبصات 

 .رؼل سا ًیض خْاُذ داؽت

۰۰۵هبدٍ   

ُبی سعوی هأهْساى ًظبهی یب اًتظبهی روِْسی اعالهی ایشاى یب  ُش کظ ثذّى هزْص ّ ثَ فْست ػلٌی لجبط

ُب یب عبیش اهتیبصات دّلتی سا ثذّى تـییش یب ثب تـییش رضئی کَ هْرت اؽتجبٍ ؽْد هْسد اعتلبدٍ  ُب، هذال ًؾبى

صات ؽذیذتشی ًجبؽذ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب هشاس دُذ دس فْستی کَ ػول اّ ثَ هْرت هبًْى دیگشی هغتلضم هزب

یک عبل ّ یب رضای ًوذی اص یک هیلیْى ّ پبًقذ ُضاس سیبل تب ؽؼ هیلیْى سیبل هضکْم خْاُذ ؽذ ّ دس فْستی 

 .کَ اص ایي ػول خْد عْءاعتلبدٍ کشدٍ ثبؽذ ثَ ُش دّ هزبصات هضکْم خْاُذ ؽذ

دس ارشای ٌُشُبی ًوبیؾی هؾوْل هوشسات ایي هبدٍ اعتلبدٍ اص الجغَ ّ اؽیبی هزکْس دس ایي هبدٍ  :تبصره

 .ًخْاُذ ثْد

۰۰۵هبدٍ   



ُب یب  ُبی سعوی یب هتضذالؾکل هأهْساى کؾْسُبی ثیگبًَ یب ًؾبى ُش کظ ػلٌی ّ ثَ فْست ؿیش هزبص لجبط

َٔ هتوبثل  ُب یب عبیش اهتیبصات دّلت هذال ّ یب دس ُبی خبسری دس ایشاى سا هْسد اعتلبدٍ هشاس دُذ ثَ ؽشه هؼبهل

ٍٔ كْم اعت  .فْستی کَ هْرت اختالل دس ًظن ػوْهی گشدد هؾوْل هوشسات هبد

تخشیت اهْال تبسیخی، كشٌُگی -كقل ًِن   

۰۰۴هبدٍ   

تبسیخی یب هزُجی کَ دس -ُبی كشٌُگی ُب ّ هزوْػَ ُش کظ ثَ توبم یب هغوتی اص اثٌیَ، اهبکي، هضْهَ

تضئیٌبت، هلضوبت، تأعیغبت، اؽیب ّ لْاصم ّ خطْه ّ ًوْػ كِشعت آحبس هلی ایشاى ثَ حجت سعیذٍ اعت، یب 

تبسیخی یب هزُجی ثبؽذ، خشاثی ّاسد -هٌقْة یب هْرْد دس اهبکي هزکْس کَ هغتوالً ًیض ّارذ صیخیت كشٌُگی

ؽْد آّسد ػالٍّ ثش رجشاى خغبسات ّاسدٍ ثَ صجظ اص یک الی دٍ عبل هضکْم هی . 

۰۰۹هبدٍ   

ُب، اهبکي تبسیخی  ُب ّ ًوبیؾگبٍ تبسیخی سا اص هْصٍ-هقبلش ّ هطؼبت آحبسكشٌُگی ُش کظ اؽیب ّ لْاصم ّ ُوچٌیي

ّ هزُجی ّ عبیش اهبکٌی کَ تضت صلبظت یب ًظبست دّلت اعت، عشهت کٌذ یب ثب ػلن ثَ هغشّهَ ثْدى، 

ثَ  اؽیبی هزکْس سا ثخشد یب پٌِبى داسد دس فْستی کَ هؾوْل هزبصات صذ عشهت ًگشدد ػالٍّ ثش اعتشداد آى

ؽْد صجظ اص یک تب پٌذ عبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُش کظ ثذّى اربصٍ اص عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس، یب ثب تخلق اص مْاثو هقْة ّ اػالم ؽذٍ اص عْی 

تبسیخی هزکْس دس ایي هبدٍ هجبدست ثَ ػولیبتی ًوبیذ کَ عجت تضلضل ثٌیبى -عبصهبى هزکْس دس صشین آحبس كشٌُگی

َٔ آى ػولیبت ثَ آحبس ّ ثٌبُبی هزکْس خشاثی یب لطوَ ّاسد آیذ، ػالٍّ ثش سكغ آحبس تخلق ّ ُب ؽْد، یب دس  آى ًتیز

ؽْد پشداخت خغبسات ّاسدٍ ثَ صجظ اص یک تب عَ عبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

كشٌُگی اص کؾْس ُش چٌذ ثَ خبسد کشدى آى ًیٌزبهذ هبچبم هضغْة -ُش گًَْ اهذام ثَ خبسد کشدى اهْال تبسیخی

َٔ هؼبدل دّ ثشاثش هیوت اهْال ّ ه شتکت ػالٍّ ثش اعتشداد اهْال ثَ صجظ اص یک تب عَ عبل ّ پشداخت رشیو

گشدد هْمْع هبچبم هضکْم هی . 

ثبؽذ كشٌُگی ثَ ػِذٍ عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس هی-تؾخیـ هبُیت تبسیخی :تبصره . 

۰۵۵هبدٍ   

كشٌُگی هوٌْع ثْدٍ ّ هشتکت ثَ صجظ اص ؽؼ -ُش گًَْ صلبسی ّ کبّػ ثَ هقذ ثَ دعت آّسدى اهْال تبسیخی

هبٍ تب عَ عبل ّ مجو اؽیبی هکؾْكَ ثَ ًلغ عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس ّ آالت ّ ادّات صلبسی ثَ ًلغ 

عت آحبس هلی ثَ حجت سعیذٍ ُبی تبسیخی کَ دس كِش ؽْد. چٌبى چَ صلبسی دس اهبکي ّ هضْهَ دّلت هضکْم هی



اعت یب دس ثوبع هتجشکَ ّ اهبکي هزُجی فْست گیشد ػالٍّ ثش مجو اؽیبی هکؾْكَ ّ آالت ّ ادّات صلبسی، 

ؽْد هشتکت ثَ صذاکخش هزبصات هوشس هضکْم هی . 

۱تبصره  كشٌُگی هْمْع ایي هبدٍ سا صغت تقبدف ثَ دعت آّسد ّ هجن هوشسات -ُش کظ اهْال تبسیخی :

گشدد هیشاث كشٌُگی کؾْس ًغجت ثَ تضْیل آى اهذام ًٌوبیذ ثَ مجو اهْال هکؾْكَ هضکْم هیعبصهبى  . 

۲تبصره  كشٌُگی صبفلَ اص صلبسی ؿیشهزبص هوٌْع اعت ّ خشیذاس ّ كشّؽٌذٍ -خشیذ ّ كشّػ اهْال تبسیخی :

كشّػ اهْال  ؽًْذ. ُش گبٍ ػالٍّ ثشمجو اهْال كشٌُگی هزکْس، ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل هضکْم هی

هزکْس تضت ُش ػٌْاى اص ػٌبّیي ثَ هْس هغتوین یب ؿیشهغتوین ثَ اتجبع خبسری فْست گیشد، هشتکت ثَ صذاکخش 

ؽْد هزبصات هوشس هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ُب ّ اهبکي تبسیخی ّ هزُجی کَ ثَ حجت آحبس هلی سعیذٍ ّ هبلک خقْفی ًذاؽتَ  ُش کظ ثَ اسامی ّ تپَ

ؽْد هؾشّه ثش آى کَ عبصهبى هیشاث كشٌُگی  ؼ هبٍ تب دّ عبل صجظ هضکْم هیثبؽذ تزبّص کٌذ ثَ ؽ

 .کؾْس هجالً صذّد هؾخقبت ایي هجیل اهبکي ّ هٌبهن سا دس هضل تؼییي ّ ػالهتگزاسی کشدٍ ثبؽذ

۰۵۸هبدٍ   

ٍٔ عبصهبى هیشاث كشٌُگی ّ ثشخالف مْاثو هقْة اػالم ؽذٍ اص عْی عبصهبى هزکْس ثَ  ُش کظ ثذّى اربص

َٔ اثٌیَ یب تضئیٌبت اهبکي كشٌُگیهش تبسیخی حجت ؽذٍ دس كِشعت آحبس هلی -هت یب تؼویش، تـییش، تزذیذ ّ تْعؼ

گشدد هجبدست ًوبیذ، ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل ّ پشداخت خغبست ّاسدٍ هضکْم هی . 

۰۵۰هبدٍ   

ؽذٍ دس كِشعت  ٌوْل حجتتبسیخی ؿیشه-ُش کظ ثش خالف تشتیت هوشس دس هبًْى صلع آحبس هلی، اهْال كشٌُگی

آحبس هلی ساثب ػلن ّ اهالع اص حجت آى ثَ ًضْی ثَ دیگشاى اًتوبل دُذ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب یک عبل هضکْم 

ؽْد هی . 

۰۵۵هبدٍ   

ٍٔ اعتلبدٍ اص اثٌیَ، اهبکي ّ هضْهَ كشٌُگی ّ تبسیخی کَ دس كِشعت -ُبی هزُجی ُش کظ ًغجت ثَ تـییش ًضْ

ش خالف ؽئًْبت احش ّ ثذّى هزْص اص عْی عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس اهذام ًوبیذ اًذ، ث آحبس هلی حجت ؽذٍ

ؽْد ػالٍّ ثش سكغ آحبس تخلق ّ رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب یکغبل هضکْم هی . 

۰۵۵هبدٍ   

َٔ رشاین هزکْس دس ایي كقل، عبصهبى هیشاث كشٌُگی یب عبیش دّایش دّلتی ثشصغت هْسد ؽبکی ی ب هذػی دس کلی

ؽْد خقْفی هضغْة هی . 

۰۵۴هبدٍ   



َٔ اؽخبؿ صوْهی اًزبم ؽْد ُش یک اص هذیشاى ّ هغئْالى کَ  دس هْسد رشاین هزکْس دس ایي كقل کَ ثَ ّعیل

ؽًْذ ُبی هوشس هضکْم هی دعتْسدٌُذٍ ثبؽٌذ، ثشصغت هْسد ثَ هزبصات . 

ًظش عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس  تبسیخی صبفلَ اص رشاین هزکْس دس ایي كقل تضت-تجقشٍ: اهْال كشٌُگی

ؽْد ثَ ًلغ  تْهیق ّ دس کلیَ هْاسدی کَ صکن ثَ مجو ّ اعتشداد اهْال، ّعبیل، تزِیضات ّ خغبسات دادٍ هی

 .عبصهبى هیشاث كشٌُگی کؾْس هْسد صکن هشاس خْاُذ گشكت

۰۵۹هبدٍ   

َٔ هْاسد ایي كقل دس فْستی کَ هلک هْسد تخشیت، هلک ؽخقی ثْدٍ ّ  هبلک اص حجت آى ثَ ػٌْاى آحبس دس کلی

ُبی هوشس دس هْاد كْم هؼبف خْاُذ ثْد اهالع ثبؽذ اص هزبصات هلی ثی . 

توقیشات هوبهبت ّ هأهْسیي دّلتی -كقل دُن   

۰۵۵هبدٍ   

ُش یک اص هوبهبت ّ هأهْسیي دّلتی کَ ثش خالف هبًْى، آصادی ؽخقی اكشاد هلت سا علت کٌذ یب آًبى سا اص صوْم 

هبًْى اعبعی هضشّم ًوبیذ ػالٍّ ثش اًلقبل اص خذهت ّ هضشّهیت عَ تب پٌذ عبل اص هؾبؿل دّلتی هوشس دس 

 .ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ثبؽذ ثش صغت اهنبی عبختگی ّصیش  ُش گبٍ اهذاهبتی کَ ثش خالف هبًْى اعبعی روِْسی اعالهی ایشاى هی

هذٍ ثبؽذ، هشتکت ّ کغبًی کَ ػبلوبً آى سا ثَ کبسثشدٍ ثبؽٌذ ثَ صجظ اص عَ تب دٍ یب هأهْسیي دّلتی ثَ ػول آ

 .عبل هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ُش گبٍ ؽخقی ثش خالف هبًْى صجظ ؽذٍ ثبؽذ ّ دس خقْؿ صجظ ؿیشهبًًْی خْد ؽکبیت ثَ مبثطیي 

بؽٌذ ّ حبثت ًٌوبیٌذ کَ تظلن اّ سا ثَ دادگغتشی یب هأهْسیي اًتظبهی ًوْدٍ ّ آًبى ؽکبیت اّ سا اعتوبع ًکشدٍ ث

اًذ ثَ اًلقبل دائن اص ُوبى عوت ّ هضشّهیت اص  فالس اػالم ّ اهذاهبت الصم سا هؼوْل داؽتَ هوبهبت ری

 .هؾبؿل دّلتی ثَ هذت عَ تب پٌذ عبل هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

صداؽت فبدسٍ اص هشف هشارغ ّ هوبهبت ُب ثذّى اخز ثشگ ثب ُب ّ ًذاهتگبٍ اگش هغئْلیي ّ هأهْسیي ثبصداؽتگبٍ

داس، ؽخقی سا ثَ ًبم صًذاًی ثپزیشًذ ثَ دّ هبٍ تب دّ عبل صجظ هضکْم خْاٌُذ ؽذ فالصیت . 

۰۵۸هبدٍ   

ُب اسائَ دادى یب تغلین کشدى صًذاًی ثَ هوبهبت فبلش هنبیی یب  ُب ّ ًذاهتگبٍ اگش هغئْلیي ّ هأهْسیي ثبصداؽتگبٍ

اص اسائَ دادى دكبتش خْد ثَ اؽخبؿ هضثْس اهتٌبع کٌٌذ یب اص سعبًیذى تظلوبت هضجْعیي ثَ هوبهبت فبلش هوبًؼت 



ٍٔ هجل خْاٌُذ ثْد هگش ایي کَ حبثت ًوبیٌذ کَ ثَ هْرت اهش کتجی سعوی اص هشف  یب خْدداسی ًوبیٌذ هؾوْل هبد

ٍٔ آهش هوشس خْاُذ ؽذ سئیظ هغتوین خْد، هأهْس ثَ آى ثْدٍ اًذ کَ دس ایي فْست هزبصات هضثْس دسثبس . 

۰۵۰هبدٍ   

فالس ثش خالف هبًْى تْهیق یب دعتْس ثبصداؽت یب تؼویت رضایی یب  ُش گبٍ هوبهبت هنبیی یب دیگش هأهْسیي ری

س هزشهیت کغی سا فبدس ًوبیٌذ ثَ اًلقبل دائن اص عوت هنبیی ّ هضشّهیت اص هؾبؿل دّلتی ثَ هذت پٌذ هشا

 .عبل هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ُب دس ُش ستجَ ّ هوبهی کَ ثبؽذ  هٌقجبى ّ هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی ّ ؽِشداسی چٌبى چَ ُش یک اص فبصت

ی اّاهش کتجی دّلتی یب ارشای هْاًیي هولکتی ّ یب ارشای اصکبم یب اص هوبم خْد عْءاعتلبدٍ ًوْدٍ ّ اص ارشا

اّاهش هوبهبت هنبیی یب ُش گًَْ اهشی کَ اص هشف هوبهبت هبًًْی فبدس ؽذٍ ثبؽذ رلْگیشی ًوبیذ ثَ اًلقبل اص 

 .خذهبت دّلتی اص یک تب پٌذ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۵۵هبدٍ   

ُب ّ هأهْسیي  اعتبًذاساى ّ كشهبًذاساى ّ ثخؾذاساى یب هؼبًّبى آىچٌبى چَ هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی اػن اص 

اًتظبهی دس ؿیش هْاسد صکویت دس اهْسی کَ دس فالصیت هشارغ هنبیی اعت دخبلت ًوبیٌذ ّ ثب ّرْد اػتشاك 

َ داس هنبیی سكغ هذاخلَ ًٌوبیٌذ ثَ صجظ اص دّ هبٍ تب ع ُب یب اػتشاك هوبهبت فالصیت هتذاػییي یب یکی اص آى

 .عبل هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۵۴هبدٍ   

ُش یک اص هغتخذهیي ّ هأهْسیي هنبیی یب ؿیشهنبیی دّلتی ثشای ایي کَ هتِوی سا هزجْس ثَ اهشاس کٌذ اّ سا 

اریت ّ آصاس ثذًی ًوبیذ ػالٍّ ثش هقبؿ یب پشداخت دیَ صغت هْسد ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل هضکْم 

دعتْس دادٍ ثبؽذ كوو دعتْسدٌُذٍ ثَ هزبصات صجظ هزکْس هضکْم  گشدد ّ چٌبى چَ کغی دس ایي خقْؿ هی

َٔ اریت ّ آصاس كْت کٌذ، هجبؽش هزبصات هبتل ّ آهش هزبصات آهش هتل سا خْاُذ  خْاُذ ؽذ ّ اگش هتِن ثَ ّاعط

 .داؽت

۰۵۹هبدٍ   

کٌذ یب هزبصاتی تش اص هزبصاتی کَ هْسد صکن اعت هزبصات  چٌبى چَ ُش یک اص هأهْسیي دّلتی هضکْهی سا عخت

کٌذ کَ هْسد صکن ًجْدٍ اعت ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ ّ چٌبى چَ ایي ػول ثَ 

ؽْد ّ چٌبى چَ ایي ػول هْرت هقبؿ یب  دعتْس كشد دیگشی اًزبم ؽْد كوو آهش ثَ هزبصات هزکْس هضکْم هی

هضثْس هتنوي رشم دیگشی ًیض ثبؽذ هزبصات گشدد ّ اگش اهذام  دیَ ثبؽذ هجبؽش ثَ هزبصات آى ًیض هضکْم هی

 .ُوبى رشم صغت هْسد ًغجت ثَ هجبؽش یب آهش ارشا خْاُذ ؽذ

۰۴۵هبدٍ   



ُش یک اص هغتخذهیي ّ هأهْسیي هنبیی یب ؿیشهنبیی یب کغی کَ خذهت دّلتی ثَ اّ اسربع ؽذٍ ثبؽذ ثذّى 

ثَ صجظ اص یک هبٍ تب یک عبل تشتیت هبًًْی ثَ هٌضل کغی ثذّى اربصٍ ّ سمبی فبصت هٌضل داخل ؽْد 

هضکْم خْاُذ ؽذ هگش ایٌکَ حبثت ًوبیذ ثَ اهش یکی اص سؤعبی خْد کَ فالصیت صکن سا داؽتَ اعت هکشٍ ثَ 

اهبػت اهش اّ ثْدٍ، اهذام کشدٍ اعت کَ دس ایي فْست هزبصات هضثْس دس صن آهش ارشا خْاُذ ؽذ ّ اگش هشتکت یب 

ت آى سا ًیض خْاُذ دیذ ّ چٌبى چَ ایي ػول دس ؽت ّاهغ ؽْد هشتکت یب عجت ّهْع رشم دیگشی ًیض ثبؽذ هزبصا

 .آهش ثَ صذاکخش هزبصات هوشس هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۴۵هبدٍ   

هٌقجبى ّ هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی کَ ثب عْءاعتلبدٍ اص ؽـل خْد ثَ رجش ّ هِش هبل یب  ُش یک اص فبصت

بلک سا اکشاٍ ثَ كشّػ ثَ دیگشی کٌذ ػالٍّ ثش سد ػیي هبل صن کغی سا ثخشد یب ثذّى صن ثش آى هغلو ؽْد یب ه

یب هؼبدل ًوذی هیوت هبل یب صن، ثَ هزبصات صجظ اص یک عبل تب عَ عبل یب رضای ًوذی اص ؽؼ تبُزذٍ 

گشدد هیلیْى سیبل هضکْم هی . 

۰۴۵هبدٍ   

سا دس ؿیش هْاسدی کَ  ُش یک اص هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی، هشاعالت یب هخبثشات یب هکبلوبت تللٌی اؽخبؿ

هبًْى اربصٍ دادٍ صغت هْسد هلتْس یب تْهیق یب هؼذّم یب ثبصسعی یب مجو یب اعتشام عوغ ًوبیذ یب ثذّى اربصٍ 

ُبسا اكؾب ًوبیذ ثَ صجظ اص یک عبل تب عَ عبل ّ یب رضای ًوذی اص ؽؼ تب ُزذٍ  ُب هطبلت آى فبصجبى آى

 .هیلیْى سیبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۴۵هبدٍ   

داس دس ؿیش  ُب ثذّى صکوی اص هوبهبت فالصیت کظ اص هوبهبت یب هأهْسیي دّلتی یب ًیشُّبی هغلش یب ؿیش آىُش 

هْاسدی کَ دس هبًْى رلت یب تْهیق اؽخبؿ سا تزْیض ًوْدٍ، ؽخقی سا تْهیق یب صجظ کٌذ یب ػٌلبً دس هضلی 

ى سیبل هضکْم خْاُذ ؽذهخلی ًوبیذ ثَ یک تب عَ عبل صجظ یب رضای ًوذی اص ؽؼ تب ُزذٍ هیلیْ . 

۰۴۸هبدٍ   

ٍٔ كْم هکبًی تِیَ کشدٍ ّ ثذیي هشین هؼبًّت ثب هشتکت  کغی کَ ثب ػلن ّ اهالع ثشای استکبة رشم هزکْس دس هبد

ًوْدٍ ثبؽذ ثَ هزبصات صجظ اص عَ هبٍ تب یک عبل یب رضای ًوذی اص یک هیلیْى ّ پبًقذ ُضاس سیبل تب ؽؼ 

 .هیلیْى سیبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۴۰هبدٍ   

اگش هشتکت یب هؼبّى هجل اص آى کَ تؼویت ؽْد ؽخـ تْهیق ؽذٍ سا سُب کٌذ یب اهذام الصم رِت سُب ؽذى ّی 

ثَ ػول آّسد دس فْستی کَ ؽخـ هضثْس سا صیبدٍ اص پٌذ سّص تْهیق ًکشدٍ ثبؽذ هزبصات اّ صجظ اص دّ تب ؽؼ 

 .هبٍ خْاُذ ثْد

۰۴۵هبدٍ   



اعن یب ػٌْاى هزؼْل یب اعن ّ ػالهت هأهْسیي دّلت یب ( ۰۴۵هزکْس دس هبدٍ ) ُش گبٍ هشتکت ثشای استکبة رشاین

ٍٔ هضثْس ثَ  لجبط هٌتغت ثَ آًبى سا ثَ تضّیش اختیبس کشدٍ یب صکن رؼلی اثشاص ًوْدٍ ثبؽذ ػالٍّ ثش هزبصات هبد

 .هزبصات رؼل یب تضّیش هضکْم خْاُذ ؽذ

۰۴۵هبدٍ   

ٍ یب هضجْط ؽذٍ یب هخلی ؽذٍ سا تِذیذ ثَ هتل ًوْدٍ یب ؽکٌزَ ّ ؽذ چٌبى چَ هشتکت رشاین هْاد هجل تْهیق

آصاس ثذًی ّاسد آّسدٍ ثبؽذ ػالٍّ ثش هقبؿ یب پشداخت دیَ صغت هْسد ثَ یک تب پٌذ عبل صجظ ّ هضشّهیت اص 

 .خذهبت دّلتی هضکْم خْاُذ ؽذ

استؾب ّ سثب ّ کالُجشداسی -كقل یبصدُن   

۰۴۴هبدٍ   

ّ کبسؽٌبعبى اػن اص ایي کَ تْعو دادگبٍ هؼیي ؽذٍ ثبؽذ یب تْعو هشكیي، چٌبى  ُش یک اص داّساى ّ هویضاى

چَ دس هوبثل اخز ّرَ یب هبل ثَ ًلغ یکی اص هشكیي اظِبس ًظش یب اتخبر تقوین ًوبیذ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ 

صات هإدی ثَ ًلغ عبل یب هزبصات ًوذی اص عَ تب دّاصدٍ هیلیْى سیبل هضکْم ّ آًچَ گشكتَ اعت ثَ ػٌْاى هزب

 .دّلت مجو خْاُذ ؽذ

۰۴۹هبدٍ   

َٔ استؾب صکن ثَ هزبصاتی اؽذ اص هزبصات هوشس دس هبًْى دادٍ ثبؽٌذ ػالٍّ  دس فْستی کَ صکبم هضبکن ثَ ّاعط

 .ثش هزبصات استؾب صغت هْسد ثَ هزبصات هوذاس صایذی کَ هْسد صکن ّاهغ ؽذٍ هضکْم خْاٌُذ ؽذ

۰۹۵هبدٍ   

تش اص هیوت هؼوْلی یب ظبُشاً ثَ  َ ًوذ ًجبؽذ ثلکَ هبلی ثالػْك یب ثَ هوذاس كبصؼ اسصاىاگش سؽٍْ ثَ فْست ّر

هیوت هؼوْلی ّ ّاهؼبً ثَ هوذاس كبصؾی کوتش اص هیوت ثَ هغتخذهیي دّلتی اػن اص هنبیی ّ اداسی ثَ هْس 

اص هیوت اص تش  هغتوین یب ؿیشهغتوین هٌتول ؽْد یب ثشای ُوبى هوبفذ، هبلی ثَ هوذاس كبصؾی گشاى

هغتخذهیي یب هأهْسیي هغتوین یب ؿیشهغتوین خشیذاسی گشدد، هغتخذهیي ّ هأهْسیي هضثْس هشتؾی ّ هشف 

ؽْد هؼبهلَ سا ؽی هضغْة هی . 

۰۹۵هبدٍ   

ُش گبٍ حبثت ؽْد کَ ساؽی ثشای صلع صوْم صوَ خْد ًبچبس اص دادى ّرَ یب هبلی ثْدٍ تؼویت کیلشی ًذاسد ّ 

گشدد َ اّ هغتشد هیّرَ یب هبلی کَ دادٍ ث . 

۰۹۵هبدٍ   

( ۵ُش کظ ػبلوبً ّ ػبهذاً ثشای اهذام ثَ اهشی یب اهتٌبع اص اًزبم اهشی کَ اص ّظبیق اؽخبؿ هزکْس دس هبدٍ )

هزوغ تؾخیـ هقلضت ًظبم  ۵۵۵۵/۹/۵۰هبًْى تؾذیذ هزبصات هشتکجیي استؾب، اختالط ّ کالُجشداسی هقْة 



ّرَ یب تغلین هبلی سا هغتوین یب ؿیشهغتوین ثذُذ دس صکن ساؽی ثبؽذ ّرَ یب هبلی یب عٌذ پشداخت  هی

( ۵۸اعت ّ ثَ ػٌْاى هزبصات ػالٍّ ثش مجو هبل، ًبؽی اص استؾب ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب عَ عبل ّ یب تب )

ؽْد مشثَ ؽالم هضکْم هی . 

دُذ یب ؽکبیت  دٌُذٍ ثشای پشداخت سؽٍْ هنطش ثْدٍ ّ یب پشداخت آى سا گضاسػ دس فْستی کَ سؽٍْ :تبصره

گشدد ًوبیذ اص هزبصات صجظ هضثْس هؼبف خْاُذ ثْد ّ هبل ثَ ّی هغتشد هی . 

۰۹۵هبدٍ   

ُش کظ ػبلوبً ّ ػبهذاً هْرجبت تضون رشم استؾب اص هجیل هزاکشٍ، رلت هْاكوت یب ّفْل ّ ایقبل ّرَ یب هبل یب 

ؽْد عٌذ پشداخت ّرَ سا كشاُن ًوبیذ ثَ هزبصات ساؽی ثشصغت هْسد هضکْم هی . 

۰۹۸هبدٍ   

 .هزبصات ؽشّع ثَ ػول استؾب دس ُش هْسد صذاهل هزبصات هوشس دس آى هْسد اعت

۰۹۰هبدٍ   

ُش ًْع تْاكن ثیي دّ یب چٌذ ًلش تضت ُش هشاسدادی اص هجیل ثیغ، هشك، فلش ّ اهخبل آى رٌغی سا ثب ؽشه امبكَ 

پشداختی، دسیبكت ًوبیذ سثب هضغْة ّ رشم ؽٌبختَ ثب ُوبى رٌظ هکیل ّ هْصّى هؼبهلَ ًوبیذ ّ یب صایذ ثش هجلؾ 

ُب ػالٍّ ثش سد امبكَ ثَ فبصت هبل ثَ ؽؼ هبٍ  ؽْد. هشتکجیي اػن اص سثبدٌُذٍ، سثبگیشًذٍ ّ ّاعطَ ثیي آى هی

گشدًذ مشثَ ؽالم ّ ًیض هؼبدل هبل هْسد سثب ثَ ػٌْاى رضای ًوذی هضکْم هی( ۵۸تب عَ عبل صجظ ّ تب ) . 

۱تبصره  الوبلک ثْدٍ ّ دس اختیبس ّلی  هؼلْم ًجْدى فبصت هبل، هبل هْسد سثب اص هقبدین اهْال هزِْل دس فْست :

 .كویَ هشاس خْاُذ گشكت

۲تبصره  ُش گبٍ حبثت ؽْد سثبدٌُذٍ دس هوبم پشداخت ّرَ یب هبل امبكی هنطش ثْدٍ اص هزبصات هزکْس دس ایي  :

 .هبدٍ هؼبف خْاُذ ؽذ

۳تبصره  ثیي پذس ّ كشصًذ یب صى ّ ؽُْش هٌؼوذ ؽْد یب هغلوبى اص کبكش سثب دسیبكت کٌذ  ُش گبٍ هشاسداد هزکْس :

 .هؾوْل هوشسات ایي هبدٍ ًخْاُذ ثْد

۰۹۵هبدٍ   

ُش کظ ثب اعتلبدٍ اص مؼق ًلظ ؽخقی یب ُْی ّ ُْط اّ یب صْایذ ؽخقی اكشاد ؿیش سؽیذ ثَ مشس اّ 

علتَ، چک، صْالَ، هجل ّ هلبفبصغبة ّ یب ُش گًَْ  ًْؽتَ یب عٌذی اػن اص تزبسی یب ؿیشتزبسی اص هجیل ثشات،

ٍٔ عٌذ یب ُش ؽخـ دیگش هی ًْؽتَ َٔ گیشًذ ؽْد ثَ ُش ًضْ تضقیل ًوبیذ  ای کَ هْرت التضام ّی یب ثشائت ره

ػالٍّ ثش رجشاى خغبسات هبلی ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل ّ اص یک هیلیْى تب دٍ هیلیْى سیبل رضای ًوذی 

اگش هشتکت، ّالیت یب ّفبیت یب هیوْهت ثش آى ؽخـ داؽتَ ثبؽذ هزبصات ّی ػالٍّ ثش رجشاى ؽْد ّ  هضکْم هی

 .خغبسات هبلی اص عَ تب ُلت عبل صجظ خْاُذ ثْد

اهتٌبع اص اًزبم ّظبیق هبًًْی -كقل دّاصدُن   



۰۹۵هبدٍ   

ثب ّرْد ایٌکَ  ُب ثشدٍ ؽْد ّ ُش یک اص هوبهبت هنبیی کَ ؽکبیت ّ تظلوی هطبثن ؽشایو هبًًْی ًضد آى

ُب اص ّظبیق آًبى ثْدٍ ثَ ُش ػزس ّ ثِبًَ اگش چَ ثَ ػزس عکْت یب اروبل یب تٌبهل هبًْى اص هجْل  سعیذگی ثَ آى

ؽکبیت یب سعیذگی ثَ آى اهتٌبع کٌذ یب فذّس صکن سا ثش خالف هبًْى ثَ تأخیش اًذاصد یب ثش خالف فشیش هبًْى سكتبس 

َٔ اّل اص ؽؼ هبٍ تب یک  ؽْد ّ دس  عبل ّ دس فْست تکشاس ثَ اًلقبل دائن اص ؽـل هنبیی هضکْم هیکٌذ، دكؼ

 .ُش فْست ثَ تأدیَ خغبسات ّاسدٍ ًیض هضکْم خْاُذ ؽذ

تؼذیبت هأهْسیي دّلتی ًغجت ثَ  -كقل عیضدُن 
 دّلت

۰۹۴هبدٍ   

ُبی دّلتی ّ  ؽشکتُب ّ هإعغبت ّ  ُب یب ؽْساُب ّ یب ؽِشداسی ُش یک اص کبسهٌذاى ّ کبسکٌبى اداسات ّ عبصهبى

ؽًْذ ّ دیْاى  یب ّاثغتَ ثَ دّلت ّ یب ًِبدُبی اًوالثی ّ ثٌیبدُب ّ هإعغبتی کَ صیش ًظش ّلی كویَ اداسٍ هی

َٔ هنبیی ّ ثَ هْس کلی اػنب  هضبعجبت ّ هإعغبتی کَ ثَ کوک هغتوش دّلت اداسٍ هی ؽًْذ ّ یب داسًذگبى پبی

غلش ّ هأهْسیي ثَ خذهبت ػوْهی اػن اص سعوی ّ ؿیشسعوی گبًَ ّ ُوچٌیي ًیشُّبی ه ّ کبسکٌبى هْای عَ

ّرٍْ ًوذی یب هطبلجبت یب صْالزبت یب عِبم ّ عبیش اعٌبد ّ اّسام ثِبداس یب عبیش اهْال هتؼلن ثَ ُش یک اص 

ُب عپشدٍ ؽذٍ اعت سا هْسد اعتلبدٍ  الزکش یب اؽخبفی کَ ثش صغت ّظیلَ ثَ آى ُب ّ هإعغبت كْم عبصهبى

ُب سا ثَ ًلغ خْد یب دیگشی داؽتَ ثبؽذ، هتقشف ؿیشهبًًْی  س دُذ ثذّى آى کَ هقذ تولک آىؿیشهزبص هشا

ؽْد ّ دس  مشثَ هضکْم هی( ۵۸الوخل ثَ ؽالم تب ) هضغْة ّ ػالٍّ ثش رجشاى خغبسات ّاسدٍ ّ پشداخت ارشت

هضکْم خْاُذ ؽذ ّ فْستی کَ هٌتلغ ؽذٍ ثبؽذ ػالٍّ ثش هزبصات هزکْس ثَ رضای ًوذی هؼبدل هجلؾ اًتلبػی 

ُوچٌیي اعت دس فْستی کَ ثَ ػلت اُوبل یب تلشیو هْرت تنییغ اهْال ّ ّرٍْ دّلتی گشدد ّ یب آى سا ثَ 

هقبسكی ثشعبًذ کَ دس هبًْى اػتجبسی ثشای آى هٌظْس ًؾذٍ یب دس ؿیش هْسد هؼیي یب صایذ ثش اػتجبس هقشف ًوْدٍ 

 .ثبؽذ

۰۹۹هبدٍ   

هؼبهلَ یب عبختي چیضی یب ًظبست دس عبختي یب اهش ثَ عبختي آى ثشای ُش یک اص داس اًزبم  ُش ؽخقی ػِذٍ

ثْدٍ اعت ثَ ّاعطَ تذلیظ دس هؼبهلَ اص رِت تؼییي ( ۰۹۴ُب ّ هإعغبت هزکْس دس هبدٍ ) اداسات ّ عبصهبى

ب دیگشی هوذاس یب فلت یب هیوت ثیؼ اص صذ هتؼبسف هْسد هؼبهلَ یب تولت دس عبختي آى چیض ًلؼی ثشای خْد ی

 .تضقیل کٌذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبسات ّاسدٍ ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ تب پٌذ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

۵۵۵هبدٍ   

ُش یک اص هغئْلیي دّلتی ّ هغتخذهیي ّ هأهْسیٌی کَ هأهْس تؾخیـ یب تؼییي یب هضبعجَ یب ّفْل ّرَ یب 

ذام ّ ّرَ یب هبلی اخز یب اهش ثَ اخز آى هبلی ثَ ًلغ دّلت اعت ثش خالف هبًْى یب صیبدٍ ثش هوشسات هبًًْی اه

ًوبیذ ثَ صجظ اص دّ هبٍ تب یک عبل هضکْم خْاُذ ؽذ. هزبصات هزکْس دس ایي هبدٍ دس هْسد هغئْلیي ّ هأهْسیي 



صن هغتشد  ؽِشداسی ًیض هزشی اعت ّ دس ُش صبل آى چَ ثشخالف هبًْى ّ هوشسات اخز ًوْدٍ اعت ثَ ری

گشدد هی . 

۵۵۵هبدٍ   

هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی کَ ثشصغت هأهْسیت خْد اؽخبؿ سا اریش یب اعتخذام کشدٍ یب هجبؽشت ُش یک اص 

صول ّ ًول اؽیبیی سا ًوْدٍ ثبؽذ ّ توبم یب هغوتی اص ارشت اؽخبؿ یب ارشت صول ّ ًول سا کَ تْعو آًبى ثَ 

بٍ تب عَ عبل هضکْم ػول آهذٍ اعت ثَ صغبة دّلت آّسدٍ ّلی ًپشداختَ ثبؽذ ثَ اًلقبل هْهت اص عَ ه

ٍٔ هغتخذهیٌی کَ اؽخبؿ سا ثَ ثیگبسی گشكتَ ّ ارشت آى هی ُب سا خْد  ؽْد ّ ُویي هزبصات هوشس اعت دسثبس

صن هغتشد ًوبیذ ثشداؽتَ ّ ثَ صغبة دّلت هٌظْس ًوْدٍ اعت ّ دس ُش فْست ثبیذ ارشت هأخْرٍ سا ثَ ری . 

۵۵۵هبدٍ   

شصغت هأهْسیت خْد صن داؽتَ اعت اؽخبفی سا اعتخذام ّ ُش یک اص هغتخذهیي ّ هأهْسیي دّلتی کَ ث

ای کَ اریش یب اعتخذام کشدٍ اعت ثَ صغبة دّلت هٌظْس ًوبیذ یب خذهَ ؽخقی خْد  اریش کٌذ ّ ثیؼ اص ػذٍ

مشثَ ّ تأدیَ ( ۵۸ُب سا ثَ صغبة دّلت هٌظْس ثذاسد ثَ ؽالم تب ) سا رضء خذهَ دّلت هضغْة ًوبیذ ّ صوْم آى

تشتیت كْم ثَ صغبة دّلت هٌظْس داؽتَ اعت هضکْم خْاُذ گشدیذهجلـی کَ ثَ  . 

۵۵۵هبدٍ   

ُب ّ اداسات ّ  داس ّظیلَ هذیشیت ّ عشپشعتی دس ّصاستخبًَ ُش یک اص کبسهٌذاى ّ کبسکٌبى ّ اؽخبؿ ػِذٍ

ؾخیقبت ُب ّ ت ُب ّ هٌبهقَ کَ ثبلوجبؽشٍ یب ثَ ّاعطَ دس هؼبهالت ّ هضایذٍ( ۰۹۴ُبی هزکْس دس هبدٍ ) عبصهبى

الؼول یب پبداػ ثشای  الضصوَ ّ صن ّ اهتیبصات هشثْه ثَ دعتگبٍ هتجْع، تضت ُش ػٌْاًی اػن اص کویغیْى یب صن

خْد یب دیگشی ًلؼی دس داخل یب خبسد کؾْس اص هشین تْاكن یب تلبُن یب تشتیجبت خبؿ یب عبیش اؽخبؿ یب 

ف دعتگبٍ هتجْػَ ثش ػِذٍ آى چیضی ثخشد یب ثغبصد یب ُب هٌظْس داسد یب ثذّى هأهْسیت اص هش ًوبیٌذگبى ّ ؽؼت آى

دس هْهغ پشداخت ّرُْی کَ صغت ّظیلَ ثَ ػِذٍ اّ ثْدٍ یب تلشیؾ صغبثی کَ ثبیذ ثَ ػول آّسد ثشای خْد یب 

ؽْد ّ دس فْستی کَ  دیگشی ًلؼی هٌظْس داسد ثَ تأدیَ دّ ثشاثش ّرٍْ ّ هٌبكغ صبفلَ اص ایي هشین هضکْم هی

ٍٔ آى گشدد ثَ صجظ اص ؽؼ هبٍ  تـییش دس هوذاس یب کیلیت هْسد هؼبهلَ یب اكضایؼ هیوت توبمػول ّی هْرت  ؽذ

 .تب پٌذ عبل ّ یب هزبصات ًوذی اص عَ تب عی هیلیْى سیبل ًیض هضکْم خْاُذ ؽذ

۵۵۸هبدٍ   

آًبى ُب ّ اّسام ّ اعٌبدی کَ صغت ّظیلَ ثَ  ُش یک اص هغتخذهیي دّلتی اػن اص هنبیی ّ اداسی، ًْؽتَ

ُب دادٍ ؽذٍ اعت سا هؼذّم یب هخلی ًوبیذ یب ثَ کغی ثذُذ کَ  عپشدٍ ؽذٍ یب ثشای اًزبم ّظبیلؾبى ثَ آى

ثبؽذ ػالٍّ ثش رجشاى خغبست ّاسدٍ ثَ صجظ اص عَ هبٍ تب یک عبل  ثَ لضبظ هبًْى اص دادى ثَ آى کظ هوٌْع هی

 .هضکْم خْاُذ ؽذ

۵۵۰هبدٍ   



ٍٔ )ُش یک اص هأهْسیي اداسات ّ  کَ اص سّی ؿشك ّ ثش خالف صن دسثبسٍ یکی اص ( ۰۹۴هإعغبت هزکْس دس هبد

هشكیي اظِبس ًظش یب اهذاهی کشدٍ ثبؽذ ثَ صجظ تب عَ هبٍ یب هزبصات ًوذی تب هجلؾ یک هیلیْى ّ پبًقذ ُضاس 

 .سیبل ّ رجشاى خغبست ّاسدٍ هضکْم خْاُذ ؽذ

۵۵۵هبدٍ   

کَ اص ّهْع رشم استؾب یب ( ۰۹۴ُب ّ هإعغبت هزکْس دس هبدٍ ) هبىُش یک اص سؤعب یب هذیشاى یب هغئْلیي عبص

دس عبصهبى یب هإعغبت تضت ( ۵۵۵ّ )( ۰۹۹اختالط یب تقشف ؿیشهبًًْی یب کالُجشداسی یب رشاین هْمْع هْاد )

ٍ اداسٍ یب ًظبست خْد هطلغ ؽذٍ ّ هشاتت سا صغت هْسد ثَ هشارغ فالصیتذاس هنبیی یب اداسی اػالم ًٌوبیذ ػالّ

 .ثش صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل ثَ اًلقبل هْهت اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل هضکْم خْاُذ ؽذ

توشد ًغجت ثَ هأهْسیي دّلت -كقل چِبسدُن   

۵۵۵هبدٍ   

ُش گًَْ صولَ یب هوبّهتی کَ ثب ػلن ّ آگبُی ًغجت ثَ هأهْسیي دّلت دس صیي اًزبم ّظیلَ آًبى ثَ ػول آیذ 

ثَ ؽشس ریل اعت ؽْد ّ هزبصات آى توشد هضغْة هی : 

 .ُش گبٍ هتوشد ثَ هقذ تِذیذ اعلضَ خْد سا ًؾبى دُذ، صجظ اص ؽؼ هبٍ تب دّ عبل -۱

عبل ُش گبٍ هتوشد دس صیي اهذام دعت ثَ اعلضَ ثشد، صجظ اص یک تب عَ -۲ . 

 .دس عبیش هْاسد صجظ اص عَ هبٍ تب یک عبل -۳

ثؾْد ثَ هزبصات ُش دّ رشم هضکْم خْاُذ ؽذاگش هتوشد دس ٌُگبم توشد هشتکت رشم دیگشی ُن  :تبصره . 

 


