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 ثبكض : بص ِٕبلوٗ ثٗ كغح ػيغ ِياؿٕ -1-8

 اٌف ( صػٛتٕبِٗ ِٕبلوٗ 

 ُالػبت ٚ كغايَ ِغثٍٛ ثٗ ِٕبلوٗ ة ( ا

 پ ( ّٔٛٔٗ لغاعصاص ِوٛة وبعفغِب 

 پغصاست  جبَ تؼٙضات ٚ پيق٘بي ًّبٔتبِٗ كغوت صع ِٕبلوٗ ، ُدـٓ أ ( فغَ ت

 ٘ب (  ِبت ًِٛٛع لغاعصاص ) پيٛؿت( جؼئيبت ٚ كغح سض ث

 امضاء اش دفتسخاوٍ زسمي بساي صاحبان امضاء مجاش ي تعُد آيز  اصل گًاَي س(

ش(اصل يوالتىامٍ محضسي مبىي بس ايىىٍ امضاء وىىدگان پيطىُاد اش سًي صاحبان امضاء وىىدگان مىالصٍ گس مجاش 

 بٍ ايىىاز بًدٌ اود.)دزصًزتيىٍ صاحبان امضاء مجاش ، اسىاد مىالصٍ زا امضاء وىمًدٌ باضىد(

 صاعٔضگبْ اٌِبء ِجبػ ٚ تؼٙض آٚع اؿبؿٕبِٗ ٚ آسغيٓ عٚػٔبِٗ عؿّي ِغثٍٛ ثٗ تغييغات كغوت ٚ توٛيغ (  م

  .....ي يا اظُاز وامٍ مالياتي سال  .........ض( ازائٍ صًزت َاي مالي حسابسسي ضدٌ مىتُي بٍ سال مالي 

 (ازائٍ وپي مصدق ود التصادي ي گًاَيىامٍ ثبت وام مًديان مالياتيط

 % مبلغ لسازداد دز َىگام عمد لسازداد. 10ازائٍ ضماوتىامٍ باوىي حسه اوجام تعُدات معادل  ظ(تًاوائي

ؿبي گظكتٗ ثب اعائٗ اؿٕبص ِثجتٗ )لغاعصاص٘بي لجٍي( ٚ يهه   5ع( صاعا ثٛصْ دضالً يه لغاعصاص تأِيٓ ّٔه هٕبيغ صع 

 ِٛعص عًبيتٕبِٗ ُدـٓ أجبَ وبع اػ وبعفغِبيبْ طيغثَ

ٚ ِجٛػ اػ هٕبيغ ٚ ِؼبصْ ِجٕي ثغ اؿتشغاج ّٔه ٚ يهب ُهغف    ػ پغٚأٗ ثٙغٖ ثغصاعي اػ ِؼضْ ّٔهػ(صاعا ثٛصْ ِجٛ

 لغاعصاص ثب كغوت صاعٔضٖ پغٚأٗ ثٙغٖ ثغصاعي اػ ِؼبصْ ثب اعائٗ اؿٕبص ِثجتٗ.

صع  ّ٘هغاٖ ثبصػٛتٕبِهٗ كهغوت   وهٗ اػ ؿهٛي ِٕبلوهٗ گهؼاع     ٔـشٗ اػ اؿٕبصِٕبلوٗ  يهاٌِبء ٚ ِّٙٛع ّٔٛصْ -2-8

 كض.تـٍيُ پيلٕٙبصصٕ٘ضٖ سٛا٘ض لوِٕٗب
 
 گبٔٗ لغاع گيغص : ٘بي ؿٗ اؿٕبص ِٕبلوٗ ثبيض ثٗ تغتيت ػيغ صع پبوت-9

پاوت )الف( حايي ضماوتىامٍ باوىي،فيص باوىي ي يا چه تضميه ضدٌ باوىي بٍ ضرس  تعيريه ضردٌ دز دعًتىامرٍ     
ماٌ لابل تمديد باضد . چىاوچرٍ   3ماٌ دازاي اعتباز بًدٌ ي بعداش آن ويص بٍ مدت  3وٍ بايد حدالل  مىالصٍ خًاَد بًد

َاي تأميه ضماوتىامٍ با تًافرك   َا پايان يابد ي وياش بٍ تمديد ضماوتىامٍ باضد بساي جبسان َصيىٍ مدت اعتباز ضماوتىامٍ
 طسفيه الدام خًاَد ضد .

 باضد :  پاوت )ب( وٍ حايي مدازن ذيل مي
ي سايس مدازن ي اطالعرات خًاسرتٍ ضردٌ بايسرتي برٍ       8-1وليٍ صفحات اسىاد مىالصٍ تعييه ضدٌ دز بىد
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 ول مدت لرسازداد بصرًزت ليعري باضرد.     باضد ي ليمت پيطىُادي بايد بساي  پاوت )ج( محتًي پيطىُاد ليمت مي
 ماٌ اعتباز داضتٍ باضد . 3ضمىاً ليمت پيطىُادي بايد با ليد حسيف ، عدد ي بٍ زيال ي تًاماً وًضتٍ ضًد ي بساي مدت 

 

 
  پاورت  ي جمعراً دز لفراف يرا     َسيه اش سٍ پاوت الف ، ب ي ج بايد  چ (
 پاوت مروًز ي لفاف آن ورام ي وطراوي ضرسوت وىىردٌ دز مىالصرٍ ي       3ديگسي گراضتٍ ضًد ي زيي َسيه اش   
 بٍ يضً  وًضتٍ ضدٌ باضد.« تا تازيخ .../.../... باش وطًد»د ي مىالصٍ ي عبازت ضمازٌ وامٍ دعًت بٍ ازائٍ پيطىُا  

 

٘بي ِذتٛي پيلٕٙبص ثبيض ثٛؿيٍٗ پيه پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ثٗ ٔلبٔي تؼييٓ كضٖ صع صػٛتٕبِٗ ِٕبلوهٗ تـهٍيُ    پبوت-1-10
 وبعفغِب گغصص .

 عؿيض ثب ليض تبعيز وبًِ ٚهٛي ، ِِبٌجٗ ٚ اسظ گغصص .٘بي تذٛيٍي ثبيض  صع ِمبثً تـٍيُ پبوت-2-10

كٛص ، صع هٛعتيىٗ ثٗ ِٛلهغ صعيبفهت ٔلهٛص ، وبعفغِهب      صع ِٛعص پيلٕٙبصاتي وٗ ثب پـت ؿفبعكي اعؿبي ِي-3-10
 ِـئٌٛيتي ٔشٛا٘ض صاكت .

 تـٍيُ كٛص ، صعيبفت ٔشٛا٘ض كض. 6پيلٕٙبص٘بيي وٗ صيغتغ اػ ٍِٙت ِمغع صع ثٕض  

طوغ گغصيضٖ اؿت ثٗ تغتيت ػيغ يىي پؾ اػ صيگغي   6٘بي ِذتٛي پيلٕٙبص٘ب صع ؿبػت ٚ تبعيشي وٗ صع ثٕض  پبوت
 ثٗ ٚؿيٍٗ وّيـيْٛ ِٕبلوٗ ثبػ سٛا٘ض كض .

 اٌهظوغ ٚ   فهٛق  5ي ايٓ پبوت ثهٗ تغتيهت تؼيهيٓ كهضٖ صع ثٕهض      ااٌف : اثتضا پبوت اٌف ثبػ سٛا٘ض كض . ٘غگبٖ ِذتٛ
 كغايَ صيگغ ايٓ صؿتٛعاٌؼًّ وبًِ ٔجبكض ، پيلٕٙبص ِغصٚص ٚ پبوبت صيگهغ ِفتهٛح ٔشٛا٘هض كهض ٚ ػيٕهب  ثهٗ           
 پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ِـتغص سٛا٘ض كض .    

ثبػ  "ب"ثلغدي وٗ صع ثبال ثيبْ كض صع پبوت هذيخ گظاعصٖ كضٖ ٚ وبًِ ثبكض ، پبوت  "الف"ة : ٘غگبٖ پبوت 
 ٚ ايِٕٓبلوٗ ٚ اؿٕبص  صٕ٘ضٖ ِضاعن ِٛعص صعسٛاؿت صع آگٙي سٛا٘ض كض ٚ چٕبٔچٗ پيلٕٙبص 

ِفتٛح سٛا٘ض كض ، صع غيغ ايٓ هٛعت پبوت   "ج"دبئؼ كغايَ تلشين صاصٖ كٛص ، پبوت ٚ اعائٗ صؿتٛعاٌؼًّ عا 
 لغاع "ب" ٚ  "الف"٘بي كٛص . ٘يچگٛٔٗ پيلٕٙبص ليّتي ٔجبيض صع پبوت ػيٕب  ثٗ پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ِـتغص ِي "ج" ِبٌي

وبًِ ٚ ِِٕجك ثب كغايَ اػالَ كضٖ ٔجبكض ، پيلٕٙبص عص ٚ ؿپؾ ٔـجت ثٗ  "ب"ٚ صع هٛعتيىٗ پبوت   صاصٖ كٛص
 پيلٕٙبصي آٔٙبلجٛي ٚالغ كضٖ اؿت الضاَ ٚ ِجبٌغ پيلٕٙبص صٕ٘ضگبٔي وٗ پيلٕٙبص آٔٙب ِٛعص  "ج"افتتبح پبوت 

تٛإٔض صع  ّٔبيٕضگبْ ِجبػ پيلٕٙبص صٕ٘ضگبْ ِيض.ّٔبي گغصص تب وبعفغِب ٔـجت ثٗ تؼييٓ ثغٔضٖ الضاَ هٛعتجٍّؾ ِي
 اؿت .  وّيـيْٛ افتتبح پبوبت دٌٛع يبثٕض ، دك عص يب لجٛي ٘غيه يب وٍيٗ پيلٕٙبصات ثغاي وبعفغِب ِذفّٛ
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يٓ ػٍّي وبعفغِهب  پيّبٔىبع تذت ٘يچ كغايِي دك أتمبي يب ٚاگظاعي لغاعصاص ثٗ غيغ عا ٔضاعص ٚ صع هٛعت ثغٚػ چٕ
 تٛأض لغاعصاص عا فـز ّٔبيض . پؾ اػ ًجَ ًّبٔتٕبِٗ پيّبٔىبع ، ِي

ُدـٓ ثبٔىي % ِجٍغ لغاعصاص ًّبٔتٕبِٗ 10ثبيض صع ػِبْ اٌِبء لغاعصاص ِؼبصي  لغاعصاص ، ثغٔضٖ ِٕبلوٗ ِي  7ِِبثك ِبصٖ 

 ثبكض . ب اعائٗ ّٔبيض ٚ تغتيت اؿتغصاص آْ ِِبثك ِبصٖ ِظوٛع ِيأجبَ تؼٙضات عا تٙيٗ ٚ ثٗ وبعفغِ

لهغاعصاص عا صع استيهبع    7عٚػ ثؼضاػ ثغٔضٖ كضْ ، ًّبٔتٕبِٗ ًِٛهٛع ِهبصٖ    10ثغٔضٖ ِٕبلوٗ ٍِؼَ اؿت ظغف ِضت 

لهٕٙبص سهٛص تـهٍيُ ّٔهٛصٖ اؿهت      اي اػ آْ عا اٌِبء ٚ ًّيّٗ پي وبعفغِب لغاع ص٘ض ٚ ِتٓ لغاعصاص عا وٗ لجال  ّٔٛٔٗ

 ثغاؿبؽ ليّت پيلٕٙبصي سٛص ِٙغ ٚ اٌِبء ٚ ثٗ وبعفغِب تـٍيُ ّٔبيض . صع غيغ ايٕوٛعت ؿپغصٖ كغوت صع ِٕبلوٗ 

ك وٗ تـٍيُ ّٔٛصٖ اؿت ثٗ ٔفغ وبعفغِب ثضْٚ ٘يچگٛٔٗ تلهغيفبت اصاعي ًهجَ ٚ ثغٔهضٖ ِهظوٛع ده      5ًِٛٛع ثٕض 

٘يچگٛٔٗ اػتغاى يب اصػبيي ٔـجت ثٗ آْ ٔشٛا٘ض صاكت . چٕبٔچٗ ٔفغ صَٚ ثغٔضٖ ِٕبلوٗ دبًغ ثٗ أؼمبص لغاعصاص ٔلٛص 

 ٔبِٗ ِؼبِالت كغوت الضاَ سٛا٘ض ّٔٛص . ؿپغصٖ ٚي ٔيؼ ًجَ سٛا٘ض كض ٚ ؿپؾ وبعفغِب ثغُجك ًٛاثَ ٚ آئيٓ

 وٕٕضگبْ ثبؿتثٕبي ثغٔضگبْ اٚي ٚ صَٚ ثٗ آٔبْ ِـتغصص سٛا٘ض  كغوت 5 ِٕضعج صع ثٕض ؿپغصٖ ٘بياٌف : 

 كٛص . كض . ًّبٔتٕبِٗ ثغٔضٖ صَٚ پؾ اػ ػمض لغاعصاص ثب ثغٔضٖ اٚي ِٕبلوٗ ِـتغص ِي    

لغاعصاص ِـتغص سٛا٘ض كض .  7ثغٔضٖ ِٕبلوٗ پؾ اػ اعائٗ ًّبٔتٕبِٗ ُدـٓ أجبَ تؼٙضات ًِٛٛع ِبصٖ  ؿپغصٖة : 

 ُ ايٓ ًّبٔتٕبِٗ ثٗ ِٕؼٌٗ ايٓ اؿت وٗ ثغٔضٖ اػ اٌِبء ٚ ِجبصٌٗ لغاعصاص سٛصصاعي وغصٖ ػضَ تـٍي

 اؿت ٚ ٚجٗ ًّبٔتٕبِٗ ثٗ ٔفغ وبعفغِب ًجَ ٚ ثغٔضٖ ٘يچگٛٔٗ دك اػتغاى يب اصػبيي ٔشٛا٘ض صاكت .   

صاصٖ ٔشٛا٘ض كض ٚ وٍيٗ ِفبص پيلٕٙبص دضالً ثبيـتي پؾ اػ تـٍيُ پيلٕٙبصات ثٗ ٘يچگٛٔٗ تمبًبي اؿتغصاص تغتيت اثغ 

 ِبٖ ِؼتجغ ثبكض . 3ثغاي 

تٕبلن ٚ اثٙبَ  ،سٛعصگي  لٍُ ايغاص، ،ٚ ِضاعن استالف ِٕبلوٗ ًّٓ ِِبٌؼٗ اؿٕبص ، وٕٕضگبْ  چٕبٔچٗ يىي اػ كغوت

ٚ صع آْ هٛعت ثالفبهٍٗ ، ثبكض ؿٛاي ٚ يب اثٙبَ صاكتٗ صع اؿٕبص ِلب٘ضٖ ّٔبيض ٚ يب صع هٛعتيىٗ ٔـجت ثٗ ِفَٙٛ آْ 

اثٙبِبت اػالَ ٚ  پؾ اػ عؿيضگي ثٗ ًِٛٛع  ِٕبلوٗ گؼاعًِٛٛع عا وتجب  ثٗ دضاوثغ يه ٘فتٗ لجً اػ تلىيً جٍـٗ 

 سٛا٘ض ّٔٛص . اعؿبيثٗ وٍيٗ كغوت وٕٕضگبْ پبؿز عا ٔىبت تظوغ صاصٖ كضٖ عا عٚكٓ ّٔٛصٖ ٚ ٚ 

 



 (4 ) 
 

 لغاعصاص ػًّ سٛا٘ض كض . 6پغصاست ثغاؿبؽ ِبصٖ 

پيلٕٙبصات ثبيـتي ثضْٚ ليض ٚ كغٍ ٚ هغيخ ثبكض ٚ پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ ثبيض ليّت پيلٕٙبصي سٛص عا ثبتٛجٗ ثهٗ  -1-19

٘بيي  اعائٗ ّٔبيض ٚ ايٓ لـّت كبًِ تّبَ ٘ؼيٕٗكغايَ ٚ ِلشوبت فٕي پيٛؿت ٚ صعٔظغ صاكتٓ تًٛيذبت ِغثُٛٗ 

اؿت وٗ ِّىٓ اؿت صع جغيبْ اجغاي وبع٘ب ٚ ثغاي أجبَ آْ ٚالغ كٛٔض ٚ ثب صع ٔظغ گهغفتٓ تّهبَ ِشهبُغٖ ٘هب ،     

ِـئٌٛيت ٘ب ٚ تؼٙض٘بيي اؿت وٗ صع اؿٕبص ِٕبلوٗ ثٗ هغادت ٚ يب ثٗ هٛعت ًّٕي ثيبْ كضٖ ٚ كغوت صع ِٕبلوٗ 

 ثغ ِجٕبي آْ ٘ب هٛعت ِي گيغص.

 % اًبفٗ ٚ يب اػ آْ وُ ّٔبيض 25لغاعصاص ثٗ سضِبت ًِٛٛع لغاعصاص  12ثك ِفبص ِبصٖ تٛأض ِِب وبعفغِب ِي-2-19

ثٗ پيلٕٙبصات فبلض اٌِبء ، ِجُٙ ، ِلغٍٚ ٚ ِشضٚف ٚ ثضْٚ ؿپغصٖ ٚ پيلٕٙبصاتي وٗ پؾ اػ أمٌبء ِضت  -3-19

 ِمغع صع آگٙي ِٕبلوٗ ٚاهً كٛص ، تغتيت اثغ صاصٖ ٔشٛا٘ض كض .

جً اػ تـٍيُ پيلٕٙبص ِٕبلوٗ، اؿٕبص ِٕبلوٗ عا ثٗ صلت ثغعؿي وغصٖ ٚ تّبَ اُالػبت الػَ ثٗ ِٕبلوٗ گغ ثبيض ل-4-19

 ثضؿت آٚعص. ِٕبلوٗ گغ ، پؾ اػ تـٍيُ پيلٕٙبص ، ّٔي تٛأض اؿتٕبص ثٗ ٔبآگب٘ي ٚ اكتجبٖ سٛص وٕض.

كٛص، ليّهت ٘هغ يهه اػ     صع ِٛاعصيىٗ ُجك اؿٕبص ِٕبلوٗ ،ليّت الالَ وبع ثبيض اػ ؿٛي ِٕبلوٗ گغ پيلٕٙبص -5-19

الالَ جضٚي يب فٙغؿت ِمبصيغ ٚ ليّت ٘ب ، ثبيض صع ِمبثً آْ ٔٛكتٗ كٛص. ٘غگبٖ ليّت لِؼهي صع ِمبثهً آْ ٔٛكهتٗ    

ٔلضٖ ثبكض ، فغى ثغ ايٓ سٛا٘ض ثٛص وٗ ليّت آْ لٍُ ، صع ؿبيغ الالَ جضٚي ِمبصيغ ليّتٙب ، ِٕظٛع گغصيضٖ اؿهت.  

ٚ ٚادض ثٙبي ٘غ لٍُ ثب ليّت وً آْ لٍُ ، ليّت وً آْ لٍُ ِجٕب سٛا٘ض  صع هٛعت تٕبلي ثيٓ دبهً ًغة ِمضاع

 ثٛص. ّ٘چٕيٓ صع هٛعت تٕبلي ثيٓ دبهً جّغ ليّتٙبي وً الالَ ثب ِجٍغ پيلٕٙبصي ، ِجٍغ پيلٕٙبص ِجٕب سٛا٘ض ثٛص.

ِٕبلوٗ عا ثٗ صلت  كغوت صع ِٕبلوٗ ٚ تـٍيُ پيلٕٙبص ، ثّٕؼٌٗ آْ تٍمي سٛا٘ض كض وٗ ِٕبلوٗ گغ تّبَ اؿٕبص -6-19

ِِبٌؼٗ وغصٖ ٚ اُالػبت ِغثٍٛ ثٗ آٔٙب عا تب دضي وٗ يه ِٕبلوٗ گغ ثبتجغثٗ ِي تٛأض ثضؿت آٚعص ، ثضؿهت آٚعصٖ  

 اؿت ٚ اثٙبَ يب اكتجب٘ي ثٗ ٔظغ اٚ صع اؿٕبص ِٕبلوٗ ٚجٛص ٔضاعص. 

 ٔبَ ٚ اٌِبء پيلٕٙبص صٕ٘ضٖ
 

 : ِٕبلوٗ گؼاع

 كغوت ِضيغيت تٌٛيض ثغق ٔىب



 (5 ) 

 

 

 ثٗ ٔلبٔي :    ٔظغ ثٗ ايٕىٗ ) * (                        

ِبيً اؿت صع ِٕبلوٗ ِغثٍٛ ثٗ              كغوت ّٔبيض ، ٌظا ايٓ ثبٔه اػ ) * (                          صع ِمبثً ) ** 

 عيبي            ػضص             ثغاي ِجٍغ ثٗ     (                       

عيههبي ( تٌههّيٓ ٚ تؼٙههض                  ) ثذغٚف                                    

ثههٗ ايههٓ ثبٔههه اُههالع ص٘ههض وههٗ پيلههٕٙبص               ّٔبيض چٕبٔچٗ ) * * ( ِي

ـٍيُ ًّبٔت ُدـٓ أجبَ تؼٙضات وٕٕضٖ ٔبِجغصٖ ِٛعص لجٛي ٚالغ كضٖ ٚ ِلبعاٌيٗ اػ اٌِبي لغاعصاص ِغثٍٛ يب ت كغوت

 ٘غ ِجٍغي عا وٗ  عيبي   لغاعصاص صع ِضت ِمغع اؿتٕىبف ّٔٛصٖ تبِيؼاْ                           

ِِبٌجٗ ّٔبيض ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚهيٓ تمبًهبي وتجهي ٚاههٍٗ اػ              كغوت ) * * ( 

بف يهب البِهٗ صٌيهً ٚ يهب     ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبجي ثٗ اثجبت اؿتٕى         ؿٛي كغوت ) * * ( 

 صعٔه  صع ٚجهٗ يهب دٛاٌهٗ وهغص       هضٚع اظٙبعٔبِٗ يب الهضاِي اػ ِجهبعي لهبٔٛٔي يهب لٌهبيي صاكهتٗ ثبكهض ، ثهي        

 ثپغصاػص .         كغوت ) * * ( 

ِهؼهتهجهههغ ثهههٛصٖ ٚ ثهٕهههب ثهههٗ صعسٛاؿههت      ايهٓ ًهّهبٔهتهٕهبِهٗ تهب آسهغ ؿهبػت اصاعي عٚػ

اي ِضت ؿٗ ِبٖ صيگغ لبثً تّضيض سٛا٘ض ثٛص ٚ صع هٛعتي وٗ ثغ          كغوت) * * ( 

 ثبٔه ٔتٛأض يبٔشٛا٘ض ِضت ايٓ ًّبٔتٕبِٗ عا تّضيض وٕض ٚ يب ) * (

صع ايٓ هٛعت ثبٔه ِتؼٙض اؿهت ثهضْٚ ايٕىهٗ     ِٛججبت تّضيض عا فغاُ٘ ٔـبػص ٚ ثبٔه عا ِٛافك ثب تّضيض ّٕٔبيض ، 

 فٛق عاصع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص )* *(ادتيبج ثٗ ِِبٌجٗ ِجضص ثبكض ِجٍغ ِغلَٛ 

 پغصاست وٕض.

 

 

         

  

 ) * * ( ٔبَ وبعفغِب ٔٛكتٗ كٛص .

 

 ) * ( ٔبَ پيّبٔىبع ٔٛكتٗ كٛص .



 

 ِٗ ثبٔىي كّبعٖ                  ِؼِٛفب  ثٗ لغاعصاص كّبعٖ                            ِٛعر               تؼٙض ٔب

 ٚ ) * * (     ِٕؼمض ثيٓ ) * (                        

ايٓ ثبٔه ثغاي ُدـهٓ اجهغاي تؼٙهضاتي وهٗ ثّٛجهت لهغاعصاص               ثٕب ثٗ صعسٛاؿت ) * (   

وٕهض صع   ثٗ ػٙضٖ گغفتٗ اؿت تؼٙهض ِهي            بي تؼٙضاتي وٗ ) * (         االكبعٖ صع لج فٛق

 ثٕب ثٗ تلشين ) *   * (        هٛعتيىٗ ) * (         

اػ أجبَ ٚ اجغاي ٘غيه اػ تؼٙضات ٔبكيٗ اػ لغاعصاص ِظوٛع تشٍف ٚعػص تب ِيؼاْ                            عيهبي ٘هغ   

ثٗ ٘غ ػٕٛاْ ٚ ٘غ جٙتي وٗ سٛص تلهشين سٛا٘هض صاص ،             ِجٍغي عا وٗ ) ** (

ِِبٌجٗ ّٔبيض ٚ ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚيٓ تمبًبي وتجي ثضْٚ ايٕىٗ ِذتبج ثٗ هضٚع اظٙبعٔبِٗ يب الضاِي اػ ِهجههغاي  

       لهبٔهٛٔهي ٚ لهٌهبئي يهب ِمهبَ صيگهغ صاكهتٗ ثهبكهض ٚ يهب ٔيبػ ثهٗ اثهجبت لهوٛعٚ يهب تشٍف ) * (        

      صاكتٗ ثبكض ، ثالصعٔ  صع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص ) ** (           

 ثپغصاػص .          

 اؿت ٚ ثٕبثٗ صعسٛاؿت        اػهتهجبع ايهٓ ًّهبٔهتهٕهبِٗ تهب آسهغ ٚلهت اصاعي عٚػ           ِهضت

ثغاي ِضتي وٗ صعسٛاؿت كٛص لبثهً تّضيهض سٛا٘هض ثهٛص ٚ صع                 ) ** (

 عتيىٗ ثبٔه ٔتٛأض ٚ يب ٔشٛا٘ض ِضت ايٓ ًّبٔتٕبِٗ عا تّضيض ّٔبيض يب ) * (هٛ

ِٛججبت تّضيض عا لجً اػ أمٌبي ِضت ِغلَٛ فٛق ٔؼص ثبٔه فغاُ٘ ٔـبػص ٚ ثبٔه عا دبًغ ثٗ تّضيض ّٕٔبيض ، ثبٔه 

ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص ) ** صع ايٓ هٛعت ِتؼٙض اؿت ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبج ثٗ ِِبٌجٗ ِجضص ثبكض ِجٍغ ِغلَٛ فٛق عا صع 

 پغصاست وٕض .              (

 

 

          

 

 ) * * ( ٔبَ وبعفغِب ٔٛكتٗ كٛص .

 

 ) * ( ٔبَ پيّبٔىبع ٔٛكتٗ كٛص .

 

 

 

 



 

 ثيٓ ) * (  ِٛعر                  ايٕىٗ ُجك لغاعصاص كّبعٖ              ٔظغ ثٗ

عيبي ثٗ ػٕٛاْ           لغاع اؿت ِجٍغ             ( ٚ ) ** 

پغصاست گغصص ، ايٓ ثبٔه ِتؼٙض اؿت ٘هغ ِجٍغهي عا تهب              پيق پغصاست ثٗ ) * (

 عيبي وٗ اػ ُغف ) ** (         ِيؼاْ 

ثٗ ِذي صعيبفت اٌٚيٓ تمبًبي وتجي ٚ ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبج ثٗ هضٚع اظٙبعٔبِٗ يهب الهضاِي اػ ِجهغاي    ِِبٌجٗ كٛص 

اصاعي يب لٌبئي ٚ يب ِمبَ صيگغ ٚ يب طوغ ػٍتي صاكتٗ ثبكض ، ثالصعٔ  ِجٍغ ِٛعص صعسٛاؿت عا صع ٚجٗ يب دٛاٌٗ وغص 

 ثپغصاػص .        ) ** ( 

 ػ             ِؼتجغ ثٛصٖ ٚ ثٕب ثٗ تمبًبي ) ** (ايٓ ًّبٔتٕبِٗ تب آسغ ٚلت اصاعي عٚ   

ثغاي ِضتي وٗ صعسٛاؿت كٛص لبثً تّضيض سٛا٘ض ثٛص ٚصع هٛعتي وٗ ثبٔه ٔتٛأض يب ٔشٛا٘ض ِهضت ايهٓ تؼٙهض عا    

ِٛججبت تّضيض عا فغاُ٘ ٔـبػص ٚ ثبٔه عا ِٛافك ثب تّضيض           تّضيض وٕض ٚ يب ) * ( 

تؼٙض اؿت ثضْٚ ايٕىٗ ادتيبج ثٗ ِِبٌجٗ ِجضص ثبكض ِجٍغ ِغلَٛ فٛق عا صع ٚجهٗ يهب   ّٕٔبيض ، صع ايٓ هٛعت ثبٔه ِ

 پغصاست وٕض .              دٛاٌٗ وغص )** (

 

 

             

 

 

 

 ) * * ( ٔبَ سغيضاع ٔٛكتٗ كٛص .

 

 ) * ( ٔبَ فغٚكٕضٖ ٔٛكتٗ كٛص .

 

 
 


