آييه وامً چگُوگي تشكيم ،حدَد َظايف َ اختيارات َ چگُوگي عملكرد اوجمه ٌاي صىفي َ كاوُن
ٌاي مربُط ،مُضُع مادي  131قاوُن كار
ًِٛة ٘ 1771/10/6يئت ٚؾيؽاْ

فصم اَل – كليات:
ِبظٖ  - ۱ظؼ اخؽاي ِبظٖ ( )۱۳۱لبٔ ْٛوبؼ ًِٛ -ة  ، -۱۳۶۹ثٗ ِٕظٛؼ زفع زمٛق ِٕ ٚبفغ ِهؽٚع  ٚلبٔٔٛي  ٚثٙجٛظ
ٚضغ التًبظي وبؼگؽاْ  ٚوبؼفؽِبيبْ وٗ ضٛظ ِتضّٓ زفع ِٕبفغ خبِؼٗ ٔيؿ اقت ،وبؼگؽاْ ِهّٛي لبٔ ْٛوبؼ ٚ
وبؼفؽِبيبْ ٘ؽ زؽفٗ يب يٕؼت ِي تٛإٔع ثب ؼػبيت ِمؽؼات لبٔٔٛي  ٚايٓ آييٓ ٔبِٗ ِجبظؼت ثٗ تهىيً أدّٓ يٕفي
ّٔبيٕع.
ِبظٖ  - ۲وّتؽيٓ ًٔبة الؾَ ثؽاي تهىيً أدّٓ يٕفي وبؼگؽي ظؼ قطر وبؼگبٖ ظٖ ٔفؽ  ٚظؼ زؽفٗ يب يٕؼت زعالً
پٕدبٖ ٔفؽ ػض ٛاؾ زؽفٗ يب يٕؼت ِؽثٛط ظؼ لكّتي اؾ نٙؽقتبْ تب قؽاقؽ اقتبْ
ِي ثبنع .أدّٓ يٕفي وبؼفؽِبيي ،ثب ػضٛيت ظقت وُ ظٖ نطى زميمي يب زمٛلي (وبؼفؽِب) نبغً ظؼ آْ زؽفٗ
يب يٕؼت ظؼزٛؾٖ خغؽافي بيي ِٛؼظ ظؼضٛاقت ظؼ لكّتي اؾ يه اقتبْ تب قؽاقؽ وهٛؼ تهىيً ِي نٛظ.
تجًؽٖ  - ۱چٕبٔچٗ ظؼقطر يه اقتبْ ثٗ ٌسبظ ػعَ وكت ًٔبة يبظنعٖ ظؼ يه زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ،أدّٓ يٕفي
وبؼفؽِبيي لبثً تهىيً ٔجبنع ،خٙت فؽاگيؽ ّٔٛظْ آِْ ،ي تٛاْ أدّٓ يٕفي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ؼا ثبتٛخٗ ثٗ
تمبضبي وبؼفؽِبيبْ نبغً ظؼ اقتبْ ٘بي ِٛؼظ ٔظؽ ثب ٔظؽ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ظؼ زٛؾٖ خفؽافيبيي فؽاتؽ اؾ
اقتبْ تهىيً ظاظ.
تجًؽٖ  - ۲ظؼيٛؼتي وٗ ػٍي ؼغُ ؼػبيت تجًؽٖ (ًٔ ، )۱بة تهىيً أدّٓ يٕفي وبؼفؽِبئي ظؼ قطر يه زؽفٗ يب
يٕؼت ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنعٚ ،ؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ٔظؽ ٔٙبيي ظؼ ضًٛو اِىبْ تهىيً أدّٓ يٕفي ِٛؼظ ٔظؽ ؼا
اػالَ ِي ّٔبيع .
تجًؽٖ  -۳ػضٛيت وبؼفؽِبيبْ  ٚوبؼگؽاْ ثٗ اػتجبؼ نغً  ٚفؼبٌيت ٘بي ِطتٍف ،ظؼ أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼفؽِبيي يب
وبؼگؽي ِتفبٚت ِدبؾ اقتٌٚ ،ي ّٔي تٛإٔع ظؼ ثيم اؾ يه أدّٓ يٕفي وبؼفؽِبيي يب وبؼگؽي ثٗ ػٕٛاْ ؼئيف ٘يأت
ِعيؽٖ يب ظثيؽ أتطبة نٔٛع .
ِبظٖ  -۳ثٗ ِٕظٛؼ ّ٘بٕ٘گي ظؼ أدبَ ٚظبيف ِس ٌٗٛلبٔٔٛي  ،أدّٓ ٘بي يٕفي ٘ؽ زؽفٗ يب يٕؼت يه اقتبْ ِي
تٛإٔع ِطبثك ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٔكجت ثٗ تهىيً وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي آْ زؽفٗ يب يٕؼت ظؼ آْ اقتبْ العَ ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  - ۱وبٔ٘ ْٛبي أدّٓ ٘بي يٕفي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ظؼ اقتبْ ٘ب اؾ اختّبع ّٔبيٕعگبْ ظاؼاي زك ؼأي
٘يأت ِعيؽٖ زعالً پٕح أدّٓ يٕفي ِؽثٛط تهىيً ِي نٛظ.
تجًؽٖ  - ۲ظؼ نؽايطي وٗ ثٗ ٌسبظ ِسعٚظيت يه زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ،اِىبْ تهىيً وبِٔ ْٛؽثٛط ظؼ اقتبْ ِيكؽ
ٔجبنع ،أدّٓ ٘بي يٕفي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ِي تٛإٔع ثب تدّيغ اقتبْ ٘بي ظاؼاي زؽفٗ يب يٕؼت ِػوٛؼ  ،فمظ
يه وبٔ ْٛقؽاقؽي تهىيً ظٕ٘ع.
تجًؽٖ  -۳أدّٓ ٘بي يٕفي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ثبتٛخٗ ثٗ تؼعاظ اػضبي ضٛظ ّٔ ،بيٕعگبْ ِٛضٛع تجًؽٖ ( )۱ؼا ثٗ
ِدّغ ػِّٛي وبِٔ ْٛؽثٛط ِؼؽفي ِي ّٔبيٕع.
ِبظٖ  - ۴وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي زؽف يب يٕبيغ اقتبْ تٛقظ ّٔبيٕعگبْ ِؼؽفي نعٖ اؾ قٛي وبٔ٘ ْٛبي زؽفٗ يب
يٕؼت ضبو اقتبْ ِؽثٛط ثب تٛخٗ ثٗ تؼعاظ أدّٓ ٘بي يٕفي ػض ،ٛزعاوثؽ ثٗ تؼعاظ قٗ ّٔبيٕعٖ اؾ٘ؽ وبٔ ،ْٛطجك
اقبقٕبِٗ وبٔ ْٛزؽف يب يٕبيغ اقتبْ ّٔ ٚبيٕعگ بْ ِؼؽفي نعٖ اؾ قٛي أدّٓ ٘بي يٕفي وٗ وبِٔ ْٛؽثٛط ؼا
تهىيً ٔعاظٖ أع ،تأقيف ِي نٛظ.
تجًؽٖ  -تب ؾِبٔي وٗ ظؼ يه اقتبْ وبٔ٘ ْٛبي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو تهىيً نعٖ ثبنع ،أدّٓ ٘بي يٕفي اقتبْ
ِي تٛإٔع ثب تٛخٗ ثٗ تؼعاظ اػضب وٗ ظؼ اقبقٕبِٗ وبٔ ْٛزؽف يب يٕبيغ اقتبْ ِهطى ضٛا٘ع نعّٔ ،بيٕعگبْ ضٛظ ؼا
ثٗ ِدّغ ػِّٛي وبٔ ْٛزؽف يب يٕبيغ ّ٘بْ اقتبْ ِؼؽفي ّٔبيٕع.
ِبظٖ  -۵وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي ٘ؽ اقتبْ اؾ ّٔبيٕعگبْ وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي زؽف  ٚوبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي
يٕبيغ اقتبْ ثب تٛخٗ ثٗ تؼعاظ اػضب  ٚطجك اقبقٕبِٗ وبٔ ْٛاقتبْ تهىيً ِي نٛظ.
تجًؽٖ  - ۱تبؾِبٔي وٗ ظؼ يه اقتبْ ،وبٔ٘ ْٛبي أدّٓ ٘بي يٕفي زؽف يب يٕبيغ اقتبْ تهىيً نعٖ ثبنع ،أدّٓ
٘بي يٕفي اقتبْ ِي تٛإٔع ثب تٛخٗ ثٗ تؼعاظ اػضب طجك اقبقٕبِٗ وبْٔٛ
أدّٓ ٘بي يٕفي اقتبّْٔ ،بيٕعگبْ ضٛظ ؼا ثٗ وبٔ ْٛاقتبْ ِؼؽفي يب ثٗ ػضٛيت آْ ظؼآيٕع.
تجًؽٖ  - ۲تؼعاظ پٕح ٔفؽ اؾ ٔٗ ٔفؽ اػضبي ايٍي  ٚظٔ ٚفؽ اؾ چٙبؼ ٔفؽ اػضبي ػٍي اٌجعي ٘يأت ِعيؽٖ وبٔ ْٛاقتبْ ،اؾ
ثيٓ اػضبي ِدّغ ػِّٛي وبٔ ْٛاقتبْ وٗ ظؼ ثطم يٕؼت نبغً ٘كتٕع ،أتطبة ِي نٛظ  ٚثبيع ٔكجت فٛق
ّ٘ٛاؼٖ ِسفٛظ ثّبٔع.

ِبظٖ  - ۶وبٔ٘ ْٛبي ػبٌي أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي يب وبؼفؽِبيي وهٛؼ (وبٔ ْٛػبٌي وبؼگؽاْ يب وبؼفؽِبيبْ وهٛؼ)
تٛقظ ٘يأت ِعيؽٖ وبٔ٘ ْٛبي أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي يب وبؼفؽِبيي زعالً يه ظ َٚاقتبْ ٘بي وهٛؼ ثب تٛخٗ ثٗ
تؼعاظ أدّٓ ٘بي يٕفي ظاؼاي اػتجبؼ ِٛخٛظ ظؼ اقتبْ ،زعاوثؽ ثٗ تؼعاظ ٔٗ ّٔبيٕعٖ طجك اقبقٕبِٗ وبٔ ْٛػبٌي
تهىيً ِي نٛظ.
تجًؽٖ  - ۱أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼفؽِبيي وٗ زٛؾٖ فؼبٌيت آْ ٘ب فؽاتؽ اؾ يه اقتبْ اقتِ ،ي تٛإٔع ثٗ ػضٛيت وبْٔٛ
ػبٌي وبؼفؽِبيبْ ظؼآيٕع.
تجًؽٖ  - ۲تب ؾِبٔي وٗ ظؼ يه اقتبْ وبٔ ْٛاقتبْ تهىيً ٔهعٖ ثبنع ،أدّٓ ٘بي يٕفي ّ٘بْ اقتبْ ،ثب تٛخٗ ثٗ
ٔكجت ِٕعؼج ظؼ ِبظٖ(ّٔ ، )۶بيٕعگبْ ضٛظ ؼا أتطبة  ٚثٗ ِدّغ ػِّٛي وبٔ ْٛػبٌي وبؼگؽاْ يب وبؼفؽِبيبْ وهٛؼ
ِؼؽفي ِي ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  - ۳تؼعاظ پٕح ٔفؽ اؾ ٔٗ ٔفؽ اػضبي ايٍي  ٚظٔ ٚفؽ اؾ چٙبؼ ٔفؽ اػضبي ػٍي اٌجعي ٘يأت ِعيؽٖ وبٔ٘ ْٛبي ػبٌي
أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي يب وبؼفؽِبيي ،اؾ ثيٓ اػضبي ِدّغ ػِّٛي وبٔ ْٛػبٌي وٗ ظؼ ثطم يٕؼت نبغً
٘كتٕع ،أتطبة ِي نٛظ  ٚثبيع ٔكجت فٛق ّ٘ٛاؼٖ ِسفٛظ ثّبٔع.

فصم دَم ٌ -يأت مؤسس َ اركان اوجمه ٌاي صىفي َ كا وُن ٌاي مربُط:
ِبظٖ  - ۷ثٗ ِٕظٛؼ تأقيف  ٚفؽاُ٘ ّٔٛظْ ِمعِبت تهىيً تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ٘ ،يأت ِؤقكي
ِؽوت اؾ زعالً قٗ ٔفؽ اؾ انطبو غي ؼثظ ثب تٛخٗ ثٗ ٔٛع تهىً ثب ٚظبيف ؾيؽ ،تهىيً ِي نٛظ:
 -۱اؼايٗ ظؼضٛاقت تأقيف أدّٓ يٕفي يب وبِٔ ْٛؽثٛط زكت ِٛؼظ ثٗ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي يب ٚازع وبؼ  ٚاِٛؼ
اختّبػي اقتبْ ِؽثٛط.
 - ۲أتهبؼ آگٙي پػيؽل ػض( ٛآگٙي ظؼ نؽف تأقيف) ظؼ ؼٚؾٔبِٗ وثيؽاالٔتهبؼ قؽاقؽي يب ؼٚؾٔبِٗ ِسٍي (ثبتٛخٗ
ثٗ زٛؾٖ فؼبٌيت تهىً) ثٗ غيؽ اؾ أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي ظؼقطر وبؼگبٖ.
 - ۳ثؽؼقي ظؼضٛاقت ٘بي ِتمبضيبْ ػضٛيت اؾ ٔظؽ ظانتٓ نؽايظ ػضٛيت  ٚاظٙبؼ ٔظؽ ظؼ ِٛؼظ آْ ّ٘ ٚچٕيٓ تٙيٗ
فٙؽقت اقبِي ِ ٚهطًبت آٔبْ.
 - ۴تٙيٗ پيم ٔٛيف اقبقٕبِٗ ثب ؼػبيت ِٛاظ ( )۱۲( ٚ )۱۱ايٓ آييٓ ٔبِٗ.
 - ۵ظػٛت اؾ اػضب خٙت نؽوت ظؼ ِدّغ ػِّٛي ِؤقف ثٗ ِٕظٛؼ تًٛيت اقبقٕبِٗ  ٚأتطبة اػضبي ٘يأت ِعيؽٖ
 ،ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ.
 -۶تكٍيُ ظػٛتٕبِٗ تهىيً ِدّغ ػِّٛي ثٗ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ثٗ ِٕظٛؼ ٔظبؼت ثؽ أتطبثبت.
تجًؽٖ  -پف اؾ أتطبة ٘يأت ِعيؽٖ تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ٘ ،يأت ِؤقف ثٗ ضٛظي ضٛظ ِٕسً ِي گؽظظ.
ِبظٖ  - ۸تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ،ظاؼاي قٗ ؼوٓ ؾيؽ ضٛإ٘ع ثٛظ:
ِ - ۱دّغ ػِّٛي
٘ - ۲يأت ِعيؽٖ
 - ۳ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ
تجًؽٖ  -چگٔٛگي تهىيً ِدبِغ ػِّٛيٚ ،ظبيف  ٚاضتيبؼات اؼوبْ تهىً  ٚقبيؽ ِٛاؼظي وٗ ظؼ ايٓ آييٓ ٔبِٗ پيم
ثيٕي ٔهعٖ ظؼ اقبقٕبِٗ تهىً ظؼج ضٛا٘ع نع.
ِبظٖ  - ۹نؽايظ ظاٚطٍجبْ ػضٛيت ظؼ ٘يأت ِعيؽٖ  ٚثإؾؼقبْ تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي
ثبنع:
 - ۱تبثؼيت خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ
 - ۲اٌتؿاَ ػٍّي ثٗ لبٔ ْٛاقبقي خّٛٙؼي اقالِي ايؽاْ
 - ۳ػعَ ٚاثكتگي ثٗ ازؿاة  ٚگؽ٘ ٖٚبي قيبقي غيؽ لبٔٔٛي
ٔ - ۴عانتٓ ِسىِٛيت لطؼي ويفؽي ِؤثؽ
 - ۵ظانتٓ زكٓ نٙؽت
 - ۶ػعَ اػتيبظ ثٗ ِٛاظ ِطعؼ
ِبظٖ ٘ - ۱۱يأت ِعيؽٖ تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِِٗ ،ىٍفٕع ظقت وُ قٗ ِبٖ پيم اؾ پبيبْ ظٚؼِٖ ،دّغ
ػِّٛي ؼا ثؽاي تدعيع أتطبثبت ظػٛت ّٔبيٕع ثٗ گ ٗٔٛاي وٗ تب پبيبْ ظٚؼٖ اػتجبؼ ٘يأت ِعيؽٖ  ،أتطبثبت ِكؤٚالْ
تهىً أدبَ نعٖ ثبنع.
تجًؽٖ  - ۱ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ ثب يه چٙبؼَ اؾ اػضب ِي تٛإٔع ظؼ ٘ؽ ؾِبٔي وٗ تهطيى ظٕ٘عٔ ،كجت ثٗ ظػٛت ثؽاي
تهىيً ِدّغ ػِّٛي العاَ ّٔبيٕع.

تجًؽٖ  -۲زعاوثؽ ظِ ٚبٖ پف اؾ پبيبْ ظٚؼٖ ،ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ ٔكجت ثٗ تهىيً ِدّغ ػِّٛي  ٚتدعيع أتطبثبت
اضطبؼ ِي ظٕ٘ع .يه ق َٛاػضب تب چٙبؼ ِبٖ فؽيت ظاؼٔع تب ٔكجت ثٗ ظػٛت ِدّغ ػِّٛي  ٚتدعيع أتطبثبت العاَ
ّٔبيٕع.
تجًؽٖ  - ۳چٕبٔچٗ نم ِبٖ پف اؾ پبيبْ ظٚؼٖ ،تدعيع أتطبثب ت يٛؼت ٔگؽفتٗ ثبنع ،ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ ِىٍفٕع أسالي
تهىً ،أدّٓ يٕفي وبؼفؽِبيي يب وبِٔ ْٛؽثٛط ،ؼا ثٗ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي اػالَ ّٔبيٕع .ظؼ يٛؼت ػعَ العاَ،
ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ثٗ ٘ؿيٕٗ تهىً اؾ طؽيك ظؼج آگٙي ظؼ يىي اؾ ؼٚؾٔبِٗ ٘بي وثيؽاالٔتهبؼ يب ؼٚؾٔبِٗ ِسٍي
ِؽثٛط ثٗ زٛؾٖ فؼبٌيت تهىً ،أسالي تهىً ؼا اػالَ ِي ّٔبيع.

فصم سُم  -چگُوگي ثبت َ اوحالل اوجمه ٌاي صىفي َ كاوُن ٌاي مربُط
ِبظٖ  -۱۱ضٛاثظ ِ ٚمؽؼات لبٔٔٛي وٗ ثبيع ظؼ اقبقٕبِٗ أدّٓ ٘بي يٕفي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط ظؼج نٛظ ،ظؽف قٗ
ِبٖ اؾ تبؼيص اثالؽ ايٓ آيي ٓ ٔبِٗ ثٕب ثٗ پيهٕٙبظ نٛؼاي ػبٌي وبؼ ثٗ تًٛيت ٚؾيؽ وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ضٛا٘ع ؼقيع.
ِبظٖ  - ۱۲تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثٗ ٕ٘گبَ تهىيً ِٛظف ثٗ تٕظيُ اقبقٕبِٗ ثب ؼػبيت ِمؽؼات لبٔٔٛي ٚ
طؽذ  ٚتًٛيت آْ ظؼ ِدّغ ػِّٛي ِؽثٛط ٚثجت ظؼ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ِي ثبنٕع.
ِبظٖ  -۱۳ثجت تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ  ٚأتطبة  ٚتدعيع أتطبة يب تغييؽ اػضبي ٘يأت ِعيؽٖ ،ظثيؽ  ٚثبؾؼقبْ
٘ ٚؽگ ٗٔٛتغييؽ يب ايالذ اقبقٕبِٗ تهىً ٘بي فٛق اٌػوؽِ ،كتٍؿَ تكٍيُ ِعاؼن غيً ثٗ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼاختّبػي
ِي ثبنع.
 - ۱تمبضبٔبِٗ تأقيف تهىً (ظؼ ِؽزٍٗ تأقيف)
 - ۲ظٔ ٚكطٗ اقبقٕبِٗ (ظؼِؽزٍٗ تأقيف) يب ظٔ ٚكطٗ اقبقٕبِٗ ايالذ نعٖ ظؼ يٛؼت ايدبظ تغييؽات (ظؼ ِؽازً
پف اؾ تأقيف).
 - ۳يٛؼتدٍكٗ ٘يأت ؼئيكٗ ٔ ٚظبؼت ِدّغ ػِّٛي وٗ ثب زضٛؼٔ ،ظبؼت  ٚتأييع ّٔبيٕعٖ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي
تٕظيُ نعٖ ثبنع.
 - ۴آگٙي پػيؽل ػضِٕ ، ٛتهؽ نعٖ ظؼ ؼٚؾٔبِٗ (ظؼ ِؽزٍٗ تأقيف).
 - ۵فٙؽقت اقبِي اِضب نعٖ نؽوت وٕٕعگبْ ظؼ ِدّغ ػِّٛي.
 - ۶فٙؽقت اقبِي ِ ٚهطًبت وبًِ اػضب.
 - ۷آگٙي ظػٛت ِدّغ ػِّٛيِٕ ،تهؽ نعٖ ظؼ ؼٚؾٔبِٗ (ثبتٛخٗ ثٗ زٛؾٖ فؼبٌيت).
 - ۸يٛؼتدٍكٗ ٘يأت ِعيؽٖ ِجٕي ثؽتمكيُ ٚظبيف ٘يأت ِعيؽٖ.
 - ۹پؽقهٕبِٗ آِبؼي تىّيً نعٖ ِؽثٛط ثٗ ِهطًبت اػضبي ٘يأت ِعيؽٖ  ،ثبؾؼقبْ  ٚظثيؽ تهىً.
تجًؽٖ تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ يٛؼت ظؼج ظؼ اقبقٕبِٗ ِؽثٛطِ ،ىٍفٕع آگٙي ٘بي
اطالع ؼقبٔي ضٛظ ؼا ظؼ ؼٚؾٔبِٗ قؽاقؽي يب ِسٍي ِؼيٓ نعٖ ظؼ ِدّغ ػِّٛي (ثب تٛخٗ ثٗ زٛؾٖ فؼبٌيت تهىً)
ظؼج ّٔبيٕع.
ِبظٖ ٚ - ۱۴ؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي پف اؾ ظؼيبفت ِعاؼن يبظنعٖ ظؼ ِبظٖ ( ،)۱۳ظؼ يٛؼت ازؽاؾ يست ثؽگؿاؼي
ِدبِغ ػِّٛي ػبظي يب فٛق اٌؼبظٖ  ،تىّيً  ٚيست ِعاؼن ،ظؽف يه ِبٖ ٔكجت ثٗ ثجت  ٚيعٚؼ گٛا٘يٕبِٗ  ٚآگٙي
أدبَ أتطبثبت  ٚأت هبؼ آْ ظؼ ؼٚؾٔبِٗ ؼقّي وهٛؼ  ٚيىي اؾ ؼٚؾٔبِٗ ٘بي وثيؽاالٔتهبؼ ثٗ ٘ؿيٕٗ تهىً غي ؼثظ
العاَ ضٛا٘ع ّٔٛظ.
تجًؽٖ ٔ - ۱ظبؼت ثؽ أتطبثبت  ٚثجت تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ وٗ زٛؾٖ فؼبٌيت آْ ٘ب ظاضً ِسعٚظٖ يه اقتبْ
ثبنع ،ثؽػٙعٖ ٚازع وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي اقتبْ ِؽثٛط  ٚظؼضًٛو تهىً ٘بيي وٗ زٛؾٖ فؼبٌيت آْ ٘ب فؽاتؽ اؾ يه
اقتبْ ثبنع ،ثؽ ػٙعٖ اظاؼٖ وً قبؾِبْ ٘بي وبؼگؽي  ٚوبؼفؽِبيي ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ضٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ ٚ - ۲ؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ِىٍف اقت ٕ٘گبَ ثجتِ ،ؽالجت ّٔبيع وٗ ٚظبيف ًِٛة ظؼ اقبقٕبِٗ ثب قبيؽ
لٛأيٕي وٗ ٚظبيف ضبيي ؼا ثؽاي يٕٛف پيم ثيٕي ّٔٛظٖ اقت ،اؾ لجيً لٛأيٓ ٔظبَ يٕفئ ،ظبَ پؿنىي ،وبْٔٛ
ٚوالي ظاظگكتؽي تعاضً يب ِغبيؽت ٔعانتٗ ثبنع.
تجًؽٖ ِ -۳الن تهطيى زؽفٗ يب يٕؼتٔ ،ظؽ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ِي ثبنع.
ِبظٖ  - ۱۵ثجت ظ ٚتهىً ّ٘گٓ ( أدّٓ يٕفي يب وبٔ )ْٛظؼ يه زؽفٗ يب يٕؼت ،ظؼ زٛؾٖ فؼبٌيت خغؽافيبيي ِهتؽن
ِدبؾ ٔيكت.
تجًؽٖ  - ۱چٕبٔچٗ ظؼ يه زٛؾٖ خغؽافيبئي يب ظؼقطر يه زؽفٗ يب يٕؼت ،أدّٓ يٕفي تأقيف نعٖ ثبنع ،تهىيً
أدّٓ يٕفي ظيگؽي ظؼ ثطهي اؾ زٛؾٖ فؼبٌيت آْ يب ظؼقطر تطًًي تؽ اؾ زؽفٗ يب يٕؼت ِػوٛؼ ِهؽٚط ثؽ زًٛي
ًٔبة الؾَ ِدبؾ اقت ّٔ ٚبيٕعگي اػضب ظؼ زٛؾٖ يب ٔٛع فؼبٌيت ِؽثٛط ؼا ثؽ ػٙعٖ ضٛا٘ع ظانت.
تجًؽٖ  - ۲ظؼ يٛؼت ٚخٛظ اثٙبَ ظؼ ِبظٖ ( ٚ )۱۵تجًؽٖ ( )۱آْٚ ،ؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ٔظؽ ٔٙبيي ؼا اػالَ ضٛا٘ع
ّٔٛظ.

ِبظٖ  - ۱۶أسالي تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِِٗٛ ،خت تضييغ زك يب اقمبط تىٍيف ظ ٚطؽف لؽاؼظاظ ظؼ پيّبْ
٘بي ظقتٗ خّؼي ِٕؼمع نعٖ لجٍي ٔطٛا٘ع ثٛظ.
تجًؽٖ  -ايفبي تؼٙعات  ٚتًفيٗ زكبة ٘ب ،ثٗ ػٙعٖ ٘يأت تًفيٗ تهىً ِٕسً نعٖ ضٛا٘ع ثٛظ وٗ ظؼ يٛؼت ػعَ
أتطبة ،ثبؾؼقبْ  ٚؼييف ٘يأت ِعيؽٖ قبثك ثب ّ٘بٕ٘گي ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ايٓ ٚظيفٗ ؼا ػٙعٖ ظاؼ ضٛإ٘ع
ثٛظ .ظؼ يٛؼت ػعَ العاَ ثبؾؼقبْ  ٚؼئيف ٘يأت ِعيؽٖ قبثك ٚ ،ؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ٔكجت ثٗ پيگيؽي لبٔٔٛي
اِؽ اؾ طؽيك ِؽاخغ غي ؼثظ فٛق العاَ ِي ّٔبيع.
ِبظٖ  - ۱۷تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ ِٕسً  ٚثجت آْ ٘ب ٔيؿ ٌغِ ٛي گؽظظ:
 -۱چٕبٔچٗ ِعت اػتجبؼ ٘يأت ِعيؽٖ تهىً پبيبْ يبفتٗ  ٚظؽف نم ِبٖ ٔكجت ثٗ تدعيع أتطبثبت آْ العاَ ٔهعٖ
ثبنع.
 - ۲ثٕب ثٗ تًٛيت ِدّغ ػِّٛي فٛق اٌؼبظٖ.
 -۳ظؼ يٛؼت يعٚؼ ؼأي لطؼي اؾ طؽف ِؽاخغ لضبيي غي يالذ.
تجًؽٖ  - ۱ا ؾ تبؼيص أسالي تهىً ،اضتيبؼات ِكئٛالْ آْ ضبتّٗ يبفتٗ  ٚتست ٔبَ تهىً يبظنعٖ ،زك اظاِٗ فؼبٌيت
ٔعاؼٔعِ .ؽاتت أسالي  ٚتًفيٗ طجك اقبقٕ بِٗ ِؽثٛط أدبَ  ٚثٗ ٘ؿيٕٗ تهىً ِٕسً نعٖ ظؼ يىي اؾ ؼٚؾٔبِٗ ٘بي
قؽاقؽي يب ِسٍي (ثؽاقبـ زٛؾٖ فؼبٌيت تهىً) ،خٙت اطالع ّ٘گبْ ظؼج ضٛا٘ع نع.
تجًؽٖ  - ۲ظؼ ِٛاؼظي وٗ تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثؽ اقبـ ثٕع٘بي (ِ )۲( ٚ )۱بظٖ ( )۱۷ايٓ آييٓ ٔبِٗ
ِٕسً نٔٛع ،ثبؾؼـ يب ثبؾؼقبْ  ٚيب ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ِىٍفٕع أسالي تهىً ؼا ِطبثك تجًؽٖ (ِ )۳بظٖ ()۱۱
ايٓ آييٓ ٔبِٗ ،اػالَ ّٔبيٕع.
ِبظٖ ٘ -۱۸ؿيٕٗ ٘بي ٔظبؼت ثؽ أتطبثبت ،ثجت  ٚآِٛؾل أدّٓ ٘بي يٕفي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط تٛقظ ٚؾاؼت وبؼ ٚ
اِٛؼ اختّبػي  ،اؾ ِسً ّ٘ىبؼي ٘بي اػضب  ٚضٛظيبؼي آٔبْ تأِيٓ ِي نٛظِ .يؿاْ قّٙيٗ لبثً پؽظاضت ٘ؽ أدّٓ
يٕفي پف اؾ تؼييٓ ظؼ نٛؼاي ػبٌي وبؼ ،لبثً ٚيٛي ضٛا٘ع ثٛظ .چٕبٔچٗ ظؼ ؾِبْ أسالي ٘ؽ يه اؾ أدّٓ ٘بي
يٕفي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط ،فبلع ظاؼايي ثبنٕع٘ ،ؿيٕٗ ظؼج آگٙي اؾ ِسً ظؼآِع زبيً اؾ اخؽاي ايٓ ِبظٖ پؽظاضت
ضٛا٘ع نع.
ِبظٖ  - ۱۹ثجت تهىً ٘بي يٕفي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ٔ ٚظبؼت ثؽ أتطبثبت  ٚفؼبٌيت آْ ٘ب ثٗ ػٙعٖ ٚؾاؼت وبؼ ٚ
اِٛؼ اختّبػي اقت .ظؼ يٛؼتي وٗ اظاؼٖ وً قبؾِبْ ٘بي وبؼگؽي  ٚوبؼفؽِبيي ظؼ ٚؾاؼتطبٔٗ يبظ نعٖ ،فؼبٌيت أدّٓ
يٕفي يب وبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط يب يىي اؾ اػضبي ٘يأت ِعيؽٖ آْ ؼا ِغبيؽ ثب لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات تهطيى ظ٘عِ ،ؽاتت ؼا
خٙت اضػ تًّيُ ثٗ ظاظگبٖ يبٌر اؼخبع ِي وٕع.
ِبظٖ  - ۲۱تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِىٍفٕع اطالػيٗ وتجي ؾِبْ ِ ٚىبْ تهىيً ِدبِغ ػِّٛي ضٛظ ؼا
زعالً ثيكت ؼٚؾ پيم اؾ تهىيً ثع ْٚازتكبة ؼٚؾ٘بي تؼطيً ثٗ ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي تكٍيُ ّٔبيٕع.

فصم چٍارم َ -ظايف َ اختيارات اوجمه ٌاي صىفي َ كاوُن ٌاي مربُط
ِبظٖ ٚ - ۲۱ظبيف  ٚاضتيبؼات أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:
 -۱وٛنم ظؼ خٙت اقتيفبي زمٛق  ٚضٛاقت ٘بي ِهؽٚع  ٚلبٔٔٛي اػضبي يٕف.
 - ۲ثؽٔبِٗ ؼيؿي  ٚپيگيؽي ظؼ اؼتمبي قطر ِٙبؼت وبؼگؽاْ ػض.ٛ
 - ۳تالل ثؽاي آِٛؾل فؽٕ٘گي ٚاختّبػي اػضب ثٗ ِٕظٛؼ اؼتمبي قطر آگب٘ي ٘بي الؾَ ظؼ نٕبضت  ٚتأِيٓ زمٛق
اػضب.
 - ۴تالل ظؼ ثؽؼقي  ٚتسميك ظؼضًٛو ِهىالتٔ ،بؼقبيي ٘بي التًبظيِٙ ،بؼتي ،افؿايم.
ثٙؽٖ ٚؼي  ٚاؼايٗ پيهٕٙبظات ثٗ اػضبِ ،عيؽاْ ِ ٚكؤٚالْ ِؽثٛط  ٚخٍٛگيؽي اؾ قيبقي نعْ ػٍّىؽظ أدّٓ يٕف.
 - ۵ظؼيبفت ٚؼٚظيٗ ،زك ػضٛيت  ٚوّه ٘بي ظاٚطٍجبٔٗ ثٗ تؽتيجي وٗ ظؼ اقبقٕبِٗ ِمؽؼ ِي نٛظ.
ّ٘ - ۶ىبؼي ظؼ خٙت تأقيف  ٚتمٛيت نؽوت ٘بي تؼبٔٚي ،يٕعٚق لؽٌ اٌسكٕٗ ِؽتجظ ثب ٚظبيف تهىً  ٚتالل
ظؼ خٙت تأِيٓ اِىبٔبت ؼفب٘ي اػضب ثب ؼػبيت ِمؽؼات ِؽثٛط.
ّ٘ - ۷ىبؼي ثب ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ اختّبػي ظؼ خٙت نٕبضت ثٙتؽ ِهىالت وبؼگؽي  ٚاخؽاي لبٔ ْٛوبؼ.
 - ۸ػضٛيت ظؼ وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي ِؽثٛط پف اؾ تًٛيت ِدّغ ػِّٛي أدّٓ.
 - ۹فؼبٌيت ِهتؽن ثب وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي ِؽثٛط ظؼ زعٚظ لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات وهٛؼ.
ّ٘ - ۱۱ىبؼي ثب قبيؽ تهىً ٘بي وبؼگؽي  ٚوبؼفؽِبيي  ٚأدبَ قبيؽ ٚظبيف  ٚاضتيبؼاتي وٗ ثٗ ِٛخت لبٔ ْٛثؽػٙعٖ
أدّٓ ٘بي يٕفي لؽاؼ ظاظٖ نعٖ اقت.
 - ۱۱نؽوت ظؼ ِػاوؽات زؽفٗ اي  ٚأؼمبظ  ٚپپّبْ ٘بي ظقتٗ خّؼي ثب وبؼفؽِبيبْ يب تهىً ٘بي وبؼفؽِبيي.

ِبظٖ ٚ - ۲۲ظبيف  ٚاضتيبؼات وبٔ٘ ْٛبي أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي ( وبٔ٘ ْٛبي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو ،زؽف يب
يٕبيغ ،اقتبْ  ٚػبٌي ) ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:
 - ۱نؽوت ظؼ ِػاوؽات زؽفٗ اي  ٚأؼمبظ پيّبْ ٘بي ظقتٗ خّؼي ثب قبؾِبْ ٘بي وبؼفؽِبيي غي ؼثظ.
 - ۲ايدبظ ّ٘بٕ٘گي ثيٓ اػضب ثٗ ِٕظٛؼ پيهجؽظ اِٛؼ  ٚاؼتمبي قطر ِٙبؼت  ٚثٙؽٖ ٚؼي وبؼگؽاْ.
ّ٘ - ۳ىبؼي ثب ظقتگبٖ ٘بي اخؽايي ِ ٚؽاخغ غي ؼثظ ثٗ ِٕظٛؼ زكٓ اخؽاي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؽثٛط ثٗ تهىً ٘بي
وبؼگؽي اؾ ؼاٖ ٘بي ِطتٍف اؾ خٍّٗ ثؽگؿاؼي گؽظّ٘بيي ٘بي ِؽثٛط.
 - ۴اؼائٗ ٔظؽ ِهٛؼتي  ٚزمٛلي ظؼضًٛو تٙيٗ ٌٛاير  ٚطؽذ ٘بي ِؽثٛط ثٗ لٛأيٓ وبؼ  ٚتأِيٓ اختّبػيِ ،كبئً
ؼفب٘ي  ٚزمٛق لبٔٔٛي وبؼگؽاْ ثٗ ِؽاخغ غي ؼثظ.
 - ۵وٛنم ظؼ خٙت اقتيفبي زمٛق يٕفي  ٚضٛاقت ٘بي ِهؽٚع  ٚلبٔٔٛي اػضب.
ّ٘ - ۶ىبؼي ظؼ خٙت تأقيف  ٚتمٛيت نؽوت ٘بي تؼبٔٚي ،يٕعٚق لؽٌ اٌسكٕٗ  ٚقبيؽ ِؤقكبت ِؽتجظ ثب
ٚظبيف تهىً ّ٘ ٚچٕيٓ تالل ظؼ خٙت تأِيٓ اِىبٔبت ؼفب٘ي اػضب.
تجًؽٖ  -أتطبة ّٔبيٕعگبْ لبٔٔٛي وبؼگؽاْ ظؼ ِؽاخغ ِ ٚدبِغ لبٔٔٛي ظاضٍي  ٚثيٓ اٌٍٍّي ثبتٛخٗ ثٗ ِمؽؼات ِؽثٛط ٚ
ثب تًٛيت ٘يأت ِعيؽٖ وبِٔ ْٛؽثٛط أدبَ ِي نٛظ.
ِبظٖ ٚ - ۲۳ظبيف  ٚاضتيبؼات أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼفؽِبيي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط (وبٔ٘ ْٛبي زؽفٗ يب يٕؼت ضبو،
زؽف ،يٕبيغ ،اقتبْ  ٚػبٌي) ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت:
 -۱وٛنم ظؼ خٙت اقتيفبي زمٛق يٕفي  ٚضٛاقت ٘بي ِهؽٚع  ٚلبٔٔٛي اػضب.
 - ۲خّغ آٚؼي اطالػبت ،ثؽؼقي  ٚتسميك ظؼثبؼٖ ِهىالت ،نٕبضت ٔيبؾ٘ب  ٚاٌٛٚيت ٘ب.
 - ۳ثؽٔبِٗ ؼيؿي ثؽاي تأِيٓ ٔيبؾ٘ب ،تٛقؼٗ  ٚگكتؽل فؼبٌيت ٘ب.
 - ۴وٛنم ظؼ اؼتمبي ثٙؽٖ ٚؼي ِٕبثغ  ٚظؽفيت تٌٛيع ،ائتمبي ٛٔ ٚآٚؼي تىٌٕٛٛژيه.
 - ۵قؼي ظؼ ثٙجٛظ ويفيت تٌٛيع ،ثؽؼقي ،نٕبضت  ٚاقتمؽاؼ ؼٚل ٘بي ٔٛيٓ وٕتؽي ويفيت.
 - ۶وٛنم ظؼ خٙت ّ٘بٕ٘گي ظؼ اِؽ آِٛؾل  ٚاؼتمبي ِٙبؼت ٔيؽٚي أكبٔي ِٛؼظٔيبؾّ٘ ،ىبؼي ثب ٚؾاؼت وبؼ  ٚاِٛؼ
اختّبػي  ٚقبيؽ ظقتگبٖ ٘ب ٙٔ ٚبظ٘بي غي ؼثظ ثؽاي أدبَ آِٛؾل ٘بي ِؽثٛط ثٗ زفبظت فٕي  ٚثٙعانت وبؼ.
ّ٘ - ۷ىبؼي ظؼ خٙت تأقيف  ٚتمٛيت نؽوت ٘بي تؼبٔٚي ِؽتجظ ثب ٚظبيف تهىً.
 - ۸لجٛي ِكئٌٛيت ّ٘ ٚىبؼي ثب ٚؾاؼتطبٔٗ ٘ب ،قبؾِبْ ٘ب ٙٔ ٚبظ٘بي ؼقّي ظؼ أدبَ ٚظبيف  ٚتىبٌيفي وٗ ايٓ
ظقتگبٖ ٘ب ثٗ أدّٓ ٘بي يٕفي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط ِسٛي ِي وٕٕع  ٚآِبظگي ثؽاي اؼائٗ ِهٛؼت ٘بي الؾَ ثٗ آْ
٘ب.
 - ۹ايدبظ اؼتجبط ثب تهىً ٘ب  ٚقبؾِبْ ٘بي ِؽتجظ ثب ٚظبيف أدّٓ ٘بي يٕفي يب وبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط ظؼ ظاضً يب ضبؼج
اؾ وهٛؼ ظؼچبؼچٛة فؼبٌيت ٘بي يٕفي  ٚلٛأيٓ ِ ٚمؽؼات وهٛؼ.
 - ۱۱خّغ آٚؼي ٚؼٚظيٗ ،زك ػضٛيت  ٚوّه ٘بي ظاٚطٍجبٔٗ ثٗ تؽتيجي وٗ ظؼ اقبقٕبِٗ ِمؽؼ ِي نٛظ.
ّ٘ -۱۱ىبؼي ثب أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼگؽي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛط  ٚظيگؽ أدّٓ ٘بي يٕفي وبؼفؽِبيي  ٚقبيؽ تهىً
٘بي وبؼفؽِبيي.
 - ۱۲أدبَ تسميمبت الؾَ  ٚاؼائٗ ٔظؽ ِهٛؼتي  ٚزمٛلي ظؼ ضًٛو تٙيٗ ٌٛاير  ٚطؽذ ٘بي ِؽثٛط ثٗ لٛأيٓ وبؼ ٚ
تأِيٓ اختّبػي ِ ٚكبئً ؼفب٘ي  ٚزمٛق لبٔٔٛي وبؼفؽِبيبْ ثٗ ِؽاخغ غي ؼثظ.
 - ۱۳ايدبظ ّ٘بٕ٘گي ثيٓ اػضب ثٗ ِٕظٛؼ پيهجؽظ اِٛؼ.
ّ٘ - ۱۴ىبؼي ث ب ظقتگبٖ ٘بي اخؽايي ِ ٚؽاخغ غي ؼثظ خٙت زكٓ اخؽاي لٛأيٓ ِ ٚمؽؼات ِؽثٛط.
 - ۱۵نؽوت ظؼ ِػاوؽات زؽفٗ اي  ٚأؼمبظ پيّبْ ٘بي ظقتٗ خّؼي ثب تهىً ٘بي وبؼگؽي يب قبيؽ قبؾِبْ ٘بي
وبؼفؽِبيي غيؽثظ.
تجًؽٖ  -أتطبة ّٔبيٕعگبْ لبٔٔٛي وبؼفؽِبيبْ ظؼ ِؽاخغ ِ ٚدبِغ لبٔٔٛي ظاضٍ ي  ٚثيٓ اٌٍٍّي ثب تٛخٗ ثٗ ِمؽؼات ِؽتجظ
ثب تًٛيت ٘يأت ِعيؽٖ وبٔ ْٛأدّٓ ٘بي يٕفي وبؼفؽِبيي ِؽثٛط أدبَ ِي نٛظ.
ِبظٖ  -۲۴تهىً ٘بي ِٛضٛع ايٓ آييٓ ٔبِٗ ِىٍفٕع قبضتبؼ  ،تهىيالت  ٚاقبقٕبِٗ ضٛظ ؼا ثب آييٓ ٔبِٗ خعيع ِٕطجك
ّٔبيٕع.
ِبظٖ  - ۲۵ايٓ آييٓ ٔبِٗ خبيگؿيٓ آييٓ ٔبِٗ چگٔٛگي تهىيً ،زعٚظ ٚظبيف  ٚاضتيبؼات  ٚچگٔٛگي ػٍّىؽظ أدّٓ ٘بي
يٕفي  ٚوبٔ٘ ْٛبي ِؽثٛطِٛ ،ضٛع تًٛيجٕبِٗ نّبؼٖ /۵۲۲۵۱ت٘ ۵۱۳ـ ِٛؼش  1771/11/11ايالزيٗ آِْٛ ،ضٛع
تًٛيجٕبِٗ نّبؼٖ /۳۲۵۹۱ت٘۱۷۴۵۳ـ ِٛؼش ِ 1777/5/19ي گؽظظ.
ايٓ تًٛيجٕبِٗ ظؼ تبؼيص  1789/7ثٗ تأييع ِمبَ ِستؽَ ؼيبقت خّٛٙؼي ؼقيعٖ اقت.

فايلٍا

