محل الصاق

بسمهتعالي

تمبر مالياتي

شماره :
تاريخ :

«قرارداد استصناع اول »

ماده  -1طرفين قرارداد:
ايي هطاضزاز ثط اسبس هبًَى ػوليبت ثبًيي ثسٍى ضثب ( ثْطُ) هػَة  1362/6/8هجلس ضَضاي اسالهي ٍ اغالحبت ثؼسي آى ٍ ًيع
آيييًبهْْب ،زستَضالؼولْب ٍ ثرطٌبهْْبي اثالؽي اظ سَي ثبًي هطًعي جوَْضي اسالهي ايطاى ،ثيي اهضبًٌٌسگبى ظيط هٌؼوس
هيگطزز :
الق -ثبًي/هإسسِ اػتجبضي  .........................................ضؼجِ ً .............................................س ................................

ثِ ًطبًي

......................................................................................................................................................................................................................
ثب ًوبيٌسگي آهبي/ذبًن  ًِ ...........................................................اظ ايي پس زض ايي هطاضزاز ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ًبهيسُ هيطَز ٍ
ة ( -زض غَضتي ًِ تسْيالت گيطًسُ ضرع حويوي ثبضس) آهبي/ذبًن  ..........................................كطظًس ...................................... .
تبضيد تَلس  .................... ............ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  ........................... .....هحل غسٍض  .......... ......................ضوبضُ سطيبل ضٌبسٌبهِ
ً ..........................................س هلي  /ضوبضُ اذتػبغي اتجبع ذبضجي/ضوبضُ گصضًبهِ اتجبع ذبضجي ً ................. ..................س اهتػبزي
..................................

ًسپستي ........... ..................

ثِ

ًطبًي

.............................................................................................

ضوبضُ توبس ثبثت  ...............................ضوبضُ تللي ّوطاُ  ..................................................پست الٌتطًٍيي .....................................
(زض غَضتي ًِ تسْيالت گيطًسُ

ضرع حوَهي ثبضس) ضطًت  ..................... ...............................ثجت ضسُ ثِ ضوبضُ

 ..............................................ازاضُ ثجت ضطًتْبي ً ...................... ..............س اهتػبزي  ......................... ............ضٌبسِ هلي/ضوبضُ
اذتػبغي اتجبع ذبضجي  .............................. ..................ثب اهضبي آهبي/ذبًن  ........................... ..........كطظًس ............ .......................
ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  ..................................تبضيد تَلس ً ................... .................س هلي /ضوبضُ اذتػبغي اتجبع ذبضجي/ضوبضُ گصضًبهِ اتجبع
ذبضجي  ............... .................ثِ ػٌَاى  .......................................ضطًت ٍ آهبي/ذبًن  ......... ........................كطظًس .................................
ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  ....................... ......تبضيد تَلس ً .................................س هلي /ضوبضُ اذتػبغي اتجبع ذبضجي/ضوبضُ گصضًبهِ اتجبع
ذبضجي  ........................ .......ثِ ػٌَاى  ..............................ضطًت ٍ ثب هْط ضطًت عجن آگْي ضوبضُ  ................... ..............ضٍظًبهِ
ضسوي ضوبضُ  ........................هَضخ ً ................. .............سپستي  ...................................ثِ ًطبًي ..........................................................
 ................................ضوبضُ توبس ثبثت  ................................ضوبضُ تللي ّوطاُ  .............................پست الٌتطًٍيي ...........................
ًِ اظ ايي پس زض ايي هطاضزاز هطتطي ًبهيسُ هيطَز .
تجػــطُ :غبحجبى اهضبء هجبظ ضطًت (ًبهجطزگبى كَم) غطف ًظط اظ سوت ٍ هطبضًت ذَز زض ضطًت تسْيالت گيطًسًُ ،ليِ زيَى ٍ
تؼْسات ًبضي اظ ايي هطاضزاز ضا هٌلطزاً ٍ هتضبهٌبً ثب ضطًت توجل ٍ تؼْس ًوَزًس.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /اثر انگشت /مهر مشتري

محل امضا /اثر انگشت/مهر ضامنين

(زض غَضت اذص ضوبًت حست غالحسيس ثبًي/هإسسِ اػتجبضي) ج ـ ضبهي /ضبهٌيي:
(زض غَضتي ًِ ضبهي/ضبهٌيي ضرع حويوي ثبضس)
آهبي/ذبًن .....................................كطظًس  ........................................تبضيد تَلس  .......................................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ........................
هحل غسٍض  .................. .......ضوبضُ سطيبل ضٌبسٌبهِ ً ...................... .......س هلي ً ............ ..............سپستي .................. ..............
ثِ ًطبًي  ..........................................................................ضوبضُ توبس ثبثت  .................................ضوبضُ تللي ّوطاُ ......................
پست الٌتطًٍيي ........................................
(زض غَضتي ًِ ضبهي/ضبهٌيي ضرع حوَهي ثبضس)
ضطًت  ......... ..............................ثجت ضسُ ثِ ضوبضُ  ................................. ...............ازاضُ ثجت ضطًتْبي .......... ..............................
ًس اهتػبزي  ........................ .....................ضٌبسِ هلي  ............................................. ..ثب اهضبي آهبي/ذبًن .............................. ........
كطظًس  ........................... .......ضوبضُ ضٌبسٌبهِ  ...................... ...تبضيد تَلس ً ................. .............س هلي ........................... ....................
ثِ ػٌَاى  ..................................ضطًت ٍ آهبي/ذبًن  ............................. .........كطظًس  .............. ..................ضوبضُ ضٌبسٌبهِ
 ........................تبضيد تَلس ً ............................. .....س هلي  .................................................ثِ ػٌَاى  ...........................ضطًت ٍ ثب هْط
ضطًت عجن آگْي ضوبضُ  ............................... .........ضٍظًبهِ ضسوي ضوبضُ  ............................... ..............هَضخ .............. .................
ًسپستي  .................................... .......ثِ ًطبًي..................................................................................................................................
ضوبضُ توبس ثبثت  ....................................ضوبضُ تللي ّوطاُ  ..........................................پست الٌتطًٍيي ........................................
تبصرهً -طبًي ،پست الٌتطًٍيي ٍ تلليّبي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ،هطتطي ٍ ضبهي/ضبهٌيي ّوبى هَاضز هٌسضج زض ايي هبزُ است.
چٌبىچِ يٌي اظ اضربظ هعثَض ًطبًي ،پست الٌتطًٍيي ٍ تلليّبي ذَز ضا تـييط زّس ثبيس هَضَع ضا ثِ غَضت ًتجي ثِ
عطكْبي زيگط اثالؽ ًٌس .تب ٍهتي ًِ تـييط هَاضز كَمً ،تجبً ثِ عطف زيگط اثالؽ ًطسُ ثبضسً ،ليِ هٌبتجبت ٍ هطاسالت ٍ
اثالؿيْْب ٍ اذغبضيْْبي اجطايي ٍ ؿيطُ ،حست هَضز اظ عطين ضوبضُ تللي (پيبهي) ،پست الٌتطًٍيي ٍ ًطبًي ًِ زض ايي
هبزُ هيس ضسُ است ،اضسبل هيضَز ٍ اثالؽ ضسُ تلوي هيگطزز.
ماده  -2هَضَع ايي هطاضزاز ػجبضت است اظ تؼْس ثِ سبذت (تَليس ،تجسيل ،تـييط) ٍ تحَيل..................................................................
اظ سَي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثب هطرػبت ظيط ثِ هطتطي:
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
. ....................................................................................................................................................................................................
ثبًي/هإسسِ اػتجبضي تؼْس ًوَز هَضَع هطاضزاز ضا عجن هلبز ايي هطاضزاز ،حساًثط تب تبضيد  ٍ ............................زض هحل
 .............................................................................................................ثِ هطتطي تحَيل ًوبيس.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /اثر انگشت /مهر مشتري

محل امضا /اثر انگشت/مهر ضامنين

تبصره ـ زض غَضتي ًِ ثبًي /هإسسِ اػتجبضي ثِ تؼْس ذَز هجٌي ثط تحَيل اهَال هَضَع هطاضزاز تب هَػس هوطض ػول ًٌوبيس؛ هَظق
است ثِ هٌظَض ججطاى ظيبى ٍاضزُ ،هؼبزل  ......زضغس سبالًِ (ثِ هيعاى ًطخ سَز تسْيالت ػوَز ؿيطهطبضًتي) ،هتٌبست ثب
هجلؾ پيصزضيبكت ٍ هست تأذيط ثِ ضطح زستَضالؼول هحبسجبتي ظيط ثِ هطتطي پطزاذت ًوبيس:

تؼساد ضٍظّبي تأذيط × ًطخ × هجلؾ پيصزضيبكت

تؼساز ضٍظّبي ٍاهؼي سبل × 100
ماده  -3هجلؾ هطاضزاز (ثِ ػسز) ( ......................................................ثِ حطٍف) .............................................................. ......................
تؼييي گطزيس ًِ (ثِ ػسز) ( ....................................................ثِ حطٍف )  ........................................................................آى،
سَز ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيثبضس .ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هجلؾ

( ثِ ػسز)..................................................................

(ثِ حطٍف)  ......................................................................................ضا اظ ًل هجلؾ هطاضزاز ،ثِ ػٌَاى پيصزضيبكت اذص ًوَز ٍ
هطتطي ضوي هجَل هَاضز كَم هتؼْس ضس ،هبثوي

ثِ هجلؾ ( ثِ ػسز).........................................................................

(ثِ حطٍف)  .......................................................................................ضا ثِ غَضت ًوسي ً سيِ اهسبعي  زض سطضسيسّ/بي هؼيي
ثِ ضطح شيل ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي پطزاذت ًوبيس.
......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
تبضيد سطضسيس اٍليي هسظ ........ ،هبُ پس اظ تحَيل ًبال ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثِ هطتطي هيثبضس.
تبصره  -زض غَضتي ًِ هطتطي هجل اظ سطضسيس اهسبط هجبزضت ثِ تسَيِ توبم يب هسوتي اظ ثسّي ذَز ًوبيس ،ثبًي /هإسسِ اػتجبضي
حساهل  90زضغس سَز هستتط زض اهسبط ظٍزپطزاذت ضا هتٌبست ثب هست ثبهيوبًسُ تب سطضسيس هسظ يب اهسبط پطزاذت ضسُ ثِ ػٌَاى
پبزاش ثِ هطتطي هستطز هيًوبيس.
ماده  -4ثبًي /هإسسِ اػتجبضي سبذت اهَال هَضَع ايي هطاضزاز ضا ثِ تطريع ٍ غالحسيس ذَز زض هبلت هطاضزاز زيگطي ثِ سبظًسُ
ٍاگصاض هيًوبيس ٍ هطاضزاز حبضط زض غَضت اًؼوبز هطاضزاز كيوبثيي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ٍ سبظًسُ ،اجطايي هيگطزز.
ماده  -5هطتطي ًِ ًٍيل ثبًي زض ًحَُ اجطاي هطاضزاز استػٌبع زٍم است؛ هتؼْس گطزيس ضوي ًظبضت ثط هطاحل سبذت اهَال
هَضَع ايي هطاضزاز ،پس اظ سبذت ٍ تٌويل اهَال هَضَع ايي هطاضزازً ،سجت ثِ تحَيل گطكتي اهَال اظ سبظًسُ اهسام ًوبيس.
ػسم هطاجؼِ هطتطي ثِ سبظًسُ جْت تحَيل اهَال هَضَع هطاضزازً ،بكي هسئَليت ٍ تؼْس هطتطي زض پطزاذت هغبلجبت
ثبًي /هإسسِ اػتجبضي ًرَاّس ثَز ٍ هطتطي هسئَل ججطاى توبهي ذسبضات ًبضي اظ ترلق ذَز هيثبضس.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /اثر انگشت /مهر مشتري

محل امضا /اثر انگشت/مهر ضامنين

ماده  -6پس اظ ضطٍع كطآيٌس سبذت اهَال هَضَع ايي هطاضزاز ًِ زض تبضيد  ......................آؿبظ هيگطززّ ،يچيي اظ عطكيي هطاضزاز
حن كسد هطاضزاز ضا ًساضًس.
ماده  - 7زض غَضتي ًِ ثبًي /هإسسِ اػتجبضي هطاضزاز ضا هجل اظ ضطٍع كطآيٌس سبذت كسد ًوبيس ،هتؼْس هيگطزز ػالٍُ ثط ثبظپطزاذت
توبهي هجبلؾ زضيبكتي ،توبهي ذسبضات ٍاضزُ ثِ هطتطي ضا ثب ًطخ  ......زضغس (ثِ هيعاى ًطخ سَز تسْيالت ػوَز
ؿيطهطبضًتي) سبالًِ ثط اسبس زستَضالؼول هحبسجبتي ظيط ججطاى ًوبيس:

تؼساز ضٍظ × ًطخ × هجلؾ زضيبكتي
تؼساز ضٍظّبي ٍاهؼي سبل × 100
تبصره ـ زض غَضت كسد هطاضزاز هجل اظ ضطٍع كطآيٌس سبذت اظ سَي هطتطيٍ ،ي هتؼْس ثِ ججطاى ذسبضات احتوبلي ٍاضزُ حست
تطريع ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيثبضس.
ماده  -8زكبتط ٍ غَضتحسبثْبي

ثبًي/هإسسِ اػتجبضي زض ّط هَضز هؼتجط است .زكبتط ٍ غَضتحسبة ّبي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي

اظ ًظط اػالم ثِ هطاجغ هضبيي ٍ يب زكبتط اسٌبز ضسوي ٍ ازاضات ٍ زٍايط اجطاي ثجت جْت هحبسجبت ثؼسي زض جطيبى ػوليبت
اجطايي زض ّط هَضز هالى ػول هيجبضس .
تبصره  -عطكيي تَاكن ًوَزًس ّطگًَِ اضتجبُ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي زض هحبسجبت هبثل ثطگطت ثَزُ ٍ ضوي هجَل هحبسجبت
اغالحيً ،سجت ثِ تٌظين ٍ اغالح اسٌبز ٍ اٍضام هطثَعِ اهسام ًوبيٌس.
ماده  -9هطتطي اظْبض ًوَز اظ هوطضات ٍ ضَاثظ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي زض ذػَظ ػوس استػٌبع هغلغ گطزيسُ ٍ حبئع ضطايظ
زضيبكت تسْيالت هيجبضس  .زض غَضتي ًِ ثِ تطريع ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ،هطتطي اظ هلبز ايي هطاضزاز ترغي ًوبيس،
ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيتَاًس هبًسُ هغبلجبت ضا ثِ زيي حبل تجسيل ًٌس .چٌبًچِ هطتطي اهسبط هصًَض زض هبزُ (  )3ضا زض
سطضسيس هوطض پطزاذت ًٌوبيس ،ثبهيوبًسُ اهسبط حست ضَاثظ اثالؿي اظ سَي ثبًي هطًعي جوَْضي اسالهي ايطاى ،تجسيل
ثِ زيي حبل ضسُ ٍ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي حن هغبلجِ توبهي علت ذَز ضا اظ هطتطي ثِ غَضت يٌجب ذَاّس زاضت.
هطتطي هتؼْس است ػالٍُ ثط استطزاز ًل هجبلؾ هصًَض زض ايي هبزُ ،هجلـي ضا ًِ هغبثن هبزُ ( )10ايي هطاضزاز ثط شهِ ٍي
تؼلن هيگيطز ،اظ هبل ذَز ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثپطزاظز ٍ زضغَضت ػسم پطزاذت ،ثبًي/هإسسِ اػتجبضي حن زاضز ٍكن
هلبز ايي هطاضزاز ،هغبلجبت ذَز ضا استيلب ًوبيس.
تبصره -زض غَضت اهتٌبع هطتطي اظ تحَيل گطكتي اهَال هَضَع هطاضزاز ،ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ػالٍُ ثط اهساهبت هَضَع ايي هبزُ،
هيتَاًس اهَال هعثَض ضا تحَيل گطكتِ ٍ ثِ كطٍش ثطسبًس ٍ ثْبي زضيبكتي ضا پس اظ ًسط توبهي هغبلجبت ثبًي/هإسسِ
اػتجبضي ٍ ذسبضات ٍاضزُ ،ثِ حسبة هطتطي زض ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ٍاضيع هيًوبيس.

محل امضا و مهر بانک

محل امضا /اثر انگشت /مهر مشتري

محل امضا /اثر انگشت/مهر ضامنين

ماده  -10هطتطي هتؼْس گطزيس زض غَضت ترغي اظ هلبز ايي هطاضزاز  ،حست هَضز اظ تبضيد سطضسيس اهسبط يب تجسيل زيَى ثِ زيي
حبل ،تب تبضيد تسَيِ ثسّي ،ػالٍُ ثط ٍجَُ تأزيِ ًطسُ ذَز ،هجلـي ثِ ػٌَاى ٍجِ التعام تأذيط تأزيِ زيي ًِ ،عجن
زستَضالؼول هحبسجبتي:

تؼساز ضٍظ × ًطخ ٍجِ التعام تأذيط تأزيِ زيي × هبًسُ هغبلجبت
تؼساز ضٍظّبي ٍاهؼي سبل × 100
هحبسجِ هيگطزز ،ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي پطزاذت ًوبيسً .طخ ٍجِ التعام تأذيط تأزيِ زيي ،هؼبزل  6زضغس ثؼالٍُ ًطخ سَز هتؼلوِ
 ............زضغس ،هجوَػبً هؼبزل  ...........زضغس هيجبضس.
تبصره  -1هبًسُ هغبلجبت هٌسضج زض زستَضالؼول هحبسجبتي ايي هبزُ حست هَضز ػجبضت است اظ هبًسُ اهسبط سطضسيس ضسُاي ًِ
هطتطي ًسجت ثِ پطزاذت آى ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي اهسام ًٌوَزُ است ٍ اهسبط سطضسيس ًطسُاي ًِ ثِ زيي حبل تجسيل
ضسُ است.
تبصره  -2هجٌبي هحبسجِ ٍجِ التعام تأذيط تأزيِ زيي زض ذػَظ هَاضزي ًِ ترلق هطتطي ًبضي اظ اضايِ اعالػبت ًبزضست هإثط
زض اًؼوبز ٍ اجطاي ايي هطاضزاز ثبضس ،تبضيد اًؼوبز هطاضزاز حبضط هيجبضس .
ماده  -11هطتطي ٍ ضبهي/ضبهٌيي عي ػوس ذبضج الظم ،ثِ عَض ؿيطهبثل ضجَع ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي اجبظُ ٍ اذتيبض زازًس ًِ
ّطگًَِ هغبلجبت ذَز ًبضي اظ ايي هطاضزاز ضا اػن اظ هستوين يب ؿيطهستوين پس اظ سطضسيس يب كسد هطاضزاز اظ سَي هطتطي يب
حبل ضسى زيَى ٍ زض غَضت ػسم پطزاذت ،اظ هَجَزي ّط يي اظ حسبثْب ( ضيبلي ٍ اضظي) ،اهَال ٍ اسٌبز آًبى ًعز
ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ضأسبً ٍ ثسٍى ًيبظ ثِ حٌن هضبئي يب اجطايي ثطزاضت ًوَزُ ٍ ثِ حسبة ثسّي هطتطي هٌظَض ًوبيس .زض
غَضتي ًِ ٍجَُ ثِ غَضت اضظي ثبضس ثبًي/هإسسِ اػتجبضي آى ضا ثِ ًطخ اػالهي اظ سَي ثبًي هطًعي جوَْضي
اسالهي ايطاى هحبسجِ ٍ ثطزاضت هيٌوبيس  .اهسام ثبًي/هإسسِ اػتجبضي زض ايي ذػَظ ثطاي هطتطي ٍ ضبهي/ضبهٌيي
ؿيطهبثل اػتطاؼ ٍ الظهبالجطا هيجبضس .
تبصره1ـ ّطگًَِ ٍجَّي ًِ پس اظ سطضسيس يب ثِ تؼَين اكتبزى هغبلجبت ايي هطاضزاز ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي پطزاذت ٍ يب اظ
حسبثْب ٍ اهَال ٍ اسٌبز ثطزاضت هيطَز ،اثتسا ثبثت ّعيٌِّبي هبًًَي ٍ ًبضهعزّب هٌظَض ضسُ ٍ هبثوي ثيي سِ جعء هبًسُ
اغل تسْيالت ،سَز ٍ ٍجِ التعام تأذيط تأزيِ زيي تسْين ثبلٌسجِ هيضَز.
تبصره 2ـ ثبًي /هإسسِ اػتجبضي اهساهبت هَضَع ايي هبزُ ضا پس اظ اجطايي ًوَزى ،اظ عطين ًطبًي هٌسضج زض هبزُ (  )1ايي هطاضزاز
ٍ اغالحيِّبي اػالهي احتوبلي ،ثِ هطتطي ٍ ضبهي/ضبهٌيي اعالع هيزّس.
ماده  -12ضبهي/ضبهٌيي ثب ػلن ٍ اعالع ٍ ٍهَف ًبهل ضاجغ ثِ هٌسضجبت ايي هطاضزاز ٍ ًويت ٍ ًيليت تؼْسات هطتطي ،هٌلطزاً،
هطتطًبً ٍ هتضبهٌبً ،اًجبم ًليِ تؼْسات ٍ پطزاذت ثسّيْبيي ًِ زض اضتجبط ثب اًجبم هَضَع ايي هطاضزاز ثِ ػْسُ هطتطي
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است ضا تؼْس ًوَزًس ٍ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثِ استٌبز ايي هطاضزاز حن زاضز ػالٍُ ثط هطاجؼِ ثِ هطتطي ،ثِ ّطيي اظ
ضبهٌيي ،هٌلطزاً ٍ يب هطتطًبً هطاجؼِ ٍ ايلبي تؼْسات هطاضزاز ضا هغبلجِ ٍ ٍجَُ هتؼلوِ ضا ٍغَل ًوبيس.
ماده ّ -13طگبُ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثطاي ٍغَل هغبلجبت ذَز زضذَاست غسٍض اجطائيِ ًوبيس ٍ حٌن ثِ ًلغ ثبًي/هإسسِ
اػتجبضي غبزض ضَز ،پطزاذت ًليِ ّعيٌِّبي اجطايي ٍ هجلـي هؼبزل آئيٌٌبهِ تؼطكِ حنالًَبلِ زض اهَض اجطائي ٍ ّوچٌيي زض
غَضتيًِ ثبًي ًبگعيط اظ تَسل ثِ اهساهبت هضبيي گطززّ ،عيٌِّبي هضبيي ٍ زازضسي ٍ حنالًَبلِ ًٍيل يب ًوبيٌسُ هضبيي
ٍ ذسبضات اظ ّط جْت (عجن تطريع ٍ اػالم ثبًي/هإسسِ اػتجبضي) ثط شهِ هطتطي ثَزُ ًِ ػالٍُ ثط اًجبم سبيط
تؼْسات ،هلعم ثِ پطزاذت آى هيجبضس .
ماده  -14هطتطي تؼْس ًوَز ًِ حست هَضز ٍ زض غَضت توبضبي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ،اهَال هَضَع ايي هطاضزاز ضا پس اظ
اهضبي هطاضزاز حبضط ،زض هست اًجبم آىّ ،وِ سبلِ ثِ هجلـي ًِ هَضز هَاكوت ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثبضس ،زض ثطاثط آتص
سَظي ،اًلجبض ،ظلعلِ ،سيل ،غبػوِ ٍ سبيط ذغطات هطتجغي ًِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي تؼييي هيٌٌس ً ،عز يٌي اظ ضطًتْبي
ثيوِ هجبظ ،ثِ ّعيٌِ ذَز ٍ ثِ ًلغ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثيوِ ًوبيس ٍ ثيوٌْبهِ ضا ثالزضًگ ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي تسلين
ًٌسّ .وچٌيي پبًعزُ ضٍظ هجل اظ اًوضبي هست ثيوِ ،هساضى تجسيس ثيوِ ضا ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي اضاُي زّس .زض غَضتي
ًِ هطتطي تؼْسات ذَز ضا ثِ ضطح كَم اًجبم ًسّس ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيتَاًس اهَال هَضَع هطاضزاز ضا ًٍبلتبً اظ عطف
هطتطي ثِ ّعيٌِ ذَز ثيوِ ًوَزُ ٍ هجلؾ ّعيٌِ ضسُ ضا اظ هطتطي هغبلجِ يب ثِ حسبة ٍي هٌظَض ًوبيس .ثسيْي است ًٍبلت
هصًَض ًبكي تؼْسات ٍ هسئَليتْبي هطتطي ًرَاّس ثَز .ضوٌبً هطتطي هٌلق است زض غَضت ثطٍظ ذسبضت ثِ هَاضز ثيوِ
ضسُ ،سطيؼبً ثِ ثيوْگط ٍ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي اعالع زّس.
ماده  -15زض غَضتي ًِ ثِ تطريع ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ،هطتطي ٍ يب ضبهي/ضبهٌيي اظ هلبز ايي هطاضزاز ترلق ًوبيٌس،
ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيتَاًس ًسجت ثِ غسٍض اجطائيِ جْت ٍغَل هغبلجبت ذَز ثِ عطكيت ّطيي اظ اضربظ يبزضسُ
اهسام ًوبيس.
ماده  -16هطتطي ٍ ضبهٌيي هجَل ًوَزًس زض غَضتي ًِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي حست ضَاثظ ٍ هوطضات هطثَط اظجولِ هوطضات
ثبًي هطًعي ،هغبلجبت ايي هطاضزاز ضا ثِ اضربظ حوَهي زيگط هٌتول ًٌس ،تضويٌبت ٍ ٍثبين ايي هطاضزاز ثِ تؼْسات الحن
ًيع هٌتول ضسُ ٍ ًوبًبى ثبثت تؼْسات اًتوبل يبكتِ زض ضّي ٍ ٍثيوِ ،ثبهي ثبضس.
ماده ً -17ليِ ّعيٌْْبي هطثَط ثِ ثجت هطاضزاز حبضط اظ جولِ حوبلثجت ٍ حوبلتحطيط ،ثسٍى حن ضجَع ثِ ثبًي/هإسسِ اػتجبضي،
ًالً ثِ ػْسُ هطتطي است.
ماده  -18هطتطي ٍ ضبهي/ضبهٌيي هجَل ًوَزًس ثبًي/هإسسِ اػتجبضي هيتَاًس ّطگًَِ زازُ ٍ اعالػبت ايطبى ضا زض اذتيبض ضطًت
سٌجص اػتجبض هَضز تأييس ثبًي هطًعي جوَْضي اسالهي ايطاى هطاض زّس.
ماده  -19ايي هطاضزاز ثط اسبس تَاكن عطكيي ٍ ثط عجن هبزُ ( « )15هبًَى ػوليبت ثبًٌي ثسٍى ضثب (ثْطُ)» ٍ اغالحبت ٍ الحبهبت
هبًًَي آى ٍ هبزُ (  « )7هبًَى تسْيل اػغبي تسْيالت ثبًٌي ٍ ًبّص ّعيٌِ ّبي عطح ٍ تسطيغ زض اجطاي عطح ّبي
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تَليسي ٍ اكعايص هٌبثغ هبلي ٍ ًبضآيي ثبًي ّب» زض حٌن سٌس ضسوي ٍ الظهبالجطا ثَزُ ٍ تبثغ هلبز « آييٌٌبهِ اجطاي هلبز
اسٌبز ضسوي الظهبالجطا» هيجبضس ٍ توبهي اهضبًٌٌسگبى هجَل ًوَزًس ًِ ًليِ هٌسضجبت هطاضزاز ضا پصيطكتِ ٍ ًسجت ثِ آى
ّيچگًَِ اذتالكي ًساضًس ٍ هطتطي ،ضبهي/ضبهٌيي حن ّطگًَِ ايطاز ٍ اػتطاضي ضا ًسجت ثِ هلبز هطاضزاز ٍ ًيع ًسجت ثِ
اهساهبت اجطايي ثبًي/هإسسِ اػتجبضي ثطاي ٍغَل هغبلجبت ذَز ٍ ايلبي تؼْسات هطتطي زض ّط هطحلِ اظ ػوليبت اجطايي،
اظ ذَز سلت ٍ اسوبط ًوَزًس.
ماده  -20هلبز ايي هطاضزاز ًبكي حن اػتطاؼ هطتطي زض هطاجغ شيغالح ًويثبضس.
ايي هطاضزاز زض  20هبزُ ٍ  10تجػطُ ٍ زض

ًسرِ تٌظين ٍ ثِ ضؤيت ًبهل ثبًي/هإسسِ اػتجبضي  ،هطتطي ،ضبهٌيي ضسيس ٍ ايطبى

ضوي اهطاض ثِ اعالع ٍ آگبّي ًبهل اظ هلبز ايي هطاضزاز ٍ پصيطش تجؼبت حوَهي ٍ هبًًَي ًبضي اظ آى ،ثِ اهضبي توبهي غلحبت آى
هجبزضت ًوَزًس ٍ يي ًسرِ اظ ايي هطاضزاز ثِ ّط يي اظ آىّب تسلين گطزيس.
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