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بزخی ًکات قابل تَجِ در خصَص بیوِ ًاهِ
 - 1ثیٕ ٝضسٔ ٜحتطْ ثٔ ٝحؽ ثطٚظ ٞط ٌ ٝ٘ٛحبزح ٚ ٝیب ثیٕبضی تحت پٛضص ثیٕ٘ ٝبٔ ٝذطیساضی ضس ،ٜثب ضٕبضٜ
تّفٗ  ٚیب اظ قطیك پست اِىتط٘ٚیىی ث ٝلطاض شیُ ثب ضطوت أساز ضسبٖ تٕبس حبغُ وطزٚ ٜ
ٔطرػبت ذٛز ضا ث ٝغٛضت وبُٔ ٘بْ٘ ،بْ ذب٘ٛازٌی ،ضٕبض ٜثیٕ٘ ٝبٔ ،ٝضٕبض ٜتٕبس  ٚآزضس ٔحُ حبزحٚ ٝ
ذالغ ٝای اظ ضطح حبزح ٝضا اػالْ فطٔبییس  .حساوخط ٔست اػالْ ذس اضت پس اظ ثستطی زض ثیٕبضستبٖ ظطف
ٔست  7ضٚظ ( 168سبػت) ٔی ثبضس.
شوارُ تواس+961)4(548385 :
ایویلkowsar@mideast-assistance.com :
 - 2زض غٛضتی و ٝثیٕ ٝضس ٜاظ وطٛض ذبضد ضٛز ثٞ ٝیچ ٚرٔ ٝبثمی حك ثیٕ ٝلبثُ ػٛزت ٘رٛاٞس ثٛز .
- 3زض غٛضت اتٕبْ ٔست ٔٙسضد زض ثیٕ٘ ٝبٔ ٚ ٝػسْ ثبظٌطت ثیٕ ٝضس ٜث ٝوطٛض ،ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثٞ ٝیچ ٚرٝ
لبثُ تٕسیس ٘جٛز ٚ ٜغسٚض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝرٟت ثیٕ ٝضس ٜای و ٝذبضد اظ وطٛض ٔی ثبضس ،فبلس ٞط ٌ ٝ٘ٛاػتجبض
است.
 - 4زض غٛضت زضیبفت ضٚازیس اظ وطٛضٞبیی و ٝزض فطْ پیطٟٙبز لیس ٍ٘طزیس ،ٜثیٕ٘ ٝبٔ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ثبقُ ٚ
یب ٔست آٖ وبٞص ٕ٘ییبثس.
- 5ثیٕ٘ ٝبٔٞ ٝبی غبزض ٜقٛال٘ی ٔست ثطای سفطٞبی ٔتؼسز ثیٕ ٝضس ٜزض قٔ َٛست ثیٕ٘ ٝبٔ ٝزض غٛضتی
سف اظ  92ضٚظ ٔتٛاِی ثیطتط ٘جبضس.
زاضای اػتجبض است ؤ ٝست ٞط ض
 - 6پٛضص  ٚاػتجبض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝاظ ظٔبٖ ذطٚد فطز اظ وطٛض ایطاٖ ٟٕٛٔ ٚض ضسٖ پبسپٛضت ثٟٔ ٝط ذطٚد ضطٚع
ضس ٚ ٜثب ثبظٌطت ثیٕ ٝضس ٜث ٝوطٛض  ٚاتٕبْ ٔست ٔٙسضد زض ثیٕ٘ ٝبٔ ،ٝذبتٕٔ ٝی یبثس.
- 7زض غٛضتیى ٝثیٕ ٝضس ٜلػس سفط زاضت ٝثبضس ،ثیٕ٘ ٝبٔٚ ٝی اظ تبضید غسٚض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝتب یه سبَ پس اظ
آٖ ٔؼتجط ٔی ثبضس  ٚپس اظ یىسبَ اثكبَ ٌطتٚ ٝحك ثیٕ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ لبثُ ػٛزت ٘رٛاٞس ثٛز  .أب زض
غٛضتیى ٝلػس ا٘ػطاف اظ سفط ضا زاضت ٝثبضس ،ػٛزت ٔجّغ حك ثیٕٔ ٝكبثك ثب لٛا٘یٖ  ٚضطایف ث ٝضطح شیُ
ا٘زبْ ذٛاٞس پصیطفت.



شزایط عَدت هبلغ حق بیوِ
(زض وّی ٝحبالت ظیط اضائ ٝاغُ ٌصض٘بٔ ٚ ٝاغُ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝاِعأی ٔی ثبضس ).
-1عذم دریافت ٍیشا ٍ یا اًصزاف اس سفزقبل اس دریافت ٍیشا
زض ایٗ حبِت ثیٕ ٝضس ٜتٟٙب ٔ 6ب ٜپس اظ تبضید غسٚض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝفطغت زاضز رٟت اثكبَ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝالساْ ٕ٘بیس زض
غیط ایٙػٛضت حك ثیٕ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ لبثُ ػٛزت ٘رٛاٞس ثٛز .
 -2اًصزاف اس سفز پس اس اخذ ٍیشا
زض ایٗ حبِت ثیٕ ٝضس ٜپس اظ ا٘مؿبی ٚیعا ث ٝضطوت ثیٕٔ ٝطارؼٔ ٝی وٙس  ٚتٗ ٞب ٔ 1ب ٜپس اظ ا٘مؿبی ٚیعا فطغت
زاضز رٟت اثكبَ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝالساْ وٙس زض غیط ایٙػٛضت حك ثیٕ ٝلبثُ ػٛزت ٘رٛاٞس ثٛز .
(زض ذػٛظ ثیٕ٘ ٝبٔٞ ٝبی یىسبِ ،ٝثیٕ ٝضس ٜاظ یه ٔب ٜلجُ اظ تبضید ا٘مؿبی ٚیعا  ٚتب پبیبٖ ا٘مؿبی ضٚازیس
فطغت زاضز رٟت اثكبَ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝالساْ ٕ٘بیس  .زض غیط ایٙػٛضت حك ثیٕ ٝلبثُ ػٛزت ٘رٛاٞس ثٛز ).
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فصل اٍل – کلیات
اسبس لطاضزاز :ایٗ ثیٕ٘ٝبٔ ٝزض ارطای ٔبز 7 ٜآییٗ٘بٔ ٝضٕبضٔ 81 ٜػٛة ٔٛضخ  1391/12/15ضٛضای ػبِی
ثیٕ ٚ ٝلب٘ ٖٛثیٕٔ ٝػٛة اضزیجٟطت ٔب ٚ 1316 ٜپیطٟٙبز ثیٌٕ ٝصاض (و ٝرعء الیٙفه ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝی ثبضس)
تٗظیٓ ٌطزیس ٜاست ٛٔ ٚضز تٛافك قطفیٗ ٔی ثبضس .آٖ لسٕت اظ پیطٟٙبز وتجی ثیٌٕ ٝصاض وٛٔ ٝضز لجَٛ
ثیٌٕٝط ٘جٛزٕٞ ٚ ٜعٔبٖ ثب غسٚض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝیب لجُ اظ آٖ وتجبً ث ٝثیٌٕ ٝصاض اػالْ ٌطزیس ٜاست رع ٚتؼٟسات
ثیٌٕٝط ٔحسٛة ٕ٘یضٛز.
فصل دٍم – تعاریف ٍ اصطالحات
اغكالحبت ظیط غطف ٘ظط اظ ٞط ٔؼٙی ٔ ٚف ْٟٛزیٍطی ؤٕ ٝىٗ است زاضت ٝثبضٙس زض ایٗ ضطایف ػٕٔٛی
ثب تؼطیف ٔمبثُ آٖ ث ٝوبض ضفت ٝاست:
- 1ثیٌٕ ٝط  :ضطوت ثیٕ ٝوٛحط ث٘ ٝطب٘ی ٔیساٖ آضغا٘تیٗ ذیبثبٖ اِ٘ٛس پالن  24تّفٗ  89382و ٝزض اظای
زضیبفت حك ثیٕ ،ٝرجطاٖ ٞعیٞ ٝٙبی پعضىی  ٚغیطپعضىی  ٚسب یط ذسٔبت تحت پٛضص ضا قجك
ضطایف ٔمطض زض ایٗ ثیٕ٘ٝبٔ ٝث ٝػٟسٔ ٜی ٌیطز.
 - 2ثیٕ ٝضس :ٜفطزی است و ٝث ٝغٛضت لب٘٘ٛی اظ وطٛض ذبضد ٔی ضٛز  ٚاحتٕبَ تحمك ذكطات  ٚذسٔبت
ٔطٕ َٛایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثطای ٚی ٔٛرت ا٘ؼمبز ثیٕ٘ ٝبٔ ٝضسٔ ٚ ٜطرػبت ٘بٔجطز ٜزض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝشوط
ٔ ٚتؼٟس ث ٝپطزاذت حك ثیٕٔ ٝیثبضس.
- 3حك ثیٕٚ :ٝرٟی است و ٝثیٕٝضس ٜزض ٔمبثُ تؼٟسات ثیٌٕ ٝط ٔیپطزاظز  ٚا٘زبْ تؼٟسات ثیٌٕ ٝط ٔٛٙـ
ث ٝپطزاذت حك ثیٕ ٝث٘ ٝحٛی و ٝزض ثیٕ٘ٝبٔ ٝتٛافك ضسٔ ،ٜی ثبضس.
ٛٔ- 4ؾٛع ثیٕ : ٝرجطاٖ ٞعیٞ ٝٙبی پعضىی  ٚغیطپعضىی  ٚاضائ ٝسبیط ذسٔبت ثٝ

ثیٕٝضس ٜزض ٔست

البٔت زض ذبضد اظ وطٛض قجك ضطایف ثیٕ٘ٝبٔ.ٝ
- 5حبزحٞ :ٝط ٚالؼ٘ ٝبٌٟب٘ی ٘بضی اظ یه ػبُٔ ذبضری و ٝثس ٖٚلػس  ٚاضاز ٜثیٕٝضس ٜضٚی زاز ٚ ٜػّت
آٖ ٚلٛع یه یب چٙس ذكط ٔطثٛـ ث ٝایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثٛز ٜوٛٔ ٝرت ٚاضز آٔسٖ غسٔ ٝثس٘ی ث ٝثیٕ ٝضسٜ
ِ ٚع ْٚزذبِت ضطوت وٕه ضساٖ ٌطزز.
- 6غسٔبت ثس٘ی  :آسیت یب رطاحت ثس٘ی است و ٝثٚ ٝاسك ٝیه ػبُٔ لٟطی٘ ،بٌٟب٘ی  ٚذبضد اظ اضازٚ ٜ
وٙتطَ ثیٕ ٝضس ٜزض قی ٔست ثیٕ٘ ٝبٔ ٝپسیس آٔس ٜثبضس ٚ ٚلٛع آٖ پس اظ ضطٚع سفط ثیٕٝ

ضس ٜثٝ

ذبضد اظ وطٛض ٔحُ البٔت ثٛزٛٔ ٚ ٜرت زضذٛاست وٕه اظ قطف ثیٕ ٝضس ٜیب ٕ٘بیٙسٚ ٜی ٌطزز.
- 7غسٔبت  ٚثیٕبضی حبز  :غسٔبت یب ثیٕبضی است و ٝثٙب ث٘ ٝظط تیٓ پعضىی ضطوت وٕه ضسبٖ ،ثیٕ- ٝ
ضس ٜضا اظ ازأ ٝسفط زض ٔست ثیٕ ٝثبظزاضت ٚ ٝیب ایٙى ٝثب ذكط ٔطي ٚی ٕٞطا ٜثبضس .
- 8ثیٕبضی :ػبضؾ٘ ٝبٌٟب٘ی  ٚغیط لبثُ پیصثیٙی و ٝاثتال ث ٝآٖ یب آغبظ ٙٔ ٚطبء آٖ پس اظ ضطٚع سفط
ثیٕ ٝضس ٜث ٝذبضد اظ وطٛض ثٛزٛٔ ٚ ٜرت زضذٛاست أساز اظ قطف ثیٕ ٝضس ٜیب ٕ٘بیٙسٚ ٜی ضٛز.
- 9تیٓ پعضىی ٞ :یبت پعضىی ٔتٙبست ثب ٘ٛع ذسبضت ٔی ثبضس و ٝتٛسف سطپطست ذسٔبت پعضىی
ضطوت وٕهضسبٖ  ٚپعضه ٔؼبِذ تؼییٗ ْی ض٘ٛس.
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-10ثستٍبٖ :ضبُٔ پسضٔ ،بزض ،فطظ٘ساٖٕٞ ،سط ،ثطازضاٖ ،ذٛاٞطاٖ ٞ ٚط فطز زیٍطی و ٝتٛسف ثیٕ ٝضسٜ
ٔؼطفی ضٛز.
-11فطا٘طیع :ثرطی اظ ٞط ذسبضت است ؤ ٝستمیٕبً ث ٝػٟس ٜثیٕ ٝضس ٜثٛزٔ ٚ ٜیعاٖ آٖ زض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔٝ
ٔطرع ٔیٌطزز.
- 12ضطوت وٕه ضسبٖ ثیٗ إِّّی ٔیسیست ث٘ ٝطب٘ی  ٚضٕبض ٜتٕبس:

Mideast Assistance international S.A.L,
Reaidy Bldg, 3rd Floors,
Dbayeh off highway, Lebanon
Tel: +9614548300
Fax: +9614548301
ؤ ٝتؼٟس ث ٝاضائ ٝپٛضصٞب  ٚذسٔبت ٔٙسضد زض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝثیٕٝضس ٜاظ سٛی ثیٌٕٝط ٔیثبضس.
-13وطٛض ٔحُ البٔتٔ :حُ البٔت زائٓ  ٚیب سى٘ٛت ثیٕ ٝضس ٜاست و ٝزض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝوطٛض د.ا.ایطاٖ
ٔیثبضس.
-14یٛض :)€( ٚاضظ لب٘٘ٛی وطٛضٞبی ػؿ ٛاتحبزی ٝاضٚپب ٔیثبضس.
-15پٛضص ٌ ٚستط ٜآٖ  :ضطوت وٕه ضسبٖ ثالفبغّ ٝذسٔبت شوط ضسٙٔ ٜسضد زض فػُ س ْٛثیٕ٘ ٝبٔٝ
ضا و ٝث ٝػّت ثیٕبضی  ٚیب حٛازث ٘بٌٟب٘ی ٘بضی اظ ٚلبیغ غیط لبثُ پیص ثیٙی زض قٔ َٛست سفط (تبضید
اعتجبض ثیٕ٘ ٝبٔ ٚ ) ٝزض ٔحسٚز ٜرغطافیبیی ٔطرع ضس ٜزض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝحبزث ضس ٜثبضس ضا ث ٝثیٕ ٝضسٜ
اضائ ٝذٛاٞس ٕ٘ٛز.
ْ-16حسٚز ٜرغطافیبیی :پٛضص ٞبیی و ٝزض فػُ س( ْٛتؼٟسات ثیٌٕ ٝط) قیس ٌطزیس ٜاٖز ز ض وّی٘ ٝمبـ
رٟبٖ ث ٝاستخٙبی ٔحسٚز ٜرغطافیبیی ایطاٖ  ٚوطٛضٞبیی و ٝزضٌیط

ر ًٙزاذّی یب ذبضری (اػٓ اظ

اػالْ ضس ٜیب ٘طسٞ )ٜستٙس ،لبثُ اضائْ ٝی ثبضٗز .
ٔ-17ست ثیٕ : ٝپٛضص ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝاظ تبضید ذطٚد لب٘٘ٛی ثیٕ ٝضس ٜاظ وطٛض ایطاٖ  ٚفمف ثطای
سفطٞبیی ؤ ٝست آٟ٘ب حساوخط  92ضٚظ ٔتٛاِی ثبضس ٔؼتجط استٍٔ ،ط ایٙى ٝزض ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝست وٛتب- ٜ
تطی لیس ضس ٜثبضس  .ثیٕ ٝضسٔ ٜی تٛا٘س زض ٔست اػتجبض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝزفؼبت ث ٝذبضد اظ وطٛض ایطاٖ
سفط ٕ٘بیز .
فصل سَم  -تعْذات بیوِگز
زض غٛضتی و ٝثیٕ ٝضس ٜزض قٔ َٛست اػتجبض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ،ٝزچبض ثیٕبضی یب غسٔبت ثس٘ی ٘بضی اظ حبزح ٝضس ٚ ٜیب
٘یبظٔٙس سبیط ذسٔبت تحت پٛضص ایٗ ثیٕ٘ ٝبٌٔ ٝطزز ،ثیٌٕ ٝط ٔٛظف است ذسٔبت ظیط ضا ثب ٕٞىبضی ضطوت
وٕهضسبٖ سبظٔب٘سٞی  ٚفمف ثٍٙٞ ٝبْ سفط ثیٕ ٝضس ٜزض ذبضد اظ وطٛض ٔحُ البٔت ٔ ٚططٚـ ثط ایٙهٔ ٜست ٞط
سفط اظ  92ضٚظ ٔتٛاِی ثیطتط ٘جبضسٞ ،عیٞ ٝٙبی ٔطتجف ثب آٖ ضا پطزاذت ٕ٘بیس .

 ُ - 1سیٌِ ّای پششکی ٍ بستزی در بیوارستاى
ضطوت وٕه ضسبٖ ٞعیٞ ٝٙبی ٔؼٕ َٛپعضىی  ٚثستطی زض ثیٕبضستبٖ ،رطاحیٔ ،ؼبیٙبت پعضىی ،ذسٔبت
تػٛیطثطزاضی  ٚآظٔبیطٍبٞیٞ ،عیٞ ٝٙبی زاضٚیی ،فیعیٛتطاپی تزٛیع ضس ٜاظ رب٘ت پعضه ثیٕ ٝضس ٜضا تب سمف
ٔٙسضد زض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝث ٝیٛض ٚ ٚیب ٔؼبزَ ضیبِی آٖ ثطاسبس ٘طخ تسؼیط اضظ تمجُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز  .تیٓ پعضىی ضطوت
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وٕهضسبٖ ثطای ٘ظبضت ثط اضائ ٝزضٔبٖ ٔٙبست ث ٝثیٕ ٝضس ٜثب ٔطاوع زضٔب٘ی  ٚپعضىبٖ ٔؼبِذ ،تٕبس ٞبی تّفٙی
الظْ ضا ثطلطاض ذٛاٙٞس ٕ٘ٛز.
فطا٘طیعٔ :جّغ  25یٛض ٚزض ٞط ٔٛضز ذسبضت اػٕبَ ٔی ٌطزز ( ث ٝاستخٙبء ٔٛاضز غسٔبت رسٕب٘ی حبز  ٚیب ثستطی
ضسٖ زض ثیٕبضستبٖ ثیص اظ  24سبػت)

 - 2پزداخت ّشیٌِ فَریت ّای دًذاًپششکی
ضطوت وٕه ضسبٖ زض غٛضت ٘یبظ ٜ ،ظی ٝٙفٛضیت ٞبی ز٘سا٘پعضىی ثیٕ ٝضس ٜضا تب سمف ٔٙسضد زض ثیٕ٘ ٝبٔٝ
پطزاذت ٔیٕ٘بیس .ایٗ ٞعیٞ ٝٙب ثٔ ٝؼبِز ٝز٘ساٖ زضز ،زضٔبٖ ػف٘ٛت  ٚوطیسٖ ز٘ساٖ ٔحسٚز ٔی ٌطزز.
فطا٘طیعٔ :جّغ  25یٛض ٚزض ٞط ٔٛضز ذسبضت ز٘سا٘پعضىی اػٕبَ ٔی ٌطزز.

 - 3جابجایی یا باسگزداًذى بیوِ شذُ بِ کشَر هحل اقاهت
ضطوت وٕه ضسبٖ ثب تٛر ٝثٛٔ ٝلؼیت  ٚیب ٚذبٔت حبَ ثیٕ ٝضس ٚ ٜثب ٘ظط پعضه ٔؼبِذ ٘سجت ث ٝا٘تمبَ ٚی ثٝ
یه ٔطوع زضٔب٘ی ٔزٟع  ٚیب ثبظٌطزا٘سٖ ٚی ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت ذٛز ثب ٔٙبست تطیٗ ٚسیّ ٝالساْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز .
زض ٔٛضز حٛازث رعئی  ٚیب ثیٕبضی ٞبیی و ٝث ٝغ ٛضت سطپبئی ٔساٚا ٔی ض٘ٛس  ٚث ٝاػتمبز تیٓ پعضىی ضطوت
وٕهضسبٖ ثبظٌطت ثیٕ ٝضس ٜث ٝوطٛضش ٔٛضز ٘یبظ ٘جبضس ا٘تمبَ ٚی ثٔ ٝىب٘ی و ٝوٕه ٞبی پعضىی وبفی زض
زستطس ثبضس ثٚ ٝسیّ ٝآٔجٛال٘س یب سبیط ٚسبئُ ٘مّی ٝا٘زبْ ذٛاٞس ٌطزیس .

 - 4باسگزداًذى جسذ هتَفی
زض غٛضت فٛت ثیٕ ٝضس ،ٜضطوت وٕه ضسبٖ تٕٟیسات الظْ ضا ثطای ا٘تمبَ  ٚثبظٌطزا٘سٖ رسس ٔتٛفی اتربش
ٕ٘ٛزٞ ٚ ٜعیٞ ٝٙبی ٔطثٛـ ث ٝا٘تمبَ رسس ثیٕ ٝضس ٜثٔ ٝحُ ذبوسپبضی یب ٔطاسٓ تطحیٓ زض وطٛض ٔحُ البٔت
ٚی ضا تمجُ ٔیٕ٘بیس.
تجػط :ٜپطزاذت ٞعیٞ ٝٙبی ٔطثٛـ ث ٝذبوسپبضی  ٚیب ٔطاسٓ تطحیٓ اظ ایٗ پٛضص ٔستخٙی ٔی ثبضس.

 - 5باسگشت بستگاى ّوزاُ بیوِ شذُ بِ کشَر هحل اقاهت
زض غٛضت ثستطی ضسٖ ثیٕ ٝضس ٜثٔ ٝست ثیص اظ  10ضٚظ  ٚیب فٛت ٚی ،ضطوت وٕه ضسبٖ ٞعی ٝٙثبظٌطت یه
٘فط اظ ثستٍبٖ ٕٞطا ٜثیٕ ٝضس ٜضا زض غٛضت ػسْ تٛا٘بیی ٚی ث ٝسفط ثب ٚسیّ ٝضرػی ذٛز  ٚیب ٚسیّ ٝای و ٝزض
اثتسای سفط ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٌطفت ٝثٛز ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت تمجُ ٔی ٕ٘بیس.

 - 6سفز اضطزاری یکی اس بستگاى
زض غٛضتی و ٝثیٕ ٝضس ٜثیطتط اظ  10ضٚظ زض ثیٕبضستبٖ ثستطی ضٛز ،ضطوت وٕه ضسبٖ ٔربضد ا٘تمبَ یوی اظ
ثستٍبٖ ٚی ضا اظ وطٛض ٔحُ البٔت ثیٕ ٝضس ،ٜاظ رّٕٞ ٝعی ٝٙضفت  ٚثطٌطت ثٔ ٝحّی و ٝثیٕ ٝضس ٜزض آٖ ثستطی
ٔیثبضس ٔ ٚربضد البٔت تب سمف  85یٛض ٚثطای ٞط ضٚظ  ٚحساوخط ثٔ ٝست

 10ضٚظ تب ٔجّغ  850یٛض ،ٚپطزاذت

ذٛاٞس ٕ٘ٛز

 - 7باسگزدادى کَدکاى بی سزپزست
زض غٛضت ا٘تمبَ ایثبظٌطزا٘سٖ ثیٕ ٝضس( ٜقجك ثٙس  ٚ ( 2ػسْ تٛا٘بیی ٚی اظ ٔطالجت فطظ٘ساٖ ظیط  15سبَ ذٛز وٝ
زض سفط ٕٞطا ٜا ٚثٛز ٜاست ٚ ،زض غٛضت ا٘تمبَ رسس ٔتٛفی (قجك ثٙس  ،)3ضطوت وٕه ضسبٖ اظ رب٘ت ثیٕ ٝضسٜ
ٞعی ٝٙثطٌطت فطظ٘ساٖ ٚی ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت ضا تحت ٘ظبضت یه فطز ثعضٌسبَ پط زاذت ذٛاٞس وطز.

 - 8باسگشت اضطزاری بِ کشَر بِ دلیل فَت یکی اس اعضای ًشدیک خاًَادُ
ٍٙٞبٔی و ٝثیٕ ٝضس ٜث ٝزِیُ فٛت ٘بٌٟب٘ی یىی اظ اػؿبی ٘عزیه ذب٘ٛاز ٜذٛز ( تب ثستٍبٖ زضر ٝز٘ ) ْٚبچبض ثٝ
تٛلف سفط ضس ٚ ٜچٙب٘چٚ ٝی لبزض ث ٝثبظٌطت ثب ٚسیّ ٝضرػی ذٛز  ٚیب ٚسیّٝ
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شزایط عوَهی بیوِ هسافزتی کَثز
است ٘جبضس ،ضطوت وٕه ضسبٖ ٞعی ٝٙسفط ٚی ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت ضا پطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز

 .ثیٕٝضسٔ ٜی -

ثبیست زالیُ ،اسٙبز یب ٌٛاٞی ٞبیی وٛٔ ٝرت تٛلف سفط ٚی ضس ٜاست (ٌٛاٞی فٛت ) ضا ث ٝضطوت وٕه ضسبٖ
تسّیٓ ٕ٘بیس.

 - 9تحَیل دارٍ
ضطوت وٕه ضسبٖٞ ،عیٞ ٝٙبی اضسبَ اؾكطاضی زاض ٚزض غٛضت فمساٖ آٖ زض ٔحُ البٔت ثیٕ ٝضس ٜضا حتی زض
غٛضتیى ٝو ٝتٛسف پعضه ٔؼبِذ ٚی لجُ اظ سفط تزٛیع ضس ٜثبضس ،پطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز .

-10هعاضذت حقَقی
ضطوت وٕه ضسبٖ ٞعیٞ ٝٙبی زفبع لب٘٘ٛی زض ٔمبثُ اضربظ حبِج زض زػبٚی ویفطی ٔ ٚس٘ی ٘بضی اظ حٛازث
ضا٘ٙسٌی ز ض ذبضد اظ وطٛض ضا تب سمف حساوخط  1500یٛض ٚیب ٔؼبزَ آٖ (ث ٝاضظ وطٛض ٔٛضز زػٛی ) پطزاذت ذٛاٞس
ٕ٘ٛز.

 -11فقذاى گذرًاهِ ،گَاّیٌاهِ راًٌذگی ٍ شٌاسٌاهِ
زض غٛضت فمساٖ ٌصض٘بٌٔٛ ،ٝاٞیٙبٔ ٝضا٘ٙسٌی  ٚضٙبسٙبٔ ٝثیٕ ٝضس ٜزض ذبضد اظ وطٛض ،ضطوت وٕه ضسبٖ ػالٜٚ
ثط اضائ ٝاقال ػبت الظْ ٔجٙی ثط ٔطاحُ ازاضی ٔتٙبست و ٝزض ٔطارغ لب٘٘ٛی ٔ ٚؤسسبت ٔحّی ثطای ثسست آٚضزٖ
ٔساضن ٔفمٛز یب سطلت ضسٔ ٜی ثبیست قی ضٛزٞ ،عیٞ ٝٙبی غسٚضإِخٙی آٟ٘ب  ٚیب ٔساضن وٙسِٛی ٔطبث ٝضا تب
سمف  200یٛض ٚتمجُ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

 -12ارسال پیامّا ٍ اطالعات هزاجع درهاًی در هَاقع اضطزاری
ضطوت وٕه ضسبٖ ٔسئِٛیت اضسبَ پیبْ ٞبی اؾكطاضی ثیٕ ٝضس ٜضا زض اضتجبـ ثب حٛازث ٔطٕ َٛپٛضص ایٗ
ثیٕ٘ٝبٔ ٝثط ػٟس ٜذٛاٞس ٌطفت .ث ٝتمبؾبی ثیٕ ٝضس ،ٜضطوت وٕهضسبٖ اقالػبت پبی ٝزضثبضٔ ٜطارغ زضٔب٘ی ٘ظیط
٘بْ پعضىبٖٔ ،ترػػیٗ ،ز٘سا٘پعضىبٖ یب پیطاپعضىبٖ ٖ ظزیه ثٔ ٝحُ٘ ،طب٘ی ثیٕبضستبٖ ٞبٔ ،طاوع پعضىی،
زاضٚذب٘ٞٝب  ٚآٔجٛال٘س ٞب ضا ث ٝاستخٙبء ٔطاوع تطریع پعضىی زض اذتیبض ثیٕ ٝضس ٜلطاض ذٛاٞس زاز.

 -13تأخیز در ٍرٍد بار ّوزاُ بیوِ شذُ
زضغٛضتی و ٝةاض ٕٞطا ٜثیٕ ٝضس ٜحجت ضس ٜثبضس ،ضطوت وٕه ضسبٖ ٞعی ٝٙتأذیط زض ٚضٚز ثبض ٕٞطاٚ ٜی ضا
ٔططٚـ ث ٝآ٘ى ٝضطوت ٛٞاپیٕبیی ٔطثٛقٚ ٝاثست ٝث" ٝیبتب" ثبضس پس اظ ٌصضت حسالُ  6سبػت تبذیط ،ثطای
ذطیس ّٔعٔٚبت اسبسی  ٚحساوخط تب سمف  100یٛض ٚپٛضص ٔی زٞس .زض وّیٛٔ ٝاضز ،اسٙبز ٔٛیس ٚلٛع حبزح ٝو ٝثٝ
تبییس ضطوت ٛٞاپیٕبیی ضسیس ٜثبضس ٘ ٚیع اغُ غٛضت حسبة ٞبی ذطیس ثبیس ٔٙؿٓ ث ٝزضذٛاست ذسبضت ثیٕٝ
ضس ٜثبضس.

 -14فقذاى بار تحَیلی بِ َّاپیوا
زض غٛضت فمساٖ ثبض تٛسف ضطوت ٛٞاپیٕبیی حبُٔ ،ضطوت وٕه ضسبٖ ػال ٜٚثط ذسبضتی و ٝحبُٔ ٔتؼٟس ثٝ
پطزاذت آٖ استٔ ،بث ٝاِتفبٚت آٖ ضا تب سمف حساوخط  200یٛض ٚثطای ٔزٕٛػ ٝثبض  ِٛ ٚاظْ تحٛیُ ضس ٜثٛٞ ٝاپیٕب،
ث ٝثیٕٝضس ٜپطزاذت ذٛاٞس ٕ٘ٛز  .ثٕٞ ٝیٗ ٔٙظٛض ثیٕٝضس ٜثبیس فٟطستی اظ ٔطرػبت ٔ ٚحتٛیبت ،اظ رّٕٝ
لیٕت ترٕیٙی  ٚتبضید ذطیس ٞط لّٓ وبال ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیعاٖ ذسبضت پطزاذتی تٛسف ضطوت حبُٔ ضا ث ٝضطوت
وٕهضسبٖ اضائٕ٘ ٝبیس  .پطزاذت ذسبضت ثطاسبس ضٚش تٛغی ٝضس ٜثٚ ٝسیّ ٝسبظٔبٖ ٞبی ثیٗ إِّّی حُٕ ثبض
ٔحبسج ٝذٛاٞس ضس.
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حسالُ ظٔبٖ الظْ ثطای ٔفمٛز زا٘ستٗ زائٓ ثبض ٕٞطا ٜثیٕ ٝضس ،ٜتٛسف ضطوت حبُٔ تؼییٗ ٔی ضٛز  ٚاظ  21ضٚظ
حٙی

وٕتط ٕ٘ی ثبضس .پ ،َٛرٛاٞطات ،وبضت ٞبی اػتجبضی ٘ ٚمسی ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛسٙس اظ ضٕ َٛایٗ تؼٟس ٔست
ٔی ثبضس.

 -15یافتي ٍ ارسال بار ٍ هلشٍهات شخصی
ضطوت وٕه ضسبٖ ضإٙٞبئی ٞبی الظْ زض ذػٛظ ٘حٌ ٜٛعاضش سطلت یب فمساٖ ثبض ّٔ ٚعٔٚبت ٔطرع ضا ثٝ
ثیٕٝضس ٜاضائٕٛ٘ ٝز ٚ ٜثطای یبفتٗ آٟ٘ب ٕٞىبضی ذٛاٞس ٕ٘ٛز  .زض غٛضت یبفت ٝضسٖ ّٔعٔٚبت ٔصوٛض ،ضطوت حُٕ
وٙٙس ٜا٘تمبَ آٖ ضا ثٔ ٝمػس ٔٛضز ٘ظط ثیٕ ٝضس ٜیب وطٛض ٔحُ البٔت ٚی ثط ػٟس ٜذٛاٞس ٌطفت  .زض ایٗ غٛضت
ثیٕٝضسٔ ٜتؼٟس ث ٝػٛزت ذسبضت زضیافتی زض ظٔی ٝٙفمساٖ ثبض ثط اسبس ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝذٛاٞس ثٛز.

 -16تأخیز در حزکت
زض غٛضتیىٚ ٝسیّ٘ ٝمّی ٝػٕٔٛی ٔٛضز استفبز ٜثیٕ ٝضس ٜحسالُ  6سبػت تأذیط زاضت ٝثبضس ،ضطوت وٕه ضسبٖ
ث ٝضطـ اضائ٘ ٝسر ٝاغّی غٛضتحسبة ٞبی ٔطثٛقٞ ،ٝعیٞ ٝٙبی اؾبفی تمجُ ضس ٜث ٝزِیُ ایٗ تأذیط

(اظ لجیُ

ظی ضا رجطاٖ ذٛاٞس ٕ٘ٛز :
ٞعیٞٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ ،البٔت زض ٞتُ ٕٞ ٚچٙیٗ غصا ) تب سمف ٞبی ٔٙسضد زض ٔٛاضز ض
اِف) زض غٛضتیى ٝتأذیط ثیص اظ  6سبػت ثبضس ،تب سمف  45یٛض.ٚ
ة) زض غٛضتیى ٝتأذیط ثیص اظ  12سبػت ثبضس ،تب سمف  90یٛض.ٚ
ح) زض غٛضتیى ٝتأذیط ثیص اظ  18سبػت ثبضس ،تب سمف  135یٛض.ٚ
ت) زض غٛضتیى ٝتأذیط ثیص اظ  24سبػت ثبضس ،تب سمف  180یٛض.ٚ
حساوخط سمف تؼٟس ثبثت وّیٛٔ ٝاز فٛق  180یٛضٔ ٚی ثبضسٞ .طٌ ٝ٘ٛتأذیط ٘بضی اظ اػتػبة وبضوٙبٖ ضطوت ٞبی
ٛٞاپیٕبئی ،فطٚزٌبٞ ٜبی ٔجسأ ٔ ٚمػس  ٚیب وطٛضٞبی ذسٔبتی قطف لطاضزاز ثب آٟ٘ب ٕٞ ٚچٙیٗ تأذیطٞبی ٔطثٛـ ثٝ
ا٘ٛاع پطٚاظٞبی چبضتط  ٚغیط ػبزی  ٚضطایف ثس آة ٛٞ ٚایی اظ

تؼٟس ایٗ ثٙس ٔستخٙی ٔی ثبضس .ضطایف ٚ

ٔحسٚزیتٞبی زیٍط ٔطثٛـ ث ٝایٗ سطٚیس ػجبضتٙس اظ :
 پیص اظ آ٘ى ٝزضذٛاست ذسبضتی ثٛٔ ٝرت ایٗ ثرص اظ ثیٕ٘ ٝبٔٛٔ ٝضز ثطضسی لطاض ٌیطز ،ثیٕ ٝضسٔ ٜی ثبیستتبییسی ٝوتجی زض ٔٛضز تبضید  ٚظٔبٖ حطوت  ٚزالیُ تأذیط ضا اظ ضطوت حبُٔ  ٚیب ٕ٘بیٙسٌبٖ آٟ٘ب زضیبفت ٕ٘بیس.
 ذسبضتٞبی ٔطثٛـ ث ٝایٗ ثرص اظ تؼٟسات ،اظ ظٔب٘ی و ٝثٛٔ ٝرت تأییسی ٝضظض ٚرب ثطای حطوت ثیٕ ٝضسٔ ٜمطضثٛز ٜاست ٔحبسج ٝذٛاٞس ٌطزیس.

 -17حَالِ ٍجِ ًقذ
چٙب٘چ ٝثیٕ ٝضس ٜزض ق َٛسفط ذٛز ث ٝذبضد اظ وطٛض زض ٘تیز ٝسطلتٔ ،فمٛز ضسٖ ثبض ،ثیٕبضی  ٚیب حبزح ( ٝوٝ
ٔی تٛا٘س اظ قطیك ٔساضن ٔطثٛق٘ ٝظیط ضسیس ،تأییسی ،ٝضىٛائی ٝضسٕی  ٚغیط ٜث ٝاحجبت ثطسس ) پ٘ َٛمس ذٛز ضا اظ
زست ثسٞس ،ضطوت وٕه ضسبٖ ث ٝضطـ سپطزٌ ٜصاضی ٔجّغ ٔٛضز تمبؾب زض لبِت چه ثب٘ىی ،حٛاِ ٝیب پ٘ َٛمس زض
زفتط ضسٕی ذٛز زض ایطاٖ٘ ،سجت ث ٝحٛاِ ٝحساوخط تب  850یٛض ٚالساْ ذٛاٞس ٕ٘ٛز.

 -18ارسال ٍجِ الضواى
ضطوت وٕه ضسبٖ ٞط ٌٚ ٝ٘ٛر ٝاِؿٕبٖ ٔٛضز زضذٛاست ثیٕ ٝضس ٜضا حساوخط تب سمف  850یٛض ٚحٛاِ ٝذٛاٞس
ٕ٘ٛزٔ ،ططٚـ ثط ایٙى ٝثیٕ ٝضسٔ ٜجّغ ٔٛضز زضذٛاست ضا اظ لجُ زض زفبتط ضسٕی ضطوت وٕه ضسبٖ زض ایطاٖ ثٝ
غٛضت چه ثب٘ىی ،حٛاِ ٚ ٝیب پ٘ َٛمس سپطزٌ ٜصاضی ٕ٘بیس.

فصل چْارم – استثٌائات
ٞعیٞٝٙب  ٚذسبضتٞبی ٘بضی اظ ٔٛاضز ظیط ٔطٕ َٛتؼٟسات ثیٌٕ ٝط ٕ٘یثبضٙس:
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ٛٔ - 1اضزی و ٝث ٝقٛض ٔستمیٓ  ٚیب غیط ٔستمیٓ زض ٘تیز ٝسٛء ٘یت ثیٕ ٝضسٔ ،ٜطبضوت ٚی زض السأبت رٙب یی ٚ
یب ٘بضی اظ اػٕبَ ٔتمّجب٘ ٚ ٝیب ثی تٛرٟی  ٚثی احتیبقی ٚی حبغُ ضس ٜثبضس.
 - 2ثالیبی قجیؼی ٔب٘ٙس سیُ ،ظِعِ ،ٝضا٘ص ظٔیٗ ،آتطفطبٖ ،قٛفبٖ ٞبی ٔٛسٕی ،غیطقجیؼی ،سمٛـ ارسبْ اظ
فؿب ،ضٟبة حبلت  ٚث ٝقٛض وّی ٞطٌ ٝ٘ٛپسیس ٜذبضق اِؼبز ٜرٛیٛٞ ،ایی ،ظٔیٙی  ٚیب ٚاثست ٝثٚ ٝلبیغ ظٔیٗ
ضٙبسی.
ٚ- 3لبیغ ٘بضی اظ تطٚضیسٓ٘ ،بفطٔب٘ی یب آضٛة ٞبی ٌطٞٚی.
ٚ- 4لبیغ  ٚیب السأبت ٘یطٞٚبی ٔسّح یب أٙیتی زض ظٔبٖ غّح .
- 5ر ،ًٙثب اػالْ لجّی  ٚیب ثس ٖٚاػالْ لجّی ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛزضٌیطی یب ٔساخِ ٝثیٗ إِّّی ثب استفبز ٜاظ ظٚض  ٚذط٘ٛت.
ٛٔ- 6اضز ٘بضی اظ آحبض ٔستمیٓ  ٚغیطٔستمیٓ ضازی ٛاوتیٛیت ٚ ٝیب آِٛزٌی ث ٝتطؼطؼبت ٞطٌٛٔ ٝ٘ٛاز پطتٛظای
سٛذتٞبی ٞست ٝای  ٚیب ٔٛاز پطت ٛظای سٕی ٔٙفزط ٚ ٜیب ٞطٌٛٔ ٝ٘ٛاز ذكط٘بن تأسیسبت  ٚتزٟیعات
ٞستٝای.
- 7ذٛزوطی ،غسٔبت ػٕسی ٚا ضز ث ٝذٛزٔ ،جبضطتٔ ،طبضوت یب ٔؼب٘ٚت زض ػُٕ ٔزطٔب٘. ٝ
- 8ضطوت زض ٔسبثم ٝاست زٚا٘ی ،زٚچطذ ٝسٛاضی ٞ ٚط ٘ٛع ٔسبثم ٝیب ٕ٘بیص ثب ٚسبیُ ٘مّیٛٔ ٝتٛضی  ٚضطوت زض
ٔسبثمبت ٚضظضی ٘ظیط وٛ٘ ٜٛضزی (غؼٛز حطف ٝای )ٛٞ ،ا٘ٛضزی ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛپطٚاظ ،غبض٘ٛضزی ،غٛاغیٚ ،ضظش ٞبی
ظٔستب٘ی  ٚتب ثستب٘ی یب تٕطیٗ ثٙٔ ٝظٛض ضطوت زض ٔسبثمبت ضسٕی  ٚیب ٕ٘بیص  ٚیب ٞطٌٚ ٝ٘ٛضظش تفطیحی وٝ
ثكٛض ٔؼٕٔ ٚ َٛؼم َٛذكط٘بن تّمی ٔی ضٛز.
 - 9اضربظ ٔمیٓ زائٓ  ٚیب زا٘طزٛیبٖ ذبضد اظ ایطاٖ .
- 10حٛازث ٘بضی اظ ذكطات ضغّی ثیٕ ٝضس ٜو ٝقجك لب٘ ٖٛث ٝػٛٙاٖ حٛازث ضغّی  ٚیب وبض لّٕساز ْی ض٘ٛس.
 - 11ذسٔبتی و ٝضأسب ثٚ ٝسیّ ٝثیٕ ٝضس ٚ ٜیب ٕ٘بیٙس ٜلب٘٘ٛی ٚی ثس ٖٚاقالع ٛٔ ٚافمت لجّی ضطوت وٕه ضسبٖ
(ث ٝاستخٙبی ٔٛاضز ؾطٚضی ) ا٘زبْ پصیطز .زض ٔٛاضز ؾطٚضی ثیٕ ٝضس ٜثبیس اسٙبز ٘ ٚسر ٝاغّی غٛضت حسبة -
ٞب ضا ث ٝضطوت وٕه ضسبٖ اضائٕ٘ ٝبیس.
- 12آحبض رعئی  ٚیب وّی ٖاضی اظ ٔػطف ٔٛاز ٔرسضٔ ،ططٚثبت اِىّی  ٚزاضٞٚبی ضٚاٖ ٌطزاٖ ث ٝاستخٙبی زاضٞٚبیی
و ٝثب تزٛیع پعضه شی غالح ٔػطف ضس ٜثبضس .
- 13ػٛاضؼ ٘بضی اظ ثیٕبضیٞبی ضٚا٘ی  ٚر.ٖٛٙ
ٛٔ -14اضز ٘بضی اظ أتٙبع  ٚیب تأذیط ثیٕ ٝضس ٚ ٜیب اضربظ ٔسئٚ َٛی زض ا٘تمبَ ثٔ ٝطاوع زضٔب٘ی پیطٟٙبز ضس ٜثٝ
ٚسیّ ٝضطوت وٕهضسبٖ ٛٔ ٚضز تٛافك تیٓ پعضىی آٖ.
-15زضٔبٖٞبی تٛا٘جرطی.
-16پطٚتعٞبٚ ،سبئُ وٕه اضتٛپسی  ٚیب اضتٛز٘سی ٕٞ ٚچٙیٗ ػیٙه .
ٛٔ -17اضز ٘بضی اظ ثبضزاضی  ٚظایٕبٖ  ٚػٛاضؼ ٘بضی اظ آٖ  ٚیب سمف رٙیٗ اذتیبضی .
ٛٔ-18اضز ٘بضی اظ ثبضی و ٝث ٝذٛثی ثست ٝثٙسی  ٚیب ضٙبسبیی ٘طسٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثبض ضىٙٙس ٚ ٜیب ٔٛاز فبسس ضس٘ی .
-19ذسبضتٞب ٞ ٚعیٞٝٙبی ٔطتجف ثب زضٔبٖ ٞبیی و٘ ٝبضی اظ السٔبت پیطٍیطا٘ ٚ ٝیب ٚاوسیٙبسی ٖٛا٘زبْ ٔی پصیطز.
 -20زضٔبٖ آة ٌطْ ،فیعیٛتطاپی ،آفتبة زضٔب٘ی  ٚیب زضٔبٖ ثٙٔ ٝظٛض ظیجبیی .
ٞ- 21عیٞٝٙبی ٔطتجف ثب اػٕبَ رطاحی  ٚیب زضٔبٖ ٞبیی و ٝاظ ٘ظط پعضه ٔؼبِذ  ٚپعضه تیٓ پعضىی ضطوت
وٕهضسبٖ ،ثیٕٝضسٔ ٜیتٛا٘س آٟ٘ب ضا تب ظٔبٖ ٔطارؼت ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت ث ٝتؼٛیك ثیب٘ساظز .
 -22ثیٕبضی ٞبی ضیٛع یبفت ٝزض رٟبٖ ،اػالْ ضس ٜثط قجك سبظٔبٖ ثٟساضت رٟب٘ی .
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-23ضطوت وٕه ضسبٖ زض غٛضتیى ٝث ٝزِیُ لٛای لٟطی٘ ٝتٛا٘س ٞط یه اظ ذسٔبتی ضا و ٝث ٝقٛض اذع زض ایٗ
ثیٕ٘ ٝبٔ ٝزض ٘ظط ٌطفت ٝضس ٚ ٜثٔ ٝطحّ ٝػُٕ زض آٚضز ،اظ ٔسئِٛیت ٔجطا ٔی ثبضس.

فصل پٌجن – ٍظایف بیوِ شذُ
زض غٛضت ٘یبظ ث ٝذسٔبت ،ثیٕٝضس ٜیب ٕ٘بیٙسٚ ٜی ٔٛظف است :
 - 1زض اِٚیٗ فطغت ٕٔىٗ  ٚثطای زضیبفت ذسٔبت ٔٙسضد زض ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ،ٝلجُ اظ ٞط ٘ٛع الساْ ضرػی ثب
ٔطوع پبسرٍٛئی  24سبػت ٝضطوت وٕه ضسبٖ ثب ضٕبضٞ ٜبی ظیط تٕبس ٌطفت ٚ ٝاقالػبت ظیط ضا اػالْ
ٕ٘بیس:
ASSISTANCE PROVIDER
+961-(4)-548385

ذبٚض ٔیب٘ٝ

اِف) ٘بْ وبُٔ ثیٕ ٝضس ،ٜضٕبض ٚ ٜتبضید اػتجبض ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝسبفطتی ،ضٕبضٌ ٜصض٘بٔ. ٝ
ة) ٘طب٘ی ٔحُ البٔت زض ذبضد اظ وطٛض  ٚضٕبض ٜتٕبس .
ح) ضطح ٔرتػط حبزح ،ٝثیٕبضی ٛ٘ ٚع وٕه ٔٛضز زضذٛاست .
تبصره :زض ٔٛاضزی و ٝثیٕ ٝضس ٜثب ذكط رب٘ی ضٚثط ٚاست ،ذٛز یب ٕ٘بیٙس ٜلب٘٘ٛی ٚی ثبیس ثس ٖٚتٛر ٝث ٝثٙس
فٛق ٔ ٚفبز ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ،ٝفٛضاً تطتیت ا٘تمبَ ث٘ ٝعزیىتطیٗ ثیٕبضستبٖ ضا فطا ٓٞآٚضز ٚ ٜزض اِٚیٗ فطغت
ٔطاتت ضا ث ٝاقالع ٔطوع پبسرٍٛئی ضطوت وٕه ضسبٖ ثطسب٘س.
 - 2زض ْٚاضز ثستطی ،حساوخط ظطف ٔست  168سبػت (7رٍس) اظ ظٔبٖ ثستطی ضسٖ  ٚیب ٔطبٚض ٜپعضىی ٚ
لجُ اظ تطذیع ٔٛؾٛع ضا ث ٝضطوت وٕه ضسبٖ اػالْ ٕ٘بیس .ذسبضت اػالْ ضس ٜپس اظ ایٗ ّٟٔتٙٔ ،تفی
تّمی ضسٛٔ ٚ ٜضز لج َٛضطوت وٕه ضسبٖ ٘رٛاٞس ثٛز.
- 3چٙب٘چ ٝثیٕ ٝضس ٚ ٜیب ٕ٘بیٙس ٜلب٘٘ٛی ٚی زض ضاثك ٝثب ا٘تمبَ  ٚیب ثبظٌطزا٘سٖ ث ٝوطٛض ٔحُ البٔت اػالْ
ذسبضت ٕ٘بیس ،ثبیس اقالػبت ظیط ضا ث ٝضطوت وٕه ضسبٖ اػالْ ٕ٘بیس:
اِف) ٘بْ ،آزضس  ٚضٕبض ٜتّفٗ ثیٕبضستب٘ی و ٝثیٕ ٝضس ٜث ٝآ٘زب ا٘تمبَ یبفت ٝاست .
ة) ٘بْ ،آزضس  ٚضٕبض ٜتّفٗ پعضه ٔؼبِذ  ٚزض غٛضت ِع ْٚپعضه ذب ٘ٛازٌی.
- 4تیٓ پعضىی  ٚیب ٕ٘بیٙسٌبٖ ضطوت وٕه ضسبٖ ثبیس ث ٝثیٕ ٝضس ٜزستطسی زاضت ٝثبضٙس تب ثتٛا٘ٙس اظ
اٚؾبع ٚی اضظیبثی زلیك ثسست آٚض٘س  .زض غٛضتی و ٝایٗ زستطسی ٚرٛز ٘ساضت ٝثبضس  ٚیب اظ آٖ ٕٔب٘ؼت
ضٛز (ٍٔط زض ٔٛاضز لبثُ لج )َٛثیٕٝضسٔ ٜطٕ َٛذسٔبت ٘رٛاٞس ٌطزیس.
- 5زض تٕبْ ٔٛاضز ضطوت وٕه ضسبٖ ثب ٔٛافمت پعضه ٔؼبِذ تبضید ٛ٘ ٚع ٚسیّ ٝحُٕ ضا تؼییٗ ٔی

ٕ٘بیس.

حُٕ ٘ ٚمُ پعضىی  ٚیب ثبظٌطزا٘یسٖ ث ٝوطٛض ثب آٔجٛال٘س ٛٞائی ٔحسٚز ث ٝحُٕ زاذُ یه لبض ٜاست .
- 6ظٔب٘یى ٝضطوت وٕه ضسبٖ ٞعی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ثیٕ ٝضس ٜضا پطزاذت ٔی ٕ٘بیس ،ثیٕ ٝضس ٜثبیستی لسٕتی اظ
ثّیف ذٛز ضا و ٝاظ آٖ استفبزٕٛٙ٘ ٜز ٜاست ث ٝضطوت وٕه ضسبٖ ٚاٌصاض ٕ٘ٛز ٚ ٜیب ٔؼبزَ آٖ ضا پطزاذت
ٕ٘بیس.
ٞ- 7طٌ ٝ٘ٛالساْ الظْ ثطای ث ٝحسالُ ضسب٘سٖ ذسبضت ضا ث ٝػُٕ آٚضز .
- 8اظ ٞط ػّٕی و ٝالساْ ضطوت وٕه ضسبٖ ضا ػّیٔ ٝسئ َٛحبزح( ٝزض غٛضت ٚرٛز) ٔطىُ ٘ ٚبٔمس ٚض سبظز
ذٛززاضی ٕ٘بیس.
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 - 9وّیٔ ٝساضن ٔ ٚستٙسات الظْ ثطای ثبظیبفت ذسبضت اظ ٔٙبثغ ٔطثٛق ٝضا تٟی ٚ ٝزض اذتیبض ضطوت وٕه -
ضسبٖ لطاض زٞس.
فصل ششن -شزایط فسخ ٍ ابطال بیوِ ًاهِ
 -1ثطای اثكبَ  ٚیب وبٞص ٔست ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝسبفطتی ضٚیت ٌصض٘بٔ ٝتٛسف ثیٌٕ ٝط اِعأی است.
 -2پس اظ ذطٚد ثیٕ ٝضس ٜاظ وطٛض ثٞ ٝط ٔمػس ٙٔ ٚظٛض ،ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ثبقُ  ٚیب ٔست آٖ وبٞص
ٕ٘ی یبثس.
 -3زض غٛضت ا٘ػطاف ثیٕ ٝضس ٜاظ سفط ،ثیٕ٘ ٝبٔ ٝلبثُ اثكبَ ثٛز ٚ ٜحك ثیٕ ٝثب وسط 000ض 20ضیبَ لبثُ ثطٌطت
ٔی ثبضس.
 -4ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝزض غٛضت ػسْ استفبز( ٜػسْ زضیبفت ضٚازیس ،ا٘ػطاف اظ سفط ٛٔ ٚاضز ٔطبث ) ٝتب ضص ٔب ٜاظ
تبضید غسٚض لبثُ اثكبَ ذٛاٞس ثٛز  .ثسیٟی است ثؼس اظ ٔست ٔصوٛض ثیٕ٘ ٝبٔ ٝاظ زضر ٝاػتجبض سبلف  ٚحك ثیٕٝ
غیط لبثُ ثطٌطت ٔیثبضس.
 -5اٌط ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝسبفطتی ثطای اذص ضٚازیس تٟی ٝضس ٜثبضس :
اِف) زض غٛضت ػسْ زضیبفت ضٚازیس  ٚاضائ٘ ٝبٔ ٝسفبضت ،حك ثیٕ ٝثب وسط 000ض 10ضیبَ لبثُ ثطٌطت ٔیثبضس.
ة) زض ظٔبٖ اػتجبض ضٚازیس ثیٕ٘ٝبٔ ٝثٞ ٝیچ ٚر ٝثبقُ ٕ٘ی ٌطزز.
ح) زض غٛضت زضیبفت ضٚازیس اظ وطٛضٞبیی و ٝزض فطْ پیطٟٙبز لیس ٍ٘طزیس ،ٜثیٕ٘ ٝبٔ ٝثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ ثبقُ ٚ
یب ٔست آٖ ناٞص ٕ٘ی یبثس.
فصل ّفتن :سایز شزایط
ارجاع بِ داٍری  :قطفیٗ لطاضزاز ثبیس اذتالف ذٛز ضا تب حس أىبٖ اظ قطیك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ وٙٙس  .اٌط اذتالف
اظ قطیك ٔصاوط ٜحُ  ٚفػُ ٘طس ٔی تٛا٘ٙس اظ قطیك زاٚضی یب ٔطارؼ ٝث ٝزازٌبٛٔ ٜؾٛع ضا حُ  ٚفػُ ٕ٘بیٙس  .زض
غٛضت ا٘تربة ضٚش ز اٚضی ،قطفیٗ لطاضزاز ٔی تٛا٘ٙس یه ٘فط زاٚض ٔطؾی اِكطفیٗ ضا ا٘تربة وٙٙس  .زض غٛضت
ػسْ تٛافك ثطای ا٘تربة زاٚض ٔطؾی اِكطفیٗ ٞط یه اظ قطفیٗ زاٚض ا٘تربثی ذٛز ضا ث ٝغٛضت وتجی ث ٝقطف زیٍط
ٔؼطفی ٔیٕ٘بیس .زاٚضاٖ ٔٙترت ،زاٚض سٔٛی ضا ا٘تربة  ٚپس اظ ضسیسٌی ثٛٔ ٝؾٛع اذتالف ثب اوخطیت آضا الساْ ثٝ
غسٚض ضأی زاٚضی ٔیوٙٙس .زض غٛضتی و ٝزاٚضاٖ ٔٙترت ثطای ا٘تربة زاٚض س ْٛث ٝتٛافك ٘طسٙس ٞط یه اظ قطفیٗ
لطاضزاز ٔی تٛا٘س تؼییٗ زاٚض س ْٛضا اظ زازٌب ٜغبِح ذٛاستبض ضٛز ٞ .ط یه اظ قطفیٗ حك اِعحٕ ٝزاٚض ا٘تربثی ذٛز
ضا ٔیپطزاظز  ٚحكاِعحٓ ٜزاٚض س ْٛث ٝتسبٚی تمسیٓ ٔی ضٛز.
هْلت اقاهِ دعَا ٞ :طٌ ٝ٘ٛازػبی ٘بضی اظ ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔ ٝثبیس حساوخط ظطف ٔست ز ٚسبَ اظ تبضید ثكالٖ ،فسد  ٚیب
ا٘مؿبی ٔست ثیٕ٘ ٝبٔ ٚ ٝزض غٛضت ٚلٛع حٛازث تحت پٛضص ،اظ تبضید ٚلٛع حبزح ٝالبٔ ٝضٛز  ٚپس اظ ز ٚسبَ
ٔصوٛض ازػبی ٘بضی اظ ایٗ ثیٕ٘ ٝبٔٔ ٝسٕٛع ٘رٛاٞس ثٛز  .زض غٛضت لكغ ضسٖ ٔطٚض ظٔبٖٔ ،ست ثبلیٕب٘سٔ ٜطٚض
ظٔبٖ یه سبَ اؾبف ٝذٛاٞس ضس.
اصل جاًشیٌی  :ثیٌٕٝط رب٘طیٗ حمٛق  ٚالسأبت لب٘٘ٛی ثیٕ ٝضس ٜثط ػّیٔ ٝمػط حبزح ٝای است و ٝآٖ حبزحٝ
ٔٙزط ث ٝپطزاذت ذسبضت  ٚیب غطأت ثٛٔ ٝرت یىی اظ أتیبظات پٛضص زاز ٜضس ٜزض ایٗ ثیٕٝ

٘بٔ ٝتب حس ٞعیٝٙ

ٔتحُٕ ضس ٚ ٜیب غطأت پطزاذت ضس ،ٜذٛاٞس ثٛز  .زض غٛضتیى ٝذسٔبت ا٘زبْ ضس ٜتٛسف ثیٌٕ ٝط والً  ٚیب رع ئبً زض
ثیٕ٘ٝبٔ ٝزیٍطی پٛضص زاز ٜضس ٜثبضس ،ثیٌٕٝط رب٘طیٗ حمٛق ثیٕ ٝضس ٚ ٜالسأبت لب٘٘ٛی ٚی ثط ػّی ٝثیٕ ٝضسٜ
 ٚثط اسبس ثیٕ٘ٝبٔٔ ٝصوٛض ذٛاٞس ثٛد.
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