هَافمت ًاهِ هادريد (ػالئن) ،تاريخ ػضَيت :دساهبز 2003
هازُ ٍاحسُ  -تاتَخِ تِ تهَيةًاهِ قواضُ 1496.ت ّ90342ـ -هَضخّ 6334.9.99يأت ٍظيطاى ،زٍلت
خوَْضي اؾالهي ايطاى هيتَاًس ًؿثت تِ الحاق تِهَافمتٌاهِ هازضيس ضاخـ تِ ثثت تييالوللي فالين ههَب 92
فطٍضزيي  60( 6924آٍضيل ٍ )6346پطٍتىل هطتَط  1تيط  92( 6313غٍئي  ٍ )6434آيييًاهِ هكتطن
هَافمتٌاهِهازضيس ضاخـ تِ ثثت تييالوللي فالئن ٍ پطٍتىل هطتَط تِ هَافمتٌاهِ هصوَض (لاتل اخطا اظؾال 6324
(اٍل ًَاهثط ؾال  9444هيالزي) السام ًوايس ٍ ؾٌس الحاق ضا تِ اهيي اؾٌازهطتَط تؿپاضز.
تؿناهلل الطحوي الطحين
هَافمتٌاهِ هازضيس ضاخـ تِ ثثت تييالوللي فالئن ههَب 92فطٍضزيي  60( 6924آٍضيل )6346
تاظًگطي قسُ زض تطٍوؿل تِ تاضيد  93آشض  60( 6924زؾاهثط  ،)6444زض ٍاقٌگتيتِ تاضيد  69ذطزاز 6944
( 9غٍئي  ،)6466زض الِّ تِ تاضيد  62آتاى ًَ 1( 6340اهثط ،)6492زض لٌسى تِ تاضيد  69ذطزاز  9( 6363غٍئي
 ،)6430زض ًيؽ تِ تاضيد  92ذطزاز 62( 6331غٍئي  ٍ ،)6422زض اؾتىْلن تِ تاضيد  93تيط  60( 6301غٍئيِ
ٍ )6412انالح قسُ تِ تاضيد  1هْط  93( 6323ؾپتاهثط .)6424
هادُ 1
(تأؾيؽ اتحازيِاي ٍيػُ ،تكىيل پطًٍسُ تطاي ثثت فالئن زض زفتط تييالوللي،تقطيف وكَض هثسأ( ))
 - 6وكَضّايي وِ ايي هَافمتٌاهِ ًؿثت تِ آًْا افوال هيقَز اتحازيِاي ٍيػُ تطايثثت تييالوللي فالئن تكىيل
هيزٌّس.
 - 9اتثاؿ ّط وكَض هتقاّس هيتَاًٌس زض توام وكَضّاي زيگط عطف ايي هَافمتٌاهِحوايت اظ فالئن لاتل اؾتفازُ
تطاي واالّا ٍ ذسهات ذَز ضا وِ زض وكَض هثسأ تِ ثثتضؾيسُاًس تضويي وٌٌس ٍ ايي واض ضا تا تكىيل پطًٍسُ
تطاي ثثت فالئن هعتَض زض زفتطتييالوللي هالىيت هقٌَي (وِ اظ ايي پؽ «زفتط تييالوللي» ذَاًسُ هيقَز)
هصوَض زضوٌَاًؿيَى تأؾيؽ ؾاظهاى خْاًي هالىيت هقٌَي (وِ اظ ايي پؽ «ؾاظهاى» ذَاًسُهيقَز) اظ عطيك
ازاضُ هطتَط زض وكَض هثسأ هصوَض اًدام زٌّس.
 - 3وكَضي زض اتحازيِ ٍيػُ تِ فٌَاى وكَض هثسأ قٌاذتِ هيقَز وِ هتماضي زضآًدا زاضاي همط ٍالقي ٍ هؤثط
نٌقتي ٍ تداضي تاقس ،اگط ٍي زاضاي چٌاى همطي زض يهوكَض فضَ اتحازيِ ٍيػُ ًثاقس ،وكَضي اظ اتحازيِ وِ
الاهتگاُ ٍي زض آًدا لطاضزاضز وكَضهثسأ ذَاّس تَز ،اگط ٍي فالس الاهتگاُ زض وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ تَزُ
ٍلي تثقِ يىياظ وكَضّاي فضَ اتحازيِ تاقس ،وكَض هتثَؿ ٍي وكَض هثسأ ذَاّس تَز.
هادُ 2

(اضخاؿتِ هازُ « »3وٌَاًؿيَى پاضيؽ «ضفتاض تا گطٍّْاي هقيٌي اظاقرال ،هكاتِ ضفتاضي وِ ًؿثت تِ اتثاؿ
وكَضّاي فضَ اتحازيِ اتراش هيقَز»)
زض هَضز اتثاؿ وكَضّايي وِ تِ ايي هَافمتٌاهِ هلحك ًكسُاًس ٍ زض للوطٍ اتحازيٍِيػُ وِ تَؾظ هَافمتٌاهِ
هصوَض ايداز قسُ اؾت ٍاخس قطايظ همطض زض هازُ ()3وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيت نٌقتي ّؿتٌس،
ّواى ضفتاض هقوَل زض هَضزاتثاؿ وكَضّاي هتقاّس اتراش ذَاّس قس.
هادُ ( - 3هفاد تماضاًاهِ بزاي ثبت بييالوللي)
ّ - 6ط تماضا تطاي ثثت تييالوللي تايس زض فطهي وِ آيييًاهِ تقييي هيوٌس اضائِقَز .ازاضُ وكَض هثسأ فالهت،
هغاتمت هكرهاتي وِ زض چٌيي تماضاًاهِاي ٍاضز هيقَزتا هكرهات هَخَز زض زفتط ثثت هلي ضا گَاّي ٍ
ّوچٌيي تاضيدّا ٍ قواضُّاي تكىيلپطًٍسُ ٍ ثثت فالهت زض وكَض هثسأ ٍ ًيع تاضيد تماضاًاهِ تطاي ثثت
تييالوللي ضا شوطذَاّس وطز.
 - 9هتماضي تايس واالّا يا ذسهاتي ضا وِ تطاي آًْا حوايت اظ فالهت زضذَاؾتقسُ اؾت ٍ ًيع زضنَضت اهىاى،
عثمِ يا عثمات هطتَط ضا تطحؿة عثمِتٌسي هَافمتٌاهًِيؽ ضاخـ تِ عثمِتٌسي تييالوللي واالّا ٍ ذسهات
تِهٌؾَض ثثت فالئن ،ليس وٌس .اگطهتماضي چٌيي هكرهاتي ضا ليس ًىٌس ،زفتط تييالوللي ،واالّا يا ذسهات ضا زض
عثماتهٌاؾة عثمِتٌسي هصوَض عثمِتٌسي ذَاّس وطز .زفتط تييالوللي ،عثمات افالم قسُ اظؾَي هتماضي ضا تا
ّوىاضي ازاضُ هلي وٌتطل ذَاّس وطز .زض نَضت تطٍظ اذتالف تييازاضُ هلي ٍ زفتط تييالولليً ،ؾط زفتط
تييالوللي اضخحيت ذَاّس زاقت.
 - 3اگط هتماضي ضًگ ضا تِ فٌَاى نفت هكرهِ فالهت ذَز زضذَاؾت ًوايس ،اظاٍ زضذَاؾت ذَاّس قس وِ 5
الف  -هطاتة ضا ليس وطزُ ٍ اعالفيِاي وِ زض آى ضًگ يا تطوية ضًگْايهَضززضذَاؾت هكرم قسُ اؾت تِ
تماضاًاهِ ذَز هٌضن ًوايس.
ب  -تِ تماضاًاهِ ذَز ًؿرِّاي ضًگي اظ فالهت هصوَض ضا ضويوِ وٌس تا تِاعالفيِّايي وِ اظ ؾَي زفتط
تييالوللي زازُ هيقَز پيَؾت گطزز .تقساز ًؿرِّايهعتَض زض آيييًاهِ تقييي ذَاّس قس.
 - 0زفتط تييالوللي فالئوي ضا وِ تطاي آًْا عثك هازُ ( )6تكىيل پطًٍسُ زازُ قسُاؾت تالفانلِ تِ ثثت ذَاّس
ضؾاًس .ثثت هعتَض زاضاي ّواى تاضيد تماضاًاهِ تطاي ثثتتييالوللي زض وكَض هثسأ ذَاّس تَز ،هكطٍط تط ايٌىِ
زفتط تييالوللي عي هست زٍ هاُپؽ اظ ايي تاضيد تماضاًاهِ ضا زضيافت وطزُ تاقس .اگط تماضاًاهِ زض هست هعتَض
زضيافتًكسُ تاقس ،زفتط تييالوللي تاضيري ضا تطاي ثثت هٌؾَض ذَاّس وطز وِ زض آى تاضيدتماضاًاهِ ضا زضيافت
وطزُ اؾت .زفتط تييالوللي تسٍى تأذيط ،هطاتة ثثت ضا تِ اعالؿازاضات شيًفـ ذَاّس ضؾاًس .فالئن ثثت قسُ زض
ًكطيِاي ازٍاضي وِ زفتط تييالولليهٌتكط هيوٌس تِ چاج ذَاّس ضؾيس .چاج فالئن تطهثٌاي هكرهاتي ذَاّس
تَز وِ زضتماضاًاهِ ثثت زضج هيقَز .زض هَضز فالئن زاضاي فٌهط تهَيطي يا زاضاي يه فطم ذالهىتَب ،اضائِ
يا فسم اضائِ يه هتي چاپي اظ ؾَي هتماضي زض آيييًاهِ تقييي ذَاّس قس.
 - 2تِهٌؾَض هغلـ وطزى فوَم زض وكَضّاي هتقاّس اظ فالئن ثثت قسُّ ،ط ازاضُ تًِؿثت تقساز ٍاحسّاي

هصوَض زض خعء (الف) تٌس ( )0هازُ ( )61وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطايحوايت اظ هالىيت نٌقتي تقسازي اظ ًؿرِّاي
ًكطيِ پيف گفتِ ضا تِ عَض ضايگاى ٍتقسازي ضا ّوطاُ تا ترفيف ،تحت قطايغي وِ زض آيييًاهِ هكرم هيقَز،
اظ زفتطتييالوللي زضيافت ذَاّس وطز .اعالفيِ فوَهي هعتَض زض توام وكَضّاي هتقاّس وفايتهيوٌس ٍ ّيچ
اعالفيِ فوَهي زيگطي ضا ًويتَاى اظ هتماضي زضذَاؾت وطز.
هادُ  3هىزر ( -هحدٍديت هزبَط بِ للوزٍ حوايت)
ّ - 6ط وكَض هتقاّس هيتَاًس زض ّط ظهاًي وتثاً تِ هسيطول ؾاظهاى (وِ اظ ايي پؽ«هسيطول» ذَاًسُ هيقَز)
اعالؿ زّس وِ حوايت ًاقي اظ ثثت تييالوللي فمظ ٌّگاهي تِآى وكَض گؿتطـ ذَاّس يافت وِ هاله فالهت
نطاحتاً چٌيي زضذَاؾتي ضا تِفول آٍضز.
 - 9ايي اعالفيِ تا قف هاُ پؽ اظ تاضيد افالم هغلة هعتَض اظ ؾَي هسيطول تِؾايط وكَضّاي هتقاّس ًافص
ًرَاّس تَز.
هادُ  3ثالث ( -درخَاست بزاي گستزش للوزٍ حوايت)
ّ - 6ط زضذَاؾتي تطاي گؿتطـ حوايت ًاقي اظ ثثت تييالوللي تِ وكَضي وِ اظحك هصوَض زض هازُ ( 3هىطض)
تْطُهٌس قسُ اؾت تايس تِعَض ذال زض تماضاًاهِ اقاضُقسُ زض تٌس ( )6هازُ ( )3شوط قَز.
ّ - 9ط زضذَاؾتي تطاي گؿتطـ للوطٍ حوايت پؽ اظ ثثت تييالوللي تايس اظ عطيكازاضُ وكَض هثسأ زض فطم
تقييي قسُ زض آيييًاهِ اضائِ قَز .زفتط تييالوللي زضذَاؾت هعتَضضا تالفانلِ ثثت ذَاّس وطز ٍ هطاتة ضا تسٍى
تأذيط تِ ازاضُ يا ازاضات شيًفـ اعالؿذَاّس زاز .زضذَاؾت هعتَض تايس زض ًكطيِ ازٍاضي وِ زفتط تييالوللي
هٌتكط هيوٌس چاجگطزز .ايي گؿتطـ للوطٍ اظ تاضيري ًافص ذَاّس تَز وِ زض زفتط ثثت تييالوللي تِ
ثثتضؾيسُ اؾت ،افتثاض ثثت هعتَض ّوطاُ تا اًمضاي ثثت تييالوللي فالهتي وِ تِ آى هطتثظاؾت ،ذاتوِ ذَاّس
يافت.
هادُ ( - 4آثار ثبت بييالوللي)
 - 6اظ تاضيد ثثتي وِ عثك همطضات هازُ ( ٍ )3هازُ ( 3ثالث) زض زفتط تييالوللياًدام هيقَز ،حوايت اظ فالهت
زض ّط يه اظ وكَضّاي هتقاّس شيهسذل تِ ّواىًحَي ذَاّس تَز وِ زض نَضت ثثت فالهت هعتَض تِ عَض
هؿتمين زض آى وكَضٍ ،خَزهيزاقت .شوط عثمات واالّا يا ذسهات هصوَض زض هازُ ( )3تقْسي تطاي
وكَضّايهتقاّس زض هَضز تقييي هحسٍزُ حوايت اظ فالهت تِ ٍخَز ًرَاّس آٍضز.
ّ - 9ط فالهت هكوَل ثثت تييالوللي اظ حك تمسم همطض زض هازُ ( )0وٌَاًؿيَىپاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيت
نٌقتي تطذَضزاض ذَاّستَز ،تسٍى ايٌىِ ًياظي تِ ضفايتتكطيفات همطض زض خعء (ز) آى هازُ تاقس.
هادُ  4هىزر ( -جاًطيٌي ثبت بييالوللي بِ جاي ثبتْاي هلي لبلي)
ٌّ - 6گاهي وِ فالهت لثالً ثثت قسُ زض يه يا چٌس وكَض هتقاّس ،هتقالثاً تَؾظزفتط تييالوللي تِ ًام ّواى

هاله يا لائنهمام اٍ اظ ًؾط هالىيت تِ ثثت هيضؾس ،چٌيي تلميهيقَز وِ ثثت تييالوللي خاًكيي ثثتْاي هلي
لثلي قسُ اؾت ،تسٍى ايي وِ ّيچگًَِلغوِاي تِ حمَلي وِ تِ زليل ثثتْاي لثلي وؿة قسُاًسٍ ،اضز قَز.
 - 9تِ هدطز زضذَاؾت ،ازاضُ هلي هلعم ذَاّس تَز وِ ثثت تييالوللي ضا زض زفاتطثثتي ذَز ليس وٌس.
هادُ ( - 5رد درخَاست حوايت اس سَي ادارات هلي)
 - 6زض وكَضّايي وِ لاًَى اخاظُ هيزّس ،ازاضاتي وِ زفتط تييالوللي آًْا ضا اظ ثثتفالهت يا زضذَاؾت
گؿتطـ حوايت عثك هازُ ( 3ثالث) هغلـ هيوٌس اظ ايي حكتطذَضزاض ذَاٌّس تَز افالم وٌٌس وِ زض للوطٍ آًْا
ًويتَاى حوايت هَضزًؾط ضا تِ فالهتهعتَض افغاء وطز .ضز زضذَاؾت حوايت هصوَض فمظ هيتَاًس تط زاليلي
هثتٌي تاقس وِ تطعثك وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيت نٌقتي ،زض هَضز فالهتي افوال هيقَزوِ
تطاي ثثت هلي آى تكىيل پطًٍسُ زازُ قسُ اؾت .تاٍخَز ايي ،زضذَاؾت حوايت ضاًويتَاى والً يا حتي خعئاً
فمظ تِ ايي زليل ضز وطز وِ لاًَى هلي ثثت ضا خع زض هَضز تقسازهحسٍزي اظ عثمات يا تطاي تقساز هحسٍزي اظ
واالّا يا ذسهات ،اخاظُ ًويزّس.
 - 9ازاضاتي وِ هايل تِ افوال حك هصوَض ّؿتٌس تايس ياززاقتي زض هَضز ضززضذَاؾت حوايت تِ زفتط تييالوللي
تسٌّس .ايي ياززاقت تايس ضوي تياى وليِ زاليل،ؽطف هست همطض زض لاًَى زاذلي ٍ حساوثط لثل اظ اًمضاي يه
ؾال اظ تاضيد ثثتتييالوللي فالهت يا زضذَاؾت گؿتطـ حوايت عثك هازُ ( 3ثالث) ،اضؾال قَز.
 - 3زفتط تييالوللي تسٍى تأذيط ًؿرِاي اظ ياززاقت ضز زضذَاؾت حوايت ضا وِتِ تطتية هصوَض اعالؿ زازُ
قسُ اؾت تطاي ازاضُ وكَض هثسأ ٍ تطاي هاله فالهت ياًوايٌسُ اٍ (زض نَضتي وِ ازاضُ هصوَض ًوايٌسُاي تِ زفتط
تييالوللي هقطفي وطزُ تاقس)اضؾال ذَاّس وطز .عطف شيًفـ اظ ّواى عطق خثطاًي تطذَضزاض ذَاّس تَز وِ
اگطفالهت هَضزًؾط ضا تِ عَض هؿتمين زض وكَضي وِ زضذَاؾت حوايت ضا ضز وطزُ اؾت ،تِثثت هيضؾاًسٍ ،خَز
هيزاقت.
 - 0زفتط تييالوللي زاليل ضز زضذَاؾت حوايت تطاي يه فالهت ضا تِ اعالؿ ّطعطف شيًفـ هتماضي ذَاّس
ضؾاًس.
 - 2ازاضاتي وِ ؽطف حساوثط يه ؾال هصوَضّ ،طگًَِ تهوين هَلت يا ًْايي زضهَضز ضز زضذَاؾت حوايت ضا
زضذهَل ثثت يه فالهت يا گؿتطـ حوايت تِ زفتطتييالوللي اعالؿ ًسازُ تاقٌس ،هعاياي ًاقي اظ حك همطض
زض تٌس ( )6ايي هازُ زضذهَلفالهت هَضزًؾط ضا اظ زؾت ذَاٌّس زاز.
 - 1هطاخـ شينالح ًويتَاًٌس يه فالهت تييالوللي ضا تيافتثاض افالم وٌٌس،هگط ايٌىِ لثالً هطاتة زض ظهاى
هٌاؾة تِ اعالؿ هاله فالهت تطؾس ٍ تِ اٍ فطنتي تطايزفاؿ اظ حمَلف زازُ قَز .ضز افتثاض تِ زفتط تييالوللي
اعالؿ زازُ ذَاّس قس.
هادُ  5هىزر ( -هدارن وتبي در هَرد لاًًَيبَدى استفادُ اس بزخي ػٌاصز ػالهت)
هساضن وتثي زض هَضز لاًًَي تَزى اؾتفازُ اظ تطذي فٌانط گٌداًسُ قسُ زض يهفالهت ،هاًٌس ًكاًْاي ًداتت

ذاًَازگي ،توثالْا ،اهتياظات افتراضي ،الماب ،اؾاهيتداضي ،اؾاهي اقراني غيط اظ اؾن هتماضي ،يا زيگط فٌاٍيي
هكاتِ وِ هوىي اؾتازاضات وكَضّاي هتقاّس زضذَاؾت وٌٌس ،اظ ّطگًَِ تؿديل يا تهسيك ،خع زض هَاضزيوِ
اظ ؾَي ازاضُ وكَض هثسأ اًدام هيقًَس هقاف ذَاٌّس تَز.
هادُ  5ثالث ( -رًٍَضتّاي هطالب ثبت ضدُ در دفتز ثبت بييالوللي،جستجَّايي بزاي هَارد لابل
پيصبيٌي ،خالصِّايي اس دفتز ثبت بييالوللي)
 - 6زفتط تييالوللي زضنَضت پطزاذت ٍخْي وِ عثك آيييًاهِ تقييي هيقَز،ضًٍَقتي اظ هغالة ثثت قسُ زض
زفتط ثثت ضاخـ تِ يه فالهت هكرم ضا تطاي ّطقرم زضذَاؾت وٌٌسُاي نازض ذَاّس وطز.
 - 9زفتط تييالوللي زضنَضت پطزاذت ّعيٌِّ ،وچٌيي هيتَاًس خؿتدَّايي ضازض تيي فالئن تييالوللي تطاي
هَاضز لاتل پيفتيٌي اًدام زّس.
 - 3ذالنِّايي اظ زفتط ثثت تييالوللي وِ تِهٌؾَض اضائِ تِ يىي اظ وكَضّايهتقاّس زضذَاؾت هيقًَس ،اظ
ّطگًَِ تؿديلي هقاف ذَاٌّس تَز.
هادُ ( - 6هدت اػتبار ثبت بييالوللي ،استمالل ثبت بييالوللي ،خاتوِ يافتيحوايت در وطَر هبدأ)
 - 6ثثت فالهت زض زفتط تييالوللي تطاي هست تيؿت ؾال هقتثط اؾت ٍ اهىاىتدسيس ثثت عثك قطايظ همطض زض
هازُ (ٍ )2خَز زاضز.
 - 9تِ هحض اًمضاي يه زٍضُ پٌح ؾالِ اظ تاضيد ثثت تييالوللي ،ثثت هعتَض اظثثت فالهت هلي وِ لثالً زض
وكَض هثسأ اًدام قسُ  ،تا ضفايت همطضات آتي ،هؿتملهيگطزز.
 - 3حوايت ًاقي اظ ثثت تييالوللي ،افن اظ ايٌىِ هَضَؿ اًتمال ٍالـ قسُ يا ًكسُتاقس ،زض نَضتي والً يا خعئاً
لاتل اؾتٌاز ًرَاّس تَز وِ ؽطف پٌح ؾال پؽ اظ تاضيد ثثتتييالوللي ،فالهت هلي وِ لثالً زض وكَض هثسأ عثك
هازُ ( )6تِ ثثت ضؾيسُ اؾت ،زيگطخعئاً يا والً اظ حوايت لاًًَي زض آى وكَض تْطُهٌس ًثاقس .ايي همطضات حاضط
ّوچٌيي زضهَضزي افوال ذَاّس قس وِ حوايت لاًًَي هتقالثاً تراعط الساهي وِ آغاظ آى لثل اظاًمضاي هست
پٌح ؾالِ تَزُ اؾت ،هتَلف قسُ تاقس.
 - 0زض هَضز اتغال ثثت تِ نَضت اذتياضي يا تِ افتثاض ؾوت يا همام ،ازاضُ وكَضهثسأ اتغال ثثت فالهت زض زفتط
تييالوللي ضا زضذَاؾت هيوٌس ٍ زفتط تييالوللي ايياتغال ضا اًدام ذَاّس زاز .زض نَضت السام لضايي ،ازاضُ
هصوَض تِ افتثاض ؾوت يا همام ياتِ زضذَاؾت ذَاّاى ،ضًٍَقتي اظ قىايت يا ّط هسضن وتثي هثٌي تط آغاظ زفَا
ٍ ًيعتهوين ًْائي زازگاُ ضا تطاي زفتط تييالوللي ذَاّس فطؾتاز .زفتط تييالوللي هَضَؿ ضا زضزفتط ثثت
تييالوللي ٍاضز ذَاّس وطز.
هادُ  ( - 7تجديد ثبت بييالوللي)
ّ - 6ط ثثتي ضا هيتَاى تطاي هست تيؿت ؾال پؽ اظ اًمضاي هست پيكييتدسيسوطز .ايي واض تا پطزاذت فمظ

ّعيٌِ انلي ٍ زض هَاضز ضطٍضي پطزاذت ّعيٌِّايتثقي ٍ تىويلي همطض زض تٌس ( )9هازُ ( )3اًدام هيقَز.
 - 9تدسيس ثثت ًويتَاًس قاهل ّيچ گًَِ تغييطي زض ثثت پيكيي تِنَضت آذطييقىل آى تاقس.
 - 3اٍليي تدسيسي وِ عثك همطضات ؾٌس ًيؽ هَضخ  92ذطزاز  62( 6331غٍئي )6422يا ايي ؾٌس اًدام
هيقَز ،قاهل شوط عثمات عثمِتٌسي تييالوللي وِ ثثت تِ آىهطتَط اؾت ،هيگطزز.
 - 0قف هاُ لثل اظ اًمضاي زٍضُ حوايت ،زفتط تييالوللي تا اضؾال ياززاقتيغيطضؾوي تطاي هاله فالهت ٍ
ًوايٌسُ اٍ ،تاضيد زليك اًمضاء ضا يازآٍضي ذَاّس وطز.
 - 2زضنَضت پطزاذت ّعيٌِ اضافي تقييي قسُ زض آيييًاهِ ،اخاظُ اؾتفازُ اظ يههْلت قف هاِّ تطاي تدسيس
ثثت تييالوللي افغاء ذَاّس قس.
هادُ ّ( - 8شيٌِ هليّ ،شيٌِ بييالوللي ،تمسين ٍصَليّاي اضافيّ ،شيٌِّايتبؼي ٍ ّشيٌِّاي
تىويلي)
 - 6ازاضُ وكَض هثسأ تِ نالحسيس ذَز هيتَاًس ّعيٌِاي هلي ضا وِ تايس اظ هالهفالهت تِذاعط زضذَاؾت ثثت
تييالوللي يا تدسيس آى هغالثِ وٌس ،تقييي وطزُ ٍ تِ ًفـذَز اظ ٍي ٍنَل ًوايس.
 - 9ثثت فالهت زض زفتط تييالوللي هَوَل تِ پيفپطزاذت ّعيٌِاي تييالولليقاهل هَاضز ظيط ذَاّس تَز 5
الف ّ -عيٌِ انلي.
ب ّ -عيٌِ تثقي تطاي ّط عثمِ اظ عثمِتٌسي تييالوللي ،تيف اظ ؾِعثمِ ،وِ واالّايا ذسهات هَضَؿ فالهت
زض آى عثمات خاي هيگيطًس.
ج ّ -عيٌِ تىويلي تطاي ّط زضذَاؾت گؿتطـ حوايت عثك هازُ ( 3ثالث).
 - 3تاٍخَز اييّ ،عيٌِ تثقي هصوَض زض خعء (ب) تٌس ( )9هيتَاًس تسٍى ٍاضزوطزىّيچگًَِ ذسقِاي تِ تاضيد
ثثت ،ؽطف هست تقييي قسُ زض آيييًاهِ پطزاذت گطزز،هكطٍط تط ايٌىِ زفتط تييالوللي تقساز عثمات واالّا يا
ذسهات ضا تِ عَض لغقي تقيييوطزُ يا هَضز تحث لطاضزازُ تاقس .اگط تِ هحض اًمضاي زٍضُ هصوَضّ ،عيٌِ تثقي
پطزاذتًكسُ يا هتماضي فْطؾت واالّا يا ذسهات ضا تِ هيعاى هَضزًؾط واّف ًسازُ تاقس ،چٌييتلمي ذَاّس
قس وِ اظ پيگيطي زضذَاؾت ثثت تييالوللي اًهطاف حانل قسُ اؾت.
 - 0زفتط تييالوللي زضآهسّاي ؾاالًِ اظ هحل ٍنَليّاي گًَاگَى ًاقي اظ ثثتتييالوللي ،تِاؾتثٌاي هَاضز
همطض زض خعءّاي (ب) ٍ (ج) تٌس ( ،)9ضا پؽ اظ وؿط هراضج ٍّعيٌِّاي ضطٍضي تطاي اخطاي ؾٌس هصوَض ،تِ عَض
هؿاٍي هياى وكَضّاي عطف اييؾٌس تمؿين ذَاّس وطز .اگط زض ظهاًي وِ ايي ؾٌس الظماالخطاء هيقَز،
وكَضي ٌَّظ آى ضاتهَية ًىطزُ يا تِ آى هلحك ًكسُ تاقس ،تا تاضيري وِ تهَية يا الحاق وكَض افتثاضهيياتس،
آى وكَض اؾتحماق ؾْين قسى زض ٍنَليّاي اضافي هحاؾثِ قسُ تطهثٌاي ؾٌسهمسهي ضا ذَاّس زاقت وِ
ًؿثت تِ آى وكَض افوال هيقس.
 - 2هثالغ حانل اظ ّعيٌِّاي تثقي همطض زض خعء (ب) تٌس ( )9زض پاياى ّط ؾال تييوكَضّاي عطف ايي ؾٌس يا
ؾٌس ًيؽ ههَب  92ذطزاز  62( 6331غٍئي  )6422تمؿينذَاّس قس .ايي تمؿين تِ ًؿثت تقساز فالئوي

ذَاّس تَز وِ زض ّط يه اظ وكَضّايهعتَض تطاي حوايت اظ آًْاي عي ؾال هَضزًؾط تماضاًاهِ زازُ قسُ اؾت
زض هَضزوكَضّائي وِ زض آًدا تطضؾي همسهاتي نَضت هيگيطز ،تقساز فَق ضطب زض فسز ثاتتيهيگطزز وِ زض
آيييًاهِ تقييي ذَاّس قس .اگط زض ظهاًي وِ ايي ؾٌس الظماالخطا هيقَز،وكَضي ٌَّظ ايي ؾٌس ضا تهَية ًىطزُ
يا تِ آى هلحك ًكسُ تاقس ،تا تاضيري وِ تهَية ياالحاق وكَض هعتَض افتثاض هيياتس ،آى وكَض اؾتحماق ؾْين
قسى زض هثالغ هحاؾثِ قسُتطهثٌاي ؾٌس ًيؽ ضا ذَاّس زاقت.
 - 1هثالغ حانل اظ ّعيٌِّاي تىويلي همطض زض خعء (ج) تٌس ( ،)9عثك العاهات تٌس( )2هياى وكَضّاي تْطُهٌس
اظ حك هصوَض زض هازُ ( 3هىطض) ،تمؿين ذَاّس قس .اگط زضظهاًي وِ ايي ؾٌس الظماالخطاء هيقَز ،وكَضي ٌَّظ
آى ضا تهَية ًىطزُ يا تِ آى هلحكًكسُ تاقس ،تا تاضيري وِ تهَية يا الحاق وكَض هعتَض افتثاض هيياتس ،وكَض
هعتَضاؾتحماق ؾْينقسى زض هثالغ هحاؾثِ قسُ تط هثٌاي ؾٌس ًيؽ ضا ذَاّس زاقت.
هادُ  8هىزر ( -صزفٌظزوزدى اس حك حوايت در يه يا چٌد وطَر)
قرهي وِ ثثت تييالوللي تِ ًام اٍ اًدام قسُ اؾت ّوَاضُ هيتَاًس تا تٌؾينافالهيِاي ذغاب تِ ازاضُ وكَض
ذَز ،تطاي اضؾال تِ زفتط تييالوللي ،اظ حك حوايت ذَززض يه يا چٌس وكَض هتقاّس نطفٌؾط وٌس .زفتط
تييالوللي هطاتة ضا تِ اعالؿ وكَضّائي وِاظ حك حوايت زضهَضز آًْا نطفٌؾط قسُ اؾت ،ذَاّس ضؾاًيس.
نطفٌؾطوطزى اظ ايي حكهكوَل ّيچ ّعيٌِاي ًرَاّس تَز.
هادُ ( - 9تغييزات در دفاتز ثبت هلي وِ هؤثز بز ثبت بييالوللي است ،تمليلفْزست واالّا ٍ خدهات
هذوَر در ثبت بييالوللي ،افشٍدى بِ فْزست هشبَر،جايگشيٌيّايي در فْزست هشبَر)
 - 6ازاضُ وكَض هتثَؿ قرهي وِ ثثت تييالوللي تِ ًام اٍ اًدام قسُ اؾت ًيع وليِاتغالْا ،لغَّا،
نطفٌؾطوطزىّا ،اًتمالْا ٍ ؾايط تغييطات اًدام قسُ زض ثثت فالهت زض زفتطثثت هلي ضا تِ اعالؿ زفتط تييالوللي
ذَاّس ضؾاًس ،هكطٍط تط ايٌىِ تغييطات هعتَض تطثثت تييالوللي ًيع هؤثط تاقٌس.
 - 9زفتط تغييطات هصوَض ضا زض زفتط ثثت تييالوللي ٍاضزوطزُ تِ تطتية تِ ازاضاتوكَضّاي هتقاّس اعالؿ ذَاّس
زاز ٍ آًْا ضا زض ًكطيِ ذَز هٌتكط ذَاّس وطز.
 - 3اگط قرهي وِ ثثت تييالوللي تًِام اٍ اًدام قسُ اؾت زضذَاؾت تمليلفْطؾت واالّا يا ذسهاتي ضا وٌس
وِ ثثت هعتَض زض هَضز آًْا افوال هيقَز ،ضٍيِ هكاتْيزًثال ذَاّس قس.
 - 0فوليات هعتَض هوىي اؾت هكوَل پطزاذت ّعيٌِاي قَز وِ زض آيييًاهِتقييي ذَاّس قس.
 - 2افعٍزى تقسي واالّا يا ذسهات خسيس تِ فْطؾت هصوَض فمظ تا تؿلينتماضاًاهِ خسيس ،تِ ًحَ همطض زض هازُ
( ،)3اهىاى پصيط ذَاّس تَز.
 - 1خايگعيٌي يه واال يا ذسهت تِ خاي هَضززيگط ،تايس تِ فٌَاى افعٍزى تِفْطؾت تلمي قَز.

هادُ  9هىزر ( -اًتمال ػالهت بييالوللي وِ هتضوي تغييز در وطَر هاله است)
 - 6زض هَضزي وِ يه فالهت ثثت قسُ زض زفتط ثثت تييالوللي تِ قرهي هؿتمطزض يه وكَض هتقاّس هٌتمل
هيقَز ٍ ايي وكَض غيط اظ وكَض هتثَؿ قرهي اؾت وِ ثثتتييالوللي تِ ًام اٍ اًدام قسُ اؾت ،ازاضُ وكَض
اذيط اًتمال ضا تِ اعالؿ زفتط تييالولليذَاّس ضؾاًس .زفتط تييالوللي اًتمال ضا ثثت وطزُ تِ ازاضات زيگط اعالؿ
ذَاّس زاز ٍ آى ضازض ًكطيِ ذَز هٌتكط ذَاّس وطز .اگط اًتمال لثل اظ اًمضاي هست پٌح ؾال اظ ثثتتييالوللي
اًدام قسُ تاقس ،زفتط تييالوللي هَافمت ازاضُ وكَض هتثَؿ هاله خسيس ضاتحهيل ٍ زض نَضت اهىاى ،تاضيد ٍ
قواضُ ثثت فالهت زض وكَض هاله خسيس ضا هٌتكطذَاّس وطز.
 - 9اًتمال يه فالهت ثثت قسُ زض زفتط ثثت تييالوللي ،تِ ًفـ قرهي وِ حكتكىيل پطًٍسُ تطاي يه فالهت
تييالوللي ضا ًساضز ،تِ ّيچ ٍخِ ثثت ًرَاّس قس.
 - 3زض هَضزي وِ ثثت يه اًتمال زض زفتط ثثت تييالوللي اهىاىپصيط ًثَزُ ،يا تِزليل ايٌىِ وكَض هتثَؿ هاله
خسيس اظ افالم هَافمت ذَززاضي وطزُ يا تِ ايي زليل وِاًتمال هصوَض تِ ًفـ قرهي اًدام قسُ وِ حك تماضاي
ثثت تييالوللي ضا ًساقتِ اؾت،ازاضُ وكَض هتثَؿ هاله پيكيي اظ ايي حك تطذَضزاض ذَاّس تَز وِ تماضا وٌس
زفتطتييالوللي ًؿثت تِ اتغال فالهت ثثت قسُ زض زفتط ذَز السام ًوايس.
هادُ  9ثالث ٍ( -اگذاري جشيي ػالهت بييالوللي فمظ ًسبت بِ واالّا يا خدهاتثبت ضدُ يا فمظ
بزاي بزخي اس وطَرّاي هتؼاّد ،ارجاع بِ هادُ ( 6رابغ) وٌَاًسيَىپاريس «ٍاگذاري ػالهت»)
 - 6اگط ٍاگصاضي خعيي يه فالهت تييالوللي فمظ تطاي واالّا يا ذسهات ثثتقسُ تِ اعالؿ زفتط تييالوللي
ضؾاًسُ قَز ،زفتط هعتَض آى ضا زض زفتط ثثت ذَز ٍاضز ذَاّسوطزّ .ط يه اظ وكَضّاي هتقاّس اظ ايي حك
تطذَضزاض ذَاٌّس تَز وِ اظ قٌاؾايي افتثاضٍاگصاضي هعتَض اهتٌاؿ وٌٌس ،هكطٍط تط ايٌىِ واالّا يا ذسهات
گٌداًسُ قسُ زض خعيي وِ تِعطيك فَق ٍاگصاض قسُاًس ،هكاتِ واالّا يا ذسهاتي تاقٌس وِ زض هَضز آًْا فالهت
تِ ًفـٍاگصاضوٌٌسُ وواواى ثثت قسُ تالي هيهاًٌس.
 - 9زفتط تييالوللي تِ ّويي تطتية ٍاگصاضي يه فالهت تييالوللي ضا وِ فمظ زضهَضز يه يا چٌس وكَض
هتقاّس اؾت ،ثثت ذَاّس وطز.
 - 3اگط زض هَاضز فَق ،تغييطي زض وكَض هتثَؿ هاله حانل قَز ،ازاضُ وكَضي وِهاله خسيس تاتقيت آى ضا
زاضز ،زض نَضتي وِ فالهت تييالوللي لثل اظ اًمضاي هست پٌحؾال اظ ثثت تييالوللي هٌتمل قسُ تاقس ،هَافمت
ذَز ضا تِ ًحَ همطض زض هازُ ( 4هىطض)افالم ذَاّس وطز.
 - 0همطضات تٌسّاي پيكيي تا ضفايت هازُ ( 1ضاتـ) وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايتاظ هالىيت نٌقتي ،افوال
ذَاٌّس قس.
هادُ  9رابغ ( -ادارُ هطتزن بزاي چٌد وطَر هتؼاّد ،درخَاست چٌد وطَرهتؼاّد بزاي ايٌىِ با آًْا
بِ ػٌَاى وطَري ٍاحد رفتار ضَد)

 - 6اگط چٌس وكَض اتحازيِ ٍيػُ تَافك وٌٌس وِ همطضات زاذلي ذَز زض تاضُ فالئن ضايىؿاى ًوايٌس ،هيتَاًٌس تِ
اعالؿ هسيطول تطؾاًٌس وِ 5
الف  -ازاضُ هكتطوي خاًكيي ازاضات هلي ّط يه اظ آًْا ذَاّس قس.
ب  -ول للوطٍّاي هطتَط تِ آًْا ،اظ لحاػ افوال توام يا تركي اظ همطضاتي وِ لثلاظ ايي هازُ شوط قسُاًس ،تِ
فٌَاى وكَضي ٍاحس تلمي ذَاّس قس.
 - 9چٌيي اعالفيِاي تٌْا پؽ اظ گصقت قف هاُ اظ تاضيد اضؾال آى تَؾظ هسيطولتطاي وكَضّاي هتقاّس
زيگط ًافص ذَاّس تَز.
هادُ ( - 10هجوغ اتحاديِ ٍيژُ)
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الف  -اتحازيِ ٍيػُ زاضاي هدوقي هطوة اظ وكَضّايي وِ ايي ؾٌس ضا تهَية وطزُيا تِ آى هلحك قسُاًس،
ذَاّس تَز.
ب  -حىَهت ّط وكَض زاضاي يه ًوايٌسُ زض هدوـ ذَاّس تَز وِ هيتَاًس اظياضي ًوايٌسگاى فليالثسل،
هكاٍضيي ٍ واضقٌاؾاى تْطُهٌس قَز.
ج ّ -عيٌِّاي ّط ّيأت ًوايٌسگي تِفْسُ حىَهت هٌهَبوٌٌسُ آى ذَاّس تَز،هگط ّعيٌِّاي هؿافطت ٍ هسز
هقاـ تٌْا يه ًوايٌسُ ّط وكَض فضَ وِ اظ نٌسٍقاتحازيِ ٍيػُ پطزاذت ذَاّس قس.
 - 9الف  -هدوـ تِ اهَض ظيط ذَاّس پطزاذت 5
يه  -اًدام وليِ اهَض ضاخـ تِ حفؼ ٍتَؾقِ اتحازيِ ٍيػُ ٍاخطاي اييهَافمتٌاهِ،
زٍ  -زازى زؾتَضاتي تِ زفتط تييالوللي ضاخـ تِ تساضن فطاّواييّاي تاظًگطي،تا تَخِ همتضي تِ اؽْاضًؾطّاي
آى زؾتِ اظ وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ ايي ؾٌس ضاتهَية ًىطزُ يا تِ آى هلحك ًكسُاًس،
ؾِ  -انالح همطضات ،قاهل تقييي هثالغ ّعيٌِّاي هصوَض زض تٌس ( )9هازُ ( ٍ)3ؾايط ّعيٌِّاي هطتَط تِ ثثت
تييالوللي،
چْاض  -تطضؾي ٍ تأييس گعاضقْا ٍ فقاليتْاي هسيطول ضاخـ تِ اتحازيِ ٍيػُ ٍزازى توام زؾتَضات الظم تِ اٍ زضتاضُ
هَضَفاتي وِ زض هحسٍزُ نالحيت اتحازيِ ٍيػُّؿتٌس،
پٌح  -تهوينگيطي زض هَضز تطًاهِ ٍ تهَية تَزخِ زٍؾاالًِ اتحازيِ ٍيػُ ٍتهَية نَضت حؿاتْاي ًْايي آى،
قف  -تهَية آيييًاهِ هالي اتحازيِ ٍيػُ،
ّفت  -تكىيل وويتِّاي واضقٌاؾاى ٍ گطٍّْاي واضي ،وِ هوىي اؾت تطايًيل تِ اّساف اتحازيِ ٍيػُ
ضطٍضت زاقتِ تاقس،
ّكت  -تقييي وكَضّاي غيطفضَ اتحازيِ ٍيػُ ٍ ؾاظهاًْاي تييالسٍلي ٍغيطزٍلتي تييالوللي وِ تِفٌَاى ًاؽط
زض خلؿات آى پصيطفتِ هيقًَس،
ًِ  -تهَية انالحات هَاز ( )64تا (،)63

زُ  -اتراش ّط السام هٌاؾة زيگط تِ هٌؾَض پيكثطز اّساف اتحازيِ ٍيػُ،
ياظزُ  -اًدام ٍؽايف زيگطي وِ تِ هَخة ايي هَافمتٌاهِ همتضي تاقس.
 - 9ب  -هدوـ زضذهَل اهَضي وِ ّوچٌيي هَضز فاللِ ؾايط اتحازيِّايتحت هسيطيت ؾاظهاى ّؿتٌس ،پؽ
اظ اؾتواؿ ًؾط هكَضتي« ،وويتِ ّواٌّگي ؾاظهاى»،تهوينگيطي ذَاّس ًوَز.
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الف ّ -ط وكَض فضَ هدوـ زاضاي يه ضأي ذَاّس تَز.
ب  -حضَض ًهف وكَضّاي فضَ هدوـ تطاي ضؾويت يافتي آى وافي ذَاّس تَز.
ج  -لغـ ًؾط اظ همطضات خعء (ب) فَق ،اگط زض ّط خلؿِ هدوـ تقساز وكَضّايحاضط ووتط اظ ًهف ٍلي هؿاٍي
تا يا تيكتط اظ ثلث وكَضّاي فضَ هدوـ تاقٌس ،هدوـهيتَاًس تِ اؾتثٌاي تهويوات ضاخـ تِ آيييواض ذَز ،زض
ؾايط هَاضز تهوينگيطي وٌس.وليِ تهويوات هعتَض تٌْا زض نَضتي ًافص ذَاٌّس تَز وِ قطايغي وِ اظ ايي پؽ
همطضهيقًَس ضفايت قسُ تاقٌس .زفتط تييالوللي تهويوات هصوَض ضا تطاي آى زؾتِ اظوكَضّاي فضَ هدوـ وِ
ًوايٌسگاى آًْا زض خلؿِ حاضط ًثَزُاًس ،اضؾال ذَاّس وطز ٍ اظآًْا ذَاّس ذَاؾت وِ ؽطف ؾِ هاُ اظ تاضيد
اضؾال ،ضأي هثثت يا هٌفي يا هوتٌـ ذَز ضاوتثاً افالم وٌٌس .اگط پؽ اظ اًمضاي هست هعتَض ،تقساز وكَضّايي وِ
تِ عطيك فَق ضأيهثثت يا هٌفي يا هوتٌـ ذَز ضا افالم زاقتِاًس تِ تقسازي تطؾٌس وِ نطفاً تطاي زؾتياتي تِحس
ًهاب زضخلؿِ ،ووثَز ٍخَز زاقتِ اؾت ،تهويوات هعتَض ًافص ذَاٌّس تَز،هكطٍط تط ايٌىِ زض ّواى ظهاى،
اوثطيت هَضزًياظ ٌَّظ ّن تا ايي تقساز حانل تاقس.
ز  -تا ضفايت همطضات تٌس ( )9هازُ ( ،)63تهوينگيطيّا زض هدوـ تطاؾاؼزٍؾَم آضاي زازُ قسُ ذَاّس تَز.
ّـ -آضاء هوتٌـ تِفٌَاى ضأي هحاؾثِ ًرَاٌّس قس.
ٍ  -يه ًوايٌسُ هقطف يه وكَض تَزُ ٍ تٌْا هيتَاًس يه ضأي تِ ًام آى تسّس.
ظ  -وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ فضَ هدوـ ًيؿتٌس تِ فٌَاى ًاؽط زض خلؿاتهدوـ پصيطفتِ ذَاٌّس قس.
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الف  -هدوـ تِ زفَت هسيطول ّط زٍ ؾال تمَيوي يىثاض تِ فٌَاى اخالؼ فازيتكىيل خلؿِ ذَاّس زاز ٍ زض
نَضتي وِ قطايظ اؾتثٌايي ٍخَز ًساقتِ تاقس ،تكىيلخلؿِ تطاي ّواى هست ٍ زض ّواى هحل هدوـ فوَهي
ؾاظهاى ذَاّس تَز.
ب  -هدوـ تِ زضذَاؾت يه چْاضم وكَضّاي فضَ هدوـ  ،تِ زفَت هسيطول،اخالؼ فَقالقازُ تكىيل ذَاّس
زاز.
ج  -زؾتَض واض ّط اخالؼ ضا هسيطول تْيِ ذَاّس وطز.
 - 2هدوـ لَافس آييي واض ذَز ضا تهَية ذَاّس وطز.
هادُ ( - 11دفتز بييالوللي)
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الف  -اًدام ثثت تييالوللي ٍ ٍؽايف هطتثظ تِ آىّ ،وچٌيي ؾايط تىاليف ازاضيضاخـ تِ اتحازيِ ٍيػُ ،تِ فْسُ
زفتط تييالوللي ذَاّس تَز.
ب  -زفتط تييالوللي تِ ٍيػُ خلؿات ضا تساضن ذَاّس وطز ٍ اهَض زتيطذاًِ هدوـ ٍوويتِّاي واضقٌاؾاى ٍ
گطٍّْاي واضي وِ هوىي اؾت هدوـ تكىيل زّس ،تِ فْسُذَاّس گطفت.
ج  -هسيطول فاليتطيي همام اخطايي اتحازيِ ٍيػُ ٍ ًوايٌسُ آى ذَاّس تَز.
 - 9هسيطول ٍ ّط همام ازاضي وِ اٍ تقييي هيوٌس ،تسٍى زاقتي حك ضأي ،زض توامخلؿات هدوـ ٍ وويتِّاي
واضقٌاؾاى يا گطٍّْاي واضي وِ هوىي اؾت هدوـ تكىيلزّس قطوت ذَاٌّس وطز .هسيطول يا همام ازاضي وِ
اٍ تقييي هيوٌس تِ افتثاض ؾوت ذَز،زتيط ًْازّاي هعتَض ذَاٌّس تَز.
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الف  -زفتط تييالوللي عثك زؾتَضات هدوـ ،تطگعاضي فطاّواييّاي تاظًگطي زضهمطضات هَافمتٌاهِ ،تِ غيط اظ
هَاز ( )64تا ( ،)63ضا تساضن ذَاّس وطز.
ب  -زفتط تييالوللي هيتَاًس زضتاضُ تساضن فطاّواييّاي تاظًگطي ،تا ؾاظهاًْايتييالسٍلي ٍ ؾاظهاًْاي
غيطزٍلتي تييالوللي هكَضت وٌس.
ج  -هسيطول ٍ اقراني وِ اظ ؾَي اٍ تقييي هيقًَس ،تسٍى زاقتي حك ضأي ،زضهثاحث فطاّواييّاي هعتَض
قطوت ذَاٌّس وطز.
 - 0زفتط تييالوللي ؾايط ٍؽايف هحَلِ ضا اًدام ذَاّس زاز.
هادُ ( - 12اهَر هالي)
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الف  -اتحازيِ ٍيػُ زاضاي يه تَزخِ ذَاّس تَز.
ب  -تَزخِ اتحازيِ ٍيػُ قاهل زضآهسّا ٍ هراضج ذَز اتحازيِ ٍيػُ ،ووىْاي آىتِ تَزخِ هراضج هكتطن
اتحازيِّا ٍ زض نَضت اهىاى ،هثالغي ذَاّس تَز وِ زض اذتياضتَزخِ فطاّوايي ؾاظهاى گصاقتِ هيقَز.
ج  -هراضخي وِ هٌحهطاً لاتل اًتؿاب تِ اتحازيِ ٍيػُ ًيؿتٌس تلىِ ّوچٌيي تِ يهيا چٌس اتحازيِ زيگط تحت
هسيطيت ؾاظهاى هطتَط هيقًَس ،تايس تِ فٌَاى هراضجهكتطن اتحازيِّا زضًؾطگطفتِ قًَس .ؾْن اتحازيِ ٍيػُ
زض ايي هراضج هكتطن تِ ًؿثتهٌافـ اتحازيِ ٍيػُ زض آًْا ذَاّس تَز.
 - 9تَزخِ اتحازيِ ٍيػُ تاتَخِ همتضي تِ لعٍم ّواٌّگي تا تَزخِّاي ؾايطاتحازيِّاي تحت هسيطيت ؾاظهاى
تقييي ذَاّس قس.
 - 3تَزخِ اتحازيِ ٍيػُ اظ هٌاتـ ظيط تأهيي هالي ذَاّس قس5
يه ّ -عيٌِّاي ثثت تييالوللي ٍ ؾايط ّعيٌِّا ٍ هراضج تِذاعط ؾايطذسهاتي وِ زفتط تييالوللي زض اضتثاط تا

اتحازيِ ٍيػُ اًدام هيزّس،
زٍ  -فطٍـ يا حكاالهتياظ اًتكاضات زفتط تييالوللي زض اضتثاط تا اتحازيِ ٍيػُ،
ؾِ ّ -سيِّا ،هثالغ اًتمالي تط عثك ٍنيت ٍ هثالغ اّساءقسُ اظ ؾَي زٍلتْا،
چْاض  -اخاضُّا ،هٌافـ ٍ ؾايط زضآهسّاي هتفطلِ.
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الف  -هدوـ تِ پيكٌْاز هسيطول هثالغ ّعيٌِّاي هصوَض زض تٌس ( )9هازُ ( ٍ )3ؾايطّعيٌِّاي هطتَط تِ ثثت
تييالوللي ضا تقييي ذَاّس وطز.
ب  -هثالغ ّعيٌِّاي هعتَض تِ ًحَي تقييي ذَاٌّس قس وِ زضآهسّاي اتحازيِ ٍيػُاظ هحل ّعيٌِّاي هعتَض ،تِ
غيط اظ ّعيٌِّاي تثقي ٍ تىويلي هصوَض زض خعءّاي (ب) ٍ(ج) تٌس ( )9هازُ ( ٍ )3ؾايط هٌاتـ ،حسالل تطاي
تأهيي هراضج زفتط تييالوللي زض اضتثاط تااتحازيِ ٍيػُ ،وافي تاقٌس.
ج  -اگط لثل اظ آغاظ زٍضُ خسيس هالي ،تَزخِ تِ تهَية ًطؾس هيعاى آى زض حستَزخِ ؾال لثل ،تِ ًحَ همطض زض
آيييًاهِ هالي ذَاّس تَز.
 - 2تا ضفايت همطضات خعء (الف) تٌس ( ،)0هثالغ ّعيٌِّا ٍ هراضج تِذاعط ؾايطذسهاتي وِ زفتط تييالوللي زض
اضتثاط تا اتحازيِ ٍيػُ اًدام هيزّس تقييي ذَاّس قس ٍهسيطول آى ضا تِ اعالؿ هدوـ ذَاّس ضؾاًس.
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الف  -اتحازيِ ٍيػُ زاضاي يه نٌسٍق ؾطهايِ زض گطزـ ذَاّس تَز وِ تا پطزاذتخساگاًِ ّط وكَض فضَ
اتحازيِ ٍيػُ ايداز ذَاّس قس .اگط ٍخَُ نٌسٍق وافي ًثاقس،هدوـ تهوين تِ افعايف آى ذَاّس گطفت.
ب  -هثلغ پطزاذت اٍليِ ّط وكَض تِ نٌسٍق هعتَض يا هكاضوت آى وكَض زض افعايفهثلغ آى تِ ًؿثت ؾْن آى
وكَض تِفٌَاى فضَ اتحازيِ پاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيتنٌقتي زض تَزخِ اتحازيِ هعتَض زض ؾال تأؾيؽ
نٌسٍق يا ؾال اتراش تهوين تطايافعايف ٍخَُ آى ذَاّس تَز.
ج  -هدوـ ًؿثت ٍ قطايظ پطزاذت ضا تِ پيكٌْاز هسيطول ،پؽ اظ اؾتواؿ ًؾطهكَضتي وويتِ ّواٌّگي
ؾاظهاى ،تقييي ذَاّس وطز.
ز  -تا ظهاًي وِ هدوـ اخاظُ اؾتفازُ اظ نٌسٍق شذيطُ اتحازيِ ٍيػُ ضا تِ فٌَاىنٌسٍق ؾطهايِ زض گطزـ تسّس،
هيتَاًس افوال همطضات خعءّاي (الف)( ،ب) ٍ (ج)فَق ضا تِ حالت تقليك زضآٍضز.
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الف  -زض هَافمتٌاهِ همط هٌقمسُ تا وكَضي وِ ازاضُ هطوعي ؾاظهاى زض للوطٍ آىهؿتمط اؾت پيفتيٌي ذَاّس
قس وِ ّطگاُ ٍخَُ نٌسٍق ؾطهايِ زضگطزـ وافي ًثاقس،وكَض هعتَض پيفپطزاذتّايي ضا زضاذتياض تگصاضز.
هثلغ پيفپطزاذتْاي هعتَض ٍ قطايظزضاذتياض گصاقتي آًْا ،هَضَؿ تَافكّاي خساگاًِاي زض ّط هَضز تيي وكَض
هعتَض ٍؾاظهاى ذَاّس تَز.
ب  -وكَض هصوَض زض خعء (الف) فَق ٍ ؾاظهاىّ ،ط يه اظ ايي حك تطذَضزاضذَاٌّس تَز وِ تقْس تطاي زضاذتياض
گصاقتي پيف پطزاذت ضا تا نسٍض اعالفيِاي وتثي لغَوٌٌس .ؾِ ؾال پؽ اظ پاياى ؾالي وِ زضآى اعالفيِ

هصوَض زازُ هيقَز ،لغَ ًافص ذَاّسگطزيس.
 - 3يه يا چٌس وكَض فضَ اتحازيِ ٍيػُ يا حؿاتطؾاى تيطٍى اظ اتحازيِ حؿاتطؾيحؿاتْا ضا تِ ًحَ همطض زض
آيييًاهِ هالي اًدام ذَاٌّس زاز .هدوـ پؽ اظ وؿة هَافمت(ايي وكَضّا يا اقرال) ،السام تِ تقييي آًْا
ذَاّس وطز.
هادُ ( - 13اصالح هَاد « »10تا «) »13
 - 6پيكٌْازّاي هطتَط تِ انالح هَاز ( )69( ٍ )66( ،)64هازُ حاضط هيتَاًس تِاتتىاض ّط وكَض فضَ هدوـ يا
تِ اتتىاض هسيطول تاقس .هسيطول پيكٌْازّاي هعتَض ضاحسالل قف هاُ لثل اظ تطضؾي آًْا زض هدوـ ،تطاي
وكَضّاي فضَ هدوـ اضؾال ذَاّسوطز.
 - 9انالحات هَاز هصوَض زض تٌس ( )6فَق تِ تهَية هدوـ ذَاّس ضؾيس .اييتهَية ًياظهٌس ؾِ چْاضم آضاي
زازُ قسُ ذَاّس تَز ،هكطٍط تط ايٌىِ ّطگًَِ انالحهازُ ( ٍ )64تٌس حاضط تطهثٌاي چْاض پٌدن آضاي زازُ قسُ
تاقس.
ّ - 3طگًَِ انالح هَاز هصوَض زض تٌس ( )6فَق ،يه هاُ پؽ اظ ايٌىِ هسيطولاعالفيِّاي وتثي لثَلي ضا وِ
عثك ضًٍسّاي لاًَى اؾاؾي وكَضّاي هطتَط نازضهيقًَس ،اظ ؾَي ؾِ چْاضم وكَضّاي فضَ هدوـ زض ظهاى
تهَية انالحيِ ،زضيافتوطز ،الظم االخطاء ذَاّس قسّ .طگًَِ انالح ايي هَاز وِ تِ ًحَ هعتَض لثَل قَز،
وليِوكَضّاي فضَ هدوـ زض ظهاى الظماالخطاءقسى انالحيِ يا توام وكَضّايي ضا وِ تقس اظايي تاضيد فضَ
هدوـ هيقًَس ،هلعم ذَاّس ؾاذت.
هادُ ( - 14تصَيب ٍ الحاق ،السماالجزاءضدى ،الحاق بِ اسٌاد پيطيي ،ارجاع بِهادُ « »24وٌَاًسيَى
پاريس «للوزٍّا» )
ّ - 6ط وكَض فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ ايي ؾٌس ضا اهضاء وطزُ اؾت ،هيتَاًس آى ضاتهَية وٌس ٍ زض نَضت فسم
اهضاء ،هيتَاًس تِ آى هلحك قَز.
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الف ّ -ط وكَض ذاضج اظ اتحازيِ ٍيػُ وِ فضَ وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظهالىيت نٌقتي اؾت هيتَاًس
تِ ايي ؾٌس هلحك ٍ تسييٍؾيلِ فضَ اتحازيِ ٍيػُ قَز.
ب  -تِ هحض ايٌىِ زفتط تييالوللي هغلـ گطزز وِ چٌيي وكَضي تِ ايي ؾٌس هلحكقسُ اؾت ،عثك هازُ (،)3
اعالفيِ هطتَط تِ هدوَؿ فاليوي ضا وِ زض آى ظهاى اظ حوايتتييالوللي تْطُهٌس ّؿتٌس ،تطاي ازاضُ آى وكَض
اضؾال ذَاّس وطز.
ج  -اعالفيِ هعتَض تطاي فالين هصوَض ،تِ ذَزي ذَز هٌافـ ًاقي اظ همطضات گفتِقسُ ضا زض للوطٍ آى وكَض
تضويي ذَاّس وطز ٍ ًمغِ آغاظ زٍضُاي يىؿالِ ذَاّس تَز وِعي آى ،ازاضُ شيضتظ هيتَاًس افالهيِ همطض زض
هازُ ( )2ضا نازض وٌس.

ز  -تاٍخَز اييّ ،ط يه اظ وكَضّاي هعتَض هيتَاًس تِ ٌّگام الحاق تِ ايي ؾٌسافالم وٌس وِ تِ اؾتثٌاي فالين
تييالوللي وِ لثالً زض آى وكَض هَضَؿ ثثت هلي هكاتْيتَزُاًس وِ ٌَّظ افتثاض زاضًس ٍ تِ هحض زضذَاؾت
عطفْاي شيًفـ لاتل تأييس ّؿتٌس،اخطاي ايي ؾٌس هحسٍز تِ فاليوي ذَاّس تَز وِ اظ تاضيد الظماالخطاءقسى
الحاق تِ ثثتهيضؾٌس.
ّـ -افالهيِ هعتَض زفتط تييالوللي ضا اظ نسٍض اعالفيِ هطتَط تِ ول فالين هصوَض زضفَق ،هقاف ذَاّس وطز .زفتط
تييالوللي فمظ فاليوي ضا اعالؿ ذَاّس زاز وِ زض اضتثاط تاآًْا ،ؽطف يه زٍضُ يه ؾالِ اظ تاضيد الحاق يه
وكَض خسيس ،زضذَاؾتي تا هكرهاتٍيػُ ،تطاي تْطُهٌسي اظ اؾتثٌاي هصوَض زض خعء (ز) فَق زضيافت وطزُ
تاقس.
ٍ  -زفتط تييالوللي اعالفيِ هطتَط تِ هدوَؿ فالئن ضا تطاي وكَضّايي اضؾالًرَاّس وطز وِ ٌّگام الحاق تِ
ايي ؾٌس ،افالم وٌٌس وِ هيذَاٌّس اظ حك همطض زض هازُ (3هىطض) تْطُهٌس قًَس .وكَضّاي هعتَض ّوچٌيي
هيتَاًٌس زض ّواى ظهاى افالم وٌٌس وِاخطاي ايي ؾٌس ،هحسٍز تِ فاليوي ذَاّس تَز وِ اظ تاضيد الظماالخطاقسى
الحاق ،تِ ثثتهيضؾٌس .تا ٍخَز ايي ،هحسٍزيت هعتَض هؤثط تط آى زؾتِ اظ فالئن تييالوللي ًرَاّس تَزوِ لثالً
هَضَؿ ثثت هلي هكاتْي زض وكَضّاي هعتَض تَزُاًس ٍ هيتَاًٌس هكوَلزضذَاؾت گؿتطـ حوايت تاقٌس وِ
اًدام ٍ اعالؿ آًْا عثك هازُ ( 3ثالث) ٍ خعء (ج)تٌس ( )9هازُ ( )3نَضت هيگيطز.
ظ  -ثثت فاليوي وِ هكوَل يىي اظ اعالفيِّاي همطض زض ايي تٌس تَزُاًس ،خاًكييثثتّايي تلمي هيقَز وِ تِ
عَض هؿتمين زض وكَض هتقاّس خسيس ،لثل اظ تاضيدالظماالخطاءقسى الحاق ،اًدام قسُاًس.
 - 3اؾٌاز تهَية ٍ الحاق تِ هسيطول ؾپطزُ ذَاٌّس قس.
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الف  -زض اضتثاط تا اٍليي پٌح وكَضي وِ اؾٌاز تهَية يا الحاق ذَز ضا تِ هسيطولهيؾپاضًس ،ايي ؾٌس ؾِ هاُ
پؽ اظ ؾپطزى پٌدويي ؾٌس ،الظماالخطاء ذَاّس تَز.
ب  -زض اضتثاط تا ّط وكَض زيگطي ،ايي ؾٌس ؾِ هاُ پؽ اظ تاضيد افالم تهَية ياالحاق تِ هسيطول ،الظماالخطاء
ذَاّس قس ،هگط ايٌىِ زض ؾٌس تهَية يا الحاق تاضيدهؤذطي زضج قسُ تاقس .زض هَضز اذيط ،ايي ؾٌس زض اضتثاط
تا آى وكَض ،زض تاضيري وِ تًِحَ فَق شوط قسُ اؾت ،الظماالخطاء ذَاّس تَز.
 - 2تهَية يا الحاق تِ نَضت ذَزواض هتضوي لثَل توام ليَز ؾٌس ٍ تْطُهٌسياظ توام هعاياي آى اؾت.
 - 1پؽ اظ الظماالخطاءقسى ايي ؾٌسّ ،طوكَضي تٌْا زض پيًَس تا تهَية ايي ؾٌسيا الحاق تِ آى هيتَاًس تِ ؾٌس
ًيؽ هَضخ  92ذطزاز  62( 6331غٍئي  )6422هلحكقَز .الحاق تِ ؾٌسّاي پيف اظ ؾٌس ًيؽ ،حتي زض پيًَس
تا تهَية ايي ؾٌس يا الحاقتِآى ،هداظ ًرَاّس تَز.
 - 2همطضات هازُ ( )90وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيت نٌقتيً ،ؿثتتِ ايي هَافمتٌاهِ افوال ذَاّس
قس.

هادُ ( - 15لغَ)
 - 6ايي هَافمتٌاهِ تسٍى هحسٍزيت ظهاًي هقتثط ذَاّس تَز.
ّ - 9ط وكَضي هيتَاًس تا نسٍض اعالفيِاي ذغاب تِ هسيطول ،ايي ؾٌس ضا لغَوٌس .ايي السام قاهل لغَ توام
ؾٌسّاي پيكيي ًيع ذَاّس قس ٍ فمظ هؤثط تط وكَضيذَاّس تَز وِ آى ضا اًدام هيزّس .ايي هَافمتٌاهِ تطاي
توام وكَضّاي زيگط فضَ اتحازيٍِيػُ ،وواواى تِ عَض واهل هدطي ٍ هقتثط ذَاّس تَز.
 - 3لغَ ايي ؾٌس ،يىؿال پؽ اظ تاضيد زضيافت اعالفيِ تَؾظ هسيطول ،افتثاضلاًًَي ذَاّس يافت.
ّ - 0يچ وكَضي حك لغَ همطض زض ايي هازُ ضا پيف اظ اًمضاي پٌح ؾال اظ تاضيري وِوكَض هعتَض تِ فضَيت
اتحازيِ ٍيػُ زضهيآيس ،افوال ًرَاّس وطز.
 - 2فالين تييالوللي وِ تا تاضيد ًافصقسى لغَ ثثت گطزيسُ ٍ ؽطف يه ؾال همطضزض هازُ ( )2ضز ًكسُاًس ،عي
هست حوايت تييالوللي ،اظ ّواى حوايتي تطذَضزاضذَاٌّس تَز وِ اگط تِ عَض هؿتمين زض وكَض لغَ وٌٌسُ تِ
ثثت هيضؾيسًسٍ ،خَزهيزاقت.
هادُ ( - 16اجزاي اسٌاد پيطيي)
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الف  -اظ لحاػ ضٍاتظ هياى وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ ايي ؾٌس ضا تهَيةوطزُ يا تِ آى هلحك قسُاًس ،ايي
ؾٌس اظ تاضيد الظماالخطاءقسى تطاي ايي وكَضّا ،خاًكييهَافمتٌاهِ هازضيس هَضخ  ٍ )6346( 6924زيگط
هتيّاي آى هيقَز وِ پيف اظ اًقماز اييؾٌس ٍخَز زاقتٌس.
ب  -تاٍخَز اييّ ،ط وكَض فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ ايي ؾٌس ضا تهَية وطزُ يا تِ آىهلحك قسُ اؾت ،اظ لحاػ
ضٍاتظ ذَز تا وكَضّايي وِ ايي ؾٌس ضا تهَية ًىطزُ يا تِ آىهلحك ًكسُاًس هلتعم تِ هتَى پيكيٌي ذَاّس
هاًس وِ عثك تٌس ( )0هازُ ( )69ؾٌس ًيؽهَضخ  92ذطزاز  62( 6331غٍئي  )6422آًْا ضا لثالً لغَ ًىطزُ اؾت.
 - 9وكَضّاي ذاضج اظ اتحازيِ ٍيػُ وِ عطف ايي ؾٌس هيگطزًس ،آى ضا اظ عطيكازاضُ هلي ّط وكَض فضَ اتحازيِ
ٍيػُ وِ عطف ايي ؾٌس ًيؿت ،زض هَضز ثثتْاي تييالوللياًدام قسُ زض زفتط تييالوللي افوال ذَاٌّس وطز،
هكطٍط تط ايٌىِ ثثتْاي هعتَض زض اضتثاطتا آى وكَضّا ،العاهات ايي ؾٌس ضا تطآٍضزُ ؾاظًس .زض هَضز ثثتْاي
تييالوللي اًدام قسُ زضزفتط تييالوللي اظ عطيك ازاضات هلي وكَضّاي هصوَض وِ ذاضج اظ اتحازيِ ٍيػُ ّؿتٌس
ٍعطف ايي ؾٌس هيقًَس ،وكَضّاي هعتَض ايي اهط ضا هَضز قٌاؾايي لطاض هيزٌّس وِ وكَضپيف گفتِ فضَ
اتحازيِ ٍيػُ ،هيتَاًس ضفايت العاهات آذطيي ؾٌسي ضا وِ عطف آىاؾت ،زضذَاؾت وٌس.
هادُ ( - 17اهضاء ،سباًْاٍ ،ظايف ًگْدارًدُ سٌد)
-6
الف  -ايي ؾٌس زض ًؿرِاي ٍاحس تِ ظتاى فطاًؿِ اهضاء ٍ ًعز زٍلت ؾَئس ؾپطزُذَاّس قس.
هسيطول هتَى ضؾوي ضا پؽ اظ هكاٍضُ تا حىَهتْاي شيفاللِ ،تِ ظتاًْاي زيگطيوِ هوىي اؾت هدوـ تقييي

وٌس ،تْيِ ذَاّس وطز.
 - 9ايي ؾٌس تا تاضيد  93زي  63( 6301غاًَيِ  )6413زض اؾتىْلن تطاي اهضاءهفتَح تالي ذَاّس هاًس.
 - 3هسيطول زٍ ًؿرِ اظ هتي اهضاء قسُ ايي ؾٌس ضا وِ زٍلت ؾَئس تهسيكوطزُ اؾت تطاي حىَهتْاي توام
وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ ٍ زض نَضت زضذَاؾت،تطاي حىَهت ّط وكَض زيگطي اضؾال ذَاّس وطز.
 - 0هسيطول ايي ؾٌس ضا زض زتيطذاًِ ؾاظهاى هلل هتحس تِ ثثت ذَاّس ضؾاًس.
 - 2هسيطول هطاتة اهضاء ،ؾپطزى اؾٌاز ،تهَية يا الحاق ٍ ّط افالهيِگٌداًسُ قسُ زض اؾٌاز هعتَض،
الظماالخطاءقسى ّط همطضُ ايي ؾٌس ،اعالفيِّاي لغَ ٍاعالفيِّاي هٌغثك تا هَاز ( 3ثالث) 4( ،ضاتـ) ،)63( ،تٌس
( )2هازُ ( ٍ )60تٌس ( )9هازُ( )62ضا تِ اعالؿ حىَهتْاي توام وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ ذَاّس ضؾاًس.
هادُ ( - 18همزرات اًتمالي)
 - 6تا ظهاًي وِ اٍليي هسيطول فْسُزاض ايي ؾوت قَز ،اضخافات ايي ؾٌس تِ زفتطتييالوللي ؾاظهاى يا هسيطول،
تِ تطتية تِفٌَاى اضخاؿ تِ ازاضُ اتحازيِ تكىيل قسُتَؾظ وٌَاًؿيَى پاضيؽ تطاي حوايت اظ هالىيت نٌقتي يا
هسيطآى تلمي ذَاّس قس.
 - 9وكَضّاي فضَ اتحازيِ ٍيػُ وِ ايي ؾٌس ضا تهَية ًىطزُ يا تِ آى هلحكًكسُاًس زض نَضت توايل هيتَاًٌس
تا پٌح ؾال پؽ اظ الظماالخطاءقسى وٌَاًؿيَىتأؾيؽ ؾاظهاى ،حمَق همطض زض هَاز ( )64تا ( )63ايي ؾٌس ضا تِ
ًحَي افوال وٌٌس وِگَيي هلتعم تِ هَاز هعتَض ّؿتٌسّ .ط وكَضي وِ هايل تِ افوال حمَق هعتَض تاقس
تايساعالفيِاي وتثي زض ايي تاضُ تِ هسيطول تسّس .ايي اعالفيِ اظ تاضيد ٍنَل آى افتثاض لاًًَيذَاّس يافت.
وكَضّاي هعتَض تا اًمضاي زٍضُ هصوَض ،فضَ هدوـ تلمي ذَاٌّس قس.

