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 ادارٌ كل استان 
 

 با سالم 
لبوًن اطالح لبوًن تأأميه   3لبوًن تأميه اختمبػي مًضًع مبزٌ  4الحبلي ثٍ مبزٌ  5تجظطٌ زض اخطاي 

ثأٍ ييًتأت تظأً ط    مدمغ تشريض مظلحت وظأب    8/4/87اختمبػي ي ثطذي لًاويه مطثًط .... مظًة 

َيأت محتط   4/11/88ن مًضخ 41297/ت216449آئيه وبمٍ اخطائي مطثًعٍ مًضًع تظً جىبمٍ شمبضٌ 

زضذظًص وحًٌ زض بفت حك ثيمٍ وبضفطمب بن مشمًل لبوًن تأأميه اختمأبػي ي اضائأٍ تؼُأسات     يظ طان 

ليأأٍ ياحأأسَبي اخطائأأي اثأأالؽ ي و ٍمطاتأأت ثأأ ذًاَشمىساتأأت زتأأتًضفطمبئيساضتأأبل ميدأأطزز  لأأبوًوي 

غيأط زيلتأيب ثأٍ شأطح ش أ        بص حمأًلي زضذظًص ثيمٍ وبضفطمب بن )اشربص حميمي ي مس طان اشأر 

 مب ىس:و السا 
 

 تعاريف ي كليات: 

 اشربص حميمي ي مس طان اشربص حمًلي غيطزيلتي وٍ حمًق زض بفت ومي ومب ىس.: )كارفزما( بيمه شذه -1

 ب لبوًن وٍ زاضاي مدًظ فؼبليت اظمطاخغ ش ظالح ميجبشىس.2ب مبزٌ)3وبضگبَُبي مًضًع ثىس) كارگاه:-2

 تبل ذًاَس ثًز. 55وبضفطمب بن متمبضي زض ظمبن زضذًاتت  حساوثط ته ي:شزط سن -3

چىبوچٍ ته متمبضي زض ظمبن ثجت تمبضب ثيش اظ ته مصوًض ثبشأس يأص طد زضذًاتأت يي     :1تذكز

 مىًط ثٍ زاضا ثًزن تبثمٍ يطزاذت حك ثيمٍ لجلي مؼبزل مبظاز ته ممطض ذًاَس ثًز.

چىيه تًاثك مىتملٍ اظ تب ططىسيلُب)ثٍ اتأتثىب  مشأمًليه   تًاثك يطزاذت حك ثيمٍ خعئي يَم :2تذكز

 لبوًن وحًٌ تؼس   ويطيي اوسبويب زض احطاظ شطا ظ تىي مًضز اشبضٌ مالن ػم  ورًاَس ثًز.
 

 حق بيمٍ: پزداختوزخ ي مبىاي  

 27لأبوًن تأأميه اختمأبػي ي مؼأبزل      28حك ثيمأٍ مغأبثك مأبزٌ    يطزاذت وطخ  حق بيمه:پزداخت نزخ  -4

 مي ثبشس.زضطس 

 
 حوسه 

 فني و درآمذ
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ب اظ شمًل لبوًن وبض ذبضج ثأًزٌ  غيط زيلتي وبضفطمب بن )اشربص حميمي ي مس طان اشربص حمًلي -5

 زضطس ثيمٍ ثيىبضي ورًاَىس ثًز. 3ي ثبلتجغ مشمًل 

ثأيه   مشمًليه ا ه آئيه وبمأٍ  حك ثيمٍ مبَبوٍ  يطزاذتزتتمعز مجىبي حق بيمه: پزداختمبناي دستمشد  -6

ز لبوًوي ظمبن يطزاذت ي ثٍ شطح ش   ذًاَس ثًز ي اظ اثتساي َط تبل ثٍ ميأعان  حسال  ي حساوثط زتتمع

زتأتمعز لبثأ     ٍثأ  تغًح زتتمعز شبغليه اضأبفٍ مأي گأطزز   شًضا ؼبلي وبض ثٍ  ٍزضطسي وٍ عجك مظًث

ثيمأٍ وجب سأتي    يطزاذت حكز ي زض حبل مجىبي گيط جىبي زض بفت حك ثيمٍ لطاض ميم يطزاذت اضبفٍ شسٌ ي

 ثيشتط ثبشس.يطزاذت حك ثيمٍ زتتمعز ومتط ي اظ حساوثط زتتمعز مجىبي اظ حسال  

آوأبن  حك ثيمٍ محبتجٍ  زتتمعز مجىب ثيمٍ شسگبوي وٍ ثيش اظ زٌ تبل تبثمٍ يطزاذت حك ثيمٍ زاضوس   -7

حك ثيمٍ زض آذط ه زياظزٌ مبٌ لج  اظ تبض د ثجت تمبضب يطزاذت ميبوديه زتتمعز مجىبي اظ ػجبضت اتت 

 ط ا ىىٍ اظ حسال  زتتمعز تبل ومتط وجبشس.مشطيط ث

ٍ   يطزاذأت زتتمعز مجىبي   ثيمٍ شسگبوي وٍ ومتط اظ زٌ تبل تبثمٍ يطزاذت حك ثيمٍ زاضوس -8  حأك ثيمأ

 حك ثيمٍ ذًاَس ثًز.يطزاذت ثٍ اوتربة متمبضي ثيه حسال  ي حساوثط زتتمعز مشمًل  آوبن

 35َُأبي زاضاي زتأتمعز ممغأًع مًضأًع مأبزٌ      حك ثيمٍ وبضفطمب بن وبضگب يطزاذتزتتمعز مجىبي  -9

زتتمعز ضزٌ تط اظ ثبالتط ه وموجب س ي زض َط طًضت تؼييه مي گطزز لبوًن ثب ضػب ت ثىسَبي فًق الصوط 

 ثبشس.ممغًع وبضگبٌ 

لأبوًن تأأميه اختمأبػي     39مغبثك مأبزٌ  ا ه لبوًن مُلت اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ مشمًليه  -11

اتت مُلت اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ زض وبضگبَُبي مشمًل لبوًن مؼبفيأت  ذًاَس ثًز. ثس ُي 

آذأط ه ضيظ زي مأبٌ ثؼأس ذًاَأس ثأًز ي زض       وفط وبضگط تأب  5اظ يطزاذت حك ثيمٍ تُم وبضفطمب تب ميعان 

مٍ زض مُلت ممطض لأبوًوي  ليسأت ي حأك ثيمأٍ مؼأًق لبثأ        يطًضت ػس  اضتبل ليست ي يطزاذت حك ث

 ثًز.زض بفت ورًاَس 

 شًز.ليس زض تتًن شغ  ثيمٍ شسٌ مي ثب ست ػىًان وبضفطمب زضج ي زض ضز ف ايل ليست  توجه:

وبضگبَُبي زاضاي شرظيت حمًلي وٍ حمًق زض بفت مي زاضوأس زض طأًضت   َيأت مس طٌ  اػضب   -11

 تمب   ثٍ اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ مي تًاوىس ثب اضائٍ زضذًاتأت وتجأي يأز اظ ثطضتأي اشأتغبل     
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ثىبض زض وبضگبٌ يزض بفت حمًق وسجت ثٍ زضج وب  ذًز زض ليست وبضگبٌ َمبوىس تب ط ثيمٍ شسگبن ي ثأب  

 % السا  ومب ىس.27وطخ 
 

 وحًٌ احتساب ي پذيزش سًابق گذشتٍ كارفزمايان:

اشربص حمًلي غيطزيلتي وٍ تب تبض د تظً ت ا ه آئيه وبمٍ اظ عط ك مس طان وبضفطمب بن حميمي ي -12

لبوًن السا  ثٍ اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ ومًزٌ ي  ب عجك لبوًن  28بي ذًز ثطاتبس مبزٌ وبضگبَُ

وسجت   ب1361مظًة ) مؼبفيت اظ يطزاذت حك ثيمٍ تُم وبضفطمب بوي وٍ حساوثط يىح وفط وبضگط زاضوس

لأسا   ثٍ اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ ذًز ثٍ َمطاٌ طًضت معز ي حمًق وبضوىبن شأبغ  وبضگأبٌ ا  

ومًزٌ اوس  تًاثك آوُب ثٍ اتتىبز ليستُبي اضتبلي ي حك ثيمأٍ َأبي يطزاذتأي خأعي تأًاثك ثيمأٍ اي آوأبن        

 محسًة مي شًز.

زاضاي ثأسَي   12مًضأًع ثىأس   زضطًضتي وٍ وبضگبٌ عجك ليسأتُبي اضتأبلي زض زيضٌ مأصوًض     تذكز:

 ثيمٍ لغؼي ذًاَس ثًز. حك ب تطتيت يطزاذت مىًط ثٍ يطزاذت  وبضفطمبلغؼي ثبشس  يص طد تًاثك 

وبضفطمب بن وبضگبَُبي مشمًل لبوًن تأميه اختمبػي وٍ لج  اظ طسيض ا أه ثرشأىبمٍ ثأب تًخأٍ ثأٍ       -13

 19/4/86مأًضخ   52-3966/1لبوًن ثيمٍ طبحجبن حطف ي مشبغ  آظاز ي  ب ثطاتبس زتتًضازاضي شمبضٌ 

تبظمبن لأطاض گطفتأٍ اوأس ي لأطاضزاز     ثيمٍ وبضفطمب بن وبضگبَُبي طىفيب زض ظمطٌ ثيمٍ شسگبن )مًضًع 

تًاوىس ثسين ضػب ت شطط تىي ثب اودب  مؼب ىبت يعشىي )زض طًضت ػأس  اودأب     مي ثبشس ميآوبن مؼتجط 

مؼب ىبت يعشىيب ثأب اضائأٍ زضذًاتأت ي ػمأس لأطاضزاز ثطاثأط ضأًاثظ ا أه آئأيه وبمأٍ وسأجت ثأٍ تأساي               

   ييًتأت )زضذًاتأت تجأس     أه ب سأت فأط  شأمبضٌ    مي ث يطزاظي ذًز السا  ومب ىس. ا ىدًوٍ افطاز ثيمٍ

زض حضأًض  اثأط اودشأت   وطخ حك ثيمٍ ي اضتبل ليستب ضا تىمي  ي يز اظ امضأب  ي زضج  تغييط لطاضزاز ي 

ثجت زفتط وسجت ثٍ ثيمٍ يطزاظي السا   مسئًل امًض فىي ثيمٍ شسگبن شؼجٍ )خُت احطاظ ًَ ت وبضفطمبب ي

 ٍ شسٌ ضجظ يودُساضي مي گطزز.ومب ىس. فط  مصوًض زض يطيوسٌ فىي ثيم

ثس ُي اتت زض مًضز ثيمٍ شسگبن طبحجبن حطف ي مشبغ  آظاز وٍ متمبضي اتأتمطاض ثيمأٍ يأطزاظي    

زض َىدأب  اضائأٍ    اتأت  ياحس امًض فىي ثيمأٍ شأسگبن مىلأف     ذًز ثطاثط ضًاثظ ا ه آئيه وبمٍ مي ثبشىس

مغبع ثيمأٍ يأطزاظي آوأبن اعميىأبن حبطأ       شسٌ  ػاليٌ ثط اػتجبض لطاضزاز اظ ػس  او زضذًاتت تًتظ ثيمٍ

 يطزاظي ا ه لجي  متمبضيبن ا دبز ودطزز. ومب ىس تب يلفٍ زض تًاثك ثيمٍ
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اضتأبل ليسأت ي   ي وسأجت ثأٍ ػمأس لأطاضزاز       وبضفطمب بوي وٍ يفك ممطضات ي يز اظ احأطاظ شأطا ظ   -14

ثب تىظيم فط  شمبضٌ  يطزاذت حك ثيمٍ ذًز السا  مي ومب ىس مي تًاوىس زضذظًص تًاثك گصشتٍ ذً ش

  وٍ ثٍ تأ يس اتحبز ٍ مطثًعٍ ضتأيسٌ ثبشأس   مطثًعٍ اظ خملٍ خًاظ فؼبليتييًتت  مساضن ي مستىسات  9

ٍ  تظبي ط اتىبز مبلىيت  اخبضٌ  ب ضَه وبضگأبٌ ي تأب ط مسأتىسات مطثأًط     زضذًاتأت ذأًز مجىأي ثأط      ثأ

شأؼجٍ مىلأف اتأت ضأمه اودأب        يص طد تًاثك اشتغبل ذًز ضا ثٍ شؼجٍ اضائٍ ومب ىس وأٍ زض ا ىظأًضت  

زض وبضگأبٌ  احأطاظ اشأتغبل يي   وفطٌ متشى  اظ ثبظضس وبضگأبٌ  مسأئًل مغبلجأبت ثأب      2ثبظضتي تحميمي 

 وسجت ثٍ محبتجٍ حك ثيمٍ متؼلمٍ ثطاتبس زتتمعز مجىبي اوؼمبز لطاضزاز السا  ومب س.

ظ مظأًثبت شأًضا ؼبلي وأبضب    حك ثيمٍ مبَبوٍ ثيمٍ شسٌ )وبشي ايطزاذت زض طًضت تغييط مجىبي  :1 تذكز

وٍ ػمًمبً زض اثتساي َط تبل طًضت مي گيطز ي اضائٍ زضذًاتت احتسبة ي يص طد تًاثك گصشتٍ اشأتغبل  

 زتتمعز تبل يطزاذت ذًاَس ثًز.ب 14ثىس مًضًع )مجىبي محبتجٍ حك ثيمٍ   وبضفطمب

  زتتمعز مجىبي محبتجٍ حك ثيمٍ تًاثك گصشتٍ ثب احطاظ تب ط شطا ظ ا ه زتأتٍ اظ ثيمأٍ شأسگبن    :2تذكز 

 زتتمعز مجىب  لطاضزاز خبضي آوبن ذًاَس ثًز.
 

 وحًٌ ارائٍ درخًاست ي ضًابط اوعقاد قزارداد ي پزداخت حق بيمٍ: 

 گيطز.ط شؼجٍ اودب  ميييًتت تًتظ متمبضي ي ثجت آن زض زفت1اضائٍ زضذًاتت مغبثك فط  شمبضٌ  -15

ياحس امًض فىي ثيمٍ شسگبن مىلف اتت يز اظ اذص زضذًاتت اظ متمبضي)زض طًضت احطاظ  -16

ممطضب وسجت ثٍ اتتؼال  اظ ياحس زضآمس شؼجٍ مجىي ثط تأ يس وبضفطمبئي متمبضي ي  ي تبثمٍ شطا ظ ته

 ييًتت السا  ومب س. 2فؼبل ثًزن وبضگبٌ مغبثك فط  شمبضٌ 

ييًتت  2زضآمس مي ثب ست وسجت ثٍ ثطضتي مًضًع السا  ي وتيدٍ ضا مغبثك ش   فط  شمبضٌ ياحس  -17

 ثٍ ياحس امًض فىي ثيمٍ شسگبن اػال  ومب س.

تبظمبن مًضز مؼب ىٍ وميسيًن يعشىي وليٍ متمبضيبن مي ثب ست لج  اظ اوؼمبز لطاضزاز تًتظ  -18

آيضي تًاثك )زضطًضت لعي ب ز اظ خمغشسگبن مًظف اتت يلطاضگيطوس لصا ياحس امًضفىي ثيمٍ

ياحطاظ شطا ظ متمبضي اظ حيث ته ي تبثمٍ ثب تًخٍ ثٍ ضًاثظ ممطض وسجت ثٍ مؼطفي متمبضي ثٍ 

 .السا  ومب سييًتت  3فط  شمبضٌ مغبثك  ييعشىوميسيًن 
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وميسيًوُبي يعشىي مًظف َستىس ذبضج اظ وًثت   يضؼيت متمبضي ضا مًضز ثطضتي لطاض زازٌ ي  -19

 4ب وظط ٍ ذًز ضا عجك فط  شمبضٌ 3ضيظ اظ تبض د زض بفت مؼطفي وبمٍ )فط  شمبضٌ  20ساوثط ظطف ح

 ثٍ شؼجٍ زضذًاتت وىىسٌ اضائٍ ومب ىس.ييًتت 

تبظمبن  متمبضي زض ثسي لطاضزاز ثٍ ػلت ثيمبضي  ب ػبضضٍ وظط ٍ وميسيًن يعشىي چىبوچٍ ثطاتبس  -21

ي بضي  ب ػبضضٍ مصوًض مًخت اتتفبزٌ يي اظ معا بي لبوًوشىبذتٍ شًز ثيم ذبطي اظ وبضافتبزٌ ولي

وبضافتبزگي ولي ورًاَس ثًز مدطا ىىٍ ثيمٍ شسٌ ثٍ ػبضضٍ  ب ثيمبضي ز دطي مجتال شًز وٍ زض اظ

 ا ىظًضت امىبن اتتفبزٌ اظ حمب ت مصوًض ثب ضػب ت ممطضات مطثًعٍ ثالمبوغ ذًاَس ثًز.

% ي 12مشبغ  آظاز وٍ ثطاثط ممطضات مطثًعٍ ثب وطخ َبي  آن زتتٍ اظ ثيمٍ شسگبن طبحجبن حطف ي -21

ٍ ثب وطذُبي  بز شسٌ السا  مي ومب ىس زض م% ثٍ زلي  اظوبضافتبزگي ولي وسجت ثٍ يطزاذت حك ثي14

مٍ لطاض گيطوس  چىبوچٍ ثٍ ػبضضٍ  بثيمبضي ز دطي غيط اظ ثيمبضي بطًضتي وٍ مشمًل ممطضات ا ه ثرشى

مجتال شًوس مي تًاوىس اظ معا بي اظوبضافتبزگي ثب ضػب ت ممطضات مطثًعٍ مًضًع اظوبضافتبزگي لجلي 

 ثُطٌ مىس شًوس.

عجك فط  طىسيق افطاز تحت تىف  متمبضيبن ثٍ مىظًض اتتفبزٌ اظ ذسمبت زضمبوي ثب س لجالً ثب مؼطفي  -22

زضمبن  زض لجبل طىسيق مًضزمؼب ىٍ يعشىي لطاضگيطوس يزضمبوي طىسيق ييًتت زض ياحسَبي  5شمبضٌ

ثيمبض ُبي متمبضي ي افطاز تحت تىف  يي وٍ مطثًط ثٍ لج  اظ زيضان ثيمٍ يطزاظي مي ثبشس َيچدًوٍ 

 تؼُسي ورًاَس زاشت .

وسجت ثٍ تىظيم وظط ٍ وميسيًن يعشىي ياحس امًض فىي ثيمٍ شسگبن شؼت مًظفىس يز اظ اذص  -23

مساضن ضا زض يطيوسٌ فىي ثيمٍ شسٌ ضجظ  وليٍي السا   6لطاضزاز زض تٍ وسرٍ مغبثك فط  ييًتت شمبضٌ 

ي وسرٍ اي اظ لطاضزاز ضا خُت زضج زض يطيوسٌ مغبلجبتي وبضگبٌ ي السا  الظ  زض ذظًص وحًٌ تىظيم 

 ليست ييطزاذت حك ثيمٍ ثٍ ياحس زضآمس اضتبل ي وسرٍ مطثًط ثٍ متمبضي ضا تسليم يي ومب س.

زاز يثب ضػب ت ضليستُبي اضتبلي اظتبض د اوؼمبز لطاتبض د شطيع ثيمٍ يطزاظي مشمًليه ثب تًخٍ ثٍ  -24

 لبوًن تأميه اختمبػي ذًاَس ثًز. 39مبزٌ 

زفتطشؼجٍ  مبٌ اظ تبض د ثجت تمبضب زض 2ياحسَبي اخطائي مطثًعٍ مًظفىس حساوثط ظطف مست  -25

ي ًزٌ ثطضتي وم ييعشىوميسيًن اتتحمبق  ب ػس  اتتحمبق متمبضي ضا اظ لحبػ ته  تبثمٍ ياذص وظط ٍ 
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ويع مًظف اتت  متمبضيي  حست مًضز ثٍ متمبضي اػال ييًتت  8ي  7وتيدٍ ضا ثب اتتفبزٌ اظ فطمُبي 

 لبوًن السا  ومب س. 39ظطف مست  ه مبٌ خُت اوؼمبز لطاضزاز ي يطزاذت حك ثيمٍ ثب ضػب ت مبزٌ 

زضذًاتت مًضز وظط مىتفي ي اضائٍ ضػب ت مُلت َبي تؼييه شسٌ  زضذًاتت ضمىبً زضطًضت ػس  

 ثرشىبمٍ ذًاَس ثًز.ا ه مدسز مستلع  احطاظ شطا ظ مىسضج زض 

وظطثٍ ا ىىٍ مبَيت ثيمٍ ا ه لجي  افطاز اذتيبضي مي ثبشس لصا چىبوچٍ وبضفطمب بن مصوًض ثٍ  :1تذكز 

لبوًن تأميه  39َطوحًي اظ اضتبل ليست ي يطزاذت حك ثيمٍ ذًز زض مُلت ممطض لبوًوي ثطاثط مبزٌ 

زاضي ومب ىس زضطًضتي وٍ اومغبع زض يطزاذت حك ثيمٍ ثيش اظ تٍ مبٌ ثبشس لطاضزاز اختمبػي ذًز

ثرشىبمٍ ذًاَس ثًز ي ا ه يطزاظي آوبن مىًط ثٍ احطاظ شطا ظ ممطض زض مىؼمسٌ ملغي تلمي يازامٍ ثيمٍ

ثيمٍ ومتط اظ تٍ مبٌ ثبشس يص طد ليست ييطزاذت حك ثيمٍ مبٌ چىبوچٍ مست اومغبع زض يطزاذت حك

 لبوًن تأميه اختمبػي ثالمبوغ مي ثبشس. 39ًضز وظط ثب ضػب ت مبزٌ م
 

 ايز مًارد:س

لأبوًن ي   46زض طًضت تمبضبي وبضفطمب ي مًافمت تأبظمبن عجأك مأبزٌ    تًاثك ا ب  گصشتٍ حك ثيمٍ  -26

ثأأس ُي اتأأت زض طأأًضت ػأأس  يطزاذأأت زض  حأأساوثط زض تأأي ي شأأش لسأأظ لبثأأ  تمسأأيظ مأأي ثبشأأس.

ثأسَي  س   ثٍ حبل شسن آن يص طد تًاثك ا ىدًوٍ افطاز مىًط ثٍ محبتجٍ مدأسز  تطضتيسَبي ممطض ي تج

 .ثبشس حك ثيمٍ مي

ب زض احأطاظ شأطا ظ ممأطض ثأٍ     14ثىأس  تبثمٍ ا دبزي وبشي اظ يطزاذت حك ثيمٍ َبي مؼًلٍ )مًضًع  -27

ت مأالن  مىظًض ثطذًضزاضي اظ حمب تُبي لبوًوي محسًة وشسٌ ي ططفبً زض محبتجبت ميعان اضائٍ تؼُسا

 .ػم  مي ثبشس

ا أبمي مدأبظ ذًاَأس ثأًز وأٍ      احتسبة تًاثك مطثًط ثأٍ زيضٌ ثؼأس اظ اوؼمأبز لأطاضزاز طأطفبً ثأطاي        -28

وبضفطمبي متمبضي وسجت ثٍ زضج وب  ذًز زض ليست معز ي حمًق ي اضتبل ي يطزاذت حك ثيمٍ متؼلمٍ ثٍ 

بفت  ه ضيظ مبٌ ثؼسب السا  ومب س ي زض لبوًن )تب آذط 39شؼجٍ ش طثظ زض مُلت ممطض لبوًوي مًضًع مبزٌ 

 ليست مؼًق لبوًوبً مدبظ ويست.

مىس  ثيمٍ شسگبن مصوًض حست ضًاثظ ي شطا ظ ممطض زض لبوًن تأميه اختمبػي اظ تؼُسات ش   ثُطٌ -29

 ذًاَىس شس.
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 ثبظوشستدي  -الف

 اظوبضافتبزگي ولي -ة

 فًت -ج

 ذسمبت زضمبوي  -ز

ومه »  «غطامت زتتمعز ا ب  ثيمبضي»ض لبوًن تأميه اختمبػي يطزاذت ثب تًخٍ ثٍ تؼبض ف مىسضج ز -31

َع ىأٍ  »ثٍ ثيمٍ شسگبن مشمًل ا أه لأبوًن مًضأًػيت وساشأتٍ ي يطزاذأت      « ومه اظزياج»ي « ثبضزاضي

 ذًاَس ثًز.ثب ضػب ت ممطضات مطثًعٍ ثالمبوغ « يطيتع ي اضيتع»ي يتب   ومه يعشىي « وفه ي زفه

ي ذسمبت مبشيىي تأميه مىلف اتت وط  افعاض مطثًعٍ ضا زض حسال  ظمبن ثب شطوت مشبيض مس ط ت  -31

 َمبَىدي ياحسَبي ترظظي مؼبيوت فىي ي زضآمس تُيٍ ي زض ياحسَبي اخطائي وظت ومب س.

مسئًل حسه اخطاي ا ه ثرشىبمٍ مأس طان وأ  ثيمأٍ اي  مؼأبيويه مطثًعأٍ  ضيتأب ي وبضشىبتأبن اضشأس         

امًض فىي مستمط ُب ي وبمىً سي ي حسبثُبي اوفطازي ي امًض مأبلي ازاضات   زضآمس  امًض فىي ثيمٍ شسگبن 

و  اتتبوُب ي ضيتب ي مؼبيويه ش طثظ ي مسئًليه ياحسَبي اخطائأي شأؼت ي شأطوت مشأبيض مأس ط ت ي      

 669393 .ذسمبت مبشيىي تأميه ذًاَىس ثًز
 

 .ي مه ا... التًفيق

 حافظي ...رحمت ادكتز 

  


