اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى ضْشستاى هْاتاد
ّيأت ٍسصضْاي سصهي

دستَسالعول ّيأت ٍسصضْاي سصهي ضْشستاى هْاتاد
)1

خذهات ّيأت تِ سثک  /گشٍُ  /اًجوي ٍٍ ...سصضي هيثاضذ کِ تصَست سسوي تحت پَضص فذساسيَى ٍسصضْاي سصهي جوَْسي اسالهي ایشاى تاضٌذ.

)2

اعالعسساًي ّيأت تِ سضتِ ّاي ٍسصضي کِ ًوایٌذُ ي فعال تا اتالغ سسوي اص ایي ّيأت داضتِ تاضٌذ ٍ تِ تاضگاّْایي کِ داساي پشٍاًِ فعاليت ّستٌذ ٍ یاا دس اهااکي هاَسد
تأیيذ ّيأت ٍ اداسُ هحتشم ٍسصش ٍ جَاًاى فعاليت هيًوایٌذ هيتاضذ.

)3

قثل اص پخص ٍ چاج آگْي تثليؽاتي ٍسصضي ،پالکاسدّ ،ش ًَع ًَضتِ ٍ کليطِ ٍسصضي ،الضاهاً ًوًَِ آگْي ٍ … تصاَست دساتٌَیب تاِ ّياأت اسائاِ تاا تأیياذ ٍ تعاذ چااج
گشدد(.چاج ّش ًَع تقذیشًاهِ ٍ حكن قْشهاًي -کاست ضٌاسایي ٍ … سثكي ضاهل تٌذ  3هيتاضٌذ).

 )4سشپشست تيوْاي اعضاهي تِ هساتقات استاًي ٍ کطَسي سا ّيأت هطخص خَاّذ کشد.
 )5حق ضشکت دس هساتقات ضْشستاًي ٍ … (سثكي ٍ ؼيشُ) سا ّيأت ٍ کويتِ هساتقات تعييي ٍ الضاهاً ٍجَُ دسیافتي تایذ تِ حساب ّيأت ضْشستاى ٍاسیض گشدد.
 )6عثق هقشسات ٍ تخطٌاهِ ّااي هشتَعاِ هسايَليي ّوااٌّگي ساثكْا ٍ هشتيااى حاق هكاتثاِ تاا اداسُ ٍسصش ٍ جَاًااىّ ،ييات اساتاى  ،فذساسايَى ٍ ساایش ادسات ٍاسگاًْاا سا
ًذاسًذ(.هكاتثات تایذ اص عشیق ّيأت اًجام پزیشد) .
ّ )7يأت ضْشستاى تِ تيوْایي کِ دس هساتقات قْشهاًي استاى «اًتخاتي تشاي ضشکت دس هساتقات کطاَسي کاِ صیشً اش فذساسايَى یاا ّياأت اساتاى تشگاضاس هايضاَد» ضاشکت
هيًوایٌذ  ،دس حذ تَاى کوک هالي خَاّذ کشد ٍ ّيأت استاى تِ تيوْایي کِ دس هساتقات کطَسي تشاي اًتخاب تين هلي صیشً ش فذساسيَى ضشکت هيًوایٌذ کوک هاالي خَاّاذ
کشد.
 )8عولكشد سثكْا هَسد اسصیاتي قشاس گشفتِ ٍ تش اساس آى دسجِتٌذي ٍ خذهات دّي خَاٌّذ ضذ.
 )9هسيَليي سثكْا ٍ هشتياى استثاط ًضدیک تا ّيأت داضتِ تاضٌذ.
 ً )10است تش سالٌْاي ٍسصضي «تاضگاّْا» تا ّواٌّگي ّيأت تَسظ کويتِ تاصسسي ٍ کويتِ اًضثاعي اًجام خَاّذ ضذ.

 )11دسیافت ّشگًَِ ٍجِ دستي خاسج اص قَاًيي کِ تِ تأیيذ هثادي ریصالح ًشسيذُ تاضذ هوٌَع تَدُ ٍ جزب کوكْاي هشدهي الضاهاً تایستي تِ حساب ّيأت ٍاسیض گشدد.
 )12داسا تَدى کاست تيوِ ٍسصضي سالياًِ «حَادث ٍسصضي» تشاي کليِ ٍسصضكاساى  ،هشتياى  ،داٍساى ٍ  ....دس توشیٌات  ،هساتقِ  ،جطٌَاسُ ٍ ...الضاهي است.
 )13سعایت ًوَدى هَاسد ایوٌي تِ هٌ َس جلَگيشي اص ّشگًَِ آسيةدیذگي دس توشیٌات الضاهي هيتاضذ.
 )14حضَس ًوایٌذُ ّيأت ٍ هسيَل کويتِ هساتقات دس هساتقات ضْشستاًي ٍ دسٍى سثكي الضاهي هيتاضذ.
 )15تِ هشتياى تَصيِ هي گشدد دس تاضگاّْاي هعتثش ًسثت تِ دایش ًوَدى کالس اقذام ًوایٌذ ٍ اص فعاليت دس تاضگاّْاي فاقذ پشٍاًِ ٍسصضي جذاً خَدداسي ًوایٌذ.
ّ )16يأت دس هقاتل هشتياًي کِ دس تاضگاّْاي فاقذ پشٍاًِ فعاليت داسًذ ّيچگًَِ تعْذ ٍ هسيَليتي ًذاضتِ ٍ ًذاسد.
 )17تذٍى هعشفيًاهِ اداسُ ٍسصش ٍ جَاًاى یا ّيأت  ،تيوْا ًويتَاًذ دس هساتقات ضشکت ًوایٌذ ٍ دس صَست تشگضاسي ّوایص ٍ … هسيَليي سثكْا تایذ تصاَست کتثاي یاک
هاُ صٍدتش ّيأت سا هغلع ساصًذ.
 )18تشاتش هصَتِ ّيأت سئيسِ ،کليِ ي سضتِ ّاي ٍسصضي ٍ هشتياى تحت پَضص تایستي تصَست هاّياًِ هثلػ 200/000سیال تا 350/000یال تِ حساب0109731681002
ًضد تاًک هلي تٌام ّيأت ٍسصضْاي سصهي هْاتاد ٍاسیض ًوایٌذ.

