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شَضايؼبلي ثيوِ زض ارطاي هبزُ

 72لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِگطي ،زض رلسِ هَضخ

91/07/11

" آییهوامه وحوه واگذاري بیمههاي اتكایي اجباري و میزان كارمزد و مشاركت در سود آن " ضا هشتول ثط  20هبزُ ٍ 11
تجظطُ ثِ شطح شيل تظَيت ًوَز:
ماده -۱هؤسسبت ثيوِ هَظفٌس تب يه هبُ پس اظ اًمضبي ّط هبُ طَضتّبي ظيط ضا ثطاي ثيوِ هطوعي روَْضي اسالهي
ايطاى (وِ زض ايي آيييًبهِ ثيوِ هطوعي ًبهيسُ هيشَز) اضسبل وٌٌس:
 -1طَضت ثيوًِبهِّبي طبزضُ ظطف هبُ.
 -2طَضت تغييطات حبطلِ ظطف هبُ زض ثيوًِبهِّبي هَرَز.
 -3طَضت ذسبضات پطزاذت شسُ.
طَضتّبي فَق عجك ًوًَِ ٍ ثِ شيَُاي وِ ثيوِ هطوعي هؼيي هيوٌس تٌظين ٍ اضسبل ذَاّس شس .زض طَضت زضذَاست
ثيوِ هطوعي ،هؤسسِ ثيوِ هَظف است سبيط اعالػبت ٍ اسٌبز زضذَاست شسُ ضا ّن اضسبل ًوبيس.
تبصزه -زض هَاضزي وِ هؤسسِ ثيوِ ،چٌس ثيوِ ثب وبضهعزّبي اتىبيي ارجبضي هتفبٍت ضا زض لبلت يه ثستِ ثيوِاي طبزض
وٌس هَظف است اعالػبت هطثَط ثِ ّط يه اظ ثيوِّب ضا رساگبًِ ٍ زض ضشتِ ثيوِ هطثَط ثِ ثيوِ هطوعي اضسبل ًوبيس .زض
غيط ايي طَضت وبضهعز ثستِ ثيوِاي ثب تَرِ ثِ وبضهعز ثيوِّبي هَرَز زض آى تَسظ ثيوِ هطوعي تؼييي ذَاّس شس.
ماده  -۲هؤسسبت ثيوِ هَظفٌس تب يه هبُ پس اظ اًمضبي ّط سِ هبُ طَضت ذسبضات هؼَلِ (اػالم شسُ ٍ پطزاذت ًشسُ) تب آذط
آى سِ هبُ ضا عجك ًوًَِ ٍ ثِ شيَُاي وِ ثيوِ هطوعي تؼييي هيوٌس ثطاي ايي سبظهبى اضسبل وٌٌس.
ماده  -۳طَضتحسبةّبي هطثَط ثِ ٍاگصاضيّبي اتىبيي ارجبضي ثطاي ّط هبُ ثِ عَض رساگبًِ ثطاسبس طَضتّبي ضسيسُ اظ
هؤسسبت ثيوِ تَسظ ثيوِ هطوعي تْيِ ذَاّس شسّ .ط يه اظ هؤسسبت ثيوِ هيتَاًٌس زض طَضت هَافمت ثيوِ هطوعي
تٌظين طَضتحسبةّبي هطثَط ثِ ٍاگصاضيّبي اتىبيي ارجبضي ضا ذَز ثِ ػْسُ ثگيطًس.
ماده  -۴هؤسسبت ثيوِ ٍاگصاضًسُ ٍ ثيوِ هطوعي هَظفٌس حساوخط ظطف يه هبُ اظ تبضيد زضيبفت طَضتحسبة ،ثسّي ذَز ضا تسَيِ
ًوبيٌس .زض غيط ايي طَضت وبضهعزّبي ثيوِ اتىبيي ارجبضي هظَة لغؼيت ًرَاّس يبفت ٍ ّط هبُ تأذيط زض تسَيِ ثسّي اظ
سَي ثيوِ هطوعي يب هؤسسبت ٍاگصاضًسُ ثِ تطتيت هَرت افعايش يب وبّش وبضهعزّبي هظَة ثِ هيعاى زٍ زضطس هبًسُ
طَضتحسبة ذَاّس ثَز.
تبصزه -۱چٌبًچِ حكثيوِ تمسيظ شسُ ثبشس هؤسسِ ثيوِ هَظف است اعالػبت هطثَط اظ لجيل شوبضُ ثيوًِبهِ ،هجلغ ول
حكثيوِ ،تبضيد سطضسيس ٍ هجلغ ّط لسظ ضا ثِ ثيوِ هطوعي اضسبل ًوَزُ ٍ سْن ايي سبظهبى اظ ّط يه اظ السبط حكثيوِ ضا
تب يه ّفتِ پس اظ ٍطَل ٍ حساوخط تب پبًعزُ ضٍظ پس اظ سطضسيس پطزاذت وٌس .زض طَضت ػسم اضسبل اعالػبت
ثيوًِبهِّبي السبعي ،وليِ ثيوًِبهِّبي هَضَع طَضتحسبة ًمسي هحسَة ذَاّس شس.

تبصزه -۲اذتالف حسبة تب زُ زضطس ثسّي هَرت ػسم پطزاذت هبًسُ طَضتحسبة ًويشَز ٍ ايي گًَِ هَاضز پس اظ
لغؼيت زض اٍليي طَضتحسبة هبّبًِ هٌظَض هيگطزز.
تبصزه -۳افعايش يب وبّش هٌسضد زض ايي هبزُ زض هحبسجبت هشبضوت زض هٌبفغ هٌظَض ًرَاّس شس.
تبصزه -۴زض هَالؼي وِ هؤسسبت ثيوِ پس اظ اػوبل هفبز ايي هبزُ ثسّي ذَز ضا پطزاذت ًوَزُ ٍ يب ثطاي تسَيِ ثب ثيوِ
هطوعي ثِ تفبّن ضسيسُ ثبشٌس ثيوِ هطوعي هيتَاًس توبم يب لسوتي اظ ٍرَُ حبطل اظ اػوبل ايي هبزُ ضا ثطگشت زّس ٍ يب
هْلت ضا توسيس ًوبيس.
ماده  -۵هؤسسبت ثيوِ ثبيس وليِ ذسبضات ثيش اظ زٍ هيليبضز ضيبل ضا زض اسطع ٍلت ثِ اعالع ثيوِ هطوعي ثطسبًٌسّ .طگبُ هؤسسِ
ثيوِاي ًبگعيط ثِ پطزاذت ذسبضتي ثيش اظ پٌذ هيليبضز ضيبل شَز هيتَاًس ،اظ ثيوِ هطوعي زضذَاست وٌس وِ سْن ذَز زض
ذسبضت فَق ضا لجل اظ اًمضبي يه هبُ پطزاذت ًوبيس .زض ايي طَضت ثيوِ هطوعي پس اظ وسط هغبلجبت ذَز اظ هؤسسِ
ثيوِ هتمبضي ،سْن ذَز زض ذسبضت ضا حساوخط ظطف يه ّفتِ پطزاذت ذَاّس وطز.
ماده  -۶هؤسسبت ثيوِ سطظهيي اطلي ٍ هٌبعك آظاز تزبضي  -طٌؼتي هَظفٌس ضوي اضسبل اعالػبت هطثَط ثِ ثيوًِبهِّبيي وِ
ًسجت ثِ هبظاز سْويِ ثيوِ اتىبيي ارجبضيٍ ،اگصاضي زاضًس لجل اظ طسٍض ثيوًِبهِ ثب تؼْسات/سطهبيِ آًْب ثيش اظ هجبلغ شيل،
هَافمت ثيوِ هطوعي ضا زض هَضز ًطخ ٍ شطايظ رلت ًوبيٌس .زض غيطاييطَضت ثيوِ هطوعي هيتَاًس اظ لجَل توبم يب لسوتي اظ
سْن ذَز اظ ذسبضت هطثَط ثِ آى ثيوًِبهِ ذَززاضي وٌس ٍ ػسم لجَل ذسبضت تَسظ ثيوِ هطوعي زض تؼْس هؤسسِ ثيوِ
طبزضوٌٌسُ ثيوًِبهِ زض همبثل ثيوِگصاض ٍ افطاز شيٌفغ زض ثيوِ تأحيطي ًرَاّس زاشت.
 ثيوًِبهِّبي آتشسَظي ،هٌْسسي ٍ ًفت ،گبظ ٍ پتطٍشيوي :ثب سطهبيِ /تؼْس ثيش اظ  2500هيليبضز ضيبل. ثيوًِبهِّبي وشتي :ثب تؼْس ثيش اظ  200هيليبضز ضيبل ثطاي ّط وشتي ٍ  1000هيليبضز ضيبل ثطاي ّط ًبٍگبى. ثيوًِبهِّبي َّاپيوب :ثب هزوَع تؼْسات ثسًِ ٍ هسئَليت ثيش اظ  40هيليبضز ضيبل ثطاي ّط َّاپيوب ٍ  180هيليبضز ضيبل ثطايّط ًبٍگبى َّاپيوبيي.
 ثيوًِبهِّبي ثبضثطي :ثب سطهبيِ ثيش اظ  300هيليبضز ضيبل ثطاي ّط حول.تبصزه -ثيوِ هطوعي حست هَضز هيتَاًس هجبلغ هٌسضد زض ايي هبزُ ضا تغييط زّس ٍ هطاتت ضا ثِ شطوتّبي ثيوِ اػالم
ًوبيس.
ماده  -۷ذسبضت هٌسضد زض طَضتحسبةّبي هبّبًِ ثطاي ّط هَضز ثط اسبس هجبلغ ذسبضات پطزاذت شسُ ثِ ثيوِگصاضاى ٍ يب
طبحجبى حمَق آًْب احتسبة هيشَز .هؤسسِ ثيوِ ٍاگصاضًسُ هيتَاًس ّعيٌِّبي هتؼبضف هطثَط ثِ ذسبضت اظ لجيل
حكالعحوِ وبضشٌبسبىّ ،عيٌِ زازضسي ،حكالَوبلِ عجك تؼطفِ هطثَط ٍ ّعيٌِ زاٍضي ضا ًيع رساگبًِ اػالم ٍ ثِ حسبة
ذسبضت هٌظَض وٌس ٍلي احتسبة حمَق ٍ هعايبي وبضهٌساًي وِ زض سبػبت ازاضي ثِ اهط ضسيسگي پطًٍسُّبي ذسبضات اشتغبل
زاضًس ثِ حسبة ذسبضت هوٌَع است.
ماده  -۸ثيوِ هطوعي هيتَاًس ثط اهط ضسيسگي ثِ پطًٍسُ ذسبضت ٍ ثطآٍضز هيعاى آى ًظبضت ًوبيس.

ماده ّ -۹طگبُ هؤسسِ ثيوِ زض طَضتّبي هبّبًِ ،طسٍض يه يب چٌس ثيوًِبهِ ضا عجك هبزُ  1ثِ ثيوِ هطوعي اػالم ًىٌس ٍ يب زُ
ضٍظ پس اظ اذغبض ثيوِ هطوعي اظ اضسبل طَضتّبي هبّبًِ ذَززاضي وٌس وبضهعز ٍاگصاضي ثيوِ اتىبيي ارجبضي ايي
ثيوًِبهِّب فمظ ثِ هيعاى زُ زضطس آى لبثل پطزاذت ذَاّس ثَز.
ماده  -۱۰زض هَضز ثيوِّبيي وِ هؤسسِ ثيوِ طبزضوٌٌسُ ثيوًِبهِ ،وليِ ّفتبزٍپٌذ زضطس هبظاز سْويِ اتىبيي ارجبضي ضا زض تؼْس
ذَز ًگِ هيزاضز ًطخ وبضهعز اتىبيي لبثل پطزاذت ثِ شطح ظيط تؼييي هيشَز:
ردیف

رشتههاي بیمه

درصذ

1

ثيوِ آتشسَظي ٍ ذغطات تبثؼِ آى

27

2

ثيوِ ثبضثطي وبال

27

3

ثيوِ حَازث اػن اظ اًفطازي ٍ گطٍّي

5/24

4

ثيوِ حَازث ضاًٌسگبى ٍ سطًشيٌبى اتَهجيل ثيوِ شسُ

22

5

ثيوِ حَازث تىويلي ػوط اًفطازي

5/24

6

ثيوِ زضهبًي اػن اظ اًفطازي ٍ روؼي

15

7

ثيوِ اتَهجيل (ثسًِ )

22

8

ثيوِ زام ٍ عيَض

17

9

ثيوِ هسئَليت هسًي زاضًسگبى ٍسبئل ًمليِ هَتَضي ظهيٌي
زض همبثل شرض حبلج

7

10

ثيوِ ٍسبئظ ًمليِ آثي ٍ هسئَليتّبي هسًي هطثَط ثِ آى

12

11

ثيوِ َّاپيوب ٍ هسئَليتّبي هسًي هطثَط ثِ آى

12

12

ثيوِّبي هسئَليت هسًي ػوَهي

22

13

ثيوِّبي هسئَليتّبي هسًي حطفِاي

17

14

ثيوِّبي هسئَليتّبي حول ٍ ًمل ثييالوللي

12

15

ثيوِّبي هٌْسسي

17

16

ثيوِ پَل زض طٌسٍق ٍ زض حيي حول

17

17

ثيوِ طسالت ٍ اهبًت وبضهٌساى

17

18

ثيوِ ػسمالٌفغ (ثِ طَضت ثيوِ هستمل)

17

19

ثيوًِفت ،گبظ ٍ پتطٍشيوي

8

20

ثيوِ زظزي ثب شىست حطظ (ثِ طَضت ثيوِ هستمل )

17

21

ثيوِ شىست شيشِ (ثِ طَضت ثيوِ هستمل )

27

22

ثيوِّبي اػتجبضي

7

23

ثيوِ هسئَليت هتظسيبى حول ٍ ًمل زاذلي

15

تبصزه -۱ثيوِّبي هٌْسسي هطثَط ثِ هَاضز ظيط است:
ثيوِّبي توبم ذغط همبعؼِوبضيً ،ظت ٍ شىست هبشييآالت ،تزْيعات الىتطًٍيه ،هبشييآالت پيوبًىبضي ،ػيَة اسبسي
ٍ پٌْبى سبذتوبى ،ثيوِ ربهغ پطٍغُ ،ثيوِ ربهغ هبشييآالت ،فسبز وبال زض سطزذبًِ ٍ سبظُّبي تىويل شسُ.
تبصزه -۲ثيوِ ًفت ،گبظ ٍ پتطٍشيوي هطثَط ثِ هَاضز ظيط است:
الف) بخش خشكي(ساحلي) Onshoreۺ ػوليبت هطثَط ثِ اوتشبف ٍ استرطاد ًفت ٍ گبظ (شبهل چبُّب ،تأسيسبت،
ػوليبت ٍ زستگبُّبي حفبضي) ،پباليشگبُّبي ًفت ،تَسؼِ پباليشگبُّبي ًفت ،پباليشگبُّبي گبظ ،تَسؼِ پباليشگبُّبي
گبظ ،تأسيسبت پتطٍشيوي زض حبل ثْطُثطزاضي ،سبذت ٍ ًظت تأسيسبت ًفت ،گبظ ٍ پتطٍشيوي ،وبضذبًِّبي تَليس ضٍغي
هَتَض ،هربظى ًفت ٍ ذغَط لَلِ زض حبل ثْطُثطزاضي.
ب) بخش دریایي(فزاساحلي) Offshoreۺ ػوليبت هطثَط ثِ اوتشبف ٍ استرطاد ًفتٍ گبظ (شبهل چبُّب ،تأسيسبت،
ػوليبت ٍ زستگبُّبي حفبضي زضيبيي) ،سبذت سىَّبي حفبضي زضيبيي ،ثبضگصاضي رىتّب،

ّDeckب ٍ  ...ثط ضٍي

 ٍ Bargeحول ٍ استمطاض آًْب زض هحل ًظت زض زضيب رْت سبذت سىَّبي حفبضي زضيبيي ،ثبظسبظي سىَّبي حفبضي
زضيبيي ،سىَّبي حفبضي زضيبيي زض حبل ثْطُثطزاضي ،لَلِگصاضي زض زضيب ٍ ذغَط لَلِ زض حبل ثْطُثطزاضي زض زضيب ٍ سبيط
هَاضز هطتجظ ثب ػوليبت اوتشبف ٍ استرطاد ًفت ٍ گبظ زض زضيب.
ماده  -۱۱زض هَضز ثيوِّبيي وِ هؤسسِ ثيوِ طبزضوٌٌسُ ثيوًِبهِ ًسجت ثِ هبظاز سْويِ ثيوِ اتىبيي ارجبضيٍ ،اگصاضي
اتىبيي اًزبم هيزّس ًطخ وبضهعز لبثل پطزاذت هؼبزل ّفتبز ٍ پٌذ زضطس ًطخ وبضهعزي است وِ زض ايي ٍاگصاضي اتىبيي ثِ
زست هيآٍضز .زض ّط حبل ،وبضهعز اتىبيي ارجبضي لبثل پطزاذت ،ثيش اظ همبزيط هٌسضد زض رسٍل هبزًُ 10رَاّس ثَز.
ماده  -۱۲وبضهعز هٌبفغ (هشبضوت زض سَز) ّط هؤسسِ ثيوِ هؼبزل

 15زضطس هٌبفغ ثيوِ هطوعي اظ هزوَع ثيوِ ّبي اتىبيي

ارجبضي هَضَع ايي آيييًبهِ هؤسسِ ثيوِ ذَاّس ثَز.
ماده  -۱۳زض هَاضزي وِ ًطخ وبضهعز اتىبيي ارجبضي ٍ ًطخ وبضهعز هٌبفغ زض ايي آيييًبهِ ٍ سبيط هظَثبت شَضاي ػبلي ثيوِ يب زض
هزَظ ػطضِ ثيوِ ،تؼييي ًشسُ است ثيوِهطوعي ثب تَرِ ثِ هَاضز هشبثِ ًطخ وبضهعز ٍ وبضهعز هٌبفغ ضا تؼييي ذَاّس ًوَز.
ماده  -۱۴هٌبفغ ثيوِ هطوعي اظ ٍاگصاضي ثيوِّبي اتىبيي ارجبضي ّط يه اظ هؤسسبت ثيوِ وِ پس اظ پبيبى ّط سبل هبلي هحبسجِ
ذَاّس شس ػجبضتست اظ روغ الالم هٌسضد زض ثٌس (الف ) پس اظ وسط روغ الالم هٌسضد زض ثٌس (ة) ثِ شطح ظيط:
الف:
 -1شذيطُ حكثيوِ ثطاي ذغطات ربضي ًمل اظ سبل هبلي لجل.
 -2شذيطُ ذسبضات هؼَق ًمل اظ سبل هبلي لجل.

 -3حكثيوِ ثيوِّبي اتىبيي ارجبضي سبل هبلي هَضز ػول.
ب:
 -1وبضهعزّبي اتىبيي ارجبضي سبل هبلي هَضز ػول.
 -2ذسبضات پطزاذتي سبل هبلي هَضز ػول.
 -3شذيطُ حكثيوِ ثطاي ذغطات ربضي زض آذط سبل هبلي هَضز ػول.
 -4شذيطُ ذسبضات هؼَق زض آذط سبل هبلي هَضز ػول.
 -5پٌذ زضطس حكثيوِ ثيوِّبي اتىبيي ارجبضي ثبثت ّعيٌِّبي ازاضي.
 -6ظيبى سبلّبي لجل.
 -7پٌذ زضطس حك ثيوِ ثيوِّبي اتىبيي ارجبضي هسئَليت هسًي زاضًسگبى ٍسبئل ًمليِ هَتَضي ظهيٌي زض همبثل شرض
حبلج ثِ ػٌَاى سْن طٌسٍق تأهيي ذسبضتْبي ثسًي
 -8سبيط ػَاضع لبًًَي.
تبصزه -۱شذيطُ حكثيوِ ثطاي ذغطات ربضي عجك آيييًبهِ شذبيط فٌي هظَة هزوغ ػوَهي ثيوِ هطوعي ٍ هىولّبي
آى هحبسجِ هيشَز.
تبصزه  -۲حكثيوِّبي اتىبيي ارجبضي سبل هبلي هَضز ػول ػجبضتست اظ حكثيوِ ثيوِّبي اتىبيي ارجبضي ٍاگصاضي ثِ
اضبفِ حكثيوِّبي اضبفي هطثَط هٌْبي حكثيوِّبي ثطگشتي هطثَط.
تبصزه  -۳ذسبضت پطزاذتي سبل هبلي هَضز ػول ػجبضتست اظ سْن ثيوِ هطوعي زض ذسبضات ٍ ّعيٌِّبي وبضشٌبسي
پطزاذت شسُ تَسظ هؤسسِ ثيوِ پس اظ وسط سْن ثيوِهطوعي اظ ذبلض ثبظيبفتيّبي ذسبضات.
ماده  -۱۵چٌبًچِ ضطيت ذسبضت سبالًِ هؤسسِ ثيوِ زض ّط يه اظ ضشتِّبي غيطظًسگي (ثِ رع شرض حبلج) ثيي  70زضطس تب
 85زضطس ثبشس وبضهعز ثيوِ اتىبيي ارجبضي آى ضشتِ هؼبزل  80زضطس وبضهعز هظَة ٍ چٌبًچِ ضطيت ذسبضت ّط ضشتِ
ثيشتط اظ  85زضطس ثبشس وبضهعز ثيوِ اتىبيي ارجبضي آى هؼبزل  60زضطس وبضهعز هظَة ذَاّس ثَز.
ماده  -۱۶چٌبًچِ ضطيت ذسبضت سبالًِ ضشتِ شرض حبلج زض ّط هؤسسِ ثيوِ ثيي  90زضطس تب  100زضطس ثبشس وبضهعز ثيوِ
اتىبئي ارجبضي ايي ضشتِ هؼبزل  90زضطس وبضهعز هظَة ٍ چٌبًچِ ضطيت ذسبضت سبالًِ ايي ضشتِ ثيشتط اظ  100زضطس
ثبشس وبضهعز ثيوِ اتىبئي ارجبضي آى هؼبزل  80زضطس وبضهعز هظَة ذَاّس ثَز.
ماده  -۱۷ضطيت ذسبضت عجك فطهَل هٌسضد زض آيييًبهِ شذبيط فٌي ثيوِ هطوعي ٍ ثط اسبس آهبض ػولىطز ثيوِّبي اتىبيي
ارجبضي هحبسجِ ذَاّس شس.
ماده  -۱۸هؤسسبت ثيوِ هَظفٌس ثسّيّبي هؼَق ًبشي اظ ػوليبت اتىبيي ارجبضي ذَز ضا تب پبيبى سبل

 1391ثِ ثيوِ هطوعي

ثپطزاظًس هگط آى وِ زض ذظَص پطزاذت ،هَافمت ثيوِ هطوعي ضا ثِ ًحَ زيگطي رلت ًوبيٌس .زض غيط ايي طَضت ثيوِ

هطوعي هيتَاًس اظ تبضيد  1/1/1392طَضتحسبةّبي ثيوِ اتىبيي ارجبضي ضا ثط اسبس

 75زضطس وبضهعزّبي هظَة

شَضاي ػبلي ثيوِ تْيِ ٍ زض هحبسجبت هٌظَض ًوبيس.
ماده  -۱۹ثيوِ هطوعي هيتَاًس زض طَضت ػسم ارطاي هفبز ايي آيييًبهِ تَسظ ّط يه اظ هؤسسبت ثيوِ ،ثب تأييس ّيئت ػبهل يه
يب چٌس هَضز اظ الساهبت شيل ضا اػوبل ًوبيس:
 -1تصوط وتجي ثِ هؤسسِ ثيوِ.
 -2ػسم پطزاذت توبم يب لسوتي اظ وبضهعز ٍ يب وبضهعز هٌبفغ ثِ تشريض ثيوِ هطوعي
 -3اًزبم سبيط الساهبت پيشثيٌي شسُ زض لَاًيي ٍ همطضات هطثَعِ اظ لجيل سلت طالحيت ،تؼليك فؼبليت شطوت ثيوِ زض يه يب
چٌس ضشتِ ثيوْبي هؼيي ٍ ...
ماده  -۲۰ايي آيييًبهِ اظ تبضيد  01/07/1391الظماالرطا است ٍ ربيگعيي آيييًبهِّبي شوبضُ

ٍ 30 ٍ 16 ،14 ،7 ، 5 ،1

هىولّبي آًْب ٍ هظَثِّبي هَضخ  13/11/76 ٍ 16/12/78شَضاي ػبلي ثيوِ ذَاّس ثَز .زض هَاضزي وِ هفبز ايي آيييًبهِ
ثب سبيط آيييًبهِّبي هظَة شَضايػبلي ثيوِ اظ تبضيد الظماالرطا شسى تؼبضع زاشتِ ثبشس آيييًبهِ حبضط هالن ػول
ذَاّس ثَز.

