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 : رکشو عمومی تمحاسبا نقانو يکلید تنکا خالصه

 آوردبر و رعتباا تأمین منابع و مدهادرآ بینی پیش ويحا و تهیه مالی لسا یک ايبر که ستا لتدو مالی برنامه رکشو کل جهدبو

 جهدبو: 3 بانکها و لتیدو يشرکتها جهدبو: 2 لتدو عمومی جهدبو: 1:  دشو می تشکیل یرز حشر به قسمت سه از و دهبو ها هزینه

 ستا مشخصی مانیزسا حدوا لتیدو موسسه. دشو می رمنظو رکشو کل جهدبو در قفو ینوعنا از غیر نیاعنو تحت که موسساتی

 ستا مشخصی نمازسا لتیدو شرکت.  اردند خانه وزارت انعنو و دشو می اداره گانه سه ايقو از یکی نظر یرز و نقانو موجب به که

 از بیش و باشد هشد شناخته لتیدو شرکت انعنو به نقانو یا هگاداد حکم به یا و دشو می دیجاا شرکت رتصو به نقانو زهجاا با که

 که میداما دشو دیجاا لتیدو يها شرکت اريگذ سرمایه طریق از که ريتجا شرکت هر. باشد لتدو به متعلق آن سرمایه صددر 50

 و عهارمز و بهرمضا طریق از که شرکتهایی.  دشو می تلقی لتیدو شرکت ستا لتیدو يها شرکت به متعلق آن مسها آن صددر 50

 می یا هشد دیجاا بیمه يها شرکت و ريعتباا تموسسا و ها بانک دنز صشخاا يها دهسپر ختناندا رکا به رمنظو به ینهاا لمثاا

 يحدهاوا نقانو ینا نظر از لتیدوغیر عمومی يهادنها و تموسسا.  شوند نمی شناخته لتیدو شرکت نقانو ینا نظر از شوند

 . ستا هشد تشکیل دارد عمومی جنبه که خدماتی و ظایفو منجاا رمنظو به نقانو زهجاا با که هستند مشخصی مانیزسا

 از حاصل مددرآ و لتیدو يها شرکت مسها دسو و تمالیا و لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار يمدهادرآ از ستا رتعبا عمومی مددرآ

 یا تحصیل که هایی ختداپر سایر و تخدما و کاال بنتخاا و تعیین:  تشخیص تعریف.  رعتباا تامین منابع سایر مالکیت و راتنحصاا

 از قسمتی یا متما دادن صختصاا یعنی:  رعتباا تامین      ستا وريضر ییاجرا هستگاد يها برنامه ايجرا به نیل ايبر نهاآ منجاا

 قابل بدهی انمیز تعیین از ستا رتعبا تسجیل    لتدو مهذ بر یند دیجاا یعنی:   تعهد    دنکر هزینه ايبر بمصو رعتباا

 در ینفعذ به قطعی رطو به که ستا هایی ختداپر از ستا رتعبا هزینه.   بدهی هکنند تثباا اركمد و دسناا موجب به ختداپر

 در بانکی رعتباا از ستا رتعبا:   نهاخز دانگر اهتنخو.    دگیر می رتصو راتمقر و نیناقو عایتر با کمک انعنو تحت یا تعهد لقبا

 فعر ايبر مالی لسا هر در معین انمیز به آن از دهستفاا زهجاا نقانو موجب به که يمرکز بانک دنز عمومی مددرآ بحسا

   ستا لتدو عمومی جهدبو صددر 3 کثراحد( دشو می یزوار نهاخز ينقد تحتیاجاا

 يها هزینه ختداپر در زمال تتسهیال دیجاا رمنظو به بمصو راتعتباا محل از که جهیو از ستا رتعبا نستاا دانگر اهتنخو

 نمایندگی یا و نهاخز که جهیو از ستا رتعبا اريحسابد دانگر اهتنخو.  هدد می ارقر محلی ییاجرا يها هستگاد نیاعمر و ريجا

 دانگر اهتنخو.     دگیر می ارقر بیحساذ رختیاا در ريجا لسا يها هزینه منجاا ايبر بمصو راتعتباا محل از نستاا در نهاخز

 دگیر می ارقر موسسه ئیسر یا یروز تایید با بیحساذ فطر از اريحسابد دانگر اهتنخو محل از که جهیو از ستا رتعبا ختداپر

 علی.   دگیر رتصو تعهد منجاا از پیش طمربو راتعتباا محل از که ختیداپر از ستا رتعبا ختداپر پیش.  دشو هزینه یجرتد به تا

  دگیر رتصو راتمقر عایتر با تعهد از قسمتی اداي رمنظو به که ختیداپر از ستا رتعبا بلحساا

 لعماا رمنظو به یطاشر جدوا سمیر مستخدمین بین از ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت  حکم موجب به که ستا ريمامو بیحساذ 

 حشر به بیحساذ ظایفو سایر.  دشو می بمنصو سمت ینا به محاسباتی و مالی راتمقر ايجرا در زمال هماهنگی تامین و رتنظا

  ،مالی فاترد و دسناا حفظ بر رتنظا  ط،مربو نیناقو طبق حسابها تنظیم و ارينگهد و محاسباتی و مالی رموا بر رتنظا:  ستا یلذ

. رمذکو الموا و رتنظا و لتیدو الموا بحسا ارينگهد  دار،بها اوراق و ها دهسپر و ها نقدینه و هجوو لتحو و تحویل و ارينگهد
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 محل از که لتیدو غیر عمومی يهادنها و تموسسا بیحساذ. هدد می منجاا را دخو ظایفو ییاجرا هستگاد ئیسر نظر یرز بیحساذ

 بیحساذ  ونمعا. شد هداخو بمنصو هستگاد آن فقتامو با و ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت حکم با نددار می یافتدر عمومی مددرآ

 مینا. دشو می بمنصو سمت ینا به یطاشر جدوا سمیر نکنارکا بین از ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت حکم با که ستا ريمامو

 و بمنصو سمت ینا به  موسسه یا تخانهوزار حکم به و بیحساذ فقتامو با و یطاشر جدوا مستخدمین بین از ستا ريمامو الموا

 عامل.  دارد هعهد بر را ستا نقد جهو حکم در که قیاورا و الموا يها بحسا تنظیم و لتحو و تحویل و ستاحر مسئولیت

 منجاا و بمنصو یطاشر جدوا مستخدمین بین از طمربو ییاجرا هستگاد حکم به و بیحساذفقت امو با که ستا ريمامو بیحساذ

 .دشو می لمحو او به بیحساذ توسط ظایفو از قسمتی

 شرکت يمدهادرآ همچنین و دشو می لصوو رکشو کل جهدبو در رمنظو رعتباا تامین منابع سایر یا مدهادرآ محل از که جوهیو

 هنحو. دشو یزوار يمرکز بانک در نهاخز يها بحسا به باید بیمه يها شرکت و ريعتباا تموسسا و ها بانک يستثناا به لتیدو يها

 وزارت فطر از که دبو هداخو اي نمونه طبق لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار يمدهادرآ لصوو ردمو در ییاجرا يها روش و عمل

 بیمه يها شرکت و ريعتباا تموسسا و ها بانک يستثناا به لتیدو يها شرکت. دشو می غبالا و تهیه ییدارا و ديقتصاا رموا

 . برسانند ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت تایید به را دخو مددرآ لصوو ییاجرا يها روش مکلفند

 ختداپر ترتیب هما یک فظر کثراحد عمومی مجامع توسط دخو نیاز و دسو و نامهازتر تصویب از پس مکلفند لتیدو يشرکتها

 عمومی هجوو در زغیرمجا فتصر حکم در دهما ینا ايجرا از تخلف. بدهند ییدارا جهو در را لتدو مسها دسو همچنین و تمالیا

 به نهاآ قبل لسا نیاز و دسو و نامهازتر لسا هر همارشهریو نپایا تا که تیرصو در ندا مکلف لتیدو يشرکتها.  دشو می بمحسو

 و ديقتصاا رموا وزارت منتخب سحسابر به که نیاز و دسو و نامهازتر مقاار يمبنا بر باشد هنرسید طمربو عمومی مجمع تصویب

 مالی دوره تمالیا انعنو به که را مبلغی صددر 80 دلمعا یا و طمربو مالیاتی نیناقو طبق را متعلقه تمالیا ندا داده ئهارا ییدارا

 و ديقتصاا رموا وزارت جهو در دهما ینا در رمقر ترتیب به ستا هشد بینی پیش نهاآ ايبر رکشو کل جهدبو الیحه در نظر ردمو

 زمال دسناا و محکاا موجب به که شخاصیا از لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار تمطالبا. نمایند ختداپر بلحساا علی رطو به ییدارا

 بر ئدزا یا زمجو ونبد که جوهیو. شد هداخو لصوو مستقیم يها تمالیا نقانو راتمقر طبق ستا هسیدر قطعیت مرحله به االجرا

 نمی تعلق تاخیر رتخسا نناآ ختیداپر ضافها بابت صشخاا تمطالبا به.  دشو یزوار  عمومی مددرآ به باید دشو لصوو رمقر انمیز

 . دگیر

 ترتیب(یدآ می عمل به مالی رتنظا لعماا با و لهاحو ،تعهدر،عتباا تامین ،تشخیص حلامر طی از پس ترتیب به ها هزینه ختداپر

 تامین مسئولیت و موسسه ئیسر یا یروز هعهد به لهاحو و تسهیل و تعهد منجاا و تشخیص مسئولیت و رختیاا)  ستا مهم ربسیا آن

 در هنشد بینی پیش يها هزینه انعنو تحت که ريعتباا. باشد می بیحساذ هعهد در راتمقر و نیناقو با ختداپر تطبیق و رعتباا

 و انیروز هیئت تصویب و جهدبو و برنامه نمازسا تایید و یربطذ وزراي دپیشنها به بنا و دشو می رمنظو رکشو کل جهدبو نقانو

 می صخا قانونی راتمقر داراي که ییاجرا هستگاد ردمو در ستا زمجا انیروز هیئت. میباشد فمصر قابل عمومی راتمقر سایر

  راتعتباا. دشو فمصر طمربو هستگاد صخا راتمقر طبق دهما ینا عموضو راتعتباا محل از اريگذوا رعتباا که هدد زهجاا باشند

 ديقتصاا رموا وزارت فقتامو با ريجا راتعتباا ردمو در بالمحل نیود انعنو تحت لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار جهدبو در رجمند
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 قابل جهدبو و برنامه نمازسا تایید با ییاجرا هستگاد سایر و لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار نیاعمر راتعتباا ردمو در ییدارا و

 هماند و ستا ختداپر و تعهد قابل مالی لسا خرآ تا رکشو کل جهدبو نقانو در رمنظو نیاعمر و ريجا راتعتباا کلیه. ستا فمصر

 يمدهادرآ از مبلغی هر. دشو داده برگشت نهاخز به بعد لسا هما ینوردفر نپایا تا کثراحد باید لسا هر هنشد فمصر راتعتباا هجوو

 عمومی يمدهادرآ بحسا به باید و دهنبو فمصر قابل دشو لصوو بمصو يها جهدبو در هشد بینی پیش انمیز بر ئدزا ختصاصیا

 نپایا تا نیاعمر يها هزینه ايبر و بعد لسا ینوردفر نپایا تا ريجا يها هزینه ايبر ختداپر و تعهد مهلت.  ددگر یزوار رکشو

  دادمر 10 و یبهشتارد 10 تا یعنی دشو یزوار نهاخز به باید روز 10 فظر دنشو فمصر گرا. بعد لسا هتیرما

 انعنو به رکشو کل جهدبو نقانو در که تیراعتباا. ستا ريجا راتعتباا بر ناظر اًمنحصر رکشو کل جهدبو در رجمند کمک ینوعنا

 با رمذکو يها شرکت زمجا تمقاما جهو ستاخودر و لهاحو موجب به دشو می رمنظو لتیدو يها شرکت ريجا تعملیا ايبر کمک

 و دسو و نامهازتر سساا بر شرکت نیاز مالی لسا نپایا از پس ههرگا. دبو هداخو ختداپر قابل نهاخز توسط مربوطه راتمقر عایتر

 محل از را حاصل نیاز ابتدا از ستا مکلف شرکت باشد کمتر طمربو مصوبه جهدبو در هشد بینی پیش مبلغ از مجمع بمصو نیاز

 از یافتیدر کمک زادما و نماید دهستفاا نیاز هماند باقی انجبر ايبر فقط لتدو کمک از و تامین هشد بینی پیش خلیدا منابع

 یک تمد فظر کثراحد ستا مکلف لتیدو يها شرکت.  نماید یزوار نهاخز بحسا به را هشد بینی پیش نیاز تقلیل از ناشی لتدو

. نمایند دمستر نهاخز به را دهما ینا عموضو برگشت قابل دجوو عمومی مجمع توسط نیاز و دسو و نامهازتر تصویب از پس هما

 باشد می لتدو عمومی راتمقر و نیناقو سایر و نقانو ینا راتمقر تابع رکشو کل جهدبو در رمنظو نیاعمر و ريجا راتعتباا فمصر

 ايبر نقانو ینا در که ارديمو در جز بمصو يها جهدبو سساا بر لتیدو يها شرکت رعتباا تامین منابع سایر و مدهادرآ فمصر. 

 آن بمصو نیاعمر جهدبو باید لسا هر هما یبهشتارد اول تا کثراحد.   باشد می طمربو قانونی راتمقر تابع هشد تکلیف تعیین نهاآ

 . دشو داده تخصیص يمجر ییاجرا هستگاد به راتعتباا از اريمقد و غبالا ها نامه فقتامو و ها هستگاد کلیه راتعتباا و لسا

 دازپررکا مسئولیت و تشخیص به ممکن يبها کمترین به جزئی تمعامال ردمو در:  دپذیر می منجاا یرز قطر به تمعامال در مناقصه

 ییاجرا ممقا باالترین یا یروز تایید و تکاارتد لمسئو و دازپررکا مسئولیت و تشخیص به بها کمترین به متوسط تمعامال ردمو در ،

 ممقا باالترین یا یروز تشخیص به ودمحد مناقصه عوتنامهد لساار یا و عمومی مناقصه گهیآ رنتشاا با هعمد تمعامال ردمو در ،

 به ممکن يبها بیشترین به جزئی تمعامال ردمو در:  دپذیر می منجاا یرز قطر به تمعامال در هیدامز.    زمجا تمقاما یا و ییاجرا

   عمومی هیدامز گهیآ رنتشاا با هعمد تمعامال ردمو در و  اجحر با متوسط تمعامال ردمو در ، وشفر رمامو مسئولیت و تشخیص

 هعهد به نقانو ینا راتمقر با ختهاداپر قنطباا نظر از لتیدو يشرکتها و تموسسا و ها تخانهوزار رجمخا بر مالی رتنظا لعماا

 به مکلفند ییاجرا يستگاههاد. ستا جهدبو و برنامه وزارت هعهد به  لتدو عملیاتی رتنظا.  هست ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت

 آن طی هشد منجاا تعملیا ارشگز مالی لسا هر نپایا از پس هما 6 تمد فظر کثراحد دنمو هداخو معین انیروز هیئت که ترتیبی

 ديقتصاا رموا وزارت و جهدبو و برنامه وزارت و رکشو تمحاسبا انیود به بمصو جهدبو در هشد بینی پیش افهدا سساا بر را لسا

 عمومی مجمع تصویب از پس بالفاصله را دخو نیاز و دسو بحسا و نامهازتر مکلفند لتیدو يها شرکت.  کنند لساار ییدارا و

 عمومی يهادنها و تموسسا کلیه. کنند لساار ییدارا ديقتصاا رموا وزارت به ساالنه دعملکر بتحسارصو در درج ايبر طمربو

 مطابق را نیاعمر يها حطر یا ريجا راتعتباا از عما دخو ساالنه ختداپر و یافتدر بحسا رتصو ندا مکلف لتیدوغیر
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 بحسا رتصو در درج جهت بعد لسا همارشهریو نپایا تا تصویب از پس و تنظیم شد هداخو غبالا ییدارا فطر از که لعملیراستود

 . نددار لساار ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت به رکشو کل جهدبو ساالنه دعملکر

 لسا نهما قطعی بحسا به دشو می تسویه که سالی در ها بلحساا علی و سدر می تعهد مرحله به که سالی در ختهاداپر پیش

 مکلف ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت.  دشو می رمنظو خرجا و جمعاً رکشو کل جهدبو ساالنه دعملکر بتحسارصو در و بمحسو

 تامین منابع سایر و مددرآ ینوعنا و تتقسیماطبق  بعد لسا هماآذر نپایا تا کثراحد را مالی لسا هر دعملکر بحسا رتصو ستا

 انیود به نسخه یک نهمزما رطو به نهاخز ينقد دشگر رتصو با اههمر و تهیه طمربو لسا جهدبو نقانو در رجمند رعتباا

 با تطبیق و اركمد و ها بحسا سیربر با ستا مکلف تمحاسبا انیود. نماید تسلیم انیروز هیئت به نسخه یک و رکشو تمحاسبا

 اتنظر منضماا به را قبل لسا جهدبو تفریغ ارشگز لهرسا و امقدا ساالنه جهدبو تفریغ تهیه به نسبت ساالنه دعملکر بتحسارصو

 . نماید عجاار ريمستشا يها هیئت به و سیدگیر را نقانو ینا راتمقر از تتخلفا عنو هر و تسلیم سالمیا رايشو مجلس به دخو

 دهستفاا لتیدو موسسه یا تخانهوزار با لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار لتیدو لمنقو الموا ارينگهد و ستاحر و حفظ مسئولیت

 يشرکتها و لتیدو تموسسا و ها خانه وزارت. ستا ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت با رمزبو الموا بحسا تمرکز و رتنظا و هکنند

 که هندد ارقر لتیدو يشرکتها و لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار سایر رختیاا در مانیا رطو به را دخو لمنقو الموا نداتو می لتیدو

 شتهدا رمذکو مانیا الموا به نسبت مالکانه تتصرفا حق ینکها ونبد هگیرند تحویل لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار رتصو ینا در

 پس را الموا ینا و ییدارا به را رمزبو الموا فهرست باید و دبو هنداخو الموا ینا بحسا ارينگهد و ستاحر و حفظ لمسئو باشند

 و دشو داده تشخیص زنیا بر زادما یا و هشد طسقاا که لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار لمنقو الموا وشفر. کند دمستر زنیا فعر از

 هستگاد ممقا باالترین زهجاا و ییدارا و ديقتصاا رموا وزارت قبلی عطالا با نباشد لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار سایر زنیا ردمو

 بحسا به باید الموا قبیل ینا وشفر از حاصل هجوو. باشد می زمجا لتیدو تمعامال به طمربو راتمقر عایتر با یربطذ ییاجرا

 .  دشو یزوار عمومی مددرآ

 هداخو لتدو با دشو می اجرا لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار توسط که هایی حطر  ايجرا خاتمه از پس لمنقو غیر و لمنقو الموا

 و الموا بحسا به هستند لتیدو غیر عمومی تموسسا و هادنها و لتیدو يها شرکت ها آن يمجر که هایی حطر ردمو در و دبو

 ردمو در ها ییدارا و الموا عنو ینا از داريبر هبهر از ناشی يمدهادرآ و شد هداخو رمنظو حطر داريبر هبهر هستگاد يها ییدارا

 عمومی مددرآ بحسا به حطر ايجرا خاتمه از بعد و قبل دشو می اجرا لتیدو تموسسا و ها تخانهوزار توسط که نیاعمر يها حطر

 هبهر هزینه که تیرصو در لتیدو غیر عمومی يهادنها و تموسسا و لتیدو يها شرکت ايجرا ردمو يها حطر ردمو در و رکشو

 لمسئو هستگاد مددرآ بحسا به دشو می طمربو لتیدو غیر عمومی يهادنها و موسسه خلیدا منابع یا و شرکت منابع از داريبر

 و ها تخانهوزار لغیرمنقو الموا کلیه. شد هداخو رمنظو رکشو عمومی مددرآ بحسا به رتصو ینا غیر در و حطر داريبر هبهر

 ها تخانهوزار دارد رختیاا در را لما که ستا لتیدو موسسه یا تخانهوزار نهاآ ستاحر و حفظ و ستا لتدو به متعلق لتیدو تموسسا

 . کنند ارگذوا یکدیگر به نددار رختیاا در که را رمزبو الموا از دهستفاا حق انیروز هیئت تصویب با نداتو می لتیدو تموسسا و

 شرکت.  باشد رمقر يیگرد ترتیب به طمربو ساسنامها در نکهآ مگر باشد می زمجا نقانو زهجاا با اًمنحصر لتیدو يها شرکت لنحالا

 قانونی ختهوندا انعنو به لتیدو شرکت مالی بنیه یشافزا رمنظو به را شرکت هیژو دسو صددر 10 لسا هر مکلفند لتیدو يها
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. باشد نمی زمجا قانونی ختهوندا محل از سرمایه یشافزا. برسد هشد ثبت سرمایه دلمعا رمزبو ختهوندا که قتیو تا نمایند عموضو

 حاصل وتلتفاا به ما ددگر نمی تلقی هزینه و مددرآ لتیدو يها شرکت ارزي يها بدهی و ها ییدارا تسعیر از حاصل نیاز و دسو

 در که تیرصو در. دشو رمنظو ارزي يها بدهی و ها ییدارا تسعیر هخیرذ بحسا در باید رمذکو يها بدهی و ها ییدارا تسعیر از

  شد هداخو رمنظو لسا نهما نیاز و دسو به باشد ربدهکا رمذکو بحسا هماند مالی لسا نپایا

 مبلغ نماید وزتجا هشد ثبت سرمایه مبلغ از لسا نپایا در ارزي يها بدهی و ها ییدارا تسعیر هخیرذ بحسا هماند که تیرصو در 

 نامهازتر عمومی مجامع تشکیل از پس که تیرصو در. باشد می شرکت سرمایه بحسا به لنتقاا قابل قانونی حلامر طی از پس زادما

 ردمو حسب را شرکت عامل هیئت مکلفند عمومی مجامع نباشد تصویب قابل موجه الیلد به لتیدو يها شرکت نیاز و دسو و

 ايبر را عمومی مجمع ترتیب داً مجد و نمایند امقدا تشکاالا و اداتیرا فعر به نسبت دشو می تعیین که مهلتی در نمایند موظف

 هماآذر نپایا تا کثراحد باید لتیدو يشرکتها مالی لسا هر نیاز و دسو و نامهازتر لحا هر در. بدهد نیاز و دسو و نامهازتر تصویب

 مالی لسا نپایا از پس هما شش ندا مکلف لتیدو شرکت عمومی مجامع. باشد هسیدر ها آن عمومی مجمع تصویب به بعد لسا

 هداخو عمومی مجمع در تصویب و حطر قابل تیرصو در نیاز و دسو و نامهازتر.  نمایند تصویب و سیدگیر را نیاز و دسو و نامهازتر

 یا و همدیر هیئت.  باشد شتهدا اههمر را حسابرسی ارشگز و گرفته ارقر سیدگیر ردمو ییدارا منتخب حسابرسی فطر از که دبو

 نیاز و دسو و نامهازتر همادادخر نپایا تا کثراحد مالی لسا نپایا از پس ستا مکلف لتیدو يها شرکت در ردمو حسب عامل هیئت

 نیاز و دسو و نامهازتر لصوو از پس ستا مکلف منتخب سحسابر. نمایند تسلیم ییدارا منتخب سحسابر به سیدگیر جهت را

 ايبر رمقر موعد. نماید تسلیم یربطذ جعامر و تمقاما به را حسابرسی ارشگز و داده منجاا را زمال سیدگیر هما دو فظر کثراحد

 سسیدگی حسابرر مهلت و هما 2 کثراحد منتخب حسابرسی به عامل هیئت یا و همدیر هیئت فطر از نیاز و دسو و نامهازتر تسلیم

 .ستا تمدید قابل برسد ییدارا و دقتصاا رموا وزارت تایید به توجیه قابل الیلد ئهارا با هما سه کثراحد منتخب

 ل :منقوال مول انتقاو انقل 
دي قتصاوزارت ا

 ییو دارا

مجمع 

 عمومی

هیات 

 وزیران

     * لتیدوخانه یا موسسه وزارت لتی به دوخانه یا موسسه از وزارت 

تقاضا وه لتی بعالدولتی به شرکت دوخانه یا موسسه از وزارت 

 ییاجرم ایر یا باالترین مقاوزفقت انیز موو مقصد 
*     

   *   لتی دوخانه وزارت لتی به دوشرکت 

 فق باشدامواء باید مبدق فورد هر سه مودر 

 *     آنلتی یا برعکس دوخانه به شرکت وزارت 

   *   یگردلتی دولتی به شرکت دوشرکت 

 ل :منقوال مووش افر

 *     لتیدوموسسه و خانه وزارت 

   *   لتیدوشرکت 
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