((اساسنامه صندوق قرض الحسنه مهندسین کاشان ))

ماده  -1نام  :غٙسٚق لطؼ اِحسٟٙٔ ٝٙسسیٗ وبضبٖ.
ماده  – 2زض ایٗ اسبس ٘بٔ ٝػٙبٚیٗ شیُ ث ٝجبی ػجبضات ٔطثٛق ٝث ٝوبض ٔی ضٚز :
صنذًق  :غٙسٚق لطؼ اِحسٟٙٔ ٝٙسسیٗ وبضبٖ
مجمع ٔ :جٕغ ػٕٔٛی ٔتطىُ اظ وّی ٝاػؿبی غٙسٚق
ماده  -3تبسیس غٙسٚق  ٚاضتغبَ ث ٝػّٕیبت ٔطثٛـ ٜثب ضػبیت لب٘ ٖٛپِٛی  ٚثب٘ىی وطٛض  ،لب٘ ٖٛػّٕیبت ثب٘ىی ثس ٖٚضثب
 ،لب٘ ٖٛتٙظیٓ ثبظاض غیط ٔتطىُ پِٛی  ،لب٘ٔ ٖٛجبضظ ٜثب پِٛطٛیی ٔ ،ػٛثبت ضٛضای ػبِی پ ٚ َٛاػتجبض  ،ثرطٙبٔٞ ٝبی غبز ض ٜاظ
ثب٘ه ٔطوعی ٔ ،فبز ایٗ زستٛضاِؼُٕ  ٚسبیط لٛا٘یٗ ٔٛؾٛػٔ ٝجبظ است .
ماده  -4ىذف :

غٙسٚق ثب اِٟبْ اظ تؼبِیٓ ػبِی ٝاسالْ ثٙٔ ٝظٛض حٕبیت  ،تطٛیك ٌ ٚستطش فط ًٙٞلطؼ اِحس٘ ٚ ٝٙظبضت ثط حسٗ اجطای ایٗ
أط ذیط  ٚضػبیت اغٔ ٚ َٛمطضات زض اػكبی تسٟیالت لطؼ اِحس ٝٙثطای ضفغ ٘یبظٞبی ؾط ٚضی اضربظ حمیمی ػؿ ٛغٙسٚق
تبسیس ٔی ٌطزز .
ماده  -5مٌضٌع فعالیت :

 - 5-1افتتبح حسبة ٞبی لطؼ اَحس ٝٙپس ا٘ساظ ٔكبثك ؾٛاثف شیطثف
 -5-2اػكبی ٚاْ لطؼ اِحسٔ ٝٙكبثك ؾٛاثف ثطای ضفغ ٘یبظ ٞبی ؾطٚضی ٔب٘ٙس اضتغبَ ٞ ،عیٞ ٝٙبی اظزٚاد  ،تٟی ٝجٟیعی، ٝ
زضٔبٖ ثیٕبضی  ،سبذت  ،تبٔیٗ  ٚتؼٕیطات ٔسىٗ  ٚوٕه ٞعیٞ ٝٙبی تحػیّی ... ٚ
 -5-3اذص وٕه ٞ ٚسایبی ٘مسی  ٚغیط ٘مسی اظ زِٚت  ،اضربظ حمیمی  ٚیب حمٛلی
تبصره  :افتتبح ٞط ٘ٛع حسبة سپطز ٜزیٍط اظ جّٕ ٝحسبة سپطز ٜلطؼ اِحس ٝٙجبضی (  ٚحسبة ٞبی ٔطبث ٝای وٚ ٝج ٝآٟ٘ب
تٛسف اضربظ حبِج لبثُ زضیبفت ثبضس ) تٛسف غٙسٚق ٕٔٛٙع است .
ماده  – 6غٙسٚق زاضای تبثؼیت ایطا٘ی است  ٚفمف ٔرتع اػؿبی زفتط ٕ٘بیٙسٌی ٘ظبْ ٟٔٙسسی وبضبٖ ٔی ثبضس .
ماده  -7غٙسٚق ثطای ٔست ٘بٔحسٚز تطىیُ ضس ٜاست .
ماده  -8حٛظ ٜػّٕیبت غٙسٚق ضٟطستبٖ وبضبٖ ٔی ثبضس
ماده ٔ – 9طوع اغّی ػّٕیبت غٙسٚق ٚالغ زض ذیبثبٖ ظیبضتی ،سبذتٕبٖ زفتط ٕ٘بیٙسٌی ٘ظبْ ٟٔٙسسی وبضبٖ ٔی ثبضس .
ماده  – 10اضوبٖ غٙسٚق ػجبضتٙس اظ ٔجٕغ ػٕٔٛی ٞ ،یئت ٔسیط ، ٜثبظضس و ٝتبثغ ٔمطضات وّی ایٗ اسبسٙبٔ ٚ ٝسبیط
ؾٛاثف ٔطثٛقٔ ٝی ثبضس .
ماده  – 11سطٔبی ٝاِٚی ٝغٙسٚق ثب ٚضٚزی ٝاػؿبء تأٔیٗ ٔی ٌطزز .
ة زػٛت ٞیئت ٔٛسس جٟت پصیطش اػؿب ء  ٚتؼییٗ اػؿب ء ٞیئت ٔسیط ٜتطىیُ
ماده  -12اِٚیٗ ٔجٕغ ػٕٔٛی غٙسٚق ٜ
ٔی ضٛز.

ماده  -13پصیطش اػؿبی جسیس ٔٛو َٛث ٝتػٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی ٔی ثبضس .
ماده ٔ – 14جٕغ ػٕٔٛی  ،سبال٘ ٝیه ثبض ثطای ضسیسٌی ث ٝأٛض غٙسٚق تطىیُ جّس ٝذٛا ٜز زاز  .زػٛت اظ ٔجٕغ
ػٕٔٛی ثٛسیّ ٝضئیس ٞیبت ٔسیط ٚ ٜیب ٘بئت ضئیس ثؼُٕ ذٛاٞس آٔس ٞ .یئت ٔسیطٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ثبظضس یب ثبظضسبٖ غٙسٚق ٔی
تٛا٘ٙس زض ٔٛالغ اؾكطاضی زضذٛاست تطىیُ ٔجٕغ ػٕٔٛی غٙسٚق ضا ٕ٘بیٙس .
تبصره  :جّسٔ ٝجٕغ ػٕٔٛی ثب حؿٛض حسالُ ز ٚس ْٛاػؿبء ضسٕیت ذٛاٞس یبفت  .تػٕیٓ ٞبی ٔجٕغ ػٕٔٛی ثب ضای حسالُ
ز ٚس ْٛاػؿبء حبؾط زض جّسٔ ٝؼتجط ذٛاٞس ثٛز .
ماده ٚ -15ظبئف  ٚاذتیبضات ٔجٕغ ػجبضتست اظ ا٘تربة  ،ػعَ  ٚتجسیس ا٘تربة اػؿبء ٞیبت ٔسیط ٚ ٜثبظضسبٖ  ،اغالح
اسبسٙبٔ ٝزض چبضچٛة ؾٛاثف ٔٛجٛز  ،تؼییٗ سیبست ٞب  ٚذف ٔطی ٞبی غٙسٚق  ،ضسیسٌی ث ٝغٛضت ٞبی ٔبِی  ،استٕبع
ٌعاضش ثبظضسبٖ  ،ظیبٖ ٞبی احتٕبِی  ،ا٘حالَ  ،تسٛی ٝحسبة  ٚتؼییٗ یب تبئیس حك اِعحٕ ٝاػؿبء ٞیئت ٔسیط ٜزض غٛضت ِعْٚ
ماده ٞ -16یبت ٔسیط ٜغٙسٚق زاضای حسالُ ٘ 5فط ػؿ ٛاغّی ٘ 2 ٚفط ػؿ ٛػّی اِجسَ ذٛاٞس ثٛز و ٝتٛسف ٔجٕغ
ػٕٔٛی اظ ثیٗ اػؿبء ٔجٕغ ثٔ ٝست  2سبَ ا٘تربة ٔی ٌطزز .
تبصره  : 1زض غٛضت استؼفب  ،فٛت ٕٛٙٔ ،ػیت لب٘٘ٛی  ٚیب غیجت غیط ٔٛجٔ ٝىطض ٞط یه اظ اػؿبء اغّی ٞیئت ٔسیطٜ
یىی اظ اػؿبء ػّی اِجسَ ث ٝتطتیت آضای ثیطتط ثطای ثمیٔ ٝست ٔمطض ث ٝجب٘طیٙی ٚی زض

جّسبت ٞیبت ٔسیط ٜضطوت ٔی

ٕ٘بیٙس  .غیجت غیط ٔٛجٔ ٝىطض ثٛٔ ٝاضزی اقالق ٔی ضٛز و ٝػؿ ٛػّی ضغٓ اقالع اظ زػٛت  ،ثس ٖٚاجبظ ٜلجّی  ٚیب ػصضٔٛجٝ
حسالُ چٟبض جّسٔ ٝتٛاِی  ٚیب ٞطت جّس ٝغیط ٔتٛاِی قی یه سبَ زض جّسٞ ٝیئت ٔسیط ٜحبؾط ٘طٛز .
تبصره  : 2زض غٛضت استؼفبی زست ٝجٕؼی اػؿبء ٞیئت ٔسیط ٚ ٜلجِٛی آٖ تٛسف ٔجٕغ ػٕٔٛی ٔ ،جسزا ا٘تربثبت
غٛضت ذٛاٞس پصیطفت .
تبصره  : 3پس اظ ا٘مؿبی ٔست ٔبٔٛضیت ٞیئت ٔسیط ، ٜزض غٛضتی وٞ ٝیئت ٔسیط ٜجسیس ا٘تربة ٘طس ٜثبضس ٞیئت
ٔسیطٛٔ ٜجٛز تب ا٘تربة  ٚلجِٛی ٞیئت ٔسیط ٜجسیس وٕبوبٖ ثٚ ٝظبئف ذٛز زض غٙسٚق ازأ ٝزازٔ ٚ ٜسئِٛیت ازاض ٜغٙسٚق ضا
ثطػٟس ٜذٛاٞس زاضت .
ماده ٞ -17یئت ٔسیط ٜزض ٘رستیٗ جّس ٝذٛز و ٝحساوخط یه ٞفت ٝثؼس اظ ا٘تربة آ٘بٖ تٛسف ٔجٕغ تطىیُ ذٛاٞس
ضس اظ ثیٗ ذٛز یه ٘فط ضا ث ٝػٛٙاٖ ضئیس ٞیئت ٔسیط ٚ ٜیه ٘فط ضا ث ٝػٛٙاٖ ٘بئت ضئیس ا٘تربة ٔی ٕ٘بیس .
ماده  -18ضئیس ٞیئت ٔسیط ٜث ٝػٛٙاٖ ثبالتطیٗ ٔمبْ اجطایی غٙسٚق است  ٚزض حسٚز اذتیبضاتی و ٝاظ قطف ٞیئت ٔسیطٜ
ثٚ ٝی تفٛیؽ ضس ٜاست ٕ٘بیٙس ٜغٙسٚق ٔحسٛة ٔی ضٛز  ٚاظ قطف غٙسٚق حك أؿبء زاضز .

ماده -19جّسٞ ٝیئت ٔسیط ٜحسالُ  30ضٚظ یىجبض ثٙب ث ٝزػٛت ضئیس یب ٘بئت ضئیس ٞیئت ٔسیط ٜیب اوخطیت ٞیئت ٔسیطٜ
ثب حؿٛض ثیص اظ ٘ػف اػؿب ی اغّی ٞیبت ٔسیط ٜتطىیُ  ٚضسٕیت ٔی یبثس  ٚثطای اتربش تػٕیٓ ،ض أی اوخطیت اػؿب ی حبؾط
زض جّس ٝاِعأی است .

تبصره  : 1جّس ٝفٛق اِؼبزٞ ٜیئت ٔسیط ٜثب زػٛت وتجی ضئیس یب ٘بئت اِطئیس ٞیبت ٔسیط ٜیب ز ٚس ْٛاػؿبء ٞیئت
ٔسیط ٜتطىیُ ٔی ٌطزز .

ماده  -20اػؿبی اغّی ٞیبت ٔسیط ، ٜغبحجبٖ أؿبء ٔی ثبضٙس  ٚوّی ٝاسٙبز  ٚاٚضاق ثٟبزاض  ٚتؼٟس آٚض ثب أؿبء حسالُ
یه ٘فط اظ اػؿبء ٞیئت ٔسیط ٚ ٜأؿبء ضئیس ٞیئت ٔسیطٟٔ ٚ ٜط غٙسٚق ٔؼتجط است .
ماده -21اػؿبء ٞیئت ٔسیط ٜزض ظٔبٖ ػؿٛیت حك ٞیچ ٌٔ ٝ٘ٛؼبّٔ ٝتجبضی ثب غٙسٚق ضا ٘ساض٘س .
ماده ٞ -22یبت ٔسیط ٜجع زض ٔٛاضزی و ٝثٛٔ ٝجت اسبسٙبٔ ٝاتربش تػٕیٓ زضثبض ٜآٟ٘ب زض غالحیت ٔجٕغ ػٕٔٛی است
زض سبیط ٔٛاضز ثب ضػبیت لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات شیطثف اظ جّٕ ٝلب٘ ٖٛپِٛی  ٚثب٘ىی وطٛض  ،زستٛضاِؼُٕ اجطائی تبسیس  ،فؼبِیت ٚ
٘ظبضت ثط غٙسٚق لطؼ اِحس ، ٝٙاسبسٙبٔ ٝزاضای اذتیب ضات الظْ جٟت ازاض ٜأٛض غٙسٚق ثٛزٙٔ ٚ ٜجّٕ ٝػٟس ٜزاض ٚظبئف شیُ
است :
 زػٛت ٔجٕغ ػٕٔٛی اجطای اسبسٙبٔ ٚ ٝتػٕیٕبت ٔجٕغ  ٚسبیط ٔمطضات ٔطثٛقٝ تٟی ٚ ٝتٙظیٓ قطح ٞب  ،ثط٘بٔٞ ٝب  ،ثٛزج ٚ ٝسبیط پیطٟٙبزات  ٚاضائ ٝثٔ ٝجٕغ ػٕٔٛی تؼییٗ ٕ٘بیٙس ٜیب ٚویُ زض زازٌبٔ ٚ ٜطاجغ لب٘٘ٛی  ٚسبیط سبظٔبٖ ٞب ثب حك تٛویُ ث ٝغیط تؼییٗ ٔ ٚؼطفی غبحجبٖ أؿب ء ٔجبظ ثطای لطاضزازٞب  ٚاسٙبز تؼٟس آٚض غٙسٚق ٘ظبضت ثط ٔربضد غٙسٚق  ٚضسیسٌی ث ٝحسبة ٞب  ٚاضائ ٝث ٝثبظضس /ثبظضسبٖ  ٚتسّیٓ ثٛٔ ٝلغ ٌعاضش ٔبِی  ٚتطاظ٘بٔٝثٔ ٝجٕغ
 ػعَ ٘ ٚػت وبضوٙبٖ غٙسٚق تؼییٗ زستٕعز وبضوٙبٖ غٙسٚق تمسیٓ  ٚتجسیُ  ٚفسد  ٚالبِ ٚ ٝاثكبَ ٚ ٚاٌصاضی  ٚاجطای آٟ٘ب ٘سجت ث ٝأٛاَ ٔٙم ٚ َٛغیط ٔٙم ٚ َٛحمٛق  ٚاسٙبز ٚاٚضاق اجبض ٚ ٜاستجبضٜ
 ٚاٌصاضی  ٚفسد اجبض ٚ ٜزضذٛاست تؼسیُ  ٚزفبع اظ ٞطٌ ٝ٘ٛزػٛی یب ا٘ػطاف  ٚاستطزاز آٖ ثب زاضتٗ تٕبْ اذتیبضات زضوّیٔ ٝطاحُ زازضسی اػٓ اظ زازٌبٞ ٜبی ػٕٔٛی  ٚزیٛاٖ ػبِی وطٛض  ٚسبیط ٔطاجغ یب حك ٔػبِح ٚ ٝسبظش  ٚتؼییٗ
ٚویُ ثب حك تٛویُ ث ٝغیط
 اتربش تػٕیٓ زض ٔٛضز تحعیُ ٚاْ لطؼ اِحس ٝٙاظ سبیط ٔٛسسبت ٔجبظ افتتبح حسبة جبضی ٞ ٚطٌ ٝ٘ٛحسبة زیٍط ٘عز ثب٘ىٟب یب سبیط ٔٛسسبت ٔجبظماده ٞ-23یبت ٔسیطٚ ٜظبیف ذٛز ضا ثػٛضت جٕؼی ا٘جبْ ٔی زٞس ٞ ٚیچ یه اظ اػؿبی

ٞیبت ٔسیط ٜحك ٘ساضز اظ

اذتیبضات ٞیبت ٙٔ ،فطزا استفبز ٜوٙس ٍٔط زض ٔٛاضز ذبظ وٚ ٝوبِت ٕ٘بیٙسٌی وتجی اظ قطف ٞیبت ٔسیط ٜزاضت ٝثبضس ٞ .یبت
ٔسیطٔ ٜی تٛا٘س لسٕتی اظ اذتیبضات ذٛز ضا ثب اوخطیت س ٝچٟبضْ آضا ث ٝضئیس ٞیئت ٔسیط ٜتفٛیؽ ٕ٘بیس .
ماده  -24تحٛیُ  ٚتح ٚ َٛا٘تمبَ ٔسئِٛیت اظ ٞیبت ٔسیط ٜسبثك ثٞ ٝیبت ٔسیط ٜثؼسی ثبیس ثالفبغّ ٝثؼس اظ تبضید لجِٛی
سٕت ٞیبت ٔسیط ٜجسیس تحٛیُ  ٚتطتیت ٔؼطفی أؿبٞبی ٔجبظ زاز ٜضٛز
ماده ٔ -25طاتت ٘مُ  ٚا٘تمبالت ٞیبت ٔسیط ٜثبیس زض غٛضت ٔجّس ٔٙؼىس  ٚث ٝأؿبی اوخطیت اػؿبی ٞیب

ت ٔسیطٜ

سبثك  ٚاػؿبی ٞیئت ٔسیط ٜجسیس  ٚثبظضس /ثبظضسبٖ غٙسٚق ثطسس  .غٛضت ٔجّس ٔصوٛض جعء اسٙبز غٙسٚق ٍٟ٘ساضی ٔی
ضٛز .

ماده  -26استؼفبی ٞط یه اظ اػؿبء ٞیبت ٔسیط ٜتب تؼییٗ ػؿ ٛجسیس  ٚلجِٛی سٕت آٖ ضافغ ٔسئِٛیت ٚ ٚظبئفی و ٝثٝ
ٚی ٔح َٛضس ٜاست ٕ٘ی ثبضس .
ماده -27داًطلبان عضٌیت در ىیات مذیره صنذًق می با
برخٌردار باشند :

یست از شرایظ ریل

 تبثؼیت ایطاٖ زاضا ثٛزٖ حسٗ ضٟطت  ٚأب٘ت زاضی ػسْ سٛء حیضی ٝٙقجك ثٙس (اِف) ٔبز )35( ٜلب٘٘ٛی پِٛی  ٚثب٘ىی وطٛض

تجػط :ٜاحطاظ ضطایف فٛق زض ٔٛضز اِٚیٗ ٞیئت ٔسیط ٜتٛسف ٞیئت ٔؤسس  ٚزض ٔٛاضز ثؼس تٛسف ٞیئت ٔسیطٚ ٜلت
تؼییٗ ٔی ٌطزز.

ماده  -28ثبظضس اغّی  ٚثبظضس ػّی اِجسَ ثطای ٔست  2سبَ اظ ثیٗ اػؿبء تٛسف ٔجٕغ ػٕٔٛی ا٘تربة ٔی ضٛز .
تبصره ( : )1زض غٛضت فٛت یب ٕٔٛٙػیت لب٘٘ٛی  ٚیا استؼفبی ثبظضس یب ٞطیه اظ ثبظضسبٖ اغّی ٞ ،یبت ٔسیطٔ ٜىّف
است ظطف ٔست ز ٜضٚظ  ،ثبظضس  /ثبظضسبٖ ػّی اِجسَ ضا ث ٝتطتیت آضاء ثیطتط ثطای ٔست ثبلیٕب٘س ٜزػٛت ٕ٘بیس .
تبصره ( : )2تب ظٔب٘ی و ٝثبظضس  /ثبظضسبٖ جسیس  ،ا٘تربة  ٚلجِٛی سٕت ٘ىطز ٜا٘س ثبظضس  /ثبظضسبٖ لجّی وٕبوبٖ
ٔسئِٛیت ثبظضسی ضا ث ٝػٟس ٜزاض٘س .
ماده -29ثبظضس /ثبظضسبٖ غٙسٚق ٔىّف ث: ٝ
 ٘ظبضت ٔستٕط ثط ا٘كجبق ازاض ٜأٛض غٙسٚق  ٚػّٕیبت ثب اسبسٙبٔ ٚ ٝلٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات  ٚزستٛضاِؼُٕ ٞبی ٔطثٛق ٝ؛ -ضسیسٌی ث ٝحسبة ٞب  ،زفبتط  ،اسٙبز  ٚغٛضت ٞبی ٔبِی  ٚزض غٛضت ِع ْٚاستفب

ز ٜاظ وبضضٙبس ٔطثٛـ و ٝزض ایٗ

غٛضت پطزاذت ٞعی ٝٙوبضضٙبس ثب تػٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی ذٛاٞس ثٛز ؛
 ضسیسٌی ث ٝضىبیبت  ٚاضائٌ ٝعاضش ثٔ ٝجٕغ ػٕٔٛی ٔ ٚطاجغ شیطثف . تصوط وتجی ترّفبت ٔٛجٛز زض ٘ح ٜٛازاض ٜأٛض غٙسٚق ثٔ ٝجٕغ ػٕٔٛی ٔ ٚطاجغ شیطثف ٘ظبضت ثط ا٘جبْ حسبثطسی  ٚضسیسيی ثٌ ٝعاضش ٞبی حسبثطسی ٌ ٚعاضش ٘تیج ٝضسیسٌی ثٔ ٝجٕغ ٔ ٚطاجغ شیطثفماده -30ثبظضس  ٚثبظضسبٖ ٔی تٛا٘ٙس زض ٞط ٔٛلغ ٞطٌ ٝ٘ٛضسیسٌی  ٚثبظضسی ضا زض ٔٛضز ػّٕیبت غٙسٚق ا٘جبْ زازٚ ٜ
اسٙبز ٔ ٚساضن  ٚاقالػبت ٔطثٛق ٝضا ٔكبِج ٝوطزٛٔ ٚ ٜضز ضسیسٌی لطاض زٖ ٜز  ٚزض غٛضت ِع ْٚتمبؾبی تطىیُ جّس ٝفٛق
اِؼبزٔ ٜجٕغ ػٕٔٛی ثٕٙبیٖز .
ماده ٙٔ-31بثغ ٔبِی غٙسٚق اظ ٔحُ ٞبی ظیط لبثُ تبٔیٗ ٔی ثبضس :
الف ) آًرده ٚ :ضٚزی ٝاِٚیٔ ٝجّغ حبثتی ثب تػٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی ٔی ثبضس و ٝتٛسف ٞط ػؿ ٛپطزاذت ٔی ٌطزز
ب) ىذایا ً کمک ىای نقذی ً غیر نقذی اشخاص حقیقی ً حقٌقی

 :ایٗ ٔٙبثغ جع ٚزاضایی

ٞبی غٙسٚق ٔحسٛة ٔی ٌطزز  ٚغٙسٚق زض لجبَ زضیبفت آٟ٘ب ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتؼٟسی ثط استطزاز یب اػكبی أتیبظ  ٚأخبَ آٖ ضا
٘ساضز .

ج ) مٌقٌفات ً ،صایا  ،خیرات ،مبرات ً

 : ...تٛسف اضربظ ذیط ثٙٔ ٝظٛض ٔػطف زض

چبضچٛة ٚظبئف غٙسٚق زض اذتیبض آٖ لطاض ٔی ٌیطز .
د) ًجٌه اداره شذه  :ایٗ ٚج ٜٛتٛسف اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی ثطای اػكبی ٚاْ لطؼ اِحس ٝٙث ٝاػؿبی
غٙسٚق ،زض اذتیبض غٙسٚق لطاض ٔی ٌیطز .ثبظپطزاذت ایٗ ٚجٙٔ ٜٛحػطا اظ ٔحُ السبـ ٚغِٛی آٖ ٔی ثبضس .


تجػطٚ : ٜاضیعوٙٙسٚ ٜج ٝجٟت زضیبفت ٚج ٜٛذٛز حسالُ یه ٔب ٜلجُ زضذٛاست استطزاز ٚجٕ٘ ٝبیس .

ه) شيریو ثابت دریافتی از اشخاص تحت عنٌان سپرده قرض الحسنو پس انذاز :

ٚجٔ ٜٛصوٛض ػٙسإِكبِجٔ ٝی ثبضس .
ً) سٌد ً کارمسد دریافتی  :سٛز حبغُ اظ اجطای ٔبز 22 ٜایٗ زستٛضاِؼُٕ ث ٝاؾبف ٝوبضٔعز ٔٙسضد زض
ٔبزٕٞ ٚ 35 ٜچٙیٗ حك اِعحٕ ٝزضیبفتی ثبثت ٚج ٜٛازاض ٜضس ٜثطای تبٔیٗ ٞعیٞ ٝٙبی جبضی غٙسٚق ٔٛضز استفبز ٜلطاض ٔی
ٌیطز  ٚزض غٛضت ٚجٛز ٔبظاز ٔ ،جّغ آٖ تحت ػٛٙاٖ وبضٔعز زضیبفتی ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٔٙبثغ غٙسٚق استفبزٔ ٜی ضٛز .
ز) سایر منابع به تائیذ مجمع عمٌمی

ماده  -32ث ٝسپطزٞ ٜبی اضربظ ٘عز غٙسٚق ٞیچ ٌ ٝ٘ٛسٛزی تؼّك ٕ٘ی ٌیطز .
ماده  -33غٙسٚق غطفب زض لبِت لطؼ اِحس ٝٙث ٝا٘جبْ ػّٕیبت ٔجبزضت ٔی ٚضظز ٙٔ ٚبثغ غٙسٚق تٟٙب ث ٝاػكبی ٚاْ لطؼ
اِحس ٝٙترػیع زازٔ ٜی ضٛز  .ایٗ تسٟیالت ثطای ضفغ ٘یبظٞبی ؾطٚضی ٔب٘ٙس ایجبز اضتغبَ ٞ ،عیٞ ٝٙبی اظزٚاد  ،تٟیٝ
جٟیعی ، ٝزضٔبٖ ثیٕبضی  ،سبذت  ،تبٔیٗ  ٚتؼٕیطات ٔسىٗ  ،وٕه ٞعیٞ ٝٙبی تحػیّی  ٚسبیط ٔٛاضز ٔطبث ٝاػكبء ذٛاٞس ضس
.
ماده  -34حساوخط ٚاْ لبثُ پطزاذت ٘ ٚح ٜٛثبظپطزاذت آٖ ثط اسبس ٔػٛثبت سبِیب٘ٔ ٝجٕغ ذٛاٞس ثٛز .
تبصره  :تسٟیالت لبثُ پطزاذت اظ ٔحُ ٚج ٜٛازاض ٜضسٔ ٜططٚـ ثط تؼٟس ٚاٌصاض٘سٚ ٜجٔ ٜٛجٙی ثط پصیطش ٔربقطات
ْٚجٛز اظ ٔحسٚزیتٟبی ایٗ ٔبزٔ ٜستث٘ی است .

ماده  -35حساوخط ٘طخ وبضٔعز ٚأٟبی اػكب ضس4 ٜزضغس ثٛز ٜو ٝث ٝپیطٟٙبز ٞیئت ٔسیط ٚ ٜتػٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی تؼییٗ
ٔیٍطزز.
ماده  -36اػكبی ٚاْ ث ٝاػؿبء ٞیئت ٔسیطٞ ٚ ٜیئت ٔٛسس ٔب٘ٙس سبیط اػؿب ٔی ثبضس .
ماده  -37غٙسٚق ٔٛظف است ٕٛٞاض ٜحسالُ  5زضغس اظ وُ ٔٛجٛزی ضا زض غٙسٚق ٍٟ٘ساضی ٕ٘بیس .
ماده  -38ذطیس أٛاَ غیطٔٙم ٚ َٛتجٟیعات زض حس ػطف ثطای ازاض ٜأٛض غٙسٚق اظ ٔحُ ٔٙبثغ ٔبِی آٖ ثالٔب٘غ است .
تبصره  :سطٔبیٌ ٝصاضی غٙسٚق زض ثب٘ه ٞب ٔستِعْ تػٛیت ٔجٕغ ٔی ثبضس .
ماده  -39غٙسٚق ٔٛظف است تٕبٔی ػّٕیبت ذٛز ضا ثط اسبس لب٘ ٖٛتجبضت  ،استب٘ساضزٞبی حسبثساضی ٔػٛة سبظٔبٖ
حسبثطسی ؾٛاثف ٔٛضز تبئیس ثب٘ه ٔطوعی اجطا  ٚحجت ٕ٘بیس .

ماده  -40تٛلف فؼبِیت  ٚیب ا٘حالَ غٙسٚق پس اظ قی ٔطاحُ لب٘٘ٛی  ٚتؼییٗ تىّیف ٘ح ٜٛثبظپطزاذت ٚج ٜٛازاض ٜضسٚ ٜ
ٔكبِجبت اػؿب  ٚثب تػٛیت ٔجٕغ أىب٘پصیط است .
ماده  -41پس اظ تسٛی ٝأٛض غٙسٚق ٔٙبثغ ٔبِی ٔبظاز  ٚسبیط أٛاَ غٙسٚق ٔكبثك اسبسٙبٔ ٚ ٝسبیط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات
شیطثف ثب تػٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی ثٔ ٝػطف ذٛاٞس ضسیس .
ماده ٞ -42ط ٌ ٝ٘ٛتغییط زض اسبسٙبٔ ٝغٙسٚق ٔٛو َٛث ٝتبئیس ٔجٕغ ٔی ثبضس .
ماده  -43غٙسٚق زض ٔٛاضزی و ٝزض ایٗ زستٛضاِؼُٕ شوط ٘طس ٜاست تبثغ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات جبضی اظ جّٕ ٝلب٘ ٖٛپِٛی ٚ
ثب٘ىی وطٛض  ،لب٘ ٖٛػّٕیبت ثب٘ىی ثس ٖٚضثب  ،لب٘ ٖٛتٙظیٓ ثبظاض غیط ٔتطىُ پِٛی  ،لب٘ ٖٛتجبضت  ،لب٘ٔ ٖٛجبضظ ٜثب پِٛطٛیی ،
ٔػٛثبت ضٛضای پ ٚ َٛاػتجبض  ،ثرطٙبٔٞ ٝب  ،زستٛضاِؼُٕ ٞب ٔ ٚمطضات ثب٘ه ٔطوعی  ٚسبیط لٛا٘یٗ ٔٛؾٛػٔ ٝی ثبضس .
ماده  -44اثتسای سبَ ٔبِی غٙسٚق ا َٚفطٚضزیٗ ٔب ٚ ٜا٘تٟبی آٖ اسفٙس ٔبٞ ٜط سبَ ضٕسی ذٛاٞس ثٛز  ٚث ٝاستخٙبی
سبَ ا َٚتبسیس و ٝاظ تبضید تطىیُ تب پبیبٖ اسفٙس ٔب ٜاست .
ماده  -45زض تٟی ٚ ٝتٙظیٓ اسٙبز حسبثساضی  ٚزفبتط لب٘٘ٛی  ٚغٛضت ٞبی ٔبِی ضػبیت اغٛٔ ، َٛاظیٗ  ،استب٘ساضزٞب ٚ
ضٚش ٞبی ٔتسا َٚحسبثساضی وطٛض  ،ؾٛاثف ٔٛضز تبئیس ثب٘ه ٔطوعی  ٚسبیط لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات جبضی اِعأی است .
ایٗ اسبسٙبٔ ٝزض ٔ 45بز 12 ٚ ٜتجػط ٜتسٚیٗ ٌطزیس ٚ ٜزض تبضید  .................................ث ٝتػ ٛیت ٔجٕغ ػٕٔٛی غٙسٚق ضسیسٜ
است .

