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 مي ثبشد.  ريبل 005 000مجلغ  69حدالل حك ػضًيت مبَيبوٍ  اػضبءدر سبل   .1

 مجلغ پس اوداس مبَبوٍ ثبثت خًاَد ثًد ي در صًرت تمبيل اػضبء ثب درخًاست وتجي مي تًاوىد وسجت ثٍ افشايش آن  .2

 الدام ومبيىد.

 : وًع يام ثزاي پزداخت در وظز گزفتٍ شدٌ  چُبر  .3

  ميليًن ريبل160عزح ييژٌ تب سمف  الف(     

 ميليًن ريبل90يام وًثتي  تب سمف  ة(    

 ميليًن ريبل80يام وًثتي  تب سمف  ( ج     

 ميليًن ريبل  12تب سمف  يام حًادث د(    

 شزايظ يام عزح ييژٌ: .4

 ريبل در سبل جبري( َشار دييست ثزاثزي حدالل پس اوداسٌ مبَيبوٍ )مؼبدل يه ميليًن 4/2الف( وسز 

 مبٌ اس اثتداي شزيع ايه عزح6وسز مجلغ مبَيبوٍ مذوًر ثٍ مدت حدالل   ة( 

 مًجًدي  ول پس اوداس متمبضي     ثزاثز  3 پزداخت ثٍ ميشان  ج( 

 زداخت السبطػدم وبَش در پزداخت مبَيبوٍ در عًل مدت سمبن پ ( د 

 ػدم ثزداشت پس اوداس تب تسًيٍ حسبة وبمل يام (ٌ 

 لشيم پزداخت السبط اس عزيك وسز حمًق ي تب آخزيه لسظ (ي 

 :پزداخت يام وًثتيشزايظ   .5

 مي ثبشد.متمبضي   پس اوداسول  مًجًدي    ثزاثز  3ثٍ ميشان   الف(  

 لسظ 20ميليًن ريبل عي 90ثبسپزداخت يام وًثتي  الف(    

 لسظ 25ميليًن ريبل عي 80ثبسپزداخت يام وًثتي  ة(    

 شزايظ يام حًادث: . 6

 مي ثبشد. 21 000 000سمف يام حًادث حداوثز  الف(  

 مي ثبشد. لسظ 10ثبسپزداخت يام حًادث حداوثز در  ة(  

ي ثيمبري َبي  بدفبت، تص 1، اسدياج اػضبء درجٍ  1ثزاي حًادثي اس لجيل فًت ثستگبن درجٍ  "يام حًادث صزفب .7

 مدارن السم ي پس اس ايلًيت ثىدي ي  ثزرسي تًسظ َيئت مديزٌ ي تًاوبيي صىديق پزداخت مي گزدد.  خبص ثب ارائٍ



، در اضبفٍ  ريبل 1 000 000ثٍ اساء َز   ثزاي اػضبيي وٍ مًجًدي ايشبن اس مجلغ حداوثز ميشان يام ثيشتز ثبشد  .8

 .ومبيد اضبفٍ خًديام  ثبسپزداخت يه لسظ ثٍ السبطصًرت تمبيل  مي تًا ود 

تز دامتيبس ايشبن محفًظ ي ثبيد يىمبٌ سي ،پزداخت يام ثز اسبس وًثت اػضب خًاَد ثًد ي در صًرت ػدم ويبس ثٍ يام  .9

 . درخًاست خًد را ثٍ صىديق  اػالم ومبيد 

 بيگشيه خًاَىد شد.ياگذاري وًثت ثٍ ديگز اػضب ممىًع مي ثبشد در صًرت اوصزاف اس دريبفت ، افزاد ثؼدي ج .10

 ويش مبودٌ حمًلي آنرا دارا ثبشد ي  حًادث ي وًثتي دي وًع  يام شزايظ السم ثزاي دريبفت در صًرتيىٍَز ػضً  .11

 .مي تًاود َمشمبن اس َز دي وًع يام استفبدٌ ومبيد ثبشد ييجًاثگًي وسز السبط 

ثستبوىبر ثبشىد ميتًاوىد ثٍ  ،پس اس وسز يام  افزادي وٍ داراي يام َستىد  جُت ثزداشت اس پس اوداس، در صًرتيىٍ  .12

  ثزداشت ومبيىد.اس مجلغ پس اوداس خًد ميشان ثستبوىبري 

 وسز خًاَدشد.  ايشبنثٍ فزد صبحت حسبة پزداخت ي السبط آن  ويش اس  "يام َبي تؼييه شدٌ صزفب .13

شدٌ مزاتت در مًلغ درخًاست در صًرت تمبيل اػضبء جُت وبَش تؼداد السبط يام وًثتي اس حداوثز ميشان تؼييه  .14

 يب دريبفت يام ثبيد تؼييه گزدد ي تغييزات السبط يام در عًل سمبن وسز يام ممىًع است. 

 3ي2ي1ي عجك ثىد پزداخت مجلغي يىجب  جُت  افشايش پس اوداس ممىًع است ي پس اوداس  ثٍ صًرت مبَبوٍ ي مستمز .15

 . وبَش دَددرصد آوزا ميتًاود 50يفمظ تب سمف ثبيد پزداخت گزدد

در صًرت پزداخت ي تسًيٍ حسبة يام سيد تز اس مًػد ممزر ، وًثت دَي جُت  يام ثؼدي ثز اسبس سمبن ثىدي  .16

 السبط ايليٍ خًاَد ثًد .

ي پزداخت السبط ثٍ صًرت ومدي  ثًدٌ اس عزيك وسز اس حمًق مبَيبوٍ تًسظ حسبثداري "صزفب ت السبط يام پزداخ .17

 ممىًع است. 

 پزداخت يام دي مبٌ ثٍ تؼًيك خًاَد افتبد.وًثت شان پس اوداس لجل اس دريبفت يام، در صًرت وبَش مي .18

 اعالع رسبوي ثٍ افزاد مشمًل دريبفت يام ثصًرت مبَبوٍ اوجبم  خًاَد شد. .19

ثؼىًان  شبغل در شجىٍ ثُداشت ي درمبن آران ي ثيدگل پيمبوي –رسمي  مؼزفي يىي اس َمىبران ،يام جُت دريبفت .20

 است. يشامضمبوت يام ال

 وفز ثؼىًان ضبمه ي اخذ چه حمًلي الشامي مي ثبشد.2ميليًن ريبل، 80جُت ضمبوت يام َبيي ثب مجبلغ ثيشتز اس  .21

 الشامي است.   ي ضبمه مبودٌ حمًلي يام گيزودٌ ياحد حسبثداري جُت اػالم  تبييد ،جُت پزداخت يام ثٍ اػضبء  .22

 ي ويبسي ثٍ درخًاست وتجي جُت دريبفت يام ومي ثبشد. ٌاسبس تبريخ اتمبم يام لجلي ثًد وًثت دَي يام ثز .23

مبٌ اس پزداخت پس اوداس مبَيبوٍ، مي تًاوىد 6اػضبء جديد وٍ تب وىًن يام دريبفت وىمًدٌ اود ويش پس اس حدالل  .24

                                                                                                     درخًاست دريبفت يام خًد را جُت لزار گزفته در وًثت دريبفت يام تحًيل صىديق ومبيىد.

                                                                                       

 َيئت مديزٌ صىديق لزض الحسىٍ امبم حسه مجتجي )ع(                                                                                                         


