
 

 

 

 

 اساسنامه نمونه

 اي شعبه الحسنه تک هاي قرض صندوق
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که در اين اساسـنامه بـه اختصـار صـندوق     .............................................. الحسنه  ندوق قرضص :نام -١ ماده

 .شود ناميده مي

نامـه   آئين ٢راي بند الف ماده صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسالم با هدف غيرانتفاعي که در اج :هدف -٢ ماده

الحسنه بـراي   جهت ارائه قرض ٥/٥/١٣٣٧اصالحيه ثبت تشکيالت و موسسات غيرتجاري مصوب 

پردازنـد   رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و همچنين اشخاص حقوقي که به امـور خيريـه مـي   

 .گردد مي تأسيس

 .صندوق داراي تابعيت ايراني است -٣ماده 

 .اي مدت نامحدود تشکيل شده استصندوق بر -٤ماده 

 :صندوق عبارتند از موضوع فعاليت -٥ماده 

اعالمـي از سـوي بانـک    مطابق ضوابط  ريالي انداز الحسنه پس قرضسپرده هاي  افتتاح حساب -١-٥

 مرکزي؛

اعالمـي از  مطابق ضوابط ) وجوه اداره شده(ريالي الحسنه ويژه  قرض سپرده هاي افتتاح حساب -٢-٥

 مرکزي؛ سوي بانک

 بـا تضـمين  اوراق مشـارکت  «هاي دريـافتي بـه صـورت     سپرده کلدرصد  ٥نگهداري حداکثر  -٣-٥

سـپرده  «، »هـا  مـدت نـزد بانـک    گذاري کوتاه سپرده سرمايه« ،»دولت يا ها، بانک مرکزي بانک

 ؛ترکيبي از آنها ياو  »ها الحسنه جاري نزد بانک قرض

هـاي ازدواج،   زهاي ضروري مانند ايجاد اشـتغال، هزينـه  الحسنه براي رفع نيا اعطاي وام قرض -٤-٥

هاي تحصـيلي، از   درمان بيماري، ساخت، تامين و تعميرات مسکن و کمک هزينه  تهيه جهيزيه،

 محل مانده منابع صندوق؛

 .اخذ کمک و هداياي نقدي و غيرنقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي -٥-٥

هاي ديگـر بـراي    انداز، مبادرت به افتتاح حساب الحسنه پس قرضده حساب سپربه غير از صندوق  -٦ ماده

هـا توسـط    اي که وجه آن هاي مشابه و حساب(الحسنه جاري  از جمله حساب سپرده قرضاشخاص 

 .نمايد دار، نزد خود نمي و يا مدت) اشخاص ثالث قابل دريافت باشد
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منقـول،  خريـد امـوال   در ص نـزد خـود،   الحسنه دريـافتي اشـخا   هاي قرض از محل سپردهصندوق  -٧ ماده

 .نمايد نمي استفاده صندوق امور اداره براي تجهيزاتساير  و غيرمنقول

 خريـد  ،انتفـاع  و تجارت قصد به غيرمنقول و منقول اموال خريد قبيل از اموري در تواند صندوق نمي -٨ ماده

 .کند گذاري هسرماي مبلغ هر و ميزان هر به ،همؤسس يا شرکتتأسيس  ،ها شرکت سهام

ننمـوده و   تلفـن همـراه   و اينترنـت از جمله از طريـق  صندوق مبادرت به فعاليت به صورت مجازي  -٩ ماده

 .نمايد همچنين از انجام هرگونه تبليغات، خودداري مي

 .دنماي نمياندازکنندگان  کشي و اعطاي جوايز به پس قرعه انجام صندوق مبادرت به -١٠ ماده

 .نمايد پرداخت نمي سودي گونه هيچ اشخاص هاي سپرده هصندوق ب -١١ ماده

زمـان   اي کـه در قبـال آن و بـر اسـاس مـدت       سپرده(خواه  صندوق مبادرت به دريافت سپرده وام -١٢ ماده

يا هر الحسنه  گذاري در چارچوب جداول زماني مبتني بر نوبت، مبلغ و موارد مشابه، وام قرض سپرده

  .نمايد نميو نظاير آن  )اعطا گرددنوع پرداختي ديگر 

مبادرت به اعطاي تسهيالت در قالب ساير عقود و نيز انجام صندوق الحسنه،  به غير از اعطاي قرض -١٣ ماده

 . نمايد ها از قبيل عمليات ارزي و ارايه خدمات بانکي و غيربانکي نمي ساير فعاليت

براسـاس  آن  بازپرداخـت  مهلـت مـان و  در هـر ز  شخص هر به اعطاييالحسنه  قرض ماندهمبلغ و  -١٤ ماده

 .گردد تعيين مي ضوابط ابالغي از سوي بانک مرکزي

 .است................................................................................. ................................صندوق  نشاني -١٥ماده 

و از افتتاح هرگونه باجه، نمايندگي و امثال  نمودهفعاليت  اي شعبه صندوق صرفاً به صورت تک -١ تبصره

 .نمايد آن خودداري مي

صرفاً در حوزه فعاليت موضوع اين ماده  ،در نشاني محل فعاليت صندوقاحتمالي هرگونه تغيير  -٢ تبصره

از طريق ثبت در سامانه بانک مرکزي بـه  تغيير در نشاني محل فعاليت صندوق . پذيرد صورت مي

 .ع آن بانک خواهد رسيداطال
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 هاي را در سامانهو ساير موارد مورد نظر بانک مرکزي صندوق آمار و اطالعات مربوط به عمليات خود  -١٦ماده 

هاي تعيين شده توسط آن بانک، ثبـت و نسـبت بـه     اعالمي از سوي بانک مرکزي و ديگر چارچوب

 .نمايد ارسال و اعالم آن به بانک مرکزي اقدام مي

 :سرمايه صندوق عبارت است از -١٧ماده 

.................................... مبلغ به  ]باشد که از حداقل مبلغ اعالمي بانک مرکزي کمتر نمي[نقدي  آورده -١-١٧

 .ريال است و تماماً تعهد و پرداخت شده است

 .................... ........................................................: ................غيرنقدي شامل آورده -٢-١٧

منظـور   ،، وجوه حاصل در حساب سـود انباشـته  )سود(هاي صندوق  مازآد درآمد به هزينه در صورت -١٨ماده 

 .باشد وجه قابل توزيع بين صاحبان سرمايه نمي  شده و به هيچ

 :از عبارت است منابع مالي صندوق -١٩ ماده

 باشد؛ آن عندالمطالبه مي بازپرداختکه  انداز الحسنه پس قرض سپرده -الف

کننـده صـرفاً از    آن بـه توديـع   بازپرداخت که )وجوه اداره شدهدر قالب (الحسنه ويژه  سپرده قرض -ب

 باشد؛ پذير مي نشده اين وجوه امکان  محل مانده مصرف

 ؛سرمايه -پ

چـارچوب   مصـرف در بـه منظـور   و که توسط اشخاص خير  ...مبرات و  ،موقوفات، وصايا، خيرات -ت

 ؛گيرد وظايف صندوق در اختيار آن قرار مي

دريافـت آنهـا    صندوق در قبالکه هاي نقدي و غيرنقدي اشخاص حقيقي و حقوقي  هدايا و کمک -ث

 ؛استرداد يا اعطاي امتياز و امثال آن ندارد برمبني هيچ گونه تعهدي 

 ؛عالمي از سوي بانک مرکزيالحسنه مطابق با نرخ ا بابت اعطاي قرض دريافتي کارمزد -ج

مـدت نـزد    گذاري کوتاه در اوراق مشارکت و سپرده سرمايه گذاري سرمايهاز  ناشي سود دريافتي -چ

 .اساسنامهها مطابق مفاد  بانک

 .تأييد بانک مرکزي پس ازساير منابع  -ح
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ر اسـت و افـزايش   پـذي  افزايش سرمايه صندوق صرفاً از محل آورده نقد و غيرنقد مؤسسين امکـان  -٢٠ ماده

ها از جمله افزايش سرمايه از محل سود انباشـته و ذخـاير احتيـاطي ممنـوع      سرمايه از ساير روش

 .باشد مي

 ونمايـد   را بـه آن بانـک ارايـه مـي    صندوق حسب درخواست بانک مرکزي کليه اطالعات مورد نياز  -٢١ ماده

 خود را شده حسابرسيپايان سال  هاي مالي صورتهمچنين در صورتي که بانک مرکزي نياز بداند، 

 .دده قرار ميبانک در اختيار آن  هاي همراه، به انضمام يادداشت

 ،نمايـد  اعـزام  صـندوق  هـاي  حسـاب  به رسيدگي جهت را خود بازرسان مرکزي بانک که زمان هر -٢٢ ماده

 مکـان ا و ارائـه بـه بازرسـان بانـک مرکـزي      را خـود  دفاتر و مدارک اسناد، تمامي صندوق مديران

ساخته و حسب درخواسـت بازرسـان بانـک مرکـزي،      فراهمدر اين خصوص  را الزم هاي رسيدگي

 .نمايند تصاوير اسناد مورد درخواست را ارائه مي

دستوري مبني برتعليق  بانک گرفته به تشخيص بانک مرکزي، آن چه بر اساس تخلفات صورت چنان -٢٣ ماده

صندوق بالفاصله نسبت به توقـف فعاليـت خـود اقـدام      صندوق صادر نمايد،فعاليت ) توقف موقت(

 .خواهد نمود

مبنـي بـر    دسـتوري  گرفته به تشخيص بانک مرکزي، آن بانـک  چه بر اساس تخلفات صورت چنان -٢٤ ماده

ممنوعيت و توقف دائم فعاليت و لزوم انحالل صندوق صادر نمايد، صندوق بالفاصله نسبت به انجام 

 .الل، اقدام خواهد نمودتشريفات قانوني براي انح

 :گيرد ، تصفيه آن به ترتيب ذيل صورت ميدر صورت انحالل صندوق -٢٥ ماده

 ؛ها و وجوه اداره شده سپرده بازپرداخت -١

 ؛پرداخت و ايفاي ساير تعهدات صندوق -٢

 بازپرداخت آورده هيأت امنا؛ -٣

 .مؤسسه خيريهانتقال مازاد منابع و اموال صندوق بر اساس نظر نماينده ولي فقيه به يک  -٤

ماه هر سال شمسي ................... ماه و انتهاي آن آخر ..................... ابتداي سال مالي صندوق اول  -٢٦ماده 

 .ماه است........................... خواهد بود به استثناي سال اول تأسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان 
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هـاي مـالي بـا رعايـت اصـول، مـوازين، اسـتانداردها و         قانوني و صورت اسناد حسابداري و دفاتر -٢٧ماده 

هاي متداول حسابداري کشور، ضوابط مورد تاييد بانک مرکزي و ساير قوانين و مقررات جاري  روش

 .گردد تهيه و تنظيم مي

 .استهرگونه اصالح و يا تغيير در مفاد اساسنامه صندوق موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي  -٢٨ماده 

بيني نشده است تابع قوانين و مقررات جاري از جملـه   صندوق در مواردي که در اين اساسنامه پيش -٢٩ماده 

قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، قانون 

مقررات بانک مرکـزي و سـاير   ها و  ها، دستورالعمل تجارت، مصوبات شوراي پول و اعتبار، بخشنامه

 .باشد قوانين موضوعه در آينده مي

  :ارکان صندوق عبارتند از -٣٠ ماده

 هيأت امنا -1

 ).شده باشد در نظر گرفتهکه هيأت مديره بعنوان رکن صندوق  در صورتي(هيات مديره  -2

 بازرس -3

4- ..... 

5- ..... 

 

 هيأت امنا 

از سوي  اولين هيأت امناي صندوق. نفر تشکيل شده است....... ....................صندوق از  امنايهيات   -٣١ ماده

 .باشد دوق ميگيري صن هيات امنا باالترين مقام تصميم. شوند مؤسسين انتخاب مي

بايست در هنگام حيات خـود فـردي بـراي جانشـيني خـويش       هر يک از اعضاء هيات امنا مي -١-٣١

عضـويت شـخص   . ات امنا انجام وظيفه نمايدمعرفي نمايد که بعد از وفات وي به عنوان عضو هي

 .باشد مذکور موکول به تصويب اکثريت اعضا هيات امنا مي
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 .جديد موکول به تصويب اکثريت اعضاء هيات امنا خواهد بود  پذيرش اعضاء -٢-٣١

 .باشد خروج عضو از هيات امنا موکول به تصويب حداقل دو سوم اعضاء هيات امنا مي -٣-٣١

دعـوت   .د دادي به امور موسسه تشکيل جلسه خواهامنا حداقل هر سه ماه يک بار براي رسيدگ هيات -٣٢ماده 

رئـيس  نائب / هيأت امنا هيات مديره و يا نائب رئيس / هيأت امنا از اعضاء هيات امنا بوسيله رئيس 

ـ و همچنين رئيس هيات مديره / هيأت امنا رئيس . بعمل خواهد آمدهيات مديره  ان بازرس يا بازرس

العاده دعوت به تشکيل جلسـه   هيات امنا صندوق را به طور فوق ،توانند در مواقع ضروري صندوق مي

 .نمايند

تصميمات هيات امنـا بـا   . جلسه هيات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت خواهد يافت -تبصره

 .راي حداقل دو سوم اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود

در (مـديره  ست از انتخاب، عزل و تجديد انتخاب اعضاء هيـات  ا وظايف و اختيارات هيات امنا عبارت -٣٣ماده 

در چارچوب ضوابط  اساسنامهو بازرسان، اصالح ) صورتي که هيأت مديره بعنوان رکن صندوق تعريف شده باشـد 

گـزارش   هاي مـالي، اسـتماع   هاي صندوق، رسيدگي به صورت مشي ها و خط موجود، تعيين سياست

يين زيان احتمـالي، انحـالل و   هاي صندوق، تع بازرسان، تعيين روزنامه کثيراالنتشار براي درج آگهي

 .تصفيه

 گـذاري شـده خـود در    به منظور مطالبه وجوه سـپرده گذاران  سپردهخارج از عرف در صورت مراجعه  -٣٤ماده 

گذاران و تأمين وجوه مطالبه  موظف به پاسخگويي به سپردهمتعهد و ي صندوق هيات امناصندوق، ، 

ضمن پذيرش مسئوليت کامل هر نوع تخلف در صندوق، متعهد به پاسخگويي شده بوده و همچنين 

 .باشد صالح از جمله بانک مرکزي و رفع موارد تخلف مي به مراجع ذي

وي کـه  مواجه گردد به نح) زيان(صندوق با کسري در صورتي که هيات امناي صندوق موظف است؛  -٣٥ماده 

جبران کسـري  نسبت به  مدت سه ماهظرف ، سرمايه آن از سرمايه اعالمي بانک مرکزي کمتر شود

 .نمايد اقدام ، حداقل تا سرمايه اعالمي بانک مرکزي، صندوقوارده و افزايش سرمايه ) زيان(

 هيأت مديره 
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البدل خواهد بـود   نفر عضو علي..... ......نفر عضو اصلي و ............ هيات مديره صندوق داراي حداقل  -٣٦ ماده

که توسط هيات امنا از بين اعضا هيات امنا و يا خارج از اعضاء و پس از تاييد قبلـي بانـک مرکـزي    

 .شوند سال انتخاب مي ٢جمهوري اسالمي ايران به مدت 

صـلي  در صورت استعفا، فوت، ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يـک از اعضـاء ا   -١تبصره 

البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقرر به جانشـيني وي   هيات مديره يکي از اعضاء علي

شـود کـه    غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطالق مـي . نمايند در جلسات هيات مديره شرکت مي

يا رغم اطالع از دعوت، بدون اجازه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و  عضو علي

 .هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسه هيات مديره حاضر نشود

پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره، در صورتي که هيات مديره جديد انتخـاب نشـده    -٢تبصره 

هيات مديره موجود تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد کماکان به وظايف خود در صندوق  ؛باشد

 .داره امور صندوق را بر عهده خواهد داشتادامه داده و مسئوليت ا

توسط هيات امنـا   اعضاي آنهيات مديره در نخستين جلسه خود که حداکثر يک هفته بعد از انتخاب  -٣٧ماده 

تشکيل خواهد شد از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيات مديره و يـک نفـر را بعنـوان نائـب     

 .نمايد رئيس انتخاب مي

يک نفر شخص حقيقي ايراني واجد شـرايط و مـورد تاييـد     ،ديره بايد از بين خود يا از خارجهيات م -٣٨ماده 

به عنوان مدير عامل انتخاب نمايد و حدود اختيـارات و  را قبلي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 

مدير عامل باالترين مقام اجرائـي صـندوق اسـت و در    . الزحمه او را تعيين نمايد مدت تصدي و حق

صـندوق محسـوب    هنماينـد  ؛حدود اختياراتي که از طرف هيات مديره به وي تفويض شـده اسـت  

 .شود و از طرف صندوق حق امضاء دارد مي

بار بنا به دعوت رئيس يا نائب رئيس هيات مديره و يا مدير  روز يک ١٥جلسه هيات مديره حداقل هر  -٣٩ماده 

ف اعضاي اصلي هيات مديره تشـکيل و رسـميت   عامل يا اکثريت هيات مديره با حضور بيش از نص

 .در جلسه ضروري است اي اتخاذ تصميم، رأي اکثريت اعضاي حاضريابد و بر مي

العاده هيات مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيات مديره يا مدير عامل يـا   جلسه فوق -تبصره

 .گردد دو سوم اعضاء هيات مديره تشکيل مي
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باشند و کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بـا امضـاء    ي هيات مديره، صاحبان امضاء مياعضاء اصل -٤٠ماده 

 .حداقل يک نفر از اعضاء اصلي و مدير عامل يا قائم مقام مدير عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود

خود يا وابستگان توسط گونه معامله تجاري  اعضاء هيات امنا و هيات مديره در زمان عضويت حق هيچ -٤١ماده 

 .با صندوق را ندارندخود 

ها در صالحيت هيات امنا  هيات مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم در باره آن -٤٢ماده 

است در ساير موارد با رعايت قـوانين و مقـررات ذيـربط از جملـه قـانون پـولي و بـانکي کشـور،         

الحسنه، اساسـنامه و مصـوبات    هاي قرض ظارت بر صندوقدستورالعمل اجرائي تأسيس، فعاليت و ن

 :دار وظايف ذيل است هيات امنا داراي اختيارات الزم جهت اداره امور صندوق بوده و منجمله عهده

 ؛توسط رئيس هيأت مديره دعوت هيات امنا -

 ؛ير مقررات مربوطاجراي اساسنامه و تصميمات هيات امنا و سا -

دير عامل و نظارت بر عمليات وي و پيشـنهاد حـدود وظـايف و    نصب و عزل و قبول استعفاي م -

 اختيارات و ميزان حقوق و مزاياي مدير عامل به هيات امنا؛

 ها، بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به هيات امنا؛ ها، برنامه تهيه و تنظيم طرح -

 وکيل به غير؛ها با حق ت تعيين نماينده يا وکيل در دادگاه و مراجع قانوني و ساير سازمان -

 تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز براي قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق؛ -

بازرسان و تسليم به موقـع  /ها و ارائه به بازرس و رسيدگي به حساب صندوقنظارت بر مخارج  -

 گزارش مالي و ترازنامه به هيات امنا؛

 عزل و نصب کارکنان صندوق؛ -

 استخدامي؛ تعيين شغل، ترفيع، تنبيه و شرايط -

هـا نسـبت بـه امـوال منقـول و       تقسيم و تبديل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاري و اجـراي آن  -

 غيرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره؛

واگذاري و فسخ اجاره و درخواست تعديل و دفاع از آن، رهن گـذاردن و رهـن گـرفتن امـوال      -

 موسسه؛

نه دعوي يا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختيارات در کليه اقامه و تعقيب و دفاع از هرگو -

هاي عمومي و ديوان عالي کشور و ساير مراجع يا حق مصـالحه و   مراحل دادرسي اعم از دادگاه

 سازش و تعيين وکيل با حق توکيل به غير؛
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 الحسنه از ساير موسسات مجاز؛ اتخاذ تصميم درمورد تحصيل وام قرض -

 ؛... برابر اشخاص ثالث، ادارات و موسسات دولتي و خصوصي و نمايندگي در  -

 .ها يا ساير موسسات اعتباري مجاز افتتاح حساب جاري و هرگونه حساب ديگر نزد بانک -

دهد و هيچ يک از اعضاي هيات مديره حق ندارد  هيات مديره وظايف خود را بصورت جمعي انجام مي -٤٣ماده 

ستفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت نمايندگي کتبي از طرف هيـات  منفرداً ا  از اختيارات هيات،

تواند قسمتي از اختيارات خود را با اکثريت سـه چهـارم آرا بـه     هيات مديره مي. مديره داشته باشد

 .مدير عامل تفويض کند

الفاصـله بعـد از   تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيات مديره سابق به هيات مديره بعدي بايد ب -٤٤ماده 

هاي  ها و موجودي تاريخ قبولي سمت هيات مديره صورت گيرد و کليه اوراق و اسناد و دفاتر و حساب

ها ترتيب معرفـي   صندوق به هيات مديره جديد تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شرکت

 .امضاهاي مجاز داده شود

در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيـات  مراتب نقل و انتقال هيات مديره بايد  - ٤٥ماده 

صورت مجلـس مـذکور   . بازرسان صندوق برسد/مديره سابق و اعضاي هيات مديره جديد و بازرس

 .شود اسناد صندوق نگهداري مي  جزء

استعفاي هر يک از اعضاء هيات مديره تا تعيين عضو جديـد و قبـولي سـمت آن رافـع مسـئوليت و       -٤٦ماده 

 .ي که به وي محول شده است نيستوظايف

بايسـت از شـرايط    داوطلبان عضويت در هيات مديره و داوطلبان احراز پست مدير عامل صندوق مي -٤٧ماده 

 :ذيل برخوردار باشند

 تابعيت ايران؛ -

 داري؛ دارا بودن حسن شهرت و امانت -

 .شورقانون پولي و بانکي ک) ٣٥(ده ما) الف(پيشينه طبق مفاد بند    عدم سوء -

 

 .انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده موکول به تاييد قبلي بانک مرکزي است -تبصره 
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در صورتي که مدير عامل عضو هيات مديره باشد، دوره مديريت عامل او از دوره عضـويت در هيـات    -٤٨ماده 

 .مديره بيشتر نخواهد بود

ئم مقام و يا معاون انتخـاب نمـوده و بـا قبـول     تواند به مسئوليت خود براي خويش قا مدير عامل مي -٤٩ماده 

تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به او يا هـر يـک از کارکنـان صـندوق تفـويض        مسئوليت کامل،

 .نمايد

 بازرس 

سـال از   ٢براي مـدت   راالبدل  بازرس علي...................... بازرس اصلي و ...................... هيات امنا  -٥٠ماده 

 .کند بين خود يا از خارج انتخاب مي

هيـأت  در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا هر يک از بازرسان اصلي،  -١تبصره 

البـدل را بـه ترتيـب آراء     بازرسان علي/هيات مديره مکلف است ظرف مدت ده روز بازرس/ امنا 

 .بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد

بازرسـان قبلـي   /بازرس ؛اند بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نکرده/که بازرستا زماني  -٢تبصره 

 .کماکان مسئوليت بازرسي را به عهده دارند

 :انجام امور ذيل هستند بازرسان صندوق مکلف به/بازرس -٥١ماده 

و انين نظارت مستمر بر انطباق اداره امور صندوق و عمليات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قو - -

 ؛هاي مربوط مقررات و دستورالعمل

ـ . (هاي مالي دفاتر، اسناد و صورت ها، رسيدگي به حساب - زوم بـا اسـتفاده از کارشـناس    در صورت ل

 ؛)که در اين صورت پرداخت هزينه کارشناس با تصويب هيات امنا بر عهده صندوق خواهد بود مربوط

 مراجع ذيربط؛رسيدگي به شکايات و ارائه گزارش به هيات امنا و  -

 تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور صندوق به هيات امنا و مراجع ذيربط؛ -

رسيدگي به هيات   هاي حسابرسي و گزارش نتيجه نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارش -

 .امنا و مراجع ذيربط
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ازرسـي را در مـورد عمليـات صـندوق     هرگونه رسيدگي و ب ،توانند در هر موقع بازرس و بازرسان مي -٥٢ماده 

د و درصورت نرا مطالبه کرده و مورد رسيدگي قرار ده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطانجام داده 

 .دنالعاده هيات امنا را بنماي لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق

 

ــنامه در   ــن اساس ــاده و  52اي ــدوين و   ٩م ــره ت ــاريخ تبص ــه .......................... در ت ــويب ب تص

 .رسيده است.......... ...............................................................


