آيين نامه شماره 40
شَضاي ػبلي ثيوِ ثب تَخِ ثِ لبًَى تبسيس هؤسسبت ثيوِ غيط زٍلتي هظَة ششن شْطيَض  1380هدلس شَضاي اسالهي
ٍ زض اخطاي ثٌس  5هبزُ  17لبًَى تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي ضَاثظ تبسيس هؤسسبت ثيوِ غيط زٍلتي ضا ثِ
شطح ظيط تظَيت ًوَز:
هبزُ  .1زض ايي آييي ًبهِ ٍاغُ ّب يب ػجبضتْبي ظيط ثِ خبي تَضيح هطثَط ثِ وبض هي ضٍز:
الف – هؤسسِ ثيوِ  :هؤسسِ ثيوِ اي وِ ثِ هَخت لبًَى تبسيس هؤسسبت ثيوِ غيطزٍلتي هظَة ششن شْطيَض 1380
هدلس شَاضي اسالهي ٍ ثطاسبس لبًَى تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي ٍ همطضات ايي آييي ًبهِ ثِ طَضت غيط
زٍلتي ايدبز ٍ ثِ ػوليبت ثيوِ گطي هجبزضت هي ًوبيس  .هؤسسِ ثيوِ غيط زٍلتي زض ايي آييي ًبهِ هؤسسِ ثيوِ ًبهيسُ
هي شَز.
ة – شرض حميمي زاذلي  :شرض حميمي تجؼِ خوَْضي اسالهي ايطاى
ح – شرض حمَلي زاذلي  :شرض حمَلي وِ زاضاي تبثؼيت ايطاًي ثَزُ ٍ ثطاسبس لَاًيي هَضَػِ خوَْضي اسالهي
ايطاى زض هطاخغ شيظالح ثِ ثجت ضسيسُ ثبشس.
ت – هَافمت اطَلي  :هَافمت ثب زضذَاست تبسيس هؤسسِ ثيوِ وِ پس اظ اذص هظَثِ هدوغ ػوَهي ثيوِ هطوعي ايطاى
ثِ هٌظَض تشىيل پطًٍسُ ثجتي ٍ پصيطُ ًَيسي سْبم طبزض هي شَز.
ث – پطٍاًِ تبسيس  :هَافمت ثب ثجت هؤسسِ ثيوِ زض هطخغ ثجت شطوتْب وِ ثيوِ هطوعي ايطاى پس اظ تبييس عطح اسبسٌبهِ
ٍ اًتربة اٍليي هسيطاى ٍ ثبظضس يب ثبظضسبى زض هدوغ ػوَهي هؤسس ٍ زض طَضت احطاظ شطايظ الظم ثطاسبس هَافمت
اطَلي طبزض هي وٌس.
ج – پطٍاًِ فؼبليت :هدَظ فؼبليت هؤسسِ ثيوِ زض يه يب چٌس ضشتِ ثيوِ اي وِ ثيوِ هطوعي ايطاى طبزض هي ًوبيس.
ح – لبًَى تبسيس  :لبًَى تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي هظَة سبل  ٍ 1350اطالحبت ثؼسي آى.
هبزُ  .2تشىيل هؤسسِ ثيوِ ططفبً ثِ طَضت شطوت سْبهي عام ايطاًي وِ سْبم آى ثب ًبم ثَزُ ٍ ثب ضػبيت لبًَى تبسيس ٍ
عجك لبًَى تدبضت ثِ ثجت ضسيسُ ثبشس اهىبى پصيط است.
هبزُ  .3هؤسسيي هؤسسِ ثيوِ ثبيس فبلس سبثمِ هحىَهيت هَضَع هبزُ  64لبًَى تبسيس ٍ يب ّطگًَِ هحىَهيت زيگطي وِ
هٌدط ثِ هحطٍهيت اظ حمَق اختوبػي شسُ است ثبشٌس.
هبزُ ٍ .4ظاضتربًِ ّب  ،هؤسسِ ّبي زٍلتي  ،هؤسسبت ٍ ًْبزّبي ػوَهي غيط زٍلتي ٍ شطوتْبي هَضَع هبزُ ‹‹ 2لبًَى
تٌظين ثرشي اظ همطضات هبلي زٍلت›› ًوي تَاًٌس خعء هؤسسيي هؤسسِ ثيوِ ثبشٌس.
تجظطُ ٍ .1ظاضتربًِ ّب  ،هؤسسبت ًْ ،بزّب ٍ شطوت ّبي هَضَع ايي هبزُ زض هدوَع ًوي تَاًٌس ثيش اظ زُ زضطس زض
هؤسسِ ثيوِ سْن زاشتِ ثبشٌس .
تجظطُ  .2شطوت ّبي هَضَع تجظطُ هبزُ  4لبًَى هحبسجبت ػوَهي وشَض هشوَل حىن ايي هبزُ ًوي ثبشٌس ٍلي زض ّط
حبل هدوَع سْبم آًْب ًجبيس ثيش اظ  20زضطس سْبم هؤسسِ ثيوِ ثبشس.
هبزُ  .5اشربص حمَلي وِ ٍظاضتربًِ ّب ،شطوتْبي زٍلتي ٍ هؤسسبت ٍ ًْبزّبي ػوَهي غيط زٍلتي زض آًْب ثيش اظ 20
زضطس سْن زاضًس ًوي تَاًٌس زض هدوَع ثيش اظ  20زضطس زض هَسسِ ثيوِ سْن زاشتِ ثبشٌس .

هبزُ .6زض اخطاي هبزُ ( )33لبًَى تبسيس  ،اظ ًظط ايي آييي ًبهِ هدوَع اشربص ظيط زض ّط حبلت يه شرض هحسَة
هي شَز :الف – شرض حميمي هتمبضي ثِ ػالٍُ البضة هٌسضج زض هبزُ هصوَض .
ة – اشربص حمَلي وِ شرض حميمي هتمبضي ٍ يب البضة هٌسضج زض هبزُ هصوَض زض آى ثيش اظ  20زضطس حك ضاي زاشتِ
ثبشٌس.
ح – شرض حمَلي هتمبضي ثِ ػالٍُ سبيط اشربص حمَلي وِ هتمبضي ثِ عَض هستمين يب ثب ٍاسغِ زض آًْب ثيش اظ 20
زضطس حك ضاي زاشتِ ثبشس.
ت – اشربص حمَلي وِ يه شرض حميمي يب حمَلي ّوعهبى ثِ عَض هستمين يب ثب ٍاسغِ زض آًْب ثيش اظ  20زضطس حك
ضاي زاشتِ ثبشس.
هبزُ  .7ثطاي زضيبفت هَافمت اطَلي  ،اشربص حميمي ٍ حمَلي زاذلي وِ ٍاخس شطايظ همطض زض ايي آييي ًبهِ ّستٌس ثبيس
تمبضبي تبسيس هؤسسِ ثيوِ ضا ّوطاُ پيش ًَيس اسبسٌبهِ  ،ثطًبهِ خبهغ ػوليبتي ٍ سبيط هساضن ٍ اعالػبتي وِ ثطاي
احطاظ شطايظ پيش ثيٌي شسُ زض لبًَى تبسيس ٍ ايي آييي ًبهِ هَضز ًيبظ است ثِ ثيوِ هطوعي ايطاى تسلين ًوبيٌس.
تجظطُ  .1ثطًبهِ خبمع ػوليبتي ةايس شبهل اّساف هؤسسِ  ،ثبظاضّبي ّسف  ،توْيسات ثيوِ اتىبي ٍ ًحَُ حظَل ثِ اّساف
هَضز ًظط حسالل ثطاي سِ سبل اٍليِ فؼبليت هؤسسِ ثيوِ ثبشس.
تجظطُ  .2زض طَضتي وِ ثيوِ هطوعي ايطاى پس اظ زضيبفت هساضن اظ هتمبضي  ،ثطاي احطاظ شطايظ  ،.اضائِ هساضن ٍ اعالػبت
زيگطي ضا الظم ثساًس ثبيس ظطف پبًعزُ ضٍظ ازاضي هطاتت ضا ثِ عَض وتجي ثِ هتمبضي اػالم ًوبيس.
هبزُ  .8زض طَضتي وِ شرض يب اشربص حمَلي خعء هؤسسيي هؤسسِ ثيوِ ثبشٌس ،هؤسسيي هىلفٌس يه ًسرِ اظ
اسبسٌبهِ ٍ تطاظًبهِ ٍ حسبة ػولىطز سَز ٍ ظيبى هظَة آى شرض يب اشربص حمَلي زض سِ سبل هبلي لجل ضا ّوطاُ
اظْبضًبهِ اي هشتول ثط اسبهي اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ سْبهساضاى ػوسُ (زاضاي ثيش اظ پٌح زضطسسْبم ) ٍ سبيط اعالػبت
ضطٍضي ثِ ثيوِ هطوعي ايطاى اضائِ زٌّس.
هبزُ  .9ثيوِ هطوعي ايطاى پس اظ زضيبفت وليِ هساضن ٍ اعالػبت هَضز ًيبظ ٍ احطاظ شطايظ لبًًَي هؤسسيى  ،حساوثط ظطف
يه هبُ ًظط ذَز ضا زضثبضُ تمبضبي هغطح شسُ ثطاي عط هطاحل لبًًَي ثِ شَضاي ػبلي ثيوِ اضائِ ذَاّس ًوَز.
هبزُ  .10هفبز اػالهيِ پصيطُ ًَيسي ثبيس لجل اظ اضائِ ثِ ازاضُ ثجت شطوتْب ثِ تبييس ثيوِ هطوعي ايطاى ثطسس.
هبزُ  .11اػضبي ّيئت هسيطُ(اػن اظا شربص حميمي يب ًوبيٌسُ اشربص حمَلي )  ،هسيط ػبهل ٍ لبئن همبم هسيط ػبهل (زض
طَضت ٍخَز) ثبيس ضوي زاشتي هسضن وبضشٌبسي هطتجظ (ثيوِ ،التظبز ،اهَض هبلي  ،هسيطيت  ،حمَق ٍ ضشتِ ّبي هشبثِ )ٍ
ًساشتي هحىَهيت هَضَع هبزُ  64لبًَى تبسيس  ،ثِ تشريض ثيوِ هطوعي ايطاى اظ حسي شْطت ثطذَضزاض ثبشٌس .هسيط
ػبهل ٍ لبئن همبم هسيط ػبهل( زض طَضت ٍخَز) ثبيس ثِ تشريض ثيوِ هطوعي ايطاى تدطثِ وبضي هفيس ٍ هؤثط زاشتِ ثبشٌس
هبزُ  .12حسبثطس ٍ ثبظضس لبًًَي هؤسسِ ثيوِ ثبيس اظ هيبى حسبثساضاى ضسوي هَضَع ‹‹لبًَى استفبزُ اظ ذسهبت ترظظي
ٍ حطفِ اي حسبثساضاى شي طالح ثِ ػٌَاى حسبثساض ضسوي›› اًتربة شًَس.
هبزُ  .13هؤسسبت ثيوِ اي وِ زض ثيوِ ّبي ظًسگي فؼبليت هي وٌٌس هَظفٌس هحبست فٌي هَضز تبييس ثيوِ هطوعي ايطاى ضا
هؼطفي ًوبيٌس.
هبزُ ّ.14يچ يه اظ اّضبي ّيئت هسيطُ  ،هسيط ػبهل ٍ لبئن همبم هسيط ػبهل هؤسسِ ثيوِ ًوي تَاًٌس زض سبيط هؤسسبت
ثيوِ  ،وبضگعاضي ّب ٍ ًوبيٌسگي ّبي ثيوِ سوت زاشتِ ثبشٌس.

هبزُ  .15پس اظ تؼييي سطهبيِ  ،تظَيت اسبسٌبهِ ٍ ّوچٌيي تؼييي هسيطاى  ،ثبظضس لبًًَي ٍ سبيط هَاضز هٌسضج زض لبًَى
تدبضت زض هدوغ ػوَهي هؤسس ّوچٌيي تؼييي هسيط ػبهل ٍ زض طَضت لعٍم هحبست فٌي  ،ثيوِ هطوعي ايطاى ثب ضػبيت
همطضات  ،پطٍاًِ تبسيس هؤسسِ ثيوِ ضا طبزض ذَاّس ًوَز.
هبزُ  .16هست اػتجبض هَافمت اطَلي ٍ پطٍاًِ تبسيس حساوثط يه سبل پس اظ طسٍض است هگط آًىِ لجل اظ اًمضبء ثِ
زضذَاست هتمبضي ٍ هَافمت ثيوِ هطوعي ايطاى ايي هْلت توسيس شَز.
تجضضُ – هدَظّبي طبزض شسُ لبثل اًتمبل ثِ غيط ًوي ثبشس.
هبزُ  .17ثطاي طسٍض پطٍاًِ فؼبليت زض ّط يه ا ظ هدوَػِ ضشتِ ّبي اهَال  ،اشربص يب هسئَليت ،هؤسسِ ثيوِ ثبيس هسيط
فٌي وِ طالحيت ٍي هَضز تبييس ثيوِ هطوعي ثبشس هؼطفي ًوبيس.
هبزُ  .18ثيوِ هطوعي ايطاى پس اظ ثجت هؤسسِ ثيوِ ٍ هؼطفي هسيط يب هسيطاى فٌي هَضز تبييس  ،ظطف يه هبُ پطٍاًِ فؼبليت
ثطاي ضشتِ ّبي هَضز تمبضب ضا زض چبضچَة اسبسٌبهِ طبزض ذَاّس وطز.
هبزُ  .19هسيطاى هؤسسِ ثيوِ هَظفٌس ثطاسبس ثطًبهِ ػوليبتي پيش ثيٌي شسُ هؤسسِ ثيوِ ضا ازاضُ ًوبيٌس ٍ ّطگًَِ تغييط
زض وليبت ثطًبهِ ػوليبتي ضا لجالُ ثِ اعالع ٍ تبييس ثيوِ هطوعي ايطاى ثطسبًٌس.
هبزُ  .20اًدبم ػوليبت ثيوِ اتىبيي لجَلي اظ ذبضج اظ وشَض خع ثِ شىل هتمبثل زض هحسٍزُ اي وِ هَضز تبييس ثيوِ هطوعي
ايطاى ثبشس هٌَط ثِ ثطذَضزاضي هؤسسِ ثيوِ اظ حسالل سطهبيِ الظم ثطاي تبسيس هؤسسبت

ثيوِ اتىبيي ٍ زضيبفت پطٍاًِ

فؼبليت خساگبًِ اظ ثيوِ هطوعي ايطاى است.
هبزُ  .20اًدبم ػوليبت اتىبيي ثطاي هؤسسبت ثيوِ اتىبيي هدبظ است  .هؤسسبت ثيوِ هستمين هشطٍط ثِ زاشتي حسالل
سطهبيِ هَضز ًيبظ ثطاي فؼبليت ثيوِ اتىبيي ٍ ثب ضػبيت ضَاثغي وِ اظ سَي ثيوِ هطوعي

خوَْضي اسالهي ايطاى اػالم

ذَاّس شس ،هدبظ ثِ لجَلي اتىبيي اظ سبيط هؤسسبت ثيوِ زاذلي( اػن اظ زٍلتي ،غيط زٍلتي ٍ ثجت شسُ زض هٌبعك آ ظاز ) ٍ
ذبضخي هي ثبشٌس.
تجظطُ -هؤسسبت ثيوِ هستمين ثب ضػبيت شطايظ هَضَع ايي هبزُ ثطاي هست زٍ سبل ثِ طَضت آظهبيشي (اظ تبضيد تظَيت)
هدبظ ثِ لجَلي اتىبيي ذَاٌّس ثَز..
هبزُ  . 21هَاضزي وِ زض ايي آييي ًبهِ شوط ًشسُ است حست هَضز تبثغ لبًَى تبسيس هؤسسبت ثيوِ غيط زٍلتي ،لبًَى
تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي  ،لبًَى تدبضت  ،هظَثبت شَضاي ػبلي ثيوِ  ،زستَض الؼول ّبي ثيوِ هطوعي ايطاى
ٍ سبيط قٍاًيي ٍ همطضات خبضي ذَاّس ثَز.
ايي ضَاثظ زض  21هبزُ ٍ  5تجظطُ زض تبضيد  1380/11/1ثِ تظَيت شَضاي ػبلي ثيوِ ضسيس .
آئين نامه شماره 40/1
(هىول آييي ًبهِ ضَاثظ تبسيس هَسسبت ثيوِ غيط زٍلتي )
شَضاي ػبلي ثيوِ ثطاسبس ثٌس  5هبزُ  17لبًَى تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي زضخلسبت هَضخ ٍ 1381/9/5
.
، 1381/11/8اطالحبت ظيط زض آئيي ًبهِ ضَاثظ تبسيس هَسسبت ثيوِ غيطزٍلتي تظَيت ًوَز
 -1هتي ظيط ثِ ػٌَاى تجظطُ  ،شيل هبزُ  11اضبفِ شَز

تجظطُ  -زضطَضتي وِ هسضن وبضشٌبسي افطاز هؼطفي شسُ خْت ػضَيت زض ّيئت هسيطُ هَسسِ ثيوِ زض زضشتِ ّبي غيط
هطتجظ ثبشس ثِ شطط آًىِ ٍاخس شطايظ ثَزُ حسالل پٌح سبل تدطثِ هَثط هسيطيتي زاشتِ ثبشٌس ثيوِ هطوعي ايطاى هي تَاًس
ثِ تشريض ذَز ثب ػضَيت آًْب زض ّيئت هسيطيِ هَافمت ًوبيس  .زض ّططَضت تؼساز ايٌگًَِ اػضب ًوي تَاًس اظ زٍ پٌدن
تؼساز اػضبي ّيئت هسيطُ ّط هَسسِ ثيوِ ثيشتط ثبشس.
 -2هبزُ  20ثِ شطح ظيط اطالح شَز
هبزُ - 20لجَل ثيوِ اتىبئي اظ زاذل يب ذبضج اظ وشَض ططفبً ثطاي هَسسبت ثيوِ اتىبئي هدبظ است ٍ هَسسبت ثيوِ هستمين
هدبظ ثِ لجَل ثيوِ اتىبئي اظ سبيط هَسسبت ثيوِ ًوي ثبشٌس.
تجظطُ  -زضهَاضزي وِ هَسسبت ثيوِ هستمين ةُ خْت ػضَيت زض طٌسٍق ّبي ثيوِ هحلي  ،هٌغمِ اي ٍ يب ثيي الوللي
هَظف ثِ ٍاگصاضي ٍ لجَلي ثيوِ اتىبئي ثِ طَضت هتمبثل هي ثبشٌس ،لجَل ثيوِ اتىبئي زض هحسٍزُ هَضز تبئيس ثيوِ هطوعي
ايطاى ثالهبًغ است
آئين نامه شماره 40/2
( هىول آئيي ًبهِ ضَاثظ تبسيس هَسسبت ثيوِ غيط زٍلتي )
شَضاي ػبلي ثيوِ ثطاسبس ثٌس  5هبزُ  17لبًَى تبسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي زض خلسِ هَضخ 1381/11/29
تظَيت ًوَز هتي ظيط ثِ ػٌَاى تجظطُ  ، 3شيل هبزُ  4آئيي ًبهِ شوبضُ  ( 40ضَاثظ تبسيس هَسسبت ثيوِ غيط زٍلتي )
اضبفِ شَز
تجظطُ  - 3طٌسٍلْبي ثبظًشستگي ناضوٌبى شطوتْب ٍ هَسسبت زٍلتي ثِ استثٌبي طٌسٍق ثبظًشستگي وشَضي ٍ طٌسٍق
ّبي ثبظًشستگي ًيطٍّبي هسلح هشوَل هحسٍزيت ايي هبزُ ًوي ثبشٌس.
آئين نامه شماره 40/3
(هىول آئيي ًبهِ ضَاثظ تأسيس هؤسسبت ثيوِ غيط زٍلتي)
شَضاي ػبلي ثيوِ زض اخطاي ثٌس  5هبزُ  17لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي زض خلسِ هَضخ 1384/2/13
تظَيت ًوَز آئيي ًبهِ ضَاثظ تأسيس هؤسسبت ثيوِ غيطزٍلتي (شوبضُ  )40ثِ شطح ظيط اطالح شَز:
الف ـ تجظطُ ّبي  3 ٍ 2ثِ شطح ظيط شيل هبزُ  11اضبفِ ٍ ػٌَاى تجظطُ فؼلي ثِ «تجظطُ  »1تغييط يبثس:
تجظطُ  :2زض صٍضتي وِ ّيأت هسيطُ هؤسسِ ثيوِ ّط يه اظ شطايظ هٌسضج زض ايي آئيي ًبهِ ٍ يب سبيط همطضات هطثَط ضا اظ
زست ثسّس هؤسسِ ثيوِ هَظف است حساوثط تب سِ هبُ ٍضؼيت ّيأت هسيطُ ضا ثب شطايظ ٍ همطضات هطثَط هٌغجك ًوبيس  .زض
غيط ايٌظَضت ضئيس ول ثيوِ هطوعي ايطاى هَظف است زض اخطا ي هبزُ  41لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي
هَضَع ضا ّوطاُ ثب پيشٌْبز هشرض زض شَضايػبليثيوِ هغطح ًوبيس.
تجظطُ  :3زض طَضت استؼفبء ،ػعل يب فَت هسيط ػبهل هؤسسِ ثيوِ يب سلت شطايظ ٍي (ثِ تشريض ثيوِ هطوعي ايطاى )،
هؤسسِ ثيوِ هَظف است حساوثط تب زٍ هبُ فطز ٍاخس شطايظ زيگطي ضا ثِ ثيوِ هطوعي ايطاى هؼطفي ًوبيس  .ثيوِ هطوعي
ايطاى هَظف است حساوثط ظطف هست يه هبُ ًظط ذَز ضا زض هَضز طالحيت فطز هؼطفي شسُ اػالم وٌس  .تب ظهبى اًتظبة

هسيط ػبهل هَضز تأييس ثيوِ هطوعي ايطاى ،اًدبم ٍظبيف ٍي ثط ػْسُ ضئيس ّيأت هسيطُ يب لبئن هكام هسيط ػبهل هؤسسِ
ثيوِ ذَاّس ثَز.
چٌبًچِ هؤسسِ ثيوِ اي ثِ ّط ػلت ثيش اظ سِ هبُ فبلس هسيط ػبهل تأييس طالحيت شسُ ثبشس ضئيس ول ثيوِ هطوعي
ايطاى هَظف است زض اخطاي هبزُ  41لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ گطي هَضَع ضا ّوطاُ ثب پيشٌْبز هشرض زض
شَضايػبليةيوِ هغطح ًوبيس.
ة ـ زٍ تجظطُ ثِ شطح ظيط شيل هبزُ  17اضبفِ شَز:
(ثِ تشريض ثيوِ
تجظطُ  :1زض طَضت استؼفبء ،ػعل يب فَت ّط يه اظ هسيطاى فٌي هؤسسِ ثيوِ يب سلت شطايظ آًْب
هطوعي ايطاى ) ،هؤسسِ ثيوِ هَظف است حساوثط ظطف زٍ هبُ فطز ٍاخس شطايظ زيگطي ضا ثِ ثيوِ هطوعي اي ضاى هؼطفي
ًوبيس .ثيوِ هطوعي ايطاى هَظف است حساوثط ظطف يه هبُ ًظط ذَز ضا زض هَضز طالحيت فطز هؼطفي شسُ اػالم وٌس  .تب
ظهبى اًتظبة هسيط فٌي هَضز تأييس ثيوِ هطوعي ايطاى ،اًدبم ٍظبيف ٍي ثط ػْسُ هسيط ػبهل يب لبئنهمبم هسيط ػبهل هؤسسِ
ثيوِ ذَاّس ثَز.
چٌبًچِ هؤسسِ ثيوِ ثِ ّط ػلت ثيش اظ سِ هبُ زض ّط يه اظ ضشتِ ّبي ثيوِ اهَال ،اشربص ٍ يب هسئَليت فبلس هسيط فٌي
تأييس طالحيت شسُ ثبشس ،ضئيس ول ثيوِ هطوعي ايطاى هَظف است زض اخطاي هبزُ  41لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ
ثيوِ گطي هَضَع ضا ّوطاُ ثب پيشٌْبز هشرض زض شَضايػبليثيوِ هغطح ًوبيس.
تجظطُ  :2چٌبًچِ هؤسسِ ثيوِ ثرَاّس فطزي ضا ثِ ػٌَاى هؼبٍى فٌي يب ػٌبٍيي هشبثِ هٌظَة ًوبيس طالحيت ٍي ثبيس لجالً
ثِ تأييس ثيوِ هطوعي ايطاى ضسيسُ ثبشس.
ج ـ هبزُ  ٍ 20اطالحبت ثؼسي آى ثِ شطح ظيط اطالح شَز:
لجَل ثيوِ اتىبيي اظ ذبضج اظ وشَض ططفبً ثطاي هؤسسبت ثيوِ اتىبيي هدبظ است  .هؤسسبت ثيوِ هستمين هشطٍط ثِ زاشتي
حسالل سطهبيِ هَضز ًيبظ ثطاي فؼبليت زض ثيوِ ّبي اتىبئي ٍ ثب ضػبيت ضَاثغي وِ اظ سَي ثيوِ هطوعي ايطاى اػالم ذَاّس
شس ،زض حسٍز ظطفيت ًگْساضي ذَز هدبظ ثِ لجَل ثيوِ اتىبئي اظ سبيط هؤسسبت ثيوِ هستمين زاذلي (اػن اظ زٍلتي ،غيط
زٍلتي ٍ يب ثجت شسُ زض هٌبعك آظاز) هيثبشٌس.
ضوابط اجرايي ماده  20آيين نامه شماره 40/3
 .1هؤسسبت ثيوِ هَضَع ايي آيي ًبهِ هي ثبيس حسالل يه ًفط آشٌب ثِ اهَض اتىبيي اظ ثيي وبضوٌبى ذَز ضا ثِ ثيوِ هطوعي
.
ايطاى هؼطفي ٍ زض طَضت تبييس ثيوِ هطوعي يطاى  ،ثب ضػبيت سبيط ضَاثظ ظيط  ،هدبظ ثِ لجَل اتىبيي هي ثبشٌس
 .2حسالل سطهبيِ الظم ثطاي اًدبم ػوليبت اتىبيي  400هيليبضز ضيبل هي ثبشس.
 .3لجَلي اتىبيي ططفبً اظ ثيوِ ًبهِ ّبي طبزضُ تَسظ سبيط هؤسسبت ثين هستمين زاذلي (اػن اظ زٍلتي ،غيط زٍلتي ٍ يب ثجت
شسُ زض هٌبعك آظاز) هدبظ ثَزُ ٍ لجَلي اظ ٍاگصاضيْبي هدسز آًبى ( )Retrocessionهدبظ ًوي ثبشس.
 .4هؤسسبت ثيوِ هَضَع ايي آييي ًبهِ ططفبً زض ضشتِ ّبيي هي تَاًٌس لجَلي اتىبيي اًدبم زٌّس وِ لجالً هدَظ
ػوليبت ثيوِ هستمين زض آى ضشتِ ّب ضا اظ ثيوِ هطوعي ايطاى زضيبفت وطزُ ثبشٌس:

فؼبليت

تجظطُ  :لجَل اتىبيي زض اًَاع ثيوِ ّبي اػتجبضي ٍ ظًسگي هدبظ ًوي ثبشس.
:
 .5حساوثط هيعاى هدبظ ًگْساضي ذبلض ( )Retention Netزض ػوليبت لجَلي اتىبيي ،ثِ شطح ظيط هي ثبشس
 -5/1لطاضزازّبي ًسجي ( : )Proportionalحساوثط هيعاى ًگْساضي ذبلض زض ّط لطاضزاز ()Monetary Line
 2.000.000.000ضيبل يب هؼبزل اضظي آى ،هشطٍط ثط آًىِ حساوثط هدوَع تؼْسات هَسسِ ثيوِ ( ًگْساضي ذبلض ) زض هَضز
ذغطات فبخؼِ آهيع زض ّط لطاضزاز اظ  %10هدوَع سطهبيِ پطزاذت شسُ ،اىزٍذتِ ٍ شذبيط فٌي ثِ استثٌبء شذيطُ ذسبضت
هؼَق هؤسسِ تدبٍظ ًٌوبيس.
 -5/2لطاضزازّبي غيط ًسجي ( : )Non Proportionalحساوثط زض ّط لطاضزاز  4.000.000.000ضيبل يب هؼبزل اضظي آى.
 -5/3لجَلي ّبي اذتيبضي ( :)Facultativeحساوثط هدوَع تؼْسات هؤسسِ ثيوِ (ًگْساضي ذبلض) زض يه ثيوِ ًبهِ /
ضيسهً ،وي ثبيس اظ  10زضطس هدوَع سطهبيِ پطزاذت شسُ  ،اًسٍذتِ ٍ شذبيط فٌي ثِ استثٌبء شذيطُ ذسبضت هؼَق هؤسسِ
تدبٍظ ًوبيس.
 .6حساوثط هدوَع تؼْسات ًگْساضي ذبلض ّط يه اظ هؤسسبت ثيوِ هَضَع ايي آييي ًبهِ زضذظَص ذغطات فبخؼِ آهيع
زض ّط يه اظ هٌبعك م ًسضج زض ثٌس ً 7وي ثبيس اظ  50زضطس هدوَع سطهبيِ پطزاذت شسُ  ،اًسٍذتِ ٍ شذبيط فٌي ثِ استثٌبء
شذيطُ ذسبضت هؼَق هؤسسِ تدبٍض ًوبيس.
 .7هٌبعك هَضز اشبضُ زض ثٌس  6فَق  ،ػجبضتٌس اظ :
 -1استبى تْطاى (ثِ غيط اظ تْطاى ثعضي)
 -1/1تْطاى ثعضي
 -2استبى گيالى
 -3استبى ماظًسضاى
 -4استبى ذطاسبى شوبلي
 -5استبى ذطاسبى ضضَي(ثِ غيط اظ هشْس)
 -5/1شْط هشْس
 -6استبى ذطاسبى خٌَثي
 -7استبى لعٍيي (ثِ غيط اظ شْط طٌؼتي لعٍيي)
 -7/1شْط طٌؼتي لعٍيي
 -8استبى وطهبى
 -9استبى آشضثبيدبى شطلي ( ثِ غيط اظ شْط تجطيع)

 -9/1شْط تجطيع
 -10استبى اطفْبى (ثِ غيط اظ شْط اطفْبى)
 -10/1شْط اطفْبى
 -11استبى يعز
 -12استبى هطوعي
 -13استبى فبضس
 -14استبى ذَظستبى
 -15استبى ظًدبى
 -16استبى آشضثبيدبى غطثي
 -17استبى وطهبًشبُ
 -18استبى گلستبى
 -19استبى ّطهعگبى
 -20استبى سوٌبى
 -21استبى اضزثيل
 -22استبى ّوساى
 -23استبى لطستبى
 -24استبى سيستبى ٍ ثلَچستبى
 -25استبى ثَشْط
 -26استبى وطزستبى
 -27استبى لن
 -28استبى ايالم
 -29استبى وْىيلَيِ ٍ ثَيط احوس
 -30استبى چْبض هحبل ٍ ثرتيبضي
ّ -31ط يه اظ هٌبعك آظاز تدبضي – طٌؼتي ٍ هٌبعك ٍيغُ التظبزي
 -32پبضس خٌَثي
 -33ػسلَيِ

 .8هؤسسبت ثيوِ هَضَع ايي آييي ًبهِ هَظفٌس حسبثْبي هطثَط ثِ ػوليبت ثيوِ اتىبيي (ثِ تفىيه لجَلي ٍ ٍاگصاضي )
ذَز ضا ثِ طَضت خساگبًِ زض طَضتْبي هبلي ذَز هٌؼىس ًوبيٌس ٍ حساوثط يه هبُ پس اظ پبيبى ّط سِ هبِّ  ،ليست وبهلي
اظ قثَلي ّبي ذَز ضا ثِ ثيوِ هطوعي ايطاى اضسبل ًوبيٌس.
 .9چٌبًچِ هؤسسبت ثيوِ اي ّط يه اظ ضَاثظ فَق الصوط ضا ضػبيت ًىٌس  ،ثيوِ هطوعي ايطاى هي تَاًس هدَظ لجَلي اتىبيي
آى هؤسسِ ضا لغَ ًوبيس.

آئين نامه شماره 40/4
( هىول آئيي ًبهِ ضَاثظ تبسيس هَسسبت ثيوِ غيط زٍلتي )
شَضاي ػبلي ثيوِ ثِ استٌبز ثٌس  5هبزُ  17لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ ثيوِ گطي زض خلسبت
هَضخ  ،1388/11/7 ٍ 1388/10/2هَاز ( )12( ٍ )2آيييًبهِ ضَاثظ تأسيس هؤسسبت ثيوِ غيطزٍلتي (آيييًبهِ شوبضُ )40
ضا ثِ تطتيت ظيط اطالح ٍ تظَيت ًوَز.
اول -ماده  2به شرح زير اصالح گرديد:
هبزُ -2تشىيل هؤسسِ ثيوِ ططفبً ثِ طَضت «شطوت سْبهي ػبم » ايطاًي يب «شطوت تؼبًٍي سْبهي ػبم » ايطاًي وِ
سْبم آى ثب ًبم ثَزُ ٍ ثب ضػبيت لبًَى تأسيس ٍ عجك لبًَى تدبضت ثِ ثجت ضسيسُ ثبشس ،اهىبى پصيط است  .زض تبسيس
هَسسِ ثيوِ ثِ صٍضت «شطوت تؼبًٍي سْبهي ػبم » ،همطضات هبزُ ( « )12لبًَى اطالح هَازي اظ لبًَى ثطًبهِ چْبضم
تَسؼِ التظبزي ،اختوبػي ٍ فطٌّگي خوَْضي اسالهي ايطاى ٍ اخطاي سيبست ّبي ولي اطل  44لبًَى اسبسي -هظَة
ًي ضػبيت ذَاّس شس.
هدوغ تشريض هظلحت ًظبم ثِ تبضيد اثالغي  1387/4/31هدلس شَضاي اسالهي» ظ
دوم -ماده  12به شرح زير اصالح گرديد:
هبزُ  -12حسبثطس ٍ ثبظضس لبًًَي هؤسسِ ثيوِ ثبيس اظ هيبى حسبثطسبى هَضز تبييس ثيوِ هطوعي خوَْضي اسالهي ايطاى
ٍ هؼتوس سبظهبى ثَضس ٍ اٍضاق ثْبزاض اًتربة شًَس.
آيين نامه 40/5
هبزُ  -20اًدبم ػوليبت اتىبيي ثط اي هؤسسبت ثيوِ اتىبيي هدبظ است  .هؤسسبت ثيوِ هستمين هشطٍط ثِ زاشتي حسالل
سطهبيِ هَضز ًيبظ ثطاي فؼبليت ثيوِ اتىبيي ٍ ثب ضػبيت ضَاثغي وِ اظ سَي ثيوِ هطوعي

خوَْضي اسالهي ايطاى اػالم

ذَاّس شس ،هدبظ ثِ لجَلي اتىبيي اظ سبيط هؤسسبت ثيوِ زاذلي( اػن اظ زٍلتي ،غيط زٍلتي ٍ ثجت شسُ زض هٌبعك آ ظاز ) ٍ
ذبضخي هي ثبشٌس.

تجظطُ -هؤسسبت ثيوِ هستمين ثب ضػبيت شطايظ هَضَع ايي هبزُ ثطاي هست زٍ سبل ثِ طَضت آظهبيشي (اظ تبضيد تظَيت)
هدبظ ثِ لجَلي اتىبيي ذَاٌّس ثَز.
آيين نامه شماره۴۰/۶
شَضايػبلي ثيوِ زض اخطاي هبزُ  17لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِگطي ،زض خلسِ هَضخ  « 15/12/1391آيييًبهِ
ضَاثظ تبسيس هؤسسبت ثيوِ غيطزٍلتي (آيييًبهِ شوبضُ  »)40ضا ثِ شطح ظيط اطالح ٍ ثِ ػٌَاى آييي ًبهِ شوبضُ ٍ 6/40
هىول آيييًبهِ هصوَض تظَيت ًوَز:
 - 1هبزُ  8ثِ شطح ظيط اطالح هيگطزز:
هبزُ - 8شرض يب اشربص حمَلي هؤسس هؤسسِ ثيوِ ثبيس حسالل سِ زٍضُ هبلي سبثمِ فؼبليت زاشتِ ثبشٌس ٍ هىلفٌس يه
ًسرِ اظ اسبسٌبهِ ٍ تطاظًبهِ ٍ حسبة ػولىطز سَز ٍ ظياى هظَة آى شرض يب اشربص حمَلي زض سِ سبل هبلي لجل ضا
ّوطاُ اظْبضًبهِاي هشتول ثط اسبهي اػضبي ّيئت هسيطُ ٍ سْبهساضاى ػوسُ (زاضاي ثيش اظ پٌح زضطسسْبم ) ٍ سبيط
اعالػبت ضطٍضي ثِ ثيوِ هطوعي اضائِ زٌّس.
- 2تجظطُ  1هبزُ  11ثِ شطح ظيط اطالح ٍ تجظطُّبي  5 ٍ 4ثِ ايي هبزُ اضبفِ هيگطزز:
تجظطُ  - 1زضطَضتي وِ هسضن وبضشٌبسي افطاز هَضَع ايي هبزُ زض ضشتِ ّبي غيط هطتجظ ثبشس ثِ شطط آًىِ ٍاخس سبيط
شطايظ الظم ثَزُ ٍ حسالل پٌح سبل تدطثِ هَثط هسيطيتي زاشتِ ثبشٌس ثيوِ هطوعي هي تَاًس ثِ تشريض ذَز ثب ػضَيت
آًْب زض ّيئت هسيطُ ٍ يب اىتظبة آًْب ثِ ػٌَاى هسيطػبهل ٍ لبئن همبم هسيطػبهل هَافمت ًوبيس  .زض ّططَضت حسالل سِ
پٌدن تؼساز اػضبي ّيئت هسيطُ ّط هؤسسِ ثيوِ ثبيس زاضاي هسضن هطتجظ ثبشٌس.
تجظطُ  -4زض طَضتي وِ شرض يب اشربص حمَلي ،ػضَ ّيئت هسيطُ هؤسسِ ثيوِ ثبشٌس ثبيس حسالل سِ زٍضُ هبلي سبثمِ
فؼبليت زاشتِ ثبشٌس.
تجظطُ  – 5تؼساز اػضبي ّيئت هسيطُ ثبيس حسالل پٌح ًفط ثؼالٍُ زٍ ًفط ػلي الجسل ثبشس ٍ ّوَاضُ حسالل سِ پٌدن اػضبي
اطلي هَظف ثبشٌس.
- 3هبزُ  14ثِ شطح ظيط اطالح هيگطزز :
هؤسس ثيوِ ًويتَاًٌس زض سبيط هؤسسبت ثيوِ
ُ
هبزُ ّ - 14يچ يه اظ اػضبي ّيئت هسيطُ ،هسيطػبهل ٍ لبئن همبم هسيطػبهل
(سطظهيي اطلي ٍ يب هٌبعك آظاز) ،وبضگعاضيّب ٍ ًوبيٌسگيّبي ثيوِ سوت زاشتِ ثبشٌس .
- 4هبزُ  ٍ 13تجظطُ  2هبزُ  17هلغي ٍ هبزُ  17ثِ ّوطاُ تجظطُ  1آى ثِ شطح ظيط اطالح هيگطزز:

هبزُ - 17ثطاي طسٍض پطٍاًِ فؼبليت ٍ ازاهِ فؼبليت هؤسسِ ثيوِ ثبيس طالحيت فٌي هؼبٍى فٌي ،هسيطاى (هسئَالى) فٌي زض
ّط يه اظ ضشتِّبي ثيوِاي ٍ ًيع اوچَئط هؤسسِ ثيوِ ثِ تبييس ثيوِ هطوعي ضسيسُ ثبشس .
تجظطُ  -1زض طَضت استؼفبء ،ػعل يب فَت ّط يه اظ هسيطاى فٌي هؤسسِ ثيوِ يب سلت شطايظ آًْب (ثِ تشريض ثيوِ
هطوعي ايط اى) ،هؤسسِ ثيوِ هَظف است حساوثط ظطف زٍ هبُ فطز ٍاخس شطايظ زيگطي ضا ثِ ثيوِ هطوعي ايطاى هؼطفي
ًوبيس .ثيوِ هطوعي ايطاى هَظف است حساوثط ظطف يه هبُ ًظط ذَز ضا زض هَضز طالحيت فطز هؼطفي شسُ اػالم وٌس .تب
ظهبى اًتظبة هسيط فٌي هَضز تأييس ثيوِ هطوعي ايطاى ،اًدبم ٍػايف ٍي ثط ػْسُ هسيط ػبهل يب لبئنهمبم هسيط ػبهل هؤسسِ
ثيوِ ذَاّس ثَز  .چٌبًچِ هؤسسِ ثيوِ ثِ ّط ػلت ثيش اظ سِ هبُ زض ّط يه اظ ضشتِ ّبي ثيوِ فبلس هسيط فٌي تأييس
طالحيت شسُ ثبشس ،ضئيس ول ثيوِ هطوعي ايطاى هَظف است زض اخطاي هبزُ  41لبًَى تأسيس ثيوِ هطوعي ايطاى ٍ ثيوِ
گطي هَضَع ضا ّوطاُ ثب پيشٌْبز هشرض زض شَضايػبليثيوِ هغطح ًوبيس.

