
 1صفحه 
 

 ساٌىماي ثثت وام خُدسَ تا استفادي اص تسٍيالت ششمت تٍمه ليضيىگ
 )َيژي اشخاص حقُقي(

 

 الف( مذاسك مُسد وياصمتقاضي َضامه حقُقي:
 عشي(. 2گزاسي ) فشَ ؽّبسٖ .1

 تىّيً فشَ ؽّبسٖ يه ٚ ِٙش ٚ اِضبء تٛعظ ِتمبضي ٚ ضبِٓ. .2

 تىّيً فشَ ؽّبسٖ دٚ ِٚٙش ٚ اِضبء تٛعظ ِتمبضي. .3

 ٗ جٙت ّٔبيٕذٖ ؽشوت ِتمبضي ثّٙشاٖ تصٛيش ؽٕبعٕبِٗ ٚ وبست ٍِي ّٔبيٕذٖ.ِؼشفي ٔبِ .4

 تصٛيش اعبعٕبِٗ ؽشوت ِتمبضي ٚ ؽشوت ضبِٓ. .5

 تصٛيش اظٙبسٔبِٗ ثجتي ؽشوت ِتمبضي ٚ ؽشوت ضبِٓ )ؽشوتٕبِٗ(. .6

 تصٛيش ؽٕبعٕبِٗ ٚوبست ٍِي اػضبي ٘يئت ِذيشٖ ؽشوت ِتمبضي ٚ ضبِٓ. .7

 تأعيظ آخشيٓ تغييشات ٚ تصّيّبت ؽشوت ٚ ضبِٓ.تصٛيش سٚصٔبِٗ سعّي حبٚي آگٙي  .8

 تصٛيش اظٙبسٔبِٗ ِبٌيبتي ٚ صٛستٙبي ِبٌي حغبثشعي ؽذٖ ؽشوت ٚ ضبِٓ عي عٗ عبي اخيش. .9

 آخشيٓ تشاص آصِبيؾي ؽشوت ِتمبضي ٚ ضبِٓ. .11

 پشيٕت گشدػ حغبة دٚ ِب٘ٗ آخش حغبثٙبي اصٍي ؽشوت ِتمبضي ٚ ضبِٓ ِّٙٛس ثٗ ِٙش ثبٔه. .11

 ِٚٙش ؽشوت ِتمبضي ٚضبِٓ. ؽشط تٍّيه حمٛلي ثب اِضبء لشاسداد اجبسٖ ثٗ .12

 )داسٔذگبْ حك اِضبء( اسائٗ گٛا٘ي اِضبء ِحضشي تٛعظ ِتمبضي ٚ ضبِٓ .13

 ب( دس صُستينً ضامه شخص حقيقي تاشذ مذاسك ريل مُسد وياص است:
 (.3تىّيً ٚ اِضبء فشَ تؼٙذ ضبِٓ/ضبِٕيٓ )فشَ ؽّبسٖ  .1

 عشي (. تصٛيش تّبَ صفحبت ؽٕبعٕبِٗ ضبِٓ )يه .2

 عشي(.2تصٛيش وبست ٍِي ٚوذپغتي ضبِٓ ) .3

 تصٛيش ِذاسن ِشثٛط ثٗ حشفٗ ٚ ؽغً ضبِٓ ؽبًِ : .4

 آخشيٓ فيؼ حمٛلي يب حىُ وبسگضيٕي.-( وبسِٕذ دٌٚت : گٛا٘ي اؽتغبي ثٗ وبس صبدسٖ ثٕبَ ؽشوت ثّٙٓ ٌيضيٕگ1-4

تصٛيش ٌيغت ثيّٗ عٗ ِب٘ٗ  -آخشيٓ فيؼ حمٛلي -يٕگ ( وبسِٕذ ثخؼ خصٛصي : گٛا٘ي اؽتغبي ثٗ وبس صبدسٖ ثٕبَ ؽشوت ثّٙٓ ٌيض2-4

 آخش ِّٙٛس ثٗ ِٙش ثيّٗ.

 ( وبعت : تصٛيش جٛاص وغت ِؼتجش)دسصٛست ٔذاؽتٓ اػتجبس،دفتشچٗ تّذيذ اػتجبس يب تىّيً فشَ تؼٙذ تّذيذ پشٚأٗ وغت(.3-4

  ( پضؽه :تصٛيش پشٚأٗ ِغت.4-4

 ( ٚويً : تصٛيش پشٚأٗ سعّي دادگغتشي.5-4

 فيؼ تٍفٓ ٚ يب ثشق ِحً عىٛٔت ضبِٓ. تصٛيش .5

 اسائٗ گٛا٘ي اِضبء ِحضشي تٛعظ ضبِٓ. .6

 ِب٘ٗ آخش ٚ گٛا٘ي ثبٔه دس صٛست تبئيذ تٛعظ ثبٔه. 3پشيٕت حغبة جبسي  .  7

(َ مذاسك اخز شذي دس مٍش َ امضاء ومايىذگيَسنُوتي ميثايست تُسظ ومايىذگي تشاتش اصل گشدد ) تُجً:مليً مذاسك ٌُيتي ،شغلي 

 شُد. ُست تصُية اعتثاس  تً ٌيچ عىُان مستشد وميص

 ج. وحُي استفادي اص تسٍيالت:
( الذاَ ّٔٛدٖ ٚ فشَ تىّيً ؽذٖ سا ثٗ ّ٘شاٖ  ِذاسن  2ٚ 1اثتذا ِتمبضي ٔغجت ثٗ تىّيً فشِٙبي دسخٛاعت تغٙيالت اص ؽشوت )فشَ  (1

 ّٔبيذ.  ِزوٛس دس ثٕذ٘بي اٌف ٚ ة جٙت تؾىيً پشٚٔذٖ الذاَ ِي

ػبت ِشثٛط ثٗ ِيضاْ دسآِذ ٚ داسائيٙب ٚ ثذ٘يٙب ِتمبضي ٚ ّ٘نٕيٓ ِذاسن ِبجتٗ ِشثٛط ثٗ آٔٙب صشفب  جٙت ثشسعي ٚضؼيت دسج اعال (2

ثبؽذ دس صٛست دسج اعالػبت خالف ٚالغ ؽشوت ِجبص خٛا٘ذ ثٛد  اػتجبسي ِتمبضي ٚ اسصيبثي تٛأبيي ِبٌي دس ثبصپشداخت الغبط اجبسٖ ِي

 اسائٗ خذِبت ثٗ ِتمبضي ٚ فغخ لشاسداد ِٕؼمذٖ ثب اٚ الذاَ ّٔبيذ.دس ٘ش ِشحٍٗ ٔغجت ثٗ تٛلف 
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ثبيذ فشد ٚاجذ ؽشايغي سا وٗ اص حغٓ ؽٙشت ٚ اػتجبس ثشخٛسداس ثبؽذ ثٗ ػٕٛاْ ضبِٓ ثٗ ؽشوت ِؼشفي ّٔبيذ ٚ ضبِٓ  ِي ِتمبضي (3

ء لشاسداد، اعٕبد تضّيٕي ِٛسد ٔيبص اػُ اص ثبيغت فشَ گٛا٘ي ضّبٔت حغٓ اجشاي تؼٙذات سا تىّيً ٚ اِضبء ّٔٛدٖ ٚ ّ٘ضِبْ ثب اِضب ِي

ِٛسد تبئيذ ؽشوت لشاس ٔگيشد الصَ اعت  ضبِٓ د٘ذ. تؾخيص اػتجبس ضبِٓ ثب ؽشوت ثٛدٖ ٚ چٕبٔنٗ ؽشوتچه ٚ ... سا ٔيض اِضبء ٚ تحٛيً 

 وٕذ. ِتمبضي فشد ٚاجذ ؽشايظ ديگشي سا ثٗ ػٕٛاْ ضبِٓ ِؼشفي ِي

ٚ گٛا٘ي  شٖ ثؼٕٛاْ ؽخصيت حميمي ثب اسائٗ سٚصٔبِٗ سعّي ٚ اعبعٕبِٗ، اصً ٔبِٗ اؽتغبي ثٗ وبسضّبٔت ِذيش ػبًِ ٚ يب اػضبء ٘يئت ِذي (4

 اِىبٔپزيش ِي ثبؽذ. اِضبء ِحضشي

 ثبؽذ : ثبؽذ ِذاسن ريً جٙت احشاص ٘ٛيت ضشٚسي ِي دعتگبٖ 2ؽخصيت حمٛلي ثٛدٖ ٚ خشيذاس ثيؼ اص دسصٛستيىٗ ِتمبضي  (5

 – يپشيٕت حغبة جبس–آگٙي تأعيظ  –آخشيٓ سٚصٔبِٗ سعّي ٚ آخشيٓ آگٙي تغييشات  –اعبعٕبِٗ  -فشَ اػتجبسعٕجي حمٛلي  (6

 ضّٕب  صحت اِضبء ِحضشي عجك آخشيٓ سٚصٔبِٗ سعّي . -اظٙبسٔبِٗ ِبٌيبت

دسصٛستيىٗ ِتمبضيبْ وبِيٛٔت ايغٛصٚ، تمبضبي عبخت ٚ ٔصت وبسثشي وّپشعي خبسج اص وبسثشي عبصي ؽشوت ثّٙٓ ديضي سا داؽتٗ  (7

 ي ثبيغت ٔغجت ثٗ تىّيً فشَ تؼٙذ عبخت وّپشعي الذاَ ّٔبيٕذ.ثبؽٕذ ِ

دسصٛستيىٗ ِتمبضي ٚ ضبِٓ لبدس ثٗ اسائٗ چه ٔجبؽٕذ، اخز چه اص ضبِٓ دَٚ ثب اسائٗ فشَ تؼٙذ ضبِٓ،تصٛيش ؽٕبعٕبِٗ ،گٛا٘ي اِضبء ٚ  (8

 اٚي ظٙش ٔٛيغي گشدد.پشيٕت حغبة جبسي ضبِٓ دَٚ ثالِبٔغ ِي ثبؽذ.پؾت چىٙب ِي ثبيغت تٛعظ ِتمبضي ٚ ضبِٓ 

دس صُست پزيشش تقاضاي استفادي اص تسٍيالت تُسظ ششمت، قشاسداد اجاسي تً ششط تمليل تيه متقاضي َ ششمت مىعقذ 
 خُاٌذ شذ تمُجة قشاسداد َ ششايظ اعطاي تسٍيالت :

  ؽٛد ٚ ضّٕب   اِضبء ظٙشٔٛيغي ِي 2الصِغت ِتمبضي ٔغجت ثٗ اسائٗ چىٙبي الغبط ٚ چىي ثٗ ِجٍغ وً ثذ٘ي وٗ ظٙش آٔٙب تٛعظ ضبِٓ ثب

تبسيخ عشسعيذ چىٙب ثش اعبط تبسيخ تحٛيً خٛدسٚ پٕجُ، پبٔضدُ٘ ٚ ثيغت ٚ پٕجُ  ٚ تايست اص وُع حساتٍاي شثنً شتاب تُدي ميچىٙب 

 ٘ش ِبٖ ثبؽذ، الذاَ ّٔبيذ.

 تمبضي اِىبْ اسائٗ چه ٔذاؽتٗ ثبؽذ چىٙبي ؽٛد دس صٛستيىٗ ثٗ ٘ش دٌيٍي ِ دس ساثغٗ ثب ثبصپشداخت الغبط، چه تٛعظ ِتمبضي صبدس ِي

 گشدد. ِي ظٍش چنٍا تُسظ متقاضي يا ضامه امضاءؽبيبْ روش اعت ِتمبثال  گشدد.  الغبط اص ضبِٓ اخز ِي
 ٕٗؽخص  اعٕبد ِبٌىيت خٛدسٚ ِٛسد اجبسٖ تب تغٛيٗ وبًِ لشاسداد )پشداخت آخشيٓ لغظ اجبسٖ( ثٗ ٔبَ ؽشوت ثبلي خٛا٘ذ ِبٔذ ٚدس پبيبْ ثب ٘ضي

 ِتمبضي اص عشيك دفتشخبٔٗ سعّي ثٗ ٔبَ ايؾبْ عٕذ صبدس ِيؾٛد.

 گشدد. ٘ضيٕٗ ثيّٗ ثذٔٗ عبٌٙبي آتي ثؼٙذٖ ِتمبضي ثٛدٖ وٗ ِتٕبعت ثب ِذت ثبصپشداخت چىٙبي آْ اخز ِي 

 أتظبس ٚ تأخيش دس تحٛيً تبسيخ تحٛيً خٛدسٚ ثش اعبط اِىبٔبت ؽشوت عبصٔذٖ خٛدسٚ خٛا٘ذ ثٛد ٚ ؽشوت ثّٙٓ ٌيضيٕگ دس لجبي افضايؼ صِب ْ

 خٛدسٚ ٘ينگٛٔٗ خغبستي ثٗ ِتمبضي پشداخت ٔخٛا٘ذ وشد.

  َتمبضبي خشيذ جذيذ، ِؾشٚط ثٗ الذاَ ّٔبيٕذ ثجت ٔبَ يب ضّبٔتتٛإٔذ جٙت خشيذ خٛدسٚ ثٗ ِٕظٛس  ِي فمظ يىجبسِتمبضي ٚ ضبِٓ ٘ش وذا.

 شايظ خٛػ حغبثي ايؾبْ ِٛسد ثشسعي لشاس گيشد.ايٓ خٛا٘ذ ثٛد وٗ لجال  تغٛيٗ حغبة وبًِ ّٔٛدٖ ٚ يب ايٕىٗ ؽ

(دس لجٛي تمبضبي ِؾتشيبْ جٙت اعتفبدٖ اص تغٙيالت اػتجبسي اجبسٖ ثٗ ؽشط تٍّيه ِختبس ثٛدٖ اِيذٚاس ؽشوت ثّٙٓ ٌيضيٕگ )عٙبِي ػبَ

 اعت ثب فشاُ٘ عبختٓ تغٙيالت ِزوٛس ٚ اسائٗ خذِبت ِٕبعت سضبيت ِؾتشيبْ ِحتشَ سا جٍت ّٔبيذ.

 تاشذ. مليً مذاسك دسيافتي اص متقاضي َ ضامه تً ٌيچ َجً قاتل استشداد ومي: تُجً

 

الت جٙت ثب اعالع ٚ لجٛي وٍيٗ ؽشايظ اػغبي تغٙيالت ٔغجت ثٗ دسخٛاعت تغٙي ....................................................................................................................ايٕجبٔت 

ؽٛد دس صٛست ٌضَٚ ٔغجت ثٗ اسائٗ اعٕبد ٚ يب  ( الذاَ ّٔٛدٖ ٚ ِتؼٙذ ِيػبَاجبسٖ ٚ خشيذ خٛدسٚ اص ؽشوت ثّٙٓ ٌيضيٕگ )عٙبِي 

ِذاسن وغشي يب تىّيٍي جٙت تغٙيً ٚ تغشيغ دس وبسؽٕبعي ٚ اػتجبسعٕجي، عجك ٔظش وبسؽٕبط ٌيضيٕگ الذاَ ّٔبيُ ضّٕب  

 وٍيٗ ِذاسن ِٛسد ٔيبص ثٗ تؾخيص وّيتٗ اػتجبسعٕجي اعت.تحٛيً خٛدسٚ ِٕٛط ثٗ تىّيً 
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