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محل ثبت  :تهزان
ب ) تاریخچه و سوابق فعالیت :

در اردیثْطت هاُ سال  1376تا ّذف تَسعِ ٍ تزٍیج فزٌّگ همذس لزض الحسٌِ در جاهعِ ٍ تِ هٌظَر هزتفع ًوَدى هطکالت
الطار هختلف جاهعِ اس جولِ ایثارگزاى عشیش صٌذٍق لزض الحسٌِ رسالت تأسیس ٍ در طَل ایي دٍراى خذهات هختلفی را ارائِ
ًوَدُ است .
پزداخت تعذاد  540000فمزُ تسْیالت در لالة لزض الحسٌِ  ،اضتغال ً 910فز اس جَاًاى هتعْذ ٍ ایجاد تستز استفادُ اس خذهات
هذرى تخطی اس الذاهات اًجام ضذُ هی تاضذ .
تا تَجِ تِ فزاخَاى تاًک هحتزم هزکشی ٍ ًظز هذیزاى صٌذٍق لزض الحسٌِ رسالت  ،همزر گزدیذ پیگیزی تثذیل صٌذٍق رسالت تِ
تاًک لزض الحسٌِ رسالت اًجام ضَد کِ در ًتیجِ آى  ،الذاهات سیز تِ عول آهذُ است :
-1اخذ هَافمت اصَلی تاًک لزض الحسٌِ رسالت اس تاًک هحتزم هزکشی در تاریخ 1389/3/26
-2تصَیة اساسٌاهِ تاًک لزض الحسٌِ رسالت در ضَرای هحتزم پَل ٍ اعتثار در تاریخ 1389/11/4
 -3اًجام پذیزُ ًَیسی سْام تاًک لزض الحسٌِ رسالت ٍ ٍاریش سزهایِ تأسیس تاًک تِ حساب تاًک هحتزم هزکشی در تاریخ
1390/4/7
-4تزگشاری هجوع عوَهی تاًک لزض الحسٌِ رسالت در تاریخ 1390/5/24
-5اخذ هجَس اس تاًک هزکشی جْت اًجام هزاحل ثثت تاًک در تاریخ 1390/11/11
 -6اخذ مجوس شزوع فعالیت بانک قزض الحسنه رسالت اس بانک مزکشی در تاریخ 1391/5/26

میشان سزمایه و تعذاد سهام
سزهایۀ تاًک هثلغ  500/000/000/000ریال ،پاًصذ هیلیارد ریال است کِ تِ پاًصذ هیلیَى سْن عادی یکّشار ریالی تا ًام
تمسین ضذُ ٍ تواهاً پزداخت گزدیذُاست.
تثصزُ  :1در صَرتی کِ سزهایِ تاًک تز اثز سیاى اس هثلغ فَق کوتز ضَد تاًک هکلف است حذاکثز ظزف  6هاُ سزهایِ خَد را
تکویل ًوایذ .در ّز صَرت تاًک تایذ ّوَارُ همزرات کفایت سزهایِای را کِ تاًک هزکشی ٍضع هیًوایذ رعایت کٌذ.
تثصزُ :2سمف هجاس تولک سْام تِ طَر هستمین یا غیز هستمین تزای ّز ضزکت سْاهی عام یا تعاًٍی سْاهی عام یا ّز
هَسسِ یا ًْاد عوَهی غیزدٍلتی دُ درصذ (  ٍ )٪10تزای اضخاظ حمیمی ٍ سایز اضخاظ حمَلی پٌج درصذ (  )٪5تعییي
هیضَد .هعاهالت تیص اس سمفّای هجاس در ایي تثصزُ تَسط ّز یک اس اضخاظ هذکَر تاطل ٍ هلغیاالثز است .افشایص سمف
سْن هجاس اس طزیك ارث ًیش هطوَل ایي حکن است ٍ ٍراث ٍ یا اٍلیاء لاًًَی آًْا هلشم تِ فزٍش هاساد تز سمف ،ظزف هذت دٍ
هاُ پس اس صذٍر گَاّی حصز ٍراثت خَاٌّذ تَد .افشایص لْزی سمف هجاس سْام تِ ّز طزیك دیگز تایذ ظزف هذت سِ هاُ تِ
سمفّای هجاس ایي تثصزُ کاّص یاتذ .اضخاظ حمیمی سْاهذار تاًک ٍ اعضاء خاًَادُ آًْا ضاهل ّوسز ،فزسًذاى ٍ ّوسزاى
آًاى ،تزادر ،خَاّز ،پذر ٍ هادر هٌحصزاً تا سمفی هجاس ّستٌذ سْام داضتِ تاضٌذ کِ ًتَاًٌذ هطتزکاً تیص اس یک عضَ ّیات
هذیزُ را در ایي تاًک تعییي کٌٌذ.

