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 : مقدمه

مجلس شوراي اسالمي و قانون بخـش تعـاون اقتصـاد     22/10/83پولي مصوب  متشكلبر اساس قانون تنظيم بازار غير 

ا و دستورالعمل اجرائي تأسيس، فعاليت و نظارت بر شركتهاي تعاوني اعتبار و به منظور جلب و توسعه پس انداز و .ا.ج

و همچنـين   شركت تعاوني ،ن و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانورديتأمين بخشي از نيازهاي مالي و اعتباري كاركنا

هـاي شـركت تـدوين و بـه تصـويب       نامـه  آئيندر راستاي تعيين چارچوب و ايجاد نظم در كليه امور مربوط به تعاوني 

الجـرا  مجمع عمومي شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سـازمان بنـادر و دريـانوردي رسـيده اسـت و الزم ا     

 :باشد كه در آن عبارات به كار برده شده به شرح ذيل مي.است

 سازمان بنادر و دريانوردي:  سازمان -1

 شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي :تعاوني  -2

سپرده نـزد   كليه پرسنل شاغل و بازنشسته سازمان بنادر و دريانوردي كه عضو تعاوني و داراي حساب: اعضاء  -3

 .باشند اين تعاوني مي

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سرمايه گذاري به نـام اعضـاء و همچنـين اخـذ      :منابع  تأمين -4

 كمك و هداياي نقدي و غير نقدي از دولت، اشخاص حقيقي و يا حقوقي 

قررات و اساسنامه تعـاوني  پرداخت وام قرض الحسنه اعطائي و ساير تسهيالت در چارچوب م :تخصيص منابع  -5

 به اعضاء 

توديع وجوه به حساب سپرده بلنـد مـدت و كوتـاه مـدت نـزد بانكهـا و مؤسسـات         :ساير فعاليتهاي شركت  -6

اعتباري مجاز، خريد سهام اتحاديه تعاوني اعتبار مربوطه و خريـد اوراق مشـاركت دولتـي و يـا تضـمين شـده       

نگي شركت، دريافت كارمزد و سود بر اساس سياستهاي پـولي،  توسط دولت و بانكها در چارچوب مديريت نقدي

 .اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور و ساير خدمات بانكي مجاز
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آيين نامه حدود وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مدير عامل شركت تعاوني اعتبار 

 كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي
 

قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران و مفـاد اساسـنامه مـورد    ) 39(نه ر اساس ماده سي و ب

كه از اين پس بـه اختصـار   اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي  عمل شركت تعاوني

 نامـه  آييناختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل تعاوني مطابق با مواد اين  ،تعاوني ناميده مي شود وظايف

مديرعامل مكلف است وظايف خود را با رعايت مقـررات قـانون بخـش تعـاوني اقتصـاد      .تعيين مي گردد

 .مصوبات مجامع عمومي و هيات مديره انجام دهد ،ها نامه آيين اساسنامه تعاوني، ،جمهوري اسالمي ايران

 

  :تصميمات آن هاوظايف و اختيارات مديرعامل درخصوص دعوت هيات مديره و ثبت  -1 ماده

هفته يك بـار در موعـد و محـل    ) 2(دعوت كتبي هيات مديره جهت حضور در جلسه حداقل هر دو  -1-1

 .معيني كه قبالً به تصويب هيات مديره رسيده است

مديرعامل مي تواند عالوه بر دعوت هيات مديره جهت شركت در جلسات عادي در مواقع ضـروري  

چنانچه دعوت برگزاري جلسه هيات .سه فوق العاده دعوت نمايدهيات مديره را جهت حضور در جل

نايب رئيس و يا اكثريت اعضاء هيات مديره صورت گرفته باشـد مـدير عامـل     ،مديره توسط رييس

 .همكاري الزم درخصوص برگزاري جلسه خواهد نمود

ق و مدارك مربـوط  درج دستور جلسه در دعوتنامه همراه با توضيحات الزم و يا ارسال تصوير سواب -1-2

 .به ضميمه آن جهت مالحظه هيات مديره

ارسال نسخه اي از دعوتنامه تشكيل جلسات عادي و يا فوق العاده هيـات مـديره همزمـان بـراي      -1-3

 .بازرسان تعاوني/ بازرس 

تهيه دفتر صورت جلسات هيات مديره كه داراي شماره پياپي بوده و حتي االمكـان مطـابق نمونـه     -1-4

 .تنظيمي وزارت تعاون باشد
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 .و پيشنهادهاي اجرايي درجلسه هيات مديره ها هبرنام ،گزارش عمليات و فعاليت انجام شده -1-5

پيگيري ثبت خالصه اي از مذاكرات و همچنين تصميمات هيات مـديره دردفتـر صـورت جلسـات      -1-6

ه در جلسه حضور دارنـد و  هيات مديره توسط منشي هيات مديره با قيد تاريخ و اسامي مديراني ك

 .يا غايب مي باشند و امضاء ذيل صورت جلسه توسط حاضرين

بـه عمـل آمـده در جلسـات شـركت      تهيه صورت اسامي اعضاء هيات مديره كه بر اساس دعـوت   -1-7

ساعات حضور و غياب آن ها به صورت ماهانه و ارائه جمع بنـدي سـاالنه    ،اسامي غايبين ،اند نموده

 .يرهآن به هيات مد

 وظايف و اختيارات مدير عامل در بخش اداري و پرسنلي  -2ماده 

 .تاسيسات و ساير دارايي هاي تعاوني ،حفظ و نگهداري وجوه نقد -2-1

دفتر صـورت جلسـات مجـامع     ،دفاتر قانوني ،مدارك ،اوراق بهادار ،حفظ و نگهداري مناسب اسناد -2-2

 .دفتر سهام و سوابق مكاتبات ،عمومي و هيات مديره

 .مدارك و درخواست هاي وارده درخصوص پرداخت وجه و دادن مجوز صدور چك ،بررسي سوابق -2-3

نظارت بر تحرير منظم دفاتر قانوني و تنظيم محاسبات روزانه و نگهداري آن ها با رعايـت اصـول و    -2-4

 .موازين حسابداري به نحو مطلوب

ماهه عملكرد مالي تعاوني به همـراه تجزيـه و تحليـل و    ) 3(تراز آزمايشي سه پيگيري جهت تهيه  -2-5

 طرح آن در جلسه هيات مديره و پيگيري ارسال نسخه اي از آن به بازرس

اي از  پيگيري جهت تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و عملكرد ساالنه تعاوني و تسـليم نسـخه   -2-6

از آن پس از تاييد هيات مديره بـه بـازرس و وزارت تعـاون     آن به هيات مديره و تحويل نسخه اي

 .ماه قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه تعاوني) 1(حداقل يك 

پيگيري و اقدام در جهت تكميل و ارسال به موقع اظهارنامه مالياتي و صورت جلسه مجمع عمومي  -2-7

 .ساالنه به حوزه مالياتي مربوط



 

گان سازمان بنا� و �یا�وردی�ر�ت �عاو�ی �ر�ت �عاو�ی   گان سازمان بنا� و �یا�وردیا�تبار کار�نان و باز�ش��   ا�تبار کار�نان و باز�ش��

 
 

6 

 

در دستور جلسه هيات مديره و تهيـه پـيش   ) در موعد قانوني(دعوت مجامع عمومي  قرار دادن موضوع -2-8

 .نويس دعوت مجامع عمومي و انجام اقدامات الزم جهت انتشار آگهي دعوت پس از تاييد و امضاء

 ،بازرسان تعـاوني و تكثيـر صـورت هـاي مـالي     / پيگيري جهت اخذ گزارش هيات مديره و بازرس  -2-9

بازرسان به تعداد مناسب جهت ارائه به اعضـاء متقاضـي در   / گزارش هيات مديره و بازرس  ،بودجه

 .روز قبل از برگزاري مجمع عمومي) 15(محل تعاوني از حداقل پانزده 

مباشرت و نظارت در مخارج جاري تعاوني با رعايـت صـرفه و صـالح و بودجـه مصـوب سـاالنه و        -2-10

 .مصوبات هيات مديره

ئه گزارش فعاليت هاي جاري تعاوني به هيات مديره به نحوي كه هيچ يك از عمليات و اقـدامات  ارا -2-11

 .از نظر هيات مديره مكتوم نماند

نظارت بر واريز وجوه حاصل از عمليات روزانه تعاوني به حساب جـاري تعـاوني در بانـك هـا يـا       -2-12

  صندوق تعاون

ميزان تضمين متناسب با سقف تنخواه و اخذ وجه الضـمان   انتخاب مسئول تنخواه گردان و تعيين -2-13

 .به ميزان تعيين شده

اقدام در جهت تحت پوشش بيمه قراردادن اموال و دارايي و همچنين كاركنان تعاوني با اخذ مجوز  -2-14

 .از هيات مديره

 .پيشنهاد حسابرسي از عملكرد تعاوني در صورت لزوم به هيات مديره -2-15

داران و تعيـين شـماره    در دفتر سـهام ) مشخصات و نشاني( ت و مراقبت در ثبت نام اعضاء نظار -2-16

 .عضويت براي آنان) يا دفترچه (، تشكيل پرونده و صدور كارت عضويت آنان

 ،صورتي كه تعاوني براي اعضاء به ميزان سهامي كه خريداري نموده اند ورقه سهم صادر نكرده باشـد در -2-17

 .مدير عامل مكلف است با اخذ مجوز از هيات مديره نسبت به تهيه و صدور برگ سهام اقدام نمايد
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تهيه صورت تقسيم سود ويژه ساالنه و ارائه آن به هيات مـديره جهـت طـرح در جلسـه مجمـع       -2-18

 .عمومي

لي و دفـاتر  صورت هـاي مـا   ،بازرسان همكاري نموده و مدارك/ مدير عامل موظف است با بازرس  -2-19

لطمه وارد نشـود در   يبه طريقي كه به فعاليت عادي تعاون ،قانوني را در صورت مراجعه و درخواست

 .اختيارشان قرار دهد

حل اختالف كارگري و ساير مراجع به منظـور دفـاع از    ،مراجعه به هيات هاي حل اختالف مالياتي -2-20

 .حقوق تعاوني با داشتن وكالت يا نمايندگي حقوقي تعاوني

 .تهيه و تامين نيازمندي ها و وسايل و امكانات مورد نياز براي گردش عادي فعاليت تعاوني -2-21

ـ  -2-22 ه مصـوب سـاالنه و اخـذ    پيشنهاد استخدام پرسنل مورد نياز به هيات مديره در چارچوب بودج

 .مجوز الزم و اقدام درخصوص مصاحبه و گزينش افراد واجد شرايط

 .اقدام در مورد تكميل پرونده و سوابق اداري و پرسنلي كاركنان -2-23

 .نظارت بر رعايت شئونات و برخورد مناسب پرسنل با اعضاء و مراجعين به تعاوني -2-24

 ،اخطار شـفاهي  ،ني و برخورد قانوني با متخلفين حسب مورد تذكرنظارت بر فعاليت كاركنان تعاو -2-25

 .كسر حقوق معادل مدت غيبت ،اخطار كتبي

 .شرح وظايف كاركنان ،تهيه نمونه قراردادهاي استخدامي -2-26

اقدام در جهت ارتقاء معلومات شغلي و حرفه اي كاركنان و فراهم نمودن شرايط الزم بـه منظـور    -2-27

 .ي آموزشي و تخصصي الزمها هدورشركت آنان در 

براساس دسـتورالعمل هـاي داخلـي مصـوب      ،اخذ تضمين از كاركنان به نسبت مسئوليت آن ها -2-28

 .مجمع عمومي

 صدور مجوز پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه پرسنل تعاوني در چارچوب بودجه مصوب ساالنه  -2-29
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پيشنهاد به هيات مديره جهت پرداخت پاداش به كاركنان به منظور ايجاد انگيزه در افزايش ارائـه   -2-30

 و بهترخدمات بيشتر 

 .اظهارنظر درخصوص درخواست مرخصي كاركنان و موافقت يا مخالفت با آن با رعايت مقررات مربوط -2-31

 .اوراق داراي سربرگ نام و مشخصات تعاونياقدام در نصب تابلوي نام تعاوني در محل مناسب و تهيه  -2-32

 وظايف و اختيارات مديرعامل در انجام فعاليت هاي اقتصادي  - 3ماده 

 نامـه  آيـين خدمات و ساير فعاليت هاي اقتصادي بـا رعايـت    ،)خريد و فروش(انجام امور بازرگاني  -3-1

 .معامالت مصوب مجمع عمومي

 .هيات مديره جهت تصويب درتنظيم پيش نويس قراردادهاي معامالتي مورد نياز -3-2

نظارت برحسن اجراي قراردادهاي منعقده بين تعاوني و اشخاص ديگر اعم از اشخاص حقيقـي يـا    -3-3

 .حقوقي

اسناد تعهدآور مالي تعاوني به اتفاق عضو يا اعضاء هيات مـديره كـه داراي    ،اوراق ،امضاء قراردادها -3-4

 .امضاء مجاز مي باشند

 .امضاء و ارسال مكاتبات عادي تعاوني با مهر تعاوني -3-5

طرح و پيگيري دعاوي حقوقي تعاوني در محاكم و مراجع قضايي و قانوني راسـاً يـا توسـط وكيـل      -3-6

 .براساس مصوبه هيات مديره

 .ها هوظايف و اختيارات مديرعامل در تهيه طرح ها و برنام -4ماده 

تهيه برنامه فعاليت، توسعه و سرمايه گذاري، عملياتي كوتاه مدت و بلند مدت تعاوني و پيشنهاد آن  -4-1

 .به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي

مصوب و پيشنهاد آن به هيات مديره جهـت  تهيه و تنظيم بودجه ساالنه تعاوني در چارچوب برنامه  -4-2

 .بررسي و تصميم گيري و طرح در جلسه مجمع عمومي
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هـاي   نامه آيينساير دستورالعمل ها و  مالي و معامالتي و ،ي پرسنليها نامه آيينتنظيم پيش نويس  -4-3

 .مورد نياز و ارائه آن به هيات مديره جهت طرح در جلسه مجمع عمومي

 ساير موارد  - 5ماده 

مديرعامل تعاوني نمي تواند در معامالتي كه با تعاوني يا به حساب تعاوني مي شود به طور مسـتقيم   -5-1

 .يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شود

مديرعامل نمي تواند معامالتي نظير معامالت تعاوني كه متضمن رقابت با تعاوني باشد انجـام دهـد    -5-2

نچه از اين مقررات تخلف كند و تخلف او موجب ضرر تعاوني گردد مسئول جبـران آن خواهـد   چنا

 .ويت منفعت استقاعم از ورود خسارت يا ت ،ين بندمنظور از ضرر در ا.بود

بـديهي اسـت در   مديرعامل تعاوني حق ندارد هيچ گونه وام و يا اعتباري از تعاوني تحصيل نمايـد   -5-3

صورت عضويت مديرعامل تعاوني وي مي تواند از تسهيالت مربوطه همانند و مشابه سـاير اعضـاء   

 .تعاوني نمي تواند ديون وي را تضمين يا تعهد كندبرخوردار باشد در هر صورت 

مديرعامل شخصاً مسئول اعمالي است كه در سمت مزبور انجـام مـي دهـد و مسـئوليت جبـران       -5-4

ضرر و زياني كه بر اثر سوء مديريت و يا تخلف از انجام وظايف و تكاليف مقرره و يـا قصـور    هرگونه

 .در انجام وظيفه ماداً و معناً اعم از اتالف و تسبيب به تعاوني وارد گردد به عهده وي مي باشد

مقـررات  بـا   چنانچه در جريان انجام امور تعاوني مديرعامل تشخيص دهد كه مصوبه هيات مـديره  -5-5

مكلـف اسـت    ،ي داخلي و يا مصوبات مجامع عمومي مغاير مي باشـد ها نامه آيين ،اساسنامه ،قانوني

كتبـاً بـه هيـات مـديره جهـت طـرح در جلسـه و         ،قبل از اجراي مصوبه مغايرت آن را با مقررات

اقدام مسئوليت  ،عدم تجديدنظر هيات مديره و تاكيد بر اجراي مصوبه.تجديدنظر در آن اعالم دارد

 .را كالً متوجه هيات مديره تعاوني خواهد نمود
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هرگاه چك تعاوني كه به امضاء مديرعامل رسيده است بي محل باشد وي عالوه بر صـاحب حسـاب    -5-6

ها نيز رسيده است در پرداخت وجه چك مسئوليت و ديگر افرادي كه چك به امضاء آنيعني تعاوني 

 .تضامني خواهد داشت

موظف است متناسب با فعاليت تعاوني نسبت به انتخاب مديرعامل كه داراي كـارايي،  هيات مديره  -5-7

مشـروط بـه عـدم اشـتغال در     حقوق و مزاياي مـديرعامل  .اقدام نمايدالزم باشد تجربه  و تخصص

برابر حداقل حقوق و دسـتمزد   10سازمان متناسب با حجم فعاليت و مسئوليت هاي محوله حداكثر 

مشمول قانون كار كه همه ساله اعالم مي گردد توسط هيـأت مـديره تعيـين و در    ماهيانه شاغلين 

 .بودجه ساالنه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد

 .مديرعامل موظف است نسبت به ارائه تضمين مناسب براساس اعالم هيات مديره اقدام نمايد -5-8

در اساسنامه مورد عمل و دستورالعمل ها انجام ساير مصوبات هيات مديره در حدود مقررات قانوني  -5-9

و سـاير قـوانين و مقـررات موضـوعه      ي مصوب وزارت تعاون و مجامع عمومي تعاونيها نامه آيين و

 .انجام دهد

بنـد در تـاريخ   ) 57( هفـت ماده و مشتمل بر پنجـاه و  ) 5(به پيشنهاد هيات مديره در پنج  نامه آييناين 

پيش بيني نشـده اسـت    نامه آيينتصويب مجمع عمومي عادي رسيده است آنچه در اين به   19/06/1392

 .براساس قانون و مقررات بخش تعاوني و ساير قوانين و مقررات موضوعه خواهد بود
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شركت تعاوني اعتبار كاركنان و تأمين منابع و اعطاي تسهيالت مالي  نامه آئين

 دريانورديبازنشستگان سازمان بنادر و 

 

 آئين نامه تأمين مالي شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي

سياست اصلي شركت تعاوني در تجهيز منابع مالي بر آن است كه تا حد امكان از منابع مالي اعضاء بـراي  

ي هـا  هعضاء و افتتاح سـپرد اين امر از طريق دريافت حق عضويت از ا.پيشبرد اهداف شركت استفاده كند

بـديهي اسـت   .عملي خواهد شد ،)كوتاه مدت و بلند مدت(ي مدت دار ها هقرض الحسنه و همچنين سپرد

كه در اين راستا، اخذ وام قرض الحسنه و تسهيالت اعتباري از بانكها و مؤسسات اعتبـاري مجـاز نيـز در    

هداياي نقدي و غيـر نقـدي از دولـت اشـخاص     ضمن اينكه اخذ كمك و .دستور كار اين شركت قرار دارد

 .حقيقي و يا حقوقي نيز از جمله فعاليتهاي شركت تعريف شده است

 شرايط عضويت -1ماده

اعضاء تعاوني اعتبار عبارتند از كاركنان و بازنشستگان سـازمان بنـادر و دريـانوردي كـه داراي شـرايط      

به تصويب هيات مديره رسـيده و ميـزان سـهام     اساسنامه شركت بوده و عضويت آنها  11مندرج در ماده 

تواننـد بـه    اعضاء تعاوني اعتبار كه از خدمت بازنشسـته شـوند مـي   .الزم راخريداري وتعهد نموده باشند

 .عضويت در شركت ادامه دهند

هر عضو در صورتي عضويت رسمي تعاوني اعتبار را دارا خواهد بود كه پرداخت ارزش ريالي  -1تبصره 

 .تعهد نموده باشدپرداخت يا  سهم از سهام تعاوني اعتباريك حداقل 

براي عضويت در تعاوني اعتبار، متقاضي بايد تقاضاي عضويت خود را مطـابق نمونـه اي كـه     -2تبصره

توسط مدير عامل تعاوني اعتبار در اختيار وي قرار ميگيرد تكميل و پـس از امضـاء بـه همـراه     

 .نمايدمدارك ذيل تحويل تعاوني اعتبار 

 تصوير آخرين حكم كارگزيني -الف
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 اصل معرفي نامه از كارگزيني محل خدمت -ب

ميزان حداقل و حداكثر سهام قابل خريد براي عضو پس از تصويب مجمع عمومي با توجه بـه   -3تبصره 

هر عضو مي تواند تقاضاي خريد سـهام بيشـتري   .قانون تعاون، توسط هيات مديره اعالم مي گردد

ضـمن رعايـت   (اين درخواست بايد مورد موافقت مورد موافقت هيـأت مـديره تعـاوني     را بنمايد

 .قرار گيرد) حداكثر سهام 

 : نقل و انتقال سهام -2ماده

كه عضو تعاوني اعتبار درخواست نمايد سهام وي به عضو ديگر تعاوني اعتبار ويا به فرد واجد درصورتي -1

بـا رعايـت   (مديره مطرح و پس از موافقت هيـات مـديره    شرايط عضويت انتقال يابد، موضوع در هيات

مراتب نقل و انتقال و مشخصات انتقال گيرنده در دفتر سـهام  ) سقف حداكثر سهام مجاز براي هر عضو

 .مي رسد)انتقال گيرنده و انتقال دهنده (ثبت و به امضاء طرفين 

كه شـرط عضـويت در تعـاوني اعتبـار     در صورتي كه مانده سهام انتقال دهنده سهم، از حداقل سهام  -2

است كمتر باشد، انتقال دهنده از عضويت تعاوني اعتبار خارج شده و مطالبات وي بابت بقيه سهام طبق 

 .مقررات مورد عمل تعاوني اعتبار به وي پرداخت خواهد شد

 17ات و مـاده  هر عضو اختيار دارد از تعاوني اعتبار خارج شود و در اين صورت مطالبات وي طبق مقرر -3

 .اساسنامه محاسبه و پس از كسر بدهي ها پرداخت ميشود

در صورت تشخيص و پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي هريك از اعضاء يك يا چند شرط  -4

را از دست بدهد از تعاوني اعتبـار خـارج و بـا وي    ) اساسنامه 16موضوع ماده (از شرايط عضويت اعضاء 

 .سنامه رفتار خواهد شداسا 17مطابق ماده 

 .طريق ممنوع بوده و فاقد اعتبار استاين نقل و انتقال سهام به جز از  -5
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 :ي شركت تعاونيها هانواع سپرد -3ماده

 )حق عضويت(حساب سپرده پس انداز اعضاء  -1

 حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز -2

 )كوتاه مدت(حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار  -3

 )بلند مدت(سرمايه گذاري مدت دار حساب سپرده  -4

 :حساب سپرده پس انداز اعضاء -1

ي عضويت در شـركت  اگان سازمان كه تقاضشستنشود كه هر يك از كاركنان و باز به سپرده اي اطالق مي 

دهنـد بـا    بايست اين سپرده را افتتاح نمايد كه با اعطاء وكالت بـه تعـاوني اجـازه مـي     تعاوني را دارد مي

ريـال از   صـد هـزار  هماهنگي مديريت امور مالي سازمان مبلغ حق عضويت كه هر ماه مبلغ معيني معادل 

ه حساب معرفي شـده از سـوي تعـاوني    ليست حقوق دريافتي ماهانه آنان به عنوان حق اشتراك كسر و ب

اين مبلغ در حساب سپرده پس انداز آنان منظور و در پايان هر سال مالي به حسـاب سـرمايه   .واريز نمايد

 .منظور خواهد شدپس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده بنام آنان 

ه ايشـان و سـابقه   در پايان سال مالي سود خالص شركت بين سهامداران شركت تعاوني به نسبت سرماي«

 »شركت تعاوني تقسيم خواهد شد درعضويت 
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 :  حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز -2

قرض الحسنه وجوهي است كه از طرف اعضاء به عنوان سپرده قرض الحسنه پس انداز به شركت تعـاوني  

 .واگذار ميگردد تا جهت رفع نيازمنديهاي مالي اعضاء مصرف گردد

تعريف مزبور اعضاء ميتوانند منابع مالي خود را در حساب قرض الحسنه قابل برگشـت  بنابراين با توجه به 

تعهد شده اي نزد شركت تعاوني نگهداري نموده و شركت تعاوني نيز به عنوان امين آنان ميتواند نسبت به 

ه نمايند رفع حوائج و نيازمنديهاي مالي ضروري كوتاه مدت اعضاءكه نميتوانند از تسهيالت ديگري استفاد

بديهي است سپرده گـذاران هـر زمـان كـه     .اقدام و به عنوان وام قرض الحسنه در اختيار آنان قراردهند

 .بخواهند ميتوانند با مراجعه به شركت تعاوني تمام يا قسمتي از سپرده خود را دريافت نمايند

 افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقيقي -1-2

به سن هجده سال تمام رسيده و يا حكم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد ميتواند به نام خـود   هر شخصي كه

 .يا كساني كه تحت واليت و يا قيوميت او باشند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد

 .حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او ميباشد

حقق شرايط فوق متقاضي مي بايستي ابتدا شرايط عمومي افتتاح حساب سـپرده قـرض الحسـنه پـس     لذا با توجه به ت

پس از امضاء ذيـل شـرايط عمـومي    .و در صورت قبول با قيد تاريخ آن را امضاء نمايد را مطالعه نموده) ظهر نمونه(انداز

 .مشخصات كامل خود را در كارت نمونه نوشته و محل مخصوص را امضاء نمايد

 افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص صغير -2-2

حق برداشت از  ،حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد)فرزندان اعضاء(اعضاء ميتوانند براي اشخاص صغير

و يا ارائه حكم رشد صادره از طرف دادگاه ) سال تمام 18(به سن قانوني ) صغير(اين حساب تا رسيدن صاحب حساب 

با ولي قهري و در صورت نداشتن ولي قهري با قيم يا وصي او ميباشد، در اين رابطه رعايت نكات ذيل ضروري  ،صالحه

 .مي باشد
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نسبي و سببي و اشخاص ديگـر چنانچـه متقاضـي     براي صغير از طرف خويشاوندان افتتاح حساب و برداشت از حساب

صورت نبودن ولي در برداشت از وجوه حساب باشند به دليل اينكه حق برداشت از اينگونه حسابها قانونا با ولي قهري و

 .مقدور نيست  ،يا وصي با ارائه قيم نامه و وصايت نامه رسمي ميباشد قيم ،قهري

وصـي بايسـتي وصـايت نامـه رسـمي       ،كه وصي و قيم هم بازكننده و هم برداشت كننده از حسـاب باشـند   در صورتي

داشته و هنگام برداشت از حساب ارائه دهد و قيم نيز اجازه نامه رسمي از اداره امور مديريت شعب منطقه دادگسـتري  

 .به شركت تعاوني ارائه نمايد

خـود فقـط حسـاب     هسـتند ميتواننـد بـراي فرزنـدان صـغير     ) يا جد پـدري پدر (مادران اطفالي كه داراي ولي قهري 

سـال منحصـرا بـا افتتـاح      18الحسنه پس انداز افتتاح نمايند و حق برداشت از حساب مزبور تا رسيدن بـه سـن    قرض

 .كننده حساب خواهد بود

 افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز مشترك-3-2

در .تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماينـد ممكن است دو نفر يا بيشتر 

بايسـتي نحـوه    ،اين صورت با رعايت شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسـنه پـس انـداز و تكميـل كـارت افتتـاح      

ر شـرايط  سـاي .برداشت و ميزان سهم هر يك از مشتركين در ذيل كارت درج و از طرف صـاحبان حسـاب امضـاءگردد   

 .حساب همانند قرض الحسنه پس انداز عادي ميباشد

 :تبصره

در صورتي كه شركا به هنگام افتتاح حساب ميزان سهم خود را مشخص نموده باشند و هر يك بـه تنهـايي هـم حـق     

مشـخص   )كه قبل از فوت شريك متوفي(در قيد حيات هستند تا ميزان سهم خود كه برداشت داشته باشند، شركايي 

 .باشد حق استفاده و برداشت از حساب را خواهند داشت شده

واحدهاي اجرائي و شـركتهاي  (افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقوقي -4-2

 )زير مجموعه سازمان

توانند به منظور تسهيل در برقـراري ارتبـاط مـالي مبـادرت بـا       واحدهاي اجرائي و شركتهاي زير مجموعه سازمان مي

تعـاوني هـا و    ،اين اشخاص حقوقي ماننـد شـركت هـا   .افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز نزد تعاوني نمايند

شركت نامه، اساسـنامه،روزنامه  (پس انداز با ارائه مدارك الزم  موسسات ميتوانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه
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در اساسنامه .اقدام نمايند  ...)آخرين تغييرات حاصله وصورتجلسه مجمع عمومي مبني بر  آگهي تاسيس اوليه، رسمي،

ضمنا به منظـور تكميـل   .و افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز قيد شده باشد شركت بايد اجازه انجام عمليات بانكي

مدارك مورد نياز ضرورت دارد تعهد نامه مندرج را از مديران وصاحبان امضاء اشخاص حقوقي اخـذ و پـس از گـواهي    

بـه  (شـايان ذكـر اسـت موسسـات و شـركتهاي دولتـي       .ضاء و ثبت در دفتر وارده در پرونده مربوطه نگهداري شـود ام

 .حساب قرض الحسنه پس انداز نميباشند مجاز به افتتاح) استثناءشركت هاي بيمه

 :تبصره

نمونه مهر نيـز بـه طـور     ،چنانچه در اساسنامه امضاء اشخاص مجاز با مهر شركت بايستي تواما مورد استفاده قرارگيرد

 .واضح در محل تعيين شده كارت نمونه امضاء منعكس گردد

 مسئوليت شركت تعاوني اعتبار براي بررسي كارت نمونه امضاء -5-2

سـپرده قـرض الحسـنه     افتتـاح حسـاب   مسئولين ذيربط موظفند پس از تكميل كارت نمونه امضاء توسـط متقاضـيان  

بنابراين بررسـي مـوارد   .قرار دهند تا از مشكالت احتمالي در آينده جلوگيري گردد مندرجات آن را دقيقا مورد بررسي

 .ذيل از طرف مسئول مربوطه ضروري باشد

 .كارت نمونه امضاء بايد بدون قلم خوردگي و به طور خوانا تنظيم شده باشد •

الوه بر مشخصات ع ،يك نفر نباشد) برداشت كننده(در صورتي كه صاحب حساب و استفاده كننده از حساب  •

 .صاحب حساب مشخصات و امضاء استفاده كننده از حساب نيز در محل مربوطه نوشته شده باشد

 .رابطه استفاده كننده با صاحب حساب مشخص گردد •

شـركت نامـه، آگهـي تاسـيس اوليـه و       ،هنگام افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي يك نسـخه از اساسـنامه   •

 .آخرين تغييرات دريافت گردد

 .صات استفاده كنندگان از حساب با مدارك ثبتي شركت تطبيق داده شودمشخ •

با قيد تاريخ ) شرايط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز(محل مربوطه در پشت كارت نمونه امضاء  •

 .امضاء و يا اثر انگشت توام با مهر اخذ شود

 .دريافت نمونه امضاء از صاحب حساب و استفاده كننده •
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كارمند مربوطه آن را با مدارك اثبـات هويـت عكـس دار متقاضـي      ،كه بررسي كارت نمونه امضاء پايان يافتپس از آن

مطابقت نموده و اقدام به وارد نمودن اطالعات حساب به سيستم ميكند، سپس شماره حسـاب تعيـين شـده از سـوي     

 .سيستم در قسمت باالي كارت با قيد تاريخ درج ميگردد

 ساب پس اندازصدور دفترچه ح-6-2

قبل از اينكه به چگونگي صدور دفترچه بپردازيم بايد توجه داشت كه مشخصـات متقاضـي بايسـتي توسـط متصـدي      

ي هـا  هبراي سهولت در انجام امور، دفترچـ .افتتاح حساب در دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز نوشته شود

به عنوان فيش دريافت يا پرداخت مورد عمل قرارگيـرد   اين حساب به صورتي چاپ شده است كه صفحات آن ميتواند

احتياجي به استفاده از فيش هاي دريافت و پرداخت ديگر چه هنگام افتتاح حسـاب و چـه پـس از آن نميباشـد و      لذا

لذا با توجه به آنچه كه ذكر گرديد صدور دفترچه به ترتيـب زيـر انجـام     ،ميتوان مستقيما از طريق دفترچه عمل شود

 :يردمي گ

 تكميل مشخصات صاحب حساب در پشت جلد دفترچه بر اساس مندرجات كارت نمونه امضاء •

 قيد نام و نام خانوادگي صاحب حساب و شماره حساب در كليه صفحات دفترچه •

سوال از متقاضي جهت تعيين مبلغي كه مايل است براي افتتاح حساب پرداخت نمايد و انعكاس مبلغ ريـالي   •

 .مبلغ با حروف در محل تعيين شده در صفحه يك دفترچهدر ستون ريالي و 

 :تبصره

 .ريال ميباشدصد هزار حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و براي شركت در قرعه كشي 

 ).امضاء صاحب حساب(درخواست از مشتري براي امضاء در زير صفحه يك •

مربوطه جهت باز بيني و امضاء و دريافـت آن پـس از انعكـاس    ارائه دفترچه و كارت نمونه امضاء به مسئولين  •

 .امضاء مجاز

در دفتر تحويل دفترچـه حسـاب سـپرده قـرض     )تاريخ، شماره حساب و نام صاحب حساب ( ثبت مشخصات  •

 .و درخواست از مشتري براي امضاي قسمت مربوطه و تحويل آن به افتتاح كننده حساب الحسنه

ليل اتمام صفحات و تحويل دفترچه جديد، الزم است پـس از تنظـيم دفترچـه    در زمان تعويض دفترچه به د •

 .جديد، دفترچه قبلي به مشتري مستردد گردد
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سيسـتم  (به منظوركنترل حسابهاي دفترچه اي مشتريان الزم است سريال دفترچه با استفاده ازمنوي اصـلي  •

) هـا  هسريال سـپرد (داز و انتخاب گزينه پس ان ايجاد دسته چك و سريال دفترچه( و انتخاب گزينه )ها سپرده

 .اقدام نمود ها هنسبت به درج سريال دفترچ) ايجاد سريال دفترچه(سپس رديف 

 نحوه پرداخت از حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز-7-2

پـدر يـا جـد    (ولـي قهـري   ،وكيـل  ،بايد الزاما از طريق صاحب حسـاب ) يا برداشت از حساب(پرداخت وجه از دفترچه 

 .يا وصي انجام گيرد و نامبردگان شخصا وجه مورد نظر را دريافت نمايند ، قيم)يپدر

متقاضي ابتدا مبلغي را كه در نظر دارد از حساب برداشت كند، در قسـمت زيـرين صـفحه اي كـه      ،براي پرداخت وجه

 .موجودي در آن منعكس است با حروف و عدد نوشته و پس از امضاء به مسئول مربوطه ارائه ميدهد

 ،متقاضـي  كارت ملي، گواهينامـه يـا گذرنامـه معتبـر    ،متصدي مسئول پس از مطابقت مشخصات دفترچه با شناسنامه

) در صورت صحت امضاء وداشتن موجـودي كـافي  ( امضاء او را با نمونه آن مطابقت داده و بعد از كنترل مانده حساب 

امضاء او را گواهي كرده و مبلغ در خواستي را از مانده قبلي كسر و مانده جديد را در پايين برگ دفترچه به عدد ثبـت  

 .نقل ميدهد) مبلغ موجودي جديد را با حروف(كرده و اين مانده را به اول صفحه بعد 

پس از انجام اعمال فوق صفحه اي كه مشتري تقاضاي دريافت وجه را نموده اسـت از قسـمت نقطـه چـين جـدا و بـا       

تا پس از بازبيني امضاء نمايند و دفترچـه بـه تحويلـدار مربوطـه داده      ،دفترچه به مسئولين مربوطه ارائه داده مي شود

 .ميشود

 : تبصره

پس انداز به مشتريان قبل از كنترل عمـل   از دادن دفترچه سپرده قرض الحسنه داران بايد تحويل ،كارمندان،مسئولين

مسـئولين و   ،بديهي است در صورت بروز هر گونه سوء اسـتفاده .و امضاء مسئولين خودداري نمايند دريافت و پرداخت

 .دنكارمندان و تحويلداران جوابگو ميباش

 اقالم ونگهداري اطالعاتثبت -8-2

و نگهداري اطالعات حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با توجه به نوع حساب قـرض   ثبت اقالم دريافت و پرداخت

 .الحسنه پس انداز و كدهاي مربوطه در سيستم شركت تعاوني انجام ميگردد
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 شيوه امتياز دهي در شركت تعاوني-9-2

نقـدي بـراي تشـويق سـپرده گـذاران      تعاوني در پايان سال با تصويب مجمع عمومي جوايز نقدي و يا غيـر   -الف 

 .اساس امتياز سپرده گذار در نظر خواهد گرفتبر

ريال موجودي در هر روز يك امتياز به سپرده گذار در طول دوره قرعه كشـي و بـه   يك صد هزار به ازاي هر  - ب

 .شود صورت ساالنه اعطاء مي

 .ريال براي شركت در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه در نظر گرفته شده استصد هزار داقل مبلغ ح-پ

ضمن اينكه حسابهاي قرض الحسنه پس انداز كه در طول دوره قرعه كشي كه معموالً يكسال است به مـدت  

 .شركت داده شوندريال را داشته باشند تا در قرعه كشي صد هزار بايست حداقل موجودي  ماه متوالي مي 3

 .بايستي مفتوح باشد حساب مذكور در روز انجام قرعه كشي مي-ت

ريال در طـي  صد هزار حساب قرض الحسنه اي كه برنده شده است بايستي جهت دريافت جايزه حداقل مبلغ -ث

آخـرين روز  تواند حـداكثر   ماهه متوالي مي 3ماهه متوالي در مقطع قرعه كشي داشته باشد و ابتداي دوره  3دوره 

موجودي حساب خود را به مبلـغ   جهت دريافت جايزه مشتري بايد افتتاح يا تكميل موجودي باشد، در اين حالت

 .نگه دارد تعاونيماه نزد  3ريال براي صد هزار 

صـد هـزار   ماهه حـداقل مبلـغ    3حساب قرض الحسنه پس اندازي كه در طول دوره قرعه كشي در يك مقطع -ج

داشته باشد و پس از آن موجودي خود را كاهش داده، به شرط مفتوح بودن حساب در تاريخ قرعه ريال موجودي 

 .كشي مشمول شركت در قرعه كشي جوايز نخواهد بود

 سپرده قرض الحسنه پس انداز  شرايط و مقررات افتتاح حساب-10-2

ايت مقررات قانوني مبادرت به افتتاح حساب با رع ميتواند به نام خود و يا اعضاء خانواده هر عضو شركت تعاوني -الف  •

حق استفاده از موجودي حساب حسب مورد با صاحب حساب .قرض الحسنه پس انداز در يكي از شعب تعاوني بنمايد

 .خواهد بود) ولي /قيم /وكيل ( يا نماينده قانوني او 

حـق اسـتفاده از   .افتتـاح نمايـد   مادر مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب سـپرده قـرض الحسـنه پـس انـداز      -ب •

 .سال تمام فقط با مادر است  18موجودي حساب تا رسيدن طفل به 
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 ،پس انـداز  هر شخص ديگري مي تواند حساب سپرده قرض الحسنه ،عالوه بر ولي قهري، وصي يا قيم ،براي صغار -پ •

افتتاح و وجوهي را به حساب مفتوحه واريز نمايد ليكن تا رسيدن صغير به سن رشد و اثبات آن توسـط دادگـاه و يـا    

 .حق استفاده از موجودي حساب با قائم مقام قانوني وي و با ارائه مدارك مربوطه خواهد بود ،سال تمام 18

ي از جمله شركتها به موجب مدارك قانوني و به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي اشخاص حقوق -ت •

 .شرط پيش بيني در اساسنامه آنها به عمل مي آيد

در مواقعي كه صاحب حساب بيش از يك نفر و متعلق به اشخاص حقيقي باشد، حق برداشت متفقـا خواهـد بـود     -ث •

اح حساب سپرده قرض الحسنه افتت"مگر اينكه صاحبان حساب نحوه برداشت را به هر نحو ديگري در فرم درخواست 

 .قيد نمايند"پس انداز

حسابهاي مشترك با تقاضاي كتبي هر يك از صاحبان حساب مسدود مـي شـود و پـس از مسـدود شـدن مانـده        -ج •

 .حساب به نسبت سهم الشركه تعيين شده پرداخت خواهد شد

امتيازات و جوايز نقدي و جنسـي   ،گذاران شركت تعاوني مي تواند عند اللزوم و بدون تعهد ويا قرار قبلي با سپرده -چ •

را بر اساس ضوابط و مصوبات هيات مديره محترم شركت تعاوني به دارندگان حساب قرض الحسنه پـس انـداز اعطـاء    

 .نمايد

 .عند المطالبه توسط شركت تعاوني پرداخت ميگردد ،پس انداز مانده حساب سپرده قرض الحسنه -ح •

صاحبان حساب بايستي بالفاصله مراتب را به هر يـك از واحـد هـاي شـركت     / حبدر صورت مفقودي دفترچه صا -خ •

شعبه مربوطه پس از كسب اطالع با اخذ تعهد نامه و ظرف مدت معين نسبت بـه صـدور دفترچـه    .تعاوني اعالم نمايد

نـده حسـاب   در اين مورد صاحب حساب قبول ميكند كه چنانچه سوء استفاده احتمالي نسبت به ما.اقدام خواهد نمود

 .هيچ گونه مسئوليتي متوجه شركت تعاوني نخواهد بود ،قبل از اعالم مفقودي صورت پذيرفته باشد

وجوهي را به حساب مشتري منظور و يـا در محاسـبه    ،اگر شركت تعاوني تحت هر عنوان اشتباهي يا من غير حق -د •

 و بدون انجام هر گونه تشـريفات اداري قضـايي   هر نوع اشتباهي نمايد، در هر موقع مجاز و مختار است راسا و مستقال

در رفع اشتباه و برگشت و تامين و انتقال وجوه واريز شده از حسابهاي مشتري اقدام نمايدو تشخيص شركت تعـاوني  

صاحبان حساب حق هرگونه اعتراض و ادعايي را به عمل شركت تعـاوني در هـر   /نسبت به اين امر معتبر بود و صاحب

 .لب و اسقاط مي نمايدجهت از خود س

مفتوح بودن حساب و دارا بودن حداقل مبلغ تعيين شـده از سـوي    ،شرايط شركت در قرعه كشي و دريافت جوايز -ذ •

  .ماه متوالي در هر دوره مي باشد 3شركت تعاوني براي شركت در قرعه كشي به مدت 
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 كارت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
 )ويژه اشخاص حقيقي(

با قبول شرايط و مقررات مربوط به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز كه در پشت 
برگه درج شده است، خواهشمند است يك فقره حساب قرض الحسـنه پـس انـداز بـه نـام      

 .با مشخصات ذيل افتتاح فرمائيد....................................
 
 
 

 

 :Name                      :نام 

 :Last name                      :نام خانوادگي 

 :شغل  :نام پدر 

      :شماره شناسنامه            : كد ملي

 زن        �

 مرد   �
 

  ۱۳:       /    /    تاريخ تولد 

 :كد پرسنلي:                محل صدور:                    محل تولد 

 :نشاني 

 :تلفن همراه :                       تلفن ثابت 

 :ولي افتتاح كننده /قيم/نام و نام خانوادگي وكيل 

 :صادره از             :        شماره شناسنامه 

 :شماره ملي :                           نام پدر 

 :        نشاني 

 :تلفن همراه:                         تلفن ثابت 

 محل درج امضاء وكيل  

 

 

 

فرم شماره 
3 

اين قسمت توسط شعبه 
تكميل   مي 
 

گردد
.  

 ..............................................شماره مشتري 
تكميل و امضاء گرديد و مسئوليت .....................به شماره پرسنلي ...........................اين برگه در حضور اينجانب 

 .صحت مندرجات فوق را بر اساس مدارك ارائه شده پيوست مي پذيرم
 امضاء و مهر شعبه                                                  

 :جنسيت
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 پرده سرمايه گذاري كوتاه مدتس -3
بدون در نظـر   يي اطالق مي شود كه سپرده گذار مي تواند به منظور سرمايه گذاريها هسپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به سپرد

 .و از آن برداشت نمايد مبلغي را به حساب خود واريز ،گرفتن مدت
 اقتصـادي  هاي پولي و بانكي در بخـش هـاي مختلـف    ي سرمايه گذاري بر اساس سياستها هجمع آوري سپرد شركت تعاوني با

 .اعطاء تسهيالت مينمايد
 سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي-*
 افتتاح سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي اشخاص حقيقي1-1

 .ه سرمايه گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايدهر عضو تعاوني اعتبار ميتواند به نام خود در بانك سپرد
 ضـمناً پـس از مطالعـه   .براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت براي اشخاص حقيقي از نمونه خامي اسـتفاده شـود  

تمبـر  "شرايط قرارداد و امضاء آن توسط متقاضي يك فقره تمبر مالياتي با هزينه مشتري در قسمت ظهر كـارت درج و بـه مهـر    
 .ممهور گردد "باطل شد

 ضوابط و شرايط محاسبه و پرداخت سود 2-1
 .ريال مي باشدپانصد هزار براي افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت  حداقل مبلغ مورد نياز 1-2-1
 .نخواهد گرفتريال باشد سودي تعلق پانصد هزار ي سرمايه گذاري كوتاه مدت كه موجودي آن كمتر از ها هبه سپرد 2-2-1
مانده در هر روز مشـروط بـر اينكـه از حـداقل      به صورت علي الحساب و بر مبناي كمترين ي كوتاه مدت ها هسود سپرد 3-2-1

 .مذكور كمتر نباشد محاسبه و به صورت روز شمار در پايان هر ماه قابل پرداخت مي باشد
افتتـاح حسـاب مشـمول سـود شـود      ) روز(كوتاه مدت از زمـان   حداقل مدت زمان الزم براي اينكه سپرده سرمايه گذاري4-2-1

ضـمنا چنانچـه دارنـده حسـابي      روز پيوسته ميباشد مشروط بر اينكه حداقل مانده سپرده از مبلغ فوق الذكر كمتر نباشـد ) 30(سي
مشروط به طي (.شد سود محاسبه و پرداخت خواهد،نسبت به انسداد حساب خود اقدام نمايد در اين صورت در تاريخ انسداد حساب

 ).روز پيوسته  30نمودن 
) ريـال پانصد هزار در حال حاضر (ريال گردد پس از تكميل موجودي پانصد هزار در صورتي كه مبلغ اصل سپرده كمتر از  5-2-1

 .خواهد بود) پيوسته (شرط تعلق سود منوط به استمرار سي روز 
نباشد، به صـورت   1-2-1مانده در روز كه كمتر از مبلغ مندرج در رديف  افتتاح حساب سود گيري به حداقل) روز(از زمان 6-2-1

لذا بر اساس نرم افزار موجود در شعبه ماهانه سود محاسبه و بـه مانـده حسـاب اضـافه     .روز شمار در پايان هر ماه انجام مي پذيرد
 سيستم محاسبه و ذخيره آن كامل نبوده توسط روز) 30(و در پايان ماه  ي كوتاه مدت كه در خالل ماه افتتاحها هسود سپرد.ميشود

 .خواهد شد و سيستم نيز از پرداخت سود خودداري نموده و سود ذخيره شده با سود ماه بعد قابل پرداخت است
و درج شماره حساب ) محاسبه سود(گزينه  با انتخاب سي روزه پس از توقف كاربران در صورت انسداد سپرده كوتاه مدت7-2-1

 .محاسبه شده توسط سيستم را با صدور حواله پرداخت به صاحب حساب تحويل نمايند سود روز شمار ،مربوطه
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 :تبصره

پس از اخذ مجوز از مديريت مـافوق نسـبت بـه     ،در صورتي كه شعبه سهوا عملياتش منجر به منفي شدن سپرده كوتاه مدت شود
 .اعطاء سود به مشتري اقدام نمايد

ريال در حساب توديع نموده پانصد هزار  توجه كنند كه چنانچه مشتري در روز افتتاح حساب مبلغي بيش ازمتصديان مربوطه بايد 
بخشي از موجودي حساب باشد پرداخت وجه مشروط به اينكه مانده حسـاب از مجمـوع    باشد و در طول ماه اول خواهان برداشت

در غير اينصورت كـل سـود   ،هاي واريز شده كمتر نگردد، بالمانع استبه اضافه سود يا سود ) ريالپانصد هزار (حداقل تعيين شده 
 .گردد واريزي از سپرده كوتاه مدت برداشت و به حساب سود پرداختي سرفصل كوتاه مدت مربوطه منظور مي

واحدهاي اجرائي و شـركتهاي زيـر   : (افتتاح حساب سپرده سرمايه گذار كوتاه مدت براي اشخاص حقوقي

 )مجموعه سازمان

توانند به منظور تسهيل در برقراري ارتباط مالي مبادرت به افتتـاح حسـاب    واحدهاي اجرائي و شركتهاي زير مجموعه سازمان مي
 .نماينداعتبار كوتاه مدت نزد تعاوني  ريسپرده سرمايه گذا

 صدور دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 3-1

وكيـل،ولي،قيم   ،سرمايه گذاري كوتاه مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حسابپس از تكميل كارت افتتاح حساب قرارداد سپرده 
با درج شـماره   از جانب شعبه...... شماره و يا افتتاح كننده و دريافت وجه يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت نمونه 

 .حساب صادر و تحويل مي گردد

 :تبصره

صفحات و تحويل دفترچه جديد، الزم است پـس از تنظـيم دفترچـه جديـد، بـه مشـتري       در زمان تعويض دفترچه به خاطر اتمام 
 .مستردگردد

 سرمايه گذاري كوتاه مدت  طريقه محاسبه سود سپرده4-1

سود علي الحساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به صورت روز شمار در پايان هر ماه از طريق سيسـتم شـعبه محاسـبه و بـه     

 .وط صادر و در حسابها منعكس ميگرددشرح زير اسناد مرب
 حساب سود پرداختي به مبلغ كل سود محاسبه شده: بدهكار

 حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت : بستانكار
 .بديهي است ارقام سود پس از محاسبه از طريق سيستم به حسابهاي مربوطه واريز ميگردد

 .مشتري ثبت ميگردد هنگام مراجعه سپرده گذار مبلغ سود در دفترچه حساب
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 : تبصره

روزه اقـدام   31ي ها هروز ودر آخرين روز از ما30ي سرمايه گذاري كوتاه مدتي كه سپرده گذار آن پس از مدت حداقل ها هبه سپرد
پس از اعالم نرخ از طرف بانك مركـزي   ها هبه برداشت مبلغ توديع شده نمايد سود تعلق خواهد گرفت همچنين سود قطعي سپرد

 .ا و ابال غ آن به واحدها و اعمال در سيستم از طريق سيستم محاسبه و به شرح فوق به حسابها واريز مي گردد.ا.ج

 سرقت شدن دفترچه ،مفقود5-1
وي مفقود ويا به  زماني كه از جانب صاحب حساب به شعبه اطالع داده مي شود كه دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

و  سپس يك عدد تمبر مالياتي به آن الصاق.سرقت رفته است از وي خواسته مي شود تا اقرارنامه اي تكميل و تحويل شعبه دهد
 .باطل مي گردد

 سپرده گذار پرداخت سود بعد از فوت 6-1
مي باشد و با توجه به اينكه وصايت شركت نظر به اينكه شركت تعاوني اعتبار وصي بعد از فوت سپرده گذار در بكار گيري سپرده 

كوتاه مدت  ي سرمايه گذاريها همحدود به زمان نمي باشد لذا سپرد تعاوني اعتبار جهت عمليات بانكي بعد از فوت سپرده گذار
از انتقال آنها آنها به شعبه مي بايست در رديف حسابهاي فعال شعبه ابقاء گردد و  قانوني بعد از فوت سپرده گذار تا مراجعه وراث

 .بديهي است سود واريزي به حساب متوفي متعلق به وراث قانوني مي باشد.ي مطالبه نشده خودداري گرددها هبه حساب ماند
 :نحوه عمل در شعب 7-1
 در سيستم)دستور پرداخت(ي ها هدرج سريال دفترچ1-7-1

ند دسته چك هاي تحويلي سريال آنها در سيستم الزم است همان،ي دستور پرداخت داراي سريال مي باشندها هچون دفتر چ
 .ودرقسمت مربوطه وارد گردد

 نحوه واريز وجه به حساب2-7-1
كوتاه  سرمايه گذاري يا سپرده پس انداز دفتر چه حساب قرض الحسنه ،در صورت تحويل دفترچه دستور پرداخت به مشتري

خواهان واريز  مشتري در اين صورت چنانچه.مسترد گردد ،كه قبال به مشتري تحويل گرديده است) بر حسب مورد(وي  مدت
 .از فيش نقدي استفاده خواهد شد ،وجه به حساب خود باشد
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 كارت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
 ...........................تاريخ                                     ...............................شماره حساب

 .خواهشمند است يك فقره حساب سرمايه گذاري كوتاه مدت با مشخصات ذيل افتتاح نمايند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركت تعاوني اعتبار                                                         

 
  

در         محل الصاق عكس
صورتيكه صاحب حساب 

بيسواد باشد الصاق عكس 
 .الزامي است

نمونه امضاء اشخاص 
 حقيقي

 

و مهر  نمونه امضاءهاي مجاز
 شركت بر اساس اساسنامه 

 

نمونه 
افتتاح /قيم/ولي/امضاءوكيل

 كننده

 
فرم شماره 

4 

 ................................صاحب حساب نام ونام خانوادگي 

 .............................صادره ...............شماره شناسنامه 

 ..................................تاريخ تولد ..................نام پدر 

 ...............................................تلفن .................شغل 

 .......................................................................نشاني 

 .........................شماره ثبت .....................نام شركت 

 .....................................تلفن ................شركت  محل

 .................................................................سايرموارد 

................................................................................. 

................................................................................. 

................................................................................. 

 

 نام و نام خانوادگي وكيل

 ...............نام پدر .............صادره ...............شماره شناسنامه 

 ................................................تلفن ..................تاريخ تولد 

 ..................................................................................آدرس 

 شركت تعاوني اعتبارمحل امضاء 
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 قراردادسپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

 
 ..............................................تاريخ                
 ................................شماره قرارداد 

 .................................شماره حساب
 
 
 

 ................................................................شركت تعاوني اعتبار 
 ..................................................................................................خواهشمند است حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به نام -1

 ..................................................................................................................صادره از ......................................دارنده شماره شناسنامه 
 ..................................................................داراي شماره ثبت......................................شركت.......................................................فرزند
 ..................................................................................................................................................نشانيبه ....................................بتاريخ

 .......................................................................تلفن..........)..............................................................................................محل شركت(
 ........................................................................تلفن).....................................................................................................محل سكونت(

 .افتتاح فرماييد
را وكيل در توكيل غير قرار دادم كه وجه )سازمان بنادر و دريانوردي( بدينوسيله شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان -2

و مقررات مربوط با  نامه آئيناين سپرده را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق 
 .تعاوني اعتبار به تناسب مبلغ و مدت محاسبه و پرداخت نمايد داشتن حق مصالحه منافع و پس از كسر حق الوكاله

 .مي باشد اقدامات و معامالت و نحوه محاسبه منافع و پرداخت آن توسط شركت تعاوني اعتبار مورد قبول اينجانب-3
 .وص اين وكالت مورد قبول اينجانب مي باشدشرايط شركت تعاوني اعتبار در خص-4
در صورتيكه بر اثر اشتباه مبلغ حواله شده يا اخذ شده و ساير موارد به حساب واريز گردد از تاريخ استفاده وجوه عالوه بر اصل -5

اصل و خسارت درصد به اضافه دريافتي تعلق خواهد گرفت كه شركت تعاوني اعتبارحق دارد 30مبلغ، خسارت تاخيري به نسبت 
 .مذكور را از هرگونه حساب بانكي مشتري برداشت نمايد

 محل امضاء سپرده گذار
شركت تعاوني با قبول وكالت فوق االشاره موافقت نمود كه سپرده مزبور را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و مقررات و -6

 .ي مربوط بكار گيردها هنام آئين
 .ثبت گرديد...........................مورخ ............................تحت شماره .............................ي وارده شعبه ها هدردفتر نام

 
  

 محل

 الصاق

 تمبر

 مالياتي

 محل امضاء شركت تعاوني اعتبار
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 سپرده سرمايه گذاري بلند مدت -4
مبالغ به انواع سپرده مدت تواند از طريق تبديل اين  شركت تعاوني اعتبار با مديريت وجوه متعلق به هر سپرده گذار مي -4-1

 .دار سود متعلقه به سپرده را در سررسيد آن حداكثر نمايد
بايست قبل از افتتاح سپرده سرمايه گذاري در شركت تعاوني سپرده پس انداز افتتاح كرده باشندو به  كليه اعضاء مي -4-2

 .عضويت شركت تعاوني درآمده باشند
بايستي  مي) به جز وام قرض الحسنه اعطايي(ساير تسهيالت شركت كليه اعضاء شركت تعاوني جهت برخورداري از  -4-3

 .مبادرت به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري نمايند
طبقه بندي و بنام اشخاص حقيقي و حقوقي بصورت انفرادي يا ) ساله  5و1و2و3و 4( اين حساب به حسابهاي سپرده  -4-4

 .شود مشترك افتتاح مي
   :حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت عبارت است از مبالغ مورد نياز براي افتتاح  -4-5

   حداقل مبلغ سپرده                                    نوع سپرده
 رياليك ميليون                                    ساله 1   

 رياليك ميليون                               ساله 2               
  رياليك ميليون                                ساله 3               
 رياليك ميليون                                  ساله 4               
 رياليك ميليون                                 ساله 5               

 :صدور قبض سپرده بلند مدت  -4-6
و امضاء آنها صاحب ) 5نمونه شماره (پرده سرمايه گذاري بلند مدت پس از تكميل كارت افتتاح حساب و قرارداد س

قيم و يا افتتاح كننده و دريافت وجه مورد نياز و الصاق تمبر مالياتي يا هزينه مشتري يك / وصي/ حساب يا وكيل 
بور شماره حساب از جانب شركت تعاوني تعيين و بر روي گواهي مذ ،برگ قبض سپرده سرمايه گذاري بلند مدت

 .گردد منعكس مي
شماره حساب از جانب شركت تعاوني تعيين و بر روي گواهي  ،هنگام صدور گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت -4-7

 .گردد مذبور منعكس مي
 .سود و مقررات ناظر بر اين حساب وفق آخرين دستورالعملها و بسته سياستي بانك مركزي تعيين و اعمال خواهد شد -4-8

الحسنه ساالنه و ساير حسابها، مدت زمان حفظ  هاي قرض كشي حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و شركت در قرعه -
 -ها و بسته سياستي  كشي، نرخ سود در چارچوب آخرين دستورالعمل سپرده جهت برخورداري از سود و شركت در قرعه

اعمال خواهد  از ابتداي هر سال ماليتعيين و شركت نظارتي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران توسط هيأت مديره 
 .شد

 
 

 ساله .........................................كارت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 

 .........................تاريخ افتتاح  .....................شماره سپرده 
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فقره سپرده سرمايه گذاري بلند مدت .......................تعدادخواهشمند است 
 ريالي......................ساله......................

     ريالي جمعاً به مبلغ................................و يك فقره سپرده 
 بحروف                                                   

 .بامشخصات ذيل افتتاح نمايند  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

در         عكسمحل الصاق 
صورتيكه صاحب حساب 

بيسواد باشد الصاق عكس 
 .الزامي است

نمونه امضاء اشخاص 

 حقيقي

 

نمونه امضاء و مهر اشخاص 
 حقوقي

 

نمونه 
افتتاح /قيم/ولي/امضاءوكيل

 كننده

 

فرم شماره 
5 

 ريال بعدد          

 ......................................................نام ونام خانوادگي 

 .............................صادره ...............شماره شناسنامه 

 ..................................تاريخ تولد ..................نام پدر 

 ...............................................تلفن .................شغل 

 .......................................................................نشاني 

 ........................شماره ثبت .....................نام شركت 

 ....................................تلفن ................محل شركت 

 .................................................................سايرموارد 

 

 

 

 

 افتتاح كننده حساب/قيم/ولي/نام و نام خانوادگي وكيل

 ...............نام پدر .............صادره ...............شماره شناسنامه 

 ................................................تلفن ..................تاريخ تولد 

 ..................................................................................آدرس 

 نقدي �
 واريز به حساب قرض الحسنه پس انداز �
 واريز به حساب سپرده گذاري كوتاه مدت �

 :نحوه نگهداري سود

 ..............شعبه  –شركت تعاوني اعتبار 
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 ساله.....................قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت 
 محل

 الصاق تمبر 
 مالياتي

 ........................شركت تعاوني اعتبار 
دارنـده شناسـنامه   .................................سـاله بـه نـام    .......................خواهشمند است حساب سپرده گذاري بلند مدت -1

ــماره  ــادره از ....................شـــــ ــد ...................صـــــ ــد ..................متولـــــ ــركت ....................فرزنـــــ شـــــ
) محل شـركت (به نشاني .................................يخ بتار.............................داراي شماره ثبت .................................................

........................................................................................................................................................................................ 
 ) ..........................................................................................................................محل سكونت (............................تلفن 

 .افتتاح فرمايد
طبق قانون عمليات بانكي  بدينوسيله شركت تعاوني اعتبار را وكيل و وكيل در توكيل غير قراردادم كه وجه اين سپرده را-2

بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق آيين نامه و مقررات مربوط با داشتن حق مصالحه منافع و پس از كسر 
 .شركت تعاوني اعتبار به تناسب مبلغ و مدت محاسبه و پرداخت نمايد حق الو كاله

 .وكيل مي باشدشركت تعاوني اعتبار در تمديد سپرده در سررسيد 
 .اقدامات و معامالت و نحوه محاسبه منافع و پرداخت آن توسط شركت تعاوني اعتبار مورد قبول اينجانب مي باشد-3
 .شرايط تعاوني اعتبار در قبول اين وكالت مندرج در گواهي سپرده و ضمائم آن مورد قبول اينجانب مي باشد-4
صي او بوده كه در طول مدت باقيمانده قرارداد مطابق مقررات مربوط عمل در صورت فوت سپرده گذار تعاوني اعتبار و-5

 .نمايد
شركت تعاوني اعتبار با قبول وكالت فوق االشعار موافقت نمود كه سپرده مزبور را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا و -6

 .ي مربوط بكار گيردها هنام آئينمقررات و 
صورتيكه بر اثر اشتباه مبلغي بيش از مبلغ حواله شده يا اخذ شده و يا سلير موارد ديگر به حساب واريز گردد از تاريخ در -7

درصد  30خسارت تأخيري به نسبت  ،اعالم موضوع به صاحب حساب جهت برگشت مبلغ اضافي دريافتي، عالوه بر اصل مبلغ
اعتبار حق دارد اصل و خسارت مذكور را از هر گونه حساب بانكي مشتري به اضافه دريافتي تعلق خواهد گرفت كه تعاوني 

 .برداشت نمايد
 .تعاوني اعتبار استرداد اصل سپرده را تعهد مي نمايد-8

 .ثبت گرديد..........................مورخ .............................تحت شماره .....................................ي وارده شعبه ها هدر دفترنام
 
 
 

  

 ............................تاريخ 

 ................شماره قرارداد 

 ................شماره حساب 

                                                                محل امضاء تعاوني اعتبار     

 

 محل امضاء سپرده گذار  
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شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان ) وام و تسهيالت اعطايي(تخصيص منابع  -4ماده

 سازمان بنادر و دريانوردي

 
بازنشستگان سازمان و بنادر و دريانوردي مي تواند در چارچوب قانون عمليات بانكي بـدون ربـا و    شركت تعاوني اعتبار كاركنان و

نسبت به اعطاي تسـهيالت بـه   و اساسنامه ا .ا.فعاليت و نظارت بر شركتهاي تعاوني بانك مركزي ج ،دستور العمل اجرايي تاسيس
 .اعضاء خود اقدام نمايد 

 
ذخـاير قـانوني و    ،برابر مانده حسـاب سـرمايه   12و تسهيالت اعطائي در هر زمان نبايد از شركت بايد توجه نمايد مانده وام  -1

 .ي احتياطي تجاوز نمايدها هاندوخت
 
مانده حسابهاي سپرده اعضاء را به صورت نقد، اوراق مشـاركت دولتـي، اوراق مشـاركت بانـك مركـزي،      % 10همواره حداقل  -2

گذاري عندالمطالبه نزد بانكها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز فعاليت از بانـك   و سپردهاوراق مشاركت تضمين شده توسط بانكها 
 .مركزي نگهداري نمايد

 
و حداكثر مانده تسـهيالت اعطـايي واجـد    هفتاد ميليون ريال گذاري به هر عضو  حداكثر مانده تسهيالت اعطايي بدون سپرده -3

 .دباش گذاري يكصد و پنجاه ميليون ريال مي سپرده
 
منـدرج در  (ا.ا.نظارتي بانك مركزي ج ي سياستي،ها هبست ،ها العملو تسهيالت اعطايي بر اساس دستور رعايت نرخ كارمزد سود-4

مصـوبات قـانوني   بودجه سـاالنه و  و همچنين مدت باز پرداخت در چارچوب ) www.cbi.irپايگاه اطالع رساني بانك به آدرس
 .خواهد شد تعيينشركت تعاوني بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي 

 
مفـاد ايـن آئـين    اساسنامه تعاوني و با رعايت  3ماده 1هيات مديره مي تواند در اجراي مفاد قانوني فوق االشاره و همچنين بند -5

شرايط ساالنه توسط هيأت مـديره پيشـنهاد و بـه تصـويب     بازنگري عناوين تسهيالت و  .پرداخت نمايدبه اعضاء تسهيالتي نامه 
 .مجمع عمومي خواهد رسيد
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 :باشد شرايط و چگونگي هر يك از وامها به شرح جدول ذيل مي -6
 گذاري وامها و تسهيالت بدون سپرده) ) الفالف

 مبلغ وام دريافتي نوع تسهيالت
كارمزد وام 

 )*درصد(
مدت بازپرداخت 

 )ماه(وام 
 توضيحات

  18 4 15.000.000 الحسنه قرضوام 

  12 6 15.000.000 وام ضروري

 در قالب عقود مشاركت با بازپرداخت تدريجي 36 21 30.000.000 كمك هزينه لوازم منزل

كمك هزينه تعمير 
 مسكن

 در قالب عقد جعاله 48 21 50.000.000

 بازپرداخت تدريجيدر قالب عقود مشاركت با  48 21 70.000.000 كمك هزينه خودرو

 *** *** *** وامهاي سازماني
درصورت تأمين مستقيم يا غيرمستقيم منابع از 

 سوي سازمان بنادر و دريانوردي

تسهيالت و وامهاي سازماني، مواردي هستند كه منابع مالي مورد نياز آنهـا بـه صـورت مسـتقيم و يـا غيرمسـتقيم توسـط        *** 

بديهي است مبلغ، كارمزد و دوره بازپرداخت اينگونه . گردد ير مؤسسات مالي و اعتباري تأمين ميسازمان بنادر و دريانوردي و يا سا

تسهيالت براساس شرايط توافق شده از سوي تعاوني اعتبار با مؤسسه مالي و اعتباري مربوطـه بـا رعايـت بسـته نظـارتي بانـك       

 .گردد مركزي تعيين مي

درصـد از سـود مصـوب دوره قبـل را جهـت جـذب بيشـتر منـابع          5هر ساله تا سقف  هيأت مديره تعاوني اختيار دارد -1تبصره 

كشي مانند خودرو كاالهاي خانگي و جوايز نقدي غيرثابت هزينه  الحسنه در قالب طرحهاي انگيزشي نظير اعطاء جوايز قرعه قرض

 .كشي طي مجمع عمومي عادي ساالنه انجام خواهد شد فرآيند قرعه. نمايد

پرداخت وام ها و تسهيالت بدون سپرده گذاري به ويژه وام هاي قرض الحسنه ،در شرايط مشابه اعضاي بازنشسته  در -2تبصره 

 .در اولويت قرار دارند
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 :گذاري  تسهيالت مشروط به سپرده )ب

 تسهيالت كوتاه مدت -1

 نرخ كارمزد دوره بازپرداخت )ماه(گذاري  مدت سپرده )ريال(گذاري  ميزان سپرده سقف تسهيالت

30.000.000 
 ريال

10.000.000 12 24 10 

10.000.000 9 18 10 

15.000.000 6 18 12 

30.000.000 3 12 12 

ريال به شرط برخورداري از ميزان و  30.000.000هيأت مديره شركت اختيار دارد نسبت به پرداخت تسهيالتي با مبالغ كمتر از * 

 .گذاري متناسب با جدول فوق به اعضاء اقدام نمايد مدت سپرده

 مدت تسهيالت ميان -2

 نرخ كارمزد دوره بازپرداخت )ماه(گذاري  مدت سپرده )ريال(گذاري  ميزان سپرده سقف تسهيالت

70.000.000 
 ريال

30.000.000 12 36 12 

30.000.000 9 32 12 

45.000.000 6 30 14 

70.000.000 4 24 14 

ريال به شرط برخورداري از ميزان و  70.000.000هيأت مديره شركت اختيار دارد نسبت به پرداخت تسهيالتي با مبالغ كمتر از * 

 .گذاري متناسب با جدول فوق به اعضاء اقدام نمايد مدت سپرده
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 تسهيالت بلند مدت -3

 نرخ كارمزد دوره بازپرداخت )ماه(گذاري  مدت سپرده )ريال(گذاري  سپردهميزان  سقف تسهيالت

150.000.000 
 ريال

70.000.000 12 48 14 

90.000.000 9 42 14 

120.000.000 7 36 16 

150.000.000 6 36 16 

ريال به شرط برخورداري از ميزان  150.000.000هيأت مديره شركت اختيار دارد نسبت به پرداخت تسهيالتي با مبالغ كمتر از *
 .و مدت سپرده گذاري متناسب با جدول فوق به اعضاء اقدام نمايد

 

در اين صورت و با رعايـت سـقف مانـده    .عضو به طور همزمان حداكثر امكان برخورداري از دو نوع تسهيالت را دارد هر -تبصره 

ميليون ريال جهت مجموع انواع تسهيالت  150ي و سقف مانده ميليون ريال جهت مجموع انواع تسهيالت بدون سپرده گذار 70

مشروط به سپرده گذاري ،طرح درخواست بهره مندي از انواع تسهيالت بعدي از سوي عضو منوط به بهره منـدي سـاير اعضـاي    

 .وسط عضو مي باشدتتعاوني از انواع تسهيالت قبلي دريافت شده 

 .ا مي باشد.ا.ده دار براساس نرخ مصوب بسته ابالغي بانك مركزي جنرخ كارمزد و جريمه تأخير وامهاي سپر -7

همزمان با دريافت وام ميبايست نسبت به افتتاح حساب به و تسهيالت بدون سپرده گذاري ، افراد مشمول دريافت وام ها -8
 .ريال اقدام نمايند100000حداقل 

 اصل كليه وام ها ي پرداختي كسر و در حسابي به عنوان در سال حق بيمه عمر از%) 6/0(درصد  شش دهم مبلغي معادل -9
حساب بيمه عمر وام گيرندگان در دفاتر تعاوني ثبت و در صورت فوت وام گيرنده مانده طلب تعاوني اعتبار از آن محل تامين 

 .خواهد شد
 زم براي وامهاي پرداختيهيأت مديره موظف است نسبت به استفاده از منابع اين حساب جهت تأمين پوشش بيمه اي ال -10

 .اقدام نمايد
 .سال يكبار در مجمع عمومي عادي ساالنه تصميم گيري خواهد شد 5در مورد اندوخته حاصل از بيمه عمر برا ي هر  -11
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 .باشد از منابع قابل تخصيص به تسهيالت مي% 35گذاري  حداكثر منابع قابل تخصيص به تسهيالت و وامهاي بدون سپرده -12

 
از منابع قابل تخصيص به تسهيالت % 65گذاري  حداكثر منابع قابل تخصيص به تسهيالت و وامهاي مشروط به سپرده -13
 .باشد مي
 .باشد از منابع قابل تخصيص به وامها و تسهيالت مي% 15الحسنه  حداكثر منابع قابل تخصيص به وامهاي قرض -14
پرداخت اصل و كارمزد وام دريافتي و ضمانت شده تا استهالك كامل آن بوده  وام گيرنده و ضامن وي متضامنا متعهد به باز -15

و در صورتي كه به هر نحو وام گيرنده از عهده باز پرداخت اقساط وام برنيايد تعاوني اعتبار وكالت خواهد داشت مطابق آيين 
لبات خود اقدام و در مورد وام گيرنده وضامن هاي تعاوني عمل نموده ويا به مراجع ذيصالح مراجعه و نسبت به دريافت مطا نامه

 .وي طبق قوانين و مقررات جاري عمل نمايد
 .هر عضو حداكثر مي تواند ضمانت دو نفر متقاضي وام را بنمايد -تبصره

 .پرداخت وام موكول به توانايي و نقدينگي موجود تعاوني اعتبار بر اساس اين آيين نامه خواهد بود -16
شركت تعاوني منابع مالي خود را به نحوي تخصيص خواهد داد كه در هر موقع نقدينگي مكفي براي : ريسك اعتباري -1تبصره 

هاي  صد از منابع شركت را به سپردهدر 10پاسخگويي به موقع به تعهدات خود را داشته باشد، بدين منظور شركت همواره حداقل 
 .ده توسط دولت و بانك تخصيص خواهد دادمدت دار و اوراق مشاركت دولتي و يا تضمين ش

شركت تعاوني همه ساله مطابق استانداردهاي حسابداري و مقررات ناظر بر مؤسسات : مطالبات مشكوك الوصول-2تبصره 
ا مبالغي را متناسب با مطالبات معوق به عنوان ذخيره مطالبات مشكوك الوصول .ا.اعتباري و تعاونيهاي اعتباري بانك مركزي ج

 .نمايد حسابها ثبت مي در
 

 وام قرض الحسنه  -5ماده
به منظور فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت رفع حوائج ضروري اعضاء، شركت تعاوني اعتبار مي توانـد، بـا رعايـت مـوارد ذيـل      

 .قرض الحسنه اقدام نمايندوام نسبت به اعطاي 
 تعريف-1

مبلغ معيني را طبق شرايط مقرر در اين ) به عنوان قرض دهنده(عقديست كه به موجب آن شركت تعاوني  ضروريقرض الحسنه 
به نحوي كه قرض گيرنده مثل و يا در صـورت عـدم   .قرض واگذار نمايدعنوان به ) به عنوان قرض گيرنده(دستورالعمل به اعضاء 

 .قيمت آن را به قرض دهنده رد نمايد  امكان
 :حسنه براي تأمين قسمتي از نيازهاي مالي اعضاء به شرح زير بالمانع مي باشدپرداخت قرض ال

 ي ازدواج و تهيه جهيزيهها هتأمين هزين •

 هاي معيشتي درمان بيماري و هزينه •

 كمك هزينه تحصيلي •
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 مراحل اجرايي-2
در اختيار وي قرار داده مي شود تا ) 6فرم (هر يك از سهامداران با ارائه درخواست به شركت تعاوني فرم درخواست قرض الحسنه 

پس از دريافت برگ درخواست نسبت به اخذ اطالعـات توسـط شـعبه در    .آن را پس از تكميل و امضاء به شركت تعاوني ارائه دهد
اقدام و برگ درخواست با توجه به موارد زير مورد رسيدگي قـرار خواهـد   ) در صورت تضمين شخص ثالث(مورد متقاضي و ضامن 

 :گرفت
 .حصول اطمينان از صالحيت متقاضي و نياز وي •
حصول اطمينان از اينكه متقاضي به هيچ يك از بانكها و مؤسسات مـالي و اعتبـاري از بابـت قـرض الحسـنه بـدهي        •

 .نداشته باشند و اين موضوع در فرم درخواست بايستي صريحاً قيد و منعقد شده باشد
 )ارائه گواهي كسر از حقوق از واحد مربوطه.(حصول اطمينان از قدرت بازپرداخت متقاضي  •
 ).ترجيحاً اعضاي تعاوني اعتبار و يا كاركنان رسمي سازمان(معرفي ضامن معتبر  •

و فتـوكپي يـا رونوشـت    ) عقدنامـه (ي ازدواج و تهيه جهيزيه، فتوكپي يا رونوشـت سـند ازدواج   ها هدر مورد تأمين هزين •
 .برگ درخواست باشد شناسنامه متقاضي و همسرش مي بايست ضميمه

خواهد بود كه زوجـين  ) پانزده ميليون ريال(ي ازدواج و تهيه جهيزيه ها هحداكثر ميزان قرض الحسنه براي تأمين هزين •
 .مي تواند استفاده نمايند

را كتبـاً  در صورتي كه زوجين متفقاً بخواهند از تسهيالت قرض الحسنه استفاده نمايند و يا اينكه يكي از طرفين حق خود  -1-2
 .بالمانع خواهد بود) سي ميليون ريال(به طرف ديگر واگذار نمايد، پرداخت حداكثر مبلغ 

 .از تاريخ وقوع عقد مندرج در عقدنامه مي باشد) ماه 6(حداكثر مدت قابل قبول براي پرداخت قرض الحسنه ازدواج -2-2
ات ذيصـالح  مـ ي درماني كه مورد تأييـد مراكـز يـا مقا   ها هدر قرض الحسنه درمان بيماري بر اساس مدارك مربوط به هزين-3-2

بـديهي اسـت   .قابل پرداخت خواهد بود پانزده ميليون ريالدرماني باشد و حداكثر بيش از دو ماه از صدور آن نگذشته باشد تا مبلغ 
 .مدارك مربوط به مهر قرض الحسنه ممهور و تصوير آن در پرونده نگهداري خواهد شد

 .و به اقساط ماهيانه مي باشد )هجده ماه(ي فوق ها هت بازپرداخت قرض الحسنحداكثر مد -4-2
ي متفرقه طبق تعرفه عمـومي تعريـف   ها همتعلقه به قرض الحسنو جريمه كارمزد : و جريمه تأخير ميزان كارمزد-5-2

 .ا براي هر سال خواهد بود.ا.اعتباري و نظارتي بانك مركزي ج ،شده در سياستهاي پولي
 /ضـامن /چنانچه به هر دليل رابطه كاري وام گيرنده با سازمان بنادر و دريانوردي قطع گردد تعهـدات وام گيرنـده   - 2 -6

 .به قوت خود باقي خواهد بود و وام گيرنده ملزم به پرداخت اقساط خود در سررسيد معين مي باشد ضامنين
گيرنده نباشد، وام گيرنده مكلـف اسـت در سررسـيد     ر صورتي كه پرداخت اقساط معين شده كسر حقوق از وامد-7-2

واريز و اصل فيش واريزي را به امـور مـالي شـركت تسـليم نمايـد و در       مربوطهمعين شده اقساط را به شماره حساب 
 .صورت عدم ارائه رسيد فوق الذكر مسئوليت ناشي از آن به عهده وام گيرنده خواهد بود
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 »بسمه تعالي«

 كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي تعاوني اعتبار

 ......................تاريخ 

 .....................شماره 

 ...................پيوست 

 قرض الحسنهوام برگ درخواست 

 

به شماره ملي ...............................صادره از ..............................به شماره شناسنامه ..........................فرزند .....................................اينجانب 

به نشاني .............................................كد عضويت ..............................................

 ،............................دارنده حساب پس اندازشماره ....................................تلفن ......................................................................................

مبلغ ................................ضمن اعالم آگاهي از ضوابط و شرايط كلي و قرارداد قرض الحسنه تعاوني اعتبار تقاضا دارد به منظور 

 .به اين جانب پرداخت گردد ......................ريال وام قرض الحسنه به مدت ....................

مي     موضوع اين درخواست نداشته و تعهد ،ضمناً اعالم مي دارد به هيچ يك از بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري ديگر بدهي قرض الحسنه

ثابت گردد، خسارت تأخير تأديه و جريمه عدم ايفاي تعهد را از تاريخ دريافت وام قرض الحسنه تا روز  نمايد در صورتيكه خالف اين امر

 .تسويه به تعاوني بپردازد 

 امضاء متقاضي                                                                           

 

 

 شود اين قسمت توسط تعاوني تكميل مي

متقاضي قرض الحسنه درخواستي با ضوابط و مقررات جاري اعطاي قرض الحسنه نسبت به پرداخت قرض الحسنه مورد تأييد  انطباق شرايط

 .است 

نام برده به مدت به متقاضي .........................................ريال قرض الحسنه به منظور ........................................با اعطاي مبلغ 

 .شود موافقت مي.....................

 امضاء تعاوني                                                                          
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 قرض الحسنه وام قرارداد 
 

 :في ما بين امضاء كنندگان زير......................اين قرارداد در تاريخ 
ناميده مي » تعاوني« شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي كه به اختصار در اين قرارداد  )الف
 3طبقه  40ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقاني، چهار راه جهان كودك، آفريقاي شمالي، خيابان كيش، پالك  به نشاني تهران،.شود

 :ف واز يك طر» قرض دهنده« به عنوان
 ....................متولد ...................صادره از ...................شماره شناسنامه ...................فرزند .....................................آقاي / خانم )ب

 ...................................................................... اي كد عضويت شمارهدار.........................................................................شماره ملي 
 ......................................تلفن ..............................................................................................................................................به نشاني 

 شود و ناميده مي» قرض گيرنده« كه در اين قرارداد 
 ...............متولد ................صادره از .....................شماره شناسنامه .....................فرزند ..........................................آقاي / خانم )ج

 ..................................................................... داراي كد عضويت شماره.........................................................................شماره ملي 
 ......................................تلفن ..............................................................................................................................................به نشاني 

 ................متولد ..................صادره از ......................شماره شناسنامه ......................فرزند ..........................................آقاي / خانم
 ......................................تلفن ..............................................................................................................................................به نشاني 

ميده مي شود از طرف ديگر و تحت شروط و تعهدات مندرج در مواد آتي منعقد گرديد نا» ضامنين/ ضامن« كه در اين قرارداد 
 .باشد كه طرفين ملزم و متعهد به اجراي كامل مفاد آن مي

نوان قرض به ع) ريال.........................به عدد (ريال ...................................تعاوني به موجب اين قرارداد مبلغ بحروف  :1ماده 
به قرض گيرنده پرداخت نموده كه قرض گيرنده ضمن اقرار به دريافت آن متعهد گرديد .................................الحسنه به منظور 

 .كه تمامي مبلغ دريافتي را براي امري كه ذكر گرديد مصرف نمايد
 .باشد مي......................الي .........................ماه و از تاريخ ...............مدت بازپرداخت قرض الحسنه موضوع اين قرارداد  :2ماده 
قسط متوالي متساوي و ..................قرض گيرنده قبول و تعهد نمود كه بدهي خود بابت قرض الحسنه دريافتي را در : 3ماده 

تاريخ بازپرداخت اولين قسط .ريال به تعاوني پرداخت نمايد...................................................... ماهيانه به قرار هر قسط مبلغ
 .خواهد بود.................................دريافتي 

ريال بعنوان كارمزد متعلقه به اين قرض ..........................................................قرض گيرنده قبول و تعهد نمود كه مبلغ  :4ماده 
 .نمايد در حق وي پرداخت نمايد الحسنه به ترتيبي كه تعاوني مقرر مي

 
 
 

  

فرم شماره 
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 .......................شماره 

 .........................تاريخ 

 ......................پيوست 

 بسمه تعالي

 تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي
 408315شماره ثبت 
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 تأخير در پرداخت هر يك از اقساط، مبلغي برذمه قرض گيرنده تعلق خواهد گرفت كه از اين رو قرض گيرنده تعهد مي  :5ماده 

 تأخير در پرداخت هر يك از اقساط، مبلغي بر ذمه قرض گيرنده تعلق خواهد گرفت كه از اين رو قرض گيرنده تعهد :5ماده 
در چارچوب قوانين و مقررات بانك نمايد تا تسويه كامل اصل بدهي، از تاريخ تأخير نسبت به مبالغ پرداخت نشده مبلغي مي 

 .پرداخت نمايدبه عنوان خسارت تأخير تأديه به تعاوني مركزي 
ضامنين به موجب اين قرارداد متعهد و ملتزم گرديدند طلب تعاوني به موجب اين قرارداد را تماماً / قرض گيرنده و ضامن :6ماده 

ضامنين در خصوص كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد مطابق مقررات قانون / مسئوليت قرض گيرنده و ضامن.پرداخت نمايند
 .و تعاوني حق دارد براي وصول طلب خود به هر يك از آنان منفرداً و يا به كليه آنان مراجعه نمايدتجارت تضامني بوده 

تخلف از هر يك از شرايط اين قرارداد و عدم انجام هر يك از تعهدات مذكور در قرارداد، موجب حال شدن ديون : 7ماده 
بابت اين قرض الحسنه را به طور يكجا و بدون هيچ گونه گردد و در اينصورت تعاوني حق دارد كليه بدهي قرض گيرنده  مي

ضامنين مطالبه و وصول نموده و يا از محل وثايق مأخوذه استيفاء / تشريفاتي از حسابهاي قرض الحسنه قرض گيرنده و يا ضامن
 .نمايد

ن قرارداد و تعهدات اظهار و تشخيص تعاوني در خصوص ميزان ديون و مطالبات ناشي از قرض الحسنه موضوع اي :8ماده 
ضامنين خواهد / ضامنين و همچنين نسبت به تخلف آنان معتبر بوده و مورد قبول قرض گيرنده و ضامن/ قرض گيرنده و ضامن

 .بود
ضامنين در اجراي تعهدات موضوع اين قرارداد تعلل نموده و يا اقساط مندرج در / در صورتيكه قرض گيرنده و يا ضامن :9ماده 
تواند نسبت به پيگيري مراتب از طريق مراجع ذيصالح قانوني  قرارداد را در موعد مقرر پرداخت ننمايند تعاوني مياين  3ماده 

 اقدام نمايد
ضامنين قبول و تعهد نمودند چنانچه در تأديه و پرداخت اقساط معوق و يا / بموجب اين قرارداد قرض گيرنده و ضامن :10ماده 

اد تأخير و تخلف نمايند و در نتيجه پرونده با انجام اخطار كتبي از سوي شعبه مربوطه جهت وصول ساير ديون ناشي از اين قرارد
ديون و % 10طلب به اداره حقوقي تعاوني ارجاع گردد و بر اثر اقدامات امر تأديه ديون و تصفيه حساب صورت گيرد، مبلغي معادل 

عنوان هزينه اجرائي وصول مطالبات در حق تعاوني تأديه و پرداخت نمايند تعهدات موجود در زمان ارجاع پرونده به اداره حقوقي، ب
 .تواند نسبت به استيفاء آن به ترتيب مقرر در اين قرارداد اقدام نمايد و تعاوني مي

از اين رو قرض .ضامنين همان است كه در مقدمه اين قرارداد درج گرديده است/ اقامتگاه قرض گيرنده و ضامن :11ماده 
ضامنين قبول نمودند در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار به نشاني مذكور به منزله ابالغ به ايشان تلقي / ده و ضامنگيرن

 .گرديده و متعهد شدند در صورت تغيير نشاني مراتب رادر اسرع وقت و بصورت كتبي به تعاوني اطالع دهند

 .......................شماره 

 .........................تاريخ 

 ......................پيوست 

 بسمه تعالي

 بازنشستگان سازمان بنادر و دريانورديتعاوني اعتبار كاركنان و 
 408315شماره ثبت 

 



 

گان سازمان بنا� و �یا�وردی�ر�ت �عاو�ی �ر�ت �عاو�ی   گان سازمان بنا� و �یا�وردیا�تبار کار�نان و باز�ش��   ا�تبار کار�نان و باز�ش��

 
 

39 

 

 
 
 
 
 

 
 

اعم از مبلغ تسهيالت، نرخ، (قرض گيرنده با دقت كامل قرارداد فوق را مطالعه و ضمن قبول كليه شرايط مندرج  :12ماده 
و امضاء قرارداد حق هر گونه اعتراض را نسبت به شرايط ) مدت، ميزان خسارت وارده در صورت عدم ايفاي تعهدات در سررسيد

 .مندرج از خود سلب و ساقط نمود
توسط طرفين ................................ماده و در دو نسخه كه هر دو حكم واحد دارند تنظيم و در تاريخ  13ارداد در اين قر: 13ماده 

 .با توافق و آگاهي كامل از مفاد و مندرجات امضاء گرديد
 

 مهر و امضاء تعاوني                      امضاء و اثر انگشت قرض گيرنده           

 

 ضامنين/ امضاء و اثر انگشت ضامن           
 
 

  

 .......................شماره 

 .........................تاريخ 

 ......................پيوست 

 بسمه تعالي

 تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي
 408315شماره ثبت 
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 مشاركت مدني -6ماده

 :تعريف  -1
مشاركت مدني عبارت است از درآميختن سهم الشركه نقدي و يا غير نقدي متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي متعدد، به نحو 

 .طبق قرارداد  ،به منظور انتفاع ،مشاع
ساخت و احداث واحدهاي مسكوني انفرادي و يا مجتمع ها از طريق عقد مشاركت مدني طبق  ،اين تسهيالت به منظور گسترش

 .گيرد ضوابط و شرايط تعيين شده جهت ساخت و تكميل واحدهاي مسكوني به نام اعضاء صورت مي
ه سهم الشركه نقدي خود را ب ،يابد كه تعاوني و شريك طبق قرارداد شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق مي -

طبق  ،حساب مشترك مشاركت مدني واريز نمايند و در صورتيكه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غير نقدي باشد
 .اين سهم الشركه به ميزان تقويم شده به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد ،مقررات مشاركت مدني

رداد همزمان توسط شركت تعاوني و شريك دفعتأ تواند طبق قرا پرداخت سهم الشركه طرفين در مشاركت مدني مي :1تبصره 
 .واحده و يا به صورت تدريجي به حساب مشترك مشاركت واريز گردد

 .سرمايه خواهد بوددرصد  07حداكثر سهم الشركه شركت تعاوني در شركتهاي مدني  :2تبصره 
 مراحل اجرائي -2

تقاضاي مشتري بايد حاوي اطالعات الزم و كافي در موارد زير باشد، تا شركت تعاوني  :شرايط و مراحل دريافت تقاضا 
 .ي مصوب نسبت به قبول و انجام تقاضاي مشتري اقدام نمايدها هنام آئينبتواند با توجه به 

  :مشخصات متقاضي
 ماه قبل از ارسال تقاضاي دريافت وام  6عضويت در تعاوني اعتبار حداقل  -
 .سهم از سهام شركت تعاوني كه وجه آن را كالً پرداخته باشديك داقل تعداد دارا بودن ح -
 داليل توجيهي مشتري براي دريافت تسهيالت  -
 بابت وام هاي واجد سپرده گذارينداشتن بدهي به تعاوني اعتبار  -
ست سعي نمايند باي باشدكه مسئولين شركت تعاوني مي مي) يكسال(حداكثر مدت مورد نياز براي يك دوره معامالتي  -

 .مدت قرارداد را با توجه به زمان برگشت سرمايه در نظر بگيرند 
 .ميزان سهم الشركه متقاضي -
 .باشد اريخ انعقاد قرارداد مربوطه ميتمبناي شروع مدت قرارداد مشاركت مدني،  -
 ي قابل پيش بيني در طول مدت معامله ها هميزان هزين -
بايستي به مصرف موارد مندرج در قرارداد رسيده و نحوه استفاده آن مورد به  تسهيالت ناشي از انعقاد قرارداد صرفاً -

 .باشد صورت دفعتاً واحده يا تدريجي مي
 .رسد نوع تضمين و هر نوع اطالعات ديگري كه مفيد به نظر مي -
 بيمه نمودن وثايق و تسهيالت  -
 اخذ تضمينات كافي براي حصول اطمينان از حسن اجراي قراردادها  -
هزينه تمام شده و بر % 70حداكثر سقف تسهيالت پرداختي در قالب عقد مشاركت مدني ساخت براي هر واحد معادل  -

 .ميليون ريال خواهد بود 150اساس متراژ مندرج در پروانه ساخت واحد مسكوني تا سقف 
شده در بسته سياستي و مطابق شرايط و ضوابط تعيين جريمه تأخير پرداخت اقساط تسهيالت اعطايي ) سود(كارمزد  -

 .گردد اعتباري بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تعيين و در قرارداد قيد مي

 



 

گان سازمان بنا� و �یا�وردی�ر�ت �عاو�ی �ر�ت �عاو�ی   گان سازمان بنا� و �یا�وردیا�تبار کار�نان و باز�ش��   ا�تبار کار�نان و باز�ش��

 
 

41 

 

 :تسهيالت جعاله -7ماده

در مقابـل انجـام عملـي    ) جعل(يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم ) جاعل(عبارت است از التزام شخص  :تعريف جعاله-1
 .شود  دهد عامل و يا پيمان كار ناميده مي معين، طبق قرارداد طرفي كه عمل را انجام مي

خـود  ) تعمير مسـكن فـردي   (امور خدماتي  تواند به اعضاء خود كه متقاضي دريافت وام جعاله براي انجام شركت تعاوني اعتبار مي
 .تسهيالت جعاله پرداخت نمايد ،باشند

 :شرايط-2
 ماه قبل از ارسال تقاضاي دريافت وام  6عضويت در تعاوني اعتبار حداقل  -

 .سهم از سهام شركت تعاوني كه وجه آن را كالً پرداخته باشنديك دارا بودن حداقل تعداد  -
 )مكتوب(افت تسهيالت داليل توجيهي مشتري براي دري -
 نداشتن بدهي به تعاوني اعتبار  -

 .)ارائه تصوير سند مالكيت الزامي است(متقاضي بايد مالك بوده و ملك مورد نظر بايستي داراي سند رسمي باشد  -

باشـد كـه در صـورت نيـاز      ميليون ريال مـي  50) ) تعمير مسكن(در قالب عقد جعاله (حداكثر سقف تسهيالت پرداختي  -
 .د الزم است بازدي

كارمزد نرخ سود تسهيالت اعطايي مطابق شرايط و ضوابط تعيين شـده در بسـته سياسـتي و اعتبـاري بانـك مركـزي        -
 .گردد جمهوري اسالمي ايران تعيين و در قرارداد قيد مي

 .اخذ تضامين و وثايق كافي براي حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد  -
بايست در اين مدت اصـل و   ز زمان دريافت تسهيالت خواهد بود و دريافت كننده ميماه ا 24مدت زمان جعاله حداكثر  -

 .فرع تسهيالت مزبور را پرداخت نمايد
 .باشد يي براي انجام عمل جعاله الزم است كه بر عهده عامل ميها ههزين -
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 »قرارداد جعاله« 
 :في ما بين امضاء كنندگان زير.................اين قرارداد در تاريخ 

به .....................................شركت تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي، به اختصار تعاوني، با نمايندگي  )الف

كه در اين قرارداد  3، طبقه 40تهران، ميدان ونك، بزرگراه شهيد حقاني، چهار راه جهان كودك، آفريقاي شمالي، خيابان كيش، پالك  ،نشاني

 شود از يك طرف و  ناميده مي »عامل«

كد ..............................كد ملي ...................صادره از .....................داراي شماره شناسنامه ...................فرزند .....................آقاي / خانم )ب

در  كه..............................تلفن ........................................................................................................به نشاني ................................عضويت 

 ناميده مي شود، از طرف ديگر و  »جاعل«اين قراردا د 

كد ..............................كد ملي ...................صادره از .....................داراي شماره شناسنامه ...................فرزند .....................آقاي / خانم )ج

كه در ..............................تلفن ........................................................................................................به نشاني ................................عضويت 

 .ناميده مي شود، منعقد گرديد »ضامنين/ ضامن«اين قرارداد 

 :موضوع قرارداد -1ماده 

است موضوع جعاله عبارت 

......................................................................................................................................................................................................................

» كه تعاوني به عنوان جاعل..........................................................................................................................................................................

 .متعهد به انجام آن گرديد ،تحت شرايط اين قرارداد

 :مدت قرارداد -2ماده 

 ).................لغايت ...............از تاريخ (.باشد ماه از تاريخ امضاء قرارداد مي/ سال .......موضوع جعاله مدت اين قرارداد از لحاظ اجراي 

 ):جعل(اجرت كار  -3ماده 

ريال را .......................قرارداد مبلغ ريال است كه جاعل متعهد گرديد كه همزمان با امضاء .....................................مبلغ جعل موضوع قرارداد 

ريال خواهد بود، ...................قسط كه هر قسط به مبلغ .............به عنوان پيش پرداخت، و باقيمانده مبلغ جعل را به صورت اقساط از قرار 

 .باشد مي.........................تاريخ اولين قسط .پرداخت نمايد

 .عالم عامل در مورد شروع و انجام موضوع جعاله معتبر و مالك تعلق جعل به عامل خواهد بودصرف ا :تبصره

 

فرم شماره 
9 

 408315شماره ثبت 

 بسمه تعالي

 بنادر و دريانوردي تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان

 .......................شماره 

 .........................تاريخ 

 ......................پيوست 
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تواند كل  عامل مي ،در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد هاي مقرر و تخلف از شرايط و تعهدات قرارداد توسط جاعل - 4ماده 

 به همان ميزان نسبت به كل  ،بعداز تاريخ سررسيد به ) درصد .....جمعاً (در سال .........................مطالبات تعاوني را به عالوه مبلغ معادل 

مطالبات حال شده عامل تا روز وصول، به عنوان خسارت از جاعل دريافت كند و جاعل متعهد و ملتزم به پرداخت كليه مطالبات و خسارات به 

 .صورت بال عوض گرديد 

 .ه نزد تعاوني وصول نمايد جاعل به عامل اختيار داد كه مطالبات ناشي از اين قرارداد را از موجودي سپرد -5ماده 

 .عامل مي تواند بر حسن اجراي موضوع جعاله نظارت كندو جاعل مكلف است امكانات اين نظارت را براي عامل فراهم كند -6ماده 

نسبت به عامل مي تواند براي انجام موضوع جعاله به جاعل نمايندگي دهد و نيز در هر مرحله از اجراي موضوع جعاله از اذن خود  -7ماده 

 .نمايندگي جاعل در اجراي جعاله عدول نمايد

جاعل حق فسخ اين قرارداد را ضمن عقد خارج الزم از خود سلب و ساقط نمود ولي حق عامل براي فسخ اين قرارداد در صورت  -8ماده 

 .محفوظ است ،عدم ايفاي تعهدات از سوي جاعل

نين از سوي آنها اعالم نشود، اقامتگاه آنها در اين قرارداد همان اقامتگاه اعالم شده در ضام/ تا زماني كه تغيير نشاني جاعل و ضامن  -9ماده 

توانند به عذر عدم اطالع متعذر  شود و نمي ها به نشاني مندرج در اين قرارداد ارسال مي ها و اخطاريه باشد و كليه نامه مقدمه اين قرارداد مي

 .گردند

مليات ناشي از اين قرارداد را به هزينه خود بيمه نمايد و در غير اين صورت عامل حق دارد، موضوع جاعل بايد اموال موضوع ع -10ماده 

در صورت استنكاف از تأديه هزينه مذكور از طريق صدور .عمليات ناشي از قرارداد را رأساً بيمه نموده و هزينه مربوط را از جاعل دريافت نمايد

 .مبادرت به وصول نمايد ،نهبا ارائه اسناد پرداخت هزي ،اجرائيه

تواند جهت حصول و استيفاء حقوق و عمليات خود از طريق اقدام قانوني در  در صورت تخلف جاعل از مفاد قرارداد عامل مي -11ماده 

خيص در مورد تخلف جاعل تش.مراجع صالحيت دار قضائي در برابر مقررات مربوط تا وصول تمامي حقوق و مطالبات خود، پيگيري نمايد

 .عامل مورد قبول جاعل بوده و جاعل با امضاء اين قرارداد حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود

گرديدند با تشخيص عامل، مطالبات / نمودند و متعهد و ملتزم گرديد/ ضامنين، حسن انجام تعهدات جاعل را تضمين نمود/ ضامن -12ماده 

 .نمودند/ و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمود.گردند/ را متحمل گردد ها هو خسارات و ساير هزينعامل از جاعل اعم از اصل 

اين قرارداد حسب موافقت طرفين متعاقدين مطابق قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا علم و اطالع از كيفيت و كميت  -13ماده 

 .ماده و يك تبصره تنظيم و امضاء گرديد و الزم االجرا مي باشد 13در  ،تراضي طرفين معامله و تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و

 

 جاعلامضاء                     ضامنين/ ضامنامضاء                        )عامل(امضاء تعاوني          

 
 

 408315شماره ثبت 

 بسمه تعالي

 تعاوني اعتبار كاركنان و بازنشستگان سازمان بنادر و دريانوردي

 .......................شماره 

 .........................تاريخ 

 ......................پيوست 
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 تعهدات متقاضي وام
متقاضي دريافت ........................شاغل در ........................به شماره عضويت .................................نظر به اينكه اينجانب 

شركت وكالت تام االختيار ميدهم تا همه ماهه حسب ضوابط ضمنا به آن .ريال ميباشم.........................وام به مبلغ 
 .اعالم نمايد اقساط وام اينجانب از صورتحساب حقوق و و مزايا كسر وبه مديريت شركت تعاوني ،شركت تعاوني اعتبار

و در ) حق عضويت (به شركت اجازه ميدهم مانده بدهي را از سرمايه اينجانب  ،در صورت عدم پرداخت اقساط وام
 .صورت عدم كفايت از ضامنين زير كسر نمايد

 
 
 

 
 

 تاريخ
 نام و امضاء متقاضي

 

 

 درخواست وام

 
تقاضـاي دريافـت وام بـه ميـزان     عضـو شـركت تعـاوني اعتبـاري     .............................اينجانب

خواهشــمند اســت بــا اعطــاي وام اينجانــب موافقــت      .ريــال را دارم ..............................
 .فرماييد

 :كد پرسنلي 
 :نام 

 :نام خانوادگي 
 رسمي                 قراردادي:            نوع استخدام 

 :بازنشسته 
 :محل خدمت 

 :كد ملي 
 :نام ضامن اول 
 :نام ضامن دوم 

فرم شماره 
۱ 

 شماره حساب بانكي اينجانب جهت واريز وام               

 ......................كد ...................................نزد بانك ........................................  شماره حساب      
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 تعهدات ضامن
قبول مي نماييم كه در صورت تاخير يا عدم پرداخت  ،اينجانبان امضاء كنندگان زير با اطالع كامل و قبول موارد فوق

به صورت تضامني در قبال مانده بدهي وام فوق متعهد بوده و به ...........................................خانم / اقساط وام توسط آقا 
به ) به صورت تضامني ( ي اعتبار اختيار تام ميدهيم كه مانده بدهي را براي كسر از حقوق اينجانبان شركت تعاون

ضمنا چنانچه به هر دليل مانده حقوق اينجانبان براي كسر مانده بدهي فوق كفايت .نمايند مديريت امور مالي اعالم
 .اوني اعتبار اقدام خواهيم نمودمانده بدهي به حساب بانكي شركت تعپرداخت ننمايد راسا نسبت به 

 
 تاريخ و امضاء شاغل در شماره پرسنلي نام و نام خانوادگي رديف

1 
    

2 
    

 
 

 درخواست وام: 1فرم شماره 

 تعهدات متقاضي وام:2فرم شماره 

 كارت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز : 3فرم شماره 

 افتتاح حساب سرمايه گذاري كوتاه مدتكارت : : 4فرم شماره 

 كارت افتتاح حساب سرمايه گذاري بلند مدت: 5فرم شماره 

 برگ درخواست قرض الحسنه اعطائي: 6فرم شماره 

 قرارداد قرض الحسنه اعطائي: 7فرم شماره 

 برگه سهم: 8فرم شماره 

 قرارداد جعاله: 9فرم شماره 

 كوتاه مدت / داز سند برداشت از حساب پس ان: 10فرم شماره 

 سند واريز وجه نقد: 11فرم شماره 

 
 
 

  

فرم شماره 
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 :ضوابط انجام معامالت  -8ماده

 :تعاريف  -1

 :اصطالحات و كلماتي كه در اين آئين نامه استفاده شده داراي مفاهيم زير مي باشند

 بازنشستگان سازمان بنادرو دريانوردي و  شركت تعاوني اعتبار كاركنان: تعاوني  -

 .كاالها و خدمات مي باشد ،مشتمل بر خريد، فروش و ديگر معامالت و قراردادها در مورد انواع اموال: معامالت  -

 .اطالق مي گردد...امتيازات، تجهيزات و  ،به مجموعه دارايي هاي ثابت سرمايه اي مانند زمين، ساختمان: اموال 

 .به انواع اقالم مصرفي و غيرو اطالق مي شود: كاال -

 .ي غير تدارك و خريد مي باشدها هشامل حق الزحمه و هزين: خدمات -

كه در آن تعهدات موضوع ) طبق اسناد مناقصه(فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر : مناقصه -

 .كمترين قيمت مناسب با كيفيت مطلوب را پيشنهاد كرده باشند سپرده مي شود معامله به مناقصه گري كه

 .شخص حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي نمايد: ه گر مناقص-

اخذ مستند بهاي كاال و خدمات با قيد مشخصات كامل و ميزان مورد نياز در قالب فرم استاندارد تعاوني : استعالم -

 از مبادي مجاز

 .معامالت عمده مي باشد مرجع مجاز در اجراي فرايند مناقصات و: كميسيون معامالت -

مراجع داراي اختيار قانوني هيأت مديره يا مدير عامل يا مقاماتي كه با تفويض اختيار مدير عامل : مقام مجاز -

 .مجوز اتخاذ تصميم و اقدام دارند

گري به مواردي كه بدون الزام به رعايت تشريفات مناقصه، معامله مورد نظر به روش دي: عدم الزام به مناقصه  -

 .قابل انجام است اطالق ميگردد

مشتمل بر بررسي شكلي احراز صحت و كامل بودن مدارك و وجود مجوز و توان مالي مناقصه گران و : ارزيابي-

 .تطبيق مشخصات فني پيشنهادي با شرايط موضوع معامله مورد نياز تعاوني مي باشد

مرتبط جهت ارزيابي و تشخيص احراز و تأييد  شخص خبره صالحيت دار داراي تخصص و تجربه: كارشناس فني -

در صورت توسعه امور، موارد كارشناسي فني در كميته اي مركب از سه نيروي تخصصي .مشخصات موضوع معامله

 .ي مربوط تعيين و استفاده مي گردد انجام مي شودها هكه توسط مدير عامل در رشت

طبق اعالم مراجع مربوط يا ايجاب تنها يك متقاضي  ،عاملهبه يگانه بودن طرف يا متقاضي شركت در م: انحصار -

 .براي انجام با طي مراحل و احراز شرايط، اطالق مي شود

سنديست كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار  : برنامه زمانبندي مناقصه -

 .پيشنهادات و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي گردد
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شامل ترتيب فروش مجاز اقالم اموال، كاال و خدمات، بر حسب بها و مبلغ مورد ارزيابي موضوع معامله با : مزايده -

بيشترين بها كه در معامالت جزئي با مراجعه حضوري، معامالت متوسط با حراج، معامالت عمده با مزايده عمومي از 

 .طريق انتشار آگهي در روزنامه كثيراالنتشار اقدام مي گردد

 :امور اجرائي   -2

كليه معامالت تعاوني اعم از خريد، فروش، اجاره، پيمانكاري، اجرت كار و خريد خدمات مورد نياز باستثناي  -1-2

اداري استخدامي تعاوني مي باشد، حسب مورد بر اساس  نامه آيينموارد استخدامي ثابت و قراردادي كه مشمول 

 .خاص بعمل خواهد آمد نامه آيينمفاد اين 

 :از نظر نصاب مبلغ به شرح زير به سه طبقه تقسيم ميشوند 3كليه معامالت و انجام هزينه مندرج در ماده  -2-2

 ريال 000/000/50معامالت جزئي تا مبلغ پنجاه ميليون  -

ست و پنجاه ميليون ريال تا مبلغ دوي) 000/000/50( معامالت متوسط از مبلغ پنجاه ميليون به باال -

 ريال)000/0000/250(

 به باال) ريال 000/000/250(معامالت عمده با مبلغ دويست و پنجاه ميليون ريال -

 20تا ساليانه سقفهاي اعالم شده متناسب با نياز تعاوني و با پيشنهاد مدير عامل و تصويب هيأت مديره -3-2

 .باشد مي تغيير قابل درصد

 واحد برآوردي مبلغ عمده معامالت در و معامله مورد مبلغ متوسط و مبلغ نصاب براي معامالت كوچك -4-2

 .باشد مي معامله متقاضي

مبلغ يا برآورد معامالت مشمول هر يك از نصاب هاي فوق نبايد با تفكيك و تجزيه اقالمي كه بطور متعارف  -5-2

در نصاب پايين ) معاملهتقطيع (.يك مجموعه واحد كاال يا خدمات يا تركيبي از كاال و موارد خدمت تلقي مي شود

 .تر منظور گردد

به يكي از روشهاي زير انجام ) از نظر نصاب(كليه معامالت تعاوني حسب مورد متناسب با نوع و مبلغ معامله  -6-2

 :مي شود

با وصول دستور اقدام، با مراجعه به فروشندگان كاال يا انجام ) كارپرداز(در مورد معامالت جزئي مأمور خريد -7-2

دگان كار و خدمات مورد احتياج، پس از تحقيق در مورد كيفيت و قيمت كاال و خدمات و رعايت صرفه و صالح دهن

تعاوني مراتب را به مسئول ذي ربط گزارش نموده و با كسب اجازه وي معامله را با تأمين كيفيت حداقل بهاي 

ور خريد بايد ذيل فاكتور فروش و سند مأم.ممكن با اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسئوليت خود انجام دهد

هزينه را با قيد نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ و ذكر اينكه معامله را با كمترين بهاي ممكن انجام داده است، 

امضاء نموده و مراتب بايد به تأييد مسئول ذي ربط نيز برسد، درج آدرس كامل، شماره تلفن و تاريخ خريد در 

 .هر و امضاء فروشنده الزامي استفاكتور فروش و م
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در مورد معامالت متوسط كارپرداز يا مأمور خريد پس از كسب دستور مقام مجاز، بايد با توجه به كم و كيف -8-2

و انجام تحقيق، به فروشندگان كاال يا ارائه دهندگان خدمت مربوطه مراجعه با اخذ  (كاال يا خدمات(موضوع معامله 

م كتبي طي فرم واحد، با قيد مشخصات و ميزان معين، قيمت ها را با مالحظه تأمين حداقل سه فقره استعال

مرغوبيت و كيفيت و قيد مدت اعتبار ذيل برگ استعالم با قيد مشخصات نام و نام خانوادگي و آدرس فروشندگان 

مضاء و مهر نموده و مدارك استعالم توسط او انجام گرديده مراتب را ا ،معين پس از امضاء مأمور خريد با قيد اينكه

عالم ها به مسئول اداري منعكس طي گزارش با درج حداقل بهاي حاصله در مقايسه با بهاي پيشنهادي است

و موافقت مدير عامل معامله را با اخذ فاكتور و با تنظيم و ) مقام مجاز(گردد و در صورت تأييد وي، با پيشنهاد  مي

 .انجام رسانده عقد قرارداد، ب

در صورتي كه مواردي از فروشندگان مورد مراجعه حاضر به همكاري در ارائه استعالم بهاي كتبي نباشند  -9-2

 و نشاني مأمور خريد ميتواند ضمن اخذ اطالعات مربوط به استعالم بهاي كتبي، درج نام و نام خانوادگي و

و امضاء  ،در برگ مربوط استعالم منظور كامل فروشنده، مربوط با قيد اينكه استعالم شفاهي انجام گرفته مشخصات

ضميمه گزارش به مسئول امور اداري تحويل، در صورت تأييد وي با پيشنهاد مدير عامل و موافقت هيأت  ،نموده

 .مديره معامله قابل اقدام و اجرا خواهد بود

استعالم كتبي ممكن .هچنانچه بعلت محدوديت فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات مورد نياز، اخذ سه فقر -10-2

با اخذ استعالم به تعداد  ،و موافقت مدير عامل) مقام مجاز(منوط به تأييد مسئول امور اداري و پيشنهاد .نباشد

 .ممكن منضم به گزارش ذيربط، معامله قابل اقدام و اجرا خواهد بود

معامالت به يكي از روشهاي معامالت عمده بر اساس تشخيص و موافقت مدير عامل از طريق كميسيون  -11-2

ي كثير االنتشار يا برگزاري مناقصه محدود با ارسال ها هبرگزاري مناقصه عمومي از طريق انتشار فراخوان در روزنام

 .دعوتنامه، براي مناقصه گران صالحيتدار انجام مي گردد

دير عامل صورت خواهد انجام معامالت عمده پس از تصويب كميسيون معامالت، با تأييد و موافقت م -12-2

 .گرفت

 : طبقه بندي انواع مناقصات -3

 .مناقصات از نظر مراحل بررسي در كميسيون به انواع زير طبقه بندي ميشود -الف

مناقصه ايست كه در آن نياز به ارزيابي فني و بازرگاني پيشنهادها نباشد در اين نوع : مناقصات يك مرحله اي -1

 مناقصه برندگان جلسه همان ادي مناقصه گران در يك جلسه گشوده، و درمناقصات مجموعه پاكتهاي پيشنه

 .ميشوند تعيين

مناقصه ايست كه به تشخيص مدير عامل بررسي فني و بازرگاني پيشنهادات الزم باشد، : مناقصه دو مرحله اي -2

در اين نوع مناقصه متعاقب بازگشايي پاكات الف در مرحله نخست، بررسي و ارزيابي فني بازرگاني مشخصات 

رد نظر تعاوني، با ارجاع به پيشنهادي پاكات ب جهت رسيدگي و احراز مطلوبيت و تطبيق با مشخصات مو
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كه توسط مدير عامل تعيين ميشوند ارائه، با وصول گزارش ) يا كميته فني و بازرگاني(كارشناس متخصص مرتبط 

حاوي بهاي پيشنهادي مناقصه گران واجد شرايط و ) ج(فني و كارشناسي مزبور، در مرحله بعدي بازگشايي پاكات 

جهت تعيين كمترين بهاي متناسب و برنده مناقصه ) ته بازرگاني و فنييا كمي(مورد تأييد كارشناس متخصص 

 .صورت مي گيرد

 .مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زير طبقه بندي ميشوند -ب

نوبت در يكي از  2تا  1مناقصه ايست كه در آن فراخوان مناقصه از طريق درج آگهي از : مناقصه عمومي-1

 .راالنتشار باطالع مناقصه گران مي رسدي كثيها هروزنام

مناقصه ايست كه در آن به تشخيص مدير عامل محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله : مناقصه محدود -2

فراخوان مناقصه محدود از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صالحيتدار در رشته مرتبط .تأييد مي شود

مقررات مربوط به مناقصه عمومي چنانچه با مقررات مناقصه محدود مغاير .ط مي رسد باطالع مناقصه گران ذيرب

 .نباشد در مناقصه محدود الزم الرعايه است

متشكل از سه نفر از مديران تعاوني است كه توسط مدير عامل انتخاب  :كميسيون معامالت  -4

و يا اعضائي كه در اقليت قرار مي عض.تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.ميشوند

 .گيرد بايد نظر خود را بطور مبسوط و مستدل در صورتجلسه كميسيون ذكر نمايد

 و شده ارائه پيشنهادات به توجه با معامله جهات اعضاء كميسيون معامالت مسئول بررسي جميع -1-4

مورد نظر با مالحظه مفاد  مشخصات در تطبيق نهايي مشخصات پيشنهادي با شرايط آمده عمل به هاي بررسي

آئين نامه و رعايت صرفه و صالح تعاوني بوده و بايستي تصميمات مرتبط را بصورت صريح و روشن اتخاذ 

 .نمايند

انجام معامالت متوسط پس از تصويب در كميسيون معامالت منوط به تأييد و موافقت مدير عامل و در  -2-4

 .مدير عامل و تصويب هيأت مديره مجاز خواهد بود معامالت با نصاب عمده با پيشنهاد

 : اهم وظايف كميسيون معامالت مشتمل بر موارد زير است -5

 تشكيل جلسات كميسيون در موعد مقرر -

بازگشايي پاكات و بررسي پيشنهادات مناقصه گران شركت كننده از نظر شكلي و كامل و خوانا و غير  -

 مشروط بودن محتوي مدارك

ارجاع بررسي هاي فني بازرگاني  ،پيشنهادات و تعيين پشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسنادارزيابي  -

 به كارشناسان فني يا كميته مربوطه

 در مناقصات دو مرحله اي تعيين برندگان اول و دوم طبق ضوابط مربوط-

 تنظيم صورت جلسه مرتبط يا تصميم گيري درباره تجديد يا لغو مناقصه-
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 :فرايند برگزاري مناقصات  -6

 :باشد زير مي فرايند برگزاري مناقصات شامل موارد

 تأمين منابع مالي-1

 تعيين نوع مناقصه در معامالت عمده-2

 يه اسناد مناقصههت-3

 فراخوان مناقصه -4

 تحويل و دريافت اسناد برگزاري جلسات كميسيون و بررسي ارزيابي پيشنهادات -5

 انعقاد قراردادتعيين برنده و پيشنهاد  -6

 

اسناد مناقصه كه بايستي قبل از فراخوان تهيه و به همه داوطلبان بطور يكسان تحويل شود شامل  -7

 :موارد

 متن طرح قرارداد شرايط عمومي، خصوصي و ضمائم آن -1

 تعيين محل، زمان و مهلت دريافت اسناد يا تحويل پيشنهادات و گشايش پاكات-2

پرده شركت در مناقصه كه بايستي در مدارك محتوي پاكت الف، ضميمه تعيين نوع و مبلغ تضمين س-3

 .مدارك پيشنهادي گردد

 تعيين مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار و ترتيب دريافت و استرداد آن-4

 تعيين مدت اعتبار پيشنهادها -5

 مناقصهتعيين شرح كار و مشخصات فني، نوع، كميت و كيفيت كاال و خدمات موضوع مورد  -6

 تعيين شرح برنامه ريزي يا انجام كار يا تحويل كاال-7

 تعيين روشها و معيارهاي ارزيابي-8

 ي آنهاها هتعيين روش تهيه و مهلت مقرر تسليم پيشنهادات و تعداد نسخ-9

 .ساير اسنادي كه به تشخيص كميسيون معامالت تعاوني الزم باشد -10

 

 :فراخوان مناقصه بايد حداقل شامل موارد زير باشد  -8

 موضوع مناقصه، نوع، كميت و كيفيت كاال يا خدمات ،نشاني تعاوني -1

 نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه -2

 مهلت دريافت اسناد، تحويل مدارك و گشايش پاكات پيشنهادها در جلسات كميسيون ،زمان ،محل -3
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آنها در صورتي كه تعيين آن ميسر باشد و در مواردي كه فهرست بهاي مبلغ برآورد شده معامله و مباني  -4

 .پايه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست مذكور تهيه ميشود

 .ساير موارد الزم در شرايط عمومي و اختصاصي منضم به اسناد مناقصه درج مي گردد -5

تعداد .ي كثيراالنتشار درج گرددها هفروخوان مناقصه بايد از يك تا دو نوبت حداقل در يكي از روزنام -6

 .هاي آگهي و روزنامه معين توسط مدير عامل يا مقام مجاز از سوي وي خواهد شدنوبت

در صورتيكه نياز به برگزاري مناقصه بين المللي يا استفاده از تسهيالت اعتباري خارجي مطرح باشد بايد  -7

استفاده از توان مهندسي توليدي و صنعتي و با كسب مجوزهاي مربوط با رعايت موازين قانون حاكثر 

ي كثيراالنتشار انگليسي زبان داخل و يك مجله يا روزنامه بين ها هاجرايي كشور آگهي در يكي از روزنام

 .المللي مرتبط با موضوع مناقصه درج و منتشر گردد

 

 : ترتيب شرايط دريافت، تهيه و تسليم پيشنهادات مشتمل بر موارد -9

ان در مناقصه پس از دريافت يا خريد اسناد بايد پيشنهادهاي خود را با تكميل اسناد و شركت كنندگ -1

 .پيشنهادات در مهلت مقرر فراخوان مناقصه در قبال رسيد تحويل نمايند

مهلت قبول پيشنهادها در مورد مناقصات داخلي و بين المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه كه  -2

ز تاريخ انتشار آخرين آگهي روزنامه خواهد بود به ترتيب نبايد كمتر از ده روز و روز پس ا 10حداقل تا 

 .بيشتر از يك ماده باشد

هيچيك از شركت كنندگان در مناقصه، جز در مواردي كه در اسناد مناقصه پيش بيني شده باشد نمي  -3

 .تواند بيش از يك پيشنهاد تسليم نمايد

قصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه الك و مهر شركت كنندگان در مناقصه، اسناد منا -4

شده شامل مدارك احراز هويت و مجوز مناقصه گر و طرح قرارداد و شرايط عمومي و اختصاصي مهر و 

و ) پاكت ب(و مشخصات فني بازرگاني ) پاكت الف(امضاء شده همراه با تضمين شركت در مناقصه 

 .رند و همه پاكتها را در پاكت مناسب الك و مهر شده قرار دهندبگذا) پاكت ج(پيشنهاد قيمت 

 

 :مراحل گشايش به شرح زير است -10

 تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد پيشنهاد كنندگان و حاضران و شركت كنندكان در جلسه-1

 بازگشايي پاكت الف و كنترل مدارك آن-2

مشخصات پيشنهادي با  ارزيابي و بررسي و) پاكت ب(بازگشايي مشخصات فني بازرگاني پيشنهادي  -2

موضوع مورد نياز و كنترل مدارك از نظر كامل بودن مدارك و احراز امضاء آنها و كنار گذاشتن 

 پيشنهادات مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و مشروط و غير قابل قبول در مناقصات يك مرحله اي
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در مناقصات يك مرحله اي تعيين ) پاكات ج(شرايط بازگشايي پيشنهاد قيمت پيشنهاد كنندگان واجد  -3

 برندگان اول و دوم حائزين حداقل بهاي مناسب

در مناقصات دو مرحله ) يا كميته فني و بازرگاني(تحويل پاكت هاي فني و بازرگاني به كارشناسان فني  -4

 اي و تعيين برندگان اول و دوم حائزين حداقل بهاي مناسب

 معامالت كميسيون توسط پيشنهادها گشايش رتجلسهصو امضاء تهيه و تنظيم و -5

 استرداد پاكت هاي تضمين پيشنهادهاي رد شده به صاحبان آنها -6

يا كميته فني )به كارشناس فني ) ب(در صورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ضمن ارجاع پاكات  -7

مناقصه گران، ) الف(ت و نگهداري پاكات ج در پاكت الك و مهر شده با حفظ ساير مدارك پاكا) بازرگاني

معين و بايد از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در  (ج(زمان و مكان جلسه مرحله دوم پاكات 

 .جلسه پيشنهادهاي قيمت دعوت بعمل آيد

 

 :واجدين شرايط بترتيب زير عمل مي شود) ج(هنگام بررسي پاكات  -11

 شده باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شدمناقصه گري كه مناسب ترين قيمت را حائز -1

 برنده دوم در صورتي اعالم ميشود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين باشد-2

پس از گشودن پاكتهاي قيمت چنانچه بررسي قيمت ها و تجزيه و كنترل مباني آن الزم باشد، كميسيون  -3

يا (كارشناس فني .به كارشناسي فني و يا كميته فني و بازرگاني ارجاع نمايدمعامالت مي تواند بررسي آن را 

 .حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون معامالت اعالم مي كند (كميته بازرگاني

در مناقصات بين المللي، مناقصه گران داخلي نسبت به مناقصه گران خارجي ترجيح دارند و نحوه ترجيح  -4

 .ان داخلي در اسناد قيد خواهد شدمناقصه گر

با اعالم برنده مناقصه توسط كميسيون معامالت و موافقت مدير عامل يا تصويب و تنفيذ هيأت مديره در موارد  -5

 انجام براي تا نمايد ابالغ برنده به وقت اسرع مسئول امور اداري بايد مراتب را در نامه آيينشمول طبق مفاد 

اجعه نمايد ولي در صورت عدم موافقت يا تصويب بشرح فوق الذكر مناقصه تجديد تضمين مر ارائه و معامله

 .مي گردد

 

 : انعقاد قرارداد به شرح زير صورت مي گيرد -12

 .قرارداد با برنده مناقصه بايد پيش از پايان مهلت اعتبار پيشنهادها منعقد شود -1

 عقد از اسناد مناقصه قابل تمديد است بعداين مدت حداكثر براي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده در  -2

 .اول، تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي گردد برنده با قرارداد
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چنانچه برنده اول از انعقاد .قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد  -3

تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد 

مهلت .در صورت امتناع نفر دوم تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.دوم منعقد مي گردد

سپردن تضمين حسن انجام معامله و انعقاد قرارداد از سوي برنده اول يك هفته از تاريخ ابالغ نتيجه 

) روز (7مهلت مقرر .مزبور عيناً شامل برنده دوم نيز مي گردد مناقصه باستثناي ايام تعطيل بوده و مهلت

فوق در مورد معامالتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است تا حداكثر يكماه تعيين 

 .شود مشروط بر اينكه مراتب در آگهي مناقصه يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد

 ه شرايط و مطلوبيت مناقصه به عمل مي آيدتعيين پيشنهاد دهنده حداقل با توجه ب -4

در صورتي كه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد مناقصه تجديد يا موضوع براي بررسي و ارائه  -5

 .پيشنهاد الزم به كميسيون معامالت ارجاع مي شود

پيشنهاد شده در موردي كه  بهاي يا پيشنهادي، بهاي كمترين معامالت كميسيون در صورتي كه به نظر -6

فقط يك پيشنهاد رسيده باشد عادالنه باشد كميسيون معامالت پيشنهاد دهنده را بعنوان برنده اعالم 

خواهد نمود، در غير اينصورت كميسيون مي تواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجديد يا حداقل از سه نفر 

و در صورتي كه حداقل بهاي بدست آمده كمتر از استعالم بها شود و نتيجه آن در كميسيون مطرح شده 

اگر پيشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر شود به بهاي .حداقل بهاي پيشنهادي در مناقصه باشد

حداقل بدست آمده در استعالم معامله را انجام دهد بعنوان برنده مناقصه تعيين و اگر پيشنهاد دهنده 

 در بر با بيشتر از حداقل بهاي پيشنهاد شده در مناقصه باشد و ياحداقل بهاي بدست آمده و استعالم برا

انجام معامله نشود، يا تعداد داوطلبان كمتر از سه نفر باشد كميسيون معامالت  داوطلب كسي بها استعالم

 تجديد را مناقصه مي تواند پيشنهاد دهنده حداقل مناقصه را بعنوان برنده اعالم و در غير اينصورت

 .نمايد

ر مواردي كه موضوع مناقصه چند نوع كاال يا كار باشد، هرگاه در شرايط مناقصه اختيار تفكيك مورد د -7

تواند شخصي را كه در مجموع با توجه شرايط و  مي معامالت كميسيون باشد، نشده بيني پيش معامله

 .برنده مناقصه اعالم نمايد ،بهاي پيشنهادي كمتر ارائه نموده ،مرغوبيت كاال

حق تقدم با .صورتي كه پيشنهاد دهندگان حداقل بها بيش از يك نفر باشند و طي مدت مقرر توافق ننماينددر  -8

در صورت تشابه اين شرايط به قيد قرعه برنده تعيين مي .برنده اي است كه در محل انجام كار سكونت دارد

 .شود

 :در قراردادها بايد نكات زير مورد توجه قرار گيرد -13

 )طرفين قرارداد(ات كامل متعاملين نام و مشخص -1

 موضوع معامله -2
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 مبلغ قرارداد و ترتيب پرداخت آنها -3

 )در صورتي كه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد(مبلغ پيش پرداخت و ترتيب پرداخت و تسويه آن  -4

مدت قرارداد و محل و شرايط تحويل موضوع قرارداد و مدت بين تحويل موقت و تحويل قطعي در  -5

 ي مربوط به ساختمان و نظائر آن بر اساس شرايط مناقصهقراردادها

 جزاً يا و كالً تعهدات انجام در فروشنده موارديكه در خسارت ميزان و عمل ترتيب تعهدات طرفين و -6

 .نمايد تأخير

لزام تحويل كاال يا خدمت بر طبق نمونه مشخصات فني در صورتيكه تهيه نمونه الزم باشد بايد نمونه ا -7

 .قطعي تمامي كاالي موضوع معامله نزد تعاوني نگهداري شود مهر طرفين ممهور و تا تحويلكاال با 

د معامله كامالً مطلع و از صريح و اقرار طرفين قرراداد به اينكه از مشخصات فني كاال يا خدمات مورت -8

 .هاي محل تحويل كاال يا انجام كار آگاهي كامل دارد ويژگي

درصد مبلغ و  25(يا كاهش مورد معامله در قرارداد تا ميزان تعيين شده اختيارات تعاوني در افزايش  -9

 ميزان تضمين حسن انجام كار و نحوه وصول و ترتيب استرداد آن(حجم مقدار مندرج در قرارداد 

 )ماليات و بيمه و عوارض و ساير كسورات(قيد اعمال كسورات قانوني و تكليفي  -10

 شرايط فسخ قرارداد -11

 نحوه حل اختالف -12

اير شرايط و تعهدات كه در شرايط مناقصه ذكر شده و همچنين شرايط ديگري كه مورد توافق س -13

طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر اينكه متضمن امتيازاتي عالوه بر آنچه در شرايط مناقصه ذكر 

 .شده براي فروشنده نباشد

 

 مجلس صورت و طي تهيهكيفيت كليه اقالم خريداري شده بايستي در متن فاكتور فروشنده  -14

 :مربوط توسط مسئول كيفي كه به شرح زير تعيين ميشود مورد تأييد قرار گيرد

 كليه اقالم ملزومات و اثاثيه اداري توسط مسئول تداركات-1

 كليه اقالم تجهيزات كامپيوتر و وسايل مرتبط كارشناس معرفي شده از سوي مدير عامل-2

 ربوطم واحد مسئول وسيله اداري خدمات-3

اين آئين نامه توسط معاون مدير عامل يا مدير مجاز از سوي  5خريد كاال و خدمات عمده مشمول ماده -4

 مدير عامل
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 :ترتيب تحويل كاال و خدمات بشرح زير است -15

تحويل كاال يا خدمات انجام شده موضوع معامله در معامالت جزئي با تأييد و گواهي جاري تطبيق مشخصات و -1

 .مقدار كاال يا انجام خدمات توسط متصدي مربوط صورت مي گيرد

با تأييد و گواهي حاكي از تطبيق مشخصات كامل و تعداد  متوسط معامالت در شده انجام خدمات يا تحويل كاال-2

 .كاال و خدمات توسط متصدي و تأييد مدير واحد مربوطه مي باشد

ت عمده با تنظيم صورت جلسه و قيد احراز تطبيق مشخصات كامل تحويل كاال يا خدمات انجام شده در معامال-3

همراه با قيد نام و نام .كاال و خدمات به ميزان تحويلي با گواهي متصدي مربوط و تأييد مدير يا رئيس مربوط

 .تأييد مقام مجاز در كليه موارد تحويلي الزامي خواهد بود خانوادگي و سمت و امضاء و تاريخ و

تحول در مورد معامالت خاص كه شامل پيچيدگي و تخصص باشد با گواهي كميسيوني مركب از مدير  تحويل و-4

مالي و مدير واحد مربوط و طي تنظيم صورت مجلس تحويل و تحول محرز خواهد شد كه طي آن به طور صريح به 

قيد و هر گونه مغايرت با جزئيات كاال يا خدمات تحويلي كه بايستي طبق نمونه و مشخصات فني مورد ارائه باشد 

 .مشخصات فني در آن درج خواهد شد

در مواردي كه براي تشخيص مشخصات موضوع معامله نياز به تخصص خاص باشد يك نفر كارشناس خبره با -5

 .نظر مدير عامل تعيين تا با همراهي وي در امر تحويل نظارت گردد

ت و كيفيت طبق مشخصات يا نمونه نباشد و فروشنده در مواردي كه معلوم شود كاال يا خدمات از نظر كمي-6

 .حاضر به قبول آن نشود مراتب بايستي به مديرعامل گزارش و براي استيفاي حقوق تعاوني پيگيري شود

در مواردي كه كاال طبق نمونه خريداري مي شود يا بر طبق كاتالوگ يا پيشنهاد مورد قبول تهيه مي گردد بايد -7

اري شده بر حسب مورد با نمونه كاتالوگ و پيشنهاد مورد قبول و سياهه مربوط تطبيق، با مشخصات كاالي خريد

 .تنظيم صورت مجلس نسبت به تحويل گرفتن كاال اقالم شود

براي كاالي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار داراي شماره مسلسل صادر و به امضاء انبار دار رسيده و -8

 .ار عمل شده و شماره دفتر انبار روي قبض ذكر و ثبت دفاتر صورت گردددر كارت و سيستم انب

 

 :.نحوه پرداخت وجوه معامالت به شرح زير مي باشد  -16

پرداخت بهاي كليه معامالت بايد بر اساس فاكتور، صورتحساب و حسب مورد برابر قرارداد در قبال رسيد -1

 .واحد ذيربط با مجوز معامله مي باشدتحويل كاال يا تأييد انجام خدمت توسط مسئول 

پرداخت بهاي معامالت بوسيله چك انجام شده يا لزوماً به حساب جاري اعالمي ذينفع معامله واريز و منظور مي -2

 . گردد

 دارند نقدي فيش با در مورد خريد از مؤسسات دولتي يا نهادهاي عمومي و ديگر مؤسساتي كه الزام به پرداخت-3

 .پرداخت نمود :نقداً فوق ترتيب به را كاال بهاي توان مي
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 .معامالت جزئي جاري طبق تشخيص مقام مجاز را مي توان لزوماً از محل تنخواه گردان پرداخت كرد-4

 تجديد و لغو مناقصه  -17

 :مناقصه حسب تصميم و پيشنهاد كميسيون و تصويب مدير عامل در موارد زير تجديد مي گردد) الف

 مناقصه گران از نصاب مقرر در اسناد مناقصهكم بودن تعداد  -1

 امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد تا پايان مدت اعتبار پيشنهادات -2

 .باال بودن قيمت هاي پيشنهادي بنحوي كه توجيه اقتصادي طرح مناقصه منتفي گردد -3

 رأي مراجع قضايي -4

 :گردد مي لغو عامل مدير تصويب و كميسيون پيشنهاد و تصميم بر بنا زير مناقصه در موارد) ب

 مرتفع شدن نياز به كاال يا خدمات-1

 .لزوم تغييرات عمده در اسناد مناقصه بنحوي كه موجب تغيير ماهيت مناقصه گردد -2

 . پيش آمدهاي قهري و غير متعارف نظير زلزله، سيل و مانند آنها -3

 تشخيص كميسيون مبني بر تباني بين مناقصه گران -4

 راجع قضاييرأي م -5

 

  رسيدگي به شكايات در مواردي كه به عدم اجراي ضوابط معامالت و برگزاري مناقصه يا مزايده وارد -18

 : گردد مي

در اينگونه موارد شكوائيه از كميسيون و عوامل اجرايي مرتبط به معامالت تعاوني، توسط مدير عامل يا نماينده تا 

 قرار گرفته و پاسخ شاكي همراه با اقدام اصالحي در رفع موارد مغايرت واالختيار وي مورد بررسي و رسيدگي 

در صورتي كه شكوائيه متوجه مدير عامل باشد، مراتب از .روز ارائه مي گردد 15ارد ظرف و موارد در حق اعاده

 .طريق هيأت مديره مورد رسيدگي واقع و شرح فوق اقدام مي شود

وضوع را جهت رسيدگي در ديگر مراجع قانوني ذيصالح پيگيري و فرايند در صورت قانع نشدن شاكي مي تواند م

 .مناقصه و انجام معامله ادامه يابد

در موارد زير الزام به برگزاري مناقصه نمي باشد و تعاوني مي تواند بدون انجام تشريفات مقرر معامله  -19

 :مورد نظر را انجام دهد

منقول كاال و خدمات با قيمت تعيين شده و با حقوقي كه نرخ آنها از سوي در مورد خريد اموال منقول و غير -1

 .باشد شده تعيين مراجع قانوني ذيصالح

در مورد خريد خدمات و كاالي مورد مصرف روزانه كه به هزينه جاري منظور مي گردد و از طرف دستگاههاي -2

 .ده باشددولتي يا شهرداري و ديگر مراجع مربوط براي آنها نرخ تعيين ش
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خريد خدمات و كاالهاي انحصاري دولتي يا اموال منقول و خدمات حقوقي كه به تشخيص و مسئوليت مدير -3

 .نباشد مشابه نوع داراي و بوده، انحصاري عامل يا مقام مجاز از طرف ايشان منحصر به فرد و

فقت مدير عامل، گزارش جهت در مورد معامالت غير منقول عمده پس از اخذ نظريه كارشناسي رسمي و موا -4

 .اخذ تصميم هيئت مديره، تهيه پس از تأييد و تصويب هيئت مديره صورت مي پذيرد

، سازمانها، مؤسسات يا شركتهاي ها هي تعاوني، وزارتخانها هدر مورد معامالتي كه طرف معامله، شركتها و اتحادي-5

 درصد 50 با مديريت دولتي و شركتهايي ك بيش ازدولتي يا نهادهاي انقالبي، شهرداريها و صنايع تحت پوشش 

مناقصه، مشروط بر آنكه هر يك از مبادي مورد نظر فوق  تشريفات رعايت بدون و بوده دولت به متعلق آنها سهام

مورد معامله را در اختيار داشته، توليد كننده يا انجام دهنده خدمت مورد نياز بوده يا اينكه وظيفه و موضوع و 

 يات تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بر عهده داشته باشدحدود عمل

پس از تأييد و تصويب هيأت مديره  خريد خدمات مشاوره اي و كارشناسي تخصصي بنا بر تشخيص مدير عامل-6

 .صورت مي پذيرد

تشخيص و  خدمات فرهنگي، آموزشي، مطاالتي و پژوهشي، طراحي نرم افزار، هنري، ورزشي و نظاير آنها كه به-7

پس از تأييد و تصويب  مسئوليت مدير عامل امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صالح تعاوني

 .هيأت مديره صورت مي پذيرد

ماشين آالت ثابت و متحرك، وسائط نقليه، دستگاهها و  ،در مورد تعمير تجهيزات ماشينهاي اداري، رايانه-8

تجهيزات و تأسيسات ساختماني و خريد قطعات يدكي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آالت ثابت 

 و متحرك و تأسيسات به تشخيص و مسئوليت مدير عامل يا مقام مجاز از سوي وي با رعايت صرفه و صالح تعاوني

د خدمات و كاال با مبلغ برآوردي در حد نصاب معامالت عمده با تعيين بهاي عادله از سوي يك نفر در مورد خري

وي انتخاب مي شود معامله صورت كارشناس رشته مربوط كه حسب مورد توسط مدير عامل يا مقام مجاز از سوي 

 .گيرد مي

ابل پيش بيني، ناشي از آتش سوزي، زلزله، يي كه در اثر حوادث ناگهاني و غير قها هانجام امور و جبران هزين-9

سيل و بازسازي اماكن تخريب شده و نظاير آن مي باشد با پيشنهاد مسئول واحد آسيب ديده و تأييد، مدير عامل 

 يا مقام مجاز از سوي ايشان و كسب موافقت هيئت مديره

 انجام تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي -10

اداري و تشخيص كميسيون  قصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي مسئول اموردر مواردي كه انجام ما-11

در اين صورت كميسيون معامالت با توجه به .معامالت ميسر نباشد معامله را مي توان به طريق ديگري انجام داد

را در هر مورد و  ساير ضوابط مربوط آئين نامه و رعايت صرفه و صالح تعاوني نحوه و ترتيب انجام اينگونه معامالت

براي يك نوع كاال يا خدمات تعيين جهت تأييد و موافقت هيأت مديره و حسب مورد تصويب هيأت مديره اعالم و 

 .با طي مراحل مربوط معامله انجام مي شود
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و تا نصاب د) مگر در موارد مشخص شده به شرح فوق)انجام معامله در موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه  :تبصره 

 برابر معامالت متوسط منوط به تأييد و موافقت مدير عامل و در مبالغ باالتر از نصاب مزبور پس از تصويب هيأت 

 .مديره مجاز مي باشد

مزايده در مورد فروش مجاز اقالم كاال و خدمات پس از تأييد مديريت امور مالي و موافقت مدير عامل  -20

طبق نظر كارشناس ارزياب يا رسمي به يكي از ) آئيننامه 4موضوع ماده (متناسب با مبلغ نصاب انواع معامالت 

 :روشهاي زير انجام مي شود

در مورد معامالت جزئي كارپرداز يا مأمور فروش موظف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقيق كامل -1

ام داده و سند مربوط را با قيد مشخصات از بها، معامله را با رعايت صرفه و صالح تعاوني و با بيشترين قيمت انج

 .كامل و آدرس خريدار و ذكر نام و نام خانوادگي و سمت مربوط همراه با تاريخ امضاء نمايد

توسط امور اداري ) حراج(در مورد معامالت متوسط پس از تأييد كميسيون معامالت از طريق مزايده حضوري -2

 .بشرح زير اقدام خواهد شد

كلي در مورد نوع، مشخصات و مقدار مورد معامله، روز، ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه اطالعات ) الف 

ي كثيراالنتشار و در صورت ضرورت به طريق ديگري باطالع عمومي ها هالزم باشد بايد يك نوبت در يكي از روزنام

 .برساند

توسط كارشناس ارزياب يا نماينده ذيصالح منتخب مدير عامل ارزيابي و حراج از بهاي  ،الًمورد معامله قب)ب 

چنانچه كاال به حداقل قيمت .تعيين شده شروع و به خريداري كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايد واگذار مي شود

ند و در صورتي كه با اين درصد قيمت آن به فروش مي رسان 10ارزيابي شده هم به فروش نرسد حداكثر با تخفيف 

 .قيمت هم داوطلبي پيدا نشود مجدداً ارزيابي و حراج تكرار خواهد شد

ي ها هدر مورد معامالت عمده پس از تأييد كميسيون معامالت، امور اداري جهت انتشار آگهي در يكي از روزنام-3

دار، محل و زمان انجام مزايده و ساير كثيراالنتشار در يك نوبت با درج اطالعات كلي در مورد نوع، مشخصات و مق

شرايط الزم اقدام و در آگهي مزايده و تشريفات انجام آن به همان ترتيب كه مورد مناقصه در اين آئين نامه پيش 

بيني نشده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد رفتار خواهد شد و مقررات مربوط به كميسيون مناقصه 

جهت .و انعقاد قرارداد و تحويل مورد معامله در صورت انطباق با مزايده بايد اجرا شوداتخاذ و اجراي تصميمات 

كاال بوسيله كارشناس ارزيابي منتخب مدير عامل ارزيابي و مبلغ مزايده با توجه  ،تعيين بهاي پايه ارزيابي بايد قبالً

 .را پيشنهاد نمايد فروخته شود به بهاي ارزيابي شده بعنوان حداقل منظور و به خريداري كه بيشترين بها

امو رمالي فروش آن را و تأييد واحد ذيربط در مورد اموال و اقالم كاالي منقول مستعمل كه طبق تشخيص  :تبصره 

تصويب هيأت مديره به تعاوني متقاضي، واحد هاي آموزشي يا بنگاههاي و مدير عامل مقتضي ندانند پس از تأييد 

 .ه بصورت بالعوض تحويل نمايندخيريه عمومي و عام المنفع
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براساس قانون و مقررات بخش تعاوني و ساير قوانين و مواردي كه در اين آئين نامه پيش بيني نگرديده  -21

استفاده از معيار يا روش متداول عمل نموده و لزوماً در موارد  بادر اين راستا .خواهد بود مقررات موضوعه 

 .توسط مدير عامل و طبق تصويب هيأت مديره قابل استناد و اقدام خواهد بودمبهم با پيشنهادات مورد مشخص 

 

به  تبصره، 20بند و  67ماده و مشتمل بر  8در  19/06/1392نامه به پيشنهاد هيات مديره در تاريخ  اين آيين

  . تصويب مجمع عمومي عادي رسيده است
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مجمع عمومي صاحبان سهام

بازرس

هيأت مديره

مدير عامل

واحد امور مالي و اداري واحد حقوقي و قراردادهاواحد اعتبارات واحد شعب

مسئول شعبه

متصديان بانكي

كارشناسان حقوقي

امور تسهيالتامور منابع

امور اداري امور مالي
خدمات

حسابداران شعب

       و بازنشستگان 
سازمان بنادر و دريانوردي

متصديان خدماتي
 


