
  ين نامه معامالت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزييآ
  

  : مقدمه 
  منظور از معامالت ، كليه معامالت مربوط به خريد ،فروش ، اجاره ، پيمانكاري و غيره
  .مي باشد كه صندوق با كليه اشخاص حقيقي و حقوقي وفق اساسنامه انجام مي دهد

  : اهم اين معامالت عبارتند از 
مواد مصرفي اعم از كاال يا خدمات به منظور تامين احتياجات صندوق كه براي اجراي موضوع فعاليت صندوق خريد و فروش -1

  . ضرورت دارد 
  . خريد ، فروش ، اجاره يا واگذاري اموال و يا معاوضه اموال و كاالهاي مازاد بر احتياج يا فرسوده -2
  ساير فعاليت هاي پيش بيني شده در اساسنامه -3
  . ت و پرداخت تسهيالت در چار چوب ضوابط خاص خود مي باشد درياف-4
  

  كليات : فصل اول 
مگر در موارد . كليه معامالت صندوق ، طبق ضوابط مندرج در اين آئين نامه و بر اساس مناقصه و مزايده انجام مي گيرد  : 1 ماده

 بدون رعايت تشريفات مربوط به مناقصه و مزايده انجام ذيل كه نياز به مناقصه و مزايده نبوده و با رعايت صرفه و صالح صندوق
  : خواهد شد 

  . در مورد معامالتي كه خريدار يا فروشنده آنها انحصاراً دولت، نهادهاي عمومي يا وابسته به دولت مي باشد : الف 
  . در مورد ساير خريداران و فروشندگان آنها انحصاري باشد : ب 
 

  ت طبقه بندي معامال: فصل دوم 
  :معامالت صندوق به شرح زير طبقه بندي مي شود  : 2 ماده
  اين معامالت تا سقف ده ميليون ريال با تائيد مدير عامل و براي:  معامالت جزئي –الف 

  .يك باردر ماه صورت مي گيرد، براي معامالت بيش از يكبار در ماه، اخذ مصوبه هيات مديره الزامي مي باشد
ا سقف دويست ميليون ريال با تصويب هيات مديره و با مسئوليت مدير عامل از طريق مناقصه يا مزايده ت:  معامالت متوسط –ب 

  . صورت مي گيرد 
 معامالت باالتر از دويست ميليون ريال با تصويب هئيت مديره ، از طريق مناقصه و مزايده با مسئوليت مدير -1:  معامالت عمده -ج 

  . عامل انجام خواهد گرفت 
معامالت باالتر از دويست ميليون ريال با تصويب هئيت مديره و اخذ مصوبه از مجمع عمومي از طريق مناقصه و مزايده عمومي با  -2

  . مسئوليت مدير عامل انجام خواهد گرفت 
دون حق راي در هيات مديره حسب مورد مي تواند از مشاورين و كارشناسان كارآمد در امور مربوط به معامله مورد نظر ب : 1تبصره 

  . جلسات كميسيون دعوت به عمل آورد 
  

  مناقصه : فصل سوم 
  : مناقصه از دو طريق به شرح زير انجام خواهد شد  : 3 ماده
   2 مادهبراي معامالت موضوع بند ب :  مناقصه محدود –الف 
   2 مادهبراي معامالت موضوع بند ج :  مناقصه عمومي –ب 

  محدود نحوه انجام مناقصه  : 4 ماده
 مربوط به خريد صندوق از طريق مناقصه محدود و با اخذ استعالم كتبي از حداقل سه فروشنده 2 مادهمعامالت موضوع بند ب 

  .واجد شرايط با تشخيص هئيت مديره و خريد با كمترين بهاء و بهترين كيفيت پيشنهاد صورت مي گيرد 



  نحوه انجام مناقصه عمومي  : 5 ماده
درج موارد زير .  پس از تصويب هيات مديره از طريق انتشار آگهي مناقصه عمومي انجام خواهد شد 2 مادهمعامالت موضوع بند ج 

  . در آگهي مناقصه الزامي مي باشد 
  ذكر كليه مشخصات و شرايط مورد معامله -1
  .  روز نباشد 60مورد اگهي هاي خارج از كشور كمتر از مدت قبول پيشنهادها در داخل كشور از تاريخ انتشار كمتر از ده روز و در -2
  . درصد كل قيمت برآوردي باشد 5ميزان سپرده شركت در مناقصه حداقل-3
  تعيين روز ، ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در هيات مديره -4
  رايط موضوع مناقصه و مشخصات آن در صورت لزوم محل توزيع نقشه ها و برگ ش-5
  . قيد اين نكته كه شركت در قبول و يا رد هر يك از پيشنهادها مختار است -6
  . پيشنهاد ها بايستي در پاكت الك و مهر شده تسليم شود -7

  نحوه انجام مناقصه عمومي  : 6 ماده
ه عمومي حداقل يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار تعيين شده توسط  از طريق انتشار آگهي مناقص2 مادهمعامالت موضوع بند ج 

  . مجمع عمومي صندوق انجام خواهد شد 
  . انجام مراحل و تشريفات مناقصه به هيات مديره مي باشد  : 2تبصره 
  نحوه انجام مزايده عمومي فروش اموال منقول وغير منقول متعلق به صندوق به اين: 7 ماده

  : شرح مي باشد 
 دريافت نظريه كارشناس رسمي دادگستري براي اموال با ارزش برآوردي بيش از بيست ميليون ريال به تشخيص هئيت –الف 

  مديره 
 فروش اموال منقول و غير منقول در مورد معامالت با ارزش برآوردي بيش از بيست ميليون ريال از طريق انتشار آگهي در روز –ب 

  . ر آن درج مي گردد، انجام خواهد شد نامه اي كه آگهي هاي شركت د
  .انجام مراحل و تشريفات مزايده به عهده هيئت مديره خواهد بود  : 3تبصره 
نحوه فروش اموال منقول و غير منقول با ارزش برآوردي تا بيست ميليون ريال با تصويب هيات مديره و با مسئوليت مدير : 4تبصره 

  .عامل صورت مي گيرد
  

  اير مقررات  س–فصل چهارم 
چنانچه انجام معامله خريد يا فروش از طريق مناقصه محدود و عمومي يا مزايده عمومي امكان پذير نباشد با تصويب هئيت  : 8 ماده

  . مديره معامله از طريق ترك تشريفات مناقصه و مزايده انجام خواهد شد 
باشد به پيشنهاد هئيت مديره صندوق و يا هر يك از اعضاي مجمع با هر گونه اصالح و تغييراتي كه در اين آئين نامه الزم  : 9 ماده

  . تصويب مجمع عمومي انجام خواهد شد 
ولي . در صورت بروز هر گونه ابهامي ناشي از تفسير اين آئين نامه نظر اكثريت هئيت مديره صندوق قابل اجرا مي باشد  : 10 ماده

  . مي عادي درخواست نمايد كه در اين خصوص رفع ابهام نمايد هئيت مديره مكلف است در اولين جلسه مجمع عمو
  

 به تصويب مجمع عمومي 30/4/84 به تصويب هيئت مديره و در تاريخ 15/4/84 تبصره در تاريخ4 و ماده 10اين آئين نامه در 
 )بيست و نهمين جلسه شوراي سياستگذاري . ( صندوق رسيده و الزم االجرا مي باشد 


