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 : كليات اولفصل 
اين پس به  اساسنامه شركت تعاوني اعتباركاركنان سازمان جهادكشاورزي استان اصفهان كه از 3 و 2مواد براساس  

، كمك به تحقق عدالت  ءو با هدف ترويج تعاون عمومي ، تامين نيازهاي مشترك اقتصادي اعضامي شود  ناميده » تعاوني «اختصار 
اعضاي پرداخت وام  منحصراً به افتتاح حساب پس انداز و به مجاز  ، تعاونياعضاء دي هاي اعتباري و رفاهي اجتماعي و تامين نيازمن

ني اساسنامه شركت هاي تعاو : اً اينكهتوضيح مطابق با مواد اين آئين نامه انجام خواهد گرفت . مي باشد كه امور مربوط به آنخود 
و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي تهيه شده و متن آن به تائيد شوراي پول و اعتبار توسط بانك مركزي اعتبار بطور يكنواخت و 

 . نابر اين دخل و تصرف درآن ممكن نمي باشدب .رسيده است 
 

 شرايط افتتاح حساب و درخواست وام:  دومفصل 

 

  افتتاح حساب پس اندازشرايط  – 1ماده 
 باشد . تعاونيو الزاماً بايد عض، حساب  متقاضي افتتاح. ١-١

 . خواهد بود تعاونياساسنامه  11نحوه و شرايط عضويت و خريد سهام براساس مفاد ماده  .1 تبصره
 .ريال  2,000,000 يا 200,000 مبلغ، به  تعاونينزد  قرض الحسنه حساب پس اندازِ افتتاح .1-2
  ماهيانه .بعنوان پس انداز  نيتعاوحساب  بهحكم حقوقي مبلغ از  درصد 6ماهيانه مستمر و  واريز . 1-3

  معين مي گردد . هرسال پس از افزايش ضريب ساليانهحقوقي طبق اولين حكم  درصد 6مبلغ   .2تبصره 
ماهيانه درصد حداقل حقوق  6خود را به ت كتبي ، مي توانند پس انداز پس از ارائه درخواسو مستمري بگيران بازنشستگان  .3تبصره 

 تقليل دهند .
براساس حداقل حقوق مي باشد مگر اينكه ،  1393قبل از سال  و مستمري بگيران بازنشستگانپس اندازِ درصد  6مبلغ  .4 تبصره

 درخواست كتبي مبني بر افزايش به حكم حقوقي خود داشته باشند .
كه همه ساله توسط نه بوده برابرحداقل حقوق ماهيا 3 ماهيانه ،پس انداز  حداكثر مبناي حقوق براي محاسبه ي درصد . 5تبصره 
 اعالم مي شود . تعاوني
 مي باشد . ماهيانه در اين آئين نامه ؛ مبلغ اعالم شده توسط وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعيحقوق مبناي حداقل  . 6تبصره 
دليلي براجراي آن از  ور حكمنداشته و تاخيردرصدماهيانه پس انداز ميزان  در طول سال تاثيري درحقوقي تغييرات احكام  . 7 تبصره

 . باشدنمي ابتداي سال 
 د . بوخواهد  تعاونينزد قرض الحسنه سپرده پس انداز  عنوانصرفاً به  با هر ميزان مبلغ ، 2موجودي موضوع بند  . 8تبصره 
و  تعاونيوج از عضويت توسط اعضاء امكان پذير نخواهد بود مگر با تسويه حساب كامل و خرپس انداز  برداشت ازتقاضاي  .9تبصره

  . آئين نامههمين  19مفاد تبصره يا رعايت 
 پس از تصويب هيات مديره بالمانع است اقساط انواع وام ها  بعلت بدهي معوقِ تعاوني توسطاز پس انداز اعضاء برداشت  .10تبصره 
و مستمر  كه بطور خواهد بوداندازهائي  جمع مبلغ پس ، قرض الحسنه  هاي از موجودي در فرمول محاسبه ي واممنظور  .11تبصره

قرض الحسنه وي  ماهيانه طبق ضوابط اين آيين نامه و آيين نامه هاي قبل ، ازحقوق عضو كسر و يا توسط عضو به حساب پس انداز
 اضافه گرديده است .  



 هاي وام پرداخت آيين نامه

  تعاوني اعتبار كاركنان شركت

 جهاد كشاورزي استان اصفهان سازمان
 

 منشي مجمع           
 رئيس مجمع        ٢       

  
   

        تعاونيهيئت مديره و شود  بمنزله انصراف از عضويت محسوب مي، ماهيانه عضو پس انداز  ماه در 6وقفه بيش از  .12تبصره
 .تسويه حساب نمايد مذكور پس از تصويب مجمع و رعايت مواد اساسنامه با عضو اسامي افراد را به مجمع عمومي اعالم و مي تواند 

 نيز مشمول همين تبصره خواهد بود . ( متوالي يا متناوب )ماه 6از  تكرار در تاخيرهاي كمتر
برداشت شده  تعاونيتوسط پس انداز وي و يا وقفه ايجاد شود  سهامداريدليل در پس انداز مستمر و ماهانه چنانچه به هر  .13تبصره
اقدام و سپس تقاضاي وي فقط بر اساس موجودي قبلي و  نسبت به جبران معوقات بايدابتدا  متقاضي دريافت وام باشد ، عضو  باشد و

بعدي بعنوان واريزي مستمر  در وام دوره هاي معوقواريزهاي  . گرددلحاظ  همربوطسنوات ماه هاي پس انداز مستمر در فرمول 
 اختياري مي باشد . تعاونيجبران برداشت هاي  محسوب مي گردد .

 

 :درخواست وام و شرايط مراحل  2ماده 
 ماه سابقه ي عضويت 3داشتن حداقل  .2-1
 ارائه آخرين فيش حقوقي  .2-2
  رد تقاضامووام  بابتنداشتن بدهي  .2-3
   تعاونياعالم موافقت و صدور فرم مربوطه توسط  .2-4
   مربوطه فرمو تحويل تكميل  .2-5
 جهت تضمين باز پرداخت اقساط وام و كارمزد مبلغ وام  اء متقاضي و ضامن ، معادلارائه چك يا سفته به امض .2-6
 . مي شوندطبقه بندي بشرح ذيل  وج  ،دسته الف ، ب  3به  اعضاء؛  ها براي دريافت تضمين وام .2-7

 رسمي . پيماني و بازنشستگان كشوري سازمان جهاد كشاورزي اعضاء .الف 
 رسمي و بازنشستگان كشوري دستگاه هاي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي اعضاء.   ب
راردادي ، مستمري بگيران ق اعضاي ندسي و موارد مشابه ،، تحقيقات مه مهندسي بهداشتكليه سهامداران حقوق بگير در . ج 

 نيروهاي پيماني بند بهمچنين كشوري و بازنشستگان تامين اجتماعي سازمان جهاد كشاورزي و ساير دستگاه ها و 
 

ف
ردي

 

 مبلغ وام تخصيصي
 به ميليون ريال

 مدارك مورد نياز جهت تضمين وام

 ضامن متقاضي

 ج ب الف ج ب الف

         100كمتر از  1
           200تا  100 2
            300تا  200 3
             300بيشتر از  4

 

 . مبالغ جدول بدون درنظر گرفتن كارمزد وام ها مي باشد .2-8
جهت تضمين كسر اقساط ، شعبات تامين اجتماعي از رديف اول و دوم درصورت ارائه نامه بازنشستگان تامين اجتماعي  . 14تبصره 

 .  نيازي به ضامن ندارند
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     و هر عضو حداكثر  .د نپيماني سازمان يا مراكز تابعه باش واز اعضاء رسمي و بوده  تعاونيعضو ن بايد ترجيحاً نيضام .15تبصره 
وان ضامن معرفي نمايد مي تواند افراد شاغل در ساير نرا بعرتيكه متقاضي وام نتواند فرد مورد نظر در صونفر شود . 3مي تواند ضامن 

 معرفي نمايد . اقساطارائه كسر  با را دولتيدستگاه هاي 
صرفا چك از بانك هاي كشاورزي ، ملي ، صادرات ، ملت ، سپه ، مسكن ، رفاه كارگران و يا سفته مدارك تضمين وام   .16تبصره 

 بعهده مديرعامل مي باشد .و ضامنين . پذيرش يا عدم پذيرش مدارك تضمين  معتبر مي باشد
 

  نحوه پرداخت وام:  سومفصل 

 
و سقف  ذيل و رعايت  تبصره هاي بعديهاي مول طبق فركليه اعضاء واجد شرايط مندرج دراين آيين نامه مي توانند  -3ماده 

 . ندنمايدرخواست وام ساليانه 
 الف : از محل پس انداز بركت ( عادي ) 

 مبلغ وام ( ريال ) = )2,6* آخرين موجودي (  ) +مدت سنوات عضويت *400000 (
 ز محل پس انداز محسنين : ا ب 

 = مبلغ وام ( ريال ) )1,6( آخرين موجودي *  * مدت سنوات عضويت) +400000 (
 ) تعاوني: از محل سهام اعضاء ( سرمايه  ج 

 = مبلغ وام ( ريال ) 20,000*  تعداد سهام
 .سهم مي باشد  10,000 نيز بهسهم داشته و حداكثر سهام قابل محاس 500بند ج شامل افرادي مي شود كه حداقل  .17تبصره 

 

 593مي باشد كه با روش مندرج در بخشنامه مب / %4 جبند سوددريافتي بابت وام  و %1بند الف و ب هاي  كارمزد وام – 4ماده 
بعدي نسبت به مانده و مدت هاي سالروزاعطاي وام و نيز در در ابتدايبانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  27/4/1383مورخ 

 . گرددمي دريافت اصل وام بصورت ماهانه اقساط  همراه ليو هشدمحاسبه 

 
 مي باشد  ماهه 24و بند ج ماهه  36بطور معمول بند الف و ب  3ماده هاي قرض الحسنه  بازپرداخت وام  -5ماده 

فيش حقوقي  توجه به ماندهبا وام ،اقساط بازپرداخت در صورت درخواست وام گيرنده براي كمتر يا بيشتر شدن تعداد  . 18تبصره 
 د .گردمي اقدام با مجوز مديرعامل تصميم گيري و و صرفاً وام بند الف قسط  48قسط و حداكثر  24نسبت به حداقل ، متقاضي 

 
  مي باشد :بشرح ذيل  تعاونيفرمول محاسبه سقف ساليانه وام قرض الحسنه   – 6ماده 

 ) = مبلغ وام ( ريال ) 2,6*  سالهمان ماهيانه حداقل حقوق برابر  12) + (  000/400× ( سنوات صندوق  

افتتاح و همه  تعاونينزد محسنين حساب  مي تواند ريال پس انداز داشته باشد 000/000/70 مبلغ صورتيكه عضوي در .19تبصره 
 .منتقل نمايد جديد  حساب پس انداز خود را به از درصد 90 ماهه

ماه يكبار توسط صاحب حساب مقدور مي باشد ، مشروط باينكه  24وجودي سپرده محسنين هر درصد از م 80برداشت  .20تبصره 
 دو سوم اقساط وام قبلي مستهلك شده باشد .
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، در صورت كسري سپرده بركت ، مابه التفاوت از  6هنگام درخواست وام توسط متقاضي و براي رعايت سقف وام ماده  .21تبصره 
 بركت منتقل خواهد شد .و به سپرده حساب سپرده محسنين برداشت 

آئين نامه  3اعضاء مشمول سپرده محسنين كه بازنشسته شده يا خواهند شد ، مي توانند پس انداز خود را براساس تبصره  .22تبصره 
 كاهش دهند .

ليانه ) مي توانند يل سقف سام( تك 6مشروط به عدم بدهي وام محسنين و رعايت ماده  22بارنشستگان مشمول تبصره  .23تبصره 
 درصد سپرده محسنين خود را برداشت و حداقل پس انداز ماهيانه را به حساب سپرده بركت واريز و منظور نمايند . 100

 
نسبت به  و ضروري اعضاء جهت رفع نيازهاي مقطعي مي تواند  تعاوني، در صورت وجود شرايط مساعد و توانايي مالي  -7ماده 

 .مفاد اين آيين نامه اقدام نمايد مطابق با پرداخت وام كارگشائي 
  .ميليون ريال مي باشد  10 كارگشائيوام مبلغ  . 7-1
 ماهه خواهد بود . 12بازپرداخت وام كارگشائي حداكثر  . 7-2
 . درصد مي باشد و همراه اقساط اصل وام دريافت مي شود 2كارگشائي كارمزد وام  . 7-3
 .د كه توسط مديرعامل مديريت ماهانه خواهد شد در سال مي باشمورد  240ايي سقف تعداد وام هاي كاركش.  7-4
 

 آنپرداخت در صورت وجود متقاضي بيشتر از سقف ماهيانه ، و  آورد نميهيچ حقي براي افراد بوجود  7ماده  -8ماده 

 . وام قبلي مي باشد تاريخ سررسيداز ماه  3در سال مورد تقاضا و گذشت  3ماده به عدم دريافت وام هاي  مشروط

 

 چهارم : سايرمواردفصل 

 
،  تعاونياساسنامه  3عمليات و رفع تنگناهاي مالي ، هيأت مديره مجاز است در راستاي ماده ي به منظور اجراي توسعه  -9ماده 

زمان يا دستگاه هاي واحدهاي سازماني و صندوق هاي داخلي سااشخاص ، انعقاد تفاهم نامه با دريافت وجوه اداره شده و  نسبت به
 خود اقدام نمايد . يبه اعضا وام جهت پرداخت جهاد كشاورزيوابسته به وزارت 

بوده ولي در هر صورت نبايد از مبلغ و درصد ها يا عدم دريافت كارمزد بر اساس مفاد تفاهم نامه  ميزان دريافت كارمزد .24تبصره 
 آئين نامه بيشتر شود . 4مندرج در ماده 

ضوابط و مقررات موسسه اعتباري  از بانك ها و موسسات اعتباري مجاز ، ديگر  اعتباردر صورت جذب اعتبار و يا هرگونه  .25تبصره 
 مربوطه در مورد آن جاري خواهد بود و يا مطابق با مفاد عقود في مابين عمل خواهد شد . 

 
هيچگونه تعهدي را عضو  يهي است مستهلك شدن وام هاي. بدپرداخت هر نوع وام منوط به وجود اعتبار الزم مي باشد  -10ماده 

 . نخواهد داشت در بر  تعاونينسبت به پرداخت وام براي 
 

 . بودقبل از سررسيد آخرين قسط مقدور خواهد ، اقساط وام  مشروط پرداخت -11ماده 
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را  خود  مي تواند بدهي ته باشد . بدهي داشماهه خود  48يا  36قسط از وام قبلي  6حداكثر  عضويدر صورتيكه  . 26تبصره 
 بصورت يكجا پرداخت نموده و در نوبت وام جديد قرار بگيرد تا در صورت تامين اعتبار طبق فرمول زير وام خود را دريافت نمايد .

 = مبلغ وام پرداختني) مبلغ وام جديد تخصيصي/  تعداد كل اقساط وام قبلي *(وام قبلي پرداخت شدهتعداد اقساط 
پيش از موعد مقرر وام قرض الحسنه خود را تسويه نمايد و متقاضي وام در ماههاي آتي و  تمايل داشته باشد اگر عضوي.  27ره تبص

 شود : درخصوص وام جديد وي اعمال نمي 26قبل از سررسيد آخرين قسط باشد ، مشروط به رعايت موارد ذيل  ،  تبصره 
 : كل بدهي يكجا واريز شودالف 

 نباشد كمتر ماه 36وام قبلي از ب: اقساط 
 باشد .ماه  10چ : حداكثر اقساط قابل واريز قبل از سررسيد 

 خواهد بود .)  ( بصورت يكجا پرداخت شدهقساط كل ابعد از گذشت نصف بعالوه يك د: زمان تقاضاي وام ، 
 خواهد بوده: امكان استفاده همزمان از فرمول ضريب منفي و فرمول واريز پيش از موعد مقدور ن

 مي باشد تعاونيو مصلحت  مشروط به وجود اعتباراجراي آن هيچگونه حقي براي افراد ايجاد نكرده و   27و  26تبصره  . 28تبصره 

  

خارج گردد بايد مابقي وام  تعاونيچنانچه وام گيرنده به هر عنوان بخواهد از عضويت سازمان مبتوع خود ويا عضويت   -12ماده 
 تسويه حساب نمايد .  تعاوني ا بطور يكجا پرداخت و بادريافتي خود ر

بصورت يكجا نباشد . با تشخيص و تصويب هيأت مديره و و بدهي قادر به پرداخت مابقي  منفك شده: چنانچه فرد  29 تبصره
 معرفي ضامن جديد نسبت به چگونگي بازپرداخت اقساط وام تعيين تكليف خواهد شد . 

 
خارج گردد . بايد قبالً تكليف  تعاونيبه هر عنوان بخواهد از عضويت سازمان مبتوع خود ويا عضويت  چنانچه ضامن  -13ماده 

 .را روشن نمايد تعاونيتضمين ها و تعهدات خود در قبال 
 

 مديرعامل موظف است وام هاي پرداختي به افراد را در سوابق پرونده بصورت نرم افزاري نگهداري نمايد .  -14ماده 

 
و  تعاوني، از طريق سايت  در رابطه با نحوه و شرايط وامهاي پرداختني به اعضاء بايد به نحوه شايسته تعاونياطالعيه هاي  -15ماده 

 به آگاهي اعضاء رسانده شود . شبكه هاي اجتماعي 
 

 عمومي عادي مي باشد .هرگونه تغيير در ارقام و مفاد اين آيين نامه منوط به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع  -16ماده 

 
 به تصويب مجمع عمومي عادي 05/11/96تبصره در تاريخ  29ماده و  17به پيشنهاد هيأت مديره در اين آيين نامه   -17ماده 

 بودهاز درجه اعتبار ساقط كليه مصوبات مغاير با آن بديهي است .  قابل اجرا خواهد بود  97از ابتداي سال رسيده و  بطور فوق العاده 
 . شداين آئين نامه عطف بما سبق نخواهد مواد  و


