
 بسمه تعالی

 «کشاورزی استان خوزستان جهاد سنامه صندوق قرض الحسنه پس اندازاسا»

 فصل اول 

 کلیات 

صندوق پس انداز جهادکشاورزی استان خوزستان که در این اساسنامه  سسه،نام مؤ :1ماده 

 . نامیده می شود( صندوق )اختصاراً 

 . دفتر سازمان جهادکشاورزی خوزستان است  -اهواز در مرکز اصلی صندوق : 2ماده 

با تصویب هیئت مدیره صندوق میتواند در سایر شهرستانهای استان خوزستان دفاتر : تبصره 

 . نمایندگی ایجاد نماید

 . مدت صندوق از تاریخ تأسیس نامحدود است  :3ماده 

 حوزه عملیات صندوق استان خوزستان و دیگر استانهای کشور  :4ماده 

 : عبارتست: حدود عملیات صندوق  موضوع و :5ه ماد

 هیئت مدیره یید تأ ارائه خدمات و اعطای وام قرض الحسنه به کارکنان با حداقل کارمزد مورد -1

 ( از قبیل بانکها و سایر منابع اعتباری) اعتبار منابع مختلف و قبول هدایا  دریافت وام و -2

 وصول وجوه سپرده اشخاص و افتتاح حسابهای پس انداز و یا هر نوع حساب  -3

 سیسات و همچنین ایجاد ساختمانهای مورد لزوم أاجاره یا خرید زمین و یا محل ت -4

سسات و شرکت های وابسته جهادکشاورزی و غیره براساس مشارکت و سرمایه گذاری درمؤ -5

 مصوبات هیئت مدیره 

 اری به اعضاء با تصویب هیئت مدیره اعطای وام اضطر -6

 انجام فعالیت های اقتصادی و تولیدی و خدماتی  -7

مین و پرداخت گردیده ریال است که توسط اعضاء تأ 000/000/1=سرمایه اولیه صندوق  : 6ماده 

 . است 

سرمایه صندوق متغیر و نامحدود است و می توان با پذیرش اعضاء جدید به میزان سرمایه :  7ماده 

 . افزود و یا بازپرداخت سهم مستمر ماهیانه اعضاء سرمایه صندوق را کاهش داد

قویت هر یک از اعضاء صندوق باید همه ماهه مبلغی بعنوان سهم مستمر ماهیانه جهت ت:  8ماده 

 . خت نمایدبنیه مالی صندوق پردا

سالیانه ( مجمع نمایندگان )مع عمومی مر ماهیانه اعضاء را همه ساله مجمبلغ سهم مست:  1تبصره 

 . معین می نمایند

 . مبلغ سهم مستمرماهیانه اعضاء از حقوق وی کسر وبه حساب صندوق واریز خواهد شد :2تبصره 



اعضاء می توانند تا رسیدن به سقف اعطای وام به اختیار خود مبلغ مستمر ماهیانه را  :3تبصره 

 .تر از سهم تصویبی پرداخت نمایندبیش

 : شرایط عضویت 

عضویت صندوق با تصویب هیئت مدیره برای کلیه همکاران که به خدمات صندوق نیاز :  9ماده 

 . داشته و واجد شرایط زیر باشند آزاد است 

 اشتغال در حوزه عمل صندوق  -1

 قبول اساسنامه و مقررات صندوق  -2

 تسلیم درخواست کتبی عضویت  -3

و صندوق تسلیم تعهد کتبی مبنی بر کسر سهم مستمر ماهیانه از لیست حقوق به واحد مربوطه  -4

 جهت واریز به حساب صندوق 

ت جهاد کشاورزی تحت پوشش وزارسسات و شرکتهای ؤم ، عضویت کارکنان سازمانها -5

 با تصویب هیئت مدیره  (سربرگ مکاتبات با آرم جهاد کشاورزی)

اعضائیکه بازنشسته می شوند می توانند با رعایت اساسنامه به عضویت خود در صندوق  :1تبصره 

 . ادامه دهند و از مزایای آن بهره مند شوند

انیکه از مزایای مستمری درصورت تمایل تا زم( قیم ) عضویت بازماندگان متوفی: 2تبصره 

 . استفاده می نمایند در صندوق بالمانع است 

بعد از دوبار )مطالبات صندوق از اعضاء جزو مطالبات ممتازه است و صندوق می تواند  :10ماده 

( روز از دومین اخطار و عدم وصول مطالبات  15روز با گذشت  15اخطار کتبی بفاصله هر بار 

 . د نسبت به وصول طلب خود اقدام نمایدبهر طریقی که صالح بدان

 . خروج اعضاء از صندوق در هر موقع اختیاریست : 11ماده 

هرگاه رابطه عضوی بعلت استعفاء ، فوت و یا بهر علت دیگر با صندوق قطع شود سهم : 12ماده 

مستمر پرداختی وی پس از وضع تعهدات و دیون او به صندوق حداکثر ظرف یکسال پس از 

 . قداً پرداخت می گرددخروج ن

 . مطالبات اعضاء فوت شده به وراث قانونی آنها پرداخت می گردد: تبصره 

دد کسانیکه رابطه آنها با صندوق بعلت استعفاء قطع شده باشد منوط به عضویت مج :13ماده 

 . واریز کلیه حق سهم مستمر از ابتدا تا زمان تصویب می باشد

فهرست اسامی اعضائی را که مستعفی شده به مجمع عمومی  هیئت مدیره موظف است :14ماده 

 . صندوق گزارش نماید( نمایندگان مجمع )

 



 فصل دوم 

 ارکان صندوق 

 : ارکان صندوق عبارتست از  :15ماده 

  بازرسین/بازرس -3هیئت مدیره    -2(  نمایندگان مجمع) مجمع عمومی  -1

ت و ت مدیره یا براساس درخواست مقاماهیئمجامع عمومی با تصمیم اکثریت اعضاء : 16ماده 

 . هیئت مدیره دعوت به تشکیل جلسه می شود اشخاص زیر بوسیله

 استان خوزستان   یسازمان جهادکشاورز -3یک پنجم اعضاء   -2بازرس    -1

 (نمایندگان مجمع)به تشکیل مجامع عمومیدرصورت استنکاف هیئت مدیره از دعوت  :تبصره 

را ( نمایندگان مجمع ) می تواند مستقیماً مجمع عمومی  جهادکشاورزی استان خوزستانسازمان 

 .ضوع یا موضوعاتی که موردنظر است دعوت کندوبرای م

با قید دستور ، روز ساعت و محل تشکیل آن ( نمایندگان مجمع)دعوت مجامع عمومی :17ماده 

پست ، تلفن و یا بهره نحو مقتضی روز قبل از تشکیل جلسه بوسیله دعوت کتبی ،  15حداقل 

 . دیگر بعمل خواهد آمد 

نباید بیش از ده روز از تاریخ ( نمایندگان مجمع )تجدید دعوت تشکیل مجمع عمومی : تبصره 

  .مقرر برای جلسه ایکه تشکیل نشده است بطول انجامد

یکی از را رئیس هیئت مدیره ودر غیاب (نمایندگان مجمع)مجامع عمومیجلسات  :18ماده 

س و یک ابتدا برای انتخاب رئیس، نائب رئیمی کند درجلسه عمومی  اعضای هیئت مدیره افتتاح

 . ی از بین اعضاء اقدام خواهد شدمنشی و سه نفر ناظر اخذ رأ

غیر از هیئت )از طرف مقامات مجاز ( نمایندگان مجمع ) در مواردیکه مجمع عمومی  :تبصره 

 . دعوت و تشکیل می شود مسن ترین عضو حاضر درجلسه مجمع را افتتاح می کند(مدیره 

و تصمیمات متخذه در آن توسط ( نمایندگان مجمع )صورتجلسات مجمع عمومی  : 19ماده 

ی شود و بامضای رئیس و نایب رئیس و منشی مجمع و منشی مجمع در دفتر مخصوص ثبت م

 . می رسد و رونوشت آن بوسیله رئیس مجمع به هیئت مدیره ابالغ می گردد ناظرین

بعنوان اسناد صندوق باید همواره در ( نمایندگان مجمع)صورتجلسات مجامع عمومی  :تبصره 

 . بایگانی صندوق محفوظ بماند

عضو بند و هرحضور یا( نمایندگان مجمع )عمومی مجامع  در کلیه اعضاء می تواند :20ماده 

حضور درصورتیکه . ی خواهد داشت أفقط حق یک ر( نمایندگان مجمع) مجمع عمومی 

ی خود را بموجب وکالتنامه به عضو دیگر أتواند حق رمجمع بعللی میسر نباشد می  عضوی در

ی با وکالت أی خود بیش از یک رأر واگذار نماید در اینصورت هیچ عضوی نمی تواند عالوه بر

وکالتنامه های موضوع این ماده باید از اعضاء اخذ و ضمیمه صورتجلسه مجمع در . داشته باشد

 . بایگانی اسناد صندوق نگاهداری شود



درصورت کثرت تعداد اعضاء صندوق به قسمی که حضور و اعمال رأی آنها در یک  : 21ماده 

بصورت دو درجه ای ( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی . نباشد امکان پذیر( مجمع واحد)محل 

بصورت دوم ( مع نمایندگان مج)ی اعضاء در مجمع عمومی أدر اینصورت ر. تشکیل می شود 

صندوق بوسیله نمایندگان منتخب اعضاء در مجامع درجه اول حوزه عمل ( مجمع عمومی اصلی)

 . داده خواهد شد( این اساسنامه  4موضوع ماده ) 

 . انتخاب نماینده یا نمایندگان و تعداد آنها بشرح زیر خواهد بود : 22ماده 

نفر که سه نفر به انتخاب اعضاء و دو نفر دیگر با معرفی رئیس  5هیئت مدیره مرکب از : 1

 . سازمان خواهد بود

نفر عضو یکنفر به عنوان نماینده  50ر و اداره کل تحت پوشش به ازای ه مدیریتها ، معاونتها: 2

نمایندگان )ء در مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب نموده و نمایندگان منتخب اعضا

سالیانه و فوق العاده صندوق شرکت می نمایند و تصمیم گیری مجمع مذکور برای سایر ( مجمع

 . اعضاء الزم االجرا می باشد

 . سبه می گرددعضو محا 50عضو به  30کسر باالی :3

عضو باشد می توانند یک نماینده  50ی که آمار اعضاء شاغل در آنها کمتر از یشهرستانها: 4

 . انتخاب نمایند

هریک از نمایندگان اعضاء می توانند منتهی ظرف پنج روز قبل از تشکیل مجمع :  23ماده 

موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع  را غیر از موضوع دیگری( نمایندگان مجمع ) عمومی 

را ( نمایندگان مجمع) توسط مقامی که مجمع عمومی قید شده است برای طرح در همان مجمع 

است پیشنهاد مربوطه را در مقام دعوت کننده مجمع مکلف . دعوت کرده است پیشنهاد کند

طرح هرموضوع مجمع طرح کند تا در صورت تصویب در دستور قرار گیرد در غیراینصورت 

ت رئیس مجمع و به موافقجدید در جلسات مجمع از طرف هریک از اعضاء موکول است 

تصمیم درباره موضوع یا هردو مورد اتخاذ در حاضر در  جلسه و  تصویب اکثریت اعضای

موضوعاتی که عالوه بر دستور جلسه آگهی شده و به مجمع پیشنهاد می شود به جلسه بعدی که 

 .ول خواهد شدبعد تشکیل می گردد موک روز 45ثر حد اک

( نمایندگان مجمع )مالک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی : 24ماده 

 .که حاضران در ورود اصالتاً و وکالتاً آنرا امضاء می کننداست  یورقه حضور و غیاب

 . رت زیر تشکیل خواهد شد صو دوه صندوق ب( نمایندگان مجمع)  مجامع عمومی :25 هماد

 عادی( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی  -1

 فوق العاده( نمایندگان مجمع) مجمع عمومی  -2



عادی سالی یکبار ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ( نمایندگان مجمع) مجمع عمومی

عمومی موقع از سال می توان مجمع  میتوان در هرمورد مقتضی  صندوق تشکیل میشود و در

 .فوق العاده تشکیل داد عادی را بطور (نمایندگان مجمع)

) جلسات و حدود اختیارات مجمع عمومی ترتیب تشکیل و اداره و نصاب تشکیل : تبصره

عادی پیش بینی ( نمایندگان مجمع )فوق العاده همانست که در محمع عمومی ( نمایندگان مجمع 

 .شده است

 :عادی بشرح زیر است ( ایندگان مجمع نم) وظایف مجمع عمومی : 26ماده 

 انتخاب هیئت مدیره و بازرس و یا تغییر هریک از آنها -1

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باره ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق پس از استماع   -2

 .گزارش هیئت مدیره و بازرسان

برسی  اتخاذ تصمیم درباره گزارش ها و پیشنهاد های حسابرسان براساس نتایج حسا -3

 صندوق 

تعیین خط مشی و برنامه صندوق و تصویب و تعیین ضوابط و معیارهای الزم بنا به  -4

 پیشنهاد هیئت مدیره 

مدیره در مورد اعتبارات درخواستی و یا سرمایه اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت  -5

 گذاری صندوق 

 تصویب آئین نامه های داخلی صندوق  -6

اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوی که اخراج شده یا کسی که درخواست عضویت او  -7

از طرف هیئت مدیره پذیرفته نشده است و یا ارجاع به هیئتی مرکب از پنج نفر از اعضاء 

نمایندگان مجمع ) تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی ( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی 

  .یا هیئت پنج نفره قطعی است ( 

    بق اساسنامه اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و زیان ط -8

تصویب تغییرات سرمایه در دوره مالی قبل همچنین تعیین مبلغی که بابت بازپرداخت  -9

 . سهم مستمر اعضاء سابق در دوره مالی بعد باید پرداخت شود

ن مبلغ سسات دیگر و تعییرمایه گذاری صندوق در شرکتها و مؤاتخاذ تصمیم درباره س  -10

 موردنیاز جهت سرمایه گذاری طبق مقررات مربوطه 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموریکه به مجمع پیشنهاد می شود و منطبق با   -11

 . اساسنامه صندوق باشد

عادی با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء (  عنمایندگان مجم) مجمع عمومی  :27ماده 

رسمیت پیدا می کند و درصورت بدست نیامدن حد نصاب مذکور مجمع  او یا نمایندگان آنه

روز بعد  15این اساسنامه حداکثر  17 باید با رعایت تبصره ماده ( نمایندگان مجمع ) عمومی 

جلسه دوم با حضور عده حاضر رسمیت خواهد . با همان دستور جلسه تجدید دعوت شود

ی می تواند برای رسیدگی بموضوع یا در صورت عدم تشکیل جلسه دوم هرذیحق. یافت

 . انحالل صندوق به سازمان جهادکشاورزی خوزستان مراجعه نماید



عادی با اکثریت نصف بعالوه یک ( نمایندگان مجمع ) تصمیمات مجمع عمومی  : 28ماده 

اکثریت با طرفی است که رئیس  ء ،اعضاء حاضر  در مجمع اتخاذ میشود درصورت تساوی آرا

 .ی داده باشدأن ره آمجمع ب

مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی ( نمایندگان مجمع ) درصورتیکه درجلسه مجمع عمومی  :29ماده 

نشود و جلسه بعدی که منحصراً برای تعقیب مذاکرات و اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبل 

 . تشکیل میشود نباید از جلسه اول بیش از یک هفته بطول انجامد

فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بموارد زیر ( ایندگان مجمع نم)مجمع عمومی 

 : تشکیل میشود

 تغییر مواد اساسنامه  -1

 ادغام با صندوق دیگر  -2

 انحالل صندوق  -3

فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاء ( نمایندگان مجمع) مجمع عمومی   : 30ماده 

ی کند درغیرصورت حصول این حد نصاب با رعایت صندوق و یا نمایندگان آنان رسمیت پیدا م

این اساسنامه اگهی دعوت مجمع با ذکر دستور و تاریخ تشکیل جلسه و نتیجه  17تبصره ماده 

جلسه قبل منتشر میشود این جلسه با حضور حداقل نصف بعالوه یک اعضاء یا نمایندگان آنان 

 . تعداد رسمیت پیدا میکند رسمیت پیدا میکند و درصورت عدم تشکیل جلسه سوم با هر

فوق العاده با اکثریت آراء اعضاء حاضر ( نمایندگان مجمع ) تصمیمات مجمع عمومی : تبصره 

 . تطبیق صحت نمایندگان مجمع معرفی شده با مقام دعوت کننده است . جلسه اتخاذ می گردد در

 : هیئت مدیره  -2

اداره امور صندوق بر عهده هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر که سه نفر را مجمع  : 31ماده 

عادی صندوق و دو نفر را رئیس سازمان جهادکشاورزی استان برای ( نمایندگان مجمع ) عمومی 

 . مدت سه سال انتخاب و معرفی می نماید

ی البدل هیئت مدیره عالوه بر اعضای اصلی هیئت مدیره سه نفر بعنوان اعضای عل:  1تبصره 

عادی صندوق برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد ( نمایندگان مجمع ) توسط مجمع عمومی 

تا درصورت استعفاء ، فوت و یا ممنوعیت قانونی که مانع از انجام وظیفه هریک از اعضاء می 

جانشین  ،مدتقیه لویت از لحاظ تعداد آراء برای بوبه ترتیب ا یکی از اعضای علی البدل. گردد

                        مجمع عمومی  ،فاء جمعی هیئت مدیرهعدرصورت است .ه باشدعضو در هیئت مدیر

مدیره جدید به تقاضای هریک از اعضائ مستعفی یا  برای انتخاب هیئت (نمایندگان مجمع)

خوزستان  یا سازمان جهاد کشاورزی استانو اعضاء علی البدل و یا بازرس یا یک پنجم اعضاء 

 .دعوت میشود

انتخاب مجدد هریک از اعضاء اصلی هیئت مدیره حداکثر برای دونوبت متوالی :  1تبصره 

 .بالمانع است



موارد فوق مستثنی می  هیئت مدیره از نمایندگان ریاست سازمان جهادکشاورزی در : 2تبصره 

 .باشند

ه انتخاب هیئت مدیره انجام پس از انقضای مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیک:  3تبصره 

نشده باشد هیئت مدیره سابق تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان بوظایف خود در 

 .صندوق ادامه خواهد داد

فاء ، فوت ، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر هریک از عدرصورت است:  32ماده 
برای بقیه مدت مقرر  ،یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آراء بیشتر ،اعضای اصلی هیئت مدیره

غیبت غیرموجه مکرر به مواری اطالق  .مدیره شرکت مینمایدبه جانشینی وی در جلسات هیأت 
عذر موجه حداقل در چهار  علیرغم اطالع از دعوت ، بدون اجازه قبلی و یا میشود که عضو،

 .متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره حاضر نشودهشت جلسه غیر  متوالی و یاجلسه 

هیئت مدیره از بین اعضاء خود یک رئیس ، یک نایب رئیس و یک منشی انتخاب :  33ماده 

 میتواند برای اداره امور صندوق فرد واجد صالحیتی را ازهمچنین این هیئت مدیره  .خواهد کرد

 .انجام وظیفه نمایدبین اعضاء صندوق بعنوان مدیر عامل انتخاب کند که زیر نظر هیئت مدیره 

هیئت مدیره با رعایت مقررات این اساسنامه تنظیم که توسط  یمدیرعامل برطبق آئین نامه های

 .میشودانجام وظیفه خواهد کرد

در صورتیکه مدیرعامل از بین هیئت مدیره انتخاب گردد عضویت نامبرده در هیئت مدیره لغو و 

 .جایگزین می گرددیکی از اعضاء علی البدل 

جلسات هیئت مدیره حداقل پانزده روز یکبار و درصورت لزوم بنا به تقاضای رئیس و یا :  34ماده

جلساتی  تصمیمات هیأت مدیره در.می شودیکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل تشکیل 

عوت رئیس یا نایب رئیس یا مدیرعامل تشکیل می گردد که اکثریت اعضای هیئت مدیره بد

اتخاذ میشود برای اتخاذ تصمیم رأی اکثریت اعضاء حاضر درجلسات ضروریست تصمیمات 

مضاء اعضای و  با هیئت مدیره در دفتری بنام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت می گردد

 . جلسه میرسد هیئت مدیره حاضر در

افتخاری است و درصورت مهیا شدن امکانات مالی  قخدمات هیئت مدیره در صندو:  35ماده 

پرداخت . موریتها و جبران زحمات بالمانع است أجلسات و م پرداخت حق الزحمه شرکت در

 . موریت منوط به تصویب مجمع نمایندگان می باشدأثنای حق متمزایای فوق به اس

 وظایت هیئت مدیره 

 : وظایف هیئت مدیره به شرح زیر است  : 36ماده 

 ( نمایندگان مجمع ) دعوت مجامع عمومی  -1

 ( نمایندگان مجمع ) تصمیمات مجامع عمومی اجرای  -2

مومی استخدام و یا اخراج کارکنان صندوق براساس مقررات مصوب از طرف مجمع ع -3

 نمایندگان مجمع و نظارت و مراقبت درکارآنها )



) اخذ تضمین از مدیرعامل و سایر کارکنان صندوق براساس مصوبات مجمع عمومی  -4

 ( نمایندگان مجمع 

 قبول یا رد درخواست عضویت و اخراج اعضاء برطبق اساسنامه  -5

ها و تراز نظارت برمخارج جاری صندوق و رسیدگی بحسابها و تسلیم بموقع گزارش آن -6

 و بازرسین ( نمایندگان مجمع ) نامه ساالنه صندوق به مجمع عمومی 

) تهیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و تقدیم گزارش های مربوط به مجمع عمومی  -7

 ( نمایندگان مجمع 

 ن به بازرسین وآتسلیم  مخارج عملیات صندوق درسال آتی و تهیه و تنظیم بودجه و -8

 ( نمایندگان مجمع ) پیشنهاد به مجمع عمومی 

نمایندگان ) ی جلسات مجامع عموم تعیین نماینده از بین اعضاء صندوق برای شرکت در -9

 . سساتی که صندوق در آنها عضویت داردشرکتها و مؤ( مجمع 

هیئت مدیره حق اخراج عضوی را که بهر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا :  37ماده 

ندارد و اتخاذ تصمیم ( مانند اعضای هیئت مدیره و بازرس ) یتی بوی محول شده استأمورم

صندوق باستناد گزارش هیئت مدیره ( نمایندگان مجمع )در اینگونه موارد با مجمع عمومی 

 . خواهد بود

هیئت مدیره نماینده قانونی صندوق است و میتواند مستقیماً با وکالت یا حق توکیل :  38ماده 

مسئولیت هیئت  .نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند این

 مدیره در مقابل صندوق مسئولیت وکیل است در مقابل موکل 

ور صندوق باستثنای مواردی که هیئت مدیره بمنظور کلیه قراردادها و اسناد تعهد آ:  39ماده 

اشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مجاز اداره امور جاری صندوق ترتیب خاص داده ب

 . صندوق به تعیین هیئت مدیره معتبر خواهد بود

 . هیئت مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام میدهد:  40ماده 

مگر در  هیچیک از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت منفردا استفاده کند

 ت یا نمایندگی از طرف هیئت مدیره موارد خاص با داشتن وکال

اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیانی هستند که در :  41ماده 

 . نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به صندوق وارد می شود

تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید :  42ماده 

روز از تاریخ قبولی هیئت مدیره جدید صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد  15حداکثر ظرف 

و دفاتر و حسابها و موجودی های صندوق به هیئت مدیره جدید تحویل و ترتیب معرفی 

 . شودغیره داده  امضاهای مجاز و



صورت مجلس منعکس و بامضای اکثریت اعضاء هیئت مدیره  مراتب نقل و انتقال باید در

 . سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرسین صندوق برسد

 . صورتمجلس مذکور باید جزو اسناد صندوق نگهداری شود

ت نسبت استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید رفع مسئولی:  43ماده 

 . به وظایفی که بوی محول شده است نخواهد کرد

هیئت مدیره صندوق موظف است در اولین فرصت درصورت مهیا شدن شرایط :  44ماده 

 . الزم نسبت به ثبت صندوق در مراجع ذیصالح اقدام نماید

محجورین یا ورشکستگان بتقصیر و یا کسانیکه بعلت ارتکاب بجنایت با یکی از :  45 ماده

وانند سمت عضویت درهیئت مدیره و بازرسی و تنحه های مؤثر سابقه محکومیت دارند نمیج

 .یا مدیریت عامل صندوق را داشته باشند

 بازرسین  -3 

صندوق دو نفر از بعنوان بازرسی برای مدت سه ( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی :  46ماده 

 . سال مالی انتخاب می کند انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است 

 : وظایف بازرسان صندوق بشرح زیر است :  47ماده 

و  ئین نامه های مصوبآنظارت بر انطباق نحوه اداره امور صندوق یا مقررات اساسنامه و  -1

برای این منظور بازرسان می توانند هر ( نمایندگان مجمع )تصمیمات مجامع عمومی 

موقع که مقتضی بدانند بنحویکه بعملیات جاری صندوق لطمه وارد نشود کلیه حسابها و 

دفاتر و اسناد و مدارک مالی و دارائی نقدی و برگهای بهادار و موجودی کاال و غیره را 

 . رسیدگی کنند

مشاهده خالف و بی نظمی در امور صندوق باید مراتب را کتبا به هیئت درصورت  -2

 . مدیره اعالم و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را بخواهند

و مخصوصا رسیدگی بصورت حسابها  رحسابهای صندوق حداقل سالی دوبا رسیدگی به -3

 روز قبل از جلسه مجمع عمومی ساالنه  25و تراز نامه تا 

 در موارد پیش بینی شده در این اساسنامه ( نمایندگان مجمع )دعوت مجمع عمومی  -4

نظارت در اجرای پیشنهادها و تذکرات سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان و  -5

حسابرسانیکه از صندوق حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش الزم در این باره به مجمع 

 (نمایندگان مجمع ) عمومی 

که تقاضای عضویتش از طرف هیئت مدیره  کسیطرح شکایت عضو اخراج شده و یا  -6

 (نمایندگان مجمع ) پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی 

ی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات أبازرسان می توانند بدون حق ر:  48ماده 

این نظرات در صورتجلسه هیئت مدیره  .خود را نسبت به مسائل جاری صندوق اظهار دارند

 . نها درج میشودبامضاء آ



تا زمانیکه بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان باخاتمه مدت مأموریت بازرسان  :تبصره 

 .ایف محوله را برعهده خواهند داشتقبلی کماکان مسؤلیت انجام وظ

در صورتیکه هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد که هیئت :  49ماده

مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آنها مخالف اساسنامه و 

آئین نامه های مصوب میباشد باید و مقررات ( نمایندگان مجمع ) تصمیمات مجمع عمومی 

ا برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم ر( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی 

 .الزم دعوت نماید

خدمات بازرسان در صندوق افتخاری است و درصورتیکه انجام وظایف  محوله  :تبصره

( نمایندگان مجمع ) مستلزم هزینه باشد پرداخت آن در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی 

 .بود هده صندوق خواهدبنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع بع

 فصل سوم 

  مقررات مالی

های آن آخر اسفندماه همان سال ابتدای سال مالی صندوق اول فروردین ماه و انت:  50ماده 

 .سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود ستثنای با

و حساب سود و زیان و  است نسخه ای از صورت حسابهاهیئت مدیره موظف :  51ماده 

 هعالو .تسلیم نماید نامه ساالنه صندوق را پس از آماده شدن برای رسیدگی به بازرسانتراز

آنرا به سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ارسال  براین ظرف یک هفته نسخه ای از

 .دارد

به بهای  شده هائی که برای فروش تهیهیمام موجوددرترازنامه که تنظیم میشود ت : 52ماده 

هائی که غیرقابل بستانکاری. ارزیابی خواهد شد ( هرکدام کمتر باشد)تمام شده با بهای روز 

دارائی در  جزونباید  منظور می شود و وصول تشخیص داده می شود بحساب زیان صندوق 

) مجمع عمومی ترازنامه منظور گردد و برای بستانکاریهای مشکوک الوصول با نظر 

ذخیره مناسب باید در نظر گرفته شود و دارائی های ثابت صندوق به بهای ( نمایندگان مجمع

نظر استهالک ساالنه بر طبق قوانین و مقرارت مربوطه  ذکر میشود و ازتمام شده در ترازنامه 

 .عمل خواهد شد 

ره قانونی غیر قابل بحساب ذخی% 10از محل در آمد ویژه ساالنه صندوق حداقل :  53ماده 

احتساب مبالغ مربوطه از محل درآمد حاصل در معامالت با اعضاء و  .تقسیم منظور می شود

زمانیکه مبلغ کل ذخیره  سایر مؤسسات و شرکتها در حساب ذخیره مندرج در این ماه تا

مذکور بمیزان معدل سهم مستمر پس انداز سه سال اخیر اعضاء حاصل از در آمدهای 

 . رسیده باشد الزامی خواهد بودصندوق ن

به نسبت مانده حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم پس از تصفیه  ،با انحالل صندوق: تبصره 

   .سرمایه اعضاء بین آنها توزیع میشود



از محل بابت ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم % 10از درآمد ویژه پس از کسر :  54ماده 

مبلغی ( نمایندگان مجمع ) مجمع عمومی  براساس تصمیمباقیمانده در آمد ویژه میتوان 

 .جنسی بین اعضاء تقسیم نماید /بعنوان جایزه اعم از نقدی

از ( نمایندگان مجمع) تصویب مجمع عمومی  صندوق میتواند زیان ساالنه را با:  55ماده 

غ برداشتنی تقسیم تأمین نماید و نمیتواند قبل از انتقال مبالحساب ذخیره قانونی غیرقابل 

 .بعدی صندوق را تقسیم کندحساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم در آمد سالهای  مذکور به

نزد بانکهائی که صالح بداند  ،هیئت مدیره موظف است در مرکز کار صندوق : 56ماده 

  .نمایدحساب جاری افتتاح 

بر احتیاج صندوق با هیئت مدیر میتواند برای سرمایه گزاری و یا بکار انداختن وجوه زائد 

 .در مؤسسات و شرکتها اقدام نماید( نمایندگان مجمع) تصویب مجمع عمومی 

برای انجام برنامه ( نمایندگان مجمع ) صندوق میتواند با تصویب مجمع عمومی  : 57ماده 

 .عتبار بانکی تحصیلی نمایدهای مصوب و توسعه عملیات ا

 فصل چهارم 

  ادغام –انحالل و تصفیه 

 :صندوق در موارد زیر منحل میشود:  58ماده 

به تصویب مجمع صالح نباشد  یا   میزانی که ادامه عملیات مقدوره کاهش سرمایه ب -1

  (نمایندگان عمومی)عمومی 

 نفر   7کاهش تعداد اعضاء تا  -2

  (نمایندگان مجمع) تصمیم مجمع عمومی  -2

انحالل صندوق بدهد در ه رأی ب( نمایندگان مجمع) ع عمومی مجم در صورتیکه:  59ماده 

 .همان جلسه پنج نفر جهت تصفیه امور صندوق انتخاب خواهند شد

م بشرح دتعهدات از محل دارائی صندوق با رعایت تق تصفیه صندوق پرداخت در:  60ماده  

 .زیر صورت گیرد

 پرداخت بدهیهای صندوق  -1

 ءپرداخت سهم مستمر اعضا -2

 انتقال مازاد تصفیه بحساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم -3

نمایندگان ) مجمع عمومی  ربند د 53تبصره و  19، ماده  60 ،فصل 4اساسنامه شامل این 

به تصویب رسیده ، حاضر  ۀفوق العاده با حضور بیش از دو سوم آرای عدو ( مجمع

   .تابع مقررات و قوانین جاریه مملکتی است نچه در این اساسنامه پیش بینی نشدهاست و آ


