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 بسمه تعالي

 

 ارتـبانك تج همکاران پس انداز صندوق اجرایی ن نامهـآئي

 ماده یك : هدف صندوق
 

 ادغام صندوق های پس انداز مستقل کارکنان و پس انداز بازنشستگان با هدف با اين آئين نامه

ين تسهيل در مشارکت اعضای صندوق در خريد سهام و حق تقدم سهام بانكها و شرکتهای بورسي و همچن

که  گرديدهتدوين ساير شرکتها و مؤسسات از منابع صندوق به نفع اعضاء به تشخيص هيأت امنای صندوق 

 .به قوت خود باقيستکليه افراد بر اساس آيين نامه های قبلي اقدامات به تبع آن 
 

 ماده دو : اعضاي صندوق
 

عضويت در صندوق را  هب که تمايل در بانک تجارتو اعضاء بازنشسته عزيز  کليه پرسنل شاغل 

 د.ينعضويت صندوق در آ اداره جبران خدمات به ارسال تقاضا بهداشته باشند مي توانند با 

کليه همكاراني که قبال به عضويت صندوق های پس انداز مستقل کارکنان و پس انداز بازنشستگان :  1تبصره 

 درآمده اند نياز به ارسال مجدد درخواست عضويت ندارند.

غيبت ، انفصال موقت و تعليق بسر مي برند به حالت تعليق درآمده و پس از  در عضويت پرسنلي که:  2تبصره 

 شروع به کار مجدد در بانک عضويت ايشان برقرار مي گردد.

 انتقال دائم، بازخريدخدمت، استعفاء، )اخراج، عضو صندوق شاغليندر صورت قطع رابطه استخدامي  : 3تبصره 

 نده وجوهات وی نزد صندوق پرداخت خواهد شد.( ماانفصال دائم

واريز  حقوقي ویفوت عضو صندوق کليه وجوهات وی نزد صندوق به آخرين حساب  در صورت : 4تبصره 

 خواهد شد.
 

 ماده سه : منابع صندوق
 

تأمين و نزد اداره جبران  ،اعضاءاز محل حق عضويت و سود سپرده ماهيانه  موجودی حساب صندوق

 . اری مي شودخدمات نگهد

 ماده چهار : اعطاي وكالت به هيأت امناء
 

هيأت امناء به منظور اجرای آئين نامه نسبت به تهيه و ارسال وکالتنامه که متضمن تأمين خواسته ها 

و منافع اعضاء و چگونگي عملكرد هيأت امناء خواهد بود ، اقدام و پس از اخذ امضاء از اعضاء طبق مفاد 

 واهد نمود .آئين نامه اقدام خ
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عضويت صندوق های پس انداز مستقل کارکنان و پس انداز  وکالتنامه های اعطايي در خصوصکليه :  تبصره

 .کماکان به قوت خود باقيستبازنشستگان 
 

 ماده پنج : اركان صندوق
 

 هيأت امناء صندوق -1

 دبير صندوق -2

 ويژه صندوق ينبازرس -3
 

 ماده شش : اعضاء هيأت امناء
 

ء تشكيالت داخلي بانک بوده و شخصيت جداگانه ای ندارد اين صندوق زير نظر صندوق مذکور جز

 با ترکيبکه مسئوليت رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه بكارگيری موجودی صندوق را دارند  ييهيأت امنا

 : تشكيل مي گرددذيل 

 اعضاي هيأت امناء -الف

 نماينده مديرعامل -1

 ت(نماينده بانک )رئيس اداره جبران خدما -2

 پرسنل شاغلنماينده  -3

 نماينده اعضاء بازنشستگان  -4

 ساير -ب

 دبير جلسه : معاونت انگيزش و رفاه اداره جبران خدمات )بدون حق رأی( -1

وظيفه بازرسي و و بازنشسته  پرسنل شاغل ات جداگانهانتخاب انفر بازرس ويژه ب دو:  ينبازرس -2

در جلسه بالمانع و ليكن بدون حق رأی  ينبازرسنظارت بر عملكرد صندوق را عهده دار مي باشد . )حضور 

 مي باشد(

جلسات ماهي يک بار به صورت قطعي و بر حسب نياز بيش از يكبار ، به دعوت نماينده  :1تبصره 

 بانک تشكيل مي گردد .

جلسات با حضور کليه اعضاء رسميت يافته و تصميم گيری در جلسات با رأی موافق کليه  : 2تبصره 

 مي باشد . اعضاء معتبر

 مسئوليت تهيه و تنظيم صورتجلسات به عهده دبير جلسه مي باشد . : 3تبصره 
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: در صورت تغيير سمت هر يک از اعضای فوق الذکر مسئولين جديد عضو هيأت امنای  4تبصره 

 صندوق خواهند گرديد .
 

براي عضویت در و اعضاء بازنشسته  پرسنل شاغلماده هفت : شرایط و ضوابط انتخاب نمایندگان 

 پس انداز همکارانهيأت امناي صندوق 
 

 تدين به اديان رسمي کشور و اعتقاد به قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران -1

  ليسانسرك تحصيلي ادارا بودن حداقل مد -2

 عضويت در صندوق موصوف -3

 برای نماينده پرسنل شاغل در بانک سابقه خدمتسال  10دارا بودن حداقل -4
 

 اء :نحوه انتخاب اعض
 

متقاضي عضويت در هيأت امناء صندوق مي توانند متعاقب  و اعضاء بازنشسته پرسنل شاغل -1

 اعالم اداره جبران خدمات از تاريخ مقرر نسبت به اعالم نامزدی خود به عنوان عضو اقدام نمايند .

از طريق سيستم پروفايل در انتخاب نمايندگان خودشان  و اعضاء بازنشسته پرسنل شاغل -2

 شارکت خواهند نمود .م

اداره جبران خدمات مسئوليت حسن اجرای انتخابات را تحت نظارت مديريت امور بازرسي  -3

 عهده دار بوده و گزارش مربوطه را جهت استحضار مديريت سرمايه های انساني ارائه خواهند نمود .

به صورت جداگانه  دو نفربرای عضويت در هيأت امناء  شاغلين و بازنشستگان از بين نامزدهای -5

نفر بعدی شاغلين و به عنوان نماينده  يک نفر اند، که اکثريت آراء را کسب نموده از شاغلين و بازنشستگان

 و يک نفر به عنوان نماينده بازنشستگان و نفر بعدی به عنوان عضو علي البدل به عنوان عضو علي البدل

 و معرفي خواهند شد . انتخاب

دو نفر بصورت برای عضويت در سمت بازرس ويژه ،  ين و بازنشستگانشاغلی از بين نامزدها -6

 دو ويژه انتخاب و ينبه عنوان بازرس اند، که اکثريت آراء را کسب نموده جداگانه از شاغلين و بازنشستگان

 نفر بعدی به عنوان عضو علي البدل تعيين و معرفي خواهند شد .

ت و نتيجه آن تهيه و از طريق نشريه و همچنين اداره جبران خدمات گزارشي از روند انتخابا -7

 مي رساند . اعضاء صندوقسايت بانک به اطالع عموم 

انتخاب مجدد ايشان بالمانع  وسال خواهد بود  3حداکثر مدت عضويت اعضاء و بازرس ويژه  -8

 است .
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 بانک ابالغ خواهد شد .احكام اعضاء هيأت امناء صندوق توسط مديرعامل  -9

از ايشان تعهدنامه کتبي با اين  اعضاءات قبل از صدور حكم نمايندگان اداره جبران خدم -10

چنانچه دو جلسه متوالي )غيرموجه( در جلسات حضور ننمايد از عضويت هيأت  "مضمون اخذ مي نمايد : 

 "امناء بركنار گرديده و نفر ذخيره )عضو علي البدل( جايگزين مي شود .

 : وظایف هيأت امناء صندوق 8ماده

 توسط هيات امناء صندوق تعيين خواهد شد.ق عضويت ماهيانه هر سال ح -1

رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه سرمايه گذاری وجوه موجود در حساب صندوق به نام اعضای -2

 صندوق

تهيه صورتهای مالي ساالنه و گزارش عملكرد جهت ارائه به ذينفعان صندوق از طريق مقتضي -3

 اينترنت و ...(-ترانتاين-نشريه بانک-)اطالعيه
 

 صندوق منابع : موارد استفاده از 9ماده 

و شرکتهای بورسي و ساير شرکتها و مؤسسات براساس تشخيص هيأت امنای  خريد سهام بانكها-1

 صندوق

مشارکت در خريد حق تقدم بانكها و شرکتهای بورسي جديد و يا شرکتهايي که قبالً از طريق اين -2

 ام اعضاء خريداری شده است .صندوق سهام آنها به ن

 مشارکت در ساير امور اقتصادی با تصويب هيأت امناء صندوق-3

 : اطالع رسانی 10ماده 

مي بايست از طريق سايت بانک به اطالع  بانك تجارت همکاران پس انداز صندوقمفاد آئين نامه 

ين آئين نامه مصوب در سايت عموم اعضاء رسيده و اداره جبران خدمات مسئوليت پيگيری قرار گرفتن آخر

 مذکور را دارا مي باشد .
 

 :  11ماده 

به تصويب مديريت  00/00/1394تبصره تهيه و تنظيم و در تاريخ  8ماده و  11اين آئين نامه در 

 عامل محترم بانک رسيده است .


