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 کليات-فصل اول

 : کاربرد1ماده 

شفافیت بیشتر در انجام معامالت، رفتار یکسان و  و یا حقوق انجام خرید و فروش کاال و خدمات روش تعیینمنظور  به

فارس معامالت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج همهنیت و انصاف در معامالت، گران و حسنو عدم تبعیض در قبال معامله

)که از  شوندمحسوب میفارس شرکت صنایع پتروشیمی خلیج صورت مستقیم یا غیرمستقیم تابعه بهکه یی هاشرکتو 

اعم از خرید، فروش، اجاره، پیمانکاری، حمل و نقل،  ،(شوندمیبه اختصار شرکت نامیده  نامهآییناین پس و در این 

 .رددگمیمزایده انجام /از طریق مناقصهو حسب مورد  نامهآیینمشاوره براساس این  و ارجاع خدمات فنی و غیرفنی

 هیاتترتیبی اتخاذ نمایند تا در اولین جلسات موظفند فارس شرکت صنایع پتروشیمی خلیجهای تابعه شرکت: 1تبصره 

 تصویب و بر اجرای مفاد آن نظارت نمایند.با آن را بعدی مرتبط اصالحات و  نامهآیین، این مدیره خود

 راق مشارکت،ی بورسی و غیربورسی، اوراق بهادار، اواهشرکتمعامالت مربوط به خرید و فروش سهام  همه: 2تبصره 

 اجاره کشتی و مخازن و خریدو محصوالت پتروشیمی خرید و فروش در بورس و پتروشیمی  خرید و فروش محصوالت

نامه خارج است و این نوع از معامالت طبق از شمول این آیین فارسخلیجپتروشیمی توسط شرکت تجارت صنعت 

و شرکت تجارت فارس گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیجی که توسط معاونت مالی و سرمایهاهناداگج هاینامهآیین

خواهد رسید، صورت  ربطذیتهیه و به تصویب هیات مدیره شرکت  حسب مورد، فارسصنعت پتروشیمی خلیج

 پذیرند.می

 تعاریف :2ماده 

 :روندمیه کار در معانی مشروح زیر ب نامهآییناصطالحات مندرج در این 

 باشد.میهای تابعه فارس یا شرکتشرکت: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج -الف

صدد تهیه  مند و رقابتی که به موجب آن شرکت با اعالم ضوابط و شرایط مدنظر خود درمناقصه: روشی است نظام -ب

 20طبق ماده گری که مله به مناقصهو موضوع معااست   ترین قیمتمناسبکاال، خدمات و یا حقوق مورد نیاز خود با 

 .گرددشود، واگذار مینامه برنده شناخته میاین آیین

صدد فروش  عالم ضوابط و شرایط مدنظر خود درو رقابتی که به موجب آن شرکت با ا مندنظاممزایده: روشی است  -پ

و موضوع است  ه قیمت پایه کارشناسینسبت ب تیا حقوق خود به باالترین قیم ، وخدمات، اموال، کاالو یا واگذاری 

 شود.گری که باالترین پیشنهاد را ارایه نموده است، واگذار میمعامله به مزایده

 .نمایدمیمزایده را برگزار /، مناقصهنامهآیینکه براساس این  است: شرکتی گزارمزایده/گزارمناقصه -ت
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مزایده /مزایده را طبق ضوابط اخذ و در مناقصه/اسناد مناقصه : شخصی حقیقی یا حقوقی است کهگرمزایده/گرمناقصه -ث

 . کندمیشرکت 

 .گردداطالق می و مدیرعامل شرکتمدیره  هیات به: مدیرعامل/مدیره هیات -ج

مستقیم و غیرمستقیم متعلق به  صورتبه( سهام آن %50بیش از پنجاه درصد )ی که یهاشرکت همهشرکت تابعه:  -چ

 .باشدشرکت می

 .فارسخلیجشرکت صنایع پتروشیمی : هلدینگ -ح

تجدید و  درخصوص، اتخاذ تصمیم اول و دوم گانبرندبرگزاری، تعیین  فرآیندی است که هیات: کمیسیون معامالت -خ

 .را برعهده دارد نامهآیینمزایده و سایر وظایف مقرر در این /یا لغو مناقصه

)حسب نوع معامله(  دارصالحیت و مالی انیبازرگ، ه عضو خبره فنیی است با حداقل سهیات: فنی بازرگانیکمیته  -د

و یا ابالغی  نامهآیینسایر وظایف مقرر در این  وپیشنهادها  فنی بازرگانیو ارزیابی ان گرمناقصهکه  ارزیابی کیفی 

 . را برعهده دارد معامالت کمیسیون

برنده مزایده و سایر /خدمت یا حقوق از برنده مناقصهتحویل و تحول کاال،  فرآیندتی است که اکمیته تحویل: هی-ذ

 . داردرا بر عهده  نامهآیینوظایف مقرر در این 

 یا نامنطبق و مطابق با مازاد، ضایعاتی  اموالای است که برای تشخیص و تعیین کمیته: و ضایعاتی مازاد اموالکمیته  -ر

 شود.نامه تشکیل میاین آیین 27ماده  6بند 

که از  گرانگران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصهبی کیفی و تشخیص صالحیت مناقصهارزیا -ز

 شود.متقاضی انجام می واحدو با استفاده از نظر  فنی بازرگانیسوی کمیته 

و غیرمشروط ارزیابی شکلی: عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضا)ها(ی مجاز، خوانا بودن، مخدوش نبودن  -ژ

 .کمیسیون معامالتشده توسط بودن پیشنهادهای قیمت دریافت

فنی های یی، دوام و سایر ویژگیکارادر آن مشخصات، استانداردها،  ی است کهفرآیند: فنی بازرگانیارزیابی  -س

 . شودیمبرگزیده  فنی بازرگانیتوسط کمیته قبول نهادهای قابلپیشنهادها بررسی، ارزیابی و پیش بازرگانی

مزایده  /مزایده توسط متقاضیان شرکت در مناقصه/های موضوع مناقصهپیشنهاد: عبارت است از ارایه پاکت/پاکت -ش

 مزایده/ظرف مهلت مقرر در اسناد مناقصه

باید دارای و در طی آن پیشنهادها می شودمی: دوره زمانی است که توسط شرکت اعالم پیشنهادهامدت اعتبار  -ص

و شروع  باشدمیپیشنهادها، تعیین برنده و انعقاد قرارداد  اشند. این مدت شامل زمان الزم برای بررسی و ارزیابیاعتبار ب

 .باشدمیتوسط پیشنهاددهندگان  ،قیمت هایپیشنهاد تسلیم آن از آخرین مهلت
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 براوره مشتملمشخدمات  ارایهبرای  و دارای صالحیت واجد شرایط است که مشاور: شخصی حقیقی یا حقوقی -ض

 .باشدمی ای و کارشناسیا هر نوع خدمات مشاورهیبر اجرا نظارت ، مدیریت طرح مطالعه، طراحی،

در ارزیابی  انگرمناقصهشده کسب ازاتیمتناسب با امت ،یایمرحلهدواست که در مناقصات  یمتیق: قیمت ترازشده -ط

بر مبنای فرمول زیر که به همراه عدد ضریب مذکور در  متیقدر  تیفیکتاثیر  ضریب  لحاظ نمودنبا  فنی بازرگانی 

 .شودمی نییتع گردد،اسناد مناقصه درج می

 

L: قیمت ترازشده 

T: شده در پاکت مالی(گر )درجقیمت پیشنهادی مناقصه 

i: ( 1ضریب تاثیر امتیاز فنی > i > 0 ) 

t: امتیاز فنی مناقصه( 100گر > t >  فنیحداقل امتیاز) 

که براساس میزان پیچیدگی فنی کار  اد ثابتی هستندعدافوق،  و نیز حداقل امتیاز فنی، در معادله امتیاز فنی تاثیر ضریب

 د.نشوطور یکسان اعمال میگران بهتوسط شرکت تعیین و در مورد همه مناقصه

و به موجب آن  بوده)حسب مورد(  نامهدعوتمزایده: سندی است که به صورت آگهی یا /فراخوان مناقصه -ظ

 شود. میرسانده )به صورت عمومی یامحدود( مزایده /متقاضیان شرکت در مناقصهبه اطالع  مزایده/مناقصه

 معامله: عبارت است از خرید یا فروش کاال، خدمات یا حقوق.  -ع

کمیسیون معامالت ریالی: عبارت است از معامالتی که با ارایه گزارش توجیهی واحد متقاضی و تصویب -معامله ارزی -غ

 شامل دو بخش ارزی و ریالی باشد.

صویب کمیسیون معامالت، معامله ارزی: عبارت است از معامالتی که با ارایه گزارش توجیهی واحد متقاضی و ت -ف

 ارزی باشد.صددرصد 

 

  

𝐿 =
100× 𝑇

100− [𝑖 × (100− 𝑡)]
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 بندی معامالتطبقه -ومدفصل 

 : نصاب معامالت3ماده 

 شوند:دسته تقسیم میمعامالت از نظر نصاب )قیمت معامله( به سه 

ریال یا معادل ارزی آن به  .............................. یا مساوی معامالت جزئی: معامالتی است که مبلغ آن کمتر -1

 ریال باشد.

 که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معامالت جزئی بوده و ازمعامالت متوسط: معامالتی است  -2

 آن تجاوز نکند.  آن به ریال یا معادل ارزی الری ...........................

به  بیش از سقف معامالت متوسط یا معادل ارزی آن هاآنمعامالت عمده: معامالتی است که مبلغ برآورد اولیه  -3

 باشد. ریال

موظف است در ابتدای هر سال نصاب معامالت را جهت تصویب به هیات مدیره هلدینگ : کمیسیون معامالت 1تبصره 

 های تابعه قرار گیرد.شرکت همهپیشنهاد نماید تا مالک نصاب معامالت برای خود و نگ هلدی

در خرید، برای معامالت جزئی و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معامالت عمده، مبلغ  : مبنای تعیین مبلغ نصاب2تبصره 

میانگین  فروشنرخ زمان درخواست به  با تسعیر ارز در ریالی-یا ارزی برآوردی واحد متقاضی و برای معامالت ارزی

 باشد. می www.sanarate.ir اعالمی در سایت های ارزی(  موزون هفتگی )حواله

کارشناسان خبره منتخب مدیرعامل و /است که توسط کارشناس آوردی: مبنای مبلغ نصاب در فروش، مبلغ بر3تبصره 

 شود.ردادها، تعیین میکارشناسان رسمی با ارجاع امور حقوقی و قرا/یا کارشناس

تر منتقل تر به نحوی که نصاب معامله را از ردیفی به ردیف پایینبه اجزای کوچکمعامله : تقسیم کردن یک 4تبصره 

  کند، ممنوع است. 

 های انجام معامالت جزئی و متوسط : روش4ماده 

 شود:های زیر انجام میبه یکی از روش معامالت

 معامالت جزئی:  -الف

مدیر مافوق خود باید با توجه به /تایید رییسد: کارپرداز یا مامور خرید به درخواست واحد متقاضی و با خری -1

کم و کیف موضوع معامله )مطابق با درخواست واحد متقاضی( در ارتباط با بهای آن تحقیق کند و با اخذ 

متقاضی و مافوق خود،  مدیر واحد/مشخص، به تشخیص و مسوولیت خود و پس از تایید رییس حسابصورت
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معامله را به قیمت مناسب انجام دهد. سند هزینه باید توسط مامور خرید با درج نام و نام خانوادگی و سمت و 

 امضا شود.“ قیمت مناسب انجام شده است بهمعامله ”کهتاریخ و ذکر این

کت و ضایعاتی، قیمت پایه ، اسقاطی، مازاد بر احتیاج شرفروش: برای فروش انواع کاال و لوازم فرسوده -2

ارشناسان خبره منتخب مدیرعامل و یا ک/کارشناسی توسط امور حقوقی و قراردادها با ارجاع به کارشناس

که را به بیشترین بهای ممکن  آن ،کارشناسان رسمی اخذ و پس از تایید مدیرعامل، مسوول فروش/کارشناس

 وش خواهد رساند.به فر ،باید باالتر از مبلغ  پایه کارشناسی باشد

 باشد.پذیر میامکان و ضایعاتی تبصره: فروش کاالهای فوق پس از تایید کمیته اموال مازاد

 معامالت متوسط: -ب

خرید: مامور خرید یا متصدی امر )واحد تدارکات و امور کاال یا واحد بازرگانی و امور حقوقی و یا قراردادها  -1

مدیر مافوق خود با توجه به کم و کیف موضوع /و تایید رییس حسب مورد( باید به درخواست واحد متقاضی

های جداگانه معامله )مطابق با درخواست واحد متقاضی( از حداقل سه نفر فروشنده کاال و یا خدمات، روی برگه

عمل آورد. چنانچه در مواردی امکان استعالم از حداقل سه نفر فروشنده وجود نداشته باشد، استعالم کتبی به

، ر خصوص خرید یا عدم خریددمور خرید یا متصدی امر موظف است گزارش موضوع را جهت اتخاذ تصمیم ما

  به مقام مافوق خود ارایه نماید. هفت روز کاریظرف 

مشخصات آن باید درج گردد. به عالوه  همهدر برگ استعالم، نوع جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و 

پیشنهادی خود را در برگ استعالم نوشته و با تعیین نشانی کامل خود و قید تاریخ و فروشنده نیز باید قیمت 

مدت اعتبار استعالم، امضا و مهر نماید. متصدی امر یا مامور خرید با رعایت صرفه و صالح شرکت و تامین 

رش تنظیم به شکل یک گزا ،ها را با ذکر شرایط فروشکیفیت مورد نظر واحد متقاضی، صورت مقایسه قیمت

های اجناس پیشنهادی پس از اخذ تایید واحد متقاضی ها و در صورت لزوم با نمونهنموده و به ضمیمه استعالم

نمود و درصورت تایید،  مدیر مافوق خود ارایه خواهد/درخصوص تطابق مشخصات، برای تصویب به رییس

انجام  متیق نیترکمدهنده شنهادیبا پ له(ارداد )متناسب با موضوع معامیا عقد قر حسابصورتمعامله با اخذ 

 گیرد.می

مگر  ،عمل آید به هاآناز سازندگان یا فروشندگان یا نمایندگان رسمی  المقدوریحتاستعالم بها باید  :1تبصره 

 که وفق تشخیص باالترین مقام واحد متقاضی، معامله با اشخاص مذکور مقدور نباشد.درصورتی

یر مسوولین مذکور در این ماده با توجه به مدتی که فروشندگان کاال، خدمت یا حقوق : مامورین و سا2تبصره 

اند، باید طوری اقدام کنند که به علت انقضای بها برای اعتبار بهای پیشنهادشده ذکر کردهدر برگ استعالم

 خسارتی متوجه شرکت نشود. ،مدت
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مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و شرکت موظف است در همه معامالت خود که مشمول  :3تبصره 

باشند، قانون مذکور مجلس شورای اسالمی می 15/02/1398 خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب

 .را رعایت نمایند

طبق فرمت سازمان  حسابصورتبرای خریدهای بیش از پنج درصد نصاب معامالت جزیی، دریافت : 4تبصره 

های بعدی آن( و های مستقیم و اصالحیهقانون مالیات 95نامه اجرایی ماده )موضوع آیین شورامور مالیاتی ک

حقوقی در  /حقیقی شناسه ملی اشخاص/برای خریدهای کمتر از مبلغ مذکور، درج نشانی، شماره

 های مربوطه الزامی است.حسابصورت

متوسطی که فروشنده برای تامین کاال یا خدمت ریالی یا معامالت -ارزیارزی یا : در معامالت متوسط 5تبصره 

گان کنندتامینمورد معامله نیاز به ارز داشته باشد، با درخواست واحد متقاضی و تصویب کمیسیون معامالت، 

ریالی دارند. در اینگونه معامالت در زمان پرداخت براساس  -کاال و خدمات، امکان ارایه قیمت به صورت ارزی

پرداخت به صورت ریالی و ارزی و یا به صورت  ،یا سفارش خرید )حسب مورد( سابحصورتقرارداد یا 

اعالمی در سایت (  های ارزیحوالههفتگی )موزون انگین می ددرصد ریالی با تسعیر ارز به نرخ فروشص

www.sanarate.ir  پذیرد.صورت می 

تیاج شرکت و ضایعاتی، مطابق با مقررات ، اسقاطی، مازاد بر احفروش: برای فروش انواع کاال و لوازم فرسوده -2

 نامه )مزایده( اقدام خواهد شد.فصل پنجم این آیین

 های انجام معامالت عمده: روش5ماده 

های زیر انجام نامه به یکی از روشاین آیین 37 معامالت عمده با پیشنهاد واحد متقاضی و با رعایت مقررات ماده

 شود:می

 عمومی؛ زایدهبرگزاری مناقصه یا م -1

 برگزاری مناقصه محدود؛ -2

 عدم الزام به برگزاری مناقصه؛ -3

 مزایده./ترک تشریفات مناقصه -4

 بندی انواع مناقصاتطبقه: 6ماده 

 شوند:بندی میمناقصات از نظر روش دعوت به انواع زیر طبقه -الف

آگهی عمومی به فراخوان مناقصه از طریق  کمیسیون معامالتی است که به تشخیص فرآیندمناقصه عمومی:  .1

 رسد. اطالع عموم می
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مناقصه محدود: در مواردی که محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و  .2

تصویب و به تایید مدیرعامل  کمیسیون معامالتصرفه و صالح شرکت در انجام معامله به صورت محدود توسط 

برای حداقل سه شخص  نامهدعوتاخوان مناقصه از طریق ارسال نامه، فربرسد، براساس مفاد این آیین

 پذیرد.صورت میهلدینگ وزارت نفت یا  AVLمنتخب از لیست  دارصالحیت

وجود نداشته باشد، هلدینگ نفت یا  AVLتبصره: چنانچه در برگزاری مناقصه محدود، امکان دعوت از لیست  .3

 آید.شود، به عمل مینامه تهیه میاین آیین 13ه گران که طبق ماددعوت از فهرست کوتاه مناقصه

  شود:بندی میمناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه -ب

نیازی به  کمیسیون معامالتی است که در آن با توجه به گزارش واحد متقاضی و تایید فرآیندای: مرحلهیک .1

گران در یک جلسه گشوده و های پیشنهاد مناقصهپاکت فرآیندارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این 

بررسی  ،کمیسیون معامالتشود. در مواردی که حسب تشخیص اول و دوم تعیین می برندهدر همان جلسه 

الزم باشد، مراتب با تعیین مهلت اظهار نظر به کمیته فنی بازرگانی ارجاع و  هاآنها و صحت مبانی قیمت

 پذیرد.دی پس از دریافت نظر کمیته مذکور صورت میگیری در جلسه بعتصمیم

، بررسی کمیسیون معامالتی است که در آن با توجه به گزارش واحد متقاضی و تایید فرآیندای: مرحلهدو .2

کمیته فنی بازرگانی تشکیل و پیشنهادها را مورد ارزیابی  فرآیندفنی بازرگانی پیشنهادها الزم باشد. در این 

کمیسیون کند تا در گزارش می کمیسیون معامالتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به قرار داده و نت

 گیری قرار گیرد.مورد تصمیم معامالت
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 فنی بازرگانی کميته و معامالت کميسيون تصميمات و وظایف اعضا، -مسو فصل

 کميسيون معامالت اعضای: 7ماده 

 باشد:ضو به شرح زیر میمتشکل از پنج ع کمیسیون معامالتاعضای 

 ؛(کمیسیون معامالتمدیرعامل یا نماینده وی )رییس  -1

 ؛رییس مالی/مدیر -2

 ؛رییس حقوقی/مدیر -3

 ؛در ساختار سازمانی )به تشخیص مدیرعامل( رییس بازرگانی یا عنوان مشابه/مدیر -4

 .شودمزایده به درخواست وی برگزار می/مدیر واحد متقاضی که مناقصه -5

عضو  4این ماده باشد، کمیسیون معامالت با  4الی  2که واحد متقاضی یکی از واحدهای بند  : در صورتی1تبصره 

 شود.تشکیل می

 همهگردد و متصدی در شرکت توسط مدیرعامل انتخاب می شاغلاز میان کارکنان  کمیسیون معامالتدبیر :2 تبصره

 خواهد بود. کمیسیون معامالتامور اداری و اجرایی 

 کميسيون معامالت اراتيو اخت وظایف :8ماده 

باشد مگر در مواردی دارای اختیارات و وظایف زیر برای اتخاذ تصمیم راجع به معامالت شرکت می کمیسیون معامالت

نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد و یا در مواردی که بنا به پیشنهاد مدیرعامل، هیات مدیره که طبق مفاد این آیین

 ماید: تصمیم دیگری اتخاذ ن

و تایید رییس  کمیسیون معامالتدبیر  ریزیبرنامهدر موعد مقرر با  کمیسیون معامالتتشکیل جلسات  -1

 ؛کمیسیون معامالت

 نامهآییناین ای و یا در مواردی که مرحلهدو - ایمرحلهمحدود، یک  -نحوه انجام معامله از قبیل عمومی  تعیین -2

 مقررات خاصی را معین نکرده است؛

انتشار برای  ،استتهیه شده قراردادها با تایید امور حقوقیتوسط امور مزایده که /کفایت اسناد مناقصه تایید -3

 ؛نامهدعوتآگهی و یا ارسال 

 ؛هاآنمزایده و پایش برنامه زمانی انجام /بندی انجام مناقصهتهیه و تنظیم جدول زمان -4

 ؛مزایده/شرکت در مناقصه تعیین نوع و مبلغ سپرده -5

 ؛ی شکلی پیشنهادهاارزیاب -6
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، ضریب تاثیر امتیاز های ارزیابی پیشنهادهای واصلهشاخص ،گرانمزایده/های ارزیابی مناقصهتعیین شاخص -7

 ؛فنی بازرگانیبه کمیته  هاآنو ابالغ  فنی و حداقل امتیاز فنی

 ؛فنی بازرگانیبه کمیته گران مزایده/گرانصالحیت مناقصهارجاع ارزیابی کیفی و تشخیص  -8

پیشنهادها و یا بررسی صحت مبانی قیمت حسب ضرورت در مناقصات  فنی بازرگانیرجاع بررسی ا -9

  ؛فنی بازرگانیای به کمیته مرحلهای یا دومرحلهیک

 مزایده؛/قبول طبق شرایط و اسناد مناقصهارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل -10

 امه؛نو دوم طبق شرایط این آییناول  برندگانتعیین  -11

 ربط؛جهت اجرا به دوایر ذی هاآنو ابالغ  جلساتصورت یتنظیم و امضا -12

 ؛نامهمزایده طبق شرایط این آیین/گیری درباره تجدید یا لغو مناقصهتصمیم -13

 مزایده پس از تصویب هیات مدیره./ابالغ برنده مناقصه -14

بر نحوه انجام امور مشتمل کمیسیون نامه داخلیدر اولین جلسات خود آیین موظف است کمیسیون معامالتتبصره: 

 بر آن اساس اقدام نماید.   پس از تایید مدیرعامل اعضا را تهیه و ه و وظایف مرتبط و نیز شرح وظایفمحول

 کميسيون معامالتتصميمات : 9ماده 

ریت آرا یابد و تصمیمات آن با اکثاعضا رسمیت می همهبا دعوت کتبی دبیر و با حضور  کمیسیون معامالتجلسات 

 اتخاذ خواهد شد. 

نامه تشکیل و تساوی آرا حاصل شود، نظر رییس این آیین 7ماده  1: چنانچه کمیسیون معامالت طبق تبصره 1تبصره 

 کمیسیون معامالت مالک عمل خواهد بود.

ود بوده خ ندهینما یمکلف به معرف بیعضو غایماری یا ماموریت یا مرخصی عضو(، در شرایط خاص )ب صرفا: 2تبصره 

 . باشدیم کمیسیون معامالتمکلف به حضور در جلسه  یو هیاز ناح معرفی شده ندهیو نما

و یا فنی، مالی، حقوقی و اداری شرکت  تواند حسب مورد از کارشناسان و متخصصینمی کمیسیون معامالت: 3تبصره 

و اظهار نظر، بدون  کمیسیون معامالتدر  برای حضوری در موضوع معامله ندارند، گونه منافعنظران که هیچسایر صاحب

 حق رای دعوت نماید. 

شده را باتوجه به نوع و خصوصیات  برای انجام معامالت پیشنهاد الزممکلف است تصمیم  کمیسیون معامالت: 4تبصره 

ط ابالغ ربرا به ادارات ذی ، اتخاذ و در اسرع وقت مصوبه مربوطهاز تاریخ دریافتهفت روز کاری هر معامله ظرف 

 کند.
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با  یکه عضوامضا شود. درصورتیو حاضران  اعضا همهباید توسط  کمیسیون معامالتجلسات : صورت5تبصره 

 دلیل مخالفت خود را بیان نماید. اجلسه را امضا و زیر امضتصمیمات اکثریت مخالف باشد بایستی صورت

 فنی بازرگانیاعضا  و وظایف کميته  :10ماده 

. اعضای مالی و بازرگانی مستقیما توسط بازرگانی است عضو خبره فنی، مالی و 3مرکب از حداقل گانی فنی بازرکمیته  

انتخاب  مدیرعاملصورت ثابت و عضو فنی با پیشنهاد رییس واحد متقاضی )حسب مورد( و تایید و بهمدیرعامل 

 .شوندمی

یا مطابق سایر موارد مندرج در این  معامالت کمیسیوناعضا حسب ارجاع  همهجلسات کمیته در موعد مقرر با حضور 

 گردد.نامه تشکیل خواهد شد و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ میآیین

 باشد:می زیربه شرح   فنی بازرگانیوظایف کمیته 

 گران.مزایده/انجام ارزیابی کیفی مناقصه -1

 .پیشنهادها فنی بازرگانیارزیابی  -2

( و کنترل صحت مبانی قیمت و کمیسیون معامالتدر صورت ارجاع ارزیابی مالی پیشنهادهای دریافتی ) -3

 پذیری آن در صورت نیاز. توجیه

ها را رسما به مشاور واجد صالحیت واگذار نماید که تواند مسوولیت انجام این ارزیابیمی کمیسیون معامالت :1 تبصره

 در این صورت مشاور یادشده در حکم کمیته فنی بازرگانی خواهد بود.

شده توسط کمیسیون معامالت نسبت به انجام وظایف زمان تعیینکمیته فنی بازرگانی موظف است در مدت: 2تبصره 

 های مربوطه اقدام و نتیجه را کتبا به کمیسیون معامالت ارایه کند.محوله و اتخاذ تصمیم

استفاده نماید. لیکن در این حیت واجد صالمشاور خدمات تواند از در صورت لزوم می فنی بازرگانیکمیته : 3تبصره 

 ها با کمیته خواهد بود.صورت مسوولیت نهایی ارزیابی

گیری درخصوص موضوعات با اکثریت آرا صورت یابد و تصمیمکمیته با حضور تمامی اعضا رسمیت می: 4تبصره 

 پذیرد.می
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 برگزاری مناقصه -فصل چهارم

 برگزاری مناقصه فرآیند: 11ماده 

 زاری مناقصه به ترتیب شامل مراحل زیر است:برگ فرآیند

 مناقصه؛ الزم برای انجام موضوعتامین منابع مالی و  ورد شده معاملهبرآمبلغ ، تعیین موضوع -الف

 (؛ایمرحلهای یا دومرحلهمده )عمومی یا محدود، یکتعیین نوع مناقصه در معامالت ع -ب

 تهیه اسناد مناقصه؛ -پ

  فراخوان مناقصه؛ -ت

 مناقصه؛ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت متقاضیان شرکت در  -ث

 ارزیابی پیشنهادها؛ -ج

 اول و دوم مناقصه؛ برندگانتعیین  -چ

 انعقاد قرارداد. -ح

 : فراخوان مناقصه12 ماده

 و نکات زیر باشد:  شامل شرایطمفاد فراخوان حداقل باید 

 ؛ای(مرحلهدو-ایمرحلهنوع مناقصه )یک -1

 ؛گزاری مناقصهنام و نشان -2

 کاال، خدمت یا حقوق؛نوع، کمیت و کیفیت  -3

 اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها؛محل، زمان و مهلت دریافت  -4

 میسر و اعالم آن به مصلحت باشد(؛ که تعیین آنمبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن )درصورتی -5

 ؛نامهاین آیین  31 نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه براساس ماده -6

 “است.سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده” :درج این جمله که -7

های کثیراالنتشار شرکت و : شرکت باید خالصه فراخوان را در دو نوبت از طریق درج در روزنامه یا روزنامه1تبصره 

 همچنین تارنمای اینترنتی شرکت منتشر نماید.
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های های کثیراالنتشار سراسری یا محلی، رسانهارد مذکور از طریق سایر روزنامهبر موتواند عالوهمی : شرکت2تبصره 

 رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.های اطالعارتباط جمعی و پایگاه

های بر روزنامه و یا روزنامه المللی باشد، آگهی مناقصه باید عالوهکه نیاز به برگزاری مناقصه بین: درصورتی3تبصره 

های انگلیسی زبان داخلی یا خارجی و همچنین تارنمای اینترنتی شرکت النتشار شرکت، حداقل در یکی از روزنامهکثیرا

 منتشر شود.

 کنندگان در مناقصهارزیابی کيفی و تشخيص صالحيت شرکتفراخوان عمومی جهت شناسایی و : 13ماده 

 اید موارد زیر لحاظ شود:کنندگان در مناقصه بجهت ارزیابی کیفی و تشخیص صالحیت شرکت

 یت خدمات و محصوالت در صورت لزوم؛تضمین کیف -1

 تجربه و دانش در زمینه مورد نظر؛ داشتن -2

 حسن سابقه؛ -3

 های صالحیت، در صورت لزوم؛هینامهداشتن پروانه کار یا گوا -4

 توان مالی متقاضی برای انجام موضوع معامله. -5

موضوع هر معامله در اسناد مناقصه درج خواهد شد. این معیارها  بندی متناسب بامعیارهای تشخیص صالحیت و رتبه

شامل مواردی همچون سابقه اجرایی و تجربه انجام کارهای مشابه یا در دست اقدام، حسن سابقه و رضایت در کارهای 

و یا در دسترس، آالت و لوازم کار آماده به کار ها و نوآوری در کارهای مشابه، داشتن تجهیزات و ماشینقبلی، خالقیت

مدیریت کارآمد و سیستم مدیریتی مناسب و نظام کیفی انجام کار، کفایت کادر فنی و عناصر کلیدی از نظر دانش و 

تجربه، میزان سرمایه و توان مالی و پشتیبانی، داشتن تجربه در محل اجرای پروژه )امکانات ارایه خدمات پس از فروش 

رد مشابه( و همچنین ظرفیت اجرایی )با توجه به سایر کارهای در دست انجام و با افزار و موا، نرمدر مورد تجهیزات

 توجه به برآورد مقداری و ریالی کاال، خدمت یا حقوق( خواهدبود.

کنندگان واجد صالحیت توسط کمیته فنی بازرگانی تهیه و جهت تصویب به کمیسیون معامالت ارایه فهرست شرکت

 گردد.می

قبلی ، در ایفای تعهدات ایید مدیرعامل شرکتتو  کمیسیون معامالتتشخیص حقوقی که به و قی اشخاص حقی تبصره:

، باشندندادهتدارک، انجام و یا تحویل  تعلل ورزیده و یا کاال، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه،خود 

 شوند.محروم میراساس تصمیم هیات مدیره حداکثر تا سه سال ب در معامالت شرکت )مناقصه یا مزایده( حضوراز 

 : اسناد مناقصه14ماده 

 متقاضیان شرکت در مناقصه قرار گیرد.  همهطور یکسان در اختیار تمامی اسناد مناقصه باید به -الف
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اسناد مناقصه پس از دریافت شرح خدمات و شرایط خصوصی موضوع مناقصه از واحد متقاضی، توسط امور حقوقی  -ب

 رسد.می کمیسیون معامالتدادها تهیه و به تایید و قرار

 اسناد مناقصه حداقل شامل موارد زیر است: -پ

 ت؛شرکنام و نشانی  -1

 سپرده شرکت در مناقصه؛ ت تسلیممهلو مبلغ  ،نوع -2

کنندگان، تحویل پیشنهادها و محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، اخذ و پاسخ به سواالت و ابهامات شرکت -3

 ؛هاگشایش آن

 ها؛های آنروش تهیه پیشنهادها و تعداد نسخه -4

 ی و جزییات آن؛شنهادیپ یبهااعالم  نحوه -5

 ها؛انجام تعهدات و مدت اعتبار آنپرداخت، حسن انجام کار و تضامین پیش و مهلت تسلیم مبلغ نوع، -6

 مدت اعتبار پیشنهادها؛ -7

 کاال، خدمت یا حقوق؛ کمیت و کیفیتبازرگانی، استانداردها، نوع،  شرح کار، مشخصات فنی -8

 ؛کنندگان در مناقصهکیفی شرکت  ها و ضوابط ارزیابیتعیین شاخص -9

 دها و عوامل موثر در این ارزیابی؛ها و ضوابط ارزیابی مشخصات فنی پیشنهاتعیین شاخص -10

نحوه تاثیرگذاری ارزیابی ”مبانی، روش ارزیابی مالی و نحوه محاسبه قیمت ترازشده در صورت نیاز با ذکر  -11

 ؛“بر قیمت فنی بازرگانی

نحوه انجام و تحویل کاال، خدمت یا حقوق )ترتیب حمل، محل تحویل، بیمه و میزان خسارت در صورت  -12

 ظایر آن(؛تاخیر و ن

 نحوه پرداخت بهای معامله؛ -13

 گران داخلی به خارجی؛لویت مناقصهبندی پیشنهادها )درصورت وجود( مانند اونحوه اولویت -14

 آن؛ متن قرارداد و ضمایم -15

 نامه؛این آیین 17حات موضوع ماده جلسات و توضیصورت -16

پنج درصد با مورد معامله را تا میزان بیست و که شرکت اختیار دارد مقدار کاال، خدمت یا حقوقتصریح این -17

 گر افزایش یا کاهش دهد؛اض مناقصهمعامله و بدون اعتر واحد همان بهای

مالیات گر در ارتباط با بیمه، نی و قراردادی و نیز تکالیف مناقصهاعالم تکالیف شرکت در مورد کسورات قانو -18

 و عوارض متعلق به قرارداد؛

برنده مناقصه از تسلیم تضمین انجام تعهدات یا انجام معامله با شرایط مندرج در  کهدرصورتی” ذکر عبارت -19

ت قانونی ضبط و برداشت خواهد شد اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، سپرده او بدون انجام تشریفا
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از  کهدرصورتیدوم نیز  برندهشود و سپرده دوم، معامله انجام می برندهبا  کمیسیون معامالتو بنابر تشخیص 

تسلیم تضمین انجام تعهدات یا از انجام معامله با شرایط مندرج در اسناد مناقصه یا انعقاد قرارداد امتناع ورزد، 

قانونی ضبط و برداشت خواهد شد. ضمنا قبل از انعقاد قرارداد و تسلیم ضمانت انجام بدون انجام تشریفات 

دوم مسترد  برنده، سپرده شرکت در مناقصه یا اتمام مدت اعتبار پیشنهادهاتعهدات از طرف برنده مناقصه، 

 ؛“نخواهد شد

 برندهو  اول مت مابین برندهگردد که اختالف پیشنهاد قیدوم قرارداد منعقد می برندهتبصره: در صورتی با 

د در غیر این صورت مناقصه برنده دوم نداشته و تجدیدوم کمتر از مبلغ سپرده شرکت در مناقصه باشد. 

 شود؛می

وسط صفحات اسناد مناقصه و امضای همه صفحات ت همهدر ذیل “ خوانده شد و مورد قبول است”درج عبارت -20

 ؛گرصاحبان امضای مجاز مناقصه

 نامه؛این آیین 34اده درج مفاد م -21

 الزم باشد. کمیسیون معامالتسایر مواردی که به تشخیص   -22

 تحویل پيشنهادها:تهيه و : ترتيب 15ماده 

 :تحویل نمایندگران پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به شرکت مناقصه -الف

 پیشنهادها؛تهیه و تکمیل اسناد و  -1

 ویل پیشنهادها در مهلت مقرر؛تح -2

 دریافت رسید تحویل پیشنهادها. -3

المللی به ترتیب نباید کمتر از ده و کمتر از سی روز از آخرین مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصه داخلی و بین -ب

مجاز  مالتکمیسیون معاگران با صالحدید مهلت تحویل اسناد مناقصه باشد و تمدید آن در صورت درخواست مناقصه

 ران رسانده شود.گدر این صورت موضوع باید به صورت کتبی به اطالع همه مناقصهاست. 

 شرایط تحویل پيشنهادها :16ماده 

د بیش از یک پیشنهاد توانبینی شده باشد، نمیقصه پیشگران جز در مواردی که در اسناد منایک از مناقصههیچ -الف

 تسلیم کنند.

گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باید یکسان باشد از جمله درخصوص ای تمامی مناقصهشرایط مناقصه بر -ب

 ها.ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرایط انجام تعهدات و نظایر آننامهضمانت
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دربسته و مهرشده به شرح زیر به ی های جداگانهگران باید اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را در پاکتمناقصه -پ

 :تحویل نمایند کمیسیون معامالت

 سپرده شرکت در مناقصه )پاکت الف(؛پاکت  -1

 )پاکت ب(؛ فنی بازرگانیپاکت اسناد  -2

 پاکت پیشنهاد قیمت )پاکت ج(. -3

بت و گران را پس از دریافت، ثشده مناقصهموظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه کمیسیون معامالت -ت

 ها صیانت نماید.تا جلسه بازگشایی، از پاکت

در  کمیسیون معامالتگواهی از ناحیه هرگونه تحویل، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد، باید به صورت قابل -ث

 های مربوطه انجام شود.مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه و قبل از گشایش پاکت

 : توضيح و تشریح اسناد17ماده 

الزم است اهتمام نمایند تا اسناد مناقصه از شفافیت الزم  کمیسیون معامالتمتقاضی، امور حقوقی و قراردادها و  واحد

گران بتوانند با برداشت صحیح از اسناد مناقصه، پیشنهاد خود را در برخوردار بوده و عاری از ابهام باشد تا مناقصه

 چارچوب شرایط مناقصه ارایه نمایند.

مقرر در اسناد از  و در مهلت کتبا تواندگری، ابهام یا ایرادی در اسناد مناقصه مشاهده کند، مینچه مناقصه: چناتبصره

جلسه ”گران و همچنین در صورت تشکیل های مناقصهتوضیحات و پاسخ به پرسش توضیح بخواهد. کمیسیون معامالت

بایست به طور یکسان در اختیار اسناد مناقصه میجلسه آن و هرگونه تجدید نظر در ، رونوشت صورت“توضیح اسناد

گران جلسه تنظیمی وی که برای همه مناقصهگزار و یا صورتپاسخ مکتوب مناقصه شود. گران قرار دادههمه مناقصه

ارسال گردیده است در حکم اسناد مناقصه بوده و درصورت تعارض با مفاد اسناد مناقصه پاسخ مکتوب و صورتجلسه 

 ده، ارجحیت خواهدداشت.ارسال ش

 پيشنهادها: گشایش 18ماده 

گران را به ترتیب زیر گشایش های دریافتی از مناقصهدر زمان و مکان مقرر تشکیل و پاکت کمیسیون معامالت -الف

 نماید:می

 کنندگان در جلسه؛، حاضران و شرکتگرانکنندگان اسناد، مناقصهتهیه فهرست اسامی دریافت -1

کمیسیون نامه توسط اعضای این آیین 16ها از لحاظ رعایت مفاد بند پ ماده پاکت همهرویت و امضای  -2

 ؛معامالت
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کمیسیون توسط عضو مالی  هاآن صحت های الف حاوی سپرده شرکت در مناقصه و کنترلبازکردن پاکت -3

 ؛معامالت

 قبول به امور مالی شرکت؛های الف قابلتحویل پاکت -4

باشد و  بول شدهها قگرانی که پاکت الف آنمناقصه فنی بازرگانیاسناد های ب حاوی باز کردن پاکت -5

 ها؛بررسی شکلی آن

 ای؛دومرحله هایدر مناقصه فنی بازرگانیهای ب به کمیته تحویل پاکت -6

 شکلی نترلکباشد و ها قبول شدهگرانی که پاکت ب آنهای ج حاوی پیشنهاد قیمت مناقصهبازکردن پاکت -7

 ها. آن

 ؛کمیسیون معامالتجلسه گشایش پیشنهادها توسط تنظیم و امضای صورت تهیه، -8

 کمیسیون معامالتگرانی که در مراحل فوق پاکت الف، ب یا ج ایشان توسط های مناقصهپاکت همهاسترداد  -9

 قبول تشخیص داده شود.غیرقابل

 برندگاننامه، این آیین 20فاد ماده های ج در همان جلسه گشوده و براساس مای، پاکتمرحلههای یکدر مناقصه -ب

ها و ، بررسی قیمتکمیسیون معامالتهای ج، چنانچه به تشخیص شوند. پس از گشودن پاکتاول و دوم تعیین می

 بازرگانی ارجاع نماید؛ اند انجام بررسی را به کمیته فنیتومی کمیسیون معامالتتجزیه و کنترل مبانی آن الزم باشد، 

اعالم  کمیسیون معامالتنتیجه ارزیابی را به  فنی بازرگانی،کمیته روز کاریهفت اکثر ظرف مدت در این صورت حد

 نماید. در آن خصوص تصمیم مقتضی را اتخاذ می کمیسیون معامالتمتعاقبا  کند.می

 ج در جلسه گشایش هایپاکت گشایش جلسه تشکیل مکان و زمان ای،مرحلهدو مناقصه برگزاری صورت در -پ 

تمدید است. بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل جلسه خواهد شد. این مدت فقط برای یکها اعالم و صورتپاکت

 شود.نگهداری می کمیسیون معامالتهای ج در یک لفاف مهر شده و دربسته توسط در این صورت پاکت

گران جهت حضور در از مناقصه پ فوقدر مناقصات مذکور در بندهای ب و  موظف است تبصره: کمیسیون معامالت

به صورت حضوری یا مجازی توانند گران با معرفی کتبی میهای ج دعوت نماید. نمایندگان مناقصهجلسه گشایش پاکت

 الذکر شرکت نمایند.فوق در جلسه )اینترنتی(

 : ارزیابی فنی بازرگانی پيشنهادها19ماده 

شده در اسناد مناقصه، های اعالمموظف است براساس معیارها و روش مالتکمیسیون معاای، مرحلههای دودر مناقصه

ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را توسط کمیته فنی بازرگانی انجام دهد. کمیته مذکور بایستی نتیجه بررسی را طی 

براساس گزارش  تکمیسیون معامالاعالم نماید.  کمیسیون معامالتکند به تعیین می کمیسیون معامالتمهلتی که 

نماید.کمیته اند، گشایش میگرانی که امتیاز فنی بازرگانی الزم را احراز کردههای ج مناقصهکمیته فنی بازرگانی، پاکت
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قبول فنی بازرگانی موظف است در گزارش خود پیشنهادهایی که مردود است را با ذکر دلیل مشخص و پیشنهادهای قابل

  گزارش کند. کمیسیون معامالتاقصه تعیین و مراتب را به را مطابق با مشخصات مورد من

 برنده نييتع:  20 ماده

 درصد مبلغ ±%20خارج از محدوده متعارف )پیشنهادهای  همههای ج، ابتدا پس از بررسی پاکت کمیسیون معامالت

د اعالم نموده و سپس ( را مردودر صورت تجدید مناقصهمبلغ برآوردی  ±% 25برای بار اول و واحد متقاضیبرآوردی 

 شد: خواهدو پس از تصویب هیات مدیره ابالغ برنده مناقصه به یکی از طرق زیر تعیین 

 ای: های یک مرحلهدر مناقصه -1

ها و تجزیه و کنترل مبانی آن بررسی قیمت کمیسیون معامالتای که به تشخیص مرحلههای یکدر مناقصه -1-1

 بود.ترین قیمت، برنده مناقصه خواهدالیز قیمت( پیشنهاددهنده کمای بدون آنمرحلهالزم نیست )مناقصه یک

کنترل مبانی آن ها و تجزیه وبررسی قیمت کمیسیون معامالتای که به تشخیص مرحلههای یکدر مناقصه -2-1

این بررسی را به کمیته فنی  کمیسیون معامالتای همراه با آنالیز قیمت(، مرحلهالزم است )مناقصه یک

از میان ترین قیمت ها، کمارجاع داده و پس از اعالم نظر کمیته مذکور درخصوص بررسی قیمتبازرگانی 

 . مناقصه شناخته خواهد شدبرنده کمترین قیمت متناسب، به عنوان  آنالیزشدهقبول قابلهای قیمت

در مناقصه یک  1-2براساس بند  کمترین قیمت متناسبیا  1-1بر اساس بند  ترین قیمتپیشنهاددهنده کمچنانچه 

ق یروز کاری مجددا از نفرات مذکور، پاکت ج دریافت و به طر 3، ظرف مدت ی بیش از یک نفر باشدامرحله

 .عمل خواهد شد ذکر شده در بندهای فوق

 ای:های دو مرحلهمناقصه -2

 ترین قیمتمناسبباشد، هبینی شدای که فرمول قیمت ترازشده در اسناد مناقصه پیشهای دومرحلهدر مناقصه -1-2

تعیین و مالی پیشنهادها شیوه مندرج در اسناد و با ارزیابی فنی بازرگانی بر بنا ترین قیمت ترازشده( که)کم

 شود.شود، به عنوان برنده شناخته میمی

  امالتکمیسیون معباشد، بینی نشدهای که فرمول قیمت ترازشده در اسناد مناقصه پیشهای دومرحلهدر مناقصه -2-2

را به کمیته فنی بازرگانی  ها و تجزیه وکنترل مبانی آنقیمت بررسیارزبابی فنی بازرگانی پیشنهادها از جمله 

به  زشدهیآنالقابل قبول  یهامتیق انیاز م متیق نیکمتر، ه و پس از اعالم نظر کمیته مذکورارجاع داد

 ه خواهد شد. برنده مناقصه شناختبه عنوان متناسب،  متیق نیعنوان کمتر

در مناقصات دو  2-2براساس بند یا کمترین قیمت متناسب  2-1 بند براساس ترین قیمتچنانچه حائز مناسب

روز کاری مجددا از نفرات مذکور، پاکت ج دریافت و و به طریق  3ظرف مدت ی بیش از یک نفر باشد، امرحله

  ذکر شده در بندهای فوق عمل خواهد شد.
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گران در محدوده متعارف با قیمت برآوردی واحد های پیشنهادی مناقصهکدام از قیمتکه هیچی: در صورت1تبصره 

 متقاضی قرار نگیرند، مناقصه تجدید خواهد شد.

 فروش برابری ارز، نرخسنگ کردن پیشنهادهای واصله دارای بخش ارزی، مالک نرخ برای ارزیابی و هم: 2تبصره 

  باشد.می  www.sanarate.ir(  اعالمی در سایت ی ارزیهاحوالههفتگی )موزون میانگین 

: چنانچه در هر مرحله از مراحل برگزاری مناقصه و یا بعد از آن، ثابت شود تعیین برنده ناشی از بروز تخلف 3تبصره 

هت جبران تواند اقدامات الزم جبر ابطال نتیجه مناقصه میگزار عالوهاست، مناقصهبرگزاری مناقصه بوده فرآینددر 

گیری درخصوص ابطال کلی مناقصه یا واگذاری موضوع مناقصه به عمل آورد. تصمیمخسارات وارده را علیه متخلف به

 نامه خواهد بود.این آیین 34با رعایت مفاد ماده بعدی  برنده

تر از مبلغ سپرده ول کمشود که تفاوت قیمت پیشنهادی او با برنده ا: برنده دوم در مناقصه در صورتی اعالم می4تبصره 

 شرکت در مناقصه باشد. 

 : اخذ تخفيف و تغيير قيمت21ماده 

برای اخذ مناقصه  اول و دوم برندگانشود. هرگونه مذاکره با تعیین برنده به ترتیبی خواهد بود که در اسناد درج می

یک هیچیا تغییر قیمتی نیز از سوی گونه تخفیف . همچنین هیچاستتخفیف و یا تغییر قیمت و شرایط قراردادی ممنوع 

  .پیشنهاددهندگان پذیرفته نخواهد شداز 

 مناقصهشرکت در سپرده و ضبط : آزادسازی 22ماده

 :گرددمیآزاد  روز 15حداکثر ظرف  موارد زیرهر یک پرده شرکت در مناقصه در س

 ؛پس از تجدید یا لغو مناقصه -الف

 ؛گرپس از رد شدن پیشنهاد مناقصه -ب

 ؛دوم حسب مورداول و  با برنده پس از انعقاد قرارداد -پ

تبصره: در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد، ضمن ضبط سپرده شرکت در مناقصه وی، قرارداد با برنده دوم 

 صه وی نیز ضبط خواهد شد؛دوم، سپرده شرکت در مناق برندههمچنین درصورت امتناع  گردد.منعقد می

 ایط تجدید یا لغو مناقصه: شر23ماده 

 شود:مناقصه در شرایط زیر تجدید می -1

 ؛عدم وصول هرگونه پیشنهاد -الف
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 پیشنهاد در مناقصه محدود؛ 3حداقل عدم وصول  -ب

 ؛پایان مدت اعتبار پیشنهادهای واصله -پ

 ؛نامهاین آیین 20 ماده 1تحقق تبصره  -ت

 ؛باشد بر تجدید مبنی نامهآیین این 34ه حسب مفاد ماد رسیدگی به شکایات نتیجه -ث

 امتناع برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد. -ج

 اکتفا کند.پیشنهادهای واصله میسیون معامالت می تواند به تعداد فوق کتبصره: در صورت تجدید مناقصه در موارد 

 شود: مناقصه در شرایط زیر لغو می -2

 قوق موضوع مناقصه مرتفع شده باشد؛ح نیاز به خرید و یا فروش کاال، خدمت یا -الف

 موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود؛ کهتغییرات زیادی در اسناد مناقصه الزم باشد به طوری -ب

 ها؛حوادث غیرمترقبه نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آن -پ

 گران؛بر تبانی مناقصهمبنی کمیسیون معامالتتشخیص  :ت

 .باشد بر لغونامه مبنیاین آیین 34 ب مفاد مادهنتیجه رسیدگی به شکایات حس -ث

 گران برساند.باید تجدید یا لغو مناقصه را به آگاهی همه مناقصه کمیسیون معامالتدبیر  -3

 عدم الزام به برگزاری مناقصهموارد : 24ماده 

 تواند معامالت مشروحه زیر را بدون برگزاری مناقصه انجام دهد.شرکت می

برای هر مورد، منحصر ایید مدیرعامل و ت کمیسیون معامالت، خدمات و حقوقی که به تصویب منقولخرید اموال   -1

 بوده و دارای انواع مشابه نباشد؛به فرد 

با کسب بهای موضوع معامله  با تشخیص مدیرعامل خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول -2

 نییو قراردادها تع یامور حقوق منتخب  یدادگستر یرسم اییرعامل منتخب مد کارشناسان خبره /کارشناس هینظر

 ؛شدخواهد

مراتب جهت اتخاذ تصمیم به هیات مدیره منعکس  ،موافق نباشد کارشناسی: چنانچه فروشنده با قیمت تبصره

 ه و صالح شرکت اتخاذ تصمیم نماید؛گردد تا با توجه به صرفمی

 صالح تعییناز طرف مراجع قانونی ذی هاآنهای خدمات و حقوقی که نرخخرید اموال منقول و غیرمنقول،کاال و  -3

 ؛از آن یا کمتر ، به قیمت تعیین شده واستشده
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 در چارچوب برنامه و بودجه و نظایر آن تحقیقاتی پژوهشی، ،هنری، فرهنگی ،ورزشی  ،خرید خدمات آموزشی -4

 با تشخیص مدیرعامل؛ مصوب شرکت

مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا  اعم ازهر نوع( از اشخاص حقیقی یا حقوقی )از  خرید خدمات مشاوره -5

نویسی، ری اطالعات، برنامههای فناوسازی نظامسنجی، مطالعه، طراحی، ساخت، پیادهریزی، امکانو نظارت، برنامه

ای و نیز خرید خدمات ای رایانههافزارهای سفارشی، طراحی شبکهسازی، انتقال، پشتیبانی و نگهداری نرمپیاده

حقوقی مالی، و یا خدمات افزارهای اداری، مالی و فنی و ... و یا هر نوع خدمات مشاوره و کارشناسی پشتیبانی نرم

بر تعیین محدوده کار، در این موارد واحد متقاضی درخواست خود را مشتمل دعاوی له یا علیه شرکت. و وکالت در

اقتصادی و سایر ملزومات همراه با پیشنهاد یک یا چند مشاور و یا کارشناس و یا هر برآورد، توجیه فنی و 

مدیرعامل و  اییدتا سقف معامالت متوسط با ت ی خدمات موضوع این بند به مدیرعامل شرکت ارایه ودهندهارایه

 شد؛ اقدام خواهد باالتر از آن با تایید هیات مدیره

بندی، حالل، روغن و تجهیزات، کاال، مواد شیمیایی، کاتالیست، مواد بسته ،ولیها ، موادمربوط به خوراک معامالت -6

شرکت ملی  ،و خدمات بین شرکت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ی هرگونه اموال منقول و غیرمنقولطور کلبه

رعی و ی فهاشرکت های نفتی ایران وشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ایران، شرکت ملی نفت ایران، گاز

با  فارس با یکدیگرایع پتروشیمی خلیجشرکت صن ی تابعههاشرکتمابین و همچنین فی هاآنتابعه و وابسته به 

  و تایید مدیرعامل؛ کمیسیون معامالت تصویببا  ،ریزی و توسعه هلدینگقیمت تعیین شده توسط معاونت برنامه

آالت ثابت و متحرک موجود و همچنین ات ماشینخرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیز -7

 تصویبلوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با  ،گیری دقیقو وسایل اندازهادوات و ابزار 

پذیر و یا به مصلحت نباشد، با تعیین بهای مورد معامله مدیرعامل از طریق مناقصه امکانو تایید  کمیسیون معامالت

 ؛امور حقوقی و قراردادهادادگستری منتخب یا رسمی منتخب مدیرعامل خبره  کارشناسان/کارشناس از سوی

حدهای جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در وا صرفا آالت ثابت و متحرکتعمیر تجهیزات و ماشینتامین و   -8

 ؛مدیرعاملبه تصویب کمیسیون معامالت و تایید  ،نگردد شامل توسعه واحدتولیدی به نحوی که 

ها ربط نرخ ثابتی در محل برای آنخرید کاالهای مورد مصرف روزانه که از طرف مقامات دولتی یا شهرداری ذی -9

 تعیین شده باشد؛

 ؛مقطوع خدمات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی اعم از بار و مسافر، درصورت وجود نرخ ثابت و -10

و قراردادهای تامین منابع مالی  ( و نظایر آنBOT)انتقال-برداریبهره-بیع متقابل، ساختطریق از  معامالتانجام  -11

 ؛با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و فاینانس اعم از بانکی و غیربانکی

 ؛تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی -12

 یانحصارایندگان نم ایو  یاصل تولیدکنندگان قیکه از طرو نظایر آن ها روغن ها،ستیکاتال ،ییایمیمواد شتامین  -13

 ؛با تصویب کمیسیون معامالت ،با قیمت مورد توافق طرفین تامین هستند قابل ایشان
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 مدیرعامل و تصویب هیات مدیره. هادپیشنبا  ،قیمت مورد توافق طرفینمعامالت محرمانه با  -14

 است. درصورت انطباق موضوع در معامالت متوسط نیز جاریدر این ماده الذکر موارد فوق :1تبصره 

 مانع از انجام معامله از طریق انجام مناقصه نخواهد بود. الذکر در این ماده موارد فوق :2 تبصره

ه تشخیص و یا اقدام به عهده مدیرعامل گذاشته شده است و مورد خارج کماده الذکر این فوق: در موارد 3تبصره 

 د، موضوع باید به تصویب هیات مدیره برسد.از حدود اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره به مدیرعامل باش

یک  هر ،است که جهت اقدام آن تشریفات خاصی تعیین نشده فوق و یا بندهایی 10و  9 ،3: در بندهای 4تبصره 

 توانند اقدام نمایند.نامه میاین آیین 37از مدیران شرکت در چهارچوب ماده 

 : ترک تشریفات مناقصه25ماده 

هیات تایید مدیرعامل و و  کمیسیون معامالتتصویب م مناقصه حسب گزارش واحد متقاضی و در مواردی که انجا

نحوه انجام معامله را تعیین با توجه به گزارش مذکور مدیره میسر و یا به مصلحت نباشد، در این صورت هیات مدیره 

 خواهد نمود.

هلدینگ هیات مدیره  تایید، هلدینگی تابعه هاشرکتتبصره: در معامالت بیش از صد برابر نصاب معامالت متوسط در 

  باشد.نیز جهت انجام معامله ضروری می
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  مزایده -فصل پنجم

 برگزاری مزایده فرآیند: 26ماده 

 برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است: فرآیند

 ؛برآورد قیمت پایه مزایدهتعیین موضوع و  -الف

 تهیه اسناد مزایده؛ -ب

 مزایده؛ فراخوان -پ

 ارزیابی پیشنهادها؛ -ت

 ؛تعیین برنده مزایده -ث

 انعقاد قرارداد. -ج

 : روش انجام و احکام  مزایده27ماده 

یا اسقاطی و یا مازاد  انواع کاال، اشیا، لوازم فرسوده و یا واگذاری اموال، خدمات،برداری برای فروش، اجاره، بهره -1

ا تولیدات نامنطبق با مشخصات محصوالت تولیدی در مورد معامالت بر احتیاج شرکت و یا محصوالت ضایعاتی و ی

کارشناسان خبره یا رسمی /کارشناس با ارجاع بهپایه کارشناسی توسط اداره حقوقی  ، قیمتمتوسط یا عمده

مدیرعامل شرکت با برگزاری  تاییدو  کمیسیون معامالتتصویب س از اخذ و پمدیرعامل  دادگستری منتخب

شرکت و همچنین تارنمای اینترنتی  های کثیراالنتشارروزنامهروزنامه یا از طریق انتشار فراخوان در  مزایده عمومی

  تواند از قیمت پایه کارشناسی کمتر باشد.قیمت برنده مزایده نمی د.شواقدام می شرکت

ع تضمین شرکت در به نوع و مقدار و مشخصات موضوع مزایده، میزان و نوآگهی مزایده اطالعات مربوط  متن در -2

محل رویت و  ،مزایده به صورت مقطوع، نشانی، زمان ومهلت دریافت اسناد و نیز مهلت و محل تحویل پیشنهاد

 باید ذکر شود. موضوع مزایدههمچنین محل و کیفیت تحویل 

 اسناد و نحوه تنظیم و تحویل پیشنهاد مزایده:  -3

 تصاصی )قرارداد( مزایده و اوراق پیشنهاد قیمت است. دربر شرایط کلی، عمومی و اخاسناد مزایده مشتمل -3-1

محل رویت، نحوه بارگیری و حمل و تخلیه کاالی موضوع مزایده، محل گشایش  باید زمان واین اسناد 

 درج گردد. اطالعات مورد نیاز به تشخیص شرکت،پیشنهادهای قیمت، مدت اعتبار پیشنهادها و سایر 

 گردد:ارایه  زیر سه پاکت جداگانه به شرح  پیشنهاد مزایده باید در -3-2
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 شرکت در مزایده؛ سپرده -الف

اسناد مزایده، کپی برابر با اصل صفحه اول شناسنامه و هر دو روی کارت ملی و شماره اقتصادی )در  -ب

های تاسیس و آخرین تغییرات مندرج مورد اشخاص حقیقی( و اسناد و مدارک ثبتی شامل: اساسنامه و آگهی

ر روزنامه رسمی کشور، شماره اقتصادی، شناسه ملی، کد پستی، کپی کارت ملی و کد پستی دارنده یا د

 و تعهدآور )در مورد اشخاص حقوقی(؛دارندگان امضای مجاز 

 پیشنهاد قیمت. -پ

 است. الزامی 32نماینده حراست مطابق مفاد ماده به برنده مزایده، حضور انباردار مربوطه و  کاالهنگام تحویل  -4

که به کاالی فروخته شده هرگونه مالیات، حقوق گمرکی و عوارض دولتی و نظایر آن تعلق گیرد، برنده درصورتی -5

پرداخته و گواهی ربط از انبار شرکت، موارد متعلقه را به ادارات ذی کاالمزایده موظف است قبل از تحویل گرفتن 

 ی مزایده و یا شرایط آن قید گردد.این موضوع باید در آگهآن را به شرکت ارایه نماید. 

تشخیص فرسوده و مازاد بودن اموال شرکت یا محصوالت ضایعاتی و همچنین تولیدات نامنطبق با مشخصات  -6

با و ضایعاتی مازاد اموال ی کمیته برعهدهبراساس دستورالعمل مصوب هیات مدیره محصوالت تولیدی شرکت 

 گردد.سط مدیرعامل منصوب میرییس کمیته مذکور تو باشد.میترکیب زیر 

 ؛مالیرییس /مدیر .1

 ؛رییس حراست/مدیر .2

 ؛برداری )یا عناوین مشابه(رییس مجتمع یا مدیر فنی یا بهره .3

 ؛رییس بازرگانی )یا عنوان مشابه(/مدیر .4

 شود.مدیر واحد متقاضی که مزایده به درخواست وی برگزار می .5

مجاز خواهد بود و چنانچه در مصوبه هیات مدیره روش فروش اموال غیرمنقول شرکت، با تصویب هیات مدیره  -7

 نامه عمل خواهد شد.انجام معامله مشخص نشده باشد، براساس مفاد این آیین

بندی، حالل، تجهیزات، کاال، مواد شیمیایی، کاتالیست، مواد بسته ،معامالت مربوط به فروش خوراک، مواد اولیه -8

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، و غیرمنقول و خدمات بین شرکت و روغن و به طور کلی هرگونه اموال منقول 

های و شرکت های نفتی ایران، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهایران ، شرکت ملی نفتایران شرکت ملی گاز

دیگر فارس با یکت صنایع پتروشیمی خلیجی تابعه شرکهاشرکتمابین و همچنین فیها آن و وابسته تابعه فرعی،

 انجام است. و تایید مدیرعامل بدون برگزاری مزایده قابل کمیسیون معامالت ویبتصبا 

نامه و مقررات مربوط به مناقصات که در انطباق با هریک از مواد مندرج در فصل چهارم این آیینتمام موارد قابل -9

 احکام مزایده به آن اشاره نشده است، جاری خواهد بود. 
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 ه: ترک تشریفات مزاید28ماده 

هیات  مدیرعامل و تاییدو  کمیسیون معامالت تصویبدر مواردی که انجام مزایده حسب گزارش واحد متقاضی و 

نحوه انجام معامله را تعیین با توجه به گزارش مذکور مدیره میسر و یا به مصلحت نباشد، در این صورت هیات مدیره 

 خواهد نمود.

هیات مدیره  ، تاییدهلدینگی تابعه هاشرکتمعامالت متوسط در : در معامالت بیش از صد برابر نصاب 1تبصره 

 باشد.نیز جهت انجام معامله ضروری میهلدینگ 
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 قرارداد -فصل ششم

 و تضامين : قرارداد29ماده 

 ،نامه(این آیین 4همه معامالت عمده و نیز در معامالت متوسط )درصورت لزوم به عقد قرارداد مطابق بند ب ماده در  -1

توسط امور  ،ن قرارداد پس از اخذ شرح خدمات و شرایط خصوصی از واحد متقاضی. مترارداد الزامی استعقد ق

 گردد.حقوقی و قراردادها تنظیم می

بها، تحویل و بهای تعالماسپس از  هفت روز کاری که مورد معامله ظرف حداکثر معامالت متوسطی : در1تبصره

ها، اوراق حسابصورتباشد. لیکن جام معامله منوط به انعقاد قرارداد نمیشود، انآن نقدا پرداخت یا دریافت می

 نامه در صورت لزوم و دیگر موارد )متناسب با نوع معامله( باید اخذ شود.خرید کاال، خدمت یا حقوق، ضمانت

ال یا خدمت مورد ای که فروشنده برای تامین کاریالی یا معامالت عمده -ارزی ارزی یا : در معامالت عمده2تبصره 

گان کاال و کنندتامینمعامله نیاز به ارز داشته باشد، با درخواست واحد متقاضی و تصویب کمیسیون معامالت، 

ریالی دارند. در اینگونه  -کنندگان در مناقصه )حسب مورد(، امکان ارایه قیمت به صورت ارزیخدمات یا شرکت

یا سفارش خرید )حسب مورد( پرداخت به صورت  حسابصورت اساس قرارداد یامعامالت در زمان پرداخت بر

های حوالههفتگی )موزون انگین می فروشریالی و ارزی و یا به صورت صدردرصد ریالی با تسعیر ارز به نرخ 

  پذیرد.صورت می  www.sanarate.irاعالمی در سایت(  ارزی

  است: درج نکات زیر در قرارداد ضروری -2

  ؛براساس قوانین و مقررات موضوعه ردادطرفین قرامشخصات  -الف

 ؛معامله با مشخصات کامل آن ثمنو نحوه پرداخت  مبلغ، مقدارموضوع،  ،نوع -ب

یا اجرای  و محل و شرایط تحویل مورد معامله قرارداد زمان مدت قرارداد درصورت لزوم و موثرشدنزمان  -پ

 ؛مفاد قرارداد

جزئا  خود را قرارداد تعهدات ین، در مواردی که طرفدات قراردادی()در قالب وجه التزام تعه میزان خسارت -ت

 رجوع به آن؛ رتیبد و تنخیر کناتد و یا نبه انجام نرسان یا کال

 ؛هاو اسناد ضروری مرتبط با آن چگونگی تحویل و تحول کاال، خدمت یا حقوق -ث

  ؛درصورتی که تهیه نمونه الزم باشد، ینطرف شدهو امضا مهر یالزام به تحویل کاال بر طبق اسناد و نمونه -ج

 محل تحویلمدت و که از مشخصات کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله و مقتضیات به این طرف قرارداداقرار  -چ

 گیرد؛ قرارمستند جهل  بعدا کاال، خدمت یا حقوق اطالع کامل دارد و هیچ امر مجهولی باقی نمانده است که
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  قراردادمبلغ ( %25پنج درصد ) مورد معامله، تا میزان بیست وحجم  افزایش یا کاهش اختیار شرکت نسبت به -ح

 زای قرارداد، با ابالغ کتبی شرکت؛مشروط به عدم تغییر بهای واحد اج

فقط نسبت به بخش  ،که تغییرات در حجم موضوع معامله مستلزم تغییر در مدت قرارداد باشد: درصورتیتبصره

 .اهد بودافزایش خو قابل قراردادمدت  ،یافتهافزایش

براساس در قرارداد پرداخت  مبنایباشد،  فهرست بهای پایه )آنالیز قیمت(براساس مورد معامله  در مواردی که -خ

 خواهد بود؛ پیشنهاد برنده درای مندرج هنرخ

دریافت اخذ شود و یا یشداده شود یا از برنده مزایده پ پرداختچنانچه در نظر باشد که به برنده مناقصه پیش -د

 .باید در شرایط و اسناد معامله، درج شده باشدمیزان و ترتیب پرداخت و یا دریافت آن  ،گرددتسهیالتی ملحوظ 

 قبول معتبر و مورد هایپرداخت و فراهم نمودن تسهیالت در مناقصه، منوط به اخذ تضمیندیه پیشاتمیزان و نحوه 

. بود ( مبلغ معامله بیشتر نخواهد%25درصد ) پنج و پرداخت از بیستمبلغ پیش .بود خواهد نامهاین آیینمندرج در 

به نحوی تسویه شود که  گردد و بایدراردادی پرداخت میمبلغ مذکور خالص و بدون اعمال کسورات قانونی و ق

 آخرین پرداخت مستهلک شده باشد. تا قبل از

با ارایه گزارش توجیهی واحد متقاضی و تصویب مانکاری دهای پیبه استثنای قراردا ،در شرایط خاصتبصره: 

پرداخت مجاز و مدیرعامل و تایید هیات مدیره شرکت، پرداخت مبالغ باالتر به عنوان پیش کمیسیون معامالت

پرداخت پرداخت بیش از هفتاد درصد بهای معامله به عنوان پیش ،که پس از طی مراحل فوقخواهد بود. درصورتی

اعمال ری تشخیص داده شود، پرداخت مبلغ مذکور پس از کسر کسورات قانونی و قراردادی خواهد بود. ضرو

مراتب توسط هیات  یینها اییدر نصاب معامالت متوسط، مستلزم تاز صد براب شیدر معامالت ب تبصره نیمقررات ا

 باشد.میهلدینگ  رهیمد

 ت اولیه قرارداد تغییر نماید:ت مدممکن اس ریدر موارد ز تصریح این موضوع که -ذ

 حجم معامله؛در صورت افزایش یا کاهش  -1

 تاخیر در انجام مورد معامله گردد؛در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه و قوه قهریه که منجر به  -2

 وارد مرتبط(.در صورت وجود تاخیرات مجاز )ناشی از فعل یا ترک فعل کارفرما و سایر م -3

 ؛الغیه، الحاقیه، متمم و اصالحیهدرج شرایط تنظیم و صدور اب -ر

 پرداخت، تضمین پیشمین انجام تعهداتاآن و تضو استرداد  کار و نحوه کسر حسن انجامسپرده و نوع میزان  -ز

 ؛قرارداد مندرج دربراساس شرایط با رعایت مقررات مربوطه و  هاوترتیب استرداد آن

 د آن؛رایه نمونه کاال و مهلت تاییتعیین تکلیف مهلت ا -ژ



 30  های تابعهفارس و شرکتخلیجنامه معامالت شرکت صنایع پتروشیمی آیین
 

 

 

 ؛پیمانکاریفاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای شرایط و  -س

هایی که افراد مذکور، عضو مدیران شرکت و اقربای درجه اول آنان و نیز موسسات و شرکت"عبارت  درج  -ش

توانند باشند، نمی های مذکورعمده )باالی یک درصد( موسسات و شرکتهیات مدیره یا مدیرعامل یا سهامدار 

 "طرف معامله شرکت قرار گیرند.

، درج عبارت فوق هلدینگبا یکدیگر و نیز با هلدینگ های تابعه مابین شرکتتبصره: درخصوص معامالت فی

 ضرورت ندارد.

 ؛شیوه حل اختالفات احتمالی قانون حاکم بر قرارداد و تعیین -ص

 حل تامین آن؛هر یک از تعهدات و اقاریر و منحوه محاسبه و تعیین مبلغ جرایم مترتب بر  -ض

 قرارداد متناسب با نوع و جنس آن؛ تعیین جریمه تاخیرات -ط

 ؛هاآنتعیین نحوه مکاتبه و مراسله و وصول و ایصال  -ظ

 ؛و خاتمه قراردادتعیین موارد فسخ  -ع

ونچر                           ینتکه طرف قرارداد به صورت کنسرسیوم گروه تجاری، مشارکت مدنی یا جودرصورتی -غ

(Joint Venture-JV)  در قبال کارفرما؛ هاآنباشد تصریح به تعهدات هر یک از طرفین و مسوولیت تضامنی 

 های اجرایی مرتبط با آن؛تورالعملها و دسنامهرعایت قانون مبارزه با پولشویی و آیین -ف

 های مالی، فنی و حقوقی حسب مورد؛زمینه تعیین اولویت اسناد مرتبط با قرارداد در -ق

   .ریالی-نامه در معامالت ارزی یا ارزیآیینمفاد این تعیین نرخ تسعیر ارز مطابق  با  -ک

قرارداد نخواهد تبصره: ذکر موارد فوق مانع از درج نکات ضروری دیگر یا حذف برخی نکات فوق حسب نوع 

 بود.

المللی به فارسی  قبل از امضا و پاراف آن توسط مسووالن مربوطه شرکت، ترجمه رسمی همه قراردادهای بین  -3

 الزامی است. 
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 : انعقاد قرارداد30ماده 

 گیرد:انعقاد قرارداد به شرح زیر انجام می

قد و با دریافت تضمین انجام تعهدات منعاز پایان مدت اعتبار پیشنهادها  مزایده باید پیش/قرارداد با برنده مناقصه -الف

تمدید است. بعد مزایده قابل/شده در شرایط و اسناد مناقصهبینیبار و برابر مدت پیش شود. این مدت حداکثر برای یک

 شود.از عقد قرارداد سپرده برنده دوم مسترد می

نعقاد قرارداد ، حاضر به انجام معامله یا امزایده/در مهلت مقرر در اسناد مناقصهچنانچه برنده اول پس از ابالغ کتبی،  -ب

وی به نفع شرکت ضبط و قرارداد با مزایده /شرکت در مناقصهنشود و یا ضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، سپرده 

چنانچه برنده دوم نیز از انعقاد . شدنامه( منعقد خواهدج در این آیینشرایط مندر ، براساسبرنده دوم )درصورت وجود

های مذکور مهلت. گرددمزایده تجدید می /و مناقصه مزایده وی نیز ضبط/کت در مناقصهسپرده شر ،قرارداد امتناع ورزد

  افزایش است.برابر قابل 2تا مدیرعامل  پس از تاییدو  کمیسیون معامالتبا توجیه مستند توسط 

ارداد خودداری ، از اجرای قرو قبل از شروع عملیات اجرایی : در مواردی که برنده اول پس از انعقاد قراردادتبصره

ضمن ضبط تضامین مربوطه، قرارداد با برنده دوم )در صورت وجود( با همان قیمت و شرایط پیشنهادی برنده نماید، 

چنانچه برنده دوم نیز پس از انعقاد قرارداد و قبل از شروع عملیات اجرایی از دوم در اسناد مناقصه، منعقد خواهد شد. 

 ضامین مربوطه وی نیز ضبط خواهد شد.اجرای قرارداد خودداری نماید، ت

 : انواع تضمين31ماده 

 انواع تضمین در معامالت به شرح زیر است: -1

سپارند تا مزایده: تضمینی است که اشخاص، برای اثبات قصد خود به نفع کارفرما می/سپرده شرکت در مناقصه -الف

 کارفرما آنان را در فرآیند بعدی معامله شرکت دهد؛

انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از انتخاب شدن برای معامله به منظور پایبندی به انجام تعهدات تضمین  -ب

 خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما بسپارند؛

پرداخت به کارفرما پرداخت: تضمینی است که اشخاص پس از انعقاد قرارداد در قبال دریافت پیشتضمین پیش -پ

 سپارند؛می

: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما به طرف قرارداد سپرده حسن انجام کار -ت

شده در حساب سپرده کارفرما نگهداری و پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد )از حیث کسر و در دوره مقرر تعیین

 شود.زمان و کم و کیف اجرای خدمات قراردادی( مسترد می
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 های معتبر در معامالت به شرح زیر است:انواع ضمانت -2

 نامه معتبر بانکی؛ضمانت -الف

مورد  یهاصادره از بانک یهانامهضمانت ،یخارج یهاانعقاد قرارداد با شرکت یمعتبر برا ینامه بانکضمانتتبصره: 

 است. رانیا یاسالم یجمهور یبانک مرکز دییتا

 شده از سوی شرکت؛حساب بانکی معرفی اصل فیش واریزی وجه نقد به -ب

نامه از سوی بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتهای بیمهنامه صادره توسط شرکتضمانت -پ

 مرکزی ایران؛

های صادره نامههای خارجی، ضمانتگر برای انعقاد قرارداد با شرکتهای بیمهنامه صادره توسط شرکتتبصره: ضمانت

 گر مورد تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران استهای بیمهشرکت از

فناوری ریاست جمهوری با  های پژوهش و فناوری مورد تایید معاونت علمی وهای صادره از صندوقنامهضمانت -ت

 جمیع شرایط زیر: لحاظ

نامه به تشخیص امور ق صادرکننده ضمانتسرمایه ثبتی صندو %80ها در هر مورد نباید از نامهگونه ضمانتمبلغ این (1 

 مالی شرکت بیشتر باشد؛

  نامه به امور مالی شرکت؛های مالی سالیانه حسابرسی شده صندوق صادرکننده ضمانت( ارایه آخرین صورت2

 بانکی به نفع شرکت؛ شدهچک تضمین -ث

ین نوع از ا که (رکت مادرشاز  ینامه شرکت)ضمانت PARENTAL CORPORATE GUARANTEE -ج

 باشد:پذیرش میجمیع شرایط زیر قابل لحاظصرفا با  هاهنامضمانت

  باشد. یالمللنیمعامالت ب معامله از نوع -1

 .باشد هلدینگ اینفت وزارت  AVLدر لیست  هسازند ایو  دکنندهیولت -2

 ؛برسد رهیهیات مد بیبه تصونامه و پذیرش آن دهنده ضمانتاعتبار ارایه -3

مراتب توسط  یینها تاییداز صد برابر نصاب معامالت متوسط، مستلزم  شیبند در معامالت ب نیمقررات ااعمال : 1تبصره

 باشد.می هلدینگ رهیهیات مد

رسد ها همه ساله به تصویب هیات مدیره هلدینگ میکه فهرست آن المللیهای معتبر بین: درخصوص شرکت2تبصره 

 پذیرش است.قابل ،فوق با لحاظ شرایطشرکتی(  نامه)ضمانت CORPORATE GUARANTEEارایه 

 ارزش اعالمی کارشناسی رسمی منتخب امور حقوقی و قراردادهای شرکت؛ %80وثیقه ملکی معادل  -چ



 33  های تابعهفارس و شرکتخلیجنامه معامالت شرکت صنایع پتروشیمی آیین
 

 

 

 انواع اوراق مالی اسالمی پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران؛ -ح

 ها؛انواع اوراق مشارکت و سپرده صادره توسط بانک -خ

 البات تایید و حال شده قراردادهای منعقده متقاضی با شرکت؛ مط -د

درصد ارزش کمترین  70شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران به ماخذ های سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت -ذ

 ؛هلدینگگذاری ماه گذشته آن، پس از اخذ تایید معاون مالی سرمایه 3بهای معامالتی 

درصد مبلغ  120ی با امضای صاحبان امضای مجاز )همراه با مهر برای اشخاص حقوقی( معادل سفته یا چک عاد -ر

 تضمین، صرفا در سقف معامالت متوسط با تایید مدیرعامل شرکت.

گردد، اخذ سپرده شرکت در مناقصه الزامی است. مبلغ مواردی که برای انجام معامله، مناقصه برگزار می همهدر  -3ر

توسط کمیسیون معامالت  درصد 5تا  1 بینر مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار سپرده شرکت د

های آن الزاما باید به صورت ارزی صورت پذیرد، سپرده شود. در مناقصات بین المللی و مناقصاتی که پرداختتعیین می

های مندرج در جز ر مناقصه شامل تضمینشرکت در مناقصه نیز به همان ارز خواهد بود. سپرده معتبر برای شرکت د

 متیق درصد  5تا  1بین  دهیشرکت در مزا نیتضم یالمللنیب ای یداخل یهادهیدر مزااین ماده است.  2الف، ب و ت بند 

 .باشدیم با تعیین کمیسیون معامالت یکارشناس هیپا

 / انجام مناقصات یبرا نامهنییآ نیر اشده د ینیبشیشرکت در مناقصه پ نیدر صورت عدم امکان اخذ تضمتبصره: 

 ونیسیکم شنهادیموارد به پ گونهنیدر ا یمقتض میمعامالت، اتخاذ تصم ونیسیکم صیبه تشخ یالمللنیب یهادهیمزا

 .باشدیشرکت م رهیمد اتیمعامالت، برعهده ه

 گردد:سایر تضامین به شرح زیر تعیین میقراردادها،  همهدر  -4

پرداخت و انواع تضمین معتبر برای آن شامل اخت: میزان تضامین این جزء، معادل مبلغ پیشپردتضمین پیش -الف

 است.“ ب”این ماده به جز نوع   2های مندرج در بند تضمین

تضمین انجام تعهدات: میزان تضامین این جزء، معادل پنج درصد مبلغ قرارداد و انواع تضمین معتبر برای آن شامل  -ب

 این ماده است. 2ج در بند های مندرتضمین

پرداخت، سپرده حسن انجام کار: بابت تضمین حسن انجام کار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثنای پیش -پ

شود. در صورت پیشرفت مالی قرارداد بیش از پنجاه درصد، تا صددرصد مبالغ کسر و در حساب سپرده نگهداری می

به پیمانکار قابل “ ذ”و “ ب”این ماده به جز نوع  2های مندرج در بند تضمین سپرده حسن انجام کار در ازای ارایه

 استرداد است.
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به  یکل موضوع معامله به کارفرما طبق مشخصات فن لیآماده، چنانچه تحو آالتنیکاال و ماش دی: در خر1ره تبص

وحسن انجام  انجام تعهدات نیتضم هیارا رد،یمبلغ صورت پذ افتیدر قبال در ،یکارهفت روزو ظرف  کجایصورت 

 .، ضرورت نداردکار

ماهان، هما، آسمان و  ری)نظفعال دارای مجوز  ییبا خطوط هوا بطور مستقیمحمل و نقل که  ی: در قراردادها2 تبصره

 نیتضام افتیبه در یازین ره،یمد اتیه دییو با تا رعاملیکمیسیون معامالت و مد بیبا تصو گردد،ی( منعقد مرهیغ

ب یبا تصو تواندالذکر، شرکت مییی فوقدرصورت درخواست خطوط هوا نیو همچن باشدیبند نم نیدر ا مذکور

 .دینما هیارا یرا به و الزم نیدرخصوص انجام تعهدات خود، تضم رهیمد اتیه دییو با تا رعاملیکمیسیون معامالت و مد

خدمات  ،یخدمات مال ،یحسابرس یقراردادها زیو ن یتردادگس یالوکاله منعقده شده با وکالحق یدر قراردادها :3تبصره 

 ندارد. تیماده موضوع نیموضوع ا نیاخذ تضام مه،یب یقراردادها نی( و همچنیدادگستر ی)کارشناس رسم یکارشناس

تابعه،  یهاو شرکتهلدینگ  نیدر معامالت ب نیو همچنهلدینگ تابعه  یهاشرکت نیمابیدر معامالت ف: 4تبصره 

 .ستین ماده نیمندرج در ا یهانامهاخذ ضمانت به یازین

 : در قراردادهای اجاره به استثنای تضمین انجام تعهدات اخذ سایر تضامین موضوع این ماده ضرورت ندارد.5تبصره 

 دییکمیسیون معامالت و تا بیبا تصو تواندیشرکت م د،ینما جابیقرارداد ا یفروش چنانچه اقتضا یقراردادها در -5

 .دیاخذ نما نیمتناسب، تضم زانیماده به م نیمندرج در ا نیاز انواع تضام املرعیمد

فقط  یبخش ارز نی. در تضمباشدیم ماده نیمطابق با ضوابط ا یریال ،یارز یمعتبر در قراردادها نیضامت -6

الف و تبصره  گر )موضوع تبصره جزءهای بیمههای صادره توسط شرکتنامهو ضمانت یبانک یارز یهانامهضمانت

و متناسب با  نامهنییآ نیبراساس مفاد ا دیبا یالیو بخش ر یبخش ارز نیقبول است. تضمقابل این ماده( 2جزء پ بند 

مبلغ قرارداد  ایبراساس مبلغ برآورد  ،نیصورت مبلغ تضم نیبه همان ارز موضوع قرارداد باشد. در ا یالیو ر یبخش ارز

 .شودیمحاسبه م حسب مورد

نامه ریالی بانکی براساس درصد مبلغ را ضمانت 120های ارزی، معادل نامهه: اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتتبصر

در زمان تسلیم ارایه  www.sanarate.irاعالمی در سایت (  های ارزیحوالههفتگی )موزون انگین می فروشنرخ 

نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز  ماهه کهنامه در هر دوره ششنمایند. الزم است مبلغ ضمانت

نمایند، نسبت شده و کسری آن تحویل شرکت گردد. همچنین الزم است پیمانکارانی که از مفاد این تبصره استفاده می

 اقدام نمایند. ،)به استثنای سپرده شرکت در مناقصه( نرخ ارزبه ارایه تعهدنامه محضری جهت تادیه نوسانات 

 :باشدیم ریبه شرح ز نیو ضبط تضام ینحوه آزادساز -7

  شود؛نامه حسب مورد ضبط یا آزاد میاین آیین 22براساس ماده سپرده شرکت در مناقصه 
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 کاال به درخواست طرف  لیتحو ایبه تناسب انجام کار  ایپس از استهالک کامل آن  پرداختشیپ نیتضم

 ؛گرددیقرارداد آزاد م

 موارد طبق مفاد قرارداد است ریدر سا نیامو ضبط تض یآزادساز. 

 یوع را طضمو نیموظف است ا یو ،ضبط یمطابق قرارداد و اقدام کارفرما برا نیضبط تضم طیدرصورت وقوع شرا

 .دیاعالم نما ربطیذ یبه مباد لیبا ذکر مستندات و دال یاهیابالغ
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 یا حقوق ترتيب تحویل کاال، خدمت –هفتم فصل 

 رت تحویلنظا -32ماده 

 شود:تحویل مورد معامله به شرح زیر انجام می

گیرنده حسب مورد، گواهی تطبیق در مورد معامالت جزئی، تحویل آن با رسید انبار و مسوولیت انباردار یا تحویل -الف

 گیرنده؛رعهده انباردار یا تحویلمشخصات مورد تصویب با نمونه و مقدار کاال، خدمت یا حقوق ب

مقدار کاال، خدمت یا  معامالت متوسط، تحویل آن با گواهی تطبیق مشخصات مورد تصویب با نمونه و در مورد -ب

ییس واحد متقاضی و یا نماینده گیرنده کاال، خدمت یا حقوق و رحقوق و مسوولیت انباردار و یا نماینده واحد تحویل

 وی؛

مذکور در با گواهی و مسوولیت کمیته تحویل با آن و اسناد مرتبط در مورد معامالت عمده، تحویل مورد معامله  -پ

 خواهد بود. به شرح زیر ، متن قرارداد

شود، که در آن انجام می  جلسهصورتاین ماده با تنظیم  پ: تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بندهای ب و 1 پ

در ده طبق نمونه یا مشخصات مندرج شود که کاال، خدمت یا حقوق مورد معامله یا کار انجام شبه صراحت درج می

مشخصات کاال، خدمت یا حقوق یا کار و همچنین نام و سمت  مقدار و  جلسهصورتباشد. همچنین در زیر قرارداد می

 شود.طرف معامله یا نماینده آنان درج می یمسووالن مربوط و درخصوص معامالت عمده امضا

یا گواهی )حسب مورد(، بالفاصله جلسه صورتوند، انباردار ضمن امضا شکاالهایی که تحویل انبار میدر خصوص : 2 پ

با در  گرددشود و به انبار وارد نمیقبض رسید انبار صادر خواهد کرد. در مواردی که کاال در خارج از انبار تحویل می

دار تکالیف مربوط را بارگیرنده کاال به جای انهای آن حسب مورد اقدام و تحویلنظر گرفتن مفاد این ماده و تبصره

 گیرد.، حسب مورد مبنای صدور قبض رسید انبار و حواله انبار قرار میهمربوط جلسهصورتداد و رسید یا  انجام خواهد

: کمیته تحویل، هنگام تحویل کاال، خدمت یا حقوق موظف است، گزارش و تذکرات کتبی که از طریق 3پ 

 ا ساخت کاال، خدمت یا حقوق، داده شده است را در نظر بگیرد.کنندگان مسوول، حین انجام کار ینظارت

تنظیم و طرفین نظر خود را  جلسهصورت ،شود دهندگان اختالف نظر ایجادو تحویل گیرندگان: هرگاه بین تحویل4 پ

 نماید.اقدام  کمیسیون معامالتشود تا حسب نظرگزارش می واحد متقاضیقید و مراتب به   جلسهصورتذیل 

تواند با تایید مدیرعامل از نظر کارشناس و مهندس مشاور یا موسسه بازرسی میکمیته تحویل : در صورت لزوم 5 پ

 فنی که به نمایندگی از طرف شرکت برگزیده شده است در اعالم تطبیق مشخصات کاال، خدمات یا حقوق یا نمونه یا

 مشخصات مندرج در اسناد استفاده نماید.
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عملیات موضوع پیمان تکمیل که پیمانکاری، پس از آنیا  ساخت و نصب تجهیزات ومربوط به  قراردادهای: در 6 پ

و  طرف قراردادکند. پس از رسیدگی به درخواست تقاضای تحویل موقت می طرف قراردادبرداری شد، آماده بهره و

حداکثر  طرف قراردادنده ناظر و تحویل موقت متشکل از نماینده واحد متقاضی، نمای کمیتهبایست در صورت تایید می

تحویل، عیب  کمیتهد. هرگاه ند و برای تحویل موقت اقدام نمایندر محل کار حاضر شو مندرج در قرارداد ظرف مدت

مزبور   جلسهصورتنماید. تحویل موقت می جلسهصورتمشاهده نکند، اقدام به تهیه و تنظیم  موضوع قرارداد و نقصی در

مشاهده موضوع قرارداد تحویل، عیب و نقصی در  کمیتهابالغ شود. هرگاه  طرف قراردادی طرح به بایست توسط مجرمی

و معایب  نواقصکند و فهرستی از می نواقصتحویل موقت با تعیین مهلتی برای رفع  جلسهصورتکند، اقدام به تنظیم 

 کند.قرارداد ابالغ می و به طرف نموده تحویل موقت جلسهصورتکارها و عملیات ناتمام را ضمیمه 
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 سایر مقررات –فصل هشتم 

 : ارسال مکاتبات33ماده 

تصدیق باشد، آن قابل ارسال نامه در صورتی معتبر است که اسناد مرتبط با معامالت موضوع این آیین ارسال مکاتبات و

ر اسناد مربوطه تصریح گردد که مانند پست سفارشی، پست الکترونیکی، نمابر، تحویل با اخذ رسید و نظایر آن. باید د

به آن ن بوده و هرگونه اعالایشان قراردادی -قانون مدنی اقامتگاه انتخابی 1010به استناد ماده  طرفین  ی ننشانی اعال

ات اداری، قراردادی و قضایی تا وقتی که نشانی جدید ناعال همهشده تلقی ومعتبر و دریافت ،یتالینشانی واقعی یا دیج

 خواهد شد.رسال دیده است به نشانی سابق انگر ناعال

 : نحوه رسيدگی به شکایات34ماده 

تواند اعتراض داشته باشد، می مزایده/برگزاری مناقصه فرآیند گران نسبت به مزایده/چنانچه هر یک از مناقصه -الف

یخ دریافت شکایت، پانزده روز کاری از تار باید ظرفمدیرعامل شرکت  .به شرکت تسلیم نمایدشکایت خود را 

حسب مورد نسبت به تایید دهد. هیات مدیره  ارجاعهیات مدیره  همراه گزارش اقدامات انجام شده به موضوع را به

یا انجام اقدامات الزم برای حل و فصل موضوع و یا هر تصمیم مناسب دیگر با اختیار  کمیسیون معامالتتصمیم اولیه 

ظرف مدت هفت روز  الزم را پاسخ را وارد تشخیص ندهد،  شکایت کهورتیدرصصدور دستور موقت اقدام نموده و 

 .نمایدن میاز طریق مدیرعامل به شاکی اعال کاری

اعتراض ، قطعی و غیرقابلهلدینگ طرف شکایت باشد، رای صادره توسط هیات مدیرههلدینگ تبصره: درصورتی که 

 است. 

شاکی، اعتراض نامبرده بنابر ارجاع مدیرعامل شرکت یا در صورت عدم اقناع های تابعه درخصوص شرکت -ب

گذاری، مدیر حقوقی و قراردادها، )متشکل از معاون مالی و سرمایه هیات رسیدگی به شکایاتدر  ، منحصراهلدینگ

رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهدشد. رای مدیر بازرسی، مدیر حراست و یک شخص فنی به انتخاب مدیرعامل( 

مزایده، حق هرگونه اعتراض نسبت به /مناقصه در اسناد  گر بایدمزایده/مناقصه باشد.اعتراض میو غیرقابلصادره قطعی 

 مزایده تصریح گردد.  /باید در اسناد مناقصه مفاد این مادهرا از خود سلب و ساقط نماید.  صادره قطعیرای 

 : نگهداری اسناد و مدارک35ماده 

 10به صورت فیزیکی و سپس به مدت  ،تسویه کامل قرارداد تاباید معامالت شرکت اطالعات و اسناد زیر در مورد 

 :شودنگهداری  کمیسیون معامالتدر دبیرخانه  سال به صورت الکترونیک

 انجام اقدامات الزم در این خصوص؛ درخواست انجام معامله از سوی واحد متقاضی و تاییدیه مدیرعامل برای -1



 39  های تابعهفارس و شرکتخلیجنامه معامالت شرکت صنایع پتروشیمی آیین
 

 

 

 فراخوان؛ -2

 یشنهاددهندگان و حاضران در جلسات؛، پکمیسیون معامالت یامشخصات اعض نام و -3

 الصه اسناد؛خ -4

 های واحدهای مربوط؛نتایج ارزیابیو هاجلسات و گزارشصورت -5

 برندگان؛ نحوه انتخاب برنده یا نام، مشخصات و -6

 شده برندگان؛مفتوحهای کتپا -7

 سایر اسناد و مدارک مرتبط. -8

 رت: ممنوعيت ارجاع طراحی یا نظا36ماده 

 ممنوع است. ویوابسته به یا اشخاص به همان پیمانکار  های پیمانکاریقرارداد درارجاع طراحی یا نظارت 

و یا اشخاص وابسته به وی ممنوع  و مشابه آن ارجاع نظارت به طرف قرارداد یا شرکت EPCدر قراردادهای تبصره: 

 است.

 : صالحيت ادارات  شرکت برای انجام معامالت37ماده 

جهت انجام معامالت جزئی و متوسط با اخذ  ،در قالب بودجه مصوبشرکت های مستقل ریاست/و مدیریت هااونتمع 

کمیسیون  از طریق، پس از اخذ مجوز از مدیرعامل و برای معامالت عمدهیا مقام مجاز از طرف وی مدیرعامل  مجوز

 همه .ها مقرر شده باشدنامه ترتیب دیگری برای آنن آیینای 24به استثنای مواردی که در ماده  دننمایاقدام می معامالت

الذکر باید در چارچوب ضوابط این پذیرد. واحدهای فوقمینامه انجام معامالت مزبور طبق شرایط مقرر در این آیین

کاال در بخش خرید جهت تامین نیازهای خود در سقف معامالت جزئی و متوسط های مربوطه، نامه و دستورالعملآیین

و یا بازرگانی )حسب مورد(، در بخش خدمات حقوقی و قضایی به امور حقوقی، در بخش خدمات  مدیریت تدارکاتبه 

، در بخش خدمات مالی به واحد مالی، در بخش خدمات انتشاراتی، مدیریت توسعه منابع انسانی شرکتنیروی انسانی به 

 و آوری اطالعاتای به واحد فنافزارهای رایانهزارها و سختاففرهنگی و هنری به واحد روابط عمومی، در بخش نرم

 د.ننمایمراجعه  دارربط صالحیتدرخصوص سایر موارد به واحد ذی

تبصره: انجام معامالت خارج از سقف بودجه مصوب با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره طبق سایر شرایط مقرر 

 باشد.نامه بالمانع میدر این آیین

 استانداردهای ملی : 38ه ماد

  است.معامالت شرکت الزامی  در انجام کلیه به ویژه زیست محیطی، استانداردهای ملی و داخلیکدها و رعایت 



 40  های تابعهفارس و شرکتخلیجنامه معامالت شرکت صنایع پتروشیمی آیین
 

 

 

 نامه: اصالح و تفسيرآیين39 ماده

ه نام، نقص، اجمال، تعارض و ابهام و نیز اصالح مفاد این آیینهنشدبینیپیشهرگونه تفسیر درخصوص موارد سکوت، 

 خواهد بود.هلدینگ در صالحیت هیات مدیره  هلدینگ، با ارجاع مدیرعامل هلدینگپس از اعالم نظر امور حقوقی 

 نامه: تصویب آیين40 ماده

در هیات مدیره شرکت به تصویب رسیده و از این تبصره  65ماده و  40بر مشتمل 25/01/1400 در تاریخنامه این آیین

از تاریخ مربوط به معامالت قبلی ی هانامهنامه انجام خواهد گرفت و کلیه آییناین آیین معامالت طبق مقررات همهپس 

 باشد.نامه منسوخ و بالاثر میابالغ این آیین


