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 هاي آارگزاري اساسنامة نمونة شرآت
 
 

 تعاريف: فصل اول

 :1ماده 

مادة يک قانون بازار  هايی که در الحات و واژهطاص

 1384اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران مصوب آذرماه 

بازار که از اين پس قانون (مجلس شورای اسالمی 

اند، به  تعريف شده) شود ناميده میاوراق بهادار 

. مان مفاهيم در اين اساسنامه نيز کاربرد دارنده

 :ها دارای معانی زير می باشند ساير واژه

وزيران،  هيئتاعم است از مصوبات : مقررات .1

مذآور در شورا، سازمان و نيز مصوبات ساير مراجع 

در حدود اختيارات قانون بازار اوراق بهادار 

از قبيل ( آنان تحت هر عنوانبه  تفويض شده

) نامه، دستورالعمل، روية اجرايی و بخشنامه آئين

ن آن که جهت در خصوص بازار اوراق بهادار و فعاال

 .داجرا ابالغ شده باش

آاالي پذيرفته شده در منظور: آاالي پذيرفته شده .2

خارج از بورس مي بازار پذيرفته شده در بورس يا 

 .باشد

 

نام، موضوع، مدت، تابعيت و مرکز اصلی : دومفصل 

 شرکت

 :2اده م

 کارگزارینام شرکت، شرکت 

...............................................
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باشد که در اين اساسنامه به  می) خاصسهامی ( ...

 .شود اختصار شرکت ناميده می

 

 :3ماده 

های زيـر مبـادرت  تواند به هر يک از فعاليت شرکت می

ورزد مشروط به اينکه مجوز مربوط به هر يک از آنها 

 :را از سازمان دريافت دارد

گری و بـازارگردانی  معاملـه/ خدمات کارگزاری، کارگزار) الف

 :شامل

معاملة اوراق بهادار از قبيـل سـهام، اوراق  -1

مشارکت، حق تقدم خريد سهام، اختيار معاملـه 

و قراردادهای آتی برای ديگـران و بـه حسـاب 

 آنها يا به نام و حساب خود؛

ه شده بـرای ديگـران و معامالت کاالهای پذيرفت -2

 به حساب آنها؛

بازارســازی و بــازارگردانی اوراق بهــادار و  -3

 .کاالهای پذيرفته شده

 :ای شامل خدمات مالی و مشاوره) ب

 گذاری؛ های سرمايه مديريت صندوق -1

نمايندگی ناشـر بـرای ثبـت اوراق بهـادار و  -2

 دريافت مجوز عرضه؛

 بازاريابی برای فروش اوراق بهادار؛ -3

 اوراق بهادار؛ سبدگردانی -4

مشاوره و انجـام کليـة امـور اجرايـی بـرای  -5

پذيرش اوراق بهادار يـا کـاال در هـر يـک از 
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ــورس ــه  ب ــورس ب ــارج از ب ــای خ ــا و بازاره ه

 کنندة کاالها؛ نمايندگی از ناشر يا عرضه

 :های زير مشاوره در زمينه -6

 گذاری اوراق بهادار؛ قيمت) الف

 روش فروش و عرضة اوراق بهادار؛) ب 

 طراحی اوراق بهادار؛)  ج 

 خريد، فروش يا نگهداری اوراق بهادار؛)  د 

 گذاری؛ سرمايه)  هـ

 مديريت ريسک؛)  و 

ادغام، تملک، تغييـر و تجديـد سـاختار )  ز 

 ها؛ سازمانی و مالی شرکت

 .طراحی و تشکيل نهادهای مالی)  ح

توانــد در راســتاي اجــراي  شــرآت مي :تبصــره

ماده، در حدود مقـررات  هاي مذآور در اين فعاليت

و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهيالت مالي يـا 

گذاري آـرده يـا  تحصيل دارايي نمايد يا سـرمايه

ي تأسـيس آنـد يـا در تأسـيس لشخصيت حقوقي مستق

هاي حقوقي ديگر مشارآت نمايـد يـا اسـناد  شخصيت

اعتباري بـانكي افتتـاح آنـد و بـه واردات يـا 

امـور گمرآـي مربوطـه را صادرات آاال بپردازد و 

اين اقدامات فقط در صورتي مجاز است . انجام دهد

ت هـاي شـرآت ضـرور آه در راسـتاي اجـراي فعاليت

و انجام آنها در مقررات منع نشـده  داشته باشند

 .باشند

 :4ماده 
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داشته و مدت فعاليت آن از  یشرکت تابعيت ايران

 .ستتأسيس نامحدود ا تاريخ

 :5ماده 

انتقال . است... استان ... شهر ت درمرکز اصلی شرک

مرکز اصلی شرکت به هر شهر ديگر در داخل کشور منوط 

 و تأييد سازمانالعاده  مجمع عمومي فوقتصويب به 

شرکت در مرکز اصلی تعيين و تغيير نشانی باشد،  می

 هيئت. خواهد بود ...منوط به تصويب شهر همان 

ه تاسيس اقدام برات تواند طبق مقر مديرة شرکت می

 .کندده يا آن را منحل نموشعبه يا نمايندگی 

 چارچوب فعاليت: فصل سوم

 :6 هماد

 21مــذکور در بنــدنهادهــاي مــالي شــرکت از مصــاديق 

قانون بـازار اوراق بهـادار محسـوب شـده و ) 1(ماده

اين قانون فعاليـت آن تحـت نظـارت ) 28(براساس ماده

حسابرس  –بازرس ، مجامع عمومی، مديرانسازمان است و 

شرکت مکلفند قوانين و مقررات را تخصصی های  و کميته

 .رعايت و اجرا نمايند

 

سرمايه، ترکيب سهامداران و نقل و : مچهارفصل 

 انتقال سهام

 :7ماده 

.............................. سرمايۀ شرکت مبلغ 

به حروف (لایر، 

...............................................
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است که به ) لایر............ ....

سهم .......................................... 

 ............................ *ممتاز/ عادی 

در صورتی که ايجاد * .(استشده  سيمتقريالی با نام 

سهام ممتاز مورد نظر باشد، تعداد و خصوصيات و 

 از اين مبلغ) تعيين شود امتيازات اين گونه سهام

لایر به صورت ........................... معادل 

لایر به صورت نقد ...................... غيرنقد و 

/ تأديه شده است تمامًا اين مبلغ . باشد می

لایر آن معادل ............................ 

درصد تأديه و ................................ 

 آن معادل لایر........................... 

درصد در تعهد .............................. 

 .باشد صاحبان سهام می

مبلغ تعهد شدة هر سهم بايد ظرف مدت  :تبصره

 .شودمطالبه .......................... 

 

 :8ماده 

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی و دارای شمارۀ 

ر از مديرعامل و يک نفترتيب بوده و بايد به امضای 

اين . برسدمديره  هيئتمديره به انتخاب  هيئتاعضای 

در ورقۀ سهم . اوراق بايد ممهور به مهر شرکت باشد

 :نکات زير بايد ذکر شود

o  نام شرکت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت

 ،ها شرکت



6 
 هاي آارگزاري اساسنامة نمونة شرآت
 
 

o  نزد سازمان بورس و اوراق شرکت شمارۀ ثبت

 بهادار،

o ن،مبلغ سرمايۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آ 

o و امتيازات سهام ممتاز در صورت  نوع سهام

 ،وجود

o  مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد

 و حروف،

o ،تعداد سهامی که هر ورقه نمايندۀ آن است 

o ،دارندۀ سهم  شمارۀ ملیو  مشخصات سجلی. 

مالکين . سهام شرکت غير قابل تقسيم است :1ه تبصر

شخص  مشاع سهام بايد در برابر شرکت به يک

 .نمايندگی بدهند

تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول  :2ه تبصر

مقررات اين اساسنامه و تصميمات مجامع 

 .عمومی است

 :9 ماده

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد 

نامة موقت سهم بدهد که معرف  به صاحبان سهام گواهی

اين . اشدتعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شدة آن ب

ولی در هر حال ظرف مدت  ؛نامه در حکم سهم است گواهی

بايد  ،يک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم

نامة  ورقة سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهی

 .موقت سهم مسترد و ابطال گردد

 :10 ماده

نويس بايد  مشخصات کامل و نشانی صاحب سهم يا پذيره

نويسی يا نقل و انتقال  ذيرههنگام تأسيس شرکت، پ
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سهام در دفتر ثبت سهام شرکت يا دفتر مخصوص ديگری 

در صورتی که . دکند درج گرد مطابق آنچه وی اعالم می

 ی، ويا صاحب سهم تغيير نمايد نويس نشانی پذيره

در هر . بايد نشانی جديد خود را به شرکت اعالم کند

يا  ويسن انی اعالم شده از طرف پذيرهحال آخرين نش

 .شود صاحب سهم، اقامتگاه قانونی وی محسوب می

 :11 ماده

انتقال سهام بايستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت 

انتقال دهنده يا وکيل يا نمايندۀ قانونی . برسد

او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا 

هويت کامل و نشانی انتقال گيرنده نيز از . نمايد

ناشی از نقل و انتقال سهام بايد  نظر اجرای تعهدات

در دفتر ثبت سهام قيد شده و به امضای انتقال 

 . گيرنده يا وکيل يا نمايندۀ او برسد

  :12 ماده

نويسـی سـهام  ل سـهام يـا پذيرهنقل و انتقاهرگونه 

بـه توسط خريـدار يـا نماينـدة وی قبالً بايد جديد، 

 .رسدو به تأئيد سازمان باعالم سازمان 

 

 

 

 تغييرات سرمايۀ شرکت: پنجمفصل 

 :13 هماد

تغييرات سرمايۀ شرکت با رعايـت قـوانين و مقـررات 

قـانون بـازار و مربوطه اعم از مفاد قانون تجـارت 

 .شود اوراق بهادار انجام می



8 
 هاي آارگزاري اساسنامة نمونة شرآت
 
 

 :14 هماد

هرگونه تغيير در سـرمايۀ شـرکت منحصـرًا در صـالحيت 

العـاده  مجمع عمومی فوق. استالعاده  مجمع عمومی فوق

تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مـدت معينـی  می

که نبايد از پنج سال تجاوز کند، سـرمايۀ شـرکت را 

اسـت،  تا مبلغ معينی از طريقی که مجمع مشـخص نموده

 .افزايش دهد

 :15 هماد

العاده و بـا  سرمايۀ شرکت با تصويب مجمع عمومی فوق

يـا رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديـد 

. باشد قابل افزايش میفزايش مبلغ اسمي سهام موجود ا

زيـر تأديۀ مبلغ اسمی سهام جديد بـه يکـی از طـرق 

 :پذير است امکان

 ،پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام 

  تبديل مطالبات نقدی حال شدۀ اشخاص از شـرکت بـه

 سهام جديد،

  انتقال سود تقسيم نشده، اندوخته يا عوايد حاصـل

 ديد به سرمايۀ شرکت،از اضافه ارزش سهام ج

 تبديل اوراق مشارکت شرکت به سهام 

انتقال اندوختۀ قانونی به سرمايه ممنوع  :تبصره

 .است

 :16 هماد

در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدی 

تأديـه مبلـغ العاده،  سهامداران در مجمع عمومی فوق
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هر سهامدار موکـول اسمی سهام جديد از محل مطالبات 

 . وی استاعالم موافقت به 

بـا  ،مطالبات نقدی سهامداران بابت سـود :هتبصر

تصويب يا اجرای افزايش سرمايه از اين محل، 

حال شده تلقـی گرديـده و در صـورت مطالبـۀ 

 .شود سهامداران پرداخت می

 :17 هماد

خريـد امۀ حق تقدم ينگواهدر اجرای افزايش سرمايه، 

ی بـه طريقـی کـه نويس قبل از شروع پذيرهبايد سهام 

ال رساسهامداران  رايمطابق قانون قابل اثبات است ب

 .نمايد

 :18 هماد

به پيشنهاد و گزارش تواند  میالعاده  مجمع عمومی فوق

، مقرر نمايد که بـرای افـزايش سـرمايههيئت مديره 

مـازاد بـر مبلـغ اسـمی سـهم  یمبلغـ بهسهام جديد 

فه ارزش مشروط بر اينکه نحوة صرف اضا ،فروش برسد به

 .سهام فروخته شده در همان مجمع تعيين گردد

 :19 هماد

توانـد بـه پيشـنهاد  شرآت مي العادۀ مجمع عمومي فوق

مـورد  در ،عالوه بر آاهش اجباري سرمايه مديره  تئهي

طور اختياري نيز اتخاذ تصـميم  هآاهش سرماية شرآت ب

مشروط برآنكه بر اثر آاهش سرمايه بـه تسـاوي  ،آند

کاهش اختياری . اي وارد نشود بان سهام لطمهحقوق صاح

سرمايه از طريق کاهش بهـای اسـمی سـهام بـه نسـبت 

مبلغ کاهش يافته هر سهم به صاحبان آن  دّ رمتساوی و 
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در هر حال رعايت حداقل سرماية مصـوب  .شود انجام می

 .سازمان الزامی است

 مجامع عمومی: مششصل ف

 :20 هماد

 زيربه قرار می شرکت مجامع عمو وظايف و اختيارات

 :است

 :یمجمع عمومی عاد وظايف و اختيارات .1

ساالنه  استماع گزارش مديران در خصوص عملکرد -الف

 ،شرکت

 ،حسابرس - استماع گزارش بازرس - ب

 ،نه شرکتساالهای مالی  صورتگيري در مورد  تصميم -ج

 ،قابل تقسيمميزان سود گيري در مورد  ميمتص -د

و حق حضـور  ،پاداش ميزان گيري در مورد ميمتص -هـ

 اعضای هيئت مديره،حقوق و مزايای 

شرکت و البدل  اصلی و علی حسابرس -تعيين بازرس -و

 الزحمۀ آنها، حق

هاي بلندمـدت،  تصويب بودجـة سـاالنه و برنامـه -ز

 مدت شرآت، مدت و آوتاه ميان

 انتخاب مديران، -ح

به نـام شـرآت بهادار انتشار اوراق  تصميم به -ط

ستثنای اوراق بهادار قابل تبديل يـا تعـويض به ا

 ،شرآت با سهام

های کثيراالنتشـار  تعيين روزنامه يـا روزنامـه -ي

 های شرکت، جهت درج آگهی

ساير مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحيت -ك

 .باشد مجمع عمومی عادی می
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 :العاده مجمع عمومی فوق وظايف و اختيارات .2

با تائيد يا تصويب  سنامهتغيير در مفاد اسا -الف

 ،سازمان

با  )افزايش يا کاهش(تغيير در ميزان سرمايه   -ب

 ،رعايت مقررات

تبديل يا  قابلبهادار انتشار اوراق تصميم به  -ج

 ،شرآت تعويض با سهام

انحالل شرکت پـيش از موعـد بـا رعايـت قـانون  -د

 .اوراق بهاداربازار و قانون  تجارت

مجامع عمـومي بـه هيئـت  اختياراتتفويض :1ة تبصر

مـديره، بـه جـز در مـوارد تصـريح شـده در 

 .باشد قانون تجارت مجاز نمي

مجمــع عمــومی عــادی بــرای رســيدگی بــه :2ة تبصــر

قـانون تجـارت  89موضوعات منـدرج در مـادة 

ماه پس از هر سال مـالی  4بايد ظرف حداکثر 

 .تشکيل گردد

 :21ماده 

ــا ــومي ع ــامع عم ــارات مج ــايف و اختي ــر وظ دي و ديگ

العادة شرآت، براسـاس قـانون تجـارت و مقـررات  فوق

 .خواهد بود

 :22ه ماد

يــا  ،صــاحبان ســهام شخصــاً  ،درآليــة مجــامع عمــومي

وآيل يا قائم مقام قانوني آنها در مـورد نماينده، 

 ،نمايندگان شـخص حقـوقی اشخاص حقيقی و نماينده يا

نظر از تعداد سهام خـود بـه شـرط ارائـه مـدرک  صرف

هر  .هم رسانند هتوانند حضور ب ا نمايندگی ميوکالت ي
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 هريك سهم فقط يك رأي خواهـد داشـت،براي  سهامدار،

مطـابق  کـه مگر در انتخاب اعضای هيئت مديرة شـرکت

 .قانون تجارت عمل خواهد شد 88مادة 

مـديرعامل در  مـديره و هيئتحضور اعضای  :تبصره

چنانچه هر يک . کلية مجامع عمومی ضروری است

مديره يا مديرعامل بنـا بـه  هيئتعضای از ا

عذر موجه قـادر بـه حضـور در مجمـع عمـومی 

بايد دليل عدم شرکت خود را به مجمع  ،نباشد

اعالم کند تـا در ابتـدای جلسـه  آتباً  عمومی

 .توسط رئيس مجمع قرائت شود

 :23ماده 

گيری مجـامع عمـومی  در دعوت، تشکيل، اداره و تصميم

 .مقررات نيز بايد رعايت شودعالوه بر قانون تجارت، 

 :24 هماد

براي تشـكيل مجـامع عمـومي، ازطريـق درج آگهـي در 

هاي مربوط بـه شـرآت  روزنامة آثيراالنتشاري آه آگهي

از صاحبان سهام دعوت به عمـل  ،گردد در آن منتشر مي

دستورجلسه، تاريخ، سـاعت و محـل تشـكيل . خواهدآمد

 .آگهي ذآر خواهد شداين  مجمع، در

در مواقعی که کليه صـاحبان سـهام در مجمـع : هتبصر

حاضر باشند، نشـر آگهـی و تشـريفات دعـوت الزامـی 

 .نيست

 :25 هماد

آن  ۀآننـد هر مجمع عمومي را مقام دعـوت ۀدستور جلس

بايـد بـه دستور جلسـه  تمامی موارد. نمايد معين مي

موارد مهم از قبيـل . آگهي دعوت ذآر گردد در صراحت
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، حسـابرس -مديره، انتخاب بازرس انتخاب اعضای هيئت

ها و تغييـر موضـوع فعاليـت،  تقسيم سود و اندوختـه

مطالبي آـه . باشد نمی "ساير موارد"قابل طرح در بخش 

بيني نشده باشـد، قابـل طـرح در  در دستور جلسه پيش

مگر اينكـه آليـة صـاحبان  ،مجمع عمومي نخواهد بود

ن مطلب و قرارگرفتن آ بودهسهام درمجمع عمومي حاضر 

 .به تصويب مجمع برسددر دستور جلسه 

 

 :26 هماد

 يس،ئـرای مرکب از يک  هيسئرمجامع عمومی توسط هيئت 

 و ادارهرياسـت . شـود يک منشی و دو نـاظر اداره می

مديره  تئهي رييس بيناو در غياب وي با  رييسمجمع با 

در س هيئت مـديره و يس يا نايب رييدر غياب ري .است

اب يا عزل بعضی از مديران يا کليـة مواقعی که انتخ

مجمع از بـين  ، رييسآنها در دستور جلسة مجمع باشد

سهامداران حاضر در جلسه با اکثريـت نسـبی انتخـاب 

دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنـوان . خواهدشد

ناظر مجمع و يک نفر منشی از بين صاحبان سـهام يـا 

تخـاب انبـا اکثريـت نسـبی غير آنها از طرف مجمـع 

 .شوند می

 :27ه ماد

مثالً با بلند کردن دست يـا  ،اخذ رأی به صورت شفاهی

در  .پـذيرد میصـورت  به عنـوان اعـالم موافقـتقيام 

دارنـدگان حـداقل رئيس مجمع يا صورتی که به تشخيص 

گيـری بـه صـورت  رأیدرصد از سهام حاضر در مجمـع، 20
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 پذير نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی بـه شفاهی امکان

 .عمل خواهد آمد

اخـذ رأی در خصـوص انتخـاب اعضـای هيئـت  :تبصره

، الزامًا به صورت کتبی حسابرس-و بازرس مديره

 .خواهد بود

 :28ه ماد

درصـد  0 0 0 در مجمع عمـومی عـادی حضـور دارنـدگان

 )ميزان سهام با رعايت مفاد قانون تجـارت *(سهامی 

اگـر در اولـين دعـوت . که حق رأی دارند ضروری است

حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعـوت 

خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق 

. گيـری خواهـد کـرد رأی دارند رسميت داشته و تصميم

وم نتيجه دعـوت اول د ةمشروط بر اينکه در دعوت جلس

توسـط عـادی جلسة مجمع عمومی رسمّيت  .قيد شده باشد

 .دشو احراز میرئيس مجمع 

 :29ه ماد

در مجمع عمومی عادی، تصميمات همـواره بـا اکثريـت 

معتبـر  ،رسـمی ۀيک آراء حاضـر در جلسـ ۀعالو هنصف ب

 -مگر در مورد انتخاب مـديران و بـازرس ،خواهد بود

 .که اکثريت نسبی کافی است حسابرس

 :30ه ماد

العاده بايـد دارنـدگان بـيش از  در مجمع عمومی فوق

زان سـهام بـا رعايـت قـانون مي *(درصد ......... 

اگر در . سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند )تجارت

اولين دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمـع بـرای 
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شود و اين بار با حضـور دارنـدگان  بار دوم دعوت می

ميزان سهام با رعايت قـانون  *(درصد ..... بيش از 

سهامی کـه حـق رأی دارنـد رسـميت يافتـه و  )تجارت

تخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينکـه در دعـوت ا

تصـميمات مجمـع . دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد

العاده همـواره بـا اکثريـت دوسـوم آراء  عمومی فوق

جلسـة  رسمّيت .معتبر خواهد بود ،در جلسة رسمیحاضر 

 .شود احراز میرئيس مجمع مجمع عمومی توسط 

 :31ماده 

به  صورتجلسة مجمع را يدبا ة مجمع عمومیمنشی جلس

 تعداد نسخ الزم حاوی خالصه مذاکرات، تصميمات مجمع

اعضای  به امضای و تهيه کندگيری  و نتايج رأیعمومی 

منشی جلسه نسخ  .برساندعمومی مجمع  رئيسه هيئت

سهامداران به همراه فهرست مزبور را  صورتجلسه

مديره  هيئتقانون تجارت به دبيرخانه  99موضوع ماده 

دبيرخانه  داشته وواقع در دفتر مرکزی شرکت ارسال 

را يک نسخه از صورتجلسه به همراه فهرست مذکور نيز 

به عمومی هفته پس از برگزاری مجمع  يکظرف حداکثر 

 .دکن می سازمان ارسال

 
 مديره هيئت: مفتهفصل 

 :32 ماده

حـداقل ..... ( ای مرکـب از مديره هيئتشرکت بوسيلة 

شـود کـه  عضو اصلی اداره مـی) نفر و حداکثر هفت سه

بـرای بوسيلة مجمع عمومی عادی از بين صاحبان سهام 

مـديره  هيئتعدة اعضای  .شوند انتخاب میمدت دو سال 
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تجديد انتخـاب اعضـای هيئـت . همواره عددی فرد است

  .های بعد بالمانع است مديره برای دوره

تشريفات مربوط به انتخاب اعضای جديد يـا  :تبصره

بايـد ديد انتخاب اعضای قبلی هيئت مـديره تج

ماموريت عضـو يـا اعضـای  انقضای مدت قبل از

 . قبلی صورت پذيرد

 :33 هماد

شـخص  50آه تعداد سهامداران شـرآت بـيش از  در صورتي

انتخاب حداقل  بهنسبت مجمع عمومی عادی بايد باشد، 

تـا در  مـديره اقـدام کنـد هيئتدو عضو علی البدل 

عفا يا برکناری هر يک از اعضای اصلی صورت فوت، است

به ترتيبی که مجمع عمومی عادی تعيـين کـرده اسـت، 

البدل  مدت مأموريت عضو علی. جايگزين عضو اصلی شوند

جانشين، برابر مدت باقيمانده از مأموريت فـردی از 

البـدل جانشـين وی شـده  مديره است که عضو علی هيئت

 .است

 :34 هماد

ر دليل عدة اعضای هيئت مـديره که بنا به ه در صورتی

البـدل تعيـين  کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضـو علی

باشد، هيئت مـديره موظـف اسـت   نشده يا وجود نداشته

حداکثر ظرف مدت پانزده روز مجمع عمومی عادی شـرکت 

 .مديره دعوت نمايد هيئت را جهت تکميل اعضاء 

 ،که شخص حقوقی عضو هيئت مـديره در صورتی :هتبصر

جهـت انجـام وظـايف  نماينده حقيقی خود را

حداکثر پانزده روز پس از انتخـاب  مديريت،

د يا بـه هـر دليلـی ، معرفی ننمايدر مجمع
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اين پست به مدت يک ماه بالتصدی بمانـد، در 

حکم استعفای شخص حقوقی از عضويت در هيئـت 

 .باشد مديره می

 :35ه ماد

صـلی و اعـم از ا مـديره هيئـتای اعضای  صالحيت حرفه

مديره  هيئتو نمايندگان اشخاص حقوقی عضو  البدل علی

کند، به تأييد  ای که سازمان تعيين می بايد طبق رويه

اعـم از مـديره  هيئـتچنانچه اعضـای  .سازمان برسد

های خـود را از دسـت  اشخاص حقيقی يا حقـوقی صـالحيت

در . شـوند البدل جـايگزين آنهـا می اعضای علیبدهند 

دة اشخاص حقوقی فاقد صـالحيت باشـند، که نماين صورتی

مديره بايد نماينـدة جـايگزين  هيئتعضو شخص حقوقی 

بـه روز از زمان اعالم سازمان  15حداکثر ظرف خود را 

 .شرکت معرفی کند

 :36 هماد

در تمـام مـدت  بايـد مـديره هيئـت اعضـایهريک از 

شـرکت  از سـهامسـهم  0 0 0مالک تعداد  مأموريت خود

 جبـران ه عنوان وثيقه بـرای تضـميناشد و آن را بب

خساراتی که ممکن است از تقصيرات مديران منفردًا يا 

. به صندوق شرکت بسـپارد ،مشترکًا بر شرکت وارد شود

سهام مذکور با نام بـوده و قابـل انتقـال نيسـت و 

مادام که مديری مفاصاحسـاب دورۀ تصـدی خـود را در 

صـندوق شرکت دريافت نداشته است، سـهام مـذکور، در 

وثيقه بودن . شرکت به عنوان وثيقه باقی خواهد ماند

ها در مجـامع  اين سهام، مانع استفاده از حق رأی آن
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شـان نخواهـد  هـا بـه صاحبان عمومی و پرداخت سود آن

 .بود

 :37 هماد

که حداکثر ظـرف يـک  ،مديره در اولين جلسه خود هيئت

مـديره  هيئـتهفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که 

 ،خـودرا انتخاب کرده است تشکيل خواهد شد، از بين 

که بايد شخص حقيقی باشـند  رييسو يک نايب  رييسيک 

و  ريـيسمدت رياست . نمايد مديره تعيين می هيئتبرای 

بــيش از مــدت عضــويت آنهــا در  ريــيس نايــبنيابــت 

قابـل  يسئـر نايـبو  يسئـر. مديره نخواهد بود هيئت

و  يسئردرصورت غيبت . دباشن مجدد میانتخاب  و تغيير

مديره يک نفر از اعضای حاضر  هيئت، اعضای يسئرنايب 

را  ريـيسنماينـد تـا وظـايف  در جلسه را تعيين مـی

 .انجام دهد

 :38 هماد

ترتيب برگزاری جلسات هيئت مديره توسط هيئت مـديره 

مديره در مواقع مقتضی که فاصـلة  هيئت. شود تعيين می

يا  يسئرو به دعوت کتبی  ماه تجاوز نکند آنها از يک

مـديره و  هيئـتو يـا دو نفـر از اعضـاء  يسئر  نايب

همچنين در موارد ضروری به دعـوت مـديرعامل تشـکيل 

نامـه و  بـين تـاريخ ارسـال دعـوت. جلسه خواهد داد

مديره فاصلة متعارفی رعايت خواهـد  هيئتتشکيل جلسة 

تـاريخ  ،مـديره هيئـتچنانچه در هريک از جلسات . شد

جلسـه قيـد شـود،  ل جلسه بعد تعيين و در صـورتتشکي

نامه برای مـديرانی کـه در همـان جلسـه  ارسال دعوت

ــته ــور داش ــت حض ــد داش ــرورت نخواه ــد ض ــات . ان جلس
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مرکز اصلی شرکت يا در هر محل ديگـری  مديره در هيئت

 .نامه تعيين شده باشد تشکيل خواهد شد که در دعوت

 

 :39 هماد

رسميت دارد کـه بـيش از  مديره در صورتی هيئتجلسات 

مـديره در آن جلسـات حضـور داشـته  هيئـتنصف اعضای 

مديره با اکثريت آراء حاضـرين  هيئتتصميمات . باشند

مـديره  هيئـتمدير عامل در جلسات . معتبر خواهد بود

مديره نباشد حق  هيئتو در صورتی که عضو کند  میشرکت 

 .رأی نخواهد داشت

 :40 هماد

نـام شـرکت و هـر  هونه اقدامی بمديره برای هرگ تئهي

کـه نوع عمليات و معامالت مربـوط بـه موضـوع شـرکت 

مع او اتخاذ تصميم دربارة آنها در صالحيت مجـانجام 

برخـي . دارای اختيارات نامحدود اسـت ،باشدنعمومی 

 :از وظايف و اختيارات هيئت مديره عبارتند از

نمايندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلية  -1

دولتی و غير دولتی، مؤسسات عمومی،  ادارات

 مراجع قضايی و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی،

های داخلی شرکت به پيشنهاد  تصويب آيين نامه -2

 مديرعامل،

مقررات مصوب پس از مصوبات مجامع و اجرای  -3

 ابالغ،

نصب و عزل مديرعامل و تعيين حقوق و مزايای  -4

 وی،
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اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحالل  -5

ها يا شعب در هر نقطه از ايران يا  ندگینماي

 خارج از ايران،

به کارگيری تمام تالش و مساعی خود در جهت  -6

اجرای موضوع فعاليت شرکت به مؤثرترين 

 وکاراترين شيوه،

تصويب ساختار سازمانی، شرايط استخدام و  -7

 ،ميزان حقوق و دستمزد

های  ه و برنامهودجة ساالنتهيه و تنظيم ب -8

 ، مدت و کوتاه مدت شرکت بلندمدت، ميان

نام  افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به -9

 ها و مؤسسات قانونی ديگر، شرکت نزد بانک

ايفای تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ديگر و  -10

 ،استيفای حقوق شرکت از سايرين

صدور، ظهرنويسی، قبولی، پرداخت و واخواست  -11

 اوراق تجارتی،

تبديل، فسخ  انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، -12

يا اقالة آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول 

که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلية 

اين  2عمليات و معامالت مذکور در مادة 

اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليۀ 

 ايقاعات،

اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و  -13

مله معاملۀ کليۀ حقوق غيرمادی يا معنوی از ج

هرگونه حق اختراع، نام يا عالئم تجاری و 
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، سرقفلی و کلية امتيازات مالکيت فکریصنعتی، 

 متصوره،

گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت   به امانت -14

 .يا اوراق بهادار و استرداد آنها

ساير ها و  ها، شرکت تحصيل تسهيالت از بانک -15

 اساسنامۀ حاضر،و با رعايت مقررات اشخاص 

ذاردن اموال شرکت اعم از منقول و گ رهن -16

 غيرمنقول و فک رهن و لو کرارًا،

اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کيفری و دفاع از  -17

هر دعوای حقوقی و کيفری اقامه شده، در هريـک 

هـا، دادسـراها، مراجـع قضـايی يـا  از دادگاه

غيرقضايی اختصاصی يا عمـومی و ديـوان عـدالت 

رکت در مقابـل اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از ش

هر دعوای اقامه شده عليه شرکت چه کيفری و چه 

حقوقی در هريک از مراجع قضايی يـا غيرقضـايی 

اختصاصی يا عمومی و ديوان عـدالت اداری؛ بـا 

حــق حضــور و مراجعــه بــه مقامــات انتظــامی و 

استيفای کلية اختيارات مورد نياز در دادرسـی 

، از آغاز تا اتمام، از جمله حضـور در جلسـات

اعتراض به رأی، درخواسـت تجديـدنظر، فرجـام، 

واخواهی و اعـادة دادرسـی، مصـالحه و سـازش، 

استرداد اسناد يا دادخواست يا دعـوا، ادعـای 

جعل يا انکار و ترديد نسـبت بـه سـند طـرف و 

ــای  ــق امض ــل، ح ــين جاع ــند، تعي ــترداد س اس

قراردادهای حـاوی شـرط داوری يـا توافقنامـه 

ــه  ــوا ب ــاع دع ــين و داوری و ارج داوری و تعي
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؛ )با حق صلح يا بـدون آن( گزينش داور منتخب 

اجرای حکم نهايی و قطعی داور، درخواست صـدور 

بـه   برگ اجرايی و تعقيب عمليات آن واخذ محکوم

و وجوه ايداعی و تعقيب آنها، تعيـين مصـدق و 

کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق 

عوا، جلب ثالـث توکيل مکرر، اقرار در ماهيت د

و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفـاع 

در مقابل آنهـا، ورود شـخص ثالـث و دفـاع از 

دعوای ورود ثالث، قبول يا رد سـوگند، تـأمين 

خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشـی از جـرائم و 

 امورمشابه ديگر،

تعيــين صــاحبان امضــای مجــاز شــرکت و حــدود  -18

 آنها، اختيارات و مسئوليت هر يک از

استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمينان  -19

از انطباق کلية عمليات شرکت در جهت اهداف 

شرکت و در چارچوب قوانين، اساسنامه، مقررات 

 های داخلی شرکت، نامه و آيين

و گزارش فعاليت  های مالی ساالنه تنظيم صورت -20

 ،حسابرس -هيئت مديره و ارائة آن به بازرس

جهت ارائه ای  ميان دورهمالی های  تنظيم صورت -21

 حسابرس، -به بازرس 

العاده و تعيين  دعوت مجامع عمومی عادی و فوق -22

 دستور جلسۀ آنها،

اندوختة عالوه بر  پيشنهاد هر نوع اندوخته -23

 قانونی،

 پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، -24
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 نظارت بر فعاليت و عملکرد مديران اجرائی -25

 ،شرکت از جمله مديرعامل

هاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی پيشن -26

 العاده، فوق

 حسابرس،-همکاری با سازمان و بازرس -27

گذاری، تأسيس يا مشارکت  تحصيل دارائی، سرمايه -28

در تأسيس انواع شرکت و مؤسسات ديگر برای 

 انجام وظايف و تحقق اهداف شرکت،

انجام کلية و افتتاح اسناد اعتباری بانکی  -29

الهايی که در جهت امور گمرکی برای ترخيص کا

 .انجام موضوع فعاليت شرکت ضرورت دارد

هرگونه اختيارات و وظايفی که به موجب قانون  -30

و مقررات جزء اختيارات و بازار اوراق بهادار 

مديره قلمداد شده يا  هيئتوظايف شرکت يا 

 .شد خواهد

ظايف و اختيارات وتواند  مینمديره  هيئت :1 هتبصر

 25، 24، 23، 8، 7، 6، 4، 2مندرج در بنـدهای

ــد 26و  ــذار کن ــری واگ ــه ديگ ــويض . را ب تف

در  30و 3های اختيارات و وظايف موضـوع بنـد

شـده منـع نمقـررات  مصـوبات و صـورتيکه در

تواند  مديره می هيئت. پذير است امکان ،باشد

ــ ــايف و اختي ــاير وظ ــه اس ــود را ب رات خ

ايـن  مديرعامل تفويض کند مشروط بر اينکـه

 .ريح و معين باشدتفويض به صورت ص
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اسامی دارندگان حق امضـای مجـاز شـرکت : 2تبصره 

هـا جهـت درج در  بايد به ادارة ثبـت شـرکت

 .دشوروزنامة رسمی و سازمان اعالم 

 :41 هماد

ــت ــد هيئ ــديره باي ــرکتم ــرد ش ــی از عملک و  ، گزارش

کـه شـامل  ،ر هر سـال مـالی راة آن دتابعواحدهای 

مقايســه بــا و شــرکت هــای  شــعبات و کميتــهعملکــرد 

و ايـن گـزارش . تهيـه کنـدمصـوب اسـت،  یها برنامه

روز قبل از تشکيل  30قل حدابايد شرکت های مالی  صورت

-اظهارنظر در اختيار بازرسبرای  ،مجمع عمومی عادی

تواند موارد الزم برای  سازمان می. گيردقرار حسابرس 

يـا اين گـزارش . درج در اين گزارش را تعيين نمايد

بايد در جلسة مجمع عمومی کـه بمنظـور ن نکات مهم آ

های مـالی شـرکت تشـکيل  رسيدگی به عملکـرد و صـورت

مـديره  هيئـت یگردد، توسط رئيس يا يکی از اعضـا می

 .قرائت شود

 :42 هماد

مديره بخواهد از سمت خـود  هيئتهر عضو  درصورتی که

روز قبل موضـوع را بـه  30استعفاء دهد، بايد حداقل 

 .اطالع دهد حسابرس/و بازرسمديره  هيئترئيس 

 :43 هماد

حقيقی يا نمايندة اعضـای عدم حضور هر يک از اعضای 

 شجلسه متـوالی يـا شـ سهمديره بيش از  هيئتحقوقی 

متناوب در طول يک سال شمسی بدون عـذر موجـه، ة جلس

مــديره  هيئــتوی از  خــود موجــب ســلب عضــويت خودبــه
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مـديره  هيئـتبودن غيبت برعهـدۀ   تشخيص موجه.شود می

 :44 هماد .است

در صورتيکه شرکت در يک سال مالی سود خـالص داشـته 

تواند بـا رعايـت قـانون  باشد، مجمع عمومی عادی می

مبلغی را به عنوان پاداش بـه اعضـاء هيئـت  ،تجارت

پاداش تخصيصی بـه اشـخاص حقـوقی . مديره تخصيص دهد

عضو هيئت مديره، به اشـخاص حقـوقی مـذکور پرداخـت 

 .شود می

 مديرعامل: هشتمل فص

 :45ماده 

مديره بايد يک نفر شخص حقيقی را از بين اعضاء  هيئت

ای وی قبالً به تأييـد  که صالحيت حرفهخود يا از خارج 

عامل شرکت برگزينـد و   به مديريتسازمان رسيده است، 

حقـوق و سـاير شـرايط  ،مـدت تصـدی ،حدود اختيارات

د بالفاصله مديرعامل باي. استخدامی او را تعيين کند

بـه را قبولی سـمت خـود  ،پس از انتصاب به اين سمت

در صورتی کـه مـديرعامل . شرکت و سازمان ارائه دهد

عامـل او از مـدت   مديره باشد، دورة مديريت هيئتعضو 

 .مديره بيشتر نخواهد بود هيئتعضويت او در 

مديرعامل،   نام، مشخصات و حدود اختيارات: تبصره

ــخه ــال نس ــا ارس ــد ب ــة  باي ای از صورتجلس

ها اعالم و پـس  ادارة ثبت شرکت بهمديره  هيئت

صـالحيت  .از ثبت در روزنامة رسمی آگهی شـود

ای مديرعامل قبـل از معرفـی بـه ادارة  حرفه

  .ها، بايد به تأييد سازمان برسد ثبت شرکت

 :46ماده 
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مديرعامل باالترين مقام اجرايی شرکت بـوده و عـالوه 

عيـين شـده از سـوی هيئـت بر اختيـارات و وظـايف ت

 :دارای وظايف و اختيارات زير است ،مديره

حق امضاء از طرف شـرکت در حـدود اختيـارات ) الف

 خود،

اجرای مقررات و مصوبات مجامع عمـومی و هيئـت ) ب

 مديره،

استخدام کارکنان و تعيين حقوق و مزايای آنها ) ج

و عزل و نصب آنها و به طور کلی کليـة اختيـارات 

ــر ــاالزم ب ــابع انس ــديريت من ــارچوب ای م نی در چ

 های مصوب، نامه آئين

دعوت اعضای هيئت مديره برای تشکيل جلسه هيئت ) د

 .مديره در مواقع ضروری

توانــد برخــی از وظــايف و  مــديرعامل می :تبصــره

اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديران 

 .و کارکنان شرکت تفويض نمايد

 :47 هماد

ليل استعفا، برکناری، فـوت يـا هـر د که به در صورتی

دليل ديگری، سمت مدير عـاملی شـرکت بالتصـدی شـود، 

هيئت مديره بايد ظرف حداکثر يک ماه با رعايت مواد 

در  .شخص ديگری را به اين سـمت برگزينـد، اساسنامه

که انتخاب مـديرعامل بـيش از يـک هفتـه طـول  صورتی

طـابق بکشد، هيئت مديره بايد تا انتخاب مديرعامل م

ح يتصـر بـااين ماده، يک نفر را به عنوان نماينده 

 .حدود اختيارات انتخاب نمايد
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 حسابرس/بازرس: مهنفصل 

 :48ماده 

مجمع عمومی عادی بايد برای هر سال از بين مؤسسـات 

اصـلی و حسـابرس - بازرسمعتمد سازمان، يک حسابرسی 

تا پس از  خاب نمايدالبدل انت علیحسابرس  -يک بازرس

در  های مقرر ل سمت، برای انجام وظايف و مسئوليتقبو

قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسـنامة شـرکت، 

حسابرس  -بازرسمجدد و عزل انتخاب در  .اقدام نمايد

 .رعايت مقررات الزامی است

در دوران تـوان  مؤسسات حسابرسـی را نمی : هتبصر

تعليق از فهرست حسابرسان معتمـد سـازمان، 

البدل  اصلی يا علی حسابرس -بازرسبه عنوان 

 .شرکت انتخاب نمود

 

 :49 هماد

تعيـين های  و مسئوليتعالوه بر وظايف  حسابرس -بازرس

 ،جارت برای بـازرس شـرکتهای سـهامیشده در قانون ت

قـانون بـازار تعيـين شـده در های  و مسئوليتوظايف 

مـواد سـاير و ساير قوانين ، مقررات، اوراق بهادار

های زير را برعهـده  وظايف و مسئوليته، اين اساسنام

 :دارد

شرکت بـا ساالنه های مالی  اظهارنظر راجع به صورت  )1

  ؛استانداردهای حسابرسی و حسابداری ملیرعايت 

اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه   )2

مـديره بـه مجمـع عمـومی ارائـه  هيئتگزارشی که 

 دهد؛ می
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راجع به رعايت يـا  ،جمع عمومیگزارش به م ارائه  )3

طـول در توسـط شـرکت  ن و مقرراتانيعدم رعايت قو

 سال مالی؛

های کنترل داخلی شـرکت در هـر سـال  بررسی سيستم  )4

شامل اظهار نظـر  ؛مورد مالی و تهية گزارش در اين

مـوارد  های کنتـرل داخلـی، راجع به کفايت سيسـتم

 ئـتهينقص، پيشـنهادهای اصـالحی و ارايـة آن بـه 

 ،مديره

 .ويژه از شرکت به درخواست سازمانهای  گزارشتهيه ) 5

های  در طول بررسی حسابرس -نانچه بازرسچ: 1 هتبصر

های  نامه ، مقررات و آيينخود از نقض قوانين

بايد بالفاصله موضوع را  ،داخلی مطلع گرديد

 .سازمان اطالع دهد و مديره هيئتبه 

های موضوع اين  شبايد گزار حسابرس –بازرس: 2 هتبصر

ارسـال و سـازمان شرکت همزمان به را ماده 

 .دارد

حسـابرس بايـد اظهـارنظر خـود  -بـازرس: 3 هتبصر

ــدهای  ــوع بن ــاده را ) 2(و ) 1(موض ــن م اي

ــرف  ــداکثر ظ ــاريخ روز از  20ح ــت ت درياف

های مالی يا گزارش هيئت مديره ارائـه  صورت

 .دهد

حسـابرس در تهيـه  -حـق الزحمـه بـازرس: 4تبصره 

ايـن مـاده ) 5(های ويژۀ موضـوع بنـد  گزارش

عالوه بر حق الزحمه تعيين شده توسـط مجمـع 

 -عمومی، بر اساس توافـق سـازمان و بـازرس
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براسـاس حسـابرس تعيـين شـده و حسـب مـورد 

توسـط شـرکت يـا سـازمان پرداخـت مقـررات، 

  .شود می

 :50 هماد

توسـط مجمـع عمـومی عـادی  حسـابرس/الزحمة بازرس حق

افراد تحت ، مديران و حسابرس -بازرس. ددگر تعيين می

ه، دارايـی و امتيـازات وحق ندارنـد وجـتکفل آنها 

ديگری غير از آنچه به تصـويب مجمـع عمـومی رسـيده 

است، از شرکت دريافت دارند يا در معامالت شرکت بـه 

 .طور مستقيم يا غيرمستقيم ذينفع شوند

بايد بـه  حسابرس/بازرسها به  کلية پرداخت :هتبصر

ای ه طور جداگانه و به حـد کـافی در يادداشـت

 .های مالی شرکت افشا شود صورت

 :51 هماد

پـذير  امکان حسابرس-در صورتيکه ادامة فعاليت بازرس

بالفاصله نسبت به دعوت مديره مکلف است  هيئتنباشد، 

آه  در صـورتي. البدل اقدام نمايـد حسابرس علي-بازرس

هاي  ام مسـئوليتالبدل نيز از انجـ عليحسابرس -بازرس

خود امتنـاع نمايـد يـا بـه هردليـل نتوانـد ايـن 

هيئت مـديره مكلـف اسـت،  ،ها را انجام دهد مسئوليت

از مجمـع عمـومی عـادی بـه طـور  ،يک مـاه مدتظرف 

دعـوت بـه عمـل حسابرس –العاده برای تعيين بازرس فوق

در هر حال بازرس قبلـی همچنـان تـا انتخـاب . آورد

 ..باشد وظايف مربوطه میجايگزين، مسئول انجام 

 

 ها کميته: فصل دهم
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 :52 هماد

يـا مـديره  هيئـتمديره بـا تصـويب  هيئتهای  کميته

 .شوند تشکيل میبراساس مقررات 

 :53 هماد

بـه مديره دارای يک منشور اسـت کـه  هيئتر کميتة ه

در آن اهـداف، وظـايف، رسـد و  تصويب هيئت مديره می

شـرايط عضـويت، اختيارات، تعداد و ترکيب اعضـاء و 

گونگی انتخاب رئيس کميته و ، چچگونگی انتخاب اعضاء

وظايف و اختيارات وی، چگونگی تشکيل و ادارة جلسات 

رسـيدگی کميته، زمانبندی تشکيل جلسات کميته، نحوة 

گيری و ساير موارد الزم با توجـه بـه مفـاد  تصميمو 

 .شود درج میو مقررات  اين اساسنامه

 

 مالی مقررات: دهمزيافصل 

 :54 هماد

از سال مالی شرکت برابـر يـک سـال شمسـی اسـت کـه 

مـــاه ........................... روز ابتـــدای 

ـــاز می..................  ـــال آغ ـــود، و در  هرس ش

مـــــــــاه ................روز انتهـــــــــای 

سـال اول  .رسـد به پايـان می.....................

فعاليـــت شـــرکت از تـــاريخ تأســـيس تـــا پايـــان 

 .خواهد بودسال تأسيس ماه ... ................

 انحالل و تصفيه: دهمدوازفصل 

 :55ه ماد
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العـادۀ شـرکت، بـه پيشـنهاد هيئـت  مجمع عمومی فوق

گـزارش . تواند رأی به انحـالل شـرکت بدهـد مديره می

پيشنهادی هيئت مديره بايـد شـامل داليـل و عـواملی 

پيشـنهاد باشد که اعضای هيئت مديره به استناد آن، 

ايـن گـزارش بايـد . اند انحالل شرکت را ارائه نموده

شـرکت حسابرس  –قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس

بـه مجمـع حسابرس  –قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس

گيری در خصوص پيشنهاد هيئت مديره  تصميم. ارائه شود

ــازرس ــزارش ب ــت گ ــدون قرائ ــابرس -ب ــع  حس در مجم

 .دباش پذير نمی امکان

 :56ه ماد

مـديره موظـف  هيئت ،در صورت لغو مجوز فعاليت شرکت

العاده  است تشريفات الزم برای تشکيل مجمع عمومی فوق

تواند  العاده می مجمع عمومی فوق. را به انجام رساند

رأی به انحالل شرکت دهد يا با تغيير موضوع فعاليت، 

 . نسبت به ادامة حيات شرکت اتخاذ تصميم نمايد

 :57ه ماد

تصفية امـور در صورت انحالل اختياری يا قهری شرکت، 

مقررات مربوطه بـه عمـل قوانين و آن با متابعت از 

 .خواهد آمد
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 ساير موارد: همسيزدفصل 

 :58ماده 

شرکت  ةتغيير در اساسناممطابق مقررات  درصورتی که

، تشريفات الزم موظف استمديره  هيئت، باشدضروری 

 .رساندبه انجام مه را اساسنابرای تغيير در 

همچنين هرگونه تغيير در اساسنامه منوط به تصويب 

 .سازمان و طی تشريفات قانونی است

 :59 هماد

هر يـک يا تعليق سازمان تصميم به توقف  درصورتی که

شرکت برای مـدتی معـين يـا نامحـدود های  فعاليتاز 

يـا فعاليـت آن شـرکت بايـد طبـق مقـررات، بگيرد، 

 .در آن مدت متوقف يا معلق کندرا ها  فعاليت

 :60 هماد

بينـی نشـده مشـمول  موادی که در اين اساسـنامه پيش

قــانون تجــارت و ســاير قــوانين موضــوعه و مقــررات 

 .باشد می

 :61 هماد

 ماده ............اين اساسنامه در 

تبصره در تاريخ  .............و

مجمع عمومی به تصويب . .........................

به  ............................و در تاريخ کت شر

 .درسيسازمان تصويب 


