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  توضیحات
  

پذیر باشـد، در   چنانچه تشکیل و ادارة شرکت تحت مقررات و با نظارت مرجع خاصی امکان - 1

بـه  هاي اساسنامۀ حاضر نیز  ، حداقلرعایت الوه بر رعایت مقررات مربوطهعتهیۀ اساسنامه 

  .تشخیص سازمان، ضروري است

اند به منظور توضیح مـادة مربوطـه بـوده و     شدهآورده * تمام مواردي که در مقابل عالمت  - 2

  .باید هنگام تنظیم نسخۀ نهایی حذف شود
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  تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت: بخش اول
  
  

  نام و نوع شرکت - 1مادة 
که در این اساسنامه  )سهامی عام............ (...............................................................نام شرکت عبارتست از شرکت 
  . شود از این پس، شرکت نامیده می

  
  وع شرکتموض - 2مادة 

  :موضوع شرکت عبارت است از
  موضوعات اصلی - الف
  یعموضوعات فر - ب

  
  شرکت مدت - 3مادة 

  .تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود تاریخ فعالیت شرکت از
  

  شرکتتابعیت و مرکز اصلی  – 4مادة 
. است................................ در استان ..................................... مرکز اصلی شرکت شهر . تابعیت شرکت ایرانی است

باشـد،   العاده مـی  انتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهر دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق
هیئت مدیرة شـرکت  . همان شهر، بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفتلیکن تعیین و تغییر نشانی در 

  .یا نمایندگی دایر یا منحل نماید هع در داخل یا خارج از کشور، شعبتواند در هر موق می
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 )به حروف(

  سرمایه و سهام: دومبخش 
  
  

  میزان سرمایه و تعداد سهام – 5مادة 
) ریـال (............................................................................. ریال، ................. ..........................سرمایۀ شرکت مبلغ 

بـا نـام تقسـیم شـده و تمامـاً پرداخـت        یریـال .................... سهم عادي .......................................... است که به 
  .است گردیده

  
  ۀ سهمورق – 6مادة 

اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چـاپی و داراي شـمارة ترتیـب بـوده و بایـد بـه       . کلیۀ سهام شرکت با نام است
در ورقۀ سهم نکات زیـر بایـد   . این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. شرکت برسدامضاي دو نفر از مدیران 

  :ذکر شود
 ازمان بورس و اوراق بهادار، و س ها نام شرکت و شمارة ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت •
 شمارة ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، •
 ،و مقدار پرداخت شدة آن مبلغ سرمایۀ ثبت شده •
 نوع سهام، •
 به عدد و حروف،و مقدار پرداخت شدة آن مبلغ اسمی سهم  •
 تعداد سهامی که هر ورقه نمایندة آن است، •
  .نام و شمارة ملی دارندة سهم •

  
  انتقال سهام – 7مادة 

منحصـراً از طریـق بـورس اوراق بهـادار     تا زمانی که از بـورس حـذف نشـده باشـد     انتقال سهام شرکت، نقل و 
یـا وکیـل یـا     انتقـال دهنـده  . انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسـد . باشد می پذیر امکان

هویت کامل و نشانی انتقـال گیرنـده نیـز از نظـر     . مضا نمایدنمایندة قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور ا
اجراي تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضاي انتقال گیرنده یا وکیل یا 

از  تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقـال گیرنـده کـه   . نمایندة او برسد
هـر بخـش از   یـا تحصـیل   تملـک  . شود تابع مقررات بورس خواهد بود معامالت در بورس اوراق بهادار ناشی می

  .یمات مجامع عمومی سهامداران استسهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصم
  

  غیر قابل تقسیم بودن سهام – 8مادة 
  .م باید در برابر شرکت به یک شخص نمایندگی بدهندمالکین مشاع سها. سهام شرکت غیر قابل تقسیم است
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  تغییرات سرمایۀ شرکت: سومبخش 
   

  
  مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه – 9مادة 

مفاد قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار و  از جملهقوانین و مقررات مربوطه تغییرات سرمایۀ شرکت با رعایت 
  .شود اق بهادار، مصوب شوراي عالی بورس انجام میدستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اور

  
  تصویب تغییرات سرمایه – 10مادة 

. اسـت العـاده   منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فـوق  اعم از کاهش یا افزایش سرمایۀ شرکتدر  تغییرهرگونه 
اوراق بهـادار  سـازمان بـورس و   موکول به اعـالم تأییـد    براي بررسی موضوع تغییر سرمایه، این مجمعدعوت از 

  .باشد می قوانین و مقرراتمبنی بر رعایت 
پـس از اخـذ مجـوز از سـازمان     تواند به هیئت مدیره اجازه دهـد   العاده می مجمع عمومی فوق  تبصره

ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایۀ شـرکت را تـا    بورس و اوراق بهادار،
  .است، افزایش دهد ص نمودهمشخ مجمعاین مبلغ معینی از طریقی که 

  
  افزایش سرمایهشیوة  – 11مادة 

العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابـل   با تصویب مجمع عمومی فوقسرمایۀ شرکت 
  :پذیر است زیر امکانطرق تأدیۀ مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از . باشد افزایش می

 پرداخت نقدي مبلغ اسمی سهام، •
 بدیل مطالبات نقدي حال شدة اشخاص از شرکت به سهام جدید،ت •
 انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایۀ شرکت، •
 تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام •

  .انتقال اندوختۀ قانونی به سرمایه ممنوع است  تبصره
  

  ل مطالباتتأدیۀ مبلغ سهم جدید از مح – 12مادة 
تأدیـۀ مبلـغ    العـاده،  در مجمع عمومی فوق ،در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدي سهامداران

  .باشد آنان میهر یک از  توسط سهامداران موکول به اعالم موافقت اسمی سهام جدید
حـال  محـل،  ن ایسرمایه از افزایش با تصویب یا اجراي مطالبات نقدي سهامداران بابت سود   تبصره

  .شود شده تلقی گردیده و در صورت مطالبۀ سهامداران پرداخت می
  

  حق تقدم در خرید سهام جدید – 13مادة 
در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدیـد بـه نسـبت سـهامی کـه مالـک       

ل حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مـدیره  مهلت اعما. این حق قابل نقل و انتقال است. باشند، حق تقدم دارند می
روز نخواهـد   60شـده و کمتـر از   گردد، شروع  نویسی تعیین می این مهلت از روزي که براي پذیره. شود می تعیین
  .بود
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  هاي حق تقدم اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهی – 14مادة 
 به آخرین آدرس اعالم شدة سهامداراننویسی  قبل از شروع پذیرهنامۀ حق تقدم باید توسط پست سفارشی  گواهی

نویسی سهام جدید باید ضمن درج در  اعالمیۀ پذیره. ارسال شود گذاري مرکزي، نیز در شرکت و یا شرکت سپرده
  .آن نیز به اطالع سهامداران برسدنتشار شرکت، از طریق سایت اینترنتی رسمی روزنامۀ کثیراال

  
  صرف سهام – 15مادة 

تواند به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره مقرر نماید که براي افزایش سـرمایه، سـهام    العاده می وقمجمع عمومی ف
جدیدي به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشروط بر اینکه نحـوة صـرف اضـافه ارزش سـهام     

 . فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد
  

  کاهش سرمایه – 16مادة 
شرکت  العادة باري سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایۀ شرکت، مجمع عمومی فوقعالوه بر کاهش اج

مشـروط   ،طور اختیاري نیز اتخاذ تصمیم کنـد  هدرمورد کاهش سرمایۀ شرکت ب ،مدیره  تئتواند به پیشنهاد هی می
سـرمایه از  ختیـاري  اکـاهش  . اي وارد نشـود  برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمـه 

انجـام  اسمی سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ کـاهش یافتـه هـر سـهم بـه صـاحبان آن       بهاي طریق کاهش 
  .شود می
  

  انتشار اوراق مشارکت – 17مادة 
. صاحبان سهام، نسبت بـه انتشـار اوراق مشـارکت اقـدام نمایـد      عادي  تواند با تصویب مجمع عمومی شرکت می

جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اعالم تأیید سازمان بـورس   عادي  دعوت از مجمع عمومی
توانـد   می مجمع عمومی عادي .باشد و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار می

وز از سـازمان بـورس   به هیئت مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، پس از اخذ مج
  .مبادرت نمایداست،  و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده

العـاده   انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و یا تعویض با سهام با تصویب مجمع عمـومی فـوق    تبصره
  .پذیرد صورت می
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  مجامع عمومی: چهارمبخش 
   

  
  مجامع عمومی و اختیارات ایفوظ – 18مادة 

العادة شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قـانون تجـارت    وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادي و فوق
  .هاي سهامی عام است العادة شرکت براي مجامع عمومی عادي و فوق

  :شوند مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می
، حداکثر ظـرف مـدت چهـار مـاه از تـاریخ      بار هر سال یک حداقل این مجمع باید: ع عمومی عاديمجم .1

 :شود راي رسیدگی به موارد زیر تشکیل پایان سال مالی، ب
 ،استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل  •
 ،استماع گزارش بازرس یا بازرسان  •
 ،بلهاي مالی سال مالی ق بررسی و تصویب صورت  •
 ،تصویب میزان سود تقسیمی  •
 ،هیئت مدیرهو حق حضور اعضاي تصویب میزان پاداش   •
 الزحمۀ آنها، و حقشرکت البدل  اصلی و علیتعیین بازرس یا بازرسان   •
 ،هاي شرکت هاي کثیراالنتشار جهت درج آگهی روزنامه/ تعیین روزنامه  •
 ،انتخاب مدیران  •
 ،تعویض با سهام اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یاانتشار  •
 .باشد سایر مواردي که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادي می •

 :شود موارد زیر تشکیل میدر هر زمان جهت بررسی این مجمع : العاده فوقعمومی مجمع  .2
 ،تغییر در مفاد اساسنامه  •
 ،)افزایش یا کاهش(تغییر در میزان سرمایه   •
 بدیل و یا تعویض با سهام،قابل ت بهادارانتشار اوراق   •
 ،انحالل شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت  •

تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضـاي هیئـت مـدیره و تعیـین بـازرس یـا       : تبصره
 .باشد بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی

  
  گیري شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأي – 19مادة 

 و نماینده یا ،یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ،شخصاً تواند می صاحبان سهام ،ع عمومیدرکلیۀ مجام
ـ   صرف ،نمایندگان شخص حقوقی هـم   هنظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرك وکالت یا نمایندگی حضـور ب

  .داشت هریک سهم فقط یک رأي خواهدبراي  هر سهامدار، .رسانند
قل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائۀ یکی از مدارك زیر حق حضور در جلسۀ درصورت ن  تبصره

  :مجمع را خواهد داشت
 اعالمیۀ خرید سهام،   •
 نامۀ نقل و انتقال و سپردة سهام، گواهی  •
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 ،اصل ورقۀ سهام  •
گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه  تاییدیه سهامداري صادرشده توسط شرکت سپرده •

  انفرادي و جمعیبه صورت 
  

  آگهی دعوت به مجامع عمومی – 20مادة 
هاي مربـوط بـه شـرکت در     آگهی در روزنامۀ کثیراالنتشاري که آگهیدرج براي تشکیل مجامع عمومی، ازطریق 

بـه عمـل    و همچنین درج آگهی در سایت اینترنتی رسمی شرکت، از صـاحبان سـهام دعـوت    گردد میمنتشر آن 
  .شکیل مجمع، درآگهی ذکر خواهد شدساعت و محل ت ،تاریخدستورجلسه، . خواهدآمد

  
  دستور جلسه – 21مادة 

 باید به صراحتدستور جلسه  تمامی موارد. نماید آن معین می ةکنند هر مجمع عمومی را مقام دعوت ۀدستور جلس
سـود و   موارد مهم از قبیل انتخاب اعضـاي هیئـت مـدیره، انتخـاب بـازرس، تقسـیم      . درآگهی دعوت ذکر گردد

به استثناي مـوارد   که موضوعاتی. باشد نمی "سایر موارد"ها و تغییر موضوع فعالیت، قابل طرح در بخش  اندوخته
مگر اینکـه کلیـۀ صـاحبان     ،، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بوداستبینی نشده  در دستور جلسه پیش فوق

  .دستور جلسه رأي دهندن مطلب در و به قرارگرفتن آ بودهسهام درمجمع عمومی حاضر 
  

  هیئت رییسۀ مجمع – 22مادة 
ریاست مجمع بـا  . شود یک منشی و دو ناظر اداره می رییس،اي مرکب از یک  هرییسمجامع عمومی توسط هیئت 

کـه بـه ایـن منظـوراز طـرف       اسـت  ریاست یکی از مـدیرانی  بامدیره و در غیاب آنها  تئهی رییس بییا نا رییس
در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیۀ آنها در دستور جلسۀ مجمع  .ه باشدمدیره انتخاب شد تئهی

دو نفـر از سـهامداران   . مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهدشـد  ، رییسباشد
رف مجمـع انتخـاب   حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سـهام یـا غیـر آنهـا از طـ     

  .شوند می
  

  طریقۀ اخذ رأي – 23مادة 
در صورتی  .پذیرد میصورت  به عنوان اعالم موافقتمثالً با بلند کردن دست یا قیام  ،اخذ رأي به صورت شفاهی

گیري به صورت شـفاهی   که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأي
  .به صورت کتبی به عمل خواهد آمد ، اخذ رأيپذیر نباشد امکان

  .، الزاماً به صورت کتبی خواهد بودو بازرس اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هیئت مدیره: تبصره
  

  حد نصاب ضروري براي رسمیت مجمع عمومی عادي -24مادة 
کـه   )فاد قـانون تجـارت  میزان سهام با رعایت م *(درصد سهامی ....... در مجمع عمومی عادي حضور دارندگان 

اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشـود، مجمـع بـراي بـار دوم دعـوت      . حق رأي دارند ضروري است
. گیـري خواهـد کـرد    خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأي دارند رسمیت داشته و تصمیم

  .ه باشدوم نتیجه دعوت اول قید شدمشروط بر اینکه در دعوت جلسه د
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  اکثریت ضروري آراء مجامع عمومی عادي -25مادة 
معتبـر   ،رسـمی  ۀیـک آراء حاضـر در جلسـ    ةعـالو  هدر مجمع عمومی عادي، تصمیمات همواره با اکثریت نصف ب

در مورد انتخاب مـدیران تعـداد   . مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است ،خواهد بود
دهنده برابر با حاصـل   شود و حق رأي هر رأي دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می آراء هر رأي

د نفـر کـه مایـل باشـد     تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بـین چنـ   دهنده می رأي. ضرب مذکور خواهد بود
  .تقسیم کند

  
  و اخذ رأيالعاده  حد نصاب ضروري براي رسمیت مجمع عمومی فوق -26مادة 

سـهامی   )میزان سهام با رعایت قانون تجارت *(درصد ......... العاده باید دارندگان بیش از  در مجمع عمومی فوق
اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع بـراي بـار دوم دعـوت    . که حق رأي دارند حاضر باشند

سهامی کـه حـق    )میزان سهام با رعایت قانون تجارت *(صد در..... شود و این بار با حضور دارندگان بیش از  می
رأي دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قیـد شـده   

  .معتبر خواهد بود ،در جلسۀ رسمیالعاده همواره با اکثریت دوسوم آراء حاضر  تصمیمات مجمع عمومی فوق. باشد
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  مدیره هیئت: نجمپ بخش
  
  

  تعداد اعضاي هیئت مدیره - 27مادة 
شود که  عضو اصلی اداره می) نفر نهحداقل پنج نفر و حداکثر ..... ( اي مرکب از مدیره هیئتشرکت بوسیلۀ 

مجدد شوند و همۀ آنها قابل عزل و انتخاب  بوسیلۀ مجمع عمومی عادي از بین صاحبان سهام انتخاب می
  .باشند می

 یا اعضاي تواند عالوه بر اعضاي اصلی نسبت به انتخاب عضو جمع عمومی عادي میم 1ة تبصر
  .اولویت اقدام نماید براساسه مدیر هیئتالبدل  علی

داراي تحصیالت مالی یا نمایندة وي باید غیرموظف و  از اعضاي هیئت مدیره یحداقل یک 2تبصرة 
و  )ياقتصاد یایت با گرایش مالی هاي مدیر سایر رشتهاقتصاد حسابداري، مدیریت مالی، (

  .تجربه مرتبط باشد
  

  تکمیل اعضاي هیئت مدیره - 28مادة 
البدل تعیین نشده  که بنا به هر دلیل عدة اعضاي هیئت مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی در صورتی

مجمع عمومی عادي شرکت را جهـت   یک ماهباشد، هیئت مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت   یا وجود نداشته
  .مدیره دعوت نمایند هیئت تکمیل اعضاء 

که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس  در صورتی هتبصر
از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بالتصدي بمانـد،  

  .باشد حقوقی از عضویت در هیئت مدیره میدر حکم استعفاي شخص 
  

  استعفاي اعضاي هیئت مدیره  - 29مادة 
روز قبـل موضـوع را بـه     30که هر عضو هیئت مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید حـداقل   در صورتی

  .اطالع دهدو بازرس هیئت مدیره 
  

  در جلسات هیئت مدیره تغیب - 30مادة 
جلسـه متنـاوب در    شبیش از چهار جلسه متوالی یا ش یا نمایندة وي ي هیئت مدیرهعدم حضور هر یک از اعضا

تشـخیص   .شود خود موجب سلب عضویت وي در هیئت مدیره می طول یک سال شمسی بدون عذر موجه، خودبه
  .بودن غیبت برعهدة هیئت مدیره است  موجه

  
  مأموریت مدیرانمدت  - 31مادة 

تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران مأموریت آنها . مدت مأموریت مدیران دو سال است
البدل براي  تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی. کند بعدي انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می

  .هاي بعد بالمانع است دوره
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  سهام وثیقه -32مادة 

سهم از سهام شرکت را درتمام مدت ) سهم 1000ه، حداقل تعداد سهام وثیق( اقلحدهریک از مدیران باید 
این سهام براي تضمین خساراتی است . مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد
سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال . که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود

سهام مذکور در  ،ت و مادام که مدیري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شرکت دریافت نداشته استنیس
وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع . صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند

  .خت سود به صاحبانشان نخواهد بودعمومی و پردا
  

  مدیره س و منشی هیئتنایب ریی ،رییس - 33مادة 
مدیره را  هیئتکه حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادي که  ،مدیره در اولین جلسه خود هیئت

که باید شخص حقیقی  رییسو یک نایب  رییسیک  ،خود يانتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضا
بیش از مدت عضویت آنها در  رییس نایبو نیابت  رییسمدت ریاست . نماید مدیره تعیین می هیئتباشند براي 

و نایب  رییسدرصورت غیبت . باشند مجدد میانتخاب  قابل عزل و رییس نایبو  رییس. مدیره نخواهد بود هیئت
. را انجام دهد رییسنمایند تا وظایف  مدیره یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می هیئت، اعضاي رییس
  .نماید یک نفر را به عنوان منشی براي مدت یکسال انتخاب می از خود، یا خارج ز بین خودمدیره ا هیئت

  
  مدیره تشکیل جلسات هیئت - 34مادة 

مدیره در مواقع مقتضی که فاصلۀ  هیئت. شود ترتیب برگزاري جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می
مدیره و همچنین در  هیئتو یا دو نفر از اعضاء  رییس یا نایب رییسماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی  آنها از یک

نامه و تشکیل جلسۀ  بین تاریخ ارسال دعوت. موارد ضروري به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد
تاریخ تشکیل جلسه بعد  ،مدیره هیئتچنانچه در هریک از جلسات . مدیره فاصلۀ متعارفی رعایت خواهد شد هیئت

اند ضرورت  نامه براي مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته جلسه قید شود، ارسال دعوت صورت تعیین و در
نامه تعیین شده  مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگري که در دعوت مدیره در هیئتجلسات . نخواهد داشت

  .باشد تشکیل خواهد شد
  
  رههیئت مدی ۀحد نصاب و اکثریت الزم براي رسمیت جلس - 35دة ما

مدیره در آن جلسات حضور داشته  هیئتمدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاي  هیئتجلسات 
  .معتبر خواهد بود اعضاءاکثریت موافقت مدیره با  هیئتتصمیمات . باشند

  
  مدیره جلسات هیئت صورت - 36 مادة

جلسه  امضاي کلیۀ مدیران حاضر در اي تنظیم شود که به جلسه مدیره، باید صورت هیئتبراي هریک از جلسات 
اي از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در  نام مدیران حاضر و غایب و خالصه. برسد
جلسه  نظر هریک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت. گردد جلسه ذکر می صورت

  .د شودجلسه قی صورت زیرمخالف باشد باید در 
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  مدیره اختیارات هیئت - 37مادة 
که انجام نام شرکت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شرکت  همدیره براي هرگونه اقدامی ب تئهی

  :قبیل از ،داراي اختیارات نامحدود است ،باشدنمع عمومی او اتخاذ تصمیم دربارة آنها در صالحیت مج
مراجع مؤسسات عمومی، ، و غیر دولتی سهام، کلیۀ ادارات دولتینمایندگی شرکت در برابر صاحبان  -

  ،حقوقیو سایر اشخاص حقیقی و قضایی 
 ،هاي داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل ین نامهیتصویب آ -
 ،یا خارج از ایرانر نقطه از ایران ها یا شعب در ه نمایندگی انحاللو  اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس -
 میزان حقوق و دستمزد،و شرایط استخدام  تصویب ساختار سازمانی، -
 ،بودجۀ ساالنۀ شرکت صویببینی و ت پیش -
 ،ها و مؤسسات قانونی دیگر نام شرکت نزد بانک هافتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن ب -
 ،دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت -
 ،، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتیصدور -
و غیرمنقول که مرتبط با  منقول موالااقالۀ آن در مورد  یا فسخ و ،تبدیل ،تغییر ،قرارداد د هر نوعاعقان -

اتخاذ تصمیم در این اساسنامه و  2موضوع شرکت باشد و انجام کلیۀ عملیات و معامالت مذکور در مادة 
 ،ایقاعات ۀکلیمورد 

حق هرگونه مادي یا معنوي از جمله اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیر -
 سرقفلی و کلیۀ امتیازات متصوره، ،رایت صنعتی، کپیعالئم تجاري و یا نام  ،اختراع

 .و استرداد آنهایا اوراق بهادار وجوه شرکت  ،مدرك ،گذاردن هر نوع سند  به امانت -
 حاضر، ۀمرعایت مقررات اساسنا باها و مؤسسات رسمی  شرکت ،ها تحصیل تسهیالت از بانک -
 ،گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً رهن -
هریـک از   اقامۀ هرگونه دعواي حقوقی و کیفري و دفاع از هر دعواي حقوقی و کیفري اقامـه شـده، در   -

از طـرف   ،اختصاصی یا عمومی و دیـوان عـدالت اداري  قضایی یا غیرقضایی مراجع دادسراها، ها،  دادگاه
هریـک   مقابل هر دعواي اقامه شده علیه شرکت چه کیفري و چه حقوقی در دفاع از شرکت در ؛رکتش

با حق حضـور و مراجعـه بـه     ؛دیوان عدالت اداري و اختصاصی یا عمومیقضایی یا غیرقضایی از مراجع 
حضـور در   از جملـه  ،مقامات انتظامی و استیفاي کلیۀ اختیارات مورد نیاز در دادرسـی از آغـاز تـا اتمـام    

جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسـی، مصـالحه و سـازش،    
استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعاي جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طـرف و اسـترداد سـند،    

ارجاع دعـوا بـه داوري و   داوري و ه تعیین جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري یا توافقنام
اجراي حکم نهایی و قطعـی داور، درخواسـت    ؛)با حق صلح یا بدون آن ( تعیین و گزینش داور منتخب

تعیـین مصـدق و    ،تعقیب آنها و وجوه ایداعیو به   صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم
رار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفـاع  انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اق ،کارشناس

دفـاع از دعـواي ورود ثالـث،    و از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث 
  ،تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر ،قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته

 ،یره و ارائۀ آن به بازرس و حسابرسو گزارش فعالیت هیئت مد هاي مالی ساالنه صورتتنظیم  -
ماهه به حسابرس  6هاي مالی  اي در مقاطع سه ماهه و ارائۀ صورت میان دورههاي مالی  صورتتنظیم  -

 ،بازرس
 ،آنها ۀالعاده و تعیین دستور جلس دعوت مجامع عمومی عادي و فوق -
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 ،اندوختۀ قانونی بجزپیشنهاد هر نوع اندوخته  -
 ،احبان سهامپیشنهاد تقسیم سود بین ص -
 ،العاده پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق -

  
  مدیره پاداش اعضاء هیئت - 38مادة 

با رعایت قانون به عنوان پاداش  خالصهرسال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود 
هیچ وجه نباید از پنج درصد این نسبت به . مدیره گذارده شود هیئتر اختیار اصالح قسمتی از قانون تجارت د

  .شود تجاوز کند سودي که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می
  

  معامالت مدیران با شرکت - 39مادة 
مدیره یا  هیئتهایی که اعضاي  مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هیئتاعضاي 

مدیره در  هیئتتوانند بدون تصویب  شند، نمیمدیره یا مدیرعامل آنها با هیئتمدیرعامل شرکت شریک یا عضو 
طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم  هشود ب شرکت مییا به حساب  معامالتی که با شرکت

  .گونه معامالت در قانون تجارت مقرر شده است احکام این. شوند
  

  اعطاي وام یا اعتبار به مدیران - 40مادة 
گونه وام یا اعتباري از شرکت  حق ندارند هیچ ،به استثناء اشخاص حقوقی مدیره هیئت مدیرعامل شرکت و اعضاء

. خودي خود باطل است هگونه عملیات ب این. تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند تحصیل نمایند و شرکت نمی
یره، درجلسات مد هیئتممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو 

کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر  مدیره شرکت می هیئت
  .گردد اشخاص مذکور در این ماده هم می

  
  رقابت مدیران با شرکت - 41مادة 

عملیات شرکت باشد توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با  مدیران و مدیرعامل نمی
مسئول  ،هر مدیري که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد .دهند انجام

  .ت از ورود خسارت یا تفویت منفعتمنظور از ضرر در این ماده اعم اس .جبران آن خواهد بود
  
  مدیر عامل - 42دة ما

عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب ن اعضاء خود یا از خارج به مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بی هیئت
تواند  مدیره می هیئت. حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند ،مدت تصدي ،و حدود اختیارات نماید

مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که . را به مدیرعامل تفویض نماید 37قسمتی از اختیارات مشروحه در مادة 
در صورتی که مدیرعامل عضو . ویض شده، نمایندة شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء داردبه او تف
مدیرعامل شرکت . مدیره بیشتر نخواهد بود هیئتعامل او از مدت عضویت او در   مدیره باشد، دورة مدیریت هیئت
  .شرکت باشد ةمدیر هیئت رییستواند در عین حال  نمی

اي از صورتجلسۀ  باید با ارسال نسخه ،مدیرعامل  اختیاراتمشخصات و حدود  ،نام   تبصره
  .ز ثبت در روزنامۀ رسمی آگهی شودها اعالم و پس ا مدیره به ادارة ثبت شرکت هیئت
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  عامل یتبالتصدي بودن سمت مدیر – 43مادة 
شود، هیئت دلیل استعفا، برکناري، فوت یا هر دلیل دیگري، سمت مدیر عاملی شرکت بالتصدي  که به در صورتی

کـه   در صورتی .مدیره باید ظرف حداکثر یک ماه با رعایت مواد اساسنامه شخص دیگري را به این سمت برگزیند
انتخاب مدیرعامل بیش از یک هفته طول بکشد، هیئت مدیره باید تا انتخاب مدیرعامل مطابق ایـن مـاده، یـک    

ح حـدود اختیـارات انتخـاب    یتصر ابهاي مدیر عامل  لیتوظایف و مسئو ۀنفر را به عنوان نماینده با دارا بودن کلی
  .نماید

  
  مجاز يصاحبان امضا - 44مادة 

اسامی . شود امضاء می ،مدیره تعیین کند هیئتتوسط اشخاصی که  ،و اسناد تعهدآور شرکت ، قراردادهاکلیۀ اوراق
  .دشو عالم میها جهت درج در روزنامۀ رسمی ا اي به ادارة ثبت شرکت جلسه طی صورت این اشخاص
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  بازرس: بخش ششم
  
  

  انتخاب بازرس -45مادة 
یـک  ، بـورس و اوراق بهـادار   از بین مؤسسات حسابرسـی معتمـد سـازمان   باید مجمع عمومی عادي در هر سال 

وانین و مقـررات مـرتبط و همچنـین    هاي مقرر در قـ  انجام وظایف و مسئولیتالبدل را براي  ازرس اصلی و علیب
  .نمایدسال تعیین  مدت یک براياساسنامۀ شرکت، 

  
  وظایف بازرس -46مادة 

  :هاي زیر را برعهده دارد وظایف و مسئولیتهاي قانونی،  عالوه بر مسئولیتبازرس 
هـا و   نامـه  و آئـین  ملی رسیو حساب بدارياستانداردهاي حسابر اساس هاي مالی  صورت در خصوصاظهارنظر  )1

  ،ورس و اوراق بهادارهاي اجرایی مصوب سازمان ب دستورالعمل
  ان،توسط مدیرمقررات  و مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانینبه گزارش ارائۀ  )2
  

  الزحمۀ بازرس حق -47مادة 
کارکنان و افراد تحت تکفل آنهـا   ،بازرس، مدیرانگردد  میالزحمۀ بازرس توسط مجمع عمومی عادي تعیین  حق

زات دیگري غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده، از شرکت دریافت دارنـد  حق ندارند وجه، دارایی و امتیا
  .شرکت نمایندطور مستقیم یا غیرمستقیم  به شرکت یا به حساب شرکتیا در معامالت با 
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  هاي شرکت حساب: بخش هفتم
  

  سال مالی - 48مادة 
ماه  ..............شود، و در روز  هر سال آغاز می......... ..............ماه  .......................سال مالی شرکت از روز 

  .رسد به پایان می................... 
  

  هاي ساالنه حساب -49مادة 
شرکت را به  هاي مالی صورت ،پس از انقضاي هرسال مالیحداکثر ظرف سه ماه شرکت باید  ةمدیر هیئت

  .نمایدو به بازرس ارائه سال مالی مزبور تنظیم  وضع عمومی شرکت طیو ضمیمۀ گزارشی دربارة فعالیت 
  

  هاي مالی صورت - 50مادة 
ماه پس از انقضاي سال مالی شرکت  4باید حداکثر ظرف مدت مالی، هر سال حسابرسی شده  هاي مالی صورت

  .تقدیم گرددعادي ع عمومی براي تصویب به مجم
  

  اندوختۀ قانونی و اختیاري - 51مادة 
مدیره و  هیئتبه پیشنهاد . شود مطابق قانون تجارت انجام میاز سود خالص شرکت ی وضع اندوختۀ قانون

  .شود  ها کنار گذاشته اندوختهسایر براي تشکیل  خالصممکن است قسمتی از سود  ،تصویب مجمع عمومی عادي
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  انحالل و تصفیه: بخش هشتم
  
  

  موارد اختیاري انحالل شرکت - 52مادة 
گزارش . تواند رأي به انحالل شرکت بدهد شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره میالعادة  مجمع عمومی فوق

پیشنهادي هیئت مدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اعضاي هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل 
ه و با اظهارنظر این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفت. اند شرکت را ارائه نموده

گیري در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع  تصمیم. بازرس به مجمع ارائه شود
درصد از  75، با موضوع انحالل اختیاري شرکت، با حضور حداقل  العاده مجمع عمومی فوق. باشد پذیر نمی امکان

 .دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت
  

  هتصفی - 53مادة 
مقررات مربوطه به قوانین و تصفیۀ امور آن با متابعت از  ،هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد

  .عمل خواهد آمد
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  سایر موارد: نهمبخش 
  

  مقررات بورس اوراق بهادار -54مادة 
کلیـۀ ارکـان   اوراق بهادار درج شده باشـد،   هاي پذیرفته شده در بورس تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت

بـورس اوراق   همچنـین ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و  شرکت
  .دنباش می که در آن پذیرفته شده،بهادار 

  
  موضوعات پیش بینی نشده -55مادة 

وراق بهادار جمهوري قانون تجارت، قانون بازار امشمول  ،است  بینی نشده مواردي که در این اساسنامه پیش
  .واهد بودو سایر قوانین و مقررات جاري خاسالمی ایران 

  
  مواد اساسنامه -56مادة 

به تصویب مجمع عمومی ............................ و در تاریخ  بودهتبصره  11اده و م 56مشتمل بر ،این اساسنامه
  . باشد ه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار میهرگونه تغییر در مفاد این اساسنام .رسیده است ،العاده فوق

  
  
  
  

 مجمع                                  نظار                                       منشی رییس
  


