
  
  ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک

  

  شويي پول با مبارزه و بانکي مجوزهاي مقررات، کل مديريت

  بانکي قرراتم و مطالعات اداره

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اساسنامه نمونه

  )واسپاري( هاي ليزينگ شرکت

 )سهامي عام(
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  تعالي بسمه

  

  شرکت ليزينگ فعاليت مدت و موضوع مشخصات، :اول بخش

  

  نام شرکت

 که )سهامي عام( ......................) ..واسپاري(ليزينگ  شرکت از ستا عبارت شرکت نام - 1 ماده

   .شود مي ناميده شرکت پس اين از

  شرکت فعاليت موضوع

کاال اعم از  موضوع فعاليت شرکت عبارت است از تأمين مالي مشتري از طريق تهيه - 2 ماده

مشتري صرفاً در قالب يکي از  به آن واگذاري شرکت و توسط و غيرمنقول منقول

اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي  ليک و فروشبه شرط تم قراردادهاي اجاره

 .هاي مربوط ها و دستورالعمل نامه ربا، آيين بدون

اين اساسنامه، به انجام امور  ۲موضوع فعاليت به شرح ماده  راستايتواند در  ميشرکت  - 3 ماده

 :ذيل بپردازد

 در چارچوب قوانين و مقررات؛ مالي اسالميانواع اوراق  خريد و فروش -۱- ۳

ها و مؤسسات  به جزء بانک(نمايندگي و عامليت منابع مالي از اشخاص دريافت  -۲- ۳

به شرط  ، به منظور اعطاي تسهيالت در قالب يکي از قراردادهاي اجاره)اعتباري

ها و  نامه ربا، آيين اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون تمليک و فروش

 هاي مربوط؛ دستورالعمل

، به )ها و مؤسسات اعتباري به جزء بانک(شخاص با ساير ا يمشارکت سنديکاي -۳- ۳

به شرط تمليک و  منظور اعطاي تسهيالت در قالب يکي از قراردادهاي اجاره

ها و  نامه ربا، آيين اقساطي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون فروش

 هاي مربوط؛ دستورالعمل

 بط؛ر اعتباري مجاز با رعايت مقررات ذي مؤسسات تسهيالت از دريافت -۴- ۳
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و غيرمنقول به مشتري بدون شرط انتقال  شرکت مجاز به انجام اجاره کاال اعم از منقول ـ  تبصره

  .باشد نمي) اجاره عملياتي(مالکيت به وي 

  

  شرکت فعاليت مدت

، از تاريخ صدور شروع فعاليت شرکت. دود خواهد بودنامح ،تأسيس مدت شرکت از تاريخ -4 ماده

 .وري اسالمي ايران استمجوز فعاليت توسط بانک مرکزي جمه

 شرکت اصلي مرکز و تابعيت

 ،..............استان در شرکتايراني است و مرکز اصلي  تابعيت شرکت - 5 ماده

تغيير نشاني مرکز اصلي تعيين و هرگونه . واقع است ...................،..................شهر

نک مرکزي جمهوري مديره و تأئيد قبلي با هيأتشرکت در شهر مذکور مستلزم تصويب 

انتقال مرکز اصلي شرکت به هر شهر ديگر در داخل کشور منوط به  .اسالمي ايران است

العاده و تأييد قبلي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  تصويب مجمع عمومي فوق

با اطالع بانک مرکزي  تواند هر موقع در داخل کشور يمره شرکت يئت مديه .باشد مي

  .ديا منحل نماير يدا يندگيا نمايشعبه 

  

  

 سهم و سرمايه :دوم بخش

   سهام تعداد و سرمايه ميزان

......................................  )به حروف(ريال، ......................  )به عدد(سرمايه شرکت مبلغ  -6 ماده

سيم شده و ريالي بانام تق )هزار ريالي يک( ۱۰۰۰سهم عادي ................ ريال است که به تعداد

  تماماً پرداخت گرديده است

تواند سهام مؤسسه اعتباري و يا واحد تابعه مؤسسه اعتباري را که سهامدار  شرکت نمي - 7 ماده

 .شود، خريداري نمايد شرکت محسوب مي
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  ورقه سهم

دونفر از ، متحدالشکل، چاپي و داراي شماره ترتيـب بوده و به امضاي شرکتاوراق سهام  -8 ماده

اين اوراق ممهور به . رسد مي شرکتره يات مديه يعامل و اعضاريران اعم از مديمد

  :شود در ورقه سهم نکات زير ذکر مي. گردد مي شرکتمهر 

 ها؛ شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت/ و شناسه ملي شرکتنام  -۱- ۸

  شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ -۲- ۸

 ؛که کامالً پرداخت شده است شده مبلغ سرمايه ثبت -۳- ۸

 نوع سهم؛ -۴- ۸

 ؛که کامالً پرداخت شده است مبلغ اسمي سهم به عدد و حروف -۵- ۸

 تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است؛ -۶- ۸

 .دارنده سهم) در مورد اتباع خارجي( شماره اختصاصي/ شناسه ملي/ نام و شماره ملي -۷- ۸

  

  گواهينامه موقت سهام 

نامه موقت  هام گواهيتا زماني که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان س -9 ماده

  .است، اين گواهي معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن دهد ميسهام 

  

  مسئوليت صاحبان سهام 

  .مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است -10 ماده

  

  سهام انتقال

هاي ثبت شده نزد  از فهرست شرکت شرکت، تا زماني که نام شرکتنقل و انتقال سهام  - 11 ماده

شرکت بورس اوراق نشده باشد، منحصراً از طريق  حذفازمان بورس و اوراق بهادار س

  .باشد پذير مي و يا فرابورس ايران امکان بهادار تهران

دهنده يا وکيل يا نماينده  انتقال. انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد -12 ماده

هويت کامل و نشاني . ء نمايدقانوني او بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا

گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از انتقال سهام، بايد در دفتر ثبت سهام  انتقال



٤  

تشريفات مربوط . گيرنده يا وکيل يا نماينده قانوني او برسد قيد شده و به امضاي انتقال

امالت در شرکت گيرنده که از مع به ثبت انتقال سهام شرکت و ثبت و تغيير نشاني انتقال

مقررات شرکت  تابعشود،  بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران ناشي مي

 .بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران خواهد بود

 اين ،ذيربط مقرراترعايت  متضمن ،شرکت سهام از بخش هر تحصيل يا تملک - 13 ماده

  .است سهامداران عمومي مجامع تصميمات و اساسنامه

  

  سهام بودن تجزيه قابل غير

 يک به شرکت برابر دربايستي  سهام مشاع مالکين .است تجزيه غيرقابل شرکت سهام -14 ماده

  .بدهند نمايندگي شخص

  

  شرکت سرمايه تغييرات :سوم بخش

  

 قانوني اليحه«تغييرات سرمايه شرکت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد  - 15 ماده

، قانون پولي و بانکي کشور، »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح

شوراي  قانون بازار اوراق بهادار، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب

و رعايت حداقل سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت و اوراق بهادار عالي بورس 

 .گيرد انجام مياسالمي ايران،  شرکت بر اساس مصوبات ابالغي بانک مرکزي جمهوري

ت مجمع يش منحصراً در صالحيا افزايشرکت اعم از کاهش  سرمايهر در ييهرگونه تغ

ه، موکول ير سرماييموضوع تغ يبررس ين مجمع برايدعوت از ا. استالعاده  فوق يعموم

 و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايراند سازمان بورس و اوراق بهادار ييبه اعالم تأ

  .باشد ين و مقررات مينت قوايبر رعا يمبن

مديره  هيأتدرصد سرمايه ثبت شده بيشتر شود،  ۵۰از شرکت هرگاه زيان انباشته  -16 ماده

العاده صاحبان سهام را دعوت تا نسبت به يکي  فوق يبالفاصله مجمع عموم مکلف است

  :تصميم نمايد اتخاذ در چارچوب قوانين و مقررات مرتبط ذيلاز موارد 

 هاي وارده؛ ميزان زيانافزايش سرمايه حداقل به  -۱- ۱۶
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که سرمايه فعلي  مشروط بر آن ،به ميزان سرمايه موجودثبتي هش سرمايه کا -۲- ۱۶

 ؛نباشدشرکت سرمايه مورد نياز براي تأسيس و فعاليت  کمتر از حداقل

  .شرکتانحالل  -۳- ۱۶

  

  سرمايه کاهش

عالوه بر کاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شرکت، مجمع  -17 ماده

بانک پس از اخذ مجوز از و مديره  هيأتتواند به پيشنهاد  العاده شرکت مي فوقي عموم

در مورد کاهش سرمايه  سازمان بورس و اوراق بهادارو  رانيا ياسالم يجمهور يمرکز

به تساوي  ،شرکت بطور اختياري نيز اتخاذ تصميم کند، مشروط بر آنکه کاهش سرمايه

 .ازدنساي وارد  حقوق صاحبان سهام لطمه

گيرد و  کاهش اجباري سرمايه از طريق کاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي -18 ماده

کاهش اختياري سرمايه از طريق کاهش بهاي اسمي سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ 

  .گيرد کاهش يافته هر سهم به صاحب آن انجام مي

بانك  در صورت كاهش سرمايه شركت به كمتر از حداقل سرمايه تعيين شده توسط -19 ماده

هاي مرتبط با  فعاليت بالفاصلهمديره موظف است  هيأتمركزي جمهوري اسالمي ايران، 

  .اقدام نمايدو نسبت به ترميم سرمايه  را متوقف اعطاي تسهيالت جديد

  

  سرمايه افزايش شيوه

 در از طريق صدور سهام جديد العاده فوق يب مجمع عموميبا تصو شرکت سرمايه -20 ماده

 جديد سهام اسمي مبلغه تأدي .باشد مي افزايش قابل، ت مربوطچارچوب قوانين و مقررا

 :است پذير امکان زير طرق از يکي به

 پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام؛ -۱- ۲۰

 ؛جديد سهام بهشرکت  از اشخاصه شد حال نقدي مطالبات تبديل -۲- ۲۰

 به جديد سهام ارزش اضافه از حاصل عوايد يا اندوختهيا  نشده انتقال سود تقسيم -۳- ۲۰

 کت؛ه شرسرماي
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 .به سهام شرکتتبديل اوراق مشارکت  -۴- ۲۰

  .انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است ـ تبصره

، شرايط مربوط به شرکتالعاده در صورت موافقت با افزايش سرمايه  مجمع عمومي فوق -21 ماده

مديره  هيأتفروش سهام جديد و تأديه قيمت آن را تعيين کرده يا اختيار تعيين آن را به 

  .ايدنم واگذار مي

پس از اخذ مجوز از سازمان مديره اجازه دهد  هيأتتواند به  العاده مي مجمع عمومي فوق -22 ماده

با رعايت ترتيبات  و تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايرانبورس و اوراق بهادار 

تجاوز کند، سرمايه دو سال ظرف مدت معيني که نبايد از اين اساسنامه  ۱۵مقرر در ماده 

  .، افزايش دهداز طريقي که اين مجمع مشخص نموده است ي معينرا تا مبلغشرکت 

 تبديل طريق از راشرکت  سرمايه افزايش العاده، فوق عمومي مجمع که صورتي در -23 ماده

 جديد سهام اسمي مبلغ تأديه برساند، تصويب به اشخاص شده حال نقدي مطالبات

   .باشد مي مذکور اشخاص از يک هر موافقت اعالم به موکول

 مطالبـات  ،آنـان  مطالبات محل از جديد سهام خريد به اشخاص تمايل عدم صورت در ـ تبصره

  .شود مي پرداخت مذکور اشخاص به شده حال نقدي

  

  جديد سهام خريد در تقدم  حق

 به جديد سهام خريد درشرکت  سهام صاحبان سرمايه، افزايش تصويب صورت در -24 ماده

 .است انتقال و نقل قابل حق اين .دارند تقدم  حق باشند، مي مالک که سهامي نسبت

 که روزي از مهلت اين .شود مي تعيينمديره  هيأت پيشنهاد به بنا تقدم،  حق اعمال مهلت

   .بود نخواهد روز ۶۰ از کمتر و شده شروع گردد، مي تعيين نويسي پذيره براي

  

  خريد سهام  تقدمحق  هاي نامه  گواهي ارسال و سرمايه افزايش اعالم

 از قبل بايد در خريد آن را دارند تقدم  حق حق خريد سهامي که سهامداران نامه گواهي -25 ماده

 در سهامداران شده اعالم آدرس آخرين به سفارشي پست طريق از نويسي پذيره شروع

  .شود ارسال ،وجوه تسويه و بهادار اوراق مرکزي گذاري سپرده شرکت يا وشرکت  نزد
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 نتشارکثيراال هاي روزنامه/روزنامه در جدر ضمن ،جديد سهام نويسي پذيره اعالميه

 سهامداران اطالع به نيز آن رسمي رساني اطالع اينترنتي پايگاه طريق از ،شرکت

 .رسد مي

  صرف سهام

 مبلغ از باالتر مبلغي به جديد سهام صدور طريق از ،شرکت سرمايه افزايش هرگاه -26 ماده

 به بايد يا ،شده وختهفر سهامِ ارزش اضافه از حاصله عوايد گردد، مقرر  سهم اسمي

 سهام آن ازاي در يا و گردد تقسيم سابق سهام صاحبان بين نقداً يا شود منتقل اندوخته

شنهاد و يتواند به پ يالعاده م فوق يمجمع عموم .شود داده سابق سهام صاحبان به جديد

د مازا يبه مبلغ يديه، سهام جديش سرمايافزا يد که برايره، مقرر نمايئت مديگزارش ه

صرف اضافه ارزش سهام  هکه نحو نيسهم به فروش برسد، مشروط بر ا يبر مبلغ اسم

 .ن گرددييفروخته شده در همان مجمع تع

 مالي اسالمي اوراق انتشار

صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق  يعاد  يب مجمع عموميتواند با تصو يشرکت م -27 ماده

موضوع انتشار اوراق  يت بررسجه يعاد  يدعوت از مجمع عموم. ديمشارکت اقدام نما

سازمان بورس و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و د ييمشارکت، موکول به اعالم تأ

مجمع  .باشد ياوراق بهادار م يعموم يت مقررات ثبت و عرضهبر رعا ياوراق بهادار مبن

ل د از دو سايکه نبا ينيره اجازه دهد ظرف مدت معيئت مديتواند به ه يم يعاد يعموم

تجاوز کند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق 

  .ديمبادرت نمااست،  که مجمع مشخص نموده ينيمشارکت تا مبلغ مع

 يب مجمـع عمـوم  يض با سهام بـا تصـو  يا تعويل و يانتشار اوراق مشارکت قابل تبد ـ۱  تبصره

  .رديپذ يالعاده صورت م فوق

جمهـوري اسـالمي    يد از بانک مرکزييپس از اخذ تا ياسالم ير اوراق مالينتشار ساا ـ۲  تبصره

عايـت قـوانين و   بـا ر ره يئـت مـد  يب هيسازمان بورس و اوراق بهادار و تصوايران و 

  است ريپذ امکان مرتبط مقررات
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  عمومي مجامع :چهارم بخش

  عمومي مجامع تشکيل ترتيبات

 .کند يره دعوت ميأت مديالعاده را ه فوق يعمومانه و مجامع يسال يعاد يمجامع عموم - 28 ماده

، يمواقع مقتض توانند در يشرکت م حسابرس و بازرس قانونين يره و همچنيأت مديه

ن صورت دستورجلسه يدرا. نديدعوت نماالعاده  فوقطور ه را ب يعاد يمجمع عموم

  .د شوديدعوت ق يد در آگهيبا يمجمع عموم

 دعوت که دارند حق باشند، مالک را شرکت امسه پنجم يک حداقل که سهامداراني - 29 ماده

 و شوند خواستار مديره هيأت از عمومي مجمع تشکيل براي را سهام صاحبان

 را درخواست مورد مجمع تقاضا، تاريخ از روز بيست مدت ظرف حداکثر بايد مديره هيأت

 توانند مي کنندگان درخواست صورت اين غير در .کند دعوت مقرر تشريفات رعايت با

حسابرس و  و شوند خواستارشرکت  حسابرس و بازرس قانوني از را مجمع دعوت

 را تقاضا مورد مجمع ،مقرر تشريفات رعايت با که بود خواهد مکلف بازرس قانوني

 خواهند حق سهام صاحبان گرنه و نمايد دعوت تقاضا تاريخ از روز ده مدت ظرف حداکثر

 دعوت به راجع تشريفات کليه که آن شرط به کنند اقدام مجمع دعوت به رأساً داشت

 مديره هيأت توسط خود درخواست اجابت عدم دعوت، آگهي در و نموده رعايت را مجمع

   .دننماي تصريح را حسابرس و بازرس قانوني و

 ؛نکند دعوت مقرر موعد در را ساالنه عادي عمومي مجمع ،مديره هيأت چه چنان -30 ماده

 .نمايد مزبور مجمع دعوت به اقدام رأساً تاس مکلفشرکت  حسابرس و بازرس قانوني

  مجامع عمومي اختيارات و وظايف

ارات يف و اختيشرکت، همان وظا هالعاد و فوق يعاد يارات مجامع عموميف و اختيوظا - 31 ماده

عام  يسهام يها شرکت العاده و فوق يعاد يمجامع عموم يمندرج در قانون تجارت برا

ل ير تشکيانون تجارت، به صورت زت مفاد قيشرکت با رعا يمجامع عموم .است

  :شوند يم

ـ بار کيد حداقل هر سال ين مجمع بايا: يعاد يمجمع عموم - ۱ داکثر ظـرف مـدت   ، ح

 :شود ل ير تشکيبه موارد ز يدگيرس ي، برايان سال ماليخ پايچهار ماه از تار
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 قبل، يران در خصوص عملکرد سال مالياستماع گزارش مد 

  نونيحسابرس و بازرس قااستماع گزارش، 

 قبل يسال مال يمال يها ب صورتيو تصو يبررس، 

 يميزان سود تقسيب ميتصو، 

 ره،يئت مديه يزان پاداش و حق حضور اعضايب ميتصو 

 آنها، هالزحم شرکت و حقالبدل  يو عل ياصل حسابرس و بازرس قانونين ييتع 

 شرکت، يها يراالنتشار جهت درج آگهيکث يها روزنامه/ ن روزنامهييتع 

  ران،يمدانتخاب 

 ض با سهام،يا تعويل يرقابل تبديانتشار اوراق بهادار غ 

 يعاد يت مجمع عموميکه به موجب قانون تجارت در صالح ير موارديسا 

 .باشد يم

  
ـ موارد ز ين مجمع در هر زمان جهت بررسيا: العاده فوق يمجمع عموم - ۲ ل ير تشـک ي

 :شود يم

 ر در مفاد اساسنامه،ييتغ 

 ا کاهشيش يفزاا(ه يزان سرماير در مييتغ(، 

 ض با سهام،يا تعويل و يانتشار اوراق بهادار قابل تبد 

 ت مقررات قانون تجارت،يش از موعد با رعايانحالل شرکت پ 

  

ن ييره و تعيئت مديه يزان پاداش و حق حضور اعضايب ميض تصويتفو: تبصره

 .باشد يران شرکت مجاز نمي، به مدحسابرس و بازرس قانوني

 
 
  . تواند بر تعهدات صاحبان سهام بيفزايد مجامع عمومي نمي هيچ اکثريتي در -32 ماده

  

  يريگ يرأ در مشارکت و مجامع در حضور طيشرا

يا از طريق وکيل  شخصاً توانند ميصاحب سهم  حقيقي اشخاص عمومي، مجامع هكلي در -33 ماده

 از صاحب سهم حقوقي اشخاص و نمايندگي مدرک هيارا شرط به خوديا نماينده قانوني 
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 براي سهامدار، هر .يابند حضور ،نمايندگي مدرک ارايه با خود ندگانينما اي دهنينما طريق

 .داشت خواهد رأي يك فقط سهم يك هر

ن حضور يصاحبان سهام و همچن يا قائم مقام قانونيل يحضور وک يه مجامع عموميدر کل -34 ماده

زله به من يندگيا نمايم مدرک وکالت يبه شرط تسل يندگان اشخاص حقوقيا نماينده ينما

  .حضور خود صاحب سهم است

 جلسه در حضور حق ،زير مدارک از يکي يهارا با جديد سهامدار سهام، انتقال درصورت -35 ماده

  :داشت خواهد را عمومي مجمع

 سهام؛ خريد اعالميه -۱- ۳۵

 سهام؛ سپرده و انتقال و نقل نامه گواهي -۲- ۳۵

 ؛ماسه ورقه اصل -۳- ۳۵

 و بهادار وراقا مرکزي گذاري سپرده شرکت توسط شده صادر سهامداري يهتأييد -۴- ۳۵

  .جمعي و انفرادي صورت به وجوه تسويه

  

  عمومي مجامع به دعوت آگهي

 در آگهي درج طريق از بايد ،عمومي مجامع تشکيل براي سهام صاحبان از دعوت -36 ماده

 همچنين و گردد مي منتشر آن در شرکت به مربوط هاي آگهي كه كثيراالنتشاري هروزنام

 و ساعت تاريخ، سه،دستورجل .شود انجام شرکت رساني اطالع پايگاه در آگهي درج

   .گردد ذكر آگهي در بايد مجامع تشكيل محل

ت يو رعا يانتشار آگه ؛حاضر باشند يه صاحبان سهام در مجمع عموميکه کل يدر مواقع –تبصره 

  .ستين يفات دعوت الزاميتشر

  

  عمومي مجامع انعقاد و دعوت بين فاصله

 حداقل ،العاده فوق و عادي عمومي مجامع جلسات از يک هر انعقاد و دعوت بين فاصله -37 ماده

  .بود خواهد روز چهل حداکثر و روز ده
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  دستورجلسه

 موارد تمامي .نمايد مي معين آن كننده دعوت مقام را عمومي مجمع هر دستورجلسه -38 ماده

 ،مديره هيأت اعضاي انتخاب .گردد ذكر دعوت آگهي در صراحت به بايد جلسه دستور

 ها، اندوخته و سود تقسيم و مالي هاي صورت تصويب ،س قانونيحسابرس و بازر انتخاب

 و امثال آن »موارد ساير« بخش در طرح قابل ،شرکت انحالل و اساسنامه تغيير

 است، نشده بيني پيش جلسه دستور در فوق موارد استثناي به كه موضوعاتي .باشد نمي

 مجمع در سهام انصاحب كليه هك اين مگر بود نخواهد عمومي مجمع در طرح قابل

 .دهند رأي جلسه دستور در مطلب آن گرفتن قرار به و بوده حاضر عمومي

در مواردي كه تصميمات مجامع عمومي يا هيأت مديره متضمن يكي از امور ذيل باشد،  - 39 ماده

ها،  جلسه مجمع يا هيأت مديره به مرجع ثبت شركت الزم است پيش از ارسال صورت

و در خصوص بندهاي رد مذکور مي ايران با ثبت مواموافقت بانک مرکزي جمهوري اسال

از طي مراحل قانوني اخذ  پسمجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  ۶- ۳۹الي  ۳- ۳۹

 :گردد

 هاي مالي شرکت؛ صورتتصويب  -۱- ۳۹

 ؛حسابرس و بازرس قانونيو  مديرعامل ،مديره انتخاب اعضاي هيأت -۲- ۳۹

 كاهش يا افزايش سرمايه؛  -۳- ۳۹

 ادغام شرکت؛ -۴- ۳۹

 ديگري در اساسنامه؛ هر نوع تغيير -۵- ۳۹

  .انحالل شرکت و نحوه تصفيه آن -۶- ۳۹

  

  مجمع رييسه هيأت

 اداره ناظر دو و منشي يک رييس، يک از مرکب اي رييسه هيأت توسط عمومي مجامع - 40 ماده

 رياست با ها آن غياب در و مديره هيأت رييس نايب يا رييس با مجمع رياست .شود مي

  .باشد شده انتخاب مديره هيأت طرف از منظور اين به که است مديراني از يکي
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 مجمع هدستورجلس در مديره هيأت اعضاي از بعضيتمام يا  عزل يا انتخاب که مواقعي در -41 ماده

 خواهد انتخاب نسبي اکثريت با جلسه در حاضر سهامداران بين از مجمع رييس باشد،

ن ياز ب منشي نفر يک و مجمع ناظر عنوان به نيز حاضر سهامداران از نفر دو .شد

  .شوند مي انتخاب مجمع طرف از ها ا خارج از آنيبان سهام صاح

  

  رأي اخذ هطريق

، الزاماً به حسابرس و بازرس قانونيمديره و  هيأتاخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي  -42 ماده

تواند به صورت  در خصوص ساير تصميمات مجمع، اخذ رأي مي .صورت کتبي خواهد بود

  .انجام گيرد مانند قيام کردن يا بلند کردن دست شفاهي

گيـري بـه صـورت     ، رأيشـرکت  حسابرس و بازرس قانونيدر صورتي که به تشخيص ـ  تبصره

پذير نباشـد، اخـذ رأي بـه     امکانبه دليل ترکيب سهامداران حاضر در مجمع، شفاهي 

  .صورت کتبي به عمل خواهد آمد

  

  جلسات

 مجمعجلسه  دستور در مندرج موضوعات تمام خصوص در عمومي مجمع در هرگاه -43 ماده

 تاريخ و نموده تنفس اعالم ،مجمع تصويب باتواند  مي رييسه هيأت نشود، تصميم اتخاذ

 به محتاج جلسه تمديد .کند تعيين باشد، هفته دو از ديرتر نبايد که را بعدي جلسه

 رسميت اوليه جلسه نصاب حد با مجمع ،بعد جلسات در و نيست مجدد آگهي و دعوت

   .داشت خواهد

  

  ها جلسه صورت

 که شود مي تنظيم منشي توسط اي جلسه صورت عمومي، مجامع تصميمات و مذاکرات از -44 ماده

   .شود مي داريهنگ شرکت در آن از نسخه يک و رسيده مجمع رييسه هيأت امضاي به

  

  تصميمات اثر

 عموم نماينده گردد، مي تشکيل اساسنامه اين مفاد و قانون طبق که عمومي مجامع -45 ماده

  .باشد مي آور الزام سهام صاحبان همگي براي ها آن تصميمات و است سهامداران
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  عادي عمومي مجمع رسميت براي نصاب حد

 دارند رأي حق که اقالً بيش از نصف سهامي دارندگان حضور ،عادي عمومي مجمع در - 46 ماده

 دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور نصاب حد ،دعوت اولين در اگر .است ضروري

 رأي حق که سهامي صاحبان از عده هر حضور با مجمع دوم جلسه .خواهدشد دعوت

 مربوط نامه دعوت در که اين بر مشروط کرد خواهد گيري تصميم و داشته رسميت ،دارند

   .باشد شده قيد اول دعوت نتيجه ،دوم جلسه به

  

  عادي عمومي مجمع در گيري تصميم براي آراء نصاب حد

 در حاضر يآرا يک هعالو به صفن اکثريت با همواره تصميمات عادي، عمومي مجمع در -47 ماده

حسابرس و  و مديره هيأت اعضاي انتخاب مورد در مگر بود، خواهد معتبر رسمي، هجلس

 تعداد ،مديره هيأت اعضاي انتخاب درمورد .است کافي نسبي اکثريت که بازرس قانوني

 هر رأي حق و شود مي ضرب شوند  انتخاب بايد که اعضايي عدد در دهنده رأي هر يآرا

 به را خود يآرا تواند مي دهنده رأي .بود خواهد مذکور ضرب حاصل با برابر دهنده أير

  .کند تقسيم ،باشد مايل که نفر چند بين را  آن يا بدهد نفر يک

  

  رأي اخذ و العاده فوق عمومي مجمع رسميت براي نصاب حد

 حاضر ارندد رأي حق که سهامي نصف از بيش دارندگان بايد العاده فوق عمومي مجمع در -48 ماده

 دعوت دوم بار براي مجمع نشود، حاصل مذکور نصاب حد ،دعوت اولين در اگر .باشند

 مجمع ،دارند رأي حق که سهامي سوم يک از بيش دارندگان حضور با بار اين و شود مي

 دعوت نتيجه دوم دعوت در که اين به مشروط ؛نمود خواهد تصميم اتخاذ و يافته رسميت

 يآرا دوسوم اکثريت با همواره العاده فوق عمومي مجمع صميماتت .باشد شده قيد اول

  .بود خواهد معتبر رسمي،  هجلس در حاضر

  

  

  

  



١٤  

  شرکتمديران  :بخش پنجم

  مديره هيأت

  

  مديره هيأت اعضاي تعداد

عضو است که توسط مجمع عمومي  )نفر )۵/۷/۹(....... شرکت متشکل از   مديره هيأت -49 ماده

سهام واجد شرايط مورد نظر بانک مرکزي جمهوري مؤسس يا عادي از بين صاحبان 

 مجدد انتخابو  ها قابل عزل آنهمه هر يک و يا شوند و  اسالمي ايران انتخاب مي

   .باشند مي

توانـد   ميمديره،  هيأتمجمع عمومي مؤسس يا عادي عالوه بر انتخاب اعضاي اصلي ـ ۱  تبصره

مـديره براسـاس    هيـأت البـدل   به عنوان اعضاي علي ديگرعضو انتخاب دو نسبت به 

   .نمايد اولويت اقدام مي

 قسمتي اصالح قانوني اليحه«موظفند همواره مفاد قانون تجارت، شرکت   مديره هيأت ـ ۲  تبصره

، قانون قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از

قـانون   ،بانـك مركـزي   هاي و بخشنامه ها نامه ، آيينها ، دستورالعملمبارزه با پولشويي

و سـاير   سازمان بورس و اوراق بهادار يها هيها و ابالغ بازار اوراق بهادار، دستورالعمل

  .ذيربط را رعايت نمايندجاري مقررات قوانين و 

ـ  يرموظف و دارايد غيبا يندة ويا نمايره يئت مديه ياز اعضا يکيحداقل  -۳  تبصره الت يتحص

ش يت بـا گـرا  يريمد يها ر رشتهي، اقتصاد سايت ماليري، مديحسابداراز جمله ( يمال

  .باشد )ياقتصاد اي يمال

  

  مديره  هيأتانتخاب اشخاص حقوقي به عضويت در 

در اين صورت . مديره انتخاب نمود هيأتتوان به عضويت در  اشخاص حقوقي را مي -50 ماده

ديريت کتباً به شخص حقوقي بايد يک نفر را به نمايندگي خود جهت انجام وظايف م

واجد شرايط مورد نظر بانک مرکزي بايد  نماينده شخص حقوقي .شرکت معرفي نمايد

  .شود صالحيتبوده و توسط آن بانک تأييد جمهوري اسالمي ايران 
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  مديره هيأتاختيارات 

ام شرکت و هر نوع عمليات و معامالت مربوط به ه نب مديره براي هرگونه اقدامي هيأت - 51 ماده

 ها در صالحيت مجامع عمومي نباشد، انجام و اتخاذ تصميم درباره آن موضوع شرکت که

  :از قبيل. است داراي اختيار

 شرکت،نظارت بر نحوه اداره، حسن اجراي قوانين و مقررات و مديريت ريسک  -۱- ۵۱

نمايندگي شرکت در برابر صاحبان سـهام، کليـه ادارات دولتـي و غيـر دولتـي،       -۲- ۵۱

 اشخاص حقيقي و حقوقي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير

 هاي داخلي شرکت به پيشنهاد مديرعامل، تصويب آيين نامه -۳- ۵۱

 ،بانك مركزي قبلي تأسيس و انحالل شعب در هر نقطه از ايران با اطالع -۴- ۵۱

 تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، -۵- ۵۱

 بيني و تصويب بودجه ساالنه شرکت، پيش -۶- ۵۱

ـ    ستفاده ازآن بهافتتاح هر نوع حساب و ا -۷- ۵۱ هـا و مؤسسـات    کنام شرکت نـزد بان

 ،اعتباري مجاز

 دريافت مطالبات و پرداخت ديون شرکت، -۸- ۵۱

 صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجارتي، -۹- ۵۱

انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله آن در مورد امـوال منقـول و    -۱۰- ۵۱

ت باشد و انجام کليه عمليات و معامالت مذکور غيرمنقول که مرتبط با موضوع شرک

 در اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليه ايقاعات،

اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کليه حقوق غيرمادي يا معنوي  -۱۱- ۵۱

رايـت، سـرقفلي و    از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا عالئم تجاري و صنعتي، کپي

 متصوره،کليه امتيازات 

گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت يا اوراق بهـادار و اسـترداد    به امانت -۱۲- ۵۱

 .ها آن

بـا رعايـت مقـررات     اعتبـاري مجـاز  و مؤسسـات   ها تحصيل تسهيالت از بانک -۱۳- ۵۱

 مربوط، اساسنامه حاضر و در چارچوب قوانين و مقررات

 کراراً،لو از منقول و غيرمنقول و فک رهن و گذاردن اموال شرکت اعم رهن -۱۴- ۵۱
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اقامه هرگونه دعواي حقوقي و کيفري و دفاع از هر دعواي حقوقي و کيفري اقامه  -۱۵- ۵۱

ها، دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصـي يـا    شده، در هريک از دادگاه

عمومي و ديوان عدالت اداري، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعواي 

حقوقي در هريـک از مراجـع قضـايي يـا      اقامه شده عليه شرکت چه کيفري و چه

غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري؛ با حق حضور و مراجعه بـه  

مقامات انتظامي و استيفاي کليه اختيارات مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمـام، از  

جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخـواهي  

ده دادرسي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعـوا، ادعـاي   و اعا

جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و اسـترداد سـند، تعيـين جاعـل، حـق      

امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري يا توافقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و 

؛ اجـراي حکـم نهـايي و    )با حق صلح يا بـدون آن ( تعيين و گزينش داور منتخب 

تعيـين مصـدق و     ،ات آنقطعي داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عملي

کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل مکرر، اقرار در ماهيت دعوا، 

هـا، ورود   جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعـواي متقابـل و دفـاع در مقابـل آن    

دعواي ورود ثالث، قبـول يـا رد سـوگند، تـأمين خواسـته،      شخص ثالث و دفاع از 

 تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و امورمشابه ديگر،

هاي مالي ساالنه و گزارش فعاليت هيئـت مـديره و ارائـه آن بـه      تنظيم صورت -۱۶- ۵۱

 ،حسابرس و بازرس قانوني

هاي مالي  اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت هاي مالي ميان دوره تنظيم صورت -۱۷- ۵۱

 ،حسابرس و بازرس قانونيماهه به  ۶

 ها، العاده و تعيين دستور جلسه آن ق و فو دعوت مجامع عمومي عادي -۱۸- ۵۱

 پيشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانوني، -۱۹- ۵۱

 پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، -۲۰- ۵۱

 العاده، پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوق -۲۱- ۵۱

جمهوري اسالمي ايران بانك مركزي م جهت نظارت هاي الز نهفراهم آوردن زمي -۲۲- ۵۱

 .بانك آنو امكان رسيدگي جامع و كافي براي بازرسان اعزامي 
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  مديره هيأت در عضويت ترتيبات

 تأييد به منوط ها، آن مسئوليت دوره تمديد و شرکت مديره هيأت اعضاي انتخاب -52 ماده

   .باشد مي ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک توسط مذکور اشخاص صالحيت

 جمهوري مرکزي بانک توسط مديره هيأت اعضاي از يک هر صالحيت سلب صورت در -53 ماده

در صورت عدم وجود در اين حالت  .گردد مي تلقي فصلمن مذکور عضو ايران، اسالمي

مجمع عمومي عادي بالفاصله با رعايت ترتيبات، است  البدل در شرکت الزم عضو علي

  .شکيل شودمديره ت ي هيأتاشرکت جهت تکميل اعض

  مديره هيأت اعضاي شرايط

مديره شرکت اصالتاً يا به نمايندگي از شخص حقوقي،  هيأتيک از اعضاي  هيچ -54 ماده

آن متعلق به دولت يا تواند همزمان در شرکت ديگر که تمام يا بخشي از سرمايه  نمي

  .مديره انتخاب شود هيأتسسات عمومي غيردولتي است؛ عضو نهادها يا مؤ

  

  مديره هيأت ضاياع مديريت مدت

مدت مذکور تا زمان انتخاب . دو سال است شرکتمديره  هيأتاعضاي  مدت مديريت - 55 ماده

) ۱۳۶(ن اساس و موافق ماده يبر ا .مديران جديد خود به خود ادامه خواهد داشت

 يران قبليمد »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«

 ،شرکتمديره  هيأتالبدل  ي اصلي و علياعضا انتخاب تجديد .فه خواهند نموديانجام وظ

بانک مرکزي  تأييد مجددو  ط اين اساسنامهيت شرايي با رعابعد هاي دوره براي

  .است بالمانعايران  جمهوري اسالمي

  

  مديره هيأت اعضاي تکميل

مديره توسط بانک مرکزي  هيأتجمله سلب صالحيت اعضاي  بنا به هر دليل از چه چنان -56 ماده

و عضو  شود مقرر نصاب حد از کمترمديره  هيأت اعضايتعداد  ،جمهوري اسالمي ايران

با رعايت  ظرف مدت يک ماهالزم است  يا کافي نباشد، باشد   البدل نيز وجود نداشته علي

  .مديره تشکيل شود هيأتي اجهت تکميل اعض شرکتمجمع عمومي عادي  ،ترتيبات
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نماينده حقيقي خود را حداکثر پانزده  ،مديره هيأتعضو اشخاص حقوقي  که صورتيدر ـ  تبصره

 ماه سهانتخاب در مجمع معرفي ننمايند يا به هر دليلي اين پست به مدت  روز پس از

  .باشد مديره مي هيأتبالتصدي بماند، در حکم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در 

براي انتخاب ظرف مدت يک ماه، تاريخ تشکيل مجمع عمومي ، مديره هيأتهرگاه  -57 ماده

حسابرس حق دارد از  نفع ذيرا به سهامداران اطالع ندهد، هر   مديره هيأتاعضاي جديد 

بخواهد که به دعوت مجمع عمومي عادي جهت تکميل اعضاي شرکت  و بازرس قانوني

مکلف به  حسابرس و بازرس قانوني. مديره با رعايت تشريفات الزم اقدام کند هيأت

 . باشد ميداکثر ظرف مدت يک ماه انجام چنين درخواستي ح

  

  يرهمد هيأتاستعفاي اعضاي 

روز  ۳۰حداقل  بايد دهد، استعفا خود سمت از بخواهدمديره  هيأت عضو هر که صورتي در -58 ماده

تا تعيين و  دهد اطالع حسابرس و بازرس قانونيمديره و  هيأتبه  را موضوع قبل

مديره تا زمان تعيين  هيأتضو هاي ع کليه مسئوليت. ، در سمت خود باقي بماندجانشين

  .جانشين، متوجه عضو مستعفي خواهد بود

  

  مديره هيأت جلسات در غيبت

 جلسه شش يا متوالي جلسه چهار از بيشمديره  هيأتاعضاي  از يک هر حضور عدم -59 ماده

 عضويت سلب موجب خود  به خود موجه، عذر بدون شمسي سال يک طول در متناوب

ه ساير اعضاي برعهد غيبت بودن  موجه يصتشخ .شود ميمديره  هيأت در وي

  .استمديره  هيأت

  

  وثيقه سهام

از سهام  سهم )سهم ۱۰۰۰حداقل ( ............ حداقل بايدمديره  هيأتاعضاي  از يک هر - 60 ماده

شرکت نزد  وثيقه عنوان به را آن و باشد دارا خود مأموريتدوره  تمام دررا  شرکت

اعضاي  تصميمات از است ممکن که ستا خساراتي تضمين براي سهام اين .بسپارد

 انتقال قابل و بوده نام با مذکور سهام .شود واردشرکت  بر مشترکاً يا منفرداًمديره  هيأت
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 نداشته دريافترا شرکت در  خود تصدي دوره مفاصاحساب مديري که مادام و نيست

 سهام اين بودن وثيقه .ماند خواهد باقي وثيقه عنوان بهشرکت نزد  مذکور سهام است،

 نخواهد صاحبانشان به سود پرداخت و عمومي مجامع در ها آن رأي حق از استفاده مانع

   .بود

  

  مديره هيأترييس و منشي  نايب رييس،

 از بعد هفته يک ظرف حداکثرمديره را  هيأت جلسه اولينمديره موظفند  هيأتاعضاي  -61 ماده

 تشکيل، است ردهک انتخاب را مديره هيأت که مؤسس يا عادي عمومي مجمع جلسه

 يک و رييس يک خود، بين ازمديره بايد  هيأتدر جلسه مذکور، اعضاي . دهند

 رييس نايب نيابت و رييس رياست مدت .دننماي  تعيينمديره  هيأت براي رييس نايب

 و عزل قابل رييس نايب و رييس .بود نخواهد مديره هيأت در ها آن عضويت مدت از بيش

مديره از بين خود يا از خارج، يک نفر را به عنوان  هيأتاعضاي . باشند مي مجدد انتخاب

  .نمايند منشي جلسات انتخاب مي

رييس  مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد، وظايف او را نايب هيأترييس  هرگاه -62 ماده

 اعضاي رييس، نايب و رييس غيبت صورت درمديره انجام خواهد داد و  هيأت

 را رييس وظايف تا نمايند مي تعيين را جلسه در حاضر اعضاي زا نفر يک، مديره هيأت

   .دهد انجام

  مديره هيأت جلسات شکيلت

جلسات  .شود مي تعيينمديره  هيأتاعضاي  توسط مديره هيأت جلسات برگزاري ترتيب -63 ماده

 کتبي دعوت بهباشد،  ماه يک ازنبايد بيش  ها آنه فاصل که مقتضي مواقع در مديره هيأت

 ارسال تاريخ بين. شود مي تشکيل مديره هيأتي اعضا از نفر دو يا و رييس بناي يا رييس

. وجود داشته باشد متعارفيه زماني فاصلبايد  مديره هيأته جلس تشکيل و نامه دعوت

 در و تعيين بعد جلسه تشکيل تاريخ مديره، هيأت جلسات از يک هر درچه  چنان

 حضور جلسه همان در کهعضايي ا براي نامه دعوت ارسال شود، قيد جلسه صورت

  .داشت نخواهد ضرورت، اند داشته
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مـديره را بـه    هيـأت تواند درخواست تشـکيل جلسـه    اضطراري، مديرعامل مي موارد درـ  تبصره

  . مديره ارايه دهد هيأترييس  رييس يا نايب

 تعيين نامه دعوت در که ديگري محل هر در يا شرکت اصلي مرکز در مديره هيأت جلسات - 64 ماده

  .شد خواهد، برگزار باشد شده

  

  مديره هيأته جلس رسميت براي نصاب حد

 آن در مديره هيأت اعضاي نصف از بيش که دارد رسميت صورتي در مديره هيأت جلسات -65 ماده

 حاضر اعضاءاکثريت  موافقت با مديره هيأت تصميمات .باشند داشته حضور جلسات

ديره نباشد جز در مواردي که هيأت معامل عضو در صورتي که مدير .بود خواهد معتبر

مديره بالمانع  هيأتمديره تشخيص به عدم حضور دهد، حضور وي در جلسات  هيأت

  .است ولي حق راي نخواهد داشت

اعضاي و ساير است  شرکت مديره هيأت درنماينده شخص حقوقي که شخص حقيقي  -66 ماده

وکيل معرفي مديره، نماينده يا  هيأتتوانند براي حضور در جلسات  نمي مديره هيأت

   .نمايند

  

  مديره هيأت جلسات صورت

 امضاي به که شود تنظيم اي جلسه صورت بايد مديره، هيأت جلسات از يک هر براي -67 ماده

 مذاکرات از اي خالصه و غايب و حاضراعضاي  نام .برسد جلسه در حاضرتمامي اعضاي 

 هر نظر .ددگر مي ذکر جلسه صورت در تاريخ قيد با جلسه در متخذه تصميمات همچنين و

 بايد، باشد مخالف جلسه صورت در مندرج تصميمات از بعضي يا تمام با کهاعضا  از يک

   .قيدشود جلسه صورتذيل  در

  

  مديره هيأتاعضاي  جبران خدمات

و با توجه به  عادي عمومي مجمع توسط، مديره هيأتغيرموظف اعضاي  جبران خدمات -68 ماده

حضور خواهد شرکت در  مديره يأتهغيرموظف عضو تعداد ساعات و اوقاتي که هر 

 وجه، ندارند حقآنان  تکفل تحت افرادمديره و  هيأتاعضاي . گردد داشت، تعيين مي
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شرکت  از رسيده، عمومي مجمع تصويب به چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي

جبران خدمت اعضاي موظف هيأت مديره براساس قراردادهاي  .دارند دريافت

 .شود شده با شرکت تعيين مياستخدامي منعقد 

 قانوني اليحه« ۱۳۴مديره، در چارچوب ماده  هر نوع پرداخت به اعضاي غيرموظف هيأت-69 ماده

و با رعايت مفاد اين » ۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح

  .پذيرد اساسنامه صورت مي

  

 اعطاي وام يا اعتبار به مديران 

گونه  به استثناء اشخاص حقوقي، حق ندارند هيچ رههيأت مدي مديرعامل شرکت و اعضاء -70 ماده

ديون آنان را تضمين يا تعهد  تواند نميوام يا اعتباري از شرکت تحصيل نمايند و شرکت 

ممنوعيت مذکور در اين ماده شامل . خود باطل است خودي عمليات به گونه اين. کند

مديره   هيأتلسات مديره، درج  هيأتاشخاصي نيز که به نمايندگي شخص حقوقي عضو 

کنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر  يشرکت م

   .گردد و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده هم مي

 مديره ي هيأتاعضا پاداش

تواند نسبت معيني از سود خالص به عنوان  هر سال طبق تصميم مجمع عمومي عادي، مي -71 ماده

اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون  ۲۴۱قانون اصالح ماده «ت پاداش با رعاي

  . مديره اعطا شود مجلس شوراي اسالمي، به هيأت ۲۰/۲/۱۳۹۵مصوب » تجارت

  

  مديرعامل

ن ياز ب، است که از ميان اشخاص حقيقي شرکتمديرعامل، باالترين مقام اجرايي  -72 ماده

و حدود شود  انتخاب مي شرکت مديره هيأتتوسط ن ا خارج از آيره يأت مديه ياعضا

 حدود درو  دينما ين ميياو را تع يط استخدامير شرايو سا يارات، مدت تصدياخت

گرديده  محسوبشرکت ه نمايند شده، تفويضوي  به مديره هيأتاز طرف  که اختياراتي

تواند يک نفر را به عنوان  مديرعامل شرکت مي .دارد امضاء حقشرکت  طرف از و

مديره رسيده باشد، منصوب کرده و برخي از  انتخاب آن به تأييد هيأت مقام که قبالً قائم
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 با حق تفويض و توکيل به غير ولو کراراًشرکت يا ساير کارکنان اختيارات خود را به وي 

  .تفويض نمايد

در  وشرکت در شغل ديگري در داخل  ،تواند در دوره مسئوليت خود مديرعامل نميـ  ۱ تبصره

آن که تمام يا بخشي از سرمايه ديگر همزمان در شرکت و يا ل خارج از شرکت شاغ

  .باشد مديره هيأتي است؛ عضو سسات عمومي غيردولتمتعلق به دولت يا نهادها يا مؤ

 بانک توسطآنان  صالحيتتأييد  به منوط مقام مديرعامل مديرعامل و قائم انتخابـ  ۲ تبصره

  .باشد ميجمهوري اسالمي ايران  مرکزي

ت عامل او از مدت يريره باشد، دوره مديئت مديرعامل عضو هيکه مد يدر صورت - ۳تبصره 

س ين حال رئيتواند در ع يرعامل نميشتر نخواهد بود و مديره بيئت مديت او در هيعضو

   .ره شرکت باشديئت مديه

 هاز صورتجلس يا با ارسال نسخه ديبا رعامل،يمد  اراتينام، مشخصات و حدود اخت -۴تبصره 

  .شود يآگه يها اعالم و پس از ثبت در روزنامة رسم به ادارة ثبت شرکت رهيمد تئيه

  

  عامل مديريت سمت بودن بالتصدي

دليل استعفا، برکناري، فوت يا هر دليل ديگري، سمت مديرعاملي شرکت  که به  در صورتي -73 ماده

 مديره بايد ظرف حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه، شخص هيأتبالتصدي شود، 

 ياسالم يجمهور يديگري را به اين سمت تعيين و جهت تأييد صالحيت به بانک مرکز

هاي  مقام کليه وظايف و مسئوليت تا زمان انتخاب مديرعامل، قائم. نمايد يايران معرف

  .عامل را بر عهده خواهد داشت مدير

  

  شرکتبا  مديرانمعامالت 

هايي که اعضاي  ات و شرکتشرکت و همچنين مؤسسو مديرعامل مديره  هيأتاعضاي  -74 ماده

توانند  ها باشند، نمي عامل آن هيأتمديره يا  هيأتمديره شرکت، شريک يا عضو  هيأت

طور  شود به  مديره در معامالتي که با شرکت يا به حساب شرکت مي هيأتبدون تصويب 
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 مفاد زين اجازه صورت در و سهيم شوند مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا

 »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«) ۱۲۹( هماد

   .باشد يم هيالرعا الزم

  

  کتشربا  مديران رقابت

 که شرکت معامالت نظير معامالتي توانند نمي کتشرو مديرعامل  مديره اعضاء هيآت -75 ماده

 ماده اين مقررات از که مديري هر .دهند  انجام باشد کتشر عمليات با رقابت متضمن

 .بود خواهد آن جبران مسئول گردد، شرکت زيان و ضرر موجب او تخلف و کند تخلف

  .منفعت تفويت يا خسارت ورود از است اعم ماده اين در ضرر از منظور

  

  مجاز امضاي صاحبان

 از شرکت تعهدآور اوراق و قراردادها و يتجار اسناد و اوراق يامضا نحوه رهيمد أتيه -76 ماده

 دارند، امضاء حق که را ياشخاص زين و يتجارت اوراق ريسا و بروات ها، سفته چکها، ليقب

  .نمود خواهد نييتع

 کي ظرف حداکثر مجاز، امضاء دارندگان نييتع خصوص در رهيمد أتيه جلسه صورت ـ تبصره

 عموم اطالع جهت ،يرسم روزنامه در ثبت از پس تا ارسال ها شرکت ثبت اداره به ماه

  .شود يآگه

  حسابرس و بازرس قانوني :بخش ششم

عضو جامعه حسابداران  شرکت از ميان مؤسسات حسابرسي حسابرس و بازرس قانوني -77 ماده

و  مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ويا سازمان حسابرسي ايران رسمي 

  .شوند انتخاب ميمعتمد سازمان بورس و اوراق بهادار 

  حسابرس و بازرس قانوني انتخاب

حسابرس و اصلي و يک  حسابرس و بازرس قانونيعادي در هر سال يک  مجمع عمومي - 78 ماده

وانين و مقررات هاي مقرر در ق البدل را براي انجام وظايف و مسئوليت علي بازرس قانوني

  . کند مرتبط و همچنين اساسنامه شرکت، براي مدت يک سال تعيين مي
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ا يو  ياصل رس و بازرس قانونيحساب يط قانونيا سلب شرايا استعفا يدر صورت فوت تبصره ـ 

البدل  يعل حسابرس و بازرس قانونيفه او را يوظ ،يف قانونياز انجام وظا يخوددار

  .انجام خواهد داد

 به کند عزل را حسابرس و بازرس قانوني تواند مي موقع هر درعادي  عمومي مجمع - 79 ماده

  . نمايدجانشين وي را در همان زمان انتخاب  که آن شرط

و  را که براي چهار سال متوالي بازرسياي  حسابرس و بازرس قانونيد توان نمي شرکت -80 ماده

حسابرس و بازرس آن را بر عهده داشته است، براي سال بعد آن به عنوان  حسابرسي

  .انتخاب نمايدقانوني 

تعيـين شـده    شرکت حسابرس و بازرس قانونيچه سازمان حسابرسي به عنوان  چنان ـ تبصره

  .ق مستثني استباشد، از شمول قاعده فو

  

  حسابرس و بازرس قانوني وظايف

 :وظايف زير را برعهده دارد حسابرس و بازرس قانوني -81 ماده

و  يحسابدار يبر اساس استانداردها يمال يها اظهارنظر در خصوص صورت ۱- ۸۱

  ؛مربوط يياجرا يها ها و دستورالعمل نامه نيو آئ يمل يحسابرس

مديره در  هيأتکه غيرمالي مالي و اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطالعاتي  ۲- ۸۱

دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارايه اطالعات  اختيار مجامع عمومي قرار مي

 مديره؛ هيأتخالف واقع توسط 

 قوانين، مقرراتحصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در حدود  ۳- ۸۱

  ؛شرکتو اساسنامه 

رعايت قوانين و مقررات  ارايه گزارش به مجامع عمومي راجع به رعايت يا عدم ۴- ۸۱

 ؛مديره هيأتتوسط 

هاي ويژه در خصوص عملکرد شرکت از حيث رعايت مقررات  گزارشو ارائه تهيه  ۵- ۸۱

  .بانکآن  حسب درخواستبانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران 
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  حسابرس و بازرس قانوني اختيارات

 و حسابرسي بازرسيتواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و  مي حسابرس و بازرس قانوني - 82 ماده

را مطالبه کرده و مورد  الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به شرکت

  . رسيدگي قرار دهد

  

  حسابرس و بازرس قانونيمسؤليت 

البدل در مقابل شرکت و  يو عل ياعم از اصل حسابرس و بازرس قانونيت يمسؤل -83 ماده

 تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«) ۱۵۴(اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 

  .باشد يم »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب

تواند به مسئوليت خود در انجام وظايفي که برعهده دارد،  مي حسابرس و بازرس قانوني -84 ماده

. معرفي کرده باشد ها را قبالً به شرکت که آن از نظر کارشناسان استفاده کند، به شرط آن

کند، مانند خود  تعيين مي زرس قانونيحسابرس و بااين کارشناسان در مواردي که 

  . ، حق هرگونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشتحسابرس و بازرس قانوني

  

  حسابرس و بازرس قانوني جبران خدمات

. گردد مي تعيين عادي عمومي مجمع توسط حسابرس و بازرس قانوني جبران خدمات -85 ماده

 تحت افرادو  زرس قانونيحسابرس و با ، مديران و کارکنانحسابرس و بازرس قانوني

 مجمع تصويب به چه آن از غير ديگري امتيازات و دارايي وجه، دندارن حق ها آن تکفل

 . ددارن دريافت شرکت از رسيده، عمومي

 شرکت باحسابرس و بازرس قانوني  معامالت

شرکت يا به حساب شرکت تواند در معامالتي که با  نمي حسابرس و بازرس قانوني -86 ماده

  . نفع شود رد به طور مستقيم يا غيرمستقيم ذيگي انجام مي
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  شرکت مالي هاي صورت و مالي سال :هفتم بخش

  مالي سال

 ماه........ آخر  روز در و شود مي آغاز سال هر ماه........ اول  روز از شرکت مالي سال - 87 ماده

آن در  استثنائاً از تاريخ ثبتشرکت اولين سال مالي  .رسد مي پايان به )سال بعد/سالهمان (

  .يابد خاتمه مي )سال بعد/همان سال( ماه......... ها آغاز شده و روز آخر  مرجع ثبت شرکت

  هاي مالي ساالنه صورت

عضو جامعه بايد توسط مؤسسات حسابرسي شرکت هاي مالي ساالنه  صورت -88 ماده

ايران و سازمان  ياسالم يجمهور يمورد تأييد بانک مرکزايران و  يحسابداران رسم

  .حسابرسي شود, و يا سازمان حسابرسيراق بهادار بورس و او

موجود و در  و ضوابط مقررات ،کليه رويدادهاي مالي خود را براساس قوانينشرکت  -89 ماده

بانک  سازمان بورس و اوراق بهادار وو الزامات  چارچوب استانداردهاي حسابداري

  .نمايد مي، ثبت و ضبط ايران مرکزي جمهوري اسالمي

 تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«) ۱۳۷(د موافق ماده باي هيأت مديره مي -90 ماده

بار خالصه صورت دارايي و قروض  ماه يک حداقل هر شش »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب

  .ارائه دهد حسابرس و بازرس قانونيشرکت را تنظيم کرده به 

از ماه پس  ۳و حداکثر ظرف مدت هيأت مديره شرکت بايد پس از انقضاي هر سال مالي  -91 ماده

 قانوني اليحه«) ۲۳۲(و وفق مفاد ماده ) ۱۳۸(با رعايت ماده  يهر سال مال يانقضا

، صورت دارايي و ديون  »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح

شرکت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان 

و وضع عمومي شرکت طي سال مالي مزبور شرکت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت 

اسناد مذکور در اين ماده بايد اقالً بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع . تنظيم کند

گذاشته شود تا پس از  حسابرس و بازرس قانونيعمومي عادي ساالنه در اختيار 

صاحبان  عاديبه مجمع عمومي  حسابرس و بازرس قانونيرسيدگي همراه با گزارش 

  ام تقديم گرددسه
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ماه پس از  ۴د حداکثر ظرف مدت يبا يهر سال مال هاي مالي حسابرسي شده صورت - 92 ماده

   .م گردديصاحبان سهام تقد يب به مجمع عموميتصو يشرکت برا يسال مال يانقضا

بانک  شده را تهيه و به يحسابرس يمال يها صورت ساالنه گزارش و صورت شرکت به - 93 ماده

  .نمايد ال ميارسمرکزي جمهوري اسالمي ايران 

  سهام صاحبان مراجعه حق

تواند به مرکز اصلي  از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي ساالنه، هر صاحب سهم مي -94 ماده

  .را دريافت داردشرکت هاي مالي  مراجعه کرده و رونوشت صورتشرکت 

  مفاصاحساب

اب به منزله مفاصاحسدر هر دوره توسط مجمع عمومي، شرکت هاي مالي  تصويب صورت -95 ماده

  .براي همان دوره مالي خواهد بودمديره  هيأت

  اقالم ترازنامه و استهالک اموال

در . به عمل خواهد آمد يحسابدار هاي استانداردن و يشرکت طبق مواز يها ييدارا يابيارز-96 ماده

که پس از  الزم در نظر گرفته شود ولو آن يها استهالک اموال و اندوخته ديترازنامه با

ن آمدن ييپا .نباشد يا کافينماند  يم باقيها سود قابل تقس تهوضع استهالک و اندوخ

و خواه به علل  يرات فنييو خواه بر اثر تغ يبردار جه بهرهيثابت خواه در نت ييارزش دارا

ر اقالم يارزش سا يجبران کاهش احتمال يبرا. د در استهالکات منظور گردديگر بايد

  .ره الزم منظور گردديد ذخيبا ياحتمال يها نهيان و هزيها و ز ييدارا

ل ترازنامه آورده يد مبلغ درذيد با قين کرده است؛ بايکه شرکت آن را تضم يتعهداتتبصره ـ 

  .شود

  ، احتياطي و اختياري قانوني اندوخته

هاي وارده در سالهاي قبل بايد معادل يک  از سود خالص شرکت پس از وضع زيان - 97 ماده

 مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح يقانون اليحه« ۱۴۰بيستم آن بر طبق ماده 

هر تصميمي بر خالف  اين امر  . به عنوان اندوخته قانوني موضوع شود »۱۳۴۷ ماه اسفند

  .باطل است
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هر سال را  خالصمجمع عمومي عادي، قسمتي از سود  تصويبتواند با  مديره مي هيأت -98 ماده

  .ها اختصاص دهد به ساير اندوخته

  تقسيم قابل سود

مجمع هاي اختياري بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب  ندوختهتقسيم سود و ا -99 ماده

  .عمومي عادي جايز خواهد بود

  

  سهام صاحبان به سود پرداخت

پرداخت سود به صاحبان سهام پس از تصويب مجمع در خصوص ميزان و مهلت  -100 ماده

 »اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت« ۲۴۰مطابق با مفاد ماده پرداخت سود، 

  .گيرد مي صورت

  

  الرعايه مقررات الزم: بخش هشتم

هاي  تابع تصميمات شوراي پول و اعتبار و ابالغيه  نرخ سود تسهيالت اعطايي شرکت -101 ماده

  .بانک مرکزي خواهد بود

مبلغي خارج از قرارداد با مشتري تحت عنوان وديعه و نظاير  هيچشرکت مجاز به اخذ  -102 ماده

  .باشد آن، نمي

  .باشد نمي اشخاص مشتريان و ساير ي سپرده ازشرکت مجاز به دريافت و نگهدار -103 ماده

درصد از منابع در اختيار خود را به عمليات  ۸۵شرکت مکلف است همواره حداقل  -104 ماده

در هر حال، . پرداخت تهيه کاالهاي موضوع عمليات ليزينگ تخصيص دهد ليزينگ و پيش

درصد  ۲۰شده بابت تهيه کاالهاي موضوع عمليات ليزينگ نبايد از  پرداخت  وجوه پيش

  .منابع در اختيار شرکت تجاوز نمايد

درصد مجموع حقوق  ۵حداکثر مجموع مانده تسهيالت اعطايي به هر مشتري نبايد از  -105 ماده

 .شده شرکت تجاوز نمايد هاي مالي حسابرسي صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت
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از دو  مانده تسهيالت دريافتي از مؤسسات اعتباري براي شرکت در هر زمان نبايد بيش - 106 ماده

هاي مالي حسابرسي شده  برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرين صورت

 .باشد

درصد مجموع حقوق صاحبان  ۵۰مانده پيش دريافت از مشتريان در هر زمان نبايد از  -107 ماده

  .شده شرکت بيشتر شود هاي مالي حسابرسي سهام مندرج در آخرين صورت

مندرج در اساسنامه ثبت شده شرکت و  انجام عمليات ليزينگ، در خارج از نشاني -108 ماده

  .باشد نامه فعاليت شرکت، ممنوع مي اجازه

تضمين  براي است، آن سهامداران به متعلق که را خود سهام تواند شرکت نمي -109 ماده

  .به عنوان وثيقه بپذيرد شده يا تعهدات ايجاد و اعطايي تسهيالت

شود، مسئول و  مي در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريانشرکت  -110 ماده

نيز مسئول خساراتي شرکت مديرعامل  و مديره هيأتاعضاي . باشد متعهد جبران مي

از قوانين و مقررات موضوعه و يا اساسنامه  ها د که به علت تخلف هر يک از آنباشن مي

  .شود به صاحبان سهام و يا مشتريان وارد مي ،شرکت

  

   انحالل :نهم بخش

. پذيرد ربط انجام مي در چارچوب قوانين و مقررات ذيشرکت و ورشکستگي انحالل  -111 ماده

شرکت بايد به نحوي انجام پذيرد که تعهدات شرکت در و ورشکستگي ترتيبات انحالل 

در هر حال پرداخت مطالبات ناشي از پيش . مقابل مشتريان به طور کامل انجام شود

  .باشد ولويت ميدريافت اخذ شده از مشترياني که کاالي آنها تحويل نشده داراي ا

  

  و تصفيه شرکتانحالل اختياري 

 قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«، شركت با رعايت قانون تجارتاختياري انحالل . -112 ماده

دستورالعمل اجرايي تاًسيس، فعاليت و نظارت بر ، »۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت

 .گيرد و ساير مقررات مربوطه صورت مي )واسپاري( هاي ليزينگ شركت
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جمهوري نحالل اختياري شرکت موکول به اعالم قبلي و مکتوب به بانک مرکزي ا -113 ماده

و سازمان مرکزي کسب موافقت بانک و  سازمان بورس و اوراق بهادار واسالمي ايران 

 .باشد يادشده و طي مراحل قانوني مي

تواند رأي به انحالل  مديره مي هيأتالعاده شرکت، به پيشنهاد  عمومي فوق مجمع -114 ماده

مديره بايد شامل داليل و عواملي باشد  هيأتگزارش پيشنهادي . شرکت بدهدي اختيار

. اند شرکت را ارائه نمودهاختياري مديره به استناد آن، پيشنهاد انحالل  هيأتکه اعضاي 

شرکت قرار  حسابرس و بازرس قانونياين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار 

گيري در  تصميم. به مجمع ارائه شود بازرس قانونيحسابرس و گرفته و با اظهارنظر 

در مجمع  حسابرس و بازرس قانونيمديره بدون قرائت گزارش  هيأتخصوص پيشنهاد 

، با موضوع انحالل اختياري شرکت، با هالعاد مجمع عمومي فوق. باشد پذير نمي امکان

  .درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت ۷۵حضور حداقل 

به بانک مرکزي شرکت بايد اختياري ع انحالل وبا موضالعاده  مع عمومي فوقمصوبه مج -115 ماده

  .تسليم شود ايران و سازمان بورس و اوراق بهادارايران  جمهوري اسالمي

منحل گردد، تصفيه امور  اين اساسنامه ۱۱۵الي  ۱۱۲مواد  طبق مندرجاتهرگاه شرکت  -116 ماده

 .واهد آمدآن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خ

  

  شرکتانحالل قهري 

توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران لغو شود،  شرکتتأسيس  نامه اجازههرگاه  -117 ماده

شود و  برگزار ميشرکت العاده براي تصويب انحالل  بالفاصله مجمع عمومي فوق

  . گردد جلسه مربوطه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران تسليم مي صورت

عاليت شرکت توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران لغو شود؛ نامه ف هرگاه اجازه -118 ماده

العاده براي تصويب انحالل شرکت  مجمع عمومي فوق ،حسب دستور بانک مرکزي

و سازمان جلسه مربوطه به بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران  شود و صورت برگزار مي

  . گردد مي تسليم بورس و اوراق بهادار



٣١  

تا خاتمه تصفيه و آگهي ختم عمل، طبق دستور بانک  نامه جازهاشرکت از تاريخ الغاي  - 119 ماده

 .نمايد عمل مي و با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مرکزي جمهوري اسالمي ايران

  

 ساير موارد: دهم بخش

اوراق  بورسثبت شده نزد سازمان  يها شرکت در فهرست شرکتکه نام  يتا زمان -120 ماده

ت مقررات ابالغ شده يشرکت ملزم و متعهد به رعاارکان  هيبهادار درج شده باشد، کل

تهران و يا بورس اوراق بهادار شرکت ن يتوسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچن

  .باشند گيرد، مي فرابورس ايران که معامالت سهام شرکت در آن صورت مي

، »تقانون تجار«است، مشمول مقررات   بيني نشده  مواردي که در اين اساسنامه پيش -121 ماده

قانون بازار « ،»۱۳۴۷ ماه اسفند مصوب تجارت قانون از قسمتي اصالح قانوني اليحه«

دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت ” ،»اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران

مصوبات شوراي پول و  مصوب شوراي پول و اعتبار، ،“ )واسپاري(هاي ليزينگ  بر شرکت

سازمان  ضوابطهاي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران،  هاعتبار، دستورات و بخشنام

 .ربط خواهد بود وانين و مقررات ذيو ساير ق بورس و اوراق بهادار

هر گونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به اخذ موافقت قبلي بانک مرکزي جمهوري  -122 ماده

  .باشد اسالمي ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار مي

العـاده   جمع عمـومي فـوق  به تصويب م .........تبصره در تاريخ  ۲۱ و ماده ۱۲۲تمل بر مشاين اساسنامه، 

  .رسيده است

  

  

 رييس مجمع                                                     نظار                                                      منشي


