
 بهادار اوراق و بورس سازمان

 شده ثبت شركتهاي نمونة اساسنامة
 

 

 

 1 - ث فرم

 اساسنامه

 بهادار اوراق و بورس سازمان نزد شده ثبت عام سهامي شركتهاي

 پولي و مالي نهادهاي استثناي به
 

 

 

 ساختمان پدیده شاندیز ) سهامي عام (شركت ابنیه و 
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 شركت اصلي مركز و تابعیت مدت، موضوع، نام، شركت، تشكیل: اول بخش

 
 

 شركت نوع و نام - 1 مادة

كه در اين اساسنامه از اين پس، شركت  )سهامي عام( ابنیه و ساختمان پدیده شاندیزنام شركت عبارتست از شركت 

 .شود ناميده مي

 

 شركت موضوع - 2 مادة

 مديريت و مباشرت در انجام كليه امور ساختماني، راه سازی و شهرسازی. – 1

 مديريت و مباشرت در ايجاد مجتمع های مسکوني، اداری، تفريحي، تجاری و تاسيسات زيربنايي شهری. – 2

 ها در داخل و خارج از كشور. هرکمديريت و مباشرت در بازسازی و عمران بافت های شهری و احداث ش – 3

 مديريت و مباشرت در بازسازی، مقاوم سازی و بهسازی بناهای فرسوده. – 4

 احداث و راه اندازی كارخانجات در راستای تحقق اهداف شركت. – 5

انجام و ارائه خدمات  از جمله مباشرت در حوزه های گردشگری و صنايع دستي و ميراث فرهنگي و سرمايه گذاری، مديريت – 6

 در كليه امور مرتبط با موارد مذكور پس از اخذ مجوزهای قانوني.
ر آالت، و صادرات كليه كاالهای مجاز شامل ماشين آالت، ابزا انجام كليه امور تجاری و بازرگاني از قبيل خريد، فروش، واردات – 7

لوازم يدكي، مواد اوليه و ملزومات و قطعات يدكي و توزيع و پخش آنها به طور كلي انجام كليه عمليات تجاری كه به طور مستقيم 
 يا غير مستقيم با موضوع فعاليت شركت ارتباط داشته باشند پس از اخذ مجوزهای الزم.

 

 شركت مدت - 3 مادة

 .نامحدود خواهدبودفعاليت شركت از تاريخ تأسيس به مدت 

 

 شركت اصلي مركز و تابعیت – 4 مادة

 است. انتقال مركز اصلي شركت به هر خراسان رضويدر استان  شاندیزتابعيت شركت ايراني است. مركز اصلي شركت شهر 

به  شهر، بناباشد، ليکن تعيين و تغيير نشاني در همان  العاده مي شهر ديگر در داخل كشور منوط به تصويب مجمع عمومي فوق
نمايندگي  تصويب هيئت مديره صورت خواهد گرفت. هيئت مديرة شركت ميتواند در هر موقع در داخل يا خارج از كشور، شعبه يا

 .داير يا منحل نمايد
 
 
 
 

 



 سهام و سرمایه: دوم بخش
 

 سهام تعداد و سرمایه میزان – 5 مادة

 ريال است كه به  سیزده هزار و پانصد میلیارد ريال معادل   13.500.000.000.000 سرماية شركت مبلغ 

 .است شده و تماماً پرداخت گرديده هزار ريالي با نام تقسيم سهم عادی يك   13.500.000.000

 

 سهم ورقة – 6 مادة

مديران  ازكلية سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشکل، چاپي و دارای شمارة ترتيب بوده و بايد به امضای دو نفر 

 :شركت برسد. اين اوراق بايد ممهور به مهر شركت باشد. در ورقة سهم نکات زير بايد ذكر شود

 نام شركت و شمارة ثبت آن نزد مرجع ثبت شركتها و سازمان بورس و اوراق بهادار،  •

 شمارة ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، •

 آن، مبلغ سرماية ثبت شده و مقدار پرداخت شدة •

 نوع سهام، •

 مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد و حروف، •

 تعداد سهامي كه هر ورقه نمايندة آن است، •

 .نام و شمارة ملي دارندة سهم •

 

 سهام انتقال – 7 مادة

نشده  حذفنقل و انتقال سهام شركت، تا زماني كه نام شركت از فهرست شركتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
در دفتر ثبت  باشد. انتقال سهام بايستي باشد، منحصراً از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران امکانپذير مي

نمايد. هويت كامل و  سهام شركت به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا
شده و به امضای انتقال گيرنده  ي انتقال گيرنده نيز از نظر اجرای تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيدنشان

نشاني انتقال گيرنده كه از معامالت  يا وكيل يا نماينده او برسد. تشريفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شركت و ثبت و تغيير
بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس  راق بهادار تهران و يا فرابورس ايران ناشي ميشود تابع مقررات شركتدر شركت بورس او

اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي  ايران خواهد بود. تملك يا تحصيل هر بخش از سهام شركت، متضمن قبول مقررات

 .سهامداران است

 سهام بودن تقسیم قابل غیر – 8 مادة
 .سهام شركت غير قابل تقسيم است. مالکين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك شخص نمايندگي بدهند

 
 

 



 شركت سرمایة تغییرات: سوم بخش
 

 سرمایه تغییرات بر حاكم مقررات – 9 مادة
 

ثبت  اوراق بهادار و دستورالعملتغييرات سرماية شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، قانون بازار 

 .شود و عرضة عمومي اوراق بهادار، مصوب شورای عالي بورس انجام مي

 

 سرمایه تغییرات تصویب – 10 مادة

مجمع  العاده است. دعوت از اين هرگونه تغيير در سرماية شركت اعم از كاهش يا افزايش منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوق
 .باشد مي تغيير سرمايه، موكول به اعالم تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت قوانين و مقرراتبرای بررسي موضوع 

بهادار، ظرف  و اوراق بورس تواند به هيئت مديره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان  العاده مي مجمع عمومي فوق تبصره

است، افزايش  مجمع مشخص نموده اية شركت را تا مبلغ معيني از طريقي كه اينمدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند، سرم

 .دهد

 

 سرمایه افزایش شیوة – 11 مادة

 العاده و با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش سرماية شركت با تصويب مجمع عمومي فوق

 :زير امکانپذير است باشد. تأدية مبلغ اسمي سهام جديد به يکي از طرق مي

 پرداخت نقدی مبلغ اسمي سهام،  •

 تبديل مطالبات نقدی حال شدة اشخاص از شركت به سهام جديد،  •

 انتقال سود تقسيم نشده، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرماية شركت،  •

  تبديل اوراق مشاركت شركت به سهام •

 .سرمايه ممنوع استانتقال اندوختة قانوني به  تبصره

 

 مطالبات محل از جدید سهم مبلغ تأدیة – 12 مادة

جديد  العاده، تأدية مبلغ اسمي سهام در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدی سهامداران، در مجمع عمومي فوق

 .باشد توسط سهامداران موكول به اعالم موافقت هر يك از آنان مي

گرديده و در صورت  سهامداران بابت سود با تصويب يا اجرای افزايش سرمايه از اين محل، حال شده تلقيمطالبات نقدی  تبصره

 .شود مطالبة سهامداران پرداخت مي
 
 
 

 



 جدید سهام خرید در تقدم حق – 13 مادة

 باشند، حق تقدم در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك مي
كه  شود. اين مهلت از روزی دارند. اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پيشنهاد هيئت مديره تعيين مي

 .روز نخواهد بود 60گردد، شروع شده و كمتر از  نويسي تعيين مي برای پذيره

 

 تقدم حق گواهیهاي ارسال و سرمایه افزایش اعالم – 14 مادة

و يا  نويسي به آخرين آدرس اعالم شدة سهامداران نزد شركت تقدم بايد توسط پست سفارشي قبل از شروع پذيره نامة حق گواهي
و يا انتشار  نويسي سهام جديد بايد با درج در روزنامة كثيراالنتشار شركت گذاری مركزی، ارسال شود. اعالمية پذيره شركت سپرده

 .وان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار(، به اطالع سهامداران برسددر سامانه كدال )به عن

 

 سهام صرف – 15 مادة

مبلغي  تواند به پيشنهاد و گزارش هيئت مديره مقرر نمايد كه برای افزايش سرمايه، سهام جديدی به العاده مي مجمع عمومي فوق
 تعيين گردد مشروط بر اينکه نحوة صرف اضافه ارزش سهام فروخته شده در همان مجمعمازاد بر مبلغ اسمي سهم به فروش برسد، 

 

 سرمایه كاهش – 16 مادة

تواند  مي         العادة شركت عالوه بر كاهش اجباری سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرماية شركت، مجمع عمومي فوق
سرمايه  طور اختياری نيز اتخاذ تصميم كند، مشروط برآنکه بر اثر كاهش شركت بهپيشنهاد هيئت مديره، درمورد كاهش سرماية  به

نسبت متساوی  ای وارد نشود. كاهش اختياری سرمايه از طريق كاهش بهای اسمي سهام به به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه

 .شود و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم به صاحبان آن انجام مي

 

 مشاركت اوراق انتشار – 17 مادة

عمومي  تواند با تصويب مجمع عمومي عادی صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام نمايد. دعوت از مجمع شركت مي
مقررات ثبت  عادی جهت بررسي موضوع انتشار اوراق مشاركت، موكول به اعالم تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت

كه نبايد از دو  تواند به هيئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معيني باشد. مجمع عمومي عادی مي اق بهادار ميو عرضة عمومي اور
معيني كه مجمع مشخص  سال تجاوز كند، پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، نسبت به انتشار اوراق مشاركت تا مبلغ

 .است، مبادرت نمايد نموده

 .پذيرد العاده صورت مي مشاركت قابل تبديل و يا تعويض با سهام با تصويب مجمع عمومي فوق انتشار اوراقتبصره 

 

 

 

 

 



 مجامع عمومي: بخش چهارم
 

 وظایف و اختیارات مجامع عمومي – 18مادة 

عمومي  مجامعالعادة شركت، همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجارت برای  وظايف و اختيارات مجامع عمومي عادی و فوق

 .العادة شركتهای سهامي عام است عادی و فوق

 :شوند مجامع عمومي شركت با رعايت مفاد قانون تجارت، به صورت زير تشکيل مي

 مجمع عمومي عادی: اين مجمع بايد حداقل هر سال يکبار، حداكثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالي،  - 1

 :کيل شودبرای رسيدگي به موارد زير تش

 استماع گزارش مديران در خصوص عملکرد سال مالي قبل، •

 استماع گزارش بازرس يا بازرسان، •

 بررسي و تصويب صورتهای مالي سال مالي قبل، •

 تصويب ميزان سود تقسيمي، •

 تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضای هيئت مديره، •

 آنها، الزحمة البدل شركت و حق تعيين بازرس يا بازرسان اصلي و علي •

  های شركت و يا انتخاب سامانه كدال )به عنوان های كثيراالنتشار جهت درج آگهي تعيين روزنامه/ روزنامه •

 ،(روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار     

 انتخاب مديران، •

 انتشار اوراق بهادار غيرقابل تبديل يا تعويض با سهام، •

  .باشد قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادی ميساير مواردی كه به موجب  •

 :شود العاده: اين مجمع در هر زمان جهت بررسي موارد زير تشکيل مي مجمع عمومي فوق  - 2

 تغيير در مفاد اساسنامه،  •

 تغيير در ميزان سرمايه )افزايش يا كاهش(،  •

 انتشار اوراق بهادار قابل تبديل و يا تعويض با سهام،  •

 ركت پيش از موعد با رعايت مقررات قانون تجارت، انحالل ش •

 : تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضای هيئت مديره و تعيين بازرس يا بازرسان، به مديرانتبصره

 .باشد شركت مجاز نمي
 
 
 
 

 



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

شخص  شخصاً، يا وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقيقي، و نماينده يا نمايندگان تواند دركلية مجامع عمومي، صاحبان سهام مي
هريك سهم  هم رسانند. هر سهامدار، برای نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وكالت يا نمايندگي حضور به حقوقي، صرف

 .فقط يك رأی خواهد داشت

 :خواهد داشت د با ارائة يکي از مدارک زير حق حضور در جلسة مجمع رادرصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جديتبصره 

 اعالمية خريد سهام،  •

 گواهينامة نقل و انتقال و سپردة سهام،  •

 اصل ورقة سهام،  •

 انفرادی و جمعي گذاری مركزی اوراق بهادار و تسويه وجوه به صورت تاييديه سهامداری صادرشده توسط شركت سپرده •
 

 دعوت به مجامع عموميآگهي  – 20مادة 

گردد  مي های مربوط به شركت در آن منتشر برای تشکيل مجامع عمومي، از طريق درج آگهي در روزنامة كثيراالنتشاری كه آگهي
صاحبان سهام  و يا انتشار اطالعية دعوت در سامانه كدال )به عنوان روش الکترونيکي مورد تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار( از

 .به عمل خواهد آمد. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل تشکيل مجمع، در آگهي ذكر خواهد شددعوت 

 

 دستور جلسه – 21مادة 

دعوت  نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به صراحت درآگهي كنندة آن معين مي دستور جلسة هر مجمع عمومي را مقام دعوت
فعاليت، قابل  ها و تغيير موضوع هيئت مديره، انتخاب بازرس، تقسيم سود و اندوختهذكر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضای 

است، قابل طرح در  بيني نشده باشد. موضوعاتي كه به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پيش نمي "ساير موارد"طرح در بخش 
آن مطلب در دستور جلسه  بوده و به قرارگرفتنمجمع عمومي نخواهد بود، مگر اينکه كلية صاحبان سهام درمجمع عمومي حاضر 

 .رأی دهند

 

 هیئت رییسة مجمع – 22مادة 

 نايب شود. رياست مجمع با رييس يا ای مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي مجامع عمومي توسط هيئت رييسه
باشد. در  مديره انتخاب شده منظور از طرف هيئتمديره و در غياب آنها با رياست يکي از مديراني است كه به اين  رييس هيئت

حاضر در جلسه  مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كلية آنها در دستور جلسة مجمع باشد، رييس مجمع از بين سهامداران
بين صاحبان سهام يا  با اكثريت نسبي انتخاب خواهدشد. دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشي از

 .شوند غير آنها از طرف مجمع انتخاب مي

 

 

 

 



 طریقة اخذ رأي – 23مادة 

تشخيص  پذيرد. در صورتي كه به اخذ رأی به صورت شفاهي، مثالً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعالم موافقت صورت مي
اخذ رأی به صورت  گيری به صورت شفاهي امکانپذير نباشد، بازرس قانوني شركت به دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع، رأی

 .كتبي به عمل خواهد آمد

 .اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرس، الزاماً به صورت كتبي خواهد بود: تبصره

 

 حد نصاب ضروري براي رسمیت مجمع عمومي عادي - 24مادة 

حدنصاب  بيش از نصف سهامي كه حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولين دعوتدر مجمع عمومي عادی حضور دارندگان اقالً 
رسميت داشته  مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأی دارند

 .ه باشدگيری خواهد كرد. مشروط بر اينکه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شد و تصميم

 

 اكثریت ضروري آراء مجامع عمومي عادي - 25مادة 

در  عالوة يك آراء حاضر در جلسة رسمي، معتبر خواهد بود، مگر در مجمع عمومي عادی، تصميمات همواره با اكثريت نصف به
مديراني كه  دهنده در عدد مورد انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي است. در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأی

تواند آراء خود  مي دهنده دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأی شود و حق رأی هر رأی بايد انتخاب شوند ضرب مي
 .را بين چند نفر كه مايل باشد تقسيم كند را به يك نفر بدهد يا آن

 

 

 العاده و اخذ رأي حد نصاب ضروري براي رسمیت مجمع عمومي فوق - 26مادة 

 العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب در مجمع عمومي فوق
دارند  شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأی مذكور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت مي

مجمع عمومي  تصميم خواهد نمود مشروط به اينکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات رسميت يافته و اتخاذ

 .العاده همواره با اكثريت دوسوم آراء حاضر در جلسة رسمي، معتبر خواهد بود فوق
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 هیئت مدیره: بخش پنجم
 

 تعداد اعضاي هیئت مدیره - 27مادة 

كه بوسيلة مجمع عمومي عادی از بين صاحبان سهام  شود عضو اصلي اداره مي  پنج ای مركب از  شركت بوسيلة هيئت مديره

 .باشند شوند و همة آنها قابل عزل و انتخاب مجدد مي انتخاب مي

مديره براساس  البدل هيئت عضو علي  دو تواند عالوه بر اعضای اصلي نسبت به انتخاب  مجمع عمومي عادی مي 1تبصرة 

 .اقدام نمايداولويت 

اقتصاد، مديريت  حداقل يکي از اعضای هيئت مديره يا نمايندة وی بايد غيرموظف و دارای تحصيالت مالي )حسابداری، 2تبصرة 

 .های مديريت با گرايش مالي يا اقتصادی( و تجربه مرتبط باشد مالي و ساير رشته

 

 تكمیل اعضاي هیئت مدیره - 28مادة 

 نداشته البدل تعيين نشده يا وجود دليل عدة اعضای هيئت مديره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو عليدر صورتيکه بنا به هر 
مديره دعوت  باشد، هيئت مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي عادی شركت را جهت تکميل اعضاء هيئت

 .نمايند

در مجمع معرفي  حقيقي خود را حداكثر پانزده روز پس از انتخابدر صورتيکه اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره نماينده تبصره 

 حقوقي از عضويت در هيئت مديره مي ننمايند يا به هر دليلي اين پست به مدت يك ماه بالتصدی بماند، در حکم استعفای شخص
 .باشد

 

 استعفاي اعضاي هیئت مدیره - 29مادة 

بازرس  روز قبل موضوع را به هيئت مديره و 30د استعفاء دهد، بايد حداقل در صورتيکه هر عضو هيئت مديره بخواهد از سمت خو
 .اطالع دهد

 

 غیبت در جلسات هیئت مدیره - 30مادة 

 عدم حضور هر يك از اعضای هيئت مديره يا نمايندة وی بيش از چهار جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال
هيئت  شود. تشخيص موجه بودن غيبت برعهدة سلب عضويت وی در هيئت مديره ميخود موجب  شمسي بدون عذر موجه، خودبه

 .مديره است
 

 

 مدت مأموریت مدیران - 31مادة 

كماكان  مدت مأموريت مديران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق

 .بالمانع است های بعد البدل برای دوره بود. تجديد انتخاب اعضاء هيئت مديره و اعضاء عليمسئول امور شركت و اداره آن خواهند 
 



 

 سهام وثیقه - 32مادة 

مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه  سهم از سهام شركت را درتمام مدت  ده هزار هريك از مديران بايد حداقل تعداد 

است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً بر شركت  برای تضمين خساراتي است كه ممکنبه صندوق شركت بسپارد. اين سهام 
مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شركت دريافت  وارد شود. سهام مذكور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديری

اند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رأی آنها م نداشته است، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد

 .در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود

 

 مدیره رییس، نایب رییس و منشي هیئت - 33مادة 

 كه العاده طور فوق مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف يك هفته بعد از جلسه مجمع عمومي عادی يا عادی به هيئت
حقيقي  مديره را انتخاب كرده است تشکيل خواهد شد، از بين اعضای خود، يك رييس و يك نايب رييس كه بايد شخص هيئت

مديره نخواهد  هيئت نمايد. مدت رياست رييس و نيابت نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در مديره تعيين مي باشند برای هيئت
مديره يك نفر  اعضای هيئت باشند. درصورت غيبت رييس و نايب رييس، انتخاب مجدد ميبود. رييس و نايب رييس قابل عزل و 
خود يا خارج از خود، يك نفر را به  مديره از بين نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد. هيئت از اعضای حاضر در جلسه را تعيين مي

 .نمايد عنوان منشي برای مدت يکسال انتخاب مي

 

 مدیره جلسات هیئتتشكیل  - 34مادة 

 ماه مديره در مواقع مقتضي كه فاصلة آنها از يك شود. هيئت ترتيب برگزاری جلسات هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين مي
مديرعامل  مديره و همچنين در موارد ضروری به دعوت رييس و يا دو نفر از اعضاء هيئت تجاوز نکند و به دعوت كتبي رييس يا نايب

شد. چنانچه در  مديره فاصلة متعارفي رعايت خواهد خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوتنامه و تشکيل جلسة هيئتتشکيل جلسه 
برای مديراني كه در همان  مديره، تاريخ تشکيل جلسه بعد تعيين و در صورتجلسه قيد شود، ارسال دعوتنامه هريك از جلسات هيئت

محل ديگری كه در دعوتنامه  مديره در مركز اصلي شركت يا در هر سات هيئتاند ضرورت نخواهد داشت. جل جلسه حضور داشته

 .تعيين شده باشد تشکيل خواهد شد

 

 حد نصاب و اكثریت الزم براي رسمیت جلسة هیئت مدیره - 35مادة 

 تصميماتمديره در آن جلسات حضور داشته باشند.  مديره در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضای هيئت جلسات هيئت

 .مديره با موافقت اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود هيئت

 

 مدیره صورتجلسات هیئت - 36مادة 

مديران  ای تنظيم شود كه به امضای كلية مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديره، بايد صورتجلسه برای هريك از جلسات هيئت
گردد. نظر هريك  مي متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورتجلسه ذكرای از مذاكرات و همچنين تصميمات  حاضر و غايب و خالصه

 .قيد شود از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد بايد در زير صورتجلسه

 



 مدیره اختیارات هیئت - 37مادة 

 معامالت مربوط به موضوع شركت كه انجام و اتخاذ تصميمنام شركت و هر نوع عمليات و  مديره برای هرگونه اقدامي به هيئت

 :دربارة آنها در صالحيت مجامع عمومي نباشد، دارای اختيارات نامحدود است، از قبيل

اشخاص حقيقي  نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، كلية ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع قضايي و ساير -
 و حقوقي،

 های داخلي شركت به پيشنهاد مديرعامل، ويب آيين نامهتص -

 ها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران، اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحالل نمايندگي -

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

 بيني و تصويب بودجة ساالنة شركت، پيش -

 نام شركت نزد بانکها و مؤسسات قانوني ديگر، نوع حساب و استفاده ازآن بهافتتاح هر  -

 دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت، -

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

باشد و انجام  بط با موضوع شركتانعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ و يا اقالة آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرت -
 اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد كلية ايقاعات، 2كلية عمليات و معامالت مذكور در مادة 

عالئم تجاری  اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملة كلية حقوق غيرمادی يا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا -
 سرقفلي و كلية امتيازات متصوره، رايت، و صنعتي، كپي

 .گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها به امانت -

 تحصيل تسهيالت از بانکها و مؤسسات رسمي با رعايت مقررات اساسنامة حاضر، -

 گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كراراً، رهن -

 دادسراها، مراجع ها، اقامة هرگونه دعوای حقوقي و كيفری و دفاع از هر دعوای حقوقي و كيفری اقامه شده، در هريك از دادگاه -
در مقابل هر دعوای اقامه شده  قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداری، از طرف شركت؛ دفاع از شركت

اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداری؛ با حق  ر هريك از مراجع قضايي يا غيرقضاييعليه شركت چه كيفری و چه حقوقي د
مورد نياز در دادرسي از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات،  حضور و مراجعه به مقامات انتظامي و استيفای كلية اختيارات

ي، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، واخواهي و اعادة دادرس اعتراض به رأی، درخواست تجديدنظر، فرجام،
به سند طرف و استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری يا توافقنامه  ادعای جعل يا انکار و ترديد نسبت

 حکم نهايي و قطعي داور، درخواست دعوا به داوری و تعيين و گزينش داور منتخب ) با حق صلح يا بدون آن(؛ اجرای داوری و ارجاع
انتخاب و عزل  به و وجوه ايداعي و تعقيب آنها، تعيين مصدق و كارشناس، صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن واخذ محکوم

آنها،  متقابل و دفاع در مقابل وكيل و نماينده با حق توكيل مکرر، اقرار در ماهيت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای
ضرر و زيان ناشي از جرائم و امورمشابه  ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين

 ديگر،

 های مالي ساالنه و گزارش فعاليت هيئت مديره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظيم صورت -

 ماهه به حسابرس و بازرس، 6های مالي  ع سه ماهه و ارائة صورتای در مقاط های مالي ميان دوره تنظيم صورت -



 العاده و تعيين دستور جلسة آنها، دعوت مجامع عمومي عادی و فوق -

 پيشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوختة قانوني، -

 پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام، -

 پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاده، -

 

 مدیره پاداش اعضاء هیئت - 38مادة 

 از هرسال طبق تصميم مجمع عمومي، ممکن است نسبت معيني از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصالح قسمتي
سهام  مديره گذارده شود. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از سه درصد سودی كه همان سال به صاحبان قانون تجارت در اختيار هيئت

 .شود تجاوز كند پرداخت مي

 

 معامالت مدیران با شركت - 39مادة 

شريك يا  مديره يا مديرعامل شركت مديره و مديرعامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتهايي كه اعضای هيئت اعضای هيئت
حساب شركت  كت يا بهمديره در معامالتي كه با شر توانند بدون تصويب هيئت مديره يا مديرعامل آنها باشند، نمي عضو هيئت

 .تجارت مقرر شده است طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. احکام اينگونه معامالت در قانون شود به مي
 

 اعطاي وام یا اعتبار به مدیران - 40مادة 

نمايند  يا اعتباری از شركت تحصيل گونه وام مديره به استثناء اشخاص حقوقي، حق ندارند هيچ مديرعامل شركت و اعضاء هيئت
اين ماده  خودی خود باطل است. ممنوعيت مذكور در گونه عمليات به تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين و شركت نمي

همچنين شامل  كنند و مديره شركت مي مديره، درجلسات هيئت شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيئت
 .گردد پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده هم ميهمسر و 

 

 رقابت مدیران با شركت - 41مادة 

مديری  دهند. هر توانند معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام مديران و مديرعامل نمي
از ضرر در اين  ده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظوركه از مقررات اين ما

 .ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت

 

 مدیر عامل - 42مادة 

نمايد  ركت انتخابمديره بايد يك نفر شخص حقيقي را از بين اعضاء خود يا خارج از هيئت مديره را به عنوان مديرعامل ش هيئت
مشروحه  تواند قسمتي از اختيارات مديره مي و حدود اختيارات، مدت تصدی، حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين كند. هيئت

محسوب و از  شركت را به مديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل شركت درحدود اختياراتي كه به او تفويض شده، نمايندة 37در مادة 
 عضويت او در هيئت عامل او از مدت مديره باشد، دورة مديريت حق امضاء دارد. در صورتي كه مديرعامل عضو هيئتطرف شركت 

 .مديرة شركت باشد تواند در عين حال رييس هيئت مديره بيشتر نخواهد بود. مديرعامل شركت نمي



ثبت شركتها اعالم  مديره به ادارة صورتجلسة هيئتای از  نام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، بايد با ارسال نسخهتبصره 

 .و پس از ثبت در روزنامة رسمي آگهي شود

 

 عامل بالتصدي بودن سمت مدیریت – 43مادة 

ظرف  دليل استعفا، بركناری، فوت يا هر دليل ديگری، سمت مدير عاملي شركت بالتصدی شود، هيئت مديره بايد در صورتيکه به
 از يك كه انتخاب مديرعامل بيش رعايت مواد اساسنامه شخص ديگری را به اين سمت برگزيند. در صورتيحداكثر يك ماه با 

كلية وظايف و  هفته طول بکشد، هيئت مديره بايد تا انتخاب مديرعامل مطابق اين ماده، يك نفر را به عنوان نماينده با دارا بودن

 .نتخاب نمايدهای مدير عامل با تصريح حدود اختيارات ا مسئوليت

 

 صاحبان امضاي مجاز - 44مادة 

طي  شود. اسامي اين اشخاص مديره تعيين كند، امضاء مي كلية اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت، توسط اشخاصي كه هيئت

 .شود ها جهت درج در روزنامة رسمي اعالم مي ای به ادارة ثبت شركت صورتجلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بازرس: بخش ششم

 
 

 انتخاب بازرس - 45مادة 

 علي مجمع عمومي عادی در هر سال بايد از بين مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، يك بازرس اصلي و
سال تعيين  يك البدل را برای انجام وظايف و مسئوليتهای مقرر در قوانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامة شركت، برای مدت

 .نمايد

 

 وظایف بازرس - 46مادة 

 :های زير را برعهده دارد های قانوني، وظايف و مسئوليت بازرس عالوه بر مسئوليت

 های ها و دستورالعمل نامه های مالي بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسي ملي و آئين اظهارنظر درخصوص صورت (1
 اجرايي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،

 ارائة گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و مقررات توسط مديران، (2

 

 الزحمة بازرس حق – 47مادة 

وجه،  گردد بازرس، مديران، كاركنان و افراد تحت تکفل آنها حق ندارند الزحمة بازرس توسط مجمع عمومي عادی تعيين مي حق
يا به حساب  به تصويب مجمع عمومي رسيده، از شركت دريافت دارند يا در معامالت با شركت دارايي و امتيازات ديگری غير از آنچه

 .شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم شركت نمايند
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حسابهاي شركت: بخش هفتم

 
 

 سال مالي - 48مادة 

 .رسد مي پايان بههمان سال  اسفند ماهپايان شود و در  هر سال آغاز مي  اول فروردین ماه سال مالي شركت از روز 

 

 حسابهاي ساالنه - 49مادة 

دربارة  مديرة شركت بايد حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضای هرسال مالي، صورتهای مالي شركت را به ضميمة گزارشي هيئت

 .فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به بازرس ارائه نمايد

 

 صورتهاي مالي - 50مادة 

به  ماه پس از انقضای سال مالي شركت برای تصويب 4های مالي حسابرسي شده هر سال مالي، بايد حداكثر ظرف مدت  صورت

 .مجمع عمومي عادی تقديم گردد

 

 اندوختة قانوني و اختیاري - 51مادة 

عمومي  مديره و تصويب مجمع شنهاد هيئتشود. به پي وضع اندوختة قانوني از سود خالص شركت مطابق قانون تجارت انجام مي

 .شود ها كنار گذاشته عادی، ممکن است قسمتي از سود خالص برای تشکيل ساير اندوخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 انحالل و تصفیه: بخش هشتم
 

 موارد اختیاري انحالل شركت - 52مادة 

مديره  انحالل شركت بدهد. گزارش پيشنهادی هيئتتواند رأی به  العادة شركت، به پيشنهاد هيئت مديره مي مجمع عمومي فوق
 گزارش بايد اند. اين بايد شامل داليل و عواملي باشد كه اعضای هيئت مديره به استناد آن، پيشنهاد انحالل شركت را ارائه نموده
درخصوص  گيری يمقبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس شركت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصم

موضوع انحالل  العاده، با باشد. مجمع عمومي فوق پذير نمي پيشنهاد هيئت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان

 .درصد از دارندگان سهام رسميت خواهد يافت 75اختياری شركت، با حضور حداقل 

 

 تصفیه - 53مادة 

 .آمد تصفية امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهدهرگاه شركت طبق مندرجات مادة فوق منحل گردد، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 سایر موارد: بخش نهم

 
 

 مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار - 54مادة 

كه  همچنين تا زمانيباشند.  كليه اركان شركت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مي
متعهد به  نام شركت در فهرست شركتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، كليه اركان شركت ملزم و

 آن صورت مي رعايت مقررات ابالغ شده توسط شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران كه معامالت سهام شركت در

 .باشند گيرد، مي

 

 موضوعات پیش بیني نشده - 55مادة 

ضوابط  است، مشمول قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ايران، بيني نشده مواردی كه در اين اساسنامه پيش

 .سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات جاری خواهد بود

 

 مواد اساسنامه - 56مادة 

 مجمع عمومي فوق به تصويب 1399سي ام شهریور ماه تبصره بوده و در تاريخ  11ماده و  56شتمل بر اين اساسنامه، م

 .باشد العاده، رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار مي
 
 

 

 منشي                                                    نظار                                                  رییس مجمع              


