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 بسمه تعالی
 

 سهامی خاص فوالد ایرانآهن و مرکز تحقیقات و فناوری  ـ موضوع   ـنام 

 

 سهامی خاص وری آهن و فوالد ایرانمرکز تحقیقات و فنا :نام شرکت عبارت است از ـ1ماده 

 ماده 2ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :

 های های فناوری در زمینهستورالعملهای دانشگاهی به دهای موجود و تبدیل پژوهشارتقاء فناوری

 تخصصی آهن و فوالد و صنایع وابسته.

  مشاوره درامور فناوری، مدیریتی، بازرگانی و همکاری در تدوین نقشه راه و مسائل راهبردی فوالد

 دهی و رشد تجاری. سودبهره وری در الگوی زیست، کشور به منظور افزایش 

  و ارتقاء کیفیت محصوالت موجود.ارائه فناوری تولید فوالدهای نوین 

 ها، واحدهای تحقیق همکاری و ایجاد ارتباط با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه

المللی و واحدهای ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز تحقیقاتی ملی و بینو توسعه، دانشگاه

 صنعتی .

 های پایداری در صنعت فوالد.کسب آخرین اطالعات از دستاوردهای علمی، صنعتی و شاخص 

 .تدوین استانداردهای فوالدها 

 های صادرات و یا واردات تکنولوژی و همچنین خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و پایلوت

 مرتبط با صنعت آهن و فوالد.

 مصرف زیست و های زیست محیطی، اصالح الگوی های کاهش آلودگیتوسعه و ابداع روش

 چنین بازیافت مواد در صنایع فوالد.)مواد و انرژی( و هم

  منسجم مدیریت دانش.و ساختار ایجاد یک نظام 

 های آموزشی تخصصی مستقل و یا مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی پیشروی ارائه دوره

 های آموزشی مورد نیاز.جهانی به منظور توانمندسازی منابع انسانی و همچنین تدوین برنامه

 ها و شهرهای مختلف کشور.تاناحداث شعب در اس 

 طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف انجام کلیه عملیات )اعم از خدماتی و غیره( که به

 مرکز الزم و مفید بوده و یا در جهت موضوع مرکز ضرورت داشته باشد.

 مدت شرکت ـ3ماده 
 محدود تعیین شده است .ه مدت نااز تاریخ ثبت ب
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 آن ه هایلی شرکت و شعبمرکز اص ـ4ماده 
 اصفهان  شهرستان  اصفهان استان :شرکتمرکزاصلی 

 دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی، پارک علم و فناوری شیخ بهایی

 15848-11888پستی  کد

 ح و مللحت بداند متتل  شرکت را به هر کجا که صال قانونیمدیره می تواند مرکز هیأت  ـتبصره 
 نماید. تأسیسرا  اییو یا شعبه ه

 

 بخش دوم

 امـرمایه و سهـس

 سرمایه ـ 5ماده
 1000ریالی که  000/000/8 سهم 80000ریال متلسم به  000/000/000/80 سرمایه نلدی شرکت مبلغ

پرداخت و مبلغ  ریال آن نلداً 000/000/400/1مبلغ وسهم بی نام می باشد  0000 و سهم با نام

 طرف صاحبان سهام تعهد شده است. ریال بلیه از 000/000/400/8

 پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام ـ 6ماده 
بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا  4قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور درماده 

مدیره  هیأتمدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و دراین مورد  هیأتمواعدی که طبق تلمیم 
 .ونی اصال ح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمودالیحه قان 53تا  53وفق مواد 

 اوراق سهام ـ7ماده 
ت متحدالشک  و چاپی و دارای شماره کر. اوراق سهام شاست نام با /بی نام  کلیه سهام شرکت

قانون تجارت ملوب  الیحه قانونی اصال ح قسمتی از 62ترتیب و حاوی نکات مذکور درماده 
مدیره تعیین  هیأتمدیران شرکت که از طرف  از نفرمضای دوبه ا بوده و 7531اسفتد ماه 

 ور می گردد.همند خواهد رسید و به مهر شرکت ممیشو

 گواهی نامه موقت سهام ـ8ماده 
ت سهم      هیتامه موقاتازمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گو

 ه آن است.دهد که معرف تعداد و نوع سهام ومبلغ پرداخت شدمی 

 غیر قابل تقسیم بودن سهام ـ9ماده 
لکین مشاع مکلفتد در برابر شرکت تتهابه یک نفر از اتلسیم می باشد مسهام شرکت غیر قاب  
 خودشان نمایتدگی بدهتد.
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 انتقال سهام بانام ـ11ماده 
ال سهام با مدیره ، نل  و انتل هیأتندارند مگر باموافلت  را ق انتلال سهام خودصاحبان سهام ح

ا نمایتدگان دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتلال دهتده و انتلال گیرنده ی نام باید در
انتلال  شرکت حاضر شده نل  و انتلال را گواهی می نمایتد . نل  و دفترمرکزیقانونی آنها باید در

ی را صاحب شریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسسهام بانام بدون رعایت ت
سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی االصول  سهم خواهد شتاخت که

 الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود.  34و  53مواد 

 مسئولیت صاحبان سهام ـ11ماده 
 مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

 

 بخش سوم

ه شرکتتغییرات در سرمای  

 

 ش یا افزایش سرمایه شرکتکاه ـ12ماده 
قانونی اصال ح قسمتی از  ا رعایت ملررات الیحهبایش در سرمایه شرکت زاف هر گونه کاهش یا

 صورت خواهد گرفت. 7531قانون تجارت ملوب اسفتد ماه 

 .ت مدیره باشدأاساستامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هی ـتبصره 

 حق تقدم در خرید سهام جدید ـ13ماده 
صورت افزایش سرمایه ، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که  در

مالکتد حق تلدم خواهتد داشت . ترتیب استفاده از این حق تلدم طبق ملررات الیحه قانونی اصال ح 

 .خواهد بود 7531قسمتی از قانون تجارت ملوب اسفتد ماه 
 

چهارم بخش  

 مجامع عمومی

مقررات مشترک بین مجامع عمومی ـ14ماده   
مدیره  هیأتمدیره دعوت می کتد  هیأتالعاده را عمومی فوقمجامع عمومی عادی ساالنه ومجامع 

ه فوق العاد بطور و همچتین بازرس شرکت می توانتد درمواقع ملتضی مجمع عمومی عادی را
 مع باید در آگهی دعوت قید شود.رجلسه مجدعوت نمایتد. دراین صورت دستو
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 یک پتجم سهامی شرکت را مالک باشتد، حق دارند که دعوت عالوه بر این سهامدارانی که اقالً
مدیره باید  هیأتمدیره خواستار شوند و  هیأتصاحبان سهام رابرای تشکی  مجمع عمومی از 

دعوت کتد .درغیر این ریفات ملرره ت تشیروز مجمع مورد درخواست را با رعا 64حداکثر تا 
بازرس یا بازرسان شرکت خواستار  ازصورت درخواست کتتدگان می توانتد دعوت مجمع را 

بارعایت تشریفات ملرره مجمع مورد تلاضا را  ،شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهتد بود
ه ب یماًصاحبان سهام حق خواهتد داشت مستلروز دعوت نمایتد وگرنه آن گروه از  74حداکثر تا 

دعوت مجمع را رعایت نموده و در  که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع اقدام کتتد بشرط آن
 مدیره و بازرسان تلریح نمایتد . هیأتآگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط 

 شرایط الزم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی ـ15ماده 
مجامع عمومی  ن قطع نظر از عده سهام خود می توانتد درصاحبان سهام یا نمایتدگان آنا 

ی خواهتد داشت مشروط بر این که بهای مطالبه أم رسانتد و برای هریک سهم یک ره به حضور
 د.تپرداخت نموده باش شده سهام خود را کامالً

محل انعقاد مجامع عمومی ـ16ماده   
دعوت  در آگهی ی کهلمح در شرکت یا مجامع عمومی اعم از عاد ی و فوق العاده درمرکز اصلی

 متعلد خواهد شد. م تعیین می شودصاحبان سها

دعوت مجامع عمومی ـ17ماده   
دعوت صاحبان سهام برای تشکی  مجامع عمومی از طریق نشر آگهی درروزنامه کثیراالنتشار 

تاریخ  خواهد آمد و دستور جلسه و عم ه که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ب
 آگهی ذکر خواهد شد. درو مح  تشکی  مجمع با قید ساعت و نشانی کام  

مجمع عمومی حاضر باشتد انتشار آگهی و رعایت  در درمواقعی که کلیه صاحبان سهام ـتبصره 
 .نیست میتشریفات دعوت الزا

دستور جلسه ـ18ماده   
هیأت مدیره و جلسه را  مدیره دعوت شده باشد دستور هیأتوسیله ه هر گاه مجمع عمومی ب

توسط  یبازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید وهرگاه مجمع عمومبه وسیله گاه هر
 ن خواهد شد.یصاحبان سهام دعوت شود دستور جلسه توسط آنان تعی

دستور جلسه در  طور خالصه ذکر گردد مطالبی کهه دستور جلسه باید در آگهی دعوت ب ـتبصره 
 مجامع عمومی مطر ح نخواهد شد . در وجهاشد به هیچ پیش بیتی نشده ب

فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ـ19ماده   
روز  34حداکثر و روز  74حداق   تاریخ تشکی  آنو تامه مجمع عمومیدعوت نشر فاصله بین

 بود. خواهد
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 وکالت ونمایندگی ـ 21ماده 
نمایتده  ری صاحبان سهام وهمچتین حضوکلیه مجامع عمومی حضور وکی  یا قائم ملام قانون در

متزله حضور خود ه شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایتدگی به یا نمایتدگان اشخاص حلوقی ب
 صاحب سهم است.

رئیسه مجمع هیأت ـ21ماده   
در  می شودتوسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک متشی ودوناظر اداره  ع عمومیمجام

 اساستامه پیش بیتی نشده باشد ریاست مجمع بارئیس هیات مدیره   صورتی که ترکیب دیگری در
خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یاکلیه آنها جزو دستورجلسه 
مجمع باشد که دراین صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی 

سهام انتخاب خواهتد شد ولی متشی جلسه ممکن است  انتخاب خواهد شد.ناظران ازبین صاحبان
 صاحب سهم نباشد.

جلسه ها صورت ـ22ماده   
از مذاکرات و تلمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط متشی 

رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت  هیأت امضایترتیب داده می شود که به 
 واهد شد.نگهداری خ

چتانچه تلمیمات مجامع عمومی شام  یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت 
 جلسه مربوطه جهت ثبت و درج درروزنامه رسمی به اداره ثبت شرکتها تلدیم می گردد.

انتخاب مدیران و بازرسان ـ1  

تصویب ترازنامه ـ2  

رموارد اساسنامهکاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر د ـ3  

وادغام وترکیب شرکت انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن ـ4  

اثر تصمیمات ـ23ماده   
مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق ملررات قانون و  سهامداران حاضردر   

اساستامه حاضر تشکی  می گردد نمایتده عموم سهامداران است و تلمیمات آنها برای همگی 
 باشد.می م ولو غایبین و مخالفین  الزام آورصاحبان سها

مجمع عمومی عادی ـ24ماده   
ماه از تاریخ انلضای سال  3دفعه حداکثر ظرف مدت  مجمع عمومی عادی شرکت الاق  سالی یک

 مالی شرکت متعلد می گردد.
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نصاب مجمع عمومی عادی حد ـ25ماده   
لف سهامی که حق رای دارند ضروری بیش از ن درمجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقالً

است. اگر دراولین دعوت حدنلاب مذکورحاص  نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با 
ه نمود ب ی دارند رسمیت یافته و اخذ تلمیم خواهدأحق ر کهحضور هر عده از صاحبان سهامی 

 دعوت اول قید شده باشد. دعوت دوم نتیجه که در شرط آن

یمات در مجمع عمومی عادیتصم ـ26ماده   
درمجمع عمومی عادی تلمیمات همواره با اکثریت نلف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه 

الیحه  33مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذی  ماده دررسمیت خواهد یافت مگر 
 قانونی اصال ح قسمتی از قانون تجارت عم  خواهدشد.

دیاختیارات مجمع عمومی عا ـ27ماده   
قوانین تعیین تکلیف شده یا  در که درباره آنها استثتاء مواردیه مجمع عمومی عادی می تواند ب

سس می باشد تلمیم گیری ؤوم اتخاذ تلمیم درباره آنها درصالحیت مجمع عمومی فوق العاده
 نماید.

نصاب مجمع عمومی فوق العاده حد ـ28ماده   
حاضر باشتد .باید لف سهامی که حق رای دارندمجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش ازندر
رندگان ااولین دعوت حد نلاب مذکور حاص  نشد برای بار دوم دعوت و با حضور د در اگر

شرط ه ق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تلمیم خواهد نمود بحبیش از یک سوم سهامی که 
 وم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.دعوت د در که آن

کثریت در مجمع عمومی فوق العادها ـ29ماده   
کثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی اتلمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با 

 معتبر خواهد بود.

اختیارات مجمع عمومی فوق العاده ـ31ماده   
 یا ادغام  تغییر درموارد اساستامه یادر سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قب  از موعد هرگونه
 در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. متحلراًشرکت وترکیب 

 

 بخش پنجم

مدیره هیأت  

مدیره هیأتعده اعضای  ـ31ماده   
مجمع عمومی عادی از بین به وسیله نفر عضو که  .......مدیره ای مرکب از  به وسیله هیأتشرکت 

 اب  عزل می باشتد.کالً یا بعضاً قشد مدیران صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد 
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 انتخاب مجدد مدیران توسط  مجمع عمومی عادی بال مانع است. ـ تبصره

موریت مدیرانأمدت م ـ32ماده   
تجاوزنخواهد دوسال  اساستامه معین می شود.الکن این مدت ازدر مدیریت مدیرانمدت 

 کرد.انتخاب مجددمدیران بالمانع است.

سهام وثیقه مدیران ـ33ماده   
سهم از سهام شرکت بوده و ورقه  ........ک حداق ل دیران باید در مدت مدیریت خود ماهر یک از م

مدیران متفرداً یا  تللیراتن وثیله و تضمین خساراتی که ممکن است از اسهم مزبور را به عتو
به صتدوق  شرکت بسپارد وثیله بودن ورقه سهم مانع استفاده  ،مشترکاً بر شرکت وارد شود

ناشیه از آن از قبی   حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر   مدیر از حلوق
ن وثیله در امفاصا حساب دوره تلدی  خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عتو

 صتدوق  شرکت باقی خواهد ماند.

رئیس و نایب رئیس هیات مدیره  ـ34ماده   
 بایدشخص کههیات یک رئیس ویک نایب رئیس  ازبین اعضایمدیره در اولین جلسه  خود هیأت

 حلیلی باشتدبرای هیات مدیره تعیین می نماید.
    .مدیره نخواهد بود هیأترئیس بیش از مدت عضویت آنها  در  بت نایب ایمدت ریاست و ن

ازسمت های مذکور عزل  درهر موقع می تواند رئیس ونایب رئیس هیئت مدیره رامدیره  هیأت
 خالف این ماده ملرر شود کان لم یکن خواهد بود. کتد .هرترتیبی

مدیره هیأتقع تشکیل جلسات  موا ـ35ماده  
مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کتد و یا به دعوت کتبی رئیس   هیأت

یا به دعوت مدیرعام   درهر موقع که ضرورت  و مدیره هیأتو یا نایب رئیس و یا دیگر اعضاء 
کتد تشکی  جلسه خواهد داد. چتانچه تاریخ تشکی  جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و  بایجا

ذکر گردد در این صورت ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند 
 ضروری نخواهد بود.

مدیره هیأتمحل تشکیل جلسات  ـ36ماده   
مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر مح  دیگری که در دعوت نامه تعیین شده  هیأتجلسات 

 باشد تشکی  خواهد شد.

حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت  جلسه ـ37ماده   
است.  تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره الزم برای

.تصمیمات باید با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردد  

عتبارتصمیمات اتخاذ شدها ـ38ماده   
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فوق رسیده باشد دارای اعتبار  73بشرح ماده ءاکثریت مدیران حاضر تصمیماتی که به امضا
 بوده وبه منزله تصمیماتی است که از طریق کیه اعضاء هیئت مدیره اتخاذ شده است.

مدیره هیأتجلسات  صورت ـ39ماده   
امضای  اکثریت مدیران به   الق جلسه ای تتظیم و مدیره صورت هیأتبرای هر یک از جلسات 
مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب  هیأتجلسات  درصورت حاضر درجلسه می رسد

می باشتد و خالصه ای از مذاکرات و همچتین تلمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر  
 جلسه مخالف باشد تدرج در صورتتلمیمات م تمام یا بعضی  از هر یک از مدیران که با

  جلسه درج می گردد درصورت

مدیره هیأتاختیارات  ـ41ماده   
نام شرکت و انجام هر گونه عملیات و معامالتی که مربوط ه مدیره برای هر گونه اقدامی  ب هیأت

به موضوع شرکت بوده واتخاذ تلمیم درباره آنها  صریحاً در صالحیت مجامع عمومی قرار 
     ا دارا مدیره مخلوصاً اختیارات زیر ر هیأتباشد دارای وسیع ترین اختیارات است نگرفته 

 :باشدمی 

 سسات خصوصی.ؤنمایندگی شرکت در برابر اشخاص  و کلیه  ادارات دولتی و م ـ1

 .تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل ـ2

 .هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایرانایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در  ـ3

تنبیه  موران و کارکنان شرکت وتعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترفیع وکلیه مأنصب و عزل  ـ4

 وراثسایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری 

 آنها.

  .ترکتصویب بودجه برای اداره کردن ش ـ5

 .سساتؤنام شرکت نزد بانکها و مه افتتاح حساب و استفاده از آن ب ـ6

 .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات ـ7

 .تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ـ8

معاوضه اموال  فروش وعقد هر نوع قرار داد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و  ـ9

غیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله   منقول وغیر منقول  و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و

 .انجام کلیه عملیات و معامالت

 .مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تجارتی و اختراع ـ11

 صندوق های دولتی و خصوصی  و استرداد آنها.به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در  ـ11

ر ه ر مبلغ  و بهه سسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه بهؤتحصیل اعتبار از بانکها وشرکتها و م ـ12

 هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. ر میزان بهره و کارمزد و یاه مدت و به

ن اعم از حقوقی و آدعوی یا انصراف از اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به  ـ13

کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل 
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سازش ادعای جعل  نسبت به سند  طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور 

اشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ن

 و کارشناس اقرار خواه   تعیین مصدق کراراً وو ل غیره با یا بدون حق  و توکیل  و وکیل  در توکیل 

قاطع دعوی  باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب    در ماهیت دعوی وخواه به امری که کامالً

م به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین  مدعی به تقاضای  شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدا

توقیف  اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور 

 چه در دادگاه و چه در ادارات و دو اثر ثبت اسناد. برگ اجرائی و تعقیب  اجرائی و اخذ محکوم 

 .تعیین میزان استهالک ها ـ14

 تنظیم خالصه صورت دارای و  قروض  شرکت هر ششماه یکبار  و دادن آن به بازرس شرکت. ـ15

ت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب کتنظیم صورت دارایی  و دیون شر ـ16

 الیحه قانونی اصالح قسمتی ازقانون تجارت. 232عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق  ماده 

 .امع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنهادعوت مج ـ17

الیحه قانونی اصالح  238و  141پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد  ـ18

 قسمتی از قانون تجارت.

 پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. ـ19

نحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تمثیلی بوده و در حدود مدیره م هیأتاختیارات  ـ 21

 نمی سازد.  مدیره خللی وارد هیأتمقررات صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام 
 مدیره هیأت ءپاداش اعضا ـ41ماده 

خالص  شرکت را به صورت پاداش برای  مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معیتی ازسود 
 .مدیره تلویب خواهد نمود اعضا

 مدیره هیأتلیت اعضا ؤمس ـ42ماده 
مدیره شرکت طبق ملررات الیحه اصالحی قانون تجارت و  هیأت یلیت هر یک از اعضاؤمس

 قوانین جاریه کشور است.

 معامالت  مدیران با شرکت ـ43ماده 
 هیأت یاسسات و شرکتهایی که اعضؤمدیره و مدیر عام  شرکت و همچتین م هیأتاعضای 

د نتمدیره یا مدیر عام  آنها باشتد نمی توا هیأتمدیره و یا مدیر عام  شرکت شریک یا عضو 
مدیره در معامالتی  که با شرکت یا بحساب شرکت می شود. بطور مستلیم یا  هیأتبدون اجازه 

 الیحه 763غیر مستلیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 
 قانونی اصال ح قسمتی از قانون تجارت الزم الرعایه می باشد.

 مدیر عامل ـ44ماده 
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یکتفر شخص حلیلی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عام   مدیره باید اقالً هیأت
یا قسمتی از  مدیره می تواند تمامی هیأترا تعیین کتد  آنشرکت برگزیتد و حدود و اختیارات 

این اساستامه را با حق توکی  به مدیرعام  تفویض نماید. در  34رماده روحه داختیارات مش
 هیأتدر  نمدیره باشد دوره مدیریت عام  از مدت عضویت آ هیأتصورتی که مدیر عام  عضو 

 مدیره بیشتر نخواهد بود.

ارات ره درصورت تمای  می تواند معاونی برای مدیرعام  تعیین و حدود اختیت مدیأهی ـ 1تبصره 
 وی را مشخص نماید.

جلسه  مشخلات و حدود اختیارات مدیر عام  باید با ارسال نسخه ای از صورت نام و ـ 2تبصره
 مدیره به اداره ثبت  شرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیأت

 مدیره در هر موقع می تواند مدیرعام  را عزل نماید. هیأت ـ 3تبصره 

 صاحبان امضای مجاز ـ45ماده 
و سایر اوراق تجارتی  سفته ها نحوه امضای استاد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و

 مدیره تعیین خواهد نمود. هیأت و غیره و نیز اشخاصی  را که حق امضا دارند
 

 بخش ششم

 بازرس

 ترتیب انتخاب و وظایف  بازرس ـ46ماده 
سال مالی شرکت معین  رس علی البدل برای مدت یکمجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک باز

کتد بازرس اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره  می
عملکرد و حساب سود وزیان وترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کتتد 

اند اظهار  تیار مجامع عمومی گذاشتهو همچتین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران دراخ
 نظر کتتد و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کتتد.

 گزارش بازرس باید الاق  ده روز قب  از تشکی  مجمع عمومی  عادی جهت مراجعه صاحبان
تلویب   به  سهام در مرکز شرکت آماده باشد تلمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع

ی اتخاذ شود از ی  و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومصورت دارای
 خواهد بود.ساقط  درجه اعتبار

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجام  ـ تبصره 
 وظایف قانونی وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

 اختیارات بازرس ـ47ماده 
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رهر موقع هر گونه رسیدگی و ورد بازرس علی البدل  می تواند دبازرس اصلی یا برحسب م
بازرسی الزم را انجام داده و استاد و مدارک و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و 

 مورد رسیدگی قرار دهد.

 لیت بازرسئومس  ـ48ماده 
 733البدل در ملاب  شرکت و اشخاص ثالث طبق ملررات ماده  یعل لیت بازرس اصلی یائومس

 .الیحه قانونی اصال ح قسمتی از قانون تجارت می باشد

 حق الزحمه بازرس ـ49ماده 
حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ  

 تلمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

 معامالت بازرس با شرکت ـ51ماده 
     حساب شرکت انجام ه بازرس اصلی و یاعلی البدل نمی توانتد در معامالتی که باشرکت یا ب

 نفع شوند. می گیرد بطور مستلیم یا غیر مستلیم ذی
 

 بخش هفتم

 سال مالی و حسابهای شرکت

 سال مالی ـ 51ماده 
آخر اسفتد همان سال به تاروزمی شود وازفروردین هرسال آغازروز اول  سال مالی شرکت

 ه همان سال می باشد.تا آخر اسفتد ما تأسیساز تاریخ  پایان می رسد اولین سال مالی شرکت

 ماهه حساب شش صورت ـ 52ماده 
ششماه  قانونی  اصال ح قسمتی ازقانون تجارت الاق  هر الیحه751طبق ماده مدیره باید هیأت

 .قروض شرکت را تتظیم کرده به بازرس بدهدی و یکبار خالصه صورت دارای

 حسابهای ساالنه ـ53ماده 
الیحه قانونی اصال ح قسمتی  656ماده  مدیره شرکت باید پس از انلضای هر سال مالی طبق هیأت

همچتین ترازنامه و حساب واز قانون تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال 
درباره فعالیت و وضع عمومی را به ضمیمه گزارشی  عملکرد و حساب سود و زیان شرکت

بیست روز قب  از  شرکت طی سال مالی مزبور تتظیم کتد استاد مذکور در این ماده باید اقالً
تاریخ تشکی  مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با 

 .گردد گزارش بازرس به مجمع  عمومی  صاحبان سهام تلدیم

 حق مراجعه صاحبان سهام ـ 54ماده 
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اصلی  می تواند درمرکز یمااز پانزده روز قب  از انعلاد مجمع عمومی ساالنه هر صاحب سه
حسابها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب  شرکت به صورت

 زیان شرکت رونوشت بگیرد.و  سود

 هالکاتاقالم ترازنامه است ـ 55ماده 
عم  خواهد آمد. در ه های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری بدارایی ارزیابی 

لو آنکه  پس از وضع ر نظر گرفته شود وترازنامه باید استهالک اموال و اندوخته های الزم د
  دارایی استهالک و اندوخته ها سود قاب  تلسیم باقی نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش 

عل  دیگر باید در استهالکات ه بت خواه در نتیجه  استعمال  خواه بر اثر تغییرات فتی و خواه بثا
زیانها و هزیته های احتمالی  و داراییمتظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم 

 باید ذخیره الزم متظور گردد.

 قید مبلغ درذی  ترازنامه آورده شود.تضمین کرده است بایدبا  تعهداتی که شرکت آن را - تبصره

 تقدیم ترازنامه ـ 56ماده 
ضای سال مالی شرکت برای لپس از ان ماه 3حداکثر ظرف مدت  ترازنامه هر سال مالی باید

 تلویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تلدیم گردد. 

 مفاصا ـ 57ماده 
آن سال مالی  یله مفاصامتزه ب مدیره  هیأتترازنامه از طرف مجمع عمومی برای  تلویب

 خواهد بود.

 سود خالص ـ 58ماده 
سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال  مالی، متهای 

 .کلیه هزیته ها و استهالکات و اندوخته ها

 اندوخته قانونی واختیاری ـ 59ماده 
قب  باید معادل یک  بیستم آن بر ص شرکت پس از وضع زیانهای وارده در سالهای از سود خال
عتوان اندوخته قانونی موضوع ه اصال ح قسمتی از قانون تجارت بالیحه قانونی  734طبق ماده 

 شود. هر تلمیمی بر خالف  این امر  باط  است.

 سودقابل تقسیم ـ61ماده 
ی مالهای متهای زیانهای سال  است از سود خالص سال مالی شرکتسود قاب  تلسیم عبارت 
عالوه سود قاب  ه درماده فوق وسایر اندوخته های اختیاری ب مذکور قب  و اندوخته قانونی

تلسیم  سالهای قب  که تلسیم نشده است. تلسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فلط پس از 
 متافع تلسیم ده درصد از سود عادی جایز خواهد بود و در صورت وجودعمومی  تلویب مجمع

 صاحبان سهام الزامی است.بین  هویژه ساالن
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 بخش هشتم

 هـالل و تصفیـانح

  انحالل ـ 61ماده 
 در موارد زیر متح  می شود:شرکت 
 هیأتدر مواردی که بر اثر زیانهای وارده  حداق   نلف سرمایه شرکت از میان برود  ـ7

فاصله  الیحه قانونی اصال ح قسمتی از قانون تجارت بال 737مدیره  مکلف است طبق ماده 
شرکت  یدعوت نماید تا موضوع انحالل یا بلا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را

در همان  باید هددشرکت ن هر گاه مجمع مزبور رای به انحالل مورد شور ورای واقع شود
 جلسه و با رعایت ملررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

 مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نتماید و یا أتهیدر صورتی که  ـ6
نفع می تواند  مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق ملررات قانونی متعلد گردد هر ذی

 انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار  درخواست کتد.
 الیحه قانوین اصال ح قسمتی از قانون تجارت 733موارد مذکور در ماده  ـ5

 مدیرتلفیهدر صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت را متح   نماید ضمن تعیین  ـ تبصره 
روز ازتاریخ تشکی  مجمع عمومی به  3انحالل را ظرف مدت  صورت جلسه و آدرس مح  تلفیه 

 اداره ثبت شرکتها ارسال  تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 تصفیه ـ 62ماده 
بق متدرجات ماده فوق  متح  گردد تلفیه امور آن با متابعت از ملررات مواد هر گاه شرکت ط

 عم  خواهد آمد.ه مربوطه الیحه  قانونی اصال ح  قسمتی از قانون تجارت ب
 

 بخش نهم

 متفرقه

 موارد پیش بینی نشده ـ 63ماده 
 نیر قوانیدر مورد مسائلی که در این اساستامه پیش بیتی نشده است طبق  قانون تجارت و سا

 مملکتی عم  خواهدشد.

 ـ64ماده 
به تلویب مجمع عمومی  ...............در جلسه مورخ تبلره   77ماده و  23این اساستامه در  
 .شد ءن امضاآذی  تمام صفحات  سس رسید وؤم

 

 


