
  براي ثبت یک شرکت در ایران چه باید کرد؟

عموم شرکتها در ایران سهامی خاص میباشند براي ثبت آن باید حداقل سه نفر باشید از آنجا که     -1
تشکیل گروه و انتخاب اعضاي آن بسیار مهم است و با ثبت شرکت و سهامدار شدن هر عضو مالکیت 

کنید ایجاد شده و در صورت بروز اختالف خیلی مشکل میشود سهامدار را از شرکت خارج گرد لذا سعی 
در مرحله اول شرکت با شناخت کامل از همدیگر و یا بصورت خانوادگی با شراکت خواهر و برادر و 

  . درصد سهام را داشته باشید51همسر و پدر و یا مادر و امثالهم تشکیل دهید و خودتان بیش از 

ي سه کلمه در اولین فرصت حداقل ده نام براي شرکت خود انتخاب کنید و سعی شود هرنام دارا  -2
باشد وسپس به نردیکترین اداره ثبت شرکتها مراجعه و فرم تایید نام شرکت را دریافت دارید و با پرداخت 
یک فیش بانکی و ضمیمه نمودن آن به فرم ده نام مزبور را همانجا یادداشت و تحویل دهید و شماره آن 

از نامها تایید میشود و کپی تایید را بگیرید پس از پانزده روز جواب خواهد آمد و احتماال یکی . را بگیرید 
  . واگر نه این فرایند را تکرار کنید 

به موازات به یک بانک مراجعه و تقاضاي افتتاح حساب غیر قابل برداشت براي ثبت شرکت بنمایید  -3
  .کپی کارت ملی و شناسنامه همراه باشد و شماره حساب را یادداشت کنید

مبلغ یک میلیون ریال الزم است که به تفکیک تعداد سهامداران و تعداد  براي ثبت شرکت حداقل -4
  سهام آنها باید به حساب بانکی مزبور واریز گردد و فیش بانکی به تعداد سهامداران تهیه شود 

اظهار نامه ثبت شرکت باید از اداره ثبت شرکتها دریافت گردد و تمام بخشهاي آن به دقت پر شود   -5
سد همزمان فرم صورتجلسه مجمع موسس و عادي و صورتجلسه هیات مدیره هم آماده و به امضابر
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شده وجود دارد که اخذ و امضا شود و مدیر عامل هم تعیین گردد که میتواند خود شما رییس هیات 
  .مدیره و مدیر عامل باشید 

و پرونده تحویل براي ثبت به همراه کلیه مدارك زیر باید به اداره ثبت شرکتها مراجعه شود  -6
کپی شناسنامه و کارت ملی موسسین و در هنگام امضاي دفتر اداره ثبت شرکتها اصل آن الزم :گردد
اساسنامه کامل شده و کلیه صفحات آن امضا  –صورتجلسه مجمع و هیات مدیره    - اظهارنامه . است 

  شرکت  کپی تاییدیه نام –  تاییدیه بانک مبنی بر واریز وجه و فیش بانکی –شود 

    جهت اطالعات بیشتر پیش نویس قانون جدید تجارت ایرا ن به پیوست است

   

   

  

  

  پیش نویس اساسنامه شرکت

  

 

  تابعیت و مرکز اصلی شرکت –مدت  –موضوع  - نام –تشکیل شرکت : بخش اول
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  :تشکیل شرکت-1ماده 

به وجود آید با رعایت قوانین  بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اساسنامه حاضر به وجود آمده یا بعداً
که در موارد بعدي به طور اختصار شرکت ...جاریه و مقررات ذیل الذکر حاضر شرکتی به نام شرکت 

  .نامیده می شود تشکیل می گردد

  نام شرکت-2ماده

  )سهامی خاص . .(    . .    .   .          نام شرکت عبارت است از 

  :موضوع شرکت-3ماده 

  : است از موضوع شرکت عبارت

1-        .....  

2-      .....  

  .تاسیس و یا ایجاد شرکت هاي جدید با و یا بدون مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی -           

انجام بررسی هاي مالی، اقتصادي ، سرمایه گذاري ، ارائه خدمات و نظرات مشورتی به  -           
  .سرمایه گذاران

انجام خدمات کارگزاري سهام و سرمایه گذاري در سهام شرکت ها و مشارکت مدنی با  -            
اشخاص حقیقی و حقوقی در معامالت سهام و خرید و فروش سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس 

  .و اخذ و قبول نمایندگی در این زمینه از اشخاص حقیقی و حقوقی
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و به طور کلی مبادرت به کلیه   ي و مشارکت مدنی و حقوقیاخذ تسهیالت مالی و اعتبار -          
عملیات مالی و بانکی با بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباري و سرمایه گذاران داخلی و خارجی با 

  .رعایت کلیه مقررات مربوطه

  ).وارداتصادرات و ( اقدام به کلیه عملیات بازرگانی مجاز اعم از داخل و خارج از کشور  -           

مبادرت به کلیه امور و عملیات اقتصادي که به طور مستقیم یا غیرمستقیم براي تحقق اهداف  -          
  .موضوع شرکت ضرورت یا مناسبت داشته باشد

بدیهی است اجراي مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت نیاز به مجوز خاص پس از کسب مجوز از 
  .مراجع ذي صالح امکان پذیر می باشد

  :مدت شرکت -4ماده

  .بوده و مدت آن نامحدود است                              تاریخ تشکیل شرکت

  :تابعیت و مرکز اصلی شرکت -5ماده 

است و نیز می تواند با تصویب هیات . …تابعیت شرکت ایرانی می باشد و مرکز اصلی شرکت شهر
  .رابر مقررات تاسیس نمایدمدیره شعبی در سایر شهرهاي ایران و یا سایرکشورها ب

  سرمایه و سهام: بخش دوم 

  :سرمایه و تعداد سهام-6ماده 
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سهم با نام عادي                    ریال منقسم به                            سرمایه شرکت مبلغ
آن پرداخت شده و مابقی در تعهد %      سهم با نام ممتاز یک میلیون ریالی است که             و
  .هامداران می باشدس

  ............میزان راي : * امتیاز هر سهم ممتاز عبارت است از

بر حسب نوع طرح تعیین می         ...............میزان سود*                                                   

       .گردد

                                                   ..................................*  

کلیه مصوبات مجامع عمومی عادي و فوق العاده و همچنین انتخاب روساي مجامع عمومی و : تبصره
  .هیات مدیره با آراء اکثریت سهام ممتاز معتبر خواهد بود

  :نوع و مشخصات سهام -7ماده 

و چاپی داراي شماره ترتیب بوده و باید اوراق سهام شرکت متحد الشکل .کلیه سهام شرکت با نام است
به امضاي دونفر که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند برسد و به مهر شرکت ممهور گردد به عالوه 

  :در این اوراق باید نکات زیر قید شود

  .مبلغ سرمایه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن        .1

  .تعیین نوع سهام        .2

  .سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد مبلغ اسمی        .3
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  .تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است        .4

  :گواهینامه موقت سهام -8ماده 

تا زمانی که اوراق صادرنشده ، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد که معرف 
  .تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد

  :انتقال سهام -9ماده 

انتقال سهام باید در دفتر ثبت شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید 
مادام که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است هویت کامل و .انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید

اشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجراي تعهدات ن
تملک هریک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول .امضاي انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید

  .مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع سهامداران خواهد بود

  :غیر قابل تقسیم بودن سهام - 10ماده 

مالکین مشاع سهام مکلفند که در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی .تقسیم استسهام شرکت غیر قابل 
  .دهند

  :مسئولیت صاحبان سهام - 11ماده 

  .مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است

  تغییرات در سرمایه شرکت: بخش سوم

  :افزایش سرمایه- 12ماده 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


جدید و یا از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود  سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام
  :تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیرامکان پذیر است. افزایش داد

  .پرداخت مبلغ اسمی سهام به نقد.1

  .اشخاص از شرکت به سهام جدید   تبدیل مطالبات نقدي حال شده.2

  .صله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکتانتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عوایدحا.3

  .آورده غیرنقدي با ارزیابی آن به شیوه اي که هیات مدیره شرکت تعیین می کند.4

  .انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است:تبصره

  :تفویض اختیار افزایش سرمایه - 13ماده 

هد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه د
  .افزایش دهد 12تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده 

  :سلب حق تقدم سهامداران - 14ماده 

  مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه
هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا  آن را به

قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آن که چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیات 
  .مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد و گرنه باطل خواهد بود

  :کاهش سرمایه - 15ماده 
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وه بر کاهش اجباري سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت ، مجمع عمومی فوق عال
العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاري اتخاذ 

  .شودتصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه اي وارد ن

کاهش اجباري سرمایه از طریق کاهش اعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش :تبصره
اختیاري سرمایه از طریق کاهش بهاي اسمی سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم 

  .به صاحب آن انجام می گیرد

  :حق تقدم در خرید سهام جدید - 16ماده 

، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک اند  در صورت افزایش سرمایه
مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق . حق تقدم خواهند داشت و این حق قابل نقل و انتقال است

تقدم مذکور را اعمال نمایند بنا به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد 
این مهلت از روزي که براي پذیره نویسی تعیین می .هر حال کمتر از شصت روز نخواهد بود شد و در

نحوه استفاده از این حق تقدم بدین ترتیب است که پس از اتخاذ تصمیم راجع به .گردد شروع می شود
ه افزایش سرمایه باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاري که آگهی هاي مربوط ب

  .شرکت در آن نشر می گردد به اطالع صاحبان سهام برسد

  :اضافه ارزش سهام- 17ماده

مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیات مدیره می تواند مقرر دارد که براي افزایش 
اید عو.سرمایه، سهام جدیدي با اضافه ارزش ، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد

حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق 
  .تقسیم نمود یا در ازاي آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  مجامع عمومی: بخش چهارم

  :مقررات مشترك بین مجامع عمومی :18ماده 

هیات مدیره و همچنین . ت مدیره دعوت می نمایدمجامع عمومی ساالنه و مجامع فوق العاده را هیا
بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادي را به طور فوق العاده دعوت 

عالوه بر این سهامدارانی که اقالً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت .نمایند
مدیره خواستار شوند و هیات مدیره باید حداکثر صاحبان سهام را براي تشکیل مجامع عمومی از هیات 

  .تا بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت نماید

در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و 
مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ  بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر

تقاضا دعوت نماید وگرنه آن دسته صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع اقدام 
  نمایند به شرط آن که تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به 

  .سان تصریح نمایندعدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازر

چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان :1تبصره
  .شرکت مکلفند راساً اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند

هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند :2تبصره
  .سهام بیافزایدبرتعهدات صاحبان 

  :شرایط الزم براي داشتن حق حضور و راي در مجامع عمومی:19ماده 
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در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نمایندگان آنها قطع نظر از 
تعداد سهام خود می توانند حضور به هم رسانند و براي هر یک سهم عادي حق یک راي و هر یک 

مشروط بر این که بهاي سهام خود را کامالً پرداخت نموده .راي خواهند داشت        ممتاز حقسهم 
  .باشند

هرگاه سهامداران شرکت سهام خود را به دیگران انتقال دهند ، سهامداران بعدي وقتی با واجد : تبصره
ل از انعقاد این بودن شرایط فوق در مجامع عمومی عادي و فوق العاده حق حضور و راي دارند که قب

  .اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد) 9(مجامع سهام آن ها طبق ماده 

  :آگهی دعوت مجامع عمومی - 20ماده 

در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه 
رآن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و کثیراالنتشاري که آگهی هاي مربوط به شرکت د

  .تاریخ و محل تشکیل با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت :تبصره
  .الزامی نیست

  :محل انعقادمجامع عمومی - 21ماده 

عم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلی یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام مجامع عمومی ا
  .تعیین می شود، منعقد خواهد شد

  :دستورجلسه- 22ماده 
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دستور جلسه باید در آگهی دعوت . دستورجلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می کند
نشده باشد قابل طرح در مجمع نخواهد بود مگر این مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی . ذکر گردد

  .که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند

   

   

  :فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی- 23ماده 

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل 
  .روز خواهد بود

  :کالت و نمایندگیو - 24ماده 

در کلیه مجامع حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان 
  .اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرك وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است

  :هیات رئیسه مجمع - 25ماده 

است رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب آنها به مجامع عمومی اعم از عادي و فوق العاده به ری
ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیات مدیره انتخاب شده باشد تشکیل خواهد گردید 
مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد که در این 

اساسنامه انتخاب  6هامداران حاضر در جلسه با توجه به تبصره ذیل ماده صورت رئیس مجمع از بین س
همچنین مجمع .دو نفر از سهامداران حاضر از طرف مجمع به عنوان ناظر انتخاب می شوند. خواهد شد 

  .عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا خارج تعیین می نماید
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  :حضور و غیاب ورقه ورودي و ورقه- 26ماده 

قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد 
باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نماید فقط 

  سهامدارانی حق ورود به مجمع را 

از حاضرین در مجمع صورتی تنظیم خواهد شد که در آن .د دارند که ورقه ورودي دریافت کرده باشن
  .هویت کامل و اقامتگاه و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید

  :طریقه اخذ راي  - 27ماده 

  . اخذ راي به طور شفاهی یا کتبی حسب نظر اکثریت مجمع عمومی

  :تمدید جلسات- 28ماده 

تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیات هرگاه در مجمع عمومی 
رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از 

  .دوهفته باشد تعیین کند

جلسه تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد، مجمع با همان حد نصاب 
  .اول رسمیت خواهد داشت

  :صورتجلسات - 29ماده 

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه اي توسط منشی تنظیم می شود که به امضاء 
  .هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداري خواهد شد
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  :اثر تصمیمات - 30ماده 

اضر تشکیل گردد نماینده عموم سهامداران است و مجامع عمومی که طبق قانون و اساسنامه ح
  .تصمیمات آن ها براي تمامی صاحبان سهام الزام آور می باشد

   

  :مجمع عمومی عادي - 31ماده 

مجمع عمومی عادي شرکت باید الاقل سالی یک دفعه حداکثر ظرف مدت چهارماه از تاریخ انقضاي 
  .صورت هاي مالی تصمیم گیري نمایدسال مالی شرکت منعقد و نسبت به تصویب یا رد 

  :حدنصاب مورد لزوم جهت رسمیت مجمع عمومی عادي - 32ماده 

در مجمع عمومی عادي حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهام شرکت که حق راي دارند ضروري 
  اگر در اولین دعوت جلسه ، . است

  حضور هر عده از  حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با

صاحبان سهامی که حق راي دارند می تواند رسمیت یافته و تصمیم گیري کند به شرط آن که در دعوت 
  .دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد

  :اکثریت مورد لزوم جهت اخذ راي در مجمع عمومی عادي - 33ماده 

اضر در جلسه رسمی با توجه به در مجمع عادي تصمیمات همواره با اکثریت نصف به عالوه یک آراء ح
معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی با توجه به  6تبصره ذیل ماده 
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تبصره مذکور کافی خواهد بود در مورد انتخاب مدیران ، تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مدیران که باید 
  ه برابر با حاصل ضرب انتخاب شوند ضرب می شود و حق راي دهند

راي دهنده می توانند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد .مذکور خواهد بود
  .تقسیم کند

  :وظایف مجمع عمومی عادي  - 34ماده 

  :وظایف مجمع عمومی عادي بدین قرار می باشد

گزارش راجع به وضع شرکت و ترازنامه و  استماع گزارش هیات مدیره راجع به امور شرکت و          -
  .حساب هاي تقدیمی هیات مدیره

  .رسیدگی، تصویب ، رد و یا تصحیح حساب ها          -

  .تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها          -

نصب ، تعویض ، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرسان اصلی و علی البدل ، تعیین حق           -
  .اداش اعضاي هیات مدیره وهمچنین تعیین حق الزحمه بازرس اعم ازاصلی وعلی البدلحضور و پ

  .تعیین روزنامه کثیراالنتشار که هر گونه آگهی هاي مربوط به شرکت درآن منتشرگردد          -

اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی که جزء دستور جلسه بوده و در صالحیت مجمع           -

  .نباشد  وق العادهعمومی ف
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تصویب ترازنامه و حساب ها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد بازرس :تبصره
  .علی البدل به عمل آید واال باطل واز درجه اعتبار ساقط خواهد بود

  :حدنصاب مورد لزوم جهت رسمیت مجمع عمومی فوق العاده- 35ماده 

اگر در .دارندگان بیش از نصف سهامی که حق راي دارند حاضر باشنددر مجمع عمومی فوق العاده باید 
اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک 
سوم سهامی که حق راي دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم 

  .ه باشدنتیجه دعوت اول قید شد

  :اکثریت مورد لزوم جهت اخذ راي - 36ماده 

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء سهام حاضر در جلسه رسمی و با در 
  .معتبر خواهد بود 6نظر گرفتن مفاد تبصره ذیل ماده 

  :اختیارات مجامع عمومی فوق العاده - 37ماده 

اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت منحصراً در صالحیت مجمع هرگونه تغییر در مواد 
  .عمومی فوق العاده می باشد

در مواردي که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسه :تبصره
  :مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد

  .ا بازرسانانتخاب مدیران و بازرس ی      -1

  .تصویب ترازنامه       -2
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  .کاهش یا افزایش سرمایه       -3

  .هرگونه تغییر در اساسنامه      -4

  .انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن      -5

  .تعیین روزنامه کثیر االنتشار      -6

  هیات مدیره: بخش پنجم

  :عده اعضاي هیات مدیره - 38ماده 

نفر عضو اصلی که به وسیله مجمع عمومی عادي از ..............از شرکت به وسیله هیات مدیره اي مرکب 
هر .مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند.بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد

در . یک از مدیران می تواند با اطالع کتبی به رئیس هیات مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهند
د اعضاي هیات مدیره از سه نفر کاهش یابد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع صورتی که تعدا

  .عمومی عادي شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیات مدیره دعوت نمایند

  :اعضاي علی البدل هیات مدیره - 39ماده

یات مدیره در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاي ه
از حداقل مقرر در قانون تجارت کمتر شود، اعضاي علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه واال به ترتیب 
مقرر توسط مجمع عمومی جاي آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده 

میل اعضاي هیات مدیره باشد، مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمومی عادي شرکت را جهت تک
  .دعوت نمایند
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هرگاه هیات مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی براي انتخاب مدیري که سمت او :تبصره
بالتصدي مانده خودداري کند ،هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که دعوت مجمع 

اقدام کنند و در غیر این صورت بازرس عمومی عادي جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات الزم 
  .یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند

   

   

  :انتخاب اشخاص حقوقی به عضویت هیات مدیره - 40ماده 

در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر .اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود
  .مدیریت کتباً به شرکت معرفی نمایدرا به نمایندگی خود جهت انجام وظایف 

  :مدت ماموریت مدیران- 41ماده 

این ماموریت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب .مدت ماموریت مدیران دوسال است
  .مدیران بعدي انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند

  :سهام وثیقه - 42ماده 

این .هم از سهام شرکت را در تمام مدت ماموریت خود دارا باشدس        هر یک از مدیران باید الاقل
سهام براي تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد 

سهام مذکور قابل انتقال نیست و مادامی که مدیري مفاصا حساب دوره تصدي خود را در شرکت . شود
وثیقه بودن این .مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند دریافت نداشته است سهام

  .سهام مانع استفاده از حق راي در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود
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  :رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره:43ماده 

جمع عمومی که هیات مدیره را هیات مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از م
انتخاب کرده است منعقد خواهد شد، از بین اعضاء هیات مدیره یک رئیس با توجه به تبصره ذیل ماده 

  .و یک نائب رئیس که باید شخص حقیقی باشند براي هیات مدیره تعیین نماید6

رئیس و نایب رئیس .دمدت ریاست و نیابت نائب رئیس بیش از عضویت آن ها در هیات مدیره نخواهد بو
در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس هیات مدیره یک نفر از . قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود

  .اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد

  .نمایدهیات مدیره از بین اعضاي هیات مدیره یا خارج از آن یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می 

  :مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره - 44ماده 

هیات مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی رئیس یا نائب 
بین تاریخ .رئیس یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد

  .مدیره فاصله معقولی رعایت خواهد شدارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیات 

ارسال .باشد   چنانچه در یک جلسه هیات مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شده
  .دعوتنامه براي مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت

  :محل تشکیل جلسات هیات مدیره - 45ماده 

کز اصلی شرکت یا در هر محل دیگري که در دعوتنامه تعیین شده باشد جلسات هیات مدیره در مر
  .تشکیل خواهد شد
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  :حد نصاب و اکثریت الزم براي رسمیت جلسه و حق دادن راي به سمت وکالت- 46ماده 

جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضاي هیات مدیره در آن جلسات حضور 
  .ت هیات مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بودتصمیما. داشته باشند

هر یک از اعضاي هیات مدیره می توانند به عضو دیگر هیات مدیره به مسئولیت خود وکالت براي 
حضور در جلسات هیات مدیره و اتخاذ تصمیم بدهد و هیچ عضوي نمی تواند وکالت بیش از یک نفررا 

  .به عهده بگیرد

ت هیات مدیره شرکت خواهد جست و در صورتی که عضو هیات مدیره نباشدحق مدیر عامل در جلسا
  .راي نخواهد داشت

تصمیماتی که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد، داراي اعتبار :تصمیمات اتخاذ شده- 47ماده 
  .تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده باشد

  :صورتجلسات هیات مدیره - 48ماده 

اي هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورت جلسه اي تنظیم و الاقل به امضاء کلیه مدیران حاضر بر
نام مدیران حاضر و غایب و خالصه اي از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر .در جلسه برسد

از تصمیمات نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی . جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می گردد
  مندرج در صورتجلسه مخالف 

تصمیمات امضاء شده توسط مدیران به جاي  47در مورد ماده .باشند در صورت جلسه قید شود
  .صورتجلسه هیات مدیره نگهداري خواهد شد
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  :اختیارات هیات مدیره - 49ماده 

تی که مربوط به هیات مدیره براي هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معامال
موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد 

  :داراي اختیارات الزم است از جمله

  .نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی        .1

  .تصویب آئین نامه هاي داخلی شرکت        .2

  .ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نقطه از ایران        .3

نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و         .4
تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و 

  .مستمري وراث آنان

  .تصویب بودجه براي اداره کردن شرکت        .5

تفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک هاي دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و افتتاح حساب و اس        .6
  .اعتباري رسمی

  .دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و کارمزد و نظایرآن        .7

  .تعهد ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی        .8
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غییر و تبدیل یا فسخ و اقاله در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال عقد هر نوع قرارداد و ت        .9
منقول و غیر منقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در 

  .این اساسنامه) 3(ماده 

  )سرقفلی.(واگذاري یا تحصیل هر گونه حق کسب و پیشه و تجارت     .10

اضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع یا خرید یا تحصیل یا فروش یا واگذاري مبادرت با تق     .11
  .اختراعات و ورقه اختراعات و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها

  .مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه عالمت تجاري     .12

اجاره و استجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها      .13
  .در تمام مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضاي تجدید نظر در راي صادره یا اجراي آن

 به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك ووجوه در صندوق هاي دولتی و خصوصی و استرداد     .14
  .آنها

تحصیل تسهیالت از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و . 15
به هر مدت و هر میزان سود و کارمزد و به طورکلی مبادرت به کلیه عملیات بانکی و مالی با هرگونه 

اوراق قرضه منوط به استقراض به وسیله . اساسنامه حاضر)3(شرایطی که مقتضی باشد با رعایت ماده 
  .تصویب مجمع عمومی فوق العاده و مقررات ذیربط خواهد بود

  .رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً     .16

  .احداث هرگونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد     .17
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یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفري با  از آن یا تسلیم به دعوي  اقامه هر گونه دعوي و دفاع     .18
داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش 
، ادعاي جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوي به داوري و تعیین داور با 

ی استفاده از کلیه حقوق و اجراي کلیه تکالیف ناشی از قانون داوري ، یا بدون اختیار صلح و به طور کل
تعیین وکیل براي دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً و عزل و 
تجدید انتخاب او با تعیین و کیل دیگري به جاي او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً ، 

ن مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه درماهیت دعوي و خواه به امري که کامالً قاطع دعوي باشد، تعیی
دعوي خسارت ، استرداد دعوي ،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوي ثالث، اقدام به دعوي متقابل و دفاع 

رداخت از آن ، تامین مدعی به تقاضاي توفیق اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطاي مهلت براي پ
مطالبات شرکت،درخواست صدور برگ اجرائیه و اخذ محکوم به چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوایر 

  .ثبت اسناد

  .تعیین میزان استهالك ها با توجه به قوانین جاریه کشور     .19

ماه یک بار و دادن آن به بازرس قانونی  6تنظیم خالصه صورت دارایی و قروض شرکت هر      .20
  .کتشر

تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاي سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب      .21
  .عملکرد و حساب سود و زیان شرکت

  .دعوت مجامع عمومی عادي و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آن ها     .22

  .درصد اندوخته قانونی 5پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر      .23
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  .پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام     .24

  .پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود     .25

  .اقدام به خرید و فروش سهام شرکت ها     .26

شرح موارد فوق براي ذکر مثال بوده و در حدود . اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست
  .به اختیارات تام هیات مدیره خللی وارد نمی سازدمقررات صدر ماده به هیچ وجه 

   

   

   

  :پاداش اعضاي هیات مدیره- 50ماده 

هر سال طبق تصمیم مجامع عمومی ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار 
 این نسبت به هیچ وجه نباید از ده درصد سودي که همان سال به صاحبان.هیات مدیره گذارده شود

اعضاي هیات مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به .سهام پرداخت می شود تجاوز کند
عنوان صاحب منصب شرکت براي شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیات مدیره حق 

  .الزحمه دریافت کنند

  :مسئولیت اعضاي هیات مدیره - 51ماده 

  .شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است  دیرهمسئولیت هر یک از اعضاء هیات م

  :معامالت مدیران با شرکت  - 52ماده 
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اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضاء هیات مدیره و یا 
مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره و مدیرعامالن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات 

ر معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف مدیره د
را از معامله   معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیات مدیره مکلف است بازرس شرکت

  اي که اجازه آن داده شده بالفاصله مطلع نماید

ان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحب
عضو هیات .خاصی حاوي جزئیات معامله ، نظر خود را درباره چنین معامله اي به همان مجمع تقدیم کند

مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادي هنگام اخذ 
  . ي نخواهد داشتتصمیم نسبت به معامله مذکور حق را

  :پرداخت وام و تخصیص اعتبار- 53ماده 

مدیر عامل شرکت و اعضاي هیات مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار 
این گونه عملیات به .از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان راتضمین یا تعهد کند

که به ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز . خودي خود باطل و غیر معتبر خواهد بود
  نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کند و همچنین 

شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می 
  .باشد

  :معامالت مشابه- 54ماده 
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به استثناي خرید و فروش سهام شرکت (ت شرکتمدیران و مدیرعامل نمی توانند معامالتی نظیر معامال
. که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند) هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هر مدیري که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن 
  .ست از ورود خسارت یا تفویت منفعتمنظور از ضرر در این ماده اعم ا. خواهد بود

  :مدیرعامل - 55ماده 

هیات مدیره باید یک شخص حقیقی را از بین اعضاء خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت : الف
هیات مدیره .برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدي و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند

در صورتی که مدیر .را به مدیر عامل تفویض نماید) 49(شروحه در ماده می تواند قسمتی از اختیارات م
عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد 

  .بود

مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء 
  .ه که نامبرده را به مدیریت انتخاب کرده استحاضر در جلس

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه اي از صورت جلسه هیات مدیره به -ب
  .اداره ثبت شرکت ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود

  .هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل کند:ج

  .ین حقوق مدیر عامل و سایر شرایط خدمت او با هیات مدیره استتعی: د

  :صاحبان امضاي مجاز - 56ماده 
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کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک ها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاري و 
  .تعهدآور با امضاي ثابت ریاست هیات مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود

  :شرایط مدیران- 57ماده 

  .قانون تجارت را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود)111(اشخاص مندرج در ماده 

  بازرس: بخش ششم

  :ترتیب انتخاب و وظایف بازرس- 58ماده 

بازرس . مجمع عمومی ساالنه یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل براي مدت یک سال معین می کند
بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب .رس حرفه اي خواهد بودحتی المقدور حساب

عمومی تهیه می   دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه اي که مدیران براي تسلیم به مجمع
کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند 

  .زارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادي تسلیم کنداظهارنظر کند و گ

گزارش بازرس باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجامع عمومی عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در 
  .مرکزشرکت آماده باشد

تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان 
  .طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود شرکت از

  .قانون تجارت را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود 147اشخاص مندرج در ماده :تبصره

  :اختیارات بازرس - 59ماده
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عات بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطال
  .مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه کرده ،مورد رسیدگی قرار دهد

  :مسئولیت بازرس- 60ماده

مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات الیحه قانونی اصالحیه قسمتی از قانئن 
  .تجارت می باشد

  :حق الزحمه بازرس - 61ماده 

عمومی عادي تعیین می نماید تا اتخاذ تصمیم مجدد به همان میزان باقی  حق الزحمه بازرس را مجمع
  .خواهد ماند

  :معامالت بازرس با شرکت - 62ماده 

بازرس نمی تواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر 
  .مستقیم ذینفع باشد

  :صورت حساب شش ماهه - 63ماده 

مدیره باید هر شش ماه یک بارخالصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده وبه بازرس هیات 
  .ارائه دهد

  حساب هاي شرکت: بخش هفتم 

  :سال مالی - 64ماده 
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سال مالی شرکت از روز اول مهر ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر شهریور ماه سال بعد به پایان 
استثنائاً از تاریخ تشکیل شرکت آغاز و روز آخر شهریور ماه به پایان  اولین سال مالی شرکت. می رسد
  .می رسد

  :حساب هاي ساالنه- 65ماده 

هیات مدیره شرکت باید پس از انقضاي هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در ایام سال و 
ی درباره فعالیت همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش

روز قبل از  20اسناد مذکور در این ماده باید اقالً . ووضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند
تاریخ مجمع عادي ساالنه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع 

  .عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد

  :هامحق مراجعه صاحبان س - 66ماده 

از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورت 
هر صاحب سهم می . حساب ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد
  .تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ساالنه از گزارش بازرس رونوشت بگیرد

  :استهالك-اقالم ترازنامه - 67ده ما

ارزیابی دارائی هاي شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداري به عمل خواهد 
در ترازنامه باید استهالك اموال و اندوخته هاي الزم درنظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع .آمد

پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه .کافی نباشداستهالك و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا 
  .درنتیجه استعمال و خواه در نتیجه تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهالك منظور گردد

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


براي جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارایی و زیان ها و هزینه هاي احتمالی باید ذخیره الزم 
  .آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شودتعهداتی که شرکت . منظور گردد

  :تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان - 68ماده 

ماه پس از انقضاي سال مالی شرکت  4ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید حداکثر ظرف مدت 
  .براي تصویب به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام تقدیم گردد

  :مفاصا - 69ماده 

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیا ن هر دوره از طرف مجمع عمومی براي هیات مدیره به منزله 
  .مفاصا حساب براي همان دوره خواهد بود

  :سود خالص - 70ماده 

سود خالص شرکت در هرسال عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهاي کلیه هزینه ها و 
  .استهالك و ذخیره ها

  :اندوخته قانونی و اختیاري- 71ماده 

از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهاي وارده در سالهاي قبل باید معادل یک بیستم آن به عنوان 
همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید منظور کردن آن .اندوخته قانونی منظور شود 

کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا اختیاري است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد 
به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی .وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد

  .عادي ممکن است قسمتی از سود ویژه براي تشکیل اندوخته هاي مخصوصی کنار گذاشته شود
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از سود خالص سال مالی و اندوخته قانونی و  سود قابل تقسیم عبارت است:سود قابل تقسیم- 72ماده 
سایر اندوخته هاي اختیاري به عالوه سود تقسیم نشده سال هاي قبل، تقسیم سود و اندوخته بین 
صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده 

  .درصد از سود ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است

  :زمان پرداخت سود- 73ماده 

ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم  8پرداخت سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف 
  .سود انجام پذیرد

  انحالل و تصفیه: بخش هشتم

  :موارد انحالل شرکت- 74ماده 

رود هیات مدیره در مواردي که بر اثر زیان هاي وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان ب        .1
مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء 

  .شرکت مورد شور و راي واقع شود

اساسنامه ) 18(هر گاه مجمع مزبورراي به انحالل شرکت ندهد باید در همان جلسه با رعایت مفاد ماده 
در صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوت . سرمایه موجود کاهش دهدحاضر سرمایه شرکت را به مبلغ 

مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی 
  .منعقد گردد هر ذینفع می توانند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند

  :در موارد زیر        .2
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قتی که شرکت موضوعی را که جهت آن تشکیل شده انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن شده و) الف
  .باشد

در صورتی که شرکت براي مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد ، مگر این که )ب
  .مدت مزبور قبل از انقضاء تمدید شده باشد

  .درصورت ورشکستگی) ج

  .فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی راي به انحالل شرکت بدهد در هر موقع که مجمع عمومی) د

  .در صورت صدور حکم قطعی دادگاه) ه

   

   

  :تصفیه  - 75ماده 

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعت از مقررات مواد مربوطه 
  .آمدالیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد 

  متفرقه: بخش نهم

  :موضوعات پیش بینی نشده - 76ماده 

مواردي که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده است مشمول مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از 
  .قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه خواهد بود
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مجمع / عمومی عادي مجمع / تبصره در مجمع مؤسسین  11ماده و 77این اساسنامه در  - 77ماده 
  .شرکت مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصویب الزم االجرا است        عمومی فوق العاده مورخ

   

  منشی                  ناظر                         ناظر            رئیس مجمع

  . . . . .چارت تشکیالتی شرکت     

  مجمع عمومی 

 گروه مشاوران...................  هیات مدیره                                                  

مسؤل دفتر و                              مدیر عامل                                                          
  دبیرخانه

   

کارشناس                                      کارشناس مسـؤل           کارشناس مسـؤل      

  کارشناس مسـؤل                             مسـؤل

سرمایه -جذب منابع             نظارت و برنامه ریزي و بودجه       امور مالی و اعتبارات      
   اداري و           گذاري

                                                                                                         تدارکات
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          و درآمدها                                                                      

   

                                                             کارشناس                            کارشناس 
                                           کارشناس                                 کارشناس
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