
 

 

 

 

 آشنایی با بورس انرژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می باشد که از روی اساسنامه و دستورالعمل  abcBourse.irاین فایل جهت استفاده در دوره آموزش بورس مربوط به سایت * 

 تهیه شده است.بورس انرژی پذیرش کاال در 

 کارکرد و بوده انرژی بورس در پذیرش فرآیند از ای خالصهاساسنامه بورس انرژی و  حاوی فایل این که است تذکر به الزم* 

 بورس در کاال بر مبتنی بهادار اوراق و کاال پذیرش دستورالعمل " مفاد قانونی استناد مرجع که است بدیهیدارد.  رسانی اطالع

 ."باشد می بهادار اوراق و بورس سازمان مدیرۀ هیئت 29/07/1391 مورخ مصوب انرژی،

 

abcBourse.ir


 

 

 

 :انرژی بورس های بازار -1

 .باشدمی فرعی و مشتقه فیزیکی، بازار سه دارای انرژی بورس

 موازی سلف قرارداد تابلوی سه شامل مشتقه بازار و انرژی هایحامل سایر تابلوی و گاز، و نفت برق، تابلوی سه شامل فیزیکی بازار 

 (دستورالعمل 4 ماده موضوع. )باشدمی معامله اختیار قرارداد و آتی قرارداد استاندارد،

 

  



 

 

 

 :ها پذیرش انواع -2

 (دستورالعمل دو فصل)فیزیکی بازار در کاال پذیرش -1

 

    

 

 

 فرعی بازار در کاال پذیرش -2 

 نوبت هر برای که است ذکر به الزم( 25 ماده)گردند می عرضه و پذیرش فرعی بازار در ای محموله تک و گونه از خارج کاالهای

 (28 ماده) شود اخذ عرضه کمیته موافقت فصل، این ترتیبات رعایت با و ارائه بورس به مجزا درخواستی باید فرعی بازار در کاال عرضه

 

 

 

 

 



 

 

 مشتقه بازار در کاال بر مبتنی بهادار اوراق پذیرش -3    

 به مشتقه بازار در( معامله اختیار قرارداد و آتی قرارداد استاندارد، موازی سلف قرارداد ازجمله) کاال بر مبتنی بهادار اوراق پذیرش

 بازار دارای کاالهای یا بورس در شدهپذیرفته کاالهای بین از پایه دارایی( 43ماده)رسدمی پذیرش هیئت تصویب به بورس، پیشنهاد

 (45ماده:)باشد زیر شرایط حائز حداقل پذیرش هیئت تشخیص به باید و شده انتخاب قوی نقدی

 . باشد نداشته وجود پایه دارایی انتقال و نقل جهت موثر قانونی محدودیت -1

 .باشد داشته وجود پایه دارایی نقدی بازار برای اتکا قابل روزانۀ قیمتی مرجع -2

 .باشد داشته وجود پایه دارایی فیزیکی تحویل امکان -3

 

 

    

  



 

 

 :کارمزدها -4 

 (51 ماده)کندمی دریافت را زیر کارمزدهای بورس

 0007/0 با برابر که شودمی دریافت متقاضی از اولیه مدارك تکمیل و پذیرش درخواست همراه به که کاال، پذیرش کارمزد -1

 . باشدمی ریال میلیون 50 حداکثر سقف تا و ساالنه معامالت برآوردی ارزش

 با برابر که شودمی دریافت سال هر برای کننده عرضه از بورس در کاال عرضه ساالنه آمار اساس بر کاال،که درج کارمزد -2

 .باشدمی ریال میلیون 150 حداکثر سقف تا و ساالنه معامالت ارزش 0002/0

  



 

 

 اساسنامه شرکت بورس انرژی

 

 

 
 

 فیفصل اول: تعار

 

مجلس  1384مصوب آذرماه  رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور کیکه در ماده  ییهاصطالحات و واژها هیکل - 1 ماده

 باشندیم ریز یمعان یدارا گرید یهاکاربرد دارند. واژه زیاساسنامه ن نیدر ا میاند، به همان مفاهشده فیتعر یاسالم یشورا

 

 آن. یو اصالحات بعد یاسالم یمجلس شورا 1384مصوب آذرماه  رانیا یاسالم ی( قانون: قانون بازار اوراق بهادار جمهور1

 

 آن. یو اصالحات بعد 1347سال  هیهمراه با اصالح 1311( قانون تجارت: قانون تجارت مصوب سال 2

 

شده به آنان  ضیتفو اراتیمراجع در حدود اخت ریمصوبات سا زینشورا سازمان و  ران،یوز ئتی( مقررات: : اعم است از مصوبات ه3

و فعاالن آن که  یو بخشنامه( در خصوص بازار اوراق بهادار، بورس انرژ ییاجرا هیدستورالعمل، رو نامه،نییآ لیتحت هر عنوان )از قب

 در چارچوب قانون جهت اجرا ابالغ شده باشند. و صالحیتوسط مراجع ذ

 

 ،یمال ،یاحرفه یهاتیصالح یشده و دارا رفتهیعنوان مطابق قانون و مقررات نزد شرکت، پذ نیاست که تحت ا ی( عضو: شخص4

 شده در قانون و مقررات است. نییتع فیعمومی و وظا

 



 

 

 نیبه هم ایو شده در بورس بوده  رفتهیپذ یبر کاال یاوراق بهادار مبتن ایشده  رفتهیپذ یاست که مالک کاالها ی: شخصگذارهی( سرما5

 منظور اقدام کرده است.

 

و فروش آن را  دیخر التیشده و شرکت تسه رفتهیاست که مطابق قانون و مقررات در شرکت پذ ییشده: کاال رفتهیپذ ی( کاال6

 .یانرژ یهاحامل ریبرق، نفت، گاز و سا لیفراهم آورده است. از قب

 

شده و شرکت  رفتهیاست که مطابق قانون و مقررات در شرکت، پذ یه بهادارشده: ورق رفتهیپذ یبر کاال ی( اوراق بهادار مبتن7

 و فروش آن را فراهم آورده است. دیخر التیتسه

 

 آن. یهاتیبه منظور کسب منافع از فعال یواحد تجار کی یاتیعمل یهااستیس یراهبر یی: عبارت است از توانای( کنترل مال8

 

نسبت به  یحقوق و تعهدات متقابل گر،ید یهر رابطه حقوق ایقرار داد  قیکه از طر یحقوق ای یقی( شخص مرتبط : هر شخص حق9

 .شودیشرکت داشته باشد شخص مرتبط با شرکت محسوب م

 

 است. یمل یحسابدار یشده در استانداردها فی( شخص وابسته: منظور اشخاص وابسته تعر10

 

 یو مرکز اصل تیتابع – مدت – موضوع –دوم: نام  فصل

 

پس  نیاست که از ا« عام( ی)سهام یشرکت بورس انرژ» شود،یو اداره م سیاساسنامه تاس نیکه طبق ا ینام شخص حقوق - 2 ماده

 .شودیم دهیشرکت نام

 

 موضوع شرکت عبارتست از: - 3 ماده

 

 رفتهیپذ یو خود انتظام به منظور انجام معامالت کاالها افتهیبه صورت متشکل، سازمان  یو اداره بورس انرژ یسازمانده ل،ی( تشک1

 مطابق قانون و مقررات. یرانیا ریو غ یرانیشده، توسط اشخاص ا رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن

 



 

 

 بر آن مطابق قانون و مقررات. یکاالها و اوراق بهادار مبتن رشی( پذ2

 

 یبرا یو انضباط یاضوابط حرفه یوضع و اجرا ت،یعضو انیمتقاض رشیختلف از اعضاء، پذم یهاگروه یبرا تیعضو طیشرا نیی( تع3

 ها مطابق قانون و مقررات.آن نیروابط ب میها و تنظآن تیاعضاء و نظارت بر فعال یهاتیو مسئول فیوظا نییاعضاء، تع

 

شده  رفتهیپذ یبر کاال یامالت کاالها و اوراق بهادار مبتنمنصفانه اعضا به منظور انجام مع یدسترس یالزم برا طی( فراهم آوردن شرا4

 مطابق قانون و مقررات.

 

 رفتهیپذ یمربوط به دادوستد کاالها فیاز وظا یکه بخش ییهاها و سازمانها، ارگانشرکت ،یمال یبا نهادها یو هماهنگ ی( همکار5

را بعهده دارند، از جمله  یانتشار و پردازش اطالعات مرتبط با بورس انرژ ایشده،  رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن

 وجوه. هیاوراق بهادار و تسو یمرکز یگذارسپرده یهاشرکت

 

 یشرکت مل ران،یشبکه برق ا تیریاز جمله مد یانرژ یکیزیبازار ف یمتول ینهادها ریشرکت و سا نی( تبادل به موقع اطالعات ، ب6

 در چارچوب مقررات مصوب سازمان. رانیگاز ا یمل و شرکت رانینفت ا

 

 .یبهبود و گسترش دادوستد در بورس انرژ ل،یتسه یبرا یبورس انرژ تیمرتبط با فعال یسازآموزش و فرهنگ قات،ی( انجام تحق7

 

مقررات و استانداردها.  یسازکسانی ات،یبه منظور تبادل اطالعات و تجرب رانیو خارج از ا رانیدر ا گرید یهابا بورس ی( همکار8

 .یانجام مبادالت برون مرز لیجهت تسه

 

 .یشده در بورس انرژ رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ ی( نظارت بر حسن انجام معامالت کاالها9

 

 یشده و اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ یها و معامالت کاالهااعالم اطالعات مربوط به سفارش ایپردازش، انتشار و  ،یآورجمع ه،ی( ته10

 شده طبق قانون و مقررات. رفتهیپذ یبر کاال

 

شده  رفتهیپذ یبر کاال یو دادوستدکنندگان اوراق بهادار مبتن یشده، در بورس انرژ رفتهیپذ ی( نظارت بر عرضه کنندگان کاالها11

 طبق قانون و مقررات.



 

 

 

 یدادوستد معامالت در بورس انرژ لیمربوط به انبارها که در جهت تسه اتیو انجام عملها آن تیانبارها، نظارت بر فعال رشی( پذ12

 .شودیانجام م

 

 .شودیم ایکه مطابق قانون و مقررات به عهده شرکت گذاشته شده  یفیوظا ریسا ی( اجرا13

 

اوراق  یمرکز یگذارتوسط شرکت سپرده یمعامالت بورس انرژ یاپایو پا هیتسو ،یگذارانجام امور مربوط به سپرده - - تبصره

 .شودیوجوه انجام م هیبهادار و تسو

 

 نامحدود است. سیتاس خیآن از تار تیدارد و مدت فعال یرانیا تیشرکت تابع - 4 ماده

 

. شرکت خواهد بود رهیمد ئتیه بیمنوط به تصو یمرکز اصل ینشان رییو تغ نییشرکت در تهران است و تع یمرکز اصل - 5 ماده

منحل  ای ریخارج کشور دا ایدر داخل  یندگینما ایطبق مقررات در هر موقع و هرکجا که الزم بداند شعبه  تواندیشرکت م رهیمد ئتیه

 .دینما

 

 تیسوم: چهارچوب فعال فصل

 

شرکت و اشخاص وابسته مکلفند  یاعضا نیبازرس/حسابرس و همچن ران،یمد ،یارکان شرکت اعم از مجامع عموم یتمام - 6 ماده

ارکان، اعضا و اشخاص وابسته شرکت، تحت نظارت  یهاتیاقدامات و فعال مات،ی. تصمندیو اجرا نما تیو مقررات را رعا نیقوان هیکل

 اراتیاخت گریمواد اساسنامه و د هیعموم کل ایماده بر اطالق  نیباشد. مفاد او اساسنامه شرکت می تسازمان در چارچوب قانون، مقررا

 شرکت حاکم است. یارکان و اعضا

 

 خواهد بود: ریاز جمله شامل موارد ز 6مقررات موضوع ماده  - 7 ماده

 

 رانیمد ایاز ارکان  کیشرکت و هر  یهاتیو مسئول اراتیاخت ف،ی( وظا1

 



 

 

عموم حسب  یانتشار اطالعات برا ای گرید صالحیمراجع ذ ای( الزام شرکت به ارائه اطالعات به ارکان بازار اوراق بهادار، اشخاص 2

 مورد.

 

اعضا،  رانیمد یو اخالق یاحرفه یهاتیصالح ت،یعضو انیمتقاض رشیاز پذ یخوددار ایاعضا  تیو لغو عضو قیتعل رش،ی( نحوه پذ3

 ها در شرکتآن تینحوه خاتمه فعال نیها و همچنآن فیها، وظاحاکم بر آن یمقررات انضباط

 

 نیها و همچنعدم پرداخت آن یشده و ضمانت اجرا ادیکنندگان، زمان پرداخت، نحوه پرداخت منابع شرکت، پرداخت ( منابع درآمد4

 هاحساب ینحوه ثبت و نگهدار

 

 یهاتیو مسئول فیو کارکنان شرکت، وظا رانیمد یو اخالق یاحرفه تیصالح ،یسازمان التینحوه اداره، تشک ،ییاجرا یهاهی( رو5

 شرکت ازیها و حداقل تعداد کارکنان مورد نخاص توسط آن یآموزش یهاها، الزام به گذراندن دورهآن

 

 خاص یافزارهاالزام به استفاده از نرم ایمورد استفاده  یافزارها( اصالح و بهبود نرم6

 

 شرکت و اعضاء آن غاتی( نحوه تبل7

 

 نیشده و همچن رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ یکاالهامربوط به معامالت  یهاتیبه شکا یدگی( نحوه رس8

 اعضاء توسط شرکت یهاتیفعال

 

 گذارانهیو کنترل تضاد منافع با سرما سکیر تیریمد ،یداخل یهاکنترل ستمی( نحوه استقرار س9

 

 یهاتیو مسئول فی، وظا رشیقابل پذ یبر کاال یدار ، مبتنبر کاال، نوع کاالها و اوراق بها یکاالها و اوراق بهادار مبتن رشی( پذ10

 رفتهیپذ یکاالها رشیلغو پذ ای قیتوسط عرضه کنندگان و ناشران و تعل رشیپذ طیشرا تیشرکت در مورد نظارت بر حفظ و رعا

 شده رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن

 

از وقوع  یریشدهجهت جلوگ رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ ی( نحوه نظارت بر حسن انجام معامالت کاالها11

 ها به سازمان.تخلفات و جرائم و ضرورت اعالم آن



 

 

 

 اطالعات مربوط به نقض قانون و مقررات یافشا ایکارکنان و اشخاص مرتبط شرکت در خصوص ارائه  ران،یشرکت، مد تی( مسئول12

 

 داران و نقل و انتقال سهامسهام بیترک ه،یچهارم: سرما فصل

 

شده و تمام آن  میبا نام تقس یالیر 1.000 یسهم عاد ونیلیم 600که به  باشدیم الیر اردیلیم 600شرکت مبلغ  هیسرما - - 8 ماده

 پرداخت شده است. یبه صورت نقد

 

 :شوندیم یبنددسته ریداران شرکت به صورت زسهام - - 9 ماده

 

 .یمال ی( دسته اول: نهادها1

 

 .یدر بورس انرژ رشی( دسته دوم: تولیدکنندگان و سایر فعاالن مربوط به بورس و انواع کاالهای قابل پذ2

 

 .ستندیسوم ن ایکه جزء دسته اول، دوم  ی( دسته سوم: اشخاص3

 

 .گرددیم نییتوسط سازمان تع شوند،یکه جزء دسته اول، دوم محسوب م یفهرست اشخاص - تبصره

 

 راتییو تغ سیشده است، در زمان تاس فیتعر 9اول و دوم که در ماده  یهااز دسته کیحداکثر درصد سهام متعلق به هر  - 10 ماده

 .شودیم نییآن توسط سازمان تع یبعد

 

از سهام  %5/2حداکثر اشخاص وابسته به خود(  قی)از طر میرمستقیغ ای میبه طور مستق تواندیهر شخص در هر زمان م - 11 ماده

 داشته باشد. تیشرکت را در مالک

 



 

 

مجاز است،  9شده در ماده  فیتعر یدارسهام یهااز دسته کیسهام فقط درون هر  دینقل و انتقال سهام و حق تقدم خر - - 12 ماده

 یالزام زیمقررات ن تیسهام عالوه بر قانون تجارت، رعا دیسازمان و در نقل و انتقال سهام و حق تقدم خر رهیمد ئتیه بیمگر با تصو

 است.

 

العاده است. دعوت از هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق - - 13 ماده

باشد. مجمع عمومی وانین و مقررات میاین مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه، موکول به اعالم تأیید سازمان مبنی بر رعایت ق

اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه  مدیرههیئتتواند به العاده میفوق

 شرکت را تا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع مشخص نموده است، افزایش دهد.

 

وه بر اختیارات تعیین شده در قانون تجارت موظف است با اعالم سازمان نیز نسبت به پیشنهاد مدیره شرکت عالهیئت - - تبصره

داران شرکت هنگام افزایش سرمایه در خرید سهام شرکت حق افزایش سرمایه اقدام و کلیه تشریفات قانونی آن را انجام دهد. سهام

قانون و مقررات، این حق از آنان سلب شده باشد که در این صورت  تقدم خواهند داشت مگر اینکه به موجب تصمیمات مجمع عمومی،

شود باید تعیین و موافقت سازمان در این خصوص اخذ شده باشد. در هر حال ها عرضه میاشخاصی که سهام جدید برای فروش به آن

 شود. رعایتدر افزایش سرمایه شرکت باید حداقل سرمایه اعالمی سازمان 

 

العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید قابل افزایش یه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوقسرما - - 14 ماده

 پذیر است:باشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکانمی

 

 پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام، -

 

 تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید، -

 

 انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت، -

 

 تبدیل اوراق مشارکت شرکت به سهام. -

 

 انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. - - تبصره



 

 

 

العاده، تأدیه مبلغ اسمی سهام داران، در مجمع عمومی فوقدر صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدی سهام - 15 ماده

داران در این خصوص به شرکت از سهام کیداران انجام خواهد شد مگر آنکه عدم موافقت هر جدید از محل مطالبات نقدی سهام

داران بابت سود یا تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل، حال شده تلقی گردیده و سهام قدیمطالبات ن -اعالم گردد. تبصره

 شود.داران پرداخت میدر صورت مطالبه سهام

 

شرط،  عیوکالت، ب قیاز آن را از طر یحقوق و منافع ناش ایاز سهام خود  یقسمت ایتمام  تواندیداران نماز سهام کی چیه - - 16 ماده

 شود. دیدر برگه سهام ق دینکته با نی)به استثنای سهام وثیقه مدیران( بگذارد. ا قهیبه وث ایسازد  دیه با حق استرداد و امثال آن مقمعامل

 

سهام و هنگام  یسینورهیدر هنگام پذ دیصاحب سهم با یو نشان یده رقم یو کد پست یده رقم یمشخصات کامل، کد مل - - 17 ماده

 نیصاحب سهم که طبق ا یدرج گردد. ابالغ به نشان کند،یانتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت مطابق آنچه صاحب سهم اعالم م

 به شرکت اعالم نشده باشد، معتبر خواهد بود. یتوسط و یگرید ینشان هک یتا زمان رسدیماده به ثبت م

 

 خارج از بورس منوط به موافقت سازمان است. یبهادار و بازارهاشرکت در بورس اوراق  رشیپذ - 18 ماده

 

 ریمد یو به امضا دهیصادر گرد 17ماده  ژهیاساسنامه به و نیمطابق قانون تجارت و مواد ا دیاوراق سهم و مندرجات آن با - 19 ماده

 برسد. رهیمد ئتیبه انتخاب ه رهیمد ئتیه یاز اعضا یکیعامل و 

 

شود، مطابق قانون تجارت  دیق دیبرگه سهام با یکه بر رو یموقت سهم با ذکر موارد نامهیصدور ورقه سهم، گواهتا زمان  - - تبصره

 .گرددیصادر م

 

 پنجم: ارکان شرکت فصل

 

 ارکان شرکت عبارتند از: - 20 ماده

 

 ،ی( مجامع عموم1

 



 

 

 ره،یمد ئتی( ه2

 

 عامل، ری( مد3

 

 ( بازرس/حسابرس.4

 

 یششم: مجامع عموم فصل

 

مجامع  یمندرج در قانون تجارت برا اراتیو اخت فیالعاده شرکت، همان وظاو فوق یعاد یمجامع عموم اراتیو اخت فیوظا - 21 ماده

 یبرا یگرید بیاساسنامه ترت نیمواد ا ایبه موجب قانون، مقررات  نکهیعام است، مگر ا یسهام یهاالعاده شرکتو فوق یعاد یعموم

 آن مقرر شده باشد.

 

سازمان به عنوان ناظر در  ندهی. نماابدییم تیسازمان رسم ندهیالعاده با حضور نماو فوق یعاد یجلسات مجامع عموم هیکل - 22 ماده

منافع عموم  ایمجامع برخالف قانون، مقررات  نیاتخاذ شده در ا ماتیدهد تصم صیو چنانچه تشخ افتهیشرکت، حضور  یمجامع عموم

مجمع مکلف است تذکرات ناظر را  سیمجمع اطالع دهد. رئ سیاست، موظف است موضوع را به رئ گذارانهیبه خصوص عموم سرما

 .دیداران حاضر در جلسه اعالم نمابه سهام

 

 دیی. در صورت عدم تأسازمان مبنی بر عدم مغایرت با قوانین و مقررات معتبر است دییپس از تأ یمجمع عموم ماتیتصم - - تبصره

 نییرا جهت تع یمجمع عموم دیمصوبه نبوده و در صورت لزوم با یمجاز به اجرا رهیمد ئتیسازمان، ه یاز سو یمصوبات مجمع عموم

 .گرددیم یتلق دییبه منزله تأ یروز کار 10 یسازمان ط نظر.عدم اعالم دیدعوت نما فیتکل

 

 توانندینظر از تعداد سهام خود مآنها، صرف یقائم مقام قانون ای لیوک ایحبان سهام صا ،یجلسات مجامع عموم هیدر کل - 23 ماده

قانون  88که مطابق ماده  رهیمد ئتیه یخواهند داشت؛ مگر در انتخاب اعضا یرا کیسهم فقط  کیهر  یحضور بهم رسانند و برا

 .ابدییم تیسازمان رسم ندهینما رتجارت عمل خواهد شد. با حضو

 



 

 

العاده و فوق یحق حضور در مجامع عموم یدر صورت یانتقال دهد، سهامدار بعد یگریسهام خود را به د یسهامدار هرگاه – – 1 تبصره

اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت  نیمقررات و مواد ا هیکل تیبا رعا یمجامع مراتب نقل و انتقال سهام و نیرا دارد که قبل از انعقاد ا

 باشد. دهیکه نام آنها در دفتر سهام شرکت به ثبت رس شودیداده م یورود به جلسه مجمع به اشخاص ورقهبه ثبت برسد. 

 

درصد از کل  5/2از  شیکه به سهام خود ب یرا به نحو گریوکالت سهامداران د تواندینم یحقوق ای یقیشخص حق چیه – – 2 تبصره

 کیاز  شیدر مجموع وکالت ب تواندینم یحقوق ای یقیشخص حق چیه نی. همچنردیبر عهده بگ یسهام شرکت باشد در مجامع عموم

موکل توسط  یامضا دییبا تا ایو  یمحضر یرسم یهانامهصرفاً وکالت یقی. در خصوص وکالت اشخاص حقردیسهامدار را بر عهده گ

 .باشدیمجاز م یاسناد رسم یهادفترخانه

 

 شوند:ن تجارت، به صورت زیر تشکیل میمجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانو - 24 ماده

 

 برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: بار،کیمجمع عمومی عادی: این مجتمع باید حداقل هر سال  -1

 

 مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل،استماع گزارش هیئت -

 

 استماع گزارش بازرس/حسابرس، -

 

 بل،های مالی سال مالی قبررسی و تصویب صورت -

 

 تصویب میزان سود تقسیمی، -

 

 تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره، -

 

 ها،الزحمه آنالبدل شرکت و حقتعیین بازرس/حسابرس اصلی و علی -

 

 های شرکت،های کثیراالنتشار جهت درج آگهیتعیین روزنامه / روزنامه -



 

 

 

 انتخاب مدیران، -

 

 انتشار اوراق بهادار قابل تعویض یا سهام، -

 

 باشد.مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می سایر

 

 شود:العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل میمجمع عمومی فوق -2

 

 تغییر در مفاد اساسنامه، -

 

 کاهش(، تغییر در میزان سرمایه )افزایش یا -

 

 انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا سهام، -

 

 انحالل شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت، -

 

 نیانجام دهد که ا یاماده را به گونه نیجلسه موضوع ا لیمربوط به دعوت و تشک فاتیموظف است تشر رهیمد ئتیه - – 1 تبصره

 گردد. لیبعد تشک ینخست سال مالدر چهار ماه  ،یهر سال مال یجلسه برا

 

 تیبار اول رسم یماده برا نیراجع به موضوعات ا یریگمیطرح و تصم یبرا یعاد یکه جلسه مجمع عموم یصورت در - – 2 تبصره

در خصوص  یریگمیبعد تا تصم یهارا در نوبت یعاد یجلسه مجمع عموم لیمربوط به تشک فاتیبالفاصله تشر دیبا رهیمد ئتیه ابد؛ین

 ماده انجام دهد. نیموضوعات ا

 



 

 

 ایدر همان جلسه  دیبا یعاد ینرسد، مجمع عموم بیشرکت در جلسه مربوط به تصو یمال یهاکه صورت یصورت در - – 3 تبصره

را  یرا مشخص کرده و مهلت یمال یهاخواهد شد، اصالحات الزم در صورت لیروز تشک ستیکه حداکثر ظرف مدت ب یگریجلسه د

 بدهد. رهیمد ئتیبه ه اصالحات نیاعمال ا یاز سه ماه نباشد، برا شیه بک

 

موضوع در مورد  نیساالنه شرکت پس از قرائت گزارش بازرس/حسابرس معتبر خواهد بود. ا یمال یهاصورت بیتصو - – 4 تبصره

 شود. تیرعا دیبا زیاصالح شده ن یمال یهاصورت

 

 است. یجهت قرائت گزارش بازرس/حسابرس الزام یو ندهینما ای حسابرس/بازرس حضور – 5 تبصره

 

 مجاز شرکت مدیران به حسابرس،/بازرس تعیین و مدیرههیئت اعضای حضور حق و پاداش میزان تصویب تفویض – 6 تبصره

 .باشدنمی

 

 تخصیص مدیرههیئت اعضای به پاداش عنوان به را شرکت سالیانه خالص سود از معینی نسبت تواندمی عمومی مجمع - – 7 تبصره

 .نماید تجاوز شودمی پرداخت سهام صاحبان به سال همان در که سودی درصد پنج از نباید نسبت این دهد،

 

هر زمان که  زیرا دعوت کنند. سازمان ن یدارند مجامع عموم فهیوظ ایکه مطابق قانون تجارت، حق  یعالوه بر اشخاص - 25 ماده

 ای یعاد یشرکت بخواهد مجمع عموم رهیمد ئتیاز ه تواندیم کند،یم جابیا گذارانهیدهد منافع عموم و به خصوص سرما صیتشخ

 یظرف مدت دیشرکت با رهیمد ئتیصورت ه نیدر ا دیدعوت نما ینیدر خصوص موضوع مع یریگمیتصم یالعاده شرکت را برافوق

 جلسه مجمع اقدام کند. لینسبت به دعوت و تشک کند،یم نییمجامع تع یدعوت و برگزار فاتیکه سازمان با توجه به تشر

 

اداره جلسه مجمع را خواهد داشت.  فهیو وظ شودیقانون تجارت انتخاب م 101مطابق ماده  یهر مجمع عموم سهیرئ ئتیه - 26 ماده

به  رهیمد ئتیه یاز اعضا یکیدو  نیا ابیو در غ رهیمد ئتیه سیرئ بینا یو ابیو در غ سیبه عهده رئ یه مجمع عمومجلس سیرئ

 خواهد بود. یمجمع عموم ای رهیمد ئتیحاضر ه یانتخاب اعضا

 

 شوند. تیرعا دیبا زیعالوه بر قانون تجارت، مقررات ن یدر مجامع عموم یریگمیاداره و تصم ل،یدر دعوت، تشک - 27 ماده

 



 

 

جلسات، مطابق قانون تجارت و  نیدر ا میاتخاذ تصم یو تعداد آراء الزم برا یجلسات مجامع عموم تیرسم یبرا نصاب حد – تبصره

 مقررات خواهد بود.

 

 رهیمد ئتیهفتم: ه فصل

 

اساسنامه،  نیبا توجه به ا یعاد یکه توسط مجمع عموم یموظف مرکب از هفت شخص اصل ریغ یارهیمدئتیشرکت توسط ه - 28 ماده

 اداره خواهد شد. شوند،یمدت دو سال انتخاب م یقانون تجارت و مقررات برا

 

از  کیهر  یبرکنار ایتا در صورت فوت، استعفا  دیرا انتخاب نما رهیمد ئتیه البدلیعضو عل 3 دیبا یعاد یمجمع عموم - 29 ماده

که مجمع  یبیاساسنامه به ترت نیمقرر در ا یهامهلت یط یاشخاص حقوق ندهینما تیصالح دییتا ای یعدم معرف نیو همچن یاصل یاعضا

 تیاز مأمور ماندهیبرابر مدت باق ن،یجانش البدلیعضو عل تیشوند. مدت مأمور یعضو اصل نیگزیجا است،کرده  نییتع یعاد یعموم

 شده است. یو نیجانش البدلیاست که عضو عل رهیمد ئتیاز ه یفرد

 

موظف است ظرف  رهیمد ئتیوجود نداشته باشد، ه رهیمد ئتیه میجهت ترم البدلیعضو عل لیکه بنا به هر دل یصورت در - – تبصره

 انجام دهد. رهیمد ئتیه البدلیعل یرا جهت انتخاب اعضا یعاد یمجمع عموم لیمربوط به تشک فاتیحداکثر دو ماه تشر

 

 بعد بالمانع است. یهادوره یبرا البدلیاعضاء عل و رهیمد ئتیانتخاب اعضاء ه دیتجد - 30 ماده

 

که  یاهیمطابق رو دیها باسمت نیا یتصد ینامزدها البدل،یو عل یاعم از اصل رهیمد ئتیه یقیقبل از انتخاب اعضاء حق - 31 ماده

شده و  یها بررسو عمومی آن یاحرفه یهاتینام کرده و اطالعات الزم را ارائه دهند تا صالحنزد سازمان ثبت کند،یم نییسازمان تع

 یقبل از قبول سمت حداکثر ده روز پس از انتخاب، به سازمان معرف دیبا رهیمد ئتیه یاعضاء حقوق ندگانیسازمان برسد. نما دییبه تأ

 .سازمان برسد دییشده و به تأ یها بررسو عمومی آن یاحرفه یهاتیشده و اطالعات الزم را ارائه دهند تا صالح

 

خود را از دست بدهد  تیصالح تیدوره مسئول یدر ط رهیمد ئتیاز اعضاء ه کیسازمان هر  صیکه به تشخ یصورت در - – 1 تبصره

. در دینما یو تیو ممانعت از ادامه فعال تیاقدام به رد صالح تواندیالزم را نداشته است، سازمان م تیمعلوم شود از ابتدا صالح ای

 ،یشخص حقوق ندهینما تیو در صورت رد صالح شودیم یقیعضو حق نیگزیجا البدلیعضو عل ،یقیعضو حق تیصورت رد صالح

 .دیاقدام نما یقبل ندهینما ینیگزیجهت جا دیجد ندهینما یروز نسبت به معرف 30موظف است ظرف مدت  یشخص حقوق



 

 

 

 نیا دیبا یفعل رهیمد ئتیه د،یجد رهیمد ئتیاعضاء ه انتخاب یبرا یجلسه مجمع عموم لیتشک از قبل روز 40 حداقل - – 2 تبصره

رأساً نسبت به  تواندیسازمان م ابد،یبه موقع انتشار ن یآگه نیکه ا یکند. در صورت یشرکت آگه راالنتشاریموضوع را در روزنامه کث

تبصره را  نیمدت مذکور در ا رهیمد ئتیه یاعضا نیاز جمله در انتخاب اول ژهیو طیدر شرا تواندیم سازمانانتشار آن اقدام کند. 

 کاهش دهد.

 

 قهیخود دارا باشد و آن را به عنوان وث تیسهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأمور 500الاقل  دیبا رانیاز مد کیهر  - 32 ماده

مشترکاً بر شرکت  ایمنفرداً  رانیمد راتیاست که ممکن است از تقص یخسارات نیتضم یسهام برا نیبه صندوق شرکت بسپارند، ا

نداشته  افتیخود را در شرکت در یمفاصاحساب دوره تصد یریو مادام که مد ستیبوده و قابل انتقال ن موارد شود. سهام مذکور با نا

 شیافزا ایو  قهیسهام مورد وث ییقضا ای یخواهد ماند. در صورت انتقال قانون یباق قهیاست، سهام مذکور، در صندوق شرکت به عنوان وث

و به صندوق  هیرا ته قهیماه تعداد سهام الزم به عنوان وث کیظرف مدت  دیبا رهیمد ئتیهعضو  قه،یتعداد سهام الزم به عنوان وث افتنی

شان نخواهد ها به صاحبانو پرداخت سود آن یها در مجامع عمومآن یسهام، مانع استفاده از حق رأ نیبودن ا قهیشرکت بسپارد. وث

 بود.

 

داشته باشد. عضو ناظر سازمان حق شرکت در  رهیمد ئتیدر جلسات ه یعضو ناظر بدون حق رأ کی تواندیسازمان م - 33 ماده

و  خیو ساعت و تار رهیمد ئتیرا به موقع از دستور جلسه ه یو دیبا رهیمد ئتیکننده جلسات هرا دارد و دعوت رهیمد ئتیجلسات ه

. عضو ناظر سازمان و همسر و اقرباء شودیو پرداخت م نییعضو ناظر توسط سازمان تع یایمزاآن مطلع کند. حقوق و  لیمکان تشک

 میرمستقیغ ای میبه طور مستق توانندیتحت هر عنوان از شرکت را نداشته و نم یوجه گونهچیه افتیحق در یدرجه اول از طبقه اول و

 کند. نیمقابل شخص ثالث تضم درآنان را  تواندیشوند. شرکت نم نفعیدر معامالت شرکت ذ

 

که عضو ناظر سازمان  ی. در صورتدیاتخاذ نما یمیبرخالف قانون، مقررات و مواد اساسنامه تصم تواندینم رهیمد ئتیه - - 34 ماده

برخالف منافع عموم  ایمفاد اساسنامه  ایبرخالف قانون، مقررات  رهیمد ئتیه ماتیدهد که تصم صیتشخ رهیمد ئتیدر ه

 به سازمان گزارش کند. یریگمیمراتب را جهت تصم رهیمد ئتیضمن تذکّر به ه دیاست، با گذارانهیسرما

 

 ئتیه سیرئ بینفر را به عنوان نا کیو  رهیمد ئتیه سینفر را به عنوان رئ کیاعضاء خود،  نیاز ب دیبا رهیمد ئتیه - 35 ماده

 باشد. شتریب رهیمد ئتیها در هآن تیاز مدت عضو دیمذکور نبا یهاها در سمتآن تیانتخاب کند. مدت مسئول رهیمد

 



 

 

هر  یبرا دیبا رهیمد ئتیه رخانهی. دبکندیم تیفعال رهیمد ئتیه سینظر رئ ریاست که ز یارخانهیدب یدارا رهیمد ئتیه - 36 ماده

حاضران، موضوعات مطرح شده در جلسه، خالصه  یجلسه، اسام لیساعت، محل تشک خ،یو در آن تار میتنظ یاجلسهجلسه صورت

 ئتیجلسه هاعضاء حاضر در جلسه برساند. صورت تیاکثر یهر مصوبه را درج و به امضا مخالفو نظرات  یمذاکرات، مصوبات، اسام

شده و  یگانیبا هریمد ئتیه رخانهینسخه از آن در دب کیو  گرددیم یگذارشماره خیتار بیو به ترت هیحداقل در دو نسخه ته رهیمد

 .گرددیم لینسخه به عضو ناظر سازمان تحو کی

 

 است. رهیمد ئتیابالغ و استعالم مصوبات ه یمرجع رسم رهیمد ئتیه رخانهیدب - تبصره

 

از  یدو با عضو نیا ابیو در غ رهیمد ئتیه سیرئ بیاو با نا ابیو در غ رهیمد ئتیه سیبا رئ رهیمد ئتیاداره جلسه ه - 37 ماده

 .شودیحاضر انتخاب م یاعضا یآرا تیاست که در همان جلسه با اکثر رهیمد ئتیاعضاء ه

 

جلسه  لیبار تشک کیدر هر ماه حداقل  دیبا رهیمد ئتی. هشودیم لیشرکت تشک یدر مرکز اصل رهیمد ئتیجلسات ه - 38 ماده

 خیموضوعات قابل طرح، محل، تار یجلسه را که حاو لینامه تشکدعوت ره،یمد ئتیه رخانهیدب قیاز طر دیبا رهیمد ئتیه سیدهد. رئ

 کیهر  نیارسال دارد. عالوه بر ا کنند،یم نییتع کیکه هر  یقیو عضو ناظر سازمان به طر ءاعضا یجلسه است برا لیو ساعت تشک

 رخانهیجلسه را به دب لیتشک یخود، تقاضاو ساعت مورد نظر  خیتار ازیبا ذکر موضوع و در صورت ن تواندیم رهیمد ئتیاز اعضاء ه

 .دیموضوع مذکور دعوت نما یبررس یرا برا رهیمد ئتیاعضاء ه ره،یمد ئتیه سیبا رئ یبا هماهنگ رخانهیبدهد تا دب

 

 رهیمد ئتیه ماتیتصم تواندینامه نمدعوت افتیبر عدم در یعضو ناظر مبن ای رهیمد ئتیه یاز اعضا کیهر  یصرف ادعا - - تبصره

 اتخاذ کند. یمقتض میو تصم یدگیبه موضوع رس ،یعضو ناظر مدع ایبه درخواست عضو  دیبا رهیمد ئتیسازد، لکن ه اعتباریرا ب

 

با موافقت  رهیمد ئتیدارد. در هر صورت مصوبات ه تیرسم رهیمد ئتیبا حضور حداقل چهار عضو ه رهیمد ئتیجلسه ه - - 39 ماده

 حداقل چهار عضو حاضر در جلسه معتبر است.

 

که داخل در موضوع شرکت بوده و  یو معامالت اتیبه نام شرکت و انجام هرگونه عمل یهرگونه اقدام یبرا رهیمد ئتیه - 40 ماده

 یررات و مواد اساسنامه داراقرار نگرفته است، در چهارچوب قانون، مق یمجامع عموم تیدر صالح حاًیها صردرباره آن میاتخاذ تصم

 از جمله عبارتند از: رهیمد ئتیه اراتیو اخت فی. وظاباشدینامحدود م اراتیاخت

 



 

 

 .وهیش نیو کاراتر نیشرکت به مؤثرتر تیموضوع فعال یتمام تالش خود جهت اجرا یریکارگ( به1

 

 شده است. ینیبشیساسنامه پا نیو آنچه در ا یقانون فاتیتشر یپس از ط یمجامع عموم ماتیتصم ی( اجرا2

 

 مقررات مصوب پس از ابالغ. ی( اجرا3

 

 مدت، کوتاه مدت و بودجه شرکت. انیبلندمدت، م یهابرنامه بیو تصو هی( ته4

 

 .یبه مجمع عموم میشرکت جهت تقد تیدر خصوص عملکرد و وضع رهیمد ئتیگزارش ساالنه ه هی( ته5

 

 خود. فیوظا یاجرا یبا سازمان و بازرس/حسابرس برا ی( همکار6

 

 .گذارانهیو اعضاء با سرما رانیداران؛ مدسهام نیرفع تضاد منافع ب یبرا ییهاهیرو ی( برقرار7

 

شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قانون،  اتیعمل هیکل نکهیاز ا نانیبه منظور اطم یداخل یها( استقرار سیستم کنترل8

 .ردیپذیسنامه و مقررات صورت ماسا

 

 و کارکنان شرکت. رانیعامل و مد ریو عملکرد مد تی( نظارت بر فعال9

 

 شرکت. تیموضوع فعال یاجرا یالزم برا یهایگذارهیو انجام سرما هاییدارا لی( تحص10

 

 کند. جابیشرکت ا تیموضوع فعال یکه اجرا یدر صورت رانیو خارج از ا رانیشعبه در هر نقطه از ا جادی( ا11

 

 است. یعاد یمجمع عموم اراتیشرکت به جز آنچه از اخت یداخل یهانامهنییآ بی( تصو12

 



 

 

 آن. رییشرکت و تغ ییو اجرا یادار التیتشک بی( تصو13

 

 ها.ها و استفاده از آنها و مؤسسه( افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک14

 

 بنام شرکت. یو واخواست اوراق تجار پرداخت ،یقبول ،یسی( تعهد، ظهر نو15

 

 میاقاله آن در حدود موضوع شرکت و اتخاذ تصم ایفسخ  ل،یتبد ر،یی( عقد هرگونه قرارداد و انجام هرگونه معامله بنام شرکت و تغ16

 .قاعاتیا هیدر مورد کل

 

 و اختراع بنام شرکت. یثبت هرگونه عالمت تجار ی( مبادرت به تقاضا و اقدام برا17

 

صرفه و صالح شرکت در  تیشرکت و استرداد آنها با رعا یهاییدارا ایاسناد، مدارك، وجوه  نیتره ای نی( به امانت دادن، تضم18

 کند. جابیشرکت ا تیموضوع فعال یکه اجرا یصورت

 

 کند. جابیشرکت ا تیموضوع فعال یکه اجرا یدر صورت ط،یبنام شرکت با هرگونه شرا یالیو ر یوام، اعتبار ارز لی( تحص19

 

 و ساالنه شرکت. یادوره انیم یمال یهاصورت می( تنظ20

 

 .نیریحقوق شرکت از سا یفایو است گریتعهدات شرکت در مقابل اشخاص د یفای( ا21

 

 ها.دستور جلسه آن نییالعاده و تعو فوق یعاد ی( دعوت مجامع عموم22

 

 .یداران شرکت به مجمع عمومسهام نیسود ب میتقس شنهادیهر نوع اندوخته از محل سود و پ شنهادی( پ23

 

 سازمان. بیپس از تصو یاساسنامه به مجمع عموم رییتغ ایاصالح  شنهادی( پ24

 



 

 

 مقررات حاکم بر شرکت به سازمان. رییتغ شنهادی( پ25

 

 قانون. 35ماده  یبه تخلفات اعضاء در اجرا یدگی( رس26

 

 .شودیم ایقلمداد شده  رهیمد ئتیه ایشرکت  فیو وظا اراتیکه به موجب قانون و مقررات جزء اخت یفیو وظا اراتی( هرگونه اخت27

 

به  دیبا اراتیو اخت فیوظا ضی. تفودینما ضیتفو رعاملیخود را به مد اراتیو اخت فیاز وظا یبخش تواندیم رهیمد ئتیه - تبصره

 باشد. نیّ و مع حیصورت صر

 

تابعه شرکت را در آن سال، همراه  یاز عملکرد شرکت و واحدها یگزارش ،یهر سال مال انیدر پا دیبا رهیمد ئتیه - 41 ماده

حداقل  تواندیبازرس/حسابرس قرار دهد. سازمان م اریو در موعد مقرر در اساسنامه جهت اظهارنظر در اخت هیخود ته یآت یهابرنامه

به عملکرد  یدگیکه به منظور رس یدر جلسه مجمع عموم دیگزارش با نیصه ا. خالدینما نییگزارش را تع نیدرج در ا یموارد الزم برا

 عامل قرائت شود. ریمد ای رهیمد ئتیاز اعضاء ه یکی ای سیتوسط رئ گردد،یم لیشرکت تشک یمال یهاو صورت

 

و  فیسازمان جهت ضمانت حسن انجام وظا صیبه تشخ دیو شرکت با رعاملیو مد رهیمد ئتیاز اعضاء ه کیهر  - - 42 ماده

 ینگهدار یطبق مقررات برا یلیکه دل یو در صورت ستین ریقابل انتقال به غ قهیوث نیبگذارند. ا قهیخود نزد سازمان وث یهاتیمسئول

در صورت مطالبات و خسارات ) ها،نهیو کسر هز یظرف شش ماه پس از اخذ مفاصاحساب دوره تصد دیآن وجود نداشته باشد با

 .شودیم نییتوسط سازمان تع یدوره تصد انیدر پا قهیکسور و مدت زمان وث ق،یوثا زانی. مشودیوجود( مسترد م

 

شرکت در تضاد است  رهیمد ئتیها در هآن تیکه با مسئول یتیمسئول ایشغل  رشیاز پذ دیبا رهیمد ئتیه یاعضا - - 43 ماده

 خود را به سازمان اطالع دهند. تیمسئول ایسمت، هرگونه شغل  رشیهفته پس از پذ کیو ظرف  ندینما یخوددار

 

در  رهیمد ئتیاعضاء ه تیشده با مسئول رفتهیپذ تیمسئول ایشغل  نیعدم وجود تضاد ب اینظر سازمان در خصوص وجود  - تبصره

 االتباع است.شرکت الزم

 



 

 

وضع  یهاتیمحدود دیها بااقرباء درجه اول از طبقه اول آن و کارکنان شرکت و همسر و رانیمد ره،یمد ئتیه یاعضا - - 44 ماده

شغل، سمت و  رشیشده و پذ رفتهیپذ یبر کاال یشده، اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ یشده توسط سازمان را در انجام معامالت کاالها

 کنند. تیدر خارج شرکت رعا تیمسئول

 

روز قبل  30حداقل  دیبخواهد از سمت خود استعفا دهد، با رهیمد ئتیه یقیحق ای یحقوق یاز اعضا کیهر  کهیدر صورت - 45 ماده

 یمستعف خیاستعفا، تار رشی. در صورت پذدیرا جلب نما رهیمد ئتیاطالع دهد و موافقت ه رهیمد ئتیه سیموضوع را به سازمان و رئ

 .شودیم نییتع رهیمد ئتیتوسط ه زیشدن ن

 

 یسال شمس کیهشت جلسه متناوب در طول  ای یاز چهار جلسه متوال شیب رهیمد ئتیه یاز اعضا کیعدم حضور هر  - - 46 ماده

 رهیمد ئتیبر عهده ه بتیموجه بودن غ صی. تشخشودیم رهیمد ئتیدر ه یو تیخود موجب سلب عضوبهبدون عذر موجه، خود

 است.

 

 رعاملیهشتم: مد فصل

 

 یو ی. مدت تصدندیشرکت برگز یعامل ریبه مد ره،یمد ئتیرا خارج از اعضاء ه یقینفر شخص حق کی دیبا رهیمد ئتیه - 47 ماده

 کند. نییرا تع رعاملیالزحمه مدحق دیبا رهیمد ئتیسمت دو سال خواهد بود. ه نیبه ا

 

سازمان  صیسازمان برسد و چنانچه به تشخ دییبه تأ دیسمت با نیقبل از انتصاب به ا رعاملیمد یاعمومی و حرفه تیصالح - تبصره

 دیبا رهیمد ئتیالزم نبوده است، ه یهاتیمشخص شود که از ابتدا حائز صالح ایاز دست بدهد  تیدوره مسئول یرا ط هاتیصالح نیا

 .دینما یو نیگزیسازمان جا دییرا با تأ یگریسمت عزل و شخص د نیبه درخواست سازمان او را از ا

 

 رهیمد ئتیشود، ه یشرکت بالتصد یعامل ریسمت مد ،یگرید لیهر دل ای ،یبرکنار فوت، استعفا، لیبه دل کهیدر صورت - 48 ماده

مربوط به انتخاب  فاتیتشر کهی. در صورتندیسمت برگز نیرا به ا یگریمواد اساسنامه شخص د تیماه با رعا کیظرف حداکثر  دیبا

نفر را به عنوان سرپرست جهت  کیماده،  نیمطابق ا رعاملیتا انتخاب مد دیبا رهیمد ئتیه کشد،هفته طول ب کیاز  شیب رعاملیمد

 .دیانتخاب نما یو یهاتیو مسئول فیوظا یتصد

 



 

 

مراجع و اشخاص،  ریشرکت در برابر سازمان، شورا و سا یندگیمقام اجرایی شرکت بوده و عالوه بر نما نیباالتر رعاملیمد - 49 ماده

 باشدیم زیشرکت ن یسخنگو

 

 است: ریعامل از جمله شامل موارد ز ریمد اراتیو اخت فیوظا

 

 ره،یمد ئتیو ه یمقررات، مصوبات مجامع عموم ی( اجرا1

 

ها، دادسراها، مراجع از دادگاه کیو کیفری اقامه شده، در هر  یحقوق یو دفاع از هر دعو یفریو ک یحقوق ی( اقامه هرگونه دعوا2

اری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اد ییقضا ریغ ایقضایی 

قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قیشرکت چه کیفری و چه حقو

اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی،  مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا

دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار  هدرخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاد

افقنامه داوری و ارجاع دعوا و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا تو

به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح یا بدون آن(، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و 

ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به هر نحو ممکن و وجوه ایداعی و تعقیب آن

اقامه دعوای متقابل و دفاع در مقابل  ث،نماینده با حق توکیل مکرر به غیر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثال

ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، اقامه دعوای تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از آن

 ابه دیگر.جرائم و امور مش

 

 یمنابع انسان تیریمد یالزم برا اراتیاخت هیکل یها و به طور کلها و عزل و نصب آنآن یایحقوق و مزا نیی( استخدام کارکنان و تع3

 مصوب. یهانامهنییدر چارچوب آ

 

 و قبول هرگونه تعهدنامه از طرف شرکت. دییو صدور تأ قیاخذ وثا ن،یسپرده و تضم عه،ی( قبول ود4

 

 ضیشرکت تفو ییاجرا رانیبه معاونان و مد تیخود را با حفظ مسئول اراتیو اخت فیاز وظا یبرخ تواندیعامل م ریمد - - صرهتب

زمان با تفویض وظائف و اختیارات مدیره و سایر کارکنان ممنوع است. مدیر عامل موظف است هم. تفویض اختیار به اعضای هیئتدینما

 و همچنین سازمان اطالع دهد. شرکتمدیره موضوع را به هیئت

 



 

 

 نهم: بازرس/حسابرس فصل

 

معتمد سازمان،  یعضو جامعه حسابداران رسم یمؤسسات حسابرس نیهر سال از ب یبرا دیبا یعاد یمجمع عموم - 50 ماده

مؤسسات  نیکاء اشر نیاز ب ایمذکور  یمؤسسات حسابرس نیاز ب دیمجمع با نیا نی. همچندیبازرس/حسابرس شرکت را انتخاب نما

عدم قبول سمت از  ای تیانحالل، استعفا، سلب صالح ت،یتا در صورت معذور ندیگزبر البدلیرا به عنوان بازرس/حسابرس عل یکی

 .ردیرا به عهده گ یو یهاتیو مسئول فیوظا ،یطرف بازرس/حسابرس اصل

 

 فقط تا دو بار بالمانع است. یانتخاب بازرس/حسابرس به طور متوال - - 1تبصره

 

 بر اساس قانون تجارت قبول سمت کنند. دیبا البدلیو عل یبازرس/حسابرس اصل -تبصره 2

 

 نییرا با تع البدلیو عل یبازرس/حسابرس اصل تواندیبا موافقت سازمان در هر زمان که بخواهد، م یعاد یمجمع عموم - - 3تبصره

 برکنار کند. نیجانش

 

و  فیعام، وظا یسهام یهابازرس شرکت یشده در قانون تجارت برا نییتع فیبازرس/حسابرس عالوه بر وظا - - 51 ماده

 را بر عهده دارد: ریز یهاتیمسئول

 

 را در نظر داشته باشد. یمل یو حسابدار یحسابرس یاستانداردها یمال یها( در اظهارنظر راجع به صورت1

 

و کارکنان آن اظهارنظر  رانیقانون و مقررات توسط شرکت، مد تیعدم رعا ای تیراجع به رعا یوم( در گزارش خود به مجمع عم2

 کند.

 

 سازمان ارسال دارد. یبرا ماًیمستق یعاد یمجمع عموم لینسخه از اظهارنظر خود را ده روز قبل از تشک کی( 3

 

 صیکه تشخ یاشکاالت و نواقص ریو نواقص و اشکاالت آن را به همراه سا یشرکت را بررس یداخل یهاکنترل ستمیس تی( کفا4

 .دیو سازمان ارسال نما رهیمد ئتیبه ه ماًیزمان و مستقدرج و هم تیریدر نامه مد دهدیم

 



 

 

 ائه دهد.و سازمان ار رهیمد ئتیزمان به همصوب، گزارش مکتوب خود را هم یهاهی( به محض اطالع از نقض قانون و مقررات و رو5

 

 ارسال دارد. زیزمان به سازمان نرا هم تیرینسخه از مکاتبات مهم خود با مد کی( 6

 

و کارکنان آن و همسر  رانی. بازرس/حسابرس، مدگرددیم نییتع یعاد یالزحمه بازرس/حسابرس توسط مجمع عمومحق - 52 ماده

است، از  دهیرس یمجمع عموم بیاز آنچه به تصو ریغ یگرید ازاتیو امت ییها حق ندارند وجه، داراو اقرباء درجه اول از طبقه اول آن

 شوند. نفعیذ میرمستقیغ ای میشرکت به طور مستق عامالتدر م ایدارند  افتیشرکت در

 

به منظور انتخاب بازرس/حسابرس  یجلسه مجمع عموم لیبازرس/حسابرس تا تشک تیدوره مأمور یپس از انقضا - - 53 ماده

 .باشدیمربوطه م فی، همچنان مسئول انجام وظا50( ماده 1تبصره ) تیبدون توجه به محدود یبازرس/حسابرس قبل د،یجد

 

 .دینما تیرعا کند،یرا که سازمان در خصوص روابط او با شرکت وضع م یمقررات دیبازرس/حسابرس با - 54 ماده

 

 یدهم: مقررات مال فصل

 

اسفند ماه  انیماه هر سال آغاز و در پا نیفرورد یاست که جر سال اول، از ابتدا یسال شمس کیشرکت برابر  یسال مال - 55 ماده

 خواهد بود. سیاسفند ماه سال تاس انیتا پا سیتاس خیشرکت از تار تی. سال اول فعالابدییهمان سال خاتمه م

 

 یشرکت را حداقل س یو وضع عموم تیساالنه شرکت و گزارش خود در خصوص فعال یمال یهاصورت دیبا رهیمد ئتیه - 56 ماده

 اریو اظهارنظر در اخت یدگیجهت رس گردد،یم لیموارد تشک نیبه ا یدگیرس یکه برا یمجمع عموم لیروز قبل از تشک

 بازرس/حسابرس قرار دهد.

 

روز پس از گذشت  45و حداکثر  هیته زیرا ن یول هر سال مالشش ماهه ا یادورهانیم یمال یهاصورت دیبا رهیمد ئتیه - تبصره

ماه از  کیشش ماهه اول همان سال، جهت اظهارنظر به بازرس/حسابرس ارائه دهد. بازرس/حسابرس موظف است حداکثر ظرف 

 .دینسخه از آن را به سازمان ارسال نما کیاظهارنظر خود را به شرکت ارائه و  افت،یدر خیتار

 



 

 

و استفاده  تیبر کاال، حق عضو یو درج کاالها و اوراق مبتن رشیشرکت از محل کارمزد معامالت، حق پذ یمنابع درآمد هیکل - 57 ماده

 افتیدر یبرا ییاجرا یهاکننده، ضمانتاشخاص پرداخت افت،یدر یبنددرآمدها به همراه زمان ریبه اعضاء و سا ییاعطا التیاز تسه

 سازمان برسد. بیبه تصو دیموارد مرتبط با ریو سا

 

 اراتیکرده است، از اخت نییموارد تع نیا یکه سازمان برا ییهاسقف تیشرکت با رعا یخدمات و کارمزدها یهانرخ نییتع - تبصره

 است. رهیمد ئتیه

 

. تا زمان شودیم نییقانون تجارت توسط سازمان تع 140موضوع ماده  یشرکت، عالوه بر اندوخته قانون یاطیاندوخته احت - 58 ماده

پنجم سود خالص  کیسود،  میهر سال قبل از تقس دیبا یشده توسط سازمان، مجمع عموم نییبه مبلغ تع یاطیاندوخته احت دنیرس

 صاحبان سهام، بدون مجوز سازمان ممنوع است. نیب یاطیاندوخته احت می. تقسدیمنظور نما یاطیشرکت را به عنوان اندوخته احت

 

 است. یعاد یمجمع عموم اراتیها از اختاندوخته ریشده توسط سازمان و وضع سا نییاز مبلغ تع شیب یاطیاندوخته احت وضع - تبصره

 

و کارکنان آن به  رانیقانون و مقررات توسط مد تیکه ممکن است در اثر عدم رعا یبه منظور جبران خسارات دیشرکت با - 59 ماده

 کند. رییتوسط سازمان تغ تواندیم قهیوث نیا زانیکند. نوع و م عیمورد نظر سازمان را تود قهیوث د،یآیوارد م نیریسا

 

 .ردیخود بپذ هیسرما %80از  شیرا ب یبدون کسب مجوز از سازمان تعهدات تواندیشرکت نم - 60 ماده

 

که مبادرت به انجام معامالت  ییهاو شرکتشده، اعضا  رفتهیپذ یکننده کاالهاعرضه یهادر سهام شرکت تواندیشرکت نم - 61 ماده

که  ییکاالها ایها وام دهد به آن ای دینما یگذارهیسرما ند،ینمایشده م رفتهیپذ یبر کاال یشده و اوراق بهادار مبتن رفتهیپذ یکاالها

 کند. یداریاست، خر افتهیها انتشار را که توسط آن یاوراق بهادار ایشده  عرضهها توسط آن

 

 لیخود انجام داده و به تحص تیموضوع فعال یاجرا یالزم را برا یهایگذارهیاقدامات و سرما هیکل تواندیشرکت م - 62 ماده

نوع  نیدر ا یگذارهیشرکت و سرما تیمرتبط با موضوع فعال ریغ یهاتیارتباط بپردازد. انجام فعال نیدر ا ازیمورد ن یهاییدارا

 شرکت منوط به کسب مجوز از سازمان است. تیانجام موضوع فعال یبرا یرضروریغ یهاییدارا لیو تحص هاتیفعال

 



 

 

خصوص  نیدر ا رهیمد ئتیه میتصم کند؛یم نییتع رهیمد ئتیآن را ه تیو مسئول اراتیصاحبان امضاء مجاز و حدود اخت - 63 ماده

 شود. یآگه یها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمماه به اداره ثبت شرکت کیظرف  دیبا

 

اندوخته  ،یاندوخته قانون یعبارت است از سود خالص شرکت در همان سال منها یشرکت در هر سال مال میسود قابل تقس - 64 ماده

هر سال  میسود قابل تقس میقبل. تقس یمال یهانشده سال میقبل به عالوه سود تقس یمال یهاسال انیها و زاندوخته ریسا ،یاطیاحت

 یمال یهاصورت اً یشده باشد، ثان دییتوسط بازرس/حسابرس تأ میبه آن است که اواًل وجود سود قابل تقس طداران منوهامس نیب یمال

 باشد. دهیرس یعاد یمجمع عموم بیبه تصو یآن سال مال

 

 سازمان است. بیانتشار هرگونه اوراق بهادار توسط شرکت منوط به تصو قیاز طر یمال نیتأم - 65 ماده

 

 موارد ری: ساازدهمی فصل

 

 دهد. لیشرکت را تشک یداخل یماه پس از انتصاب، واحد حسابرس کیموظف است حداکثر  رهیمد ئتیه - 66 ماده

 

و  رهیمد ئتیبه ه انهیمنظم ماه یهاگزارش دینموده و با تیفعال رهیمد ئتینظر ه ریشرکت ز یداخل یواحد حسابرس - - تبصره

 سازمان ارائه دهد.

 

سازمان  بیشرکت و تصو شنهادیپ تیدر شرکت و در نها یقانون فاتیتشر یاساسنامه منوط به ط نیدر مواد ا رییهرگونه تغ - 67 ماده

 است.

 

در صورت  نیالعاده برسد. همچنفوق یمجمع عموم بیبا موافقت سازمان و شورا بوده و به تصو دیشرکت با یاریانحالل اخت - 68 ماده

ادامه  یگرید تیبه فعال ت،ینام و موضوع فعال رییسازمان و تغ دییبا تأ ایمنحل شود  دیشرکت توسط شورا، شرکت با تیلغو مجوز فعال

 .ردیپذیمقررات صورت م تیشرکت پس از انحالل مطابق قانون تجارت و با رعا هیدهد. تصف

 

کند، شرکت  بینامحدود تصو ای نیمع یمدت یبرا شرکت را تیاز فعال یبخش ایتمام  قیتعل ایشورا توقف  کهیدر صورت - 69 ماده

 معلق کند. ایخود را در آن مدت متوقف  تیطبق مقررات، فعال دیبا

 



 

 

ها، دستورالعمل ها،نامهنییمقررات اعم از آ هیو کل 1384مصوب آذرماه سال  رانیا یاسالم یقانون بازار اوراق بهادار جمهور - 70 ماده

 اند.اساسنامه نیا نفکیها، جزء الآن یبعد راتییو تغ رسدیم بیموجود و آنچه بعدًا به تصو یهاو بخشنامه ،ییاجرا یهاهیرو

 

 ایشود که قانون را نقض  ریتفس یابه گونه تواندیاز مواد آن نم کی چیاساسنامه سازمان است و ه نیمواد ا ریمرجع تفس - 71 ماده

 .دیمحدود نما

 

 .باشدیموضوعه و مقررات م نیقوان رینشده مشمول قانون تجارت و سا ینیبشیاساسنامه پ نیر اکه د یمواد - 72 ماده

 

 .دیمؤسس شرکت رس یمجمع عموم بیبه تصو 11/12/1390 خیتبصره در تار 33ماده،  73اساسنامه در  نیا - 73 ماده
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