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 مه تعالی بس

 اساسنامه شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان )سهامی خاص(

 159692ثبت شده به شماره 

 

 بخش اول

 شرکت  یمدت و مرکز اصل –موضوع   –نام 

 

 ( نام شرکت: 1ماده 

 شود. اساسنامه شرکت نامیده مینام شرکت عبارت است از شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان )سهامی خاص( که منبعد در این 

 ( موضوع شرکت 2ماده 

ینا ایاناد و فنن ووری االالعنات و خدماتی و ، تولیدی، موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها و موسسات و واحد های اقتصادی

اخذ وام از موسسنات دولتنی و خصو نی )تننت ن نارت بانن   ،تاسیس اینگونه شرکتها و موسسات بطور مستقیم، خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول

ایاناد شنعبه در داخن  و   خصو ا سالمت الکترونی  و کارگزاری اجرایی در این حوزه،  ووری االالعات  فعالیت در حوزه فن  ، اخذ و اعطای نمایندگی،مرکزی(

سودوور به شرط شفافیت، قابلیت نقد شوندگی مطمئن و ایمن و نیز در راستای مسوولیت های مااز اقتصادی و بازرگانی و به الور کلی کلیه فعالیتخارج کشور 

و در جهنت  فنوققانونی های موضع مستندات و داراییهای فوق مرتبط باشد، بمن ور حفظ ارزش وجوه ذخائر  اجتماعی که مستقیم و یا غیر مستقیم با فعالیت

 سازمان بیمه سالمت ایران.اهداف 

 مدت شرکت ( 3ماده 

 از تاریخ ثبت به مدت نامندود تعیین شده است.

 ( مرکز اصلی شرکت و شعب آن4ماده 

 مرکز ا لی شرکت در تهران می باشد و انتقال مرکز ا لی به خارج از مندوده تهران منوط به تصمیم مامع عمومی عادی است. 

شعبه در داخ  کشور در اختیار هیات مدیره است. تاسیس یا اننالل شعبه شنرکت در   : تغییر مرکز شرکت در مندوده شهر تهران و تاسیس یا اننالل1تبصره

 خارج کشور در اختیار مامع عمومی عادی قرار دارد.
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 بخش دوم

 سرمایه و سهام 

 ( سرمایه5ماده 

ریالی منقسم گردیده و تماما ی  هزار    با نام عادیدو میلیارد و دویست میلیون سهم  نقدی است که به  دو هزار و دویست میلیارد ریال  سرمایه شرکت مبلغ  

 پرداخت شده است. 

 ( اوراق سهام6ماده 

الینه قانونی ا الح قسمتی از قانون تاارت مصنو  اسنفند  26اوراق سهام شرکت متندالشک  و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده 

 ده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از الرف هیئت مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.بو 1347ماه 

 ( گواهینامه موقت سهام7ماده 

 داخت شده ون است.تا زمانی که اوراق سهام  ادر نشده است شرکت به  احبان سهام گواهینامه موقت سهم می دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پر

 سهام ن( غیرقابل تقسیم بود8ماده 

 سهام شرکت غیر قاب  تقسیم می باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به ی  نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

 ( انتقال سهام با نام9ماده 

. نق  و انتقال سهام با نام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و ندارند مگر با موافقت مامع عمومی  احبان سهام حق انتقال سهام خود را

از  ون رعایت تشریفات فنوقانتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی ونها باید در دفتر شرکت حاضر شده ، نق  و انتقال را گواهی نمایند. نق  و انتقال سهام با نام بد

و  39واد درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را  احب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی اال ول من

 الینه ا الحی قانون تاارت ماری خواهد بود. 40

 ( مسئولیت صاحبان سهام10ماده 

 نها است.مسئولیت  احبان سهام مندود به مبلغ اسمی سهام و
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 بخش سوم 

 تغییرات در سرمایه شرکت 

 ( کاهش یا افزایش سرمایه شرکت 11ماده 

و ا نالحات بعندی ون  1347هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات الینه قانونی ا الح قسمتی از قانون تاارت مصو  اسفند مناه 

  ورت خواهد گرفت.

 ( حق تقدم در خرید سهام جدید 12ماده 

حنق تقندم در  ورت افزایش سرمایه ،  احبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این 

 خواهد بود.و ا الحات بعدی ون  1347البق مقررات الینه قانونی ا الح قسمتی از قانون تاارت مصو  اسفند ماه 

 

 

 

 بخش چهارم

 یمجامع عموم 

 

 مقررات مشترک بین مجامع عمومی( 13ماده 

مقتضنی  ماامع عمومی عادی ساالنه و ماامع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می کند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت می توانند در مواقنع

 .باید در وگهی دعوت قید شودماامع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این  ورت دستور جلسه مامع 

 

 ( شرایط الزم برای داشتن حق حضور و رأی در مجامع عمومی14ماده 

ی  سنهم ین  ر ی خواهنند داشنت   احبان سهام یا نمایندگان ونان قطع ن ر از تعداد سهام خود می توانند در ماامع عمومی حضور بهم رسانند و برای هر

 خود را کامالً پرداخت نموده باشند. مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سهام
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 ( محل انعقاد مجامع عمومی15ماده 

 ، منعقد خواهد شد.ی دعوت  احبان سهام تعیین می شودماامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز ا لی شرکت یا در منلی که در وگه 

 ( دعوت مجامع عمومی 16ماده 

ماامع عمومی از الریق نشر وگهی در روزنامه کثیراالنتشار که وگهی های مربوط به شرکت در ون نشنر منی گنردد بعمن  دعوت  احبان سهام برای تشکی   

 خواهد ومد و دستور جلسه و تاریخ و من  تشکی  مامع با قید ساعت و نشانی کام  در وگهی ذکر خواهد شد.

 ند انتشار وگهی و رعایت تشریفات دعوت الزامی نیست.در مواقعیکه کلیه  احبان سهام در مامع عمومی حاضر باش: 2تبصره

 ( دستور جلسه 17ماده 

 اید. هرگاه مامع عمومی بوسیله هیئت مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیئت مدیره و هرگاه بوسیله بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نم

نخواهند مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، به هیچ وجه در ماامع عمنومی مطنرح   دستور جلسه باید در وگهی دعوت بطور خال ه ذکر گردد.
 شد.

 ( فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی18ماده 

 روز خواهد بود. 40روز ، حداکثر  10فا له بین دعوت و انعقاد هری  از جلسات ماامع عمومی عادی و ماامع عمومی فوق العاده حداق  

 ( وکالت و نمایندگی19ماده 

ان سهام و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی بشرط تسلیم مدرک وکالت ینا در کلیه ماامع عمومی حضور وکی  یا قائم مقام قانونی  احب

 نمایندگی بمنزله حضور خود  احب سهم است.

 ( هیئت رئیسه مجمع 20ماده 

سهامداران بنا  ماامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده به ریاست نماینده سازمان بیمه سالمت ایران که به  ورت کتبی معرفی می گردد تشکی  و دو نفر از

 انتخا  خواهد شد.از سهامداران اکثریت وراء بعنوان ناظر و ی  نفر منشی از بین  احبان سهام یا از خارج 

 ا ( صورتجلسه ه21ماده 

ع رسنیده از مذاکرات و تصمیمات ماامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده  ورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضاء هیئت رئیسه مام

 و ی  نسخه از ون در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد. 
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نسخه از  ورت جلسه مربواله جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت ات ماامع عمومی شام  یکی از موارد مشروحه زیر باشد، ی   مچنانچه تصمی

 شرکتها تقدیم می گردد.

 انتخا  مدیران و بازرسان -1

 تصویب ترازنامه -2

 کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه -3

 اننالل شرکت و ننوه تصفیه ون -4

 کثیراالنتشار جهت درج وگهی های شرکتتعیین روزنامه  -5

 ( اثر تصمیمات 22ماده 

گردد، نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات ونهنا بنرای ماامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که البق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکی  می

 همگی  احبان سهام و لو غایبین و مخالفین الزام وور می باشد.

 ( مجمع عمومی عادی 23ماده 

 ماه از تاریخ انقضای سال مالی شرکت منعقد می گردد. 4مامع عمومی عادی شرکت الاق  سالی یکدفعه حداکثر ظرف مدت 

 ( حد نصاب مجمع عمومی عادی24ماده 

،   در مامع عمومی عادی ، حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حق ر ی دارند ضروری است . اگر در اولین دعوت حدنصنا  منذکور حا ن  نشند

دعنوت  در مامع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از  احبان سهامی که حق ر ی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط ونکه

 دوم نتیاه دعوت اول قید شده باشد. 

 ات در مجمع عمومی عادی م ( تصمی25ماده 

سنان کنه در مامع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعالوه ی  وراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخا  مندیران و بازر

 نون تاارت عم  خواهد شد. الینه قانونی ا الح قسمتی از قا 88مطابق ذی  ماده 

 ( اختیارات مجمع عمومی عادی  26ماده 

العاده و  ه ونها در  الحیت مامع عمومی فوق  مامع عمومی عادی می تواند باستثناء مواردیکه درباره ونها در قوانین تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم دربار

 موسس می باشد تصمیم گیری نماید. 
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 ( حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده  27ماده 

برای بار  در مامع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصا  مذکور حا   نشد  

خواهد نمود بشرط ونکه در دعوت دوم نتیاه دعوت    دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از ی  سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم

 اول قید شده باشد . 

 ( اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده  28ماده 

 تصمیمات مامع عمومی فوق العاده با اکثریت دو سوم وراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود . 

 ( اختیارات مجمع عمومی فوق العاده  29ماده 

 .هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا اننالل شرکت قب  از موعد مننصراً در  الحیت مامع عمومی فوق العاده می باشد 

 

 بخش پنجم 

 هیئت مدیره 

 

 ( عده اعضای هیئت مدیره  30ماده 

عضو که بوسیله مامع عمومی عادی از بین  احبان سهام انتخا  می شوند اداره خواهد شد. مدیران  شخص    5یا    3ت مدیره ای مرکب از  شرکت بوسیله هیئ

 کالً یا بعضاً قاب  عزل می باشند و انتخا  مادد ون نیز بال مانع است . 

 

 ( مدت ماموریت مدیران 31ماده 

 وقتی که تشریفات راجع به ثبت و وگهی انتخا  مدیران بعدی اناام گیرد، خود بخود ادامه پیدا می کند.  مدت ماموریت مدیران دوسال است مدت مذکور تا

 ( سهام وثیقه مدیران  32ماده 

به عنوان وثیقه و تضمین   را  از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور  از مدیران باید در مدت مدیریت خود مال  حداق  یکهزار سهم  خساراتی که  هری  

 وثیقه بودن ورقه سهام مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از   .به  ندوق شرکت بسپارد ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود

 



7 
 

 

 

فت نکرده، سهم مذکور به عنوان وثیقه در  ولی مادامی که مدیر مفا احسا  دوره تصدی خود را از شرکت دریا  . قبی  حق رای و دریافت سود نمی باشداز  ون  

  ندوق شرکت باقی خواهد ماند. 

 ( رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره  33ماده 

از بین  هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف ی  هفته بعد از مامع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخا  کرده است، منعقد خواهد شد و  

رئیس و ی  نایب رئیس برای هیئت مدیره تعیین می نماید . مدت ریاست رئیس و نایب رئیس بیش از مدت عضویت ونها در هیئت  اعضای هیئت مدیره، ی 

عزل و  قاب     مدیره نخواهد بود . هیئت مدیره می تواند از بین خود یا از خارج یکنفر بسمت منشی برای مدیت یکسال انتخا  نماید . رئیس و نایب رئیس، 

رئیس ، اعضای هیئت مدیره یکنفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نماید تا وظایف رئیس را    بدر  ورت غیبت رئیس و نایتادید انتخا  خواهند بود.  

 اناام دهد.

 ( مواقع تشکیل جلسات هیئت مدیره  34ماده 

یا به دعوت کتبی رئیس و یا نایب رئیس یا به دعوت مدیر عام  در هر موقع که   هیئت مدیره در مواقعی که خود بطور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و 

اعضائی  ضرورت ایاا  کند ، تشکی  جلسه خواهد داد. چناچه تاریخ جلسه بعدی در  ورت جلسه تعیین و ذکر گردد در این  ورت ارسال دعوت نامه برای  

 ضروری نخواهد بود .   ه در جلسه مذکور حضور داشته اندک

 ( محل تشکیل جلسات هیئت مدیره  35اده م 

 جلسات هیئت مدیره در مرکز ا لی شرکت یا در هر من  دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد ، تشکی  خواهد شد . 

 ( حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت جلسه  36ماده 

          دیره اتخاذ جلسات هیات مدیره در  ورتی رسمیت دارد که اکثریت مدیران در جلسه حضور داشته باشند. در هر حال تصمیمات با اکثریت وراء اعضای هیات م

 می گردد.

 ( تصمیمات امضاء شده 37ماده 

 که در جلسه هیئت مدیره اتخاذ شده باشد.   اتی خواهد بودمتصمیماتی که به امضا کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمی

 ( صورتجلسات هیئت مدیره  38ماده 

مدیرانی    برای هر ی  از جلسات هیئت مدیره ،  ورتالسه ای تن یم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه می رسد . در  ورتالسات هیئت مدیره نام

 ن که با تمام یا که حضور دارند یا غایب می باشند و خال ه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ، ذکر و ن ر هر ی  از مدیرا
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تصمیم امضاء شده توسط مدیران باای  ورتالسه   37بعضی از تصمیمات مندرج در  ورتالسه مخالف باشند در  ورتالسه درج می گردد. در مورد ماده  

   . هیئت مدیره نگهداری خواهد شد

 ( اختیارات هیات مدیره 39ماده 

نها  ریناً در و هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی بنام شرکت و اناام هرگونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره  

 هیئت مدیره مخصو اً اختیارات زیر را دارا می باشد .   الحیت ماامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیارات است .

 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی وحقوقی و موسسات خصو ی و دولتی. -1

 پیشنهاد ویین نامه های داخلی شرکت به مامع عمومی جهت تصویب.  -2

 شعبه ها در هر نقطه ای از ایران.  یا ایااد و حذف نمایندگی ها  -3

شغ  و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج از نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین    -4

 ونها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث ونها.

 پیشنهاد برنامه و بودجه برای اداره کردن شرکت به مامع عمومی جهت تصویب. -5

 ت نزد بانکها و موسسات.افتتاح حسا  و استفاده از ون به نام شرک -6

 مطالبات شرکت و پرداخت دیون ون از ا   و سود و دیگر متفرعات.  تافدری -7

 ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تاارتی.  ،تعهد  -8

غیر منقول و ماشین والت و مناقصه و مزایده و ه ون در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و  لنوع قرارداد و تغییر و تبدی  یا فسخ و اقا  عقد هر  -9

 ( این اساسنامه .2غیره که جزء موضوع شرکت باشد، بالامله اناام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده )

 و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تاارتی.   مبادرت به تقاضا -10

 های دولتی و خصو ی و استرداد ونها. نت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در  ندوقابه ام -11

 رعی. تنصی  اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری )تنت ن ارت بان  مرکزی( و هر نوع استقراض و اخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات و موازین ش -12

حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی و  اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از ون اعم از  -13

ای جع  نسبت به سند الرف و استرداد سند، تعیین دارو با یا بدون اختیار  لح و بطور کلی عدحق پژوهش، فرجام خواهی، مصالنه، تعیین وکی ، سازش، ا

تعیین وکی  برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکی  و توکی  در توکی  ولو کراراً ، تعیین   ناشیه از قانون داوری،  استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف

 قاالع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از  مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامالً 
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تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت    ، دفاع از ون، تامین مدعی به  دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقاب  و

 ثبت اسناد .   دوایر منکوم به ، چه در دادگاه و چه در ادارات و رائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ، درخواست  دور برگ اج

 . تعیین میزان استهالک ها -14

 ای )پس از گذشت شش ماه از سال مالی( و ارائه ون به بازرس قانونی و حسابرس مستق  شرکت.های مالی میان دوره ورت تن یم -15

های توضینی( پس از انقضای سال مالی  های مالی شرکت )شام  ترازنامه،  ورت سود و زیان،  ورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتتن یم  ورت -16

 الینه قانونی ا الح قسمتی از قانون تاارت.    232البق ماده 

 دعوت ماامع عمومی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه ونها . -17

 ن تاارت. الینه قانونی ا الح قسمتی از قانو 238و  140پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج در د اندوخته موضوع مواد  -18

 پیشنهاد تقسیم سود بین  احبان سهام. -19

 پیشنهاد ا الح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. -20

 به مدیر عام  تفویض نماید. 20و  19-18-12-5-2: هیات مدیره می تواند کلیه اختیارات این ماده را به استثناء بندهای 3تبصره  

 ره  ( پاداش اعضاء هیئت مدی40ماده 

 تصویب خواهد نمود.  هیئت مدیرهمامع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود ویژه شرکت را بصورت پاداش برای اعضاء 

 ( مسئولیت اعضاء هیئت مدیره  41ماده 

 مسئولیت هر ی  از اعضاء هیئت مدیره شرکت البق مقررات الینه ا الحی قانون تاارت و قوانین جاریه کشور است.  

 ( معامالت مدیران با شرکت  42ماده 

مدیره یا اعضای هیئت مدیره و مدیر عام  شرکت و همچنین موسسات و شرکتهایی که اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عام  شرکت، شری  یا عضو هیئت  

ه لبطور مستقیم یا غیر مستقیم الرف معام  ،مدیره عام  ونها باشند نمی توانند بدون اجاره هیئت مدیره در معامالتی که با شرکت یا بنسا  شرکت می شود

 شد .  الینه قانونی ا الح قسمتی از قانون تاارت الزم الرعایه می با 129ه نیز مفاد ماده زواقع و یا سهیم شوند در  ورت اجا
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 ( مدیر عامل  43ماده 

مدیریت عام  شرکت برگزیده و حدود اختیارات او را تعیین کند . هیئت مدیره می  ه  بین اعضای خود یا از خارج ب   هیئت مدیره باید یکنفر شخص حقیقی را از

مدیر عام  تفویض نماید. در  ورتیکه مدیر عام  عضو هیئت مدیره ه  این اساسنامه را با حق توکی  ب  39تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده  

 مدیره بیشتر نخواهد بود . باشد، دوره مدیریت عام  از عضویت او در هیئت 

باید با ارسال نسخه ای از  ورتالسه هیئت مدیره به ادا:    4تبصره   پس از ثبت، در  تا  ره ثبت شرکتها اعالم  نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عام  

 روزنامه رسمی وگهی شود .  

 هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعام  را عزل نماید. : 5تبصره

 

 ( صاحبان امضای مجاز 44ماده 

غیا  مدیر ت مدیره و در  ضای مدیر عام  و یکی از اعضای هیئو سایر اوراق تاارتی با ام  امضای اسناد و اوراق تعهد وور شرکت و چکها و بروات و سفته ها

از اعضای هیئ با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی  با مهر شرکت  عام   با امضای مدیر عام   ت مدیره متفقا همراه  بود. کلیه مکاتبات عادی  معتبر خواهد 

 همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

 

 

 بخش ششم 

 بازرس

 

 ( ترتیب انتخاب و وظایف بازرس45ماده 

های  بازرس ا لی یا علی البدل باید درباره  نت  ورت    مامع عمومی ی  بازرس ا لی و ی  بازرس علی البدل برای مدت ی  سال معین می کند.  

شته اند  در اختیار ماامع عمومی گذا  به مامع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره  نت مطالب و االالعاتی که مدیران  که مدیران برای تسلیم  مالی

  اظهار ن ر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مامع عمومی عادی تسلیم کند.

تصمیماتی که بدون دریافت   گزارش بازرس باید الاق  ده روز قب  از تشکی  مامع عمومی عادی جهت مراجعه  احبان سهام در مرکز شرکت وماده باشد.

 نامه و حسا  سود و زیان شرکت از الرف مامع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. گزارش بازرس راجع به  ورت دارایی ها و تراز 
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 ظیفه او را بازرس علی البدل اناام خواهد داد.و  ،در  ورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرسی ا لی: 6تبصره 

 

 ( اختیارات بازرس  46ماده 

هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را اناام داده و اسناد و مدارک و االالعات مربوط به    ،بازرس علی البدل می تواند در هر موقعبر حسب مورد  یا  ی  لبازرس ا 

 این اقدامات باید به ننوی باشد که هیچ گونه وقفه ای در امور جاری شرکت ایااد ننماید. شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

 

 مسئولیت بازرس( 47ماده 

 الح قسمتی از قانون تاارت می باشد. الینه قانونی ا  154مقررات ماده  مسئولیت بازرس ا لی یا علی البدل در مقاب  شرکت و اشخاص ثالث البق

 

 ( حق الزحمه بازرس48ماده 

 م مادد بهمان میزان باقی خواهد ماند. حق الزحمه بازرس ا لی و بازرس علی البدل را مامع عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصمی

 

 ( معامالت بازرس با شرکت  49ماده 

 یا غیرمستقیم ذینفع شوند.  گیرد بطور مستقیم بازرس ا لی و یا علی البدل نمی تواند در معامالتی که با شرکت یا بنسا  شرکت اناام می  

 

 بخش هفتم 

 سال مالی و حساب های شرکت

 ( سال مالی 50ماده 

اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاًسیس تا وخر    اول فروردین هر سال وغاز می شود و روز وخر اسفند همان سال به پایان می رسد.  شرکت روزسال مالی    

 باشد.   اسفند ماه همان سال می
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 های مالی میان دوره ای صورت ( 51ماده 

ای )شنام  ترازنامنه، هنای منالی مینان دورهقسمتی از قانون تاارت الاق  هر شش ماه یکبار  نورتالینه قانونی ا الح    137هیئت مدیره باید البق ماده  

 های توضینی( شرکت را تن یم کرده و به بازرس قانونی و حسابرس مستق  ارائه نماید.داشتد ورت سود و زیان،  ورت جریان وجوه نقد به همراه یا

 

 ( حسابهای ساالنه  52ماده 

شرکت را در پایان    های مالی ورت    ،ا الح قسمتی از قانون تاارت  یالینه قانون  232هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی البق ماده    

به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت    (   ورت سود و زیان،  ورت جریان وجوه نقد به همراه یادداشتهای توضینی  ، ترازنامهشام     )سال  

ا  اسناد مذکور در این ماه باید اقالً بیست روز قب  از تاریخ تشکی  مامع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرس گذاشته شود ت   الی سال مالی مزبور تن یم کند.

 پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مامع عمومی  احبان سهام تقدیم گردد.

 

 ( حق مراجعه صاحبان سهام 53ماده 

مراجعه  از پانزده روز قب  از انعقاد مامع عمومی ساالنه هر  احب سهم می تواند در مرکز ا لی شرکت به  ورت حسابها و  ورت اسامی  احبان سهام    

 سا  سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. کرده و از ترازنامه و ح

 

 ( اقالم ترازنامه و استهالکات 54ماده 

و اندوخته های الزم در ن ر گرفته   ارزیابی دارایی های شرکت البق موازین و ا ول  نیح حسابداری بعم  خواهد ومد. در ترازنامه باید استهالک اموال  

پایین ومدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیاه استعمال خواه بر    سود قاب  تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. شود ولو ونکه پس از وضع استهالک و اندوخته ها  

های احتمالی باید   کاهش احتمالی ارزش سایر اقالم دارایی و زیانها و هزینه  اثر تغییرات فنی و خواه بعل  دیگر باید در استهالکات من ور گردد. برای جبران

  ور گردد. ذخیره الزم من

 .تعهداتی که شرکت ونرا تضمین کرده است باید باقید مبلغ در ذی  ترازنامه وورده شود 

 

 صورتهای مالی( تقدیم 55ماده 

هیات مدیره موظف است گزارش عملیات سال مالی شرکت،  ورت های مالی )شام  ترازنامه،  ورت سنود و زینان،  نورت جرینان وجنوه نقند بنه همنراه 

 ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مامع عمومی  احبان سهام تقدیم نماید. 4توضینی( را حداکثر ظرف مدت های یاداشت
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 ( مفاصا 56ماده 

ای همنان تصویب  ورت های مالی) شام  ترازنامه و حسا  سود و زیان و ...( هر دوره مالی شرکت از الرف مامع عمومی به منزله مفا ا حسا  مدیران بر

 می باشد.    دوره 

 ( سود خالص 57ماده 

 . منهای کلیه هزینه ها و استهالکات و اندوخته ها ،سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درومد حا له در همان سال مالی

 ( اندوخته قانونی و اختیاری58ماده 

رمایه هیات مدیره مکلف است هر سال ی  بیستم از سود خالص شرکت را بعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته قنانونی بنه ین  دهنم سن

که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر ی  بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قنانونی  شرکت رسید موضوع کردن ون اختیاری است در  ورتی

 می باشد.در سالهای قب  مالک مناسبه به ی  دهم سرمایه بالغ گردد. سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده 

 ( سودقابل تقسیم 59ماده 

سال مالی قب  و اندوخته قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های   زیانهای  سال مالی شرکت منهای سود قاب  تقسیم عبارت است از سود خالص    

تقسیم سود و اندوخته بین  احبان سهام فقط پس از تصویب مامع عمومی عادی جایز  است.  که تقسیم نشده    اختیاری بعالوه سود قاب  تقسیم سالهای قب 

 تقسیم ده در د از سود ویژه ساالنه بین  احبان سهام الزامی است.  ،فعخواهد بود و در  ورت وجود منا

 

 

 

 شتم بخش ه

 انحالل و تصفیه

 ( انحالل60ماده 

 زیر منن  می شود:  شرکت درمورد   

قانونی ا الح قسمتی از قانون  الینه    141هیئت مدیره مکلف است البق ماده    ،ق  نصف سرمایه شرکت از میان بروددر مواردیکه بر اثر زیانهای وارده حدا 

 بالفا له مامع عمومی فوق العاده  احبان سهام را دعوت نماید تا موضوع اننالل یا بقاء شرکت مورد شور و راًی واقع شود.  تاارت
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  5 ورت جلسه اننالل را ظرف مدت  العاده شرکت را منن  نماید ضمن تعیین مدیر تصفیه و ودرس من  تصفیه  در  ورتی که مامع عمومی فوق   :7تبصره

 . روز از تاریخ تشکی  مامع عمومی فوق العاده به اداره ثبت شرکتها ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمی وگهی شود

 

 بخش نهم 

 متفرقه

 ( موارد پیش بینی نشده61ماده 

تبصره    7ماده و    61ارت و سایر قوانین مملکت عم  خواهد شد. این اساسنامه در  ه پیش بینی نشده است البق قانون تادر مورد مسائلی که در این اساسنام    

 العاده به تصویب رسید.  مامع عمومی فوق 27/12/1397در جلسه 

 


