جمهوري اسالمي ايران
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعي

اساسنننهام

شرکت تعاوني دهياريهاي کشور

شهريور 3131

فصل اول
ماده  - 1نام شركت تعاانن دهیاریهاا  ...........................................ن ناع ن  ...............................اسات كاد در ایا
اساسنامد بد اختصار تعانن نامیده م شعد.
ماده  -2اهداف تعاوني:
 -1استفاده از مشاركت ها اقتصاد داخل ن خارج جهت سرماید گذار در فعالیتهاا تعلیاد خ خادمات خ
معدن خ كشانرز خ بهداشت خ نمعزش خ رفاه ن نظایر ن ها.
 -2تالش در جهت ایجاد اشتغال معلد ن پایدار.
 -3تعسعد ن گسترش فعالیتها بد منظعر افزایش درنمد ن ارتقاء سطح معیشت ن بهداشت ن رفاه اهال رنستا.
 -4كمك بد خعدكفای ن تقعیت بنید اقتصاد نهاد دهیار .
 -5تسهیل در اراید خدمات ن اجرا پرنژهها دهیار ها.

ماده -1موضوع فعاليت :
 -1سرماید گذار ن مشاركت در انجام فعالیتها اقتصاد خ بازرگان خ خدمات ن...
 -2مشاركت ن همكار در اجرا پرنژهها ن طرحها عمران خ بهداشت خ نمعزش ن...
 -3همكار ن اجرا طرحها ن پرنژهها درجهت حفظ ن نگهدار منابع طبیع ن حفظ ن بهبعد محیطزیست.
 -4طراح ن احداث ن اداره ناحدها تعلید صنایع رنستای ن صنایع دست .
 -5همكار ن مشاركت ن سرماید گذار در احداث نعاح قطبها صنعت ن كشانرز .
 -6احداث ن ساخت مجتمعها نرزش خ تفریح خ رفاه ن....
 -7احداث ن ساخت ن اداره مجتمعها ادار خ خدمات مانند تعزیع كاالخ سعختخ مخابرات خ بازار محل .
 -8تنظیف ن نگهدار ن تسطیح معابر ن ا هار عمعم ن مجار نب ن فاضالب ن الیرنبا قناعات ن تانمی نب
نشامیدن ن برق رنستا.
 -9مشاركت ن سرماید گذار در احداث ن سااخت ن اداره اماعر مرباعه باد مراقباتهاا بهداشات خ پزشاك ن
ناكسیناسیع درجهت پیشگیر از امراض ن بیمار ها ناگیردار.
 -11مشاركت ن سرماید گذار در ساخت ن بهیندساز مسك خ معابر ن جادهها ن همكار با بنیاد مساك انقاالب
اسالم درجهت بهبعد نضع اسكا اهال .
 -11سرمایدگذار ن قبعل سرمایدها داخل ن خارج ن قبعل هدایا ن كمكها سازما ها خیرید نظیر سازما
بهزیست ن كمیتد امداد امام خمین (ره) بد منظعر انجام فعالیتها اقتصاد درجهت افزایش درنماد ن ارتقااء
سطح معیشت اهال .
 -12همكار ن سرماید گذار ن ساخت ن اداره پایاندها مسافربر ن حمل بار ن محصعالت كشانرز ن صنعت
رنستا.
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 -13سرماید گذار ن احداث بازارها ن نمایشگاه ها داخل ن خارج از رنستا باد منظاعر نماایشخ عرضاد ن فارنش
محصعالت تعلید ن كشانرز ن خدمات اهال رنستا.
 -14همكار ن سارمایدگاذار ن اداره ناانعا هاا ن فرنشاگاه هاا باد منظاعر ارا اد ناا مر اعب ن تعزیاع اجناا
سهمیدبند شده ن كاالها ارزا قیمت.
 -15سرمایدگذار درجهت بهباعد تعلیادات كشاانرز ن صانعت از طریاس كاال هاا نمعزشا ن دساتیاب باد
نهادهها كشانرز ن صنعت ارزا ن مر عب ن تعلیدات با كیفیت.
 -16ساخت ن اداره میادی خرید ن فرنش دام ن طیعر ن محصعالت كشانرز .
 -17كمك بد تشكیل تعانن ها مسك خ مصار

درجهات بهباعد نضاعیت اقتصااد ن افازایش ساطح درنماد ن

كمك در معاقع ضرنر بد اهال .
 -18ساخت ن اداره مجتمعها دامپزشك درجهت حفظ ن نگهدار دام ن طیعر اهال .
 -19همكار ن سرمایدگذار ن ساخت امعر رفاه ن ضرنر مانند نبخ برقخ تلف ن...
 -21همكار ن احداث ن اداره اماك تفریح خ فرهنگ خ دهكده تعریست بد منظعر جلب گردشاگر ن تعریسات ن
حفظ نثار باستان .
 -21سرماید گذار ن احداث ن اداره ناحدها نمعزش عمعم  -تخصص بد منظعر ارتقاء سطح سعاد ن بینش ن
مهارت اهال ن نمادگ نمعزش در سطعح باالتر نظیر دبستا خ راهنمای ن دبیرستا كال ها نمعزش زباا
قرن تقعیت ن نمادگ كنكعر.
تبصره -3درصعرتیكد برا انجام هریك از فعالیتها معضع تعانن خ نیاز بد اخاذمجعز از مراجاع صیصاالح قاانعن
باشد تعانن مكلف بد اخذ ن است.
ماده  -4حوزه عمليات تعاوني استان  ............................................. :م باشد.
ماده  - 5مدت تعاوني از تاریخ ثبت نا محدند است.
منننناده  -6مرکننننل اعننننلي عمليننننات تعااااانن .................................................................ن نشنننناني ن
 ...............................................................................................................................................است.
هیئت مدیره م تعاند اقادام باد ایجااد شاعب ن دفااتر نماینادگ در ساایر نقااه داخال ن خاارج از كشاعر نماعده ن یاا
عنداالقتضا در معرد تغییر ن اقدام كند .دراینصعرت میبایست معضع از طریس اداره كل تعان خ كاار ن رفااه اجتمااع
استا محل بد مرجع ثبت تعانن اعالم تا نسبت بد ثبات نگها ن در رنزناماد رسام جمهاعر اساالم ایارا اقادام
گردد.
(شهر ن یا رنستای كد اداره امعر تعانن درن مستقر است بعنعا مركز اصل تعانن باید نعشتد شاعد نشاان دفتار مركاز نیاز
بعنعا نشان مركز اصل درج شعد).
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ماده  -7سرماید انلید تعانن مبلغ ........................................ریالاساتكاد باد  ..................ساه ...................... .ریاال
منقس .گردیده است .مبلغ ....................................ریال ن نقداً تعساط اعضااء پرداخات ن مبلاغ....................................
ریال ن تعسط(....................دستگاهها معضع ماده17قانع بخش تعانن درصعرتیكدشریك تعانن باشند باید نعشاتد
شعد) تنمی ن معادل  ......................................ریال نیز بد صعرت ننرده یر نقد تعسط اعضاء/دساتگاهها معضاع
ماده 17قانع تقعی .ن بد تعانن تسلی .ن مابق در تعهد ننها م باشد.
ماده  -8هریك از اعضا تعانن باید حداقل معادل یك سعم مبلاغ اسام ساهام راكاد خریادار نماعدهخ درمعقاع
تنسیس تعانن پرداخت كند.
تبصره -اعضا مكلفند ظر

مدت كد مجمع عمعم عاد تعیی م كند ن از دن سال تجانز نخعاهد كرد مبلغ پرداخت

نشده سهام خعدرا تندید نمایند.
ماده  - 3سه .اعضاء در تنمی سرماید تعانن برابر است مگر اینكد مجمع عمعم عاد تصعیب نمایاد كاد بعضا از
اعضا سه .بیشتر تندید نمایند .دراینصعرت حداكثر میزا سهام هر عضع نباید از  31درصد سرماید تعانن تجانز كند.
ماده  -31سهام تعانن بانام ن یرقابل تقسی .است ن انتقال ن بد اعضا یا متقاضیا عضاعیت (ناجدشارایط) جدیاد باا
معافقت هیئت مدیره ن با رعایت ماده  9مجاز م باشد.
ماده  -33تعانن ظر

مدت یكسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایدخ حسب معرد بارا هریاك از اعضااء باد میازا

سهام كد خریدار كرده اند نرقد سه .صادر ن تحعیل خعاهد نمعد.
تبصره -3نرقد سه .باید متحدالشكلخ چاپ ن دارا شماره ترتیب بعده ن نام تعانن ن شماره ثبات ن ن مبلاغ اسام
سه .ن تعداد سهام كد هر نرقد نماینده ن است در ن درج ن بد امضا مدیرعامل ن یك نفر از اعضا هیئت مادیره
كد دارا امضا مجاز است برسد مادام كد انراق سهام صادرنشده تعانن بایاد باد اعضاا گعاهیناماد معقات ساه .كاد
معر

تعدادخمبلغ اسم ن مبلغ پرداخت شده است تحعیل نماید.

تبصره -2نام ن نشان ن تعداد سه .هریك از سهامدارا ن معارد نقل ن انتقال ن بایاد در دفتار ساهام تعاانن باد ثبات
برسد .هرنقل ن انتقال كد بدن رعایت تشریفات فعق بعمل نیدخ از نظر شركت فاقد اعتبار است.
فصل دوم -مقررات مربوط ب عضويت
ماده -32عضعیت در تعانن برا دهیار ها تابعد بخش یا شهرستا یا اساتا كاد مجاعز تاسایس از نزارت كشاعر
دریافت نمعده ن راهانداز شده باشندخ امكا پذیر است:
الف-شرایط عمعم
 -1تابعیت جمهعر اسالم ایرا .
 -2عدم ممنععیت قانعن ن حجر.
 -3عدم عضعیت همزما در تعانن مشابد.
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 -4درخعاستكتب عضعیت نتعهد رعایت مقررات اساسنامد ن خرید حداقل .................سه .از سهام تعانن .
ب -شرایط اختصاص
...............................-1
صرفاً شخصیت حقعق نهاد دهیار م تعاند بد عضعیت تعانن دهیار ها درنید.
تبصره  :3دهیاران كد بد نمایندگ از دهیار در تعانن ص رباط درهیاات مادیره سامت دارندخچنانهاد باد هار دلیال
(استعفاخعزل ن)...از سمت دهیار بركنار شعندخ سمت هیات مدیره ننها در شركت تعانن دهیار هاا نیاز كاا لا .یكا
خعاهد بعد ن دهیار صیربط معظف است در انلی فرصت نمایناده قاانعن خاعد را جهات شاركت در جلساات هیاات
مدیره بد شركت تعانن معرف نماید.
تبصره :2درصعرت دریافت درخعاست عضعیت دهیار ها تازه تنسیس ن ناجد شرایطخ هیئت مدیره مكلف اسات
در اسر نقت ضم بررس معضع ن درصعرت ناجد شرایط بعد با عضعیت دهیار مربعه معافقت نماید.
تبصره  -1احراز شرایط عضعیت هر متقاض بعهده هیئت مدیره است ن هیهگعند تبعیض یا محدندیت برا عضعیت
ناجدی شرایط نباید نجعد داشتد باشد مگر بد سبب عدم كفایت امكانات ن ظرفیت تعانن هیئت مادیره مكلاف اسات
در معارد كد متقاضیا فاقد هریك از شرایط مذكعر باشندخدرخعاست عضعیت ننها را ردكند.
تبصره  -4احراز شرایط دانطلبا عضعیت قبل از انتخاب انلی هینت مدیره برعهده هینت مؤسس تعانن م باشد
ماده  -31مسئعلیت مال اعضاء در تعانن محدند بد میزا سه .ننا م باشد مگر ننكاد در قارارداد ترتیاب دیگار
شره شده باشد.
تبصره -مسئعلیت دستگاهها عمعم تنمی كننده سرماید تعانن (معضع ماده 17قانع ) بد میزا سرماید متعلس بد ننا
م باشدمگر در قرارداد ترتیب دیگر شره شده باشد.
ماده  - 34كلید اعضاء مكلفند بد نظایف ن مسئعلیتهای كد در حدند قعانی ن مقررات تعهد كردهاند عملكنند.
ماده  -35تعانن م تعاند تعسط هیئت مدیره طلب خعد را از عضع با اخطار كتب مطالبد نماید ن درصاعرت نصاعل
نشد طلب ن سپر شد  31رنز از تاریخ اخطارنامدخازكل مطالبات ن از تعاانن ن درصاعرت عادم تكاافع از بهاا
سهام ن برداشت كند ن هرگاه مبالغ مذكعر كفایت نكند تعانن برا نصعل باق مانده طلب خعد بد بدهكار مراجعاد
خعاهد كرد.
ماده  - 36خرنج عضع از تعانن خ اختیار است ن نم تعا ن را منع كرد.
تبصره -درصعرتیكد خرنج اختیار عضع معجب ضرر برا تعانن باشد ن ملزم بد جبرا است.
ماده  -37در معارد زیر عضع از تعانن اخراج م شعد:
 -1از دست داد هریك از شرایط عمعم یا اختصاص عضعیت مقرر درای اساسنامدخبد استناد گزارش مكتاعب
مراجع صیربط.
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 -2عدم رعایت مقررات اساسنامد نسایر تعهدات قانعن پس از دناخطاركتب تعسط هیئت مدیره بد فاصلد  15رنز
ن گذشت  15رنز از تاریخ اخطار دنم.
 -3ارتكاب اعمال كد معجب زیا ماد شعد ن ن نتعاند ظر

مدت یكسال ن را جبرا نماید یا انجام اعمال

كد بد حیثیت ن اعتبار تعانن لطمد نارد كند ن یا با تعانن رقابت ناسال .نماید.
تبصره -تشخیص معارد فعق بنا بد پیشنهاد هریك از هیئت مدیره یا بازرسا ن تصعیب مجمع عماعم عااد خعاهاد
بعد.
ماده  -38درصعرت لغع عضعیت بد سبب فعتخ استعفاخ انحالل ن اخراجخ ارزش ساهام عضاع براساا

......................

محاسبد ن پس از منظعرنمعد سایرحقعق ن مطالبات ن خ بد دیاع تعاانن تبادیل میشاعد ن پاس از كساربده ن باد
تعانن خ بد ان یا نرثد اش ظر

مدت سد ماه پرداخت ن تسعید حساب خعاهدشد.

(در جا خال م تعا از هریك از رنشها قیمت رنزخ ارزش اسم خ میاانگی ارزش رنز ن ارزش دفتار خ ارزش نیاهه شاامل
مجمع ارزش اسم ن اندنختدها تقسی .بر سهام ن یا هر رنش مناسب دیگر استفاده كرد).

ماده  -33درصعرتیكد دهیار تقاضا نماید كد سه .دهیار از عی امعال تعانن پرداخت شعد ن تراضا یاا مصاالحد
ممك نباشدخ چنانهد عی خ قابل ناگذار بعده ن بد تشخیص هیئت مدیره معجب اخالل ن ضرر فاحش بد اعضا ن تعانن
نگردد ن قسمت از امعال تسلی .دهیار م شعد.
فصل سوم -ارکان تعاوني
ماده  -21اركا تعانن عبارتست از :
 -1مجمع عمعم

-2هیئت مدیره

 -3بازر /بازرسا .

 مجمع عمومي:ماده  -23مجامع عمعم تعانن بد دن صعرت مجمع عمعم عاد ن مجمع عماعم فاعقالعااده تشاكیل ما گاردد.
چگعنگ تشكیل مجمع عمعم ن سایر مقررات مربعطد مطابس نیی نامد تشكیل مجمع عمعم معضاع تبصاره  3مااده
 33قانع بخش تعانن خعاهد بعد.
تبصره -دععت از مجامع عمعم ن اعالم تصمیمات بد اعضا از طریس  .............................................................صاعرت
م گیرد.
(یك از رنش ها انتشار نگه در رنزنامد ها كثیراالنتشارخ پست سفارش باد نخاری اقامتگااه قاانعن اعاالم شاده عضاع باد
تعانن یا دیگر رنش ها قابل اثبات را انتخاب نمایید).

 هيئت مديره:ماده  -22اداره امعر تعانن طبس اساسنامد بر عهده هینت مدیره مركب از  ..........نفر عضع اصل ن  ............نفر عضاع
عل البدل است كد از بی اعضاء برا مدت سد سال انتخاب م شعند .انتخااب اعضاا اصال ن علا البادل در یاك
نعبت بد عمل م نید ن دارندگا اكثریت نسب نراء بعد از اعضا اصل بد ترتیب اعضاا علا البادل محساعب ما
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شعند .انتخاب اعضا هیا ت مدیره برا بیش از دن دنره متعال با انتخااب حاداقل دن ساعم اعضاا حاضار در مجماع
عمعم بالمانع است.
(در تعانن ها دهیار با كمتر از  21عضع ,هیئت مدیره مركب از 3عضع اصل ن 2عضع عل البدل ن در تعاننیها با بایش از  21عضاع,
هیئت مدیره مركب از  5عضع اصل ن  3عضع عل البدل باشد).

تبصره  -3هینت مدیره در انلی جلسد از میا خعد یك نفر را بعنعا ر یس هینت مدیره یك نفر را بعنعا نا ب ر یس
ن  2 / 1نفر را بعنعا منش انتخاب م كند.
تبصره -2در صعرت استعفاءخ فعتخ ممنععیت قانعن ن یا یبت یر معجد مكرر هر یك از اعضا اصل هیات مدیره
یك از اعضا عل البدل بد ترتیب نراء بیشتر برا بقید مدت مقرر جانشی ن در هینت مادیره ما شاعد .یبات یار
معجد مكرر بد معارد اطالق م شعد كد عضعخ علیر  .ارسال دععت نامدخ بدن عاذر معجاد حاداقل در چهاار جلساد
متعال ن یا هشت جلسد یر متعال ط یكسال در جلسات هینت مدیره حاضر نشعد.
تبصره -1اعضا هینت مدیره م تعانند با تصعیب مجمع عمعم حقعق ن مزایا دریافت نمایند .در صعرت كاد عضاع
هینت مدیره از محل دیگر حقعق م گیرد در تعانن مربعه صرفاً حس جلسد ن پاداش دریافات ما كناد  .حاداقل ن
حداكثر حقعق ن مزایا هینت مدیره ن پاداش ننا ن معارد استثناء بد معجب دستعر العمل معرد تصعیب مجمع عمعم
تعانن است.

تبصره  -4در معاردیكد هینت مدیره از اكثریت مقرر خارج شعدخ در فاصالد مادت الزم بارا انتخااب ن
تكمیل اعضا هینت مدیرهخ بد نزارت تعان كار ن رفاه اجتماع اختیار داده م شعد كد بد منظاعر اداره
امعر جار تعانن خ برا جانشین اشخاص كد بد یك از دالیل فعق در جلساات هیانت مادیره شاركت
نم كنند از میا اعضا تعانن تعداد الزم را بد طعر معقت ن حداكثر برا مدت پنج ماه منصعب نماید.
تبصره  -5درصعرت استعفا دستد جمع هیات مدیره ن قبعل ن تعسط مجمع عمعم فاعق العااده تعاانن خ مجماع
عمعم عاد بنا بد دععت هیات مدیره مستعف ن یا نزارت تعان خ كار ن رفاه اجتماع ن در صعرت عزل اعضا هیاات
مدیرهخ مجمع عمعم عاد بنا بد دععت بازر

قانعن تعانن یا نزارت تعان خ كار ن رفاه اجتماع برا انتخاب هیات

مدیره جدید تشكیل م شعد.
ماده  - 21پس از انقضا مدت منمعریت هیئت مدیره در صعرت كد هینت مدیره جدید انتخااب نشاده باشاد هیئات
مدیره معجعد تا انتخاب ن قبعل هیئت مدیره جدید كماكا بد نظایف خعد در تعانن ادامد داده ن مسئعلیت اداره امعر
تعانن را بر عهده خعاهد داشت.
ماده  –24هینت مدیره مكلف است بالفاصلد بعد از انتخابخ بارا اداره اماعر ن اجارا تصامیمات مجماع عماعم ن
هینت مدیره فرد ناجد شرایط را از بی اعضا تعانن ن یا خارج از ن برا مادت ساد ساال باد عناعا مادیر عامال
انتخاب كند .نصب ن عزل ن قبعل استعفا مدیر عامل ن نظارت بر عملكرد ن تعیی حادند اختیااراتخ نظاایف ن میازا
حقعق ن مزایا ن بر عهده هینت مدیره م باشد ن انتخاب مجدد مدیر عامل بالمانع است.
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ماده  –25جلسات هیئت مدیره هر دن هفتد یكبار در مععد ن محل معین كد قبالً باد تصاعیب هیئات مادیره رسایده باا
حضعر بیش از نصف اعضا اصل هیئت مدیره تشكیل ن رسمیت م یاباد ن بارا اتخااص تصامی .را اكثریات اعضاا
حاضر در جلسد ضرنر است .تصمیمات هیئت مدیره در دفتر بد نام دفتر صعرتجلسات هیئت مدیره ثبت م گاردد ن
بامضا اعضا حاضر در جلسد م رسد.
تبصره– جلسد فعق العاده هیئت مدیره با دععت كتب ر یس یا نا ب ر یس هیئت مدیره یا مدیرعامل ن در صعرت عادم
دععت كتب ننا با دععت كتب اكثریت اعضا هیئت مدیره تشكیل م گردد.
ماده  –26هیئت مدیره جز در معارد كد بد معجب اساسنامد اتخاص تصمی .درباره ننهاا در صاالحیت مجاامع عماعم
قرار داده شدهخ در سایر معارد ن برا تحقس اهدا خ معضع ن عملیات تعاانن باا رعایات قاعانی ن مقاررات جاار ن
اساسنامد ن مصعبات مجامع عمعم ن رعایت صرفد ن صاالح تعاانن ن اعضاا دارا اختیاارات الزم جهات اداره اماعر
تعانن بعده ن منجملد عهدهدار انجام نظایف صیل است:
 .1دععت مجمع عمعم عاد ن فعقالعاده
 .2اجرا اساسنامد ن تصمیمات مجامع عمعم ن سایر مقررات مربعه.
 .3نصب ن عزل ن قبعل ن استعفا مدیرعامل ن نظارت بر عملیات ن ن تعیی حدند نظایف ن اختیارات ن .
 .4قبعل درخعاست عضعیت ن اخذ تصمی .نسبت بد انتقال سهام اعضا بد یكادیگر ن دریافات اساتعفا هریاك از
اعضا هیئت مدیره.
 .5نظارت بر مخارج جار شركت ن رسیدگ بد حسابها ن ارا د بد بازر

 /بازرساا ن تسالی .باد معقاع گازارش

مال ن نترازنامد بد مجمع عمعم .
 .6تهید ن تنظی .طرحها ن برنامدها ن بعدجد ن سایر پیشنهادات ن ارا د بد مجمع عمعم جهت اتخاص تصمی..
 .7تهید ن تنظی .نیی نامد ها ن دستعرالعمل ها داخل تعانن نتقدی .ن بد مجمع عمعم برا تصعیب.
 .8پیشنهاد دستعرالعمل تعیی حقعق ن مزایا خ حس جلسد ن پاداش اعضا هیات مدیره بد مجمع عمعم .
 .9تعیی نماینده یا نكیل در دادگاهها ن مراجع قانعن ن سایر سازمانها با حس تعكیل یر.
 .11تعیی نماینده از بی اعضا تعانن برا حضعر در جلسات مجمع عمعم شركتها ن اتحادیدهای كاد تعاانن
در ننها مشاركت دارد.
 .11تعیی ن معرف صاحبا امضا مجاز (یك یا دن نفر از اعضا هیئت مدیره بد اتفاق مادیرعامل) بارا قراردادهاا ن
اسناد تعهدننر تعانن .
 .12انجام سایر نظایف ن تكالیف كد بد معجب ای اساسنامد مستقیماً ن یا باد اعتباار تصاد اداره اماعر تعاانن بار
عهده هیئت مدیره گذارده شده است.
ماده  –27هیئت مدیره نماینده قانعن تعانن است ن میتعاند مستقیماً ن یا با نكالت با حس تعكیلخ ای نماینادگ را در
دادگاهها ن مراجع قانعن خ ن سایر سازمانها اعمال كند .مسئعلیت هیئت مدیره در مقابل تعانن مسئعلیت نكیل در مقابل
معكل است.
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ماده  –28معامالت تعانن با هر یك از اعضا هیئت مدیرهخ مدیرعاملخ بازر  /بازرسا تابع ن ی نامادا خعاهاد باعد
كد در چارچعب دستعرالعمل نزارت تعان خ كار ن رفاه اجتماع بد تصعیب مجمع عمعم عاد تعانن میرسد.
ماده  –23هیئت مدیره نظا ف خعد را بد صعرت جمع انجام میدهد ن هیچ یك از اعضا هیئت مادیره حاس نادارد از
اختیارات هیاتخ منفرداً استفاده كند مگر در معارد خاص كد نكالت یا نماینادگ كتبا از طار

هیئات مادیره داشاتد

باشد .هیئت مدیره میتعاند قسمت از اختیارات خعد را با اكثریت سد چهارم نراء بد مدیرعامل تفعیض كند.
ماده –11تحعیل ن تحعل ن انتقال مسئعلیت از هیئت مدیره سابس بد هیئت مدیره بعد باید بالفاصلد بعد از تاریخ قبعل
سمت هیئت مدیره ن تا ید صحت انتخابات تعسط نزارت تعان خ كاار ن رفااه اجتمااع صاعرت گیارد ن كلیاد انراق ن
اسناد ندفاتر ن حسابها ن معجعد ها تعانن بد هیئت مدیره جدید تحعیل ن پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شركتها
ترتیب معرف امضاها مجاز داده شعد.
تبصره -شرن تصد مشرنه بد ای است كد (در صعرت عدم فعت یا قبعل استعفا یاا بركناار هیئات مادیره قبلا )
مدت مامعریت ننها خاتمد یافتد باشد .بعد از قانعن شد شرن تصد خ تا زمانیكد ترتیب معرفا امضااها مجااز داده
نشده هیئت مدیره جدید م تعاند اختیارات محدند را بد هیئت مدیره قبل تفعیض كند ن در هر حال هر اقدام بایاد باا
تصمی .هیئت مدیره جدید باشد.
ماده  – 13مراتب نقل ن انتقال باید در صعرتمجلس منعكس ن بد امضا اكثریت اعضا هیئت مدیره سابس ن اعضا
هیئت مدیره جدید ن بازر  /بازرسا تعانن برسد .صعرتمجلس مذكعر باید جزن اسناد شركت نگهدار شعد.
تبصره– در صعرتیكد اعضا هیئت مدیره قبل اقدام بد تحعیل ننمایناد باد عناعا متصار

یرمجااز در اماعال یار ن

خیانت در امانت تحت تعقیب قرار م گیرند.
ماده  –12استعفا هر یك از اعضا هیئت مدیره تا تعیی عضع جدید ن قباعل سامت ن رافاع مسائعلیت نسابت باد
نظایف نخعاهد بعد.
ماده  – 11هیچ یك از اعضا هیئت مدیرهخ بازر  /بازرسا ن مدیرعامل تعانن نم تعاند سمت بازرس یا مدیریت
عامل ن یا عضعیت هیئت مدیره شركت تعانن دیگر را با معضع ن فعالیت مشابد قبعل كند.
ماده  –14نخستی هیئت مدیره تعانن معظف است ظر

یكماه از تاریخ جلسد مجمع عمعم عاد برا ثبت تعانن

در مراجع صیصالحیت اقدام كند.
ماده  –15اعضا هینت مدیره خ مدیر عامل ن بازرسا تعانن باید ناجد شرایط زیر باشند :
الف -شرایط عمعم
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 .1ایما ن تعهد بد اسالم (در تعاننیها متشكل از اقلیتها دین شاناختد شاده در قاانع اساسا خ شاره نثاقات ن
امانت)
 .2نداشت منع قانعن ن محجعر نبعد .
 .3عدم عضعیت در گرنهها محارب ن عدم ارتكاب جرا  .علید امنیت كشعر ن عدم محكعمیت بد جعل اسناد.
 .4عدم سابقد محكعمیت بد ارتشاءخ اختال خ كالهبردار خ خیانت در امانتخ تدلیسخ تصر

یرقانعن در اماعال

دنلت ن نرشكستگ بد تقصیر.
ب -شرایط اختصاص
اعضا هینت مدیرهخ مدیر عامل ن بازرسا تعانن عالنه بر شرایط عمعم فعق بایسات دارا شارایط اخصاصا زیار
باشند:
 .1دارا بعد اطالعات یا تجربد الزم برا انجام نظایف محعلد.
 .2دارا بعد تحصیالت دانشگاه ( حداقل مادر

فاعق دیاپل ).در زمیناد مدیریتخحساابدار خاقتصااد ن ساایر

گرایشها مرتبط برا بازر .
 .3داشت حداقل مدر

تحصیل فعق دیپل .برا مدیرعامل .

 .4نشنای با قعانی ن مقررات بخش تعان ن دهیار ها .
تبصره  :نفس ماده  126قانع تجارت هیهكس نم تعانددرعی حال مدیریت عامل بیش از یاك شاركت راداشاتد
باشد.
– بازرسي
ماده  –16مجمع عمعم عاد  . ......از اشخاص حقیق یا حقعق را برا مادت یاك ساال ماال باد عناعا باازر /
بازرسا انتخاب میكند .انتخاب مجدد ننا بالمانع است( .تعداد بازرسا عدد فرد باشد مثالً یك یا سد نفر)
( درتعانن با كمتر از  21عضع یك نفر بازر

ن درتعانن ها با بیش از  21عضع  3نفر بازر

ن بد هما تعاداد علا البادل انتخااب ما

شعد)

تبصره –3در صعرت فعت یا ممنععیت قانعن ن یا استعفا بازر  /بازرسا اصل خ هیئت مدیره مكلف است ظر

ده

رنز بازر  /بازرسا عل البدل را بد ترتیب نراء بیشتر برا بقید مدت دععت نماید .
تبصره –2حسالزحمد ن پاداش بازرسا با تصعیب مجمع عمعم تعیی میگردد.
تبصره –1تا زمان كد بازر  /بازرسا جدید انتخاب ن قبعل سمت نكردهاند بازر  /بازرسا قبل كماكا مسئعلیت
بازرس را بد عهده دارند.
ماده  –17نظایف بازرسا تعانن بد شرح زیر است:
 نظارت مستمر بر انطباق نحعه اداره امعر تعانن ن عملیات ن معامالت انجام شده با اساسنامد ن قعانی ن مقرراتن دستعرالعملها مربعطد .
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 رسیدگ بد حسابهاخ دفاترخ اسناد – صعرتها مال از قبیل ترازنامد ن حسابها عملكرد ن سعد ن زیاا خ بعدجادپیشنهاد ن گزارشات هیئت مدیرهخ مجمع عمعم خ شخصاً ن یا در صعرت لزنم با استفاده از كارشنا
ای صعرت پرداخت هزیند كارشنا

كاد در

با تصعیب مجمع عمعم بر عهده تعانن خعاهد بعد.

 رسیدگ بد شكایات اعضاء ن ارا د گزارش بد مجمع عمعم ن مراجع صیربط. تذكر كتب تخلفات معجعد در نحعه اداره امعر تعانن بد هیئت مدیره ن مدیرعامل ن تقاضا رفع نقص. نظارت بر انجام حسابرس ن رسیدگ بد گزارشها حسابرس ن گازارش نتیجاد رسایدگ باد مجماع عماعمن مراجع صیربط.

تعانن
تبصره –3بازر

معظف است  /بازرسا معظفند  /گزارش جامع راجع بد نضعیت تعانن باد مجماع عماعم عااد

سالیاند تسلی .كند .گزارش بازر

باید الاقل  11رنز قبل از تشكیل مجمع عمعم عاد سالیاند جهت مراجعد صااحبا

سهام در مركز تعانن نماده باشد .در صعرتیكد تعانن بازرسا متعدد داشتد باشد هریك ما تعاناد باد تنهاای نظاایف
خعد را انجام دهد .لیك كلید بازرسا باید گزارش ناحد تهید كنند .در صاعرت نجاعد اخاتال
معارد اختال

نظار بای بازرساا خ

با صكر دلیل در گزارش صكر خعاهد شد.

تبصره –2بازر  /بازرسا حس دخالت مستقی .در اداره امعر تعانن را نداشتد نل م تعاند /م تعانند بادن حاس را
در جلسات هیئت مدیره شركت كند /كنند ن نظرات خعد را نسبت بد مسا ل جار تعانن اظهار نظر دارد /دارند.
ماده  –18در صعرتیكد هریك از بازرسا تشخیص دهد كد هیئات مادیره ن یاا مادیرعامل در انجاام نظاایف محعلاد
مرتكب تخلف شده ن بد تذكرات ترتیب اثر نم دهندخ مكلف است از هیئت مدیره تقاضاا برگازار مجماع عماعم
فعقالعاده برا رسیدگ بد گزارش خعد را بنماید.
ماده  –13بازر  /بازرسا نسبت بد تخلفات كد در انجام نظایف خعد مرتكب میشعد طبس قعاعد عماعم مرباعه باد
مسئعلیت مدن مسئعل است.
فصل چهارم  :مقررات مالي
ماده  –41ابتدا سال مال تعانن انل فرنردی ماه ن انتها ن نخر اسفند ماه هماا ساال  /ساال بعاد  /خعاهاد باعد
باستثنا سال انل تاسیس كد از تاریخ تشكیل تا پایا اسفندماه است.
ماده  –43هیئت مدیره معظف است نسخدا از گزارش هاخ صعرت ها مال پایا دنره از قبیل ترازنامد ن حساابها
عملكرد ن سعد ن زیا خ پیشنهاد نحعه تقسی .سعد خالص ن بعدجد پیشنهاد سال بعد را پس از نماده شاد حاداكثر تاا
 31رنز قبل از تاریخ تشكیل جلسد مجمع عمعم عاد ساالند برا رسیدگ بد بازر  /بازرسا تسلی .نمعده ن عاالنه
بر ن هر سد ماه یكبار تراز نزمایش حساب ها تعانن را همراه با تجزید ن تحلیل فعالیت سد ماهاد تعاانن تهیاد ن در
اختیار بازر /بازرسا قرار دهد ن نسخد از ن را نیز بد نزارت تعان خ كار ن رفاه اجتماع ارسال نماید.
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ماده  –42هریك از اعضا در صعرت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امعر تعانن م تعاند گزارش ن یا شكایات خعد
را بد بازر  /بازرسا اعالم نماید ن در صعرت عدم اخذ نتیجد ن باق بعد بر شاكایتخ باا نزارت تعاان خ كاار ن رفااه
اجتماع مكاتبد كند .هیئت مدیره مكلف بد اجرا نظر نزارت تعان خ كار ن رفاه اجتماع مزبعر كاد باد طاعر كتبا ن
رسم ابالغ میشعد خعاهد بعد.
مدیرا تعانن معظفند با كارشناسا خ حسابر
بنمایند ن كلید اسناد ن مدار

یاا حسابرساا منتخاب نزارت تعاان خ كاار ن رفااه اجتمااع همكاار

معرد نیاز را در اختیارشا قرار دهند.

ماده  –41در تهید ن تنظی .اسناد حسابدار ن دفاتر قانعن ن صعرتها مال خ رعایت اصعل ن معازی خ رنشها متدانل
ن قابل قبعل ن قعانی ن مقررات جار الزام است.
ماده  -44هدایا ن كمكها بالععض در صعرت كد از طر

اعطاء كننده برا مصر

خاص تعیی نشده باشاد اگار

نقد باشد بحساب درنمد ن اگر یر نقد باشد تقعی .نبد حساب درنمد منظعر خعاهد شد.
ماده  -45افتتاح هر نع حساب نزد بانكها ن سایر مؤسسات اعتبار خ پس از تصعیب هینت مدیره با امضااها مجااز
معرف شده از طر

هینت مدیره امكا پذیر خعاهد بعد.

ماده  - 46سعد خالص تعانن در هر سال مال بد ترتیب زیر تقسی .م شعد:
 -1از حداقل پنج درصد بد باال با تصعیب مجمع عمعم عاد بد عنعا صخیره قانعن منظعر م شعد.
 -2حداكثر پنج درصد از سعد خالص بعنعا اندنختد احتیاط بد پیشنهاد هیئت مدیره ن تصعیب مجمع عماعم عااد
بد حساب مربعطد منظعر م گردد ن نحعه مصر

ن با تصعیب مجمع عمعم عاد است.

 -3حد اكثر  ........درصد از سعد جهت پاداش بد اعضاءخ كاركنا خ مدیرا ن بازرسا بد پیشنهاد هینت مدیره ن تصعیب
مجمع عمعم عاد تخصیص داده م شعد.
 -4پاس از نضااع نجاعه فااعق باقیماناده سااعد خاالص  ......................................................................................تقساای.
م گردد.
تبصره -3صخیره قانعن تا زمان كد مبلغ كل صخیره حاصل از درنمدها مذكعر بد میزا یك چهارم معدل سرماید سد
سال اخیر تعانن نرسیده باشد الزام است.
تبصره -2تعانن م تعاند با تصعیب مجمع عمعم عاد تا حداكثر یك دنم صخیره قانعن را جهات افازایش سارماید
خعد بد كار برد .استفاده مجدد از باقیمانده ن جهت افزایش سرماید مجاز نیست.
تبصره -1هیئت مدیره م تعاند از محل اندنختد احتیاط با تصعیب مجمع عمعم عااد مبلغا را بارا انجاام اماعر
خیرید ن عام المنفعد تخصیص دهد.
فصل پهجم  :مقررات مختلف
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ماده  -47هر یك از دستگاههاخ شركتها ن معسسات معضع ماده  17قاانع بخاش تعاانن كاد بادن عضاعیتخ در
تعانن مشاركت یا سرماید گذار كرده باشد م تعاند نمایندها برا نظارت بر تعاانن ن حضاعر در جلساات مجاامع
عمعم ن هیئت مدیره بد عنعا ناظر داشتد باشد.
ماده  -48انحاللخ اد ام یا تغییر معاد از اساسنامد تعانن كد مغایر شرنه ن قراردادها منعقد باا مناابع تانمی كنناده
اعتبار ن كمك مال ن امكانات مختلف ن سرمایدگذار ن مشاركت باشد معكعل بد معافقت مراجع مذكعر خعاهد بعد.
ماده  -43در صعرتیكد مجمع عمعم فعقالعاده تغییر بعض از معاد اساسنامد را تصعیب كند درصعرت تن یاد نزارت
تعان خ كار ن رفاه اجتماع (از جهت انطباق با قانع بخش تعانن ) معتبر خعاهد بعد.
ماده  -51كلید امعال كد از منابع عمعم دنلت ن بانكها در اختیار تعانن قرارگرفتد با انحالل ن باید مسترد شعد.
ماده  -53اد ام ن انحالل تعانن ن تابع ضعابط مقرر در قانع بخش تعانن ن ن ی نامدها اجرا مربعه م باشد.
ماده  -52در صعرت برنز اختال

بی تعانن ن اعضا ن ن یاا بای تعاانن ن ساایر شاركتها تعاانن باا معضاع

فعالیت مشابدخ یا بی تعانن ن اتحادید معضع اختال

برا دانر بد اتحادید باالتر یا اتاق تعان مربعه ارجا م شعد

ن در صعرت برنز اختالفات بی تعانن ن سایر تعانن های كد معضاع فعالیات ننهاا مشاابد نباشادخ یاا ساایر اشاخاص
حقیق ن حقعق اتاق تعان مربعه مرجع دانر خعاهد بعد.
ای اساسنامد در  52ماده ن  ...............تبصره در مجمع عمعم  .....................معرخد  .........................بد تصاعیب رساید
ن ننهاد در ن پاایشبینا نشااده تاابع قااانع بخاش تعااانن اقتصااد جمهااعر اساالم ن اصااالحات بعاد ن خ قااانع
شركتها تعانن (در معارد كد بد قعت خعد باق است)خ نیی نامادهاا ن دساتعرالعمل هاا قاانعن ن قراردادهاا
منعقده بی شركت ن اعضاء ن یا مؤسسات طر

قرارداد م باشد.
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