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تسوِ تعالی

« اساسٌاهِ اًجوي صٌفی شرکتهای خدهات پس از فرٍش خَدرٍ »
فصل یکن
کلیات
هادُ ّ -1ذف:
دس اخشای هادُ  131قاًَى کاس خوَْسی اسالهی ایشاى ٍ آییي ًاهِ اًدوي ّای غنٌیی ٍ کاًًَْنای هشتنَـ ٍ تنِ
هٌهَس ارتماء سطح ووی ٍ ویفی تَسیع لطعات ٍ خذهات پس اس فزٍش خَدرٍ ،حفظ حمَق ٍ
هٌافع لاًًَی هطتزن اعضاءّ ،ذایت ّای راّثزدی تزای تَسعِ ٍ تىویل خدذهات هزتدَا اس
طزیك پطتیثاًی ّای فٌی ،آهَسضی اعن اس آهَسش ّای وَتاُ هذت ،تلٌذ هدذت ٍ تززدشاری
سویٌارّا ٍ ّوایص ّای هزتَطِ ،اطالعاتی ٍ تاساریاتی ،تزلزاری ارتثداا سداسًذُ ٍ هتثدت تدا
ضزوت ّای خارجی ،ایجاد هزاوش هطتزن تحمیماتی ،اعوال استاًذاردّای هلی ٍ تیي الوللی
ٍ حضَر هَثز در تاسارّای جْاًی ٍ اًجام سایز فعالیت ّایی وِ دستزسی تِ اّدذاف اًجودي
وِ هتضوي حفظ هٌافع جاهعِ را هیسز هی ساسد ،ایي اًدوي غٌیی تطکیل هی گشدد.
هادُ ً -2ام ،حَسُ فعالیت ٍ الاهتگاُ لاًًَی اًجوي صٌفی:
ًام« -اًدوي غٌیی ضشکتْای خذهات پس اص فشٍش خَدسٍ»
کِ دس ایي اساسٌاهِ تِ اختػاس (اًدوي غٌیی) ًاهیذُ هی ضَد.
حَصُ فًالیت اًدوي غٌیی :حَصُ خغشافیایی در سزاسز وطَر هی تاضذ ،اقاهتگاُ قاًًَی ٍ هحل اسنترشاس دفتنش
هشکننضی تننِ ضننشا ریننل اسننت :تْننشاى ٬خیاتنناى آصادی ،خیاتنناى اسننکٌذسی ضننوالی ،کننَی خنناصًی ،پننال

،1

تلیيً 66911756-9 :واتش66925043 :
تثصزُّ :یأت هذیشُ هی تَاًذ ّش صهاى کِ ایداب ًوایذ ،اقاهتگناُ قناًًَی اًدوني غنٌیی سا دس هحنذٍدُ حنَصُ
فًالیت خَد تغییش دادُ ٍ هشاتة سا ّوضهاى تا اًتطاس دس یکی اص سٍصًاهِ ّا کِ تِ تػَیة هدونى يونَهی سسنیذُ
تاضذ ،تِ اقالو ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تشساًذ.
هادُ  - 3حمَق ٍ ٍظایف اساسی اًجوي صٌفی:
 - 1کَضص دس خْت استییای حرَق ٍ خَاستِ ّای هطشٍو ٍ قاًًَی ايؿا اص قشیق ایداد صهیٌِ ّای هسنايذ تنِ
هٌهَس ًیل تِ اّذاف اًدوي.

 -2دسیافت ٍسٍدیِ ،حق يؿَیت ٍ کوکْای هالی داٍقلثاًِ ايؿا ٍ غیز اعضا.
ّ -3وکاسی دس خْت تاسیس ،ترَیت ٍ گستشش ضشکتْای تًاًٍی هشتثف تا ٍننای

اًدوني غنٌیی تنِ هٌهنَس

تشخَسداسی ايؿا اص تسْیالت تیطتش.
 -4اًتطاس ًطشیِ کاغزی ،ساُ اًذاصی پایگاُ ٍ ًطشیِ الکتشًٍیکی تِ هٌهَس گستشش يٌػش آگاّی تخطی دس حَصُ
ّای يوَهی ٍ تخػػی.
 -5حوایت ،دفاو ٍ پطتیثاًی اص حرَق ٍ هٌافى غٌیی ٍ حشفِ ای ايؿا تكَس اين اص قشیق اساینِ پیطنٌْاد ٍ خلنة
پطتیثاًی هشاخى ٍ ساصهاًْای دٍلتی ٍ هلی ًسثت تِ ّذفْای اًدوي غٌیی.
 -6ایداد ٍ گستشش فًالیت ّای آهَصضی تشای تَاًوٌذساصی کاسکٌاى ضاغل دس ضشکت ّنای خنذهات پنس اص
فشٍش خَدسٍ ٍ ًوایٌذگی ّای هداص ٍاتستِ دس چاسچَب قاًَى ٍ هرشسات هشتَـ.
 -7خشیذ ،فشٍش ٍ تولک اهَال هٌرَل ٍ غیش هٌرَل اًدوي غٌیی تٌام اًدوي غٌیی ٍ تِ حساب اًدوني غنٌیی
هطشٍـ تش آًکِ ترػذ تداست ٍ خلة ًیى ًثاضذ.
 -8اًًراد پیواًْای دستِ خوًی کاس دس حذٍد هرشسات قاًًَی.
 -9پیَستي تِ اًدوي ّای غٌیی ّوگي توٌهَس تطکیل کاًَى یا يؿَیت دس کاًَى اًدوٌْای غٌیی هشتَـ پس
اص تػَیة هدوى يوَهی تا سيایت هرشسات قاًًَی.
ّ -10وکاسی تا سایش تطکلْای غٌیی تشای اًدام سایش ٍنای

ٍ اختیاساتی کنِ تنِ هَخنة هرنشسات قناًًَی تنش

يْذُ اًدوٌْای غٌیی قشاس دادُ ضذُ یا خَاّذ ضذ.
 -11کوک تِ ایداد ضشایف ٍ اهکاًات هٌاسة هحیف کسة ٍ کاس تشای ضنشکت ّنای يؿنَ ٍ ًوایٌنذگی ّنای
هشتَقِ.
ّ -12وکاسی تا ًْادّا ٍ ساصهاًْایی کِ اص حرَق هػشف کٌٌذُ حوایت هی کٌٌذ.
 -13تشغیة ضشکت ّای يؿَ تِ تْیٌِ کشدى سٍش ّای اًدام کاس.

فصل دٍم
شرایط عضَیت ،تعلیق ،سلب عضَیت ٍ هٌابع هالی اًجوي صٌفی
هادُ  - 4ضزایط عضَیت:
ولیِ اضخاظ حمَلی وِ در سهیٌِ خذهات پس اس فزٍش خَدرٍ ٍ اهذاد خَدرٍ تِ ًوایٌذزی
اس طزف ضزوت ّای خَدرٍساس داخلی ٍ ٍارد وٌٌذزاى خَدرٍ در وطَر فعالیت هدی وٌٌدذ
(سایز اضخاظ حمَلی وِ در سهیٌِ خذهات پس اس فزٍش خدَدرٍ ٍ اهدذاد خدَدرٍ فعالیدت

دارًذ پس اس تصَیة در ّیأت هذیزُ اًجوي) دس غَست داسا تَدى ضشایف صیش هی تَاًٌذ تنِ يؿنَیت
ایي اًدوي دس آیٌذ:
 -1تاتًیت ایشاى  -2ضاغل دس حشفِ تْیِ ٍ تَصیى قكًنات ٍ خنذهات پنس اص فنشٍش خنَدسٍ دس حنَصُ فًالینت
اًدوي غٌیی تا اسایِ هذاس

ضٌاسایی هًتثشضاهل* :تػَیش هدَص فًالینت اص ٍصاست غنًٌت ،هًنذى ٍ تدناست،

*تػَیش گَاّی ثثت* ،تػَیش اساسٌاهِ* ،تػنَیش سٍصًاهنِ سسنوی تأسنیس* ،تػنَیش آخنشیي تغیینشات ّینأت
هذیشُ* ،تػَیش ضٌاسِ هلی* ،تػَیش ضٌاسِ اقتػادی ،اينالم ًنَو ٍ تًنذاد خَدسٍّنای تحنت پَضنص ٍ ضنثکِ
خذهات پس اص فشٍش  -3قثَل ٍ تًْذ اخشای هرنشسات ایني اساسنٌاهِ ٍ تػنویوات ٍ هػنَتات قناًًَی اسکناى
اًدوي  -4پشداخت ٍسٍدیِ ٍ ّوچٌیي حق يؿَیت تكَس هشتة.
تثصزُ  -1کلیِ ٍاخذاى ضشایف هی تَاًٌذ آصاداًِ يؿَیت اًدوي سا تپزیشًذ ٍ ّیچکس سا ًوی تنَاى تنِ قثنَل
يؿَیت دس اًدوي هدثَس یا اص قثَل يؿَیت آى هٌى ًوَد.
تثصزُ  -2چٌاًچِ تِ دلیل ٍاخذ ضشایف ًثَدى تًؿی اص هتراؾیاى ،تراؾای يؿَیت آًاى اص سَی ّیأت هنذیشُ
پزیشفتِ ًگشدد ،هتراؾی هی تَاًذ ضکایت خَد سا دس اٍلیي خلسِ هدوى يوَهی هكشا ًوایذ ٍ تػویوات هدوى
يوَهی دس ایي صهیٌِ قكًی است.
تثصزُ  -3دس غَستی کِ ّش یک اص ايؿا ضشایف يؿنَیت اًدوني سا اص دسنت دّنذ ،اص يؿنَیت دس اًدوني
هستًیی ضٌاختِ هی ضَد ،لیکي هلضم تِ اًدام تًْذات قثلی هی تاضذ.
هادُ  - 5هَارد تعلیك یا هحزٍهیت اس عضَیت اًجوي صٌفی:
 - 1يذم پشداخت تِ هَقى حق يؿَیت تًییي ضذُ تا تَخِ تنِ هنادُ  8ایني اساسنٌاهِ (تنا اينالم هسنمَلى هنالی
اًدوي غٌیی).
 - 2يذم سيایت هیاد ایي اساسٌاهِ ٍ تَغیِ ّا ٍ تػویوات قاًًَی ّش یک اص اسکاى اًدوي (تا ايالم ّیأت هذیشُ
اًدوي).
 - 3اص دست دادى ضشایف هٌذسج دس هادُ  4ایي اساسٌاهِ.
 - 4آسای قكًی غادسُ اص هشاخى قؿایی کطَس.
 - 5تغییش ضغل ٍ يذم اضتغال دس ضغل هشتَـ تیص اص ضص هاُ.
تثصزُ :دس هَاسد تٌذ ّای  2ٍ1يؿَیت ضخع هَسد ًهش تا تطکیل هدوى يوَهی تِ حالت تًلیق دس هی آینذ ٍ
سای هدوى يوَهی دس ایي خػَظ قكًی هی تاضذ.
هادُ  - 6هٌاتع هالی اًجوي صٌفی:
ال

ٍ -سٍدیِ تشای ّش يؿَ فرف تشای یک تاس دسیافت هیگشدد ٍ تًییي هیضاى آًنشا هدونى يونَهی ينادی تنِ

ّیأت هذیشُ تیَیؽ هی ًوایذ.

ب  -حق يؿَیت سالیاًِ ايؿا تشاساس هػَتِ هدوى يوَهی يادی سالًِ خَاّذ تَد.
ج  -کوک ّای هالی داٍقلثاًِ ايؿا دس حذ تَاى تِ اختیاس کوک دٌّذُ هی تاضذ.
تثصزُ  -1اًدوي غٌیی تایذ داسای حذاقل  2دفتش تا يٌَاى ّای دفتش يؿَیت ٍ دفتش اهَس هالی هی تاضذ.
تثصزُ  -2اًدوي هی تَاًذ ًسثت تِ دس اختیاس گشفتي اهَال سشهایِ ای هٌرَل ٍ غینش هٌرنَل هنَسد ًیناص خنَد اص
قشیق ايؿاء اقذام ًوایذ .تحَیل ایي اهَال قثق غَستدلسِ ای اًدام خَاّذ گشفت کِ تِ اهؿای سینیس ّینأت
هذیشُ ،دتیش یا خضاًِ داس ٍ تحَیل دٌّذُ تشسذًَ .و اهَال هَسد ًیاص ایي تثػشُ سا ّیأت هذیشُ تًییي هی ًوایذ.
تثصزُ  -3تشگطت اهَال تثػشُ  2هادُ  ،6تا تػَیة ّیأت هذیشُ خَاّذ تَد.
هادُ  - 7کلیِ ايؿا تایذ ّوِ سالِ حق يؿَیت خَد سا تِ قَس هشتة تِ خضاًِ (خضاًِ اًدوي) پشداخت ٍ یا تنِ
حساب تاًکی کِ اًدوي غٌیی تًییي ٍ ايالم هی کٌذ ٍاسیض ٍ سسیذ تاًکی سا تِ خضاًِ داس تسنلین ًوایٌنذ .خضاًنِ
داس هَن

است پس اص دسیافت سسیذ ّای حق يؿَیتٍ ٬غَل آى سا تا غنذٍس ٍ تحَینل قنثؽ ّنای چناپی

ضواسُ داس يؿَیت ايالم داسد.
تثصزُ  -1حق يؿَیت ٍ سایش هٌاتى هالی تایذ تِ حساب اًدوي ٍاسیض ٍ سسیذ آى تِ اهؿای خضاًِ داس ٍ یا دتیش
اًدوي تشسذ.
تثصزُ  -2هثالغی کِ تِ يٌَاى ٍسٍدیِ ٍ حق يؿَیت دسیافت هی ضَد قاتل استشداد ًیست.
تثصزُ ّ -3یأت هذیشُ ًوی تَاًذ هٌاتى هالی اًدوي غٌیی سا خاسج اص حذٍد هرشس دس ایي اساسٌاهِ تنِ هػنشف
تشساًذ.
هادُ  - 8چٌاًچِ ّش یک اص ايؿا دس هذت حذاکثش  3هاُ پس اص تػَیة هدوى يونَهی تنذٍى ينزس هَخنِ اص
پشداخت حق يؿَیت خَدداسی ًوایذ ،اص قشف خضاًِ داس یا دتیش تِ آًناى اخكناس کتثنی هنی ضنَد ٍ چٌاًچنِ اص
ت اسیخ اخكاس حذاکثش نشف یک هاُ اقذام تِ پشداخت حق يؿَیت ّای يرة افتادُ ًٌواینذ ،تنا تػنَیة ّینأت
هذیشُ يؿَیت آًْا تا تطکیل هدوى يوَهی تِ حالت تًلیق دس هی آیذ .اخشاج یا قثَل هدذد آًناى اص اختیناسات
هدوى يوَهی هی تاضذ.
تثصزُ :تطخیع هَخِ تَدى يزس ايؿای هَسد ًهش تا سای ايؿای ّیأت هذیشُ خَاّذ تَد.

فصل سَم
ارکاى اًجوي صٌفی
هادُ  - 9ارواى اًجوي صٌفی عثارت است اس:
 -1هدوى يوَهی

ّ - 2یأت هذیشُ
 - 3تاصسس
الف -هجوع عوَهی حذٍد ٍظایف ٍ اختیارات آى:
هادُ  - 11هدوى يوَهی کِ يالی تشیي سکي اًدوي غنٌیی اسنت ،اص اختوناو ايؿنا تنِ دٍ غنَست ينادی ٍ
فَق الًادُ تطکیل هی گشدد.
تشای تطکیل هداهى يوَهی يادی ٍ فَق الًادُّ ،یأت هذیشُ هَن

استً ،سثت تِ دينَت ايؿنا تنِ ٍسنیلِ ی

دسج آگْی دس یکی اص سٍصًاهِ ّا ٍ یا اسسال ديَتٌاهِ کتثی تشای ايؿا کِ دس آى سٍص ،سايت ،هکاى تطنکیل ٍ
دستَس خلسِ تكَس سٍضي قیذ ضذُ تاضذ ،اقذام ًوایذ .تذیْی است ،اص تاسیخ اًتطاس آگْی ینا تسنلین ديَتٌاهنِ تنا
تطکیل هدوى يوَهی ٍ ّوچٌیي تیي دٍ هشحلِ هدوى يوَهی ،تایذ حذاقل  15سٍص فاغنلِ تاضنذ ٍ حنذاکثش ایني
فاغلِ ًثایذ اص  45سٍص تداٍص ًوایذ.
تثصزُ  -1ديَت هداهى يوَهی تا تػَیة ّیأت هنذیشُ خَاّنذ تنَد ٍ دس غنَست اسنتٌکاف ّینأت هنذیشُ،
تاصسس هی تَاًذ ضخػاً ًسثت تِ ديَت هدوى يوَهی اقنذام ًوایٌنذّ .وچٌنیي دس غنَست خنَدداسی تناصسس،
حذاقل یک سَم ايؿا اًدوي هی تَاًٌذ هدوى يوَهی سا ديَت ًوایٌذ.
تثصزُ  -2ديَت کٌٌذگاى هداهى يوَهی يادی یا فَق الًادُ ،هکلیٌذ هَؾَو ٍ تاسیخ تطکیل هدوى يونَهی
سا حذاقل  15سٍص قثل اص تطکیل ،قی ديَتٌاهِ کتثی تِ ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تسلین ًوایٌذ.
تثصزُ  -3اخز سای دس خلسات هداهى يوَهی يلٌی است هگش دس اًتخاب ّیأت هذیشُّ ،یأت داٍسی ٍ تاصسس
ٍ سایش هَاسدی کِ هدوى يوَهی تػَیة ًوایذ ،کِ تِ قَس کتثی ٍ هخیی تِ يول خَاّذ آهذ.
تثصزُ ّ -4ش یک اص ايؿای هدوى يوَهی هی تَاًذ فرف ٍکالت یکی دیگش اص ايؿا سا تش يْذُ گیشد.
هادُ  - 11هدوى يوَهی يادی ّش سال یک تاس تا حؿنَس دسنت کنن ًػن

تنِ ينالٍُ ینک ايؿنا سسنویت

هی یاتذ ٍ چٌاًچِ هدوى يوَهی تاس اٍل تِ حذ ًػاب لصم ًشسنذ  ،تنشای تناس دٍم تنِ ّوناى تشتینة دينَت ٍ تنا
حؿَس حذاقل یک سَم ايؿا سسویت خَاّذ یافت .دس غَست يذم کسة حذ ًػاب یاد ضذُ ،هدوى يونَهی
يادی دس هشحلِ سَم تا حؿَس دست کن یک پٌدن ايؿا تطکیل هی گشدد.
تثصزُ  -1هدوى يوَهی يادی دس هَاقى ؾشٍسی تٌا تِ تطخیع ٍ ديَت ّیأت هذیشُ یا تاصسس ٍ یا یک سَم
ايؿا ،تِ قَس فَق الًادُ (هدوى يوَهی يادی تِ قَس فَق الًادُ) تطکیل هی گشدد .ایي هدوى ًیض داسای ّوناى
ٍنای

ٍ اختیاسات هدوى يوَهی يادی هی تاضذ ٍ تشتیة ديَت ٍ تدذیذ ديَت ٍ حذ ًػاب آى ًیضّ ،واًٌنذ

هدوى يوَهی يادی خَاّذ تَد.

تثصزُ  -2تػویوات هداهى يوَهی يادی دس کلیِ هشاحل ،تا آسای اکثشیت ًػ

تِ يالٍُ یک حاؾشاى هًتثش

است ،هگش دس هَاسد اًتخاب ّیأت هذیشُ ٍ تاصسساى کِ تا اکثشیت ًسثی آسای حاؾشاى ًافز خَاّذ تَد.
هادُ ٍ - 12ظایف ٍ اختیارات هجوع عادی عوَهی عثارتست اس :
 -1استواو گضاسش ّیأت هذیشُ ٍ تناصسس دستناسُ کاسّنای اًدنام ضنذُ ٍ سسنیذگی ٍ اتخنار تػنوین دس هنَسد
تػَیة آى ٍ ّوچٌیي اتخار تػوین دستاسُ پیطٌْاد ّای هشتَـ تِ تشًاهِ ّای سال خاسی ٍ آتی اًدوي.
 -2استواو ،سسیذگی ٍ اتخار تػوین دس هَسد تػَیة یا يذم تػَیة گضاسش هنالی خضاًنِ داس ٍ تَدخنِ آتنی
اًدوي غٌیی.
 -3اسائِ سٌّوَد ٍ تػَیة سیاست ّای کلی ٍ تًییي خف هطی ٍ تشًاهِ ّای آتی اًدوي غٌیی.
 -4تًییي سٍصًاهِ ّای کثیش الًتطاس خْت دسج آگْی ّا.
 -5تشسسی ٍ تػَیة یا سد تراؾای هتراؾیاى يؿَیت دس اًدوي غٌیی کِ غالحیت آًاى اص سَی ّیأت هذیشُ
تاییذ ًطذُ تاضذ.
 -6سسیذگی ًْایی تِ ايتشاؼ کساًی کِ قثق هرشسات اًؿثاقی ایي اساسٌاهِ ٬اص يؿَیت اًدوي هًلق یا سنلة
يؿَیت ضذُ اًذ.
 -7تػَیة تیَیؽ اختیاس تِ ّیأت هذیشُ دس هَسد اًًراد پیواًْنای دسنتِ خوًنی دس خْنت اسنتییای حرنَق ٍ
خَاستْای قاًًَی ايؿا.
 -8تػَیة ایداد کویتِ ٍ ّوکاسی دس خْت تاسیس ٍ ترَیت تًاًٍیْا.
 -9اًتخاب ٍ يضل ايؿای اغلی ٍ يلی الثذل ّیأت هذیشُ ٍ تاصسس اًدوي.
هادُ  - 13هدوى يوَهی فَق الًادُ خْت اتخار تػوین دس هَاسد صیش تا حؿَس دست کن ًػ

تِ يالٍُ یک

ايؿا تطکیل خَاّذ ضذ ٍ چٌاًچِ تاس اٍل ایي حذ ًػاب حاغل ًطَد ،دس هشحلِ دٍم تا حؿَس دست کنن ینک
سَم ايؿا سسویت هی یاتذ ٍ دس ّش حال تػویوات آى اين اص هشحلِ اٍل ینا دٍم ،تنا اکثشینت سنِ چْناسم آسای
ايؿای حاؾش دس خلسِ هًتثش خَاّذ تَد.
هادُ ٍ - 14ظایف ٍ اختیارات هجوع عوَهی تِ طَر فَق العادُ عثارتست اس:
 -1قشا ٍ تػَیة اغالحات اساسٌاهِ.
 -2اتخار تػوین دس هَسد پیَستي تِ اًدوي ّای غٌیی دیگش تنِ هٌهنَس تطنکیل کناًَى ٍ الحناق تنِ کناًَى ینا
فًالیت هطتش

تا کاًَى اًدوٌْای غٌیی هشتَـ ٍ یا خاسج ضذى اص کاًًَْای هزکَس.

 -3اًحالل اًدوي غٌیی ٍ اًتخاب ّیأت تسَیِ.

تثصزُ :پیطٌْادّا دس صهیٌِ تغییش یا اغالا هَاد اساسنٌاهِ ،تاینذ تنِ قنَس هطنخع دس آگْنی دينَت تنِ هدونى
يوَهی فَق الًادُ دسج ضَد.
هادُ  - 15پس اص تِ حذ ًػاب سسیذى تًذاد ايؿای حاؾش ٍ ايالم سسویت خلسِ هدوى يوَهی تِ قَس فنَق
الًادُ تَسف سییس یا یکی اص ايؿای ّیأت هذیشُّ ،یأت سییسِ هدوى هشکة اص یک سییس ،ینک ینا دٍ ًاینة
سییس ٍ یک یا دٍ هٌطی اص تیي ايؿای حاؾش تا سای اکثشیت ايؿا اًتخاب ٍ اداسُ ی خلسِ سا تش يْذُ خَاٌّنذ
گشفت .چٌاًچِ اًتخاتات ّیأت هذیشُ ٍ تاصسس یا یکی اص آًْا ًیض دس دستَس کناس هدونى يونَهی تاضنذ ،دٍ ًینش
دیگش ًیض تِ يٌَاى ًانش اص تیي ايؿای حاؾش دس خلسِ تا سای اکثشیت ايؿا حاؾش دس خلسِ اًتخاب هی ضًَذ.
تثصزُ  -1ايؿای ّیأت سییسِ هدوى ًثایذ کاًذیذای ّیأت هذیشُ ٍ تاصسس تاضٌذ( .هگش دس غَست ًهش هثثنت
سِ چْاسم ايؿاء حاؾش دس هدوى يوَهی ٍ یا صهاًی کِ اًدوي غٌیی داسای کوتش اص  20يؿَ تاضٌذ)
تثصزُ  -2تشگضاسکٌٌذگاى هداهى يوَهی يادی یا فَق الًنادُ هَنیٌنذ فْشسنت اسناهی ٍ هطخػنات ايؿنای
اًدوي غٌیی سا تْیِ ٍ پیص اص آغاص هدوى يوَهی ،آى سا تِ اهؿای ايؿای حاؾش تشساًٌذ.
تثصزُ  -3ايؿای ّیأت سییسِ تِ يٌَاى ًانش تش اًتخاتات ،هکلیٌذ دس پایاى سای گیشی ،پس اص ضواسش ٍ قشائت
آسا تِ تشتیة حائضاى اکثشیت آسا ،ايؿای اغلی ٍ يلی الثذل ّیأت هذیشُّ ،یأت داٍسی (دس غَست اًتخاب) ٍ
ًیض تاصسساى اغلی ٍ يلی الثذل سا قی غَستدلسِ تًییي ًوایٌذ.
هادُ  - 16چٌاًچِ ايؿای ضشکت کٌٌذُ دس اًتخاتات نشف یک ّیتِ اص تاسیخ تطکیل هدوى يونَهی تنا رکنش
دلیل تِ چگًَگی اًدام اًتخاتات کتثاً ايتشاؼ ًوایٌذ ايؿای ّیأت سییسِ هکل

خَاٌّنذ تنَد حنذاکثش ننشف

هذت یک ّیتِ اص تاسیخ سٍیت ايتشاؼ ،تِ آى سسیذگی ٍ ًتیدِ سا تنِ ًحنَ هرتؿنی تنِ اقنالو ايؿنای اًدوني
غٌیی خػَغاً ايؿای هًتشؼ تشساًذ ٍ سًٍَضت آى سا تِ ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تسلین ًوایٌذ.
تثصزُ :چٌاًچِ ايتشاؼ یا ايتشاؾْای سسیذُ ٍاسد تاضذّ ،یأت ًهاست ،اتكال اًتخاتات سا ايالم ٍ تِ تشتیة هرشس
دس اساسٌاهِ ًسثت تِ ديَت هدوى يوَهی ٍ تدذیذ اًتخاتات ،اقذام خَاّذ ضذ.
ب – ّیأت هذیزُ ٍ ٍظایف ٍ اختیارات آى
هادُ ّ - 17یأت هذیزُ اًجوي دارای ّفت عضَ اصلی ٍ دٍ عضَ علدی الثدذل تدَدُ ودِ دٍ
عضَ اصلی آى هذیزاى عاهل ضزوت ّای ایساوَ ٍ سایپا یذن تدِ عٌدَاى ًوایٌدذزاى زدزٍُ
خَدرٍساسی ایزاى خَدرٍ ٍ سایپا تِ عٌَاى عضَ ثاتت ّیأت هذیزُ هدی تاضدٌذ ٍ پدٌض عضدَ
اصلی دیگز ٍ دٍ عضَ علی الثذل اس تیي واًذیذاّای ٍاجذ ضدزایط ،تدا رای وتثدی ٍ هخفدی
اعضای حاضز در جلسِ هجوع عوَهی عادی تزای هذت دٍ سال اًتخاب هی ضدًَذ ٍ تجذیدذ
اًتخاب آًاى تزای دٍرُ ّای تعذی در صَرت حفظ ضزایط السم ،تالهاًع است .ضوٌاً ضدزوت

ّای ایساوَ ٍ سایپا یذن وِ تِ عٌَاى اعضای ثاتت ّیأت هذیزُ هی تاضٌذ هجاس تِ ضزوت در
ایي رأی زیزی ًوی تاضٌذ.
هادُ ّ - 18یأت هذیشُ هکل

است ،پس اص قكًیت اًتخاتات ،نشف یک ّیتنِ اٍلنیي خلسنِ خنَد سا تطنکیل

دادُ ٍ اص تیي خَد ،یک سییس ،یک ًایة سییس ٍ یک خضاًِ داس ٍ ّوچٌیي دس غَست لضٍم ینک دتینش اص تنیي
ايؿای ّیأت هذیشُ یا خاسج اص آى اًتخاب کشدُ ٍ غاحثاى اهؿای هداص اسنٌاد ٍ هنذاس

هنالی ٍ اٍساق تًْنذ

آٍس سا قی غَستدلسِ ای تِ اقالو ايؿا سساًذُ ٍ ًسخِ ای اص غَستدلسِ هزکَس سا تِ ّوشاُ هذاس

هشتَقنِ

تِ هٌهَس اًدام تطشییات ثثت ،تِ ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تسلین ًوایذ.
هادُ  - 19خلسات يادی ّیأت هذیشُ ّش هاُ یک تاس تطکیل ٍ تا حؿَس اکثشیت ايؿناء سسنویت هنی یاتنذ ٍ
تػویوات آى تا اکثشیت آسای ايؿای حاؾش دس خلسِ هًتثش خَاّذ تنَد ٍ ّوچٌنیي تشحسنة ؾنشٍست ،تٌنا تنِ
ديَت سییسً ،ایة سییس ،دتیش یا یک سَم ايؿای ّیأت هذیشُ خلسِ تِ قَس فَق الًادُ تطکیل هی گشدد.
تثصزُ  -1خذهات ّیأت هذیشُ افتخاسی است هگش ایٌکِ هدوى يوَهی دس ایي هَسد تشتیة دیگشی اتخار ٍ تِ
تػَیة تشساًذ.
تثصزُ  -2غیثت دس سِ خلسِ هتَالی یا پٌح خلسِ هتٌاٍب ،تذٍى اساینِ ينزس هَخنِ تنِ يٌنَاى اسنتًیا اص سنوت
ّیأت هذیشُ تلری هی گشدد ٍ يؿَ یا ايؿای يلی الثذل تِ تشتیة ترذم آسا خاًطیي يؿَ هستًیی خَاٌّذ ضنذ.
تطخیع هَخِ یا غیش هَخِ تَدى يزس تش يْذُ ّیأت هذیشُ خَاّذ تَد.
هادُ ّ - 21یأت هذیشُ هَن

است حذاکثش نشف یک هاُ پس اص تِ ثثت سسیذى هػَتات هدوى يوَهی دس

ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی ٍ دسیافت گَاّیٌاهِ ثثت اًدوي ،تِ ًام اًدوي غنٌیی ٍ تنا اهؿنای هطنتش
غاحثاى اهؿای هداص اسٌاد ٍ هذاس

هالی اًدوي غٌیی (سییس ،دتیش ٍ خضاًِ داس) ،دس تاًک یا تاًکْای کطنَس

حساب تاص ًوَدُ ٍ ٍخَُ هتًلق تِ اًدوي غٌیی سا دس آى ٍاسیض ًوایذ.
هادُ  - 21سییس ّیأت هذیشُ یا دتیش ٍ یا خضاًِ داس (دٍ اهؿاء اص سنِ اهؿناء) غناحثاى اهؿنای هدناص اسنٌاد ٍ
هذاس

هالی ٍ کال هسمَلى اداسی ٍ هالی اًدوي تَدُ ٍ حیم کلیِ اهَال ،داسائیْا ،اسٌاد ،اٍساق تْاداس ٍ دفناتش

هالی اًدوي تِ يْذُ آًاى هی تاضذ.
تثصزُ :کلیِ هکاتثات اداسی ٍ اٍساق يادی اًدوي تا اهؿای سییس ّیأت هذیشُ یا دتیش اًدوني هوْنَس تنِ هْنش
اًدوي ٍ کلیِ اسٌاد هالی ،اٍساق سسوی تْاداس ٍ قشاسدادّای تًْذ آٍس کِ تِ تػَیة ّیأت هذیشُ سسنیذُ تاضنٌذ
تا اهؿای هطتش

سییس ّیأت هذیشُ یا دتیش ٍ یا خضاًِ داس (دٍ اهؿناء اص سنِ اهؿناء) ٍ هوْنَس تنِ هْنش اًدوني

غٌیی هًتثش خَاّذ تَد.
هادُ  – 22در صَرتی وِ تِ ّز دلیلی عضَیت ّز یه اس ضزوت ّای عضدَ اًجودي اس تدیي
تزٍد عضَ علی الثذل تا تَجِ تِ تمذم آراء جایگشیي عضَ هذوَر هی ضَد.

تثصزُ  -1چٌاًچِ ّش یک اص ضشایكی کِ تِ سلة يؿَیت ٍ یا خشٍج ضشکتی کِ يؿَ ّینأت هنذیشُ اًدوني
تاضذ هحرق گشدد ايؿای يلی الثذل تِ تشتیة اٍلَیت آسا خایگضیي يؿَ هَسد ًهش دس ّیأت هذیشُ اًدوي تشای
تاقی هاًذُ دٍسُ خَاّذ ضذ ٍ هاداهی کِ اکثشیت ايؿای ّیأت هذیشُ ،سوت خَد سا حیم ًوَدُ تاضٌذ اًتخاتات
تکویلی تشای تاقیواًذُ دٍسُ تشگضاس هی گشدد.
تثصزُ  -2دس غَست استًیا ،فَت ،اص دست دادى ضشایف ینا سنلة يؿنَیت اکثشینت ايؿنای ّینأت هنذیشُ،
تَسف هدوى يوَهی فَق الًادُ ،اًتخاتات ّیأت هذیشُ تایذ تدذیذ گشدد .دس ایي غَست تاصسس ینا ینک سنَم
ايؿای اًدوي غٌیی هَنیٌذ هدوى يوَهی سا خْت اًدام اًتخاتات ديَت ًوایٌذ .تِ ّش حال چٌاًچنِ ننشف 6
هاُ دس ایي صهیٌِ اقذاهی غَست ًگیشد ،تاصسس یا یک سَم ايؿا هَن

ّستٌذ خْت تًییي تکلی

هشاتة سا تِ

اقالو ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تشساًذ.
تثصزُ  -3در صَرت ّز زًَِ تغییزی در تزویة ّیأت هذیزُّ ،یأت هدذیزُ جذیدذ هَظدف
است حذاوتز در هذت  15رٍس پس اس تغییز ،جلسِ ّیأت هذیزُ را تززشار ٍ سوت اعضاء ّیأت
هذیزُ را تا رأی هخفی هعیي ًوایذ.
تثصزُ  -4تا تعییي اعضای ّیأت هذیزُ جذیذ تواهی هسٍَلیت ّدا تدز عْدذُ اعضدای ّیدأت
هذیزُ لثلی خَاّذ تَد.
هادُ ّ - 23یأت هذیشُ هَن

است دست کن سِ هاُ پیص اص پایاى دٍسُ ايتثاس قاًًَی ،دس هَسد ديَت هدوى

يوَهی تِ هٌهَس تدذیذ اًتخاب هسمَلى اًدوي غٌیی اقذاهات لصم سا تًول آٍسد.
هادُ  - 24سایز ٍ ظایف ٍ اختیارات ّیأت هذیزُ:
 -1تْیِ دفتشّای سسوی ٍ قاًًَی اًدوي غٌیی (دفاتش هالی -يؿَیت).
 -2اخشای دقیق هیاد اساسٌاهِ ٍ هػَتات هداهى يوَهی.
 -3ديَت هداهى يوَهی دس هَيذ هرشس ٍ تشسسی ٍ تكثیق ضشایف هتراؾیاى يؿَیت دس اًدوي غٌیی.
 -4تشسسی تَدخِ ٍ گضاسش هالی خضاًِ داس ٍ پیطٌْاد آى تِ هدوى يوَهی.
 -5تطکیل هشتة ٍ تِ هَقى خلسات ّیأت هذیشُ تِ هٌهَس سسیذگی تِ اهَس خاسی اًدوي غٌیی.
 -6تًییي هحل اقاهتگاُ قاًًَی ٍ دفتش هشکضی اًدوي غٌیی.
 -7اًتخاب ٍ هًشفی ًوایٌذُ تِ هشاخى ریػالا تشای هَاسد خاظ ٍ هًیي.
 -8تشسسی ٍؾى هالی اًدوي غٌیی ٍ اتخار تػوین ًسثت تِ ّضیٌِ ّای خاسی ٍ ؾشٍسی آى.
ّ -9وکاسی دس خْت تاسیس ٍ ترَیت ضشکتْای تًاًٍی ٍ ایداد اهکاًات سفاّی تشای ايؿا.
ٍ -10کالت ٍ ًوایٌذگی اًدوي دس هشاخى قاًًَی ،حرَقی  ،قؿایی ،دستگاّْای دٍلتی ٍ هلی دس حذٍد هرشسات
ایي اساسٌاهِ.

 -11اتخار تػوین دس هَسد پیواًْای دستِ خوًی ٍ تشسسی ٍ تػَیة آییي ًاهِ ّای داخلی.
 -12تْیِ گضاسش يولکشد ّیأت هذیشُ ٍ اسایِ آى تِ هدوى يوَهی.
 -13تًییي ٍ ايضام ًوایٌذگاًی خْت ضشکت دس خلسات هشاخى حل اختالف ٍ کویتِ ّای هختل

ًهیش حیانت

فٌی ٍ تْذاضت کاس ٍ ًهایش آى تا سيایت هرشسات قاًًَی.
 -14تطکیل کویتِ ّای هختل

(دس غَست لضٍم) اص قثیل کویتِ حل اختالف ،کویتِ يؿَیت ،کویتِ تذاسکات

ٍ پطتیثاًی ،کویتِ اهَس حرَقی ،کویتِ سفاّی ،کویتِ خذهات تًویشگاّی ،کویتِ قكًات ٍ لنَاصم ینذکی ،کویتنِ
آهَصش ٍ تثلیغات ،کویتِ قشا ٍ تشًاهِ ٍ سایش کویتِ ّا.
هادُ ٍ - 25ظایف رییس ّیأت هذیزُ:
سییس ّیأت هذیشُ داسای ٍنای

ٍ اختیاساتی تِ ضشا ریل است:

 -1هشاقثت دس حسي خشیاى اهَس اًدوي غٌیی ٍ ديَت اص ايؿای ّیأت هذیشُ تِ تطکیل هشتة خلسات.
 -2اداسُ خلسات ّیأت هذیشُ ٍ تٌهین غَستدلسِ ّا تا ّوکاسی هٌطی خلسِ.
 -3اتالٌ تػویوات ٍ هػَتات هداهى يوَهی ٍ ّیأت هذیشُ تِ دتیش ٍ سایش هسٍَلى اًدوي غٌیی ،خْت اخنشا
ٍ پیگیشی آى.
 -4اهؿای کلیِ قشاسدادّا ٍ احکام استخذاهی کاسضٌاساى ،هطاٍساى ،دتیش ٍ سایش هسٍَلى اًدوي غنٌیی کنِ تنا
تػَیة ّیأت هذیشُ استخذام یا تِ کاس گواسدُ خَاٌّذ ضذ.
 -5اهؿای کلیِ چک ّا ٍ اسٌاد ٍ اٍساق تْاداس ٍ تًْذ آٍس تِ اتیاق خضاًِ داس ٍ یا دتیش اًدوي ٍ هوْنَس ًونَدى
آى تِ هْش اًدوي غٌیی.
 -6اًدام سایش اهَسی کِ تِ هَخة اساسٌاهِ تش يْذُ سییس قشاس داسد.
تثصزُ :قسوتی اص ٍنای

سییس ّیأت هذیشُ کِ هشتَـ تِ اهَس اداسی هی تاضذ ،قاتل ٍاگزاسی تِ دتینش اًدوني

خَاّذ تَد.
هادُ  - 26دتیشخاًِ اًدوي غٌیی تحت هسٍَلیت هسترین دتیش اًدوني ٍ تنِ هٌهنَس اداسُ تطنکیالت اخشاینی ٍ
اخشای هػَتات ّیأت هذیشُ دس هشکض اغلی اًدوي غٌیی دایش ٍ هی تَاًذ داسای کاسکٌاًی تاضذ کِ تا تػنَیة
دتیش اًدوي ،تِ کاس گواسدُ هی ضًَذ.
هادُ ٍ - 27ظایف دتیز:
 -1حیم ٍ ًگْذاسی کلیِ اسٌاد ٍ هذاس

ٍ غَستدلسات ٍ سَاتق ايؿا ٍ دفتشّای اًدوي غٌیی.

 -2اًدام هکاتثات اداسی ٍ خاسی اًدوي غٌیی.
 -3اهؿای اسٌاد ٍ هذاس

هالی ٍ اٍساق تًْذآٍس تْوشاُ سییس ّیأت هذیشُ یا خضاًِ داس.

 -4غذٍس ٍ تْیِ ٍ اتالٌ ديَتٌاهِ ّا ٍ اهؿای کاستْای يؿَیت ايؿا تا تیاق خضاًِ داس اًدوي.

 -5تْیِ دفتشّای «يؿَیت» ٍ «دفتش اهَس هالی» تا ًهش ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفناُ اختونايی ٍ ّوچٌنیي دفتشّنای
اًذیکاتَس ٍ ثثت ٍ غذٍس ًاهِ ّا.
 -6تْیِ ٍ تٌهین ًطشیات هشتَـ تِ اًدوي غٌیی دس حذٍد هرشسات قاًًَی.
 -7تکثیش اساسٌاهِ ٍ تخطٌاهِ ّا ٍ ضیَُ ًاهِ ّای دٍلتی ٍ سایش هرشسات قاًًَی تشای آگاّی ٍ استیادُ هسمَلى ٍ
ايؿای اًدوي غٌیی.
 -8هْیا ساختي هکاى تطکیل خلسات هداهى يوَهیّ ،یأت هذیشُ ٍ تاصسس.
 -9ديَت اص ّیأت هذیشُ تشای تطکیل خلسات ّیأت هذیشُ.
 -10اتالٌ هػَتات ٍ تػویوات اسکاى اًدوي ٍ احکام ٍ ًاهِ ّای ٍاغلِ اص هشاخى قاًًَی ٍ دسنتگاّْای اداسی
تِ هسمَلى هشتَـ.
 -11تکاسگیشی پشسٌل هَسد ًیاص ٍ تًیییي حرَق آى ّا.
 -12اًدام سایش اهَسی کِ تِ ًحَی اص اًحا تا ٍنای

دتیشخاًِ استثاـ داسد.

تثصزُ :کاسکٌاى دتیشخاًِ دس تشاتش دتیش ٍ دتیش ًیض دس تشاتش ّیأت هذیشُ هسمَل ّستٌذ.
هادُ ٍ - 28ظایف ٍ اختیارات خشاًِ دار:
خضاًِ داس هسمَل اهَس هالی اًدوي غٌیی تَدُ ٍ داسای ٍنای

ٍ اختیاساتی تِ ضشا ریل است:

 -1اهؿای کلیِ چک ّا ٍ اسٌاد ٍ اٍساق تًْذ آٍس تِ اتیاق سییس ّیأت هذیشُ یا دتیش اًدوي ٍ هوَْس ًوَدى آى
تِ هْش اًدوي غٌیی.
 -2اداسُ اهَس هالی اًدوي ،تْیِ ٍ تٌهین دفاتش ٍ اسٌاد ٍ غَستدلسات هالی ٍ سسیذگی ٍ حیم حساتْای اًدوني
غٌیی.
 -3سسننیذگی تننش غننحت اسننٌاد ٍ هننذاس

تٌهننین ضننذُ دس هننَسد کلیننِ دسیافتْننا ٍ پشداختْننا ٍ تاییننذ ٍ اهؿننای

غَستحساتْای هشتَـ.
 -4اهؿا ٍ غذٍس کاست يؿَیت ايؿا تِ اتیاق سییس ّیأت هذیشُ یا دتیش.
ً -5هاست تش خشیذ ،فشٍش ،اخاسُ ٍ ّش ًَو يول هالی ٍ هسمَلیت دس حیم اهنَال هٌرنَل ،غینش هٌرنَلٍ ،خنَُ،
اسٌاد ،هذاس

هالی ٍ غحت هًاهالت اًدوي غٌیی.

 -6ثثت کلیِ دسیافتی ّا ٍ ّضیٌِ ّای اًدوي غٌیی دس دفاتش سسوی اًدوي غٌیی.
 -7پیص تیٌی تَدخِ ٍ ّضیٌِ ّای یک سالِ اًدوي غٌیی ٍ تسنلین آى تنِ ّینأت هنذیشُ خْنت اساینِ تنِ هدونى
يوَهی.

تثصزُ  -1خضاًِ داس هَن

است ّش سال قثل اص تطکیل هدوى يوَهی سالًِ ،گضاسش هالی اًدوني غنٌیی سا

خْت اسایِ تِ هدوى يوَهی تٌهنین ٍ پنس اص اهؿنای خنَد ٍ سینیس ّینأت هنذیشُ ،سًٍَضنت آى سا دس اختیناس
تاصسساى قشاس دّذ.
تثصزُ  -2خضاًِ داس هَن

است دس ّش هَسد تٌا تِ تراؾای تاصسس ،کلیِ دفتشّا ٍ اسٌاد هالی اًدوي غنٌیی سا

تشای سسیذگی دس هحل اًدوي غٌیی دس اصای سسیذ ٍ تشای هذت هًیي دس اختیاس آًاى قشاس دّذ.
ج -تاسرس ٍ حذٍد ٍظایف ٍ اختیارات ٍی
هادُ  - 29تاصسس اًدوي غٌیی تا سای هسترین ٍ هخیی ايؿا اص تیي کاًذیذاّای ٍاخنذ ضنشایف يؿنَ اًدوني
تشای هذت حذاکثش دٍ سال اًتخاب هی ضَد ٍ تدذیذ اًتخاب اٍ تشای دٍسُ ّای تًذی هطشٍـ تِ حیم ضنشایف
لصم تالهاًى است.
تاسرس اًجوي یه ًفز تِ صَرت اصلی ٍ یه ًفز تِ صَرت علی الثذل اًتخاب هی ززدًذ.
هادُ ٍ - 31ظایف ٍ اختیارات تاسرس:
ً -1هاست تش کلیِ اقذاهات ّیأت هذیشُ ٍ دتیش دس حذٍد هرشسات ایي اساسٌاهِ ٍ ّوچٌیي هشاقثت دس کلینِ اهنَس
هشتَـ تِ ديَت هداهى يوَهی يادی ٍ فَق الًادُ.
 -2سسیذگی ٍ ًهاست تش دفتشّا ٍ اٍساق ٍ اسٌاد هالی ٍ ّضیٌِ ّای اًدوي غٌیی ٍ هشاقثت دس حسي خشیاى اهَس
هالی ٍ اداسی اًدوي غٌیی.
 -3پیگیشی ٍ سسیذگی تِ ضکایات ايؿا ٍ دس غَست لضٍم تْیِ گضاسش ٍ اسایِ تنِ ٍصاست تًناٍى ،کناس ٍ سفناُ
اختوايی ٍ ّوچٌیي اسایِ سًٍَضت گضاسش تِ ّیأت هذیشُ یا هدوى يوَهی (حسة هَسد).
 -4سسیذگی ٍ انْاس ًهش دس هَسد گضاسش هالی خْت اسائِ تِ هدوى يوَهی.
 -5اقذام تِ ديَت ٍ تطکیل هدوى يوَهی دسغَست لضٍم ،تا تَخِ تِ هیاد ایي اساسٌاهِ.
 -6ضشکت دس خلسات ّیأت هذیشُ (دس غَست لضٍم) تذٍى داضتي حق سای.
ً -7هاست تش چگًَگی اخشای هػَتات هدونى يونَهی ٍ تكثینق يولکنشد ّینأت هنذیشُ ،دتینش ٍ خضاًنِ داس تنا
اساسٌاهِ اًدوي.
تثصزُ :تاصسس تایذ پیص اص تاسیخ تطکیل هدوى يوَهی سالًِ ،گضاسش هالی ٍ کلیِ هحاسثات اًدوي غٌیی سا
سسیذگی ٍ ًهش هثثت یا هٌیی خَد سا تِ دتیشخاًِ اًدوي غٌیی تسلین کٌذّ .وچٌیي تاصسس هلضم اسنت اقنذاهات
خَد سا حذاقل سالی یک تاس تِ هدوى يوَهی سالًِ تكَس کتثی ٍ سسوی گضاسش ًوایذ.

فصل چهارم
سایر هقررات
هادُ  - 31کاًذیذاّای يؿَیت دس ّیأت هذیشُّ ،یأت داٍسی ٍ تاصسس ،تایذ داسای ضشایف صیش تاضذ:
 -1تاتًیت خوَْسی اسالهی ایشاى  -2هتذیي تِ یکی اص ادیاى سسوی کطَس  -3داضتي حسي ضْشت  -4يذم
ايتیاد تِ هَاد هخذس ً -5ذاضتي ّش گًَِ سَء پیطیٌِ کییشی  -6يذم ٍاتستگی تِ احضاب ٍگشدّوایی سیاسی غیش
قاًًَی -7حذاقل سي  30سال توام  -8حذاقل تحػیالت لیساًس  -9داضتي حذاقل  1سال ساترِ يؿَیت اًدوي
غٌیی ،هٌتْی تِ صهاى کاًذیذاتَسی ٍ اداهِ يؿَیت  -10هذیش ياهل یکی اص ضشکت ّای يؿَ اًدوي غٌیی یا
ًوایٌذُ تام الختیاس هذیشياهل ضشکت يشؾِ کٌٌذُ خَدسٍ کِ ضشکت ٍاسكِ خذهاتی ًذاسد.
هادُ  - 32دس اخشای هادُ  18آییي ًاهِ اًدوي ّای غٌیی ،تِ هٌهَس ثثت ٍ آهَصش ايؿا ّنش دٍسُ حنذاقل 5
دسغذ حق يؿَیت دسیافتی اص ايؿا تِ حساب ايالم ضذُ اص قشف اداسُ کل ساصهاًْای کاسگشی ٍ کاسفشهنایی
ٍاسیض خَاّذ ضذ.
هادُ  - 33هدوى يوَهی يادی هی تَاًذ اص تیي ايؿای هدوى 3 ،یا ً 5یش افشادی سا کِ ضشایف هٌذسج دس هنادُ
 31ایي اساسٌاهِ سا داسا تاضٌذ تِ يٌَاى ايؿای ّیأت داٍسی تشای تِ هذت  3سال اًتخاب ٍ قنی غَستدلسنِ تنِ
ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی هًشفی ًوایذ ،ايؿای ّیأت داٍسی دس تشاتش هدوى هسمَلیت داسًذ.
تثصزُ  -1ايؿای ّیأت داٍسی دس اٍلیي خلسِ پس اص اًتخاب اص تیي خنَد ینک ًینش سینیس ،ینک ًینش ًاینة
سییس ٍ یک ًیش هٌطی اًتخاب ٍ غَستدلسِ ای تٌهین ٍ اهؿا ًوَدُ ،خْت ثثت تِ ٍصاست تًناٍى ،کناس ٍ سفناُ
اختوايی اسایِ هی ًوایٌذ.
تثصزُ  -2حل اختالفات تیي ايؿای ّیأت هذیشُ تا یکذیگش ،یا ّیأت هذیشُ تا تاصسس ٍ یا ايؿای اًدوي تا ّش
یک اص ايؿای ّیأت هذیشُ یا تاصسس ،دس چاسچَب هرشسات قاًًَی ،تِ يْذُ ّیأت داٍسی تَدُ ٍ ايؿنای ایني
ّیأت هَن

ّستٌذ ؾوي تسلین گضاسش ،اقذاهات خَد سا دس قالة غَستدلسات تٌهیوی تِ ٍصاست تًاٍى ،کاس

ٍ سفاُ اختوايی تسلین ًوایٌذ،گضاسش اقذاهات خَد سا تِ هدوى يوَهی سالًِ ًیض تایذ اسایِ ًوایٌذ.
هادُ  - 34هسمَلى اًدوي غٌیی ،هکلیٌذ ّش ًَو هذس  ،دفتش ٍ سٌذ هَسد دسخَاست ٍصاست تًاٍى ،کناس ٍ
سفاُ اختوايی سا خْت تشسسی دس هحل اًدوي یا خاسج اص آى دس اختیاس ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی قشاس
دٌّذ.
هادُ  - 35اًجوي صٌفی در هَارد سیز هٌحل هی ززدد:
 -1دس غَست تػَیة هدوى يوَهی فَق الًادُ.

 -2چٌاًچِ حذاکثش هذت ضص هاُ اص تاسیخ پایاى ايتثاس ّیأت هذیشُ سپشی ضذُ ٍ ًسثت تِ تدذیذ اًتخاتات اقذام
ًطذُ تاضذ.
 -3دس غَست غذٍس سای اص قشف هشاخى قؿایی کطَس.
تثصزُ  -1اًحالل اًدوي هَخة تؿییى حق یا اسراـ تکلی

دٍ قشف قنشاسداد پیواًْنای دسنتِ خوًنی هًٌرنذ

ضذُ قثلی ًخَاّذ تَد.
تثصزُ  -2چٌاًچِ اًدوي تٌا تِ تػَیة هدوى يوَهی فَق الًادُ هٌحل گشدد ،هدوى هزکَس هکلن

اسنت دس

ّواى خلسِ اص تیي ايؿای حاؾش دس خلسِ ًسثت تِ اًتخاب  3یا ً 5یش تِ يٌَاى ايؿای ّیأت تسَیِ اقذام ٍ ًتیدِ
سا ؾوي تٌهین ٍ اهؿای غَستدلسِ ،تِ ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی ايالم ًوایذ.
تثصزُ  -3چٌاًچِ اًدوي تِ لحال يذم تدذیذ اًتخاتات ّیأت هذیشُ دس هْلت هرنشس قناًًَی ینا تنش اسناس سای
هشاخى قؿایی هٌحل گشدد ٍ تطکیل هدوى يوَهی فَق الًادُ دیگش اهکاًپزیش ًثاضذ ،حذاکثش نشف دٍ ّیتِ تایذ
ّیأت تسَیِ ای هشکة اص  3یا ً 5یش اص ايؿای اًدوي ٍ ،تا ًهاست ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفناُ اختونايی تطنکیل
گشدد.
تثصزُ  -4اس تاریخ اًحالل اًجوي اختیارات هسٍَالى خاتوِ یافتِ ٍ ّیأت تسَیِ هٌتخدة اهدز
تسَیِ را تز عْذُ هی زیزد .تاسرس اًجوي پس اس اًحالل عٌَاى ًاظز تسَیِ را خَاّذ داضت.
تثصزُ  -5در صَرت عذم اًتخاب ّیأت تسَیٍِ ،ظیفِ آى تدِ عْدذُ ریدیس ّیدأت هدذیزُ ٍ
تاسرس خَاّذ تَد.
هادُ  - 36چٌاًچِ حذاکثش تا پایاى دٍسُ ايتثاس ّیأت هذیشًُ ،سثت تِ تطکیل هدوى يوَهی ٍ تدذیذ اًتخاتات
ّیأت هذیشُ اقذام ًطذُ تاضذ ،تاصسس ًسثت تِ تطکیل هدوى يوَهی ٍ اًدام اًتخاتات تِ ايؿا اخكاس هی دٌّنذ.
پس اص اخكاس تاصسس یک سَم ايؿای اًدوي حذ اکثش تا ضص هاُ فشغت داسًذ ًسثت تِ تطکیل هدوى يوَهی
ٍ تدذیذ اًتخاتات اقذام ًوایٌذ ٍ چٌاًچِ دس ایي هذت (حذاکثش  6هاُ پنس اص پایناى دٍسُ ايتثناس ّینأت هنذیشُ)،
تدذیذ اًتخاتات غَست ًگشفتِ تاضذ ،تاصسس یا یک سَم ايؿای اًدوني هکلن

ّسنتٌذ اًحنالل اًدوني سا تنِ

ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی ٍ دس غَست داسا تَدى يؿَیت کاًَى ،تِ کاًَى ریشتف ايالم ًوایٌذ.
هادُ ّ - 37یأت تسَیِ هکل

است حذاکثش نشف  6هاُ تا ّواٌّگی ٍ ساٌّونایی ٍصاست تًناٍى ،کناس ٍ سفناُ

اختوايی تِ کلیِ حساتْای اًدوي سسیذگی ًوَدُ ،لیست کاهلی اص کلیِ داساییْای اًدوي ضاهل اهنَال هٌرنَل ٍ
غیش هٌرَل ٍ ّوچٌیي غَستی اص تذّی ّای اًدوي سا تْیِ ًوَدُ ،داسایی اًدوي سا پس اص تسَیِ کلیِ حسناتْای
تذّکاساى ٍ تستاًکاساى ٍ تاییذیِ تذّی ّا ،ؾوي تٌهین ٍ اهؿای غَستدلسِ ای ها تری سا دس غنَست هناصاد ،تنا
ًهاست ٍصاست تًاٍى ،کاس ٍ سفاُ اختوايی تِ ًسثت حق يؿَیت پشداختی ايؿاء تیي آًْا ترسین خَاّذ ضذ.

هادُّ - 38شگًَِ اتْاهی دس اخشای هرشسات ایي اساسٌاهِ ٍخَد داضتِ تاضذً ،هنش ٍصاست تًناٍى ،کناس ٍ سفناُ
اختوايی لصم الشيایِ هی تاضذ.
هادُ ّ - 39شگًَِ تغییش دس هیاد اساسٌاهِ ،پنس اص هَافرنت ٍصاست تًناٍى ،کناس ٍ سفناُ اختونايی قاتنل اخنشا
هی تاضذ.
هادُ  - 41هْلت ّای هٌذسج دس اساسٌاهِ تذٍى احتساب سٍصّای تًكیل خَاّذ تَد.
ایي اساسٌاهِ دس  4فػل ٍ  40هادُ ٍ  42تثػشُ دس تاسیخ  96/04/13تا اکثشیت آسا تنِ تػنَیة هدونى يونَهی
فَق الًادُ اًدوي غٌیی ضشکتْای خذهات پس اص فشٍش خَدسٍ سسیذ.
هحل اهضای اعضای ّیأت رئیسِ هجوع:
 -1سییس هدوى – آقای يثاسًلی غیاثی
ً -2ایة سییس – آقای هحوذحسیي هْذی
 -3هٌطی – آقای حویذسؾا دسٍیص

