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  تابعيت و مركز اصلي شركتبخش اول: تشكيل شركت، نام، موضوع، مدت، 
  نام و نوع شركت  - 1ماده 

، شركت كه در اين اساسنامه از اين پس(سهامي عام)  شركت بيمه اتكايي ايرانياننام شركت عبارتست از 
  شود.ناميده مي

  موضوع فعاليت شركت - 2ماده 
 شركت عبارت است از:فعاليت موضوع 

موسسات بيمه داخلي يا خارجي براساس از  هاي بيمهرشته كليهدر اتكايي مجدد،  شاملاتكايي  هايبيمهقبول  ) 1
رعايت ظرفيت مجاز نگهداري  باايران در حدود مقررات مربوط ،  .پروانه فعاليت صادره از سوي بيمه مركزي ج.ا

شركت و ضوابطي كه بيمه مركزي ج.ا. ايران اعالم مي نمايد.

  ،اتكايي داخلي و خارجي پس از اخذ موافقت بيمه مركزيمشاركت در تاسيس و يا اداره صندوق هاي بيمه  ) 2
 تحصيل پوشش بيمه هاي اتكايي از داخل يا خارج از كشور در رابطه با تعهدات بيمه اي پذيرفته شده در چارچوب ) 3

،بيمه مركزي  ضوابط
سرمايه گذاري از محل سرمايه ، اندوخته ها ، ذخاير فني و قانوني و ساير منابع مالي شركت در چارچوب ضوابط  ) 4

  ،و مقررات مصوب شوراي عالي بيمه 

.هاي اتكاييبيمه مرتبط باو تكميلي  حرفه ايعرضه خدمات  ) 5
     .ايران تعيين و ابالغ مي نمايد.ا. جپذيرش و نگهداري ريسك در چارچوب ضوابطي است كه بيمه مركزي : 1 تبصره
شركت مي تواند نسبت به انجام كليه اقدامات و معامالتي كه براي فعاليت شركت ضرورت دارد در : 2 تبصره

  چارچوب مقررات مربوط اقدام نمايد.
  مدت شركت - 3ماده 

       فعاليت شركت از تاريخ تأسيس به مدت نامحدود خواهد بود.
  تابعيت و مركز اصلي شركت – 4ماده 

است. انتقال مركز اصلي شركت به  تهرانتابعيت شركت ايراني و غير قابل تغيير است. مركز اصلي شركت شهر 
هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به موافقت بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب 

مديره و با عيين و تغيير نشاني در همان شهر، بنا به تصويب هيئتباشد، ليكن تالعاده ميمجمع عمومي فوق
  اطالع بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت. 

ع در داخل با اطالع و در خارج از كشور، پس از اخذ موافقت بيمه تواند در هر موقمديره شركت مي هيئت
  نمايندگي داير يا منحل نمايد.مركزي ج.ا.ايران شعبه يا 
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  بخش دوم: سرمايه و سهام
  ميزان سرمايه و تعداد سهام – 5ماده 

دو ميليارد و منقسم به دو هزارو پانصد ميليارد ريال  معادلريال  2،500،000،000،000سرمايه شركت مبلغ 
  آن پرداخت شده است. تمام است كه هزار ريالي با نام سهم عادي يكپانصد ميليون 

- نمي   حداكثر نسبت سهام هر يك از سهامداران حقيقي يا حقوقي به كل سرمايه شركت در هر زمان  :تبصره

تواند از ميزاني كه بموجب قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و مصوبات شوراي عالي بيمه تعيين 
  شده است، بيشتر باشد.

  ورقة سهم – 6ماده 
سهام شركت با نام است. اوراق سهام شركت متحدالشكل، چاپي و داراي شمارة ترتيب بوده و بايد به كلية 

امضاي دو نفر از اعضاء هيئت مديره شركت برسد. اين اوراق بايد ممهور به مهر شركت باشد. در ورقة سهم 
  نكات زير بايد ذكر شود:

 زمان بورس و اوراق بهادار، و سا هانام شركت و شمارة ثبت آن نزد مرجع ثبت شركت - 1

 شمارة ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، - 2

 مبلغ سرماية ثبت شده و مقدار پرداخت شدة آن، - 3

 نوع سهام، - 4

 مبلغ اسمي سهم و مقدار پرداخت شدة آن به عدد و حروف، - 5

 تعداد سهامي كه هر ورقه نمايندة آن است، - 6

  سهم. نام و شمارة / شناسه ملي دارندة - 7
  ـ انتقال سهام7ماده 

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و كه نام شركت در فهرست شركتنقل و انتقال سهام شركت در صورتي 
باشد. پذير مياوراق بهادار باشد منحصراً از طريق شركت بورس اوراق بهادار تهران و يا فرابورس ايران امكان

و ثبت و تغيير نشاني انتقال گيرنده كه از معامالت در  تشريفات مربوط به ثبت و نقل و انتقال سهام شركت
شود تابع مقررات شركت بورس اوراق بهادار تهران شركت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران ناشي مي

يا فرابورس ايران خواهد بود. تملك يا تحصيل هر بخشي از سهام شركت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه 
مجامع عمومي سهامداران است. در غير اينصورت انتقال سهام بايستي در دفتر ثبت سهام شركت و تصميمات 

به ثبت برسد. انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد. هويت 
نتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد كامل و نشاني انتقال گيرنده نيز از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و ا

  شده و به امضاي انتقال گيرنده يا وكيل يا نماينده او برسد.
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نامه ضوابط تأسيس مؤسسات بيمه هاي تعيين شده در آيينمديره مسئول رعايت حد نصابهيئت :تبصره
  باشد.عالي بيمه ميغيردولتي مصوب شوراي

  غير قابل تقسيم بودن سهام – 8ماده 
  سهام شركت غير قابل تقسيم است. مالكين مشاع سهام بايد در برابر شركت به يك شخص نمايندگي بدهند.

  
  بخش سوم: تغييرات سرماية شركت

  ـ مقررات حاكم بر تغييرات سرمايه9ماده 
سرمايه تغييرات سرمايه شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، مقررات مربوط به 

هاي بيمه، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار مصوب شركت
  شود.انجام مي و ساير ضوابط و دستورالعمل هاي سازمان بورس و اوراق بهاداربورس عالي شوراي
  تصويب تغييرات سرمايه – 10ماده 

است. العاده از كاهش يا افزايش منحصراً در صالحيت مجمع عمومي فوقهرگونه تغيير در سرمايه شركت اعم 
دعوت از اين مجمع براي بررسي موضوع تغيير سرمايه، موكول به اخذ تأييديه بيمه مركزي ج. ا.ايران و سازمان 

  باشد.بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت قوانين و مقررات مربوط مي
تواند به هيئت مديره اجازه دهد پس از اخذ تاييديه از بيمه مركزي ج. مي العادهمجمع عمومي فوق :تبصره

ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند، سرمايه شركت را تا 
  است، افزايش دهد. مبلغ معيني از طريقي كه اين مجمع مشخص نموده

  شيوة افزايش سرمايه – 11ماده 
العاده و با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل سرمايه شركت با تصويب مجمع عمومي فوق

  پذير است:زير امكانباشد. تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق افزايش مي
 پرداخت نقدي مبلغ اسمي سهام، - 1

 شركت به سهام جديد،تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از  - 2

انتقال سود تقسيم نشده، اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت با رعايت  - 3
 اساسنامه، 15ماده 

 تبديل اوراق مشاركت صادره توسط شركت به سهام. - 4

  انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است. :تبصره
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  تأدية مبلغ سهم جديد از محل مطالبات – 12ماده 

تأديه مبلغ  العاده،در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدي سهامداران در مجمع عمومي فوق
باشد. در صورت عدم موافقت هر يك از سهامداران ميهر يك از  موكول به اعالم موافقت اسمي سهام جديد

  شود.حال شده تلقي گرديده و در صورت مطالبه پرداخت ميسهامداران، مطالبات نقدي آنان، 
  حق تقدم در خريد سهام جديد – 13ماده 

در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شركت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي كه مالك 
پيشنهاد هيئت  اين حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به و باشند، حق تقدم دارندمي

روز  60گردد، شروع شده و كمتر از نويسي تعيين ميشود. اين مهلت از روزي كه براي پذيرهمي مديره تعيين
  نخواهد بود.

  هاي حق تقدماعالم افزايش سرمايه و ارسال گواهي –14ماده 
آدرس اعالم شده نويسي به آخرين تقدم بايد از طريق پست سفارشي، قبل از شروع پذيرهنامه حقگواهي

گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سهامي عام) ارسال شود. سهامداران نزد شركت و يا شركت سپرده
در همان روز شركت،  نتشاركثيرااله يا روزنامه هاي سهام جديد بايد ضمن درج در روزنام نويسيآگهي پذيره

 بهنيز  راق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهاداررساني ناشران اوسامانه جامع اطالعطريق  ازانتشار 
  اطالع سهامداران برسد.

  صرف سهام – 15ماده 
مديره مقرر نمايد كه براي افزايش سرمايه، سهام تواند به پيشنهاد و گزارش هيئتالعاده ميمجمع عمومي فوق

مشروط بر اينكه نحوه برخورد با اضافه ارزش جديد را به مبلغي مازاد بر مبلغ اسمي سهم به فروش برساند، 
  سهام فروخته شده در همان مجمع تعيين گردد.

  ـ كاهش سرمايه16ماده 
العاده عالوه بر كاهش اجباري سرمايه به علت از بين رفتن قسمتي از سرمايه شركت، مجمع عمومي فوق

يران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در مورد مديره و پس از تأييد بيمه مركزي ج.ا.اتواند به پيشنهاد هيئتمي
طور اختياري نيز اتخاذ تصميم نمايد، مشروط بر آنكه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي كاهش سرمايه شركت به

اي وارد نشود. كاهش اختياري سرمايه، از طريق كاهش بهاي اسمي سهام به نسبت حقوق صاحبان سهام لطمه
  گيرد.افته هر سهم به صاحب آن انجام ميمتساوي و رد مبلغ كاهش ي

  رعايت آخرين مصوبه هيات وزيران در مورد حداقل سرمايه مؤسسات بيمه غيردولتي الزامي است. در هر حال
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  انتشار اوراق مشاركت  – 17ماده 

نمايد. عادي صاحبان سهام، نسبت به انتشار اوراق مشاركت اقدام  تواند با تصويب مجمع عموميشركت مي
عادي جهت بررسي موضوع انتشار اوراق مشاركت، موكول به اخذ تأييديه از سازمان  دعوت از مجمع عمومي

 باشد.بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت مقررات ثبت و عرضه عمومي اوراق بهادار و بيمه مركزي ج.ا.ايران مي
مدت معيني كه نبايد از دو سال تجاوز كند، پس مديره اجازه دهد ظرف تواند به هيئتمي مجمع عمومي عادي

از اخذ تاييديه از بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق مشاركت تا مبلغ 
  .مبادرت نمايداست، معيني كه مجمع مشخص نموده

العاده صورت انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل و يا تعويض با سهام، با تصويب مجمع عمومي فوق تبصره:
  .پذيردمي

  
  بخش چهارم: مجامع عمومي

  وظايف و اختيارات مجامع عمومي – 18ماده 
 العاده شركت، همان وظايف و اختيارات مندرج در قانون تجارتوظايف و اختيارات مجامع عمومي عادي و فوق

  هاي سهامي عام است.العاده شركتبراي مجامع عمومي عادي و فوق
مجامع عمومي شركت با رعايت مفاد قانون تجارت، به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص موارد زير 

  شود:تشكيل مي
پايان چهار ماه از تاريخ  حداكثر، ظرف مدت بارالف) مجمع عمومي عادي: اين مجمع بايد حداقل هر سال يك

  شود:سال مالي، براي رسيدگي به موارد زير تشكيل 
 استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد،  - 1

 استماع گزارش حسابرس و بازرس/ بازرسان قانوني،  - 2

 ،هاي مالي سال ماليبررسي و تصويب صورت  - 3

 تصويب ميزان سود تقسيمي،  - 4

 غيرموظف هيئت مديره،مديره و حق حضور اعضاي تصويب ميزان پاداش اعضاي هيئت - 5

 ها،الزحمه آنشركت و حقالبدل تعيين حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي  - 6

 هاي شركت،هاي كثيراالنتشار جهت درج آگهيتعيين روزنامه يا روزنامه  - 7

 انتخاب اعضاي هيئت مديره،  - 8

 ان،انتخاب اكچوئر يا اكچوئرهاي رسمي شركت، طبق مقررات ابالغي بيمه مركزي ج.ا.اير - 9

 انتشار اوراق مشاركت غيرقابل تبديل يا تعويض با سهام، -10
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 باشد.ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومي عادي مي -11

  شود:: اين مجمع در هر زمان، جهت بررسي موارد زير تشكيل ميالعادهب) مجمع عمومي فوق
 تغيير در مفاد اساسنامه، - 1

 زايش يا كاهش)،تغيير در ميزان سرمايه (اف - 2

 انتشار اوراق بهادار قابل تبديل و يا تعويض با سهام، - 3

 انحالل شركت. - 4

مديره و انتخاب حسابرس و بازرس/ بازرسان تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضاي هيئت :1تبصره 
  باشد.قانوني، به هيئت مديره شركت مجاز نمي

مندرج در بند (ب) پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي گيري درخصوص هر يك از موارد تصميم :2تبصره 
  .پذير استج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

  
  گيريشرايط حضور در مجامع و مشاركت در رأي – 19ماده 

نظر از تعداد سهام خود شخصاً يا از طريق وكيل يا توانند صرفدر كليه مجامع عمومي، صاحبان سهام مي
مقام قانوني (براي اشخاص حقيقي) و نماينده يا نمايندگان (براي اشخاص حقوقي)، به شرط ارائه مدرك قائم

  هم رسانند.وكالت يا قائم مقام قانوني يا نمايندگي حضور به
  باشد.هر يك سهم داراي يك حق رأي مي :1تبصره 
رقه سهام يا گواهي موقت نقل و انتقال در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جديد با ارائه اصل و :2تبصره 

  سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
  ـ  آگهي دعوت به مجامع عمومي20ماده 

دعوت از صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي، بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشاري كه 
بايست در همان د. عالوه بر آن، آگهي مربوطه ميگردد، صورت پذيرهاي مربوط به شركت در آن نشر ميآگهي

رساني ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و سايت روز انتشار در سامانه جامع اطالع
اينترنتي رسمي شركت بارگذاري شود. دستورجلسه، تاريخ، ساعت و محل دقيق تشكيل مجمع، بايد در آگهي 

  قيد شود.
از  ،يعموم مجامع ليدعوت از سهامداران جهت تشك يموظف است همزمان با انتشار آگه رهيمدئتيه :تبصره

حضور در مجمع و در صورت  يبرا ندهينما يجهت معرف و سازمان بورس و اوراق بهادار رانيج.ا.ا يمركز مهيب
  .دياصاحبان سهام، دعوت نم يلزوم اظهارنظر در مورد موضوعات مطرح شده به مجمع عموم
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  دستور جلسه – 21ماده 

نمايد. تمامي موارد دستور جلسه بايد به كننده آن معين ميدستور جلسه هر مجمع عمومي را مقام دعوت
صراحت در آگهي دعوت ذكر گردد. موارد مهم از قبيل انتخاب اعضاي هيئت مديره، انتخاب حسابرس و بازرس 

گيري درخصوص تغييرات سرمايه و تغيير موضوع فعاليت، ها، تصميماندوختهيا بازرسان قانوني، تقسيم سود و 
بيني نشده در دستور جلسه، قابل طرح در مجمع باشد. موضوعات پيشنمي "ساير موارد"قابل طرح در بخش 

عمومي نخواهد بود، مگر اينكه كليه صاحبان سهام در مجمع عمومي حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در 
  دستور جلسه رأي دهند.

  هيئت رييسة مجمع – 22ماده 
شود. رياست مجمع اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره ميمجامع عمومي توسط هيئت رئيسه

ها با احدي از سهامداران حاضر در مجمع كه با اكثريت نسبي مديره و در غياب آنرئيس هيئتبا رئيس يا نايب
شود، خواهد بود. در مواقعي كه انتخاب يا عزل بعضي از اعضاي هيئت مديره يا كليه ميسهامداران انتخاب 

انتخاب  ها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه با اكثريت نسبيآن
از بين صاحبان  صورت دو نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يك نفر منشيخواهد شد. در اين

  شوند.سهام يا غير آنها از طرف مجمع انتخاب مي
  طريقة اخذ رأي – 23ماده 

در صورتي  پذيرد.اخذ رأي به صورت شفاهي، مثالً با بلند كردن دست يا قيام به عنوان اعالم موافقت صورت مي
گيري به صورت شفاهي دليل تركيب سهامداران حاضر در مجمع، رأيكه به تشخيص بازرس قانوني شركت به

  پذير نباشد، اخذ رأي به صورت كتبي انجام خواهد شد.امكان
مديره و حسابرس و بازرس قانوني، الزاماً به صورت كتبي اخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هيئت :تبصره

  خواهد بود.
  ـ حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي عادي24ماده 

دارندگان اقًال بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است. اگر در در مجمع عمومي عادي حضور 
اولين دعوت حدنصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان 

گيري خواهد كرد. مشروط بر اينكه در دعوت جلسه دوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت داشته و تصميم
  دعوت اول قيد شده باشد.نتيجه 
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  اكثريت ضروري آراء مجامع عمومي عادي -25ماده 
عالوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي، معتبر در مجمع عمومي عادي، تصميمات همواره با اكثريت نصف به

نسبي خواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضاي هيئت مديره و حسابرس و بازرس يا بازرسان قانوني كه اكثريت 
دهنده در عدد اعضاي هيئت مديره كه بايد كافي است. در مورد انتخاب اعضاي هيئت مديره تعداد آراء هر رأي

دهنده دهنده برابر با حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رأيشود و حق رأي هر رأيانتخاب شوند ضرب مي
  ل باشد تقسيم كند.تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفر كه مايمي

  العاده و اخذ رأيـ حد نصاب ضروري براي رسميت مجمع عمومي فوق26ماده 
العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در اولين در مجمع عمومي فوق 

ضور دارندگان بيش از شود و اين بار با حدعوت حد نصاب مذكور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت مي
يك سوم سهامي كه حق رأي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينكه در دعوت دوم 

العاده همواره با اكثريت دوسوم آراء حاضر در نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. تصميمات مجمع عمومي فوق
  جلسه رسمي، معتبر خواهد بود.

  در مجامع عمومي اعالم تنفس  -27ماده 
 سهيرئئتيواقع نشود ه ميمجمع مورد اخذ تصم تمام موضوعات مندرج در دستور يهرگاه در مجمع عموم

از از دو هفته باشد  رتريد ديجلسه بعد را كه نبا خيتواند اعالم تنفس نموده و تاريمجمع م بيصومجمع با ت
و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب  ستيمجدد ن يجلسه مستلزم دعوت و آگه ديكند، تمد نييتع

  .خواهد داشت تيجلسه اول رسم
رساني ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان اعالم تنفس مجمع بايد از طريق سامانه جامع اطالع :تبصره

  اطالع سهامداران برسد.بورس و اوراق بهادار و سايت اينترنتي رسمي شركت به
  

  و هيئت عاملبخش پنجم: هيئت مديره 
  اداره شركت  -28ماده 

 شركت امور خود را از طريق هيئت مديره و هيئت عامل اداره مي نمايد.

  مديره و نحوه انتخاب آنهاتعداد اعضاي هيئت -29ماده 
وسيله صاحبان سهام از بين عضو است كه در جلسه مجمع عمومي عادي به پنج شركت مركب از  هيئت مديره

ها قابل عزل و شوند و همه آنسهامدار شركت و واجد شرايط با رعايت موارد زير انتخاب مياشخاص حقيقي 
علي البدل باشند. شركت موظف است عالوه بر اعضاي فوق حداقل دو نفر را به عنوان اعضاي انتخاب مجدد مي

  د.هيئت مديره انتخاب نماي
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هاي مصوب نامهد واجد شرايط مندرج در آيينمديره بايالبدل هيئتعلياعضاي و  هيئت مديره : اعضاي1
شوراي عالي بيمه و تغييرات بعدي آن باشند. صالحيت اشخاص مذكور بايد قبل از انتخاب و انتصاب به تأييد 

  بيمه مركزي ج.ا.ايران رسيده باشد. 
بداري، : حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره بايد غيرموظف و داراي تحصيالت در يكي از رشته هاي حسا2

  .ي و تجربه مرتبط باشداقتصاد ياهاي مديريت با گرايش مالي اقتصاد، مديريت مالي و ساير رشته
          گري قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه 64قانون تجارت و ماده  111: اشخاص مندرج در ماده 3

  توانند جزو مديران و مؤسسان شركت باشند.نمي
  نبايد مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل باشند. : اعضاي هيئت مديره4

تبصره: مدير عامل حداقل شش ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي كه انتخاب اعضاي هيئت مديره 
در دستور كار آن قرار دارد مراتب را از طريق آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار و پايگاه اطالع رساني شركت 

توانند داوطلب عضويت در هيئت مديره شركت بيمه امداراني ميرساند. سهطالع كليه سهامداران ميبيمه به ا
شوند كه تاييد كتبي دارندگان حداقل پنج درصد سهام شركت بيمه را به همراه اعالم داوطلبي خود حداقل 

حداقل سه ماه قبل  چهار ماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي به شركت تسليم نمايند. مديرعامل شركت
از برگزاري مجمع عمومي، نام و مشخصات اشخاصي كه به ترتيب مذكور در اين بند اعالم داوطلبي نموده اند 

 نمايد.را جهت بررسي و احراز صالحيت حرفه اي آنها به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي
  تكميل اعضاي هيئت مديره - 30ماده 

البدل نيز وجود مديره كمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو عليهر دليل تعداد اعضاي هيئت كه بنا بهدر صورتي
مديره موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مجمع عمومي شركت را جهت تكميل باشد، هيئتنداشته 

 مديره دعوت نمايد.اعضاي هيئت

  مديره استعفاي اعضاي هيئت -31ماده 

روز قبل موضوع را به  30مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، بايد حداقل كه هر عضو هيئتدر صورتي
  مديره، بازرس قانوني شركت، بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار اطالع دهد.هيئت
  محدوديت تصدي مشاغل اجرايي اعضاي هيئت مديره -32ماده 

ي شركت را بر عهده داشته باشند. همچنين اعضاي هيئت اكثريت اعضاي هيئت مديره نبايد مشاغل اجراي
اين  40ماده  22مديره داراي مشاغل اجرايي نمي توانند رياست هيئت مديره يا كميته هاي موضوع بند 

  اساسنامه را بر عهده داشته باشند.
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  غيبت در جلسات هيئت مديره -33ماده 
جلسه متوالي يا شش جلسه متناوب در طول يك سال مديره بيش از چهار عدم حضور هر يك از اعضاي هيئت

بودن  شود. تشخيص موجهمديره ميخود موجب سلب عضويت وي در هيئت شمسي بدون عذر موجه، خود به
  مديره است. غيبت برعهده هيئت

  مدت مأموريت اعضاي هيئت مديره -34ماده 
كه تشريفات راجع به ثبت و انتشار ا وقتيها تمدت مأموريت اعضاي هيئت مديره دو سال است. مأموريت آن
كند. انتخاب مجدد اعضاي خود ادامه پيدا ميآگهي ثبتي انتخاب اعضاي هيئت مديره بعدي انجام گيرد خود به

  هاي بعد بالمانع است.البدل هيئت مديره براي دورهاصلي و علي
  سهام وثيقه -35ماده 

(يكصد هزار) سهم از سهام شركت را درتمام مدت  100ر000د هريك از اعضاي هيئت مديره بايد حداقل تعدا
مأموريت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثيقه به صندوق شركت بسپارد. اين سهام براي تضمين خساراتي 
است كه ممكن است از تقصيرات اعضاي هيئت مديره منفرداً يا مشتركاً بر شركت وارد شود. سهام مذكور با 

بل انتقال نيست و مادام كه عضوي از اعضاي هيئت مديره مفاصا حساب دوره تصدي خود را در نام بوده و قا
شركت دريافت نداشته است، سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماند. وثيقه بودن اين 

  هد بود.سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومي و پرداخت سود به صاحبانشان نخوا
نباشد و  قهينوان وثعهمالك تعداد سهام الزم ب ،در هنگام انتخاب عضوي از اعضاي هيئت مديرهكه در صورتي

، عضو قهيعنوان وثهتعداد سهام الزم ب افتني شيافزا ايو  قهيمورد وث مسها يدر صورت انتقال قهر نيهمچن
 يو به صندوق شركت بسپارد وگرنه مستعف هيتعداد سهام الزم را ته ماهكيظرف مدت  ديباهيئت مديره 

  شد. محسوب خواهد
  مديرهرئيس، نايب رئيس و منشي هيئت -36ماده 
مديره در اولين جلسه خود، كه حداكثر ظرف مدت يك هفته بعد از تاريخ جلسه مجمع عمومي كه هيئت
رئيس براي  يك نايب مديره را انتخاب كرده، تشكيل خواهد شد و از بين اعضاي خود، يك رئيس وهيئت
مديره ها در هيئتنمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس بيش از مدت عضويت آنمديره تعيين ميهيئت

. درصورت غيبت رئيس و نايب رئيس، باشندنخواهد بود. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و انتخاب مجدد مي
نمايند تا وظايف رئيس را انجام دهد. ا تعيين ميمديره يك نفر از اعضاي حاضر در جلسه راعضاي هيئت

  نمايد.مديره از بين اعضاء يا خارج از اعضاي خود، يك نفر را به عنوان دبير براي مدت يكسال انتخاب ميهيئت
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  مديرهتشكيل جلسات هيئت -37ماده 

در مواقع مقتضي كه فاصله مديره شود. هيئتمديره تعيين ميمديره توسط هيئتترتيب برگزاري جلسات هيئت
مديره و همچنين در رئيس و يا دو نفر از اعضاء هيئتماه تجاوز نكند و به دعوت كتبي رئيس يا نايبآنها از يك

نامه و تشكيل جلسه موارد ضروري به دعوت مديرعامل تشكيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت
مديره، رعايت خواهد شد. چنانچه در هر يك از جلسات هيئتروز  2اي به مدت حداقل مديره فاصلههيئت

نامه براي اعضاي هيئت مديره كه در جلسه قيد شود، ارسال دعوتتاريخ تشكيل جلسه بعد تعيين و در صورت
مديره در مركز اصلي شركت يا در هر محل اند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيئتهمان جلسه حضور داشته

  نامه تعيين شده باشد تشكيل خواهد شد.تديگري كه در دعو
  حد نصاب و اكثريت الزم براي رسميت جلسه هيئت مديره -38ماده 

مديره در آن جلسات مديره در صورتي رسميت خواهد داشت كه بيش از نصف اعضاي هيئتجلسات هيئت
  معتبر خواهد بود.مديره با موافقت اكثريت اعضاي حاضر در جلسه حضور داشته باشند. تصميمات هيئت

  مديرهجلسات هيئتصورت -39ماده 
اي تنظيم شود كه به امضاي كليه اعضاي هيئت مديره جلسهمديره، بايد صورتبراي هريك از جلسات هيئت

اي از مذاكرات و همچنين تصميمات حاضر در جلسه برسد. نام اعضاي هيئت مديره حاضر و غايب و خالصه
گردد. نظر هريك از اعضاي هيئت مديره كه با تمام يا جلسه ذكر مييخ در صورتمتخذه در جلسه با قيد تار

  جلسه قيد شود.جلسه مخالف باشد بايد در زير صورتبعضي از تصميمات مندرج در صورت
  مديرهاختيارات هيئت -40ماده 
موضوع شركت كه انجام نام شركت و هر نوع عمليات و معامالت مربوط به مديره براي هرگونه اقدامي بههيئت

  و اتخاذ تصميم درباره آنها در صالحيت مجامع عمومي نباشد، داراي اختيارات نامحدود است، از قبيل:
نمايندگي شركت در برابر صاحبان سهام، كليه ادارات دولتي و غير دولتي، مؤسسات عمومي، مراجع  - 1

  قضايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي،
 لي شركت به پيشنهاد مديرعامل،هاي داخنامهتصويب آيين - 2

ها يا شعب در هر نقطه از ايران با اطالع و در اتخاذ تصميم در خصوص تأسيس و انحالل نمايندگي - 3
 خارج از ايران، پس از اخذ موافقت كتبي بيمه مركزي ج.ا.ايران،

 تصويب ساختار سازماني، شرايط استخدام و ميزان حقوق و دستمزد، - 4

 ه ساالنه شركت،بيني و تصويب بودجپيش - 5

ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از نام شركت نزد بانكافتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به - 6
 بانك مركزي ج.ا.ايران،
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 دريافت مطالبات و پرداخت ديون شركت، - 7

 صدور، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، - 8

و يا اقاله آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول كه مرتبط انعقاد هر نوع قرارداد، تغيير، تبديل، فسخ  - 9
اين اساسنامه و اتخاذ  2با موضوع شركت باشد و انجام كليه عمليات و معامالت مذكور در ماده 

 تصميم در مورد كليه ايقاعات،

 اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله كليه حقوق غيرمادي يا معنوي از جمله هرگونه -10
 ، سرقفلي و كليه امتيازات متصوره،رايتحق اختراع، نام يا عالئم تجاري و صنعتي، كپي

 گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه شركت يا اوراق بهادار و استرداد آنها،به امانت -11

 ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز با رعايت مقررات اساسنامه حاضر،تحصيل تسهيالت از بانك -12

اموال شركت اعم از منقول و غيرمنقول و فك رهن و لو كرارًا، پس از اخذ موافقت كتبي گذاردن رهن -13
 بيمه مركزي ج.ا.ايران،

شده، در هريك از از هر دعواي حقوقي و كيفري اقامهاقامه هرگونه دعواي حقوقي و كيفري و دفاع  -14
ديوان عدالت اداري، از طرف دادسراها، مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ها،دادگاه

شركت، دفاع از شركت در مقابل هر دعواي اقامه شده عليه شركت چه كيفري و چه حقوقي در 
هريك از مراجع قضايي يا غيرقضايي اختصاصي يا عمومي و ديوان عدالت اداري، با حق حضور و 

ي از آغاز تا اتمام،از جمله ياز در دادرسمراجعه به مقامات انتظامي و استيفاي كليه اختيارات مورد ن
رأي، درخواست تجديدنظر، فرجام، واخواهي و اعاده دادرسي، مصالحه بهاعتراض جلسات،حضور در 

و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و 
اوري يا توافقنامه داوري و ارجاع استرداد سند، تعيين جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط د

 قطعي  نهايي و اجراي حكماوري و تعيين و گزينش داور منتخب(با حق صلح يا بدون آن)،دعوا به د
به و وجوه ايداعي و تعقيب داور، درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن واخذ محكوم

نده با حق توكيل مكرر، اقرار در ماهيت آنها، تعيين مصدق و كارشناس، انتخاب و عزل وكيل و نماي
دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و 
دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان ناشي از جرائم و 

 امورمشابه ديگر،
 ،مديره و ارائه آن به حسابرس و بازرس قانونيو گزارش فعاليت هيئت ههاي مالي ساالنتنظيم صورت -15
ماهه به حسابرس  6هاي مالي اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتميان دورههاي مالي تنظيم صورت -16

اي كه از طرف بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ و بازرس قانوني، طبق نمونه
هاي مالي تأييد شده به بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان همچنين ارسال يك نسخه از صورت شود.مي

 بورس و اوراق بهادار،
 ها،العاده و تعيين دستورجلسه آندعوت مجامع عمومي عادي و فوق -17
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 اي، پيشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته عالوه بر اندوخته قانوني و سرمايه -18
 صاحبان سهام،پيشنهاد تقسيم سود بين  -19
مركزي .ا.ايران العاده، پس از اخذ موافقت كتبي بيمهفوق عمومي پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع -20

 و سازمان بورس و اوراق بهادار.
مديريت "، "حسابرسي و كنترل داخلي"ايجاد واحدهايي در ساختار سازماني شركت بيمه جهت -21

شركت. مسئولين واحدهاي فوق مسئول امور تحت نظر مدير عامل  "تطبيق مقررات"و  "ريسك
كنترلي مندرج در مفاد آيين نامه نحوه احراز صالحيت حرفه اي كاركنان كليدي و عملياتي مؤسسات 

 بيمه محسوب مي شوند و صالحيت حرفه اي آنان بايد طبق ضوابط آيين نامه مذكور  احراز شود.
ترل داخلي، جبران خدمات كاركنان و ايجاد كميته هايي براي مديريت ريسك، حسابرسي و كن -22

مديره تطبيق مقررات. رياست هريك از كميته هاي موضوع اين بند با يكي از اعضاي غيراجرايي هيئت
 است.
مرتبط هاي و مسئوليتمديره باشد، وظايف : در صورتي كه مديرعامل خارج از اعضاي هيئت1تبصره 

  مديره بر عهده مديرعامل نيز خواهد بود. بازار سرمايه عالوه بر اعضاي هيئت با
بازار تكاليف و الزامات ناشي از قوانين و مقررات در مورد و مديرعامل مديره هيئتوظايف : 2 تبصره  

  .باشدنميسرمايه قابل تفويض 
  مديرعامل -41ماده 

شركت انتخاب  مديرعامل باالترين مقام اجرايي شركت است كه از ميان اشخاص حقيقي توسط هيئت مديره
شود و در حدود اختياراتي كه از طرف هيئت مديره به وي تفويض شده، نماينده شركت محسوب گرديده مي

  و از طرف شركت حق امضاء دارد. 
  هيئت عامل -42ماده 

هيئت عامل شركت متشكل از مدير عامل، قائم مقام و معاونين مدير عامل است كه بايد به صورت موظف و 
  شركت اشتغال داشته باشند. رياست هيئت عامل شركت با مدير عامل است. تمام وقت در

 –مدير عامل شركت يك نفر را به عنوان قائم مقام و يك يا چند نفر را به عنوان معاون/معاونان مديرعامل : 1
تواند برخي از اختيارات خود را ، منصوب كرده و مي-كه قبالً انتخاب آنان به تاييد هيئت مديره رسيده باشد

به آنان يا ساير كاركنان شركت با حق تفويض و توكيل به غير ولو (به استثناي تكاليف مرتبط با بازار سرمايه) 
  تفويض نمايد.كراراً 

هاي مصوب شوراي عالي بيمه و تغييرات نامه: اعضاي هيئت عامل شركت بايد واجد شرايط مندرج در آيين2
  شند. بعدي آن با

  .: اعضاي هيئت عامل نبايد مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل باشند3
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  وظايف و اختيارات هيئت عامل -43ماده 

هيئت عامل در حدود آن دسته از اختياراتي كه متضمن امور اجرايي بوده و توسط هيئت مديره به آن تفويض 
توسط هيئت مديره به هيئت عامل مانع مسئوليت و شده، داراي اختيار است. تفويض اختيارات اجرايي 

  قانون تجارت نمي باشد. 142و  107پاسخگويي هيئت مديره طبق مواد 
  عاملبالتصدي بودن سمت مديريت – 44ماده 

در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرايط مديرعامل (به تشخيص بيمه مركزي ج.ا.ايران يا سازمان بورس و 
       موظف است حداكثر تا  مديرهبه هر دليل ديگري سمت مديرعامل بالتصدي شود، هيئت و يا اوراق بهادار)

 دييعامل مورد تأري. تا زمان انتصاب مددينما يمعرف رانيج.ا.ا يمركز مهيرا به ب يگريد طيدو ماه فرد واجد شرا
به عهده عضو منتخب  ،قائم مقامو در نبود  عاملريبر عهده قائم مقام مد يو فيانجام وظا رانياج.ا. يمركز مهيب

  باشد.هيئت مديره مي
  مديرهپاداش اعضاء هيئت -45ماده 

عنوان پاداش تواند هر سال با رعايت قانون تجارت نسبت معيني از سود خالص را بهمجمع عمومي مي
به صاحبان سهام  مديره تعيين كند. اين نسبت به هيچ وجه نبايد از سه درصد سودي كه همان سالهيئت

  شود تجاوز كند.پرداخت مي
  معامالت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل با شركت -46ماده 

مديره يا هيئت هايي كه اعضاي هيئتمديره و هيئت عامل شركت و همچنين مؤسسات و شركتاعضاي هيئت
مديره در ن تصويب هيئتتوانند بدومديره يا مديرعامل آنها باشند، نميعامل شركت شريك يا عضو هيئت

طور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شود بهمعامالتي كه با شركت يا به حساب شركت مي
  گونه معامالت در قانون تجارت مقرر شده است.شوند. احكام اين

  اعطاي وام يا اعتبار به اعضاي هيئت مديره -47ماده 
تواند گونه وام يا اعتباري از شركت تحصيل نمايند و شركت نميندارند هيچحق و مديرعامل مديره اعضاي هيئت

خودي خود باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده گونه عمليات بهديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اين
  باشد.مي شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اوالد، اوالد اوالد، برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده نيز 

  رقابت اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل با شركت -48ماده 
توانند معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل نمي

دهند. هر مديري كه از مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر و زيان شركت شركت باشد انجام
  مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.گردد، 
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  صاحبان امضاي مجاز -49ماده 
كليه اسناد و اوراق تعهدآور شركت اعم از چك ها و بروات و سفته ها بايد داراي دو امضاي مجاز شركت كه از طرف 

يك از صاحبان امضاي مجاز مي توانند در مواقع ضرورت با تصويب هيئت  هيئت مديره تعيين خواهد شد، باشند. هر
مديره حق امضاي خود را موقتا به مسئوليت خود به ديگر مسئولين شركت واگذار نمايد. هيئت مديره همچنين 

  نحوه امضاي مكاتبات عادي و جاري و شخص يا اشخاصي كه حق امضاي آنها را دارند را تعيين خواهد نمود.
  

  بخش ششم: حسابرس و بازرس قانوني
  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني -50ماده 

مجمع عمومي عادي در هر سال بايد از ميان مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، يك 
موسسه را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اصلي و موسسه ديگري را به عنوان حسابرس و بازرس قانوني 

وانين و مقررات مرتبط و همچنين اساسنامه شركت، هاي مقرر در قالبدل براي انجام وظايف و مسئوليتعلي
  سال تعيين نمايد. مدت يك براي

شركت در انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل بايد ضوابط مصوب شوراي عالي بيمه : 1تبصره 
  را رعايت نمايد.

تواند مؤسسه حسابرسي از نظر بيمه مركزي ج.ا.ايران صالحيت الزم را دارا نباشد، نمي در صورتي كه: 2تبصره 
  سمت حسابرس و بازرس قانوني شركت را عهده دار گردد.

  البدل بايد داراي شخصيت حقوقي مستقل از حسابرس و بازرس قانوني اصلي باشد.حسابرس و بازرس قانوني علي :3تبصره 
سال متوالي حسابرسي آن شركت را بر عهده داشته  4شركت بيمه نمي تواند شخصي را كه براي  :4تبصره 

است براي سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانوني خود انتخاب نمايد. چنانچه سازمان حسابرسي يا 
 4به تغيير پس از  از رعايت الزامبيمه مركزي  وموسساتي كه مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار 

سال معاف مي باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت انتخاب شده باشد از شمول اين تبصره 
   مستثني خواهد بود.

  وظايف حسابرس و بازرس قانوني  -51ماده 
  دارد:هاي زير را برعهده وظايف و مسئوليتهاي قانوني، حسابرس و بازرس قانوني عالوه بر مسئوليت

هاي مالي بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، رعايت مفاد اظهارنظر در خصوص صورت - 1
هاي اجرايي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ها و دستورالعملنامهاساسنامه و آئين

 ج.ا.ايران. 

مقررات بيمه مركزي ج.ا.ايران ارائه گزارش به مجمع عمومي راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين و  - 2
  و سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شركت و ارسال يك نسخه از آن به بيمه مركزي ج.ا.ايران.



        

17 

 

  قانوني بازرسحسابرس و الزحمه حق -52ماده 
گردد. حسابرس و بازرس قانوني، الزحمه حسابرس و بازرس قانوني توسط مجمع عمومي عادي تعيين ميحق

ها حق ندارند وجه، دارايي و امتيازات ديگري غير از آنچه به تصويب مجمع عمومي كاركنان آنمديران و 
رسيده، از شركت دريافت دارند يا در معامالت با شركت يا به حساب شركت به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

  شركت نمايند.
  

  هاي شركتبخش هفتم: حساب
  سال مالي -53ماده 

  رسد.به پايان ميآذر سال بعد  سي ام شود و در روز هر سال آغاز مي دياول سال مالي شركت از روز 
  هاي ساالنهحساب -54ماده 
شركت را به  هاي ماليماه پس از انقضاي هرسال مالي، صورتمديره شركت بايد حداكثر ظرف مدت سههيئت

ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و به حسابرس و بازرس 
  قانوني و بيمه مركزي ج.ا.ايران ارائه نمايد.

هاي همراه آن بايد طبق نمونه مورد تاييد بيمه مركزي ج.ا.ايران و ابالغ هاي مالي و يادداشتصورت :تبصره
هاي از صورت مان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي ج. ا.ايران تهيه و ارائه شود. يك نسخهشده از سوي ساز

مديره و حسابرس و بازرس مالي بايد پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام همراه گزارش هئيت
  قانوني به بيمه مركزي ج.ا.ايران ارسال شود.

  حسابرسي شده هاي ماليصورت -55ماده 
ماه پس از انقضاي سال مالي شركت  4هاي مالي حسابرسي شده هر سال مالي، بايد حداكثر ظرف مدت صورت

براي تصويب به مجمع عمومي عادي تقديم گردد. حسابرس و بازرس قانوني موظف است همزمان يك نسخه 
  .ا.ايران ارسال نمايد.هاي مالي فوق را همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي جاز صورت

هاي همراه آن و گزارش عمليات مديران و گزارش حسابرس و بازرس قانوني هاي مالي و يادداشتصورت :تبصره
روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه در مركز شركت قابل دسترسي بوده و از طريق  10بايستي 

بورس و اوراق بهادار و سايت اينترنتي  سازمانت شده نزد رساني ناشران اوراق بهادار ثبسامانه جامع اطالع
  رسمي شركت نيز قابل رؤيت باشد.

  اندوخته قانوني و اختياري -56ماده 
هاي بيمه مركزي نامهاي از سود خالص شركت و براساس قانون تجارت و آئينوضع اندوخته قانوني و سرمايه

مديره و تصويب مجمع عمومي عادي، ممكن است قسمتي از سود به پيشنهاد هيئت شود.ج.ا.ايران انجام مي
  شود. ها كنار گذاشتهخالص براي تشكيل ساير اندوخته
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  بخش هشتم: انحالل و تصفيه
  موارد اختياري انحالل شركت -57ماده 

تواند رأي به انحالل شركت بدهد. گزارش مي مديرهالعاده شركت، به پيشنهاد هيئتمجمع عمومي فوق
مديره به استناد آن، پيشنهاد انحالل مديره بايد شامل داليل و عواملي باشد كه اعضاي هيئتپيشنهادي هيئت

اين گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختيار بازرس قانوني شركت قرار گرفته و اند. شركت را ارائه نموده
مديره بدون قرائت يري در خصوص پيشنهاد هيئتگهمراه با اظهارنظر بازرس قانوني به مجمع ارائه شود. تصميم

، با موضوع انحالل مجمع عمومي فوق العاده باشد.پذير نميگزارش حسابرس و بازرس قانوني در مجمع امكان
   رسميت خواهد يافت. دارندگان سهام از درصد 75اختياري شركت، با حضور حداقل 

قانون تأسيس بيمه  59الي  51ات مربوطه از جمله مواد تبصره: انحالل، ورشكستگي و ادغام شركت تابع مقرر
  گري و قانون تجارت مي باشد.مركزي ايران و بيمه

  تصفيه -58ماده 
  عمل خواهدآمد.منحل گردد، تصفيه امور آن طبق قوانين و مقررات مربوطه به 57شركت طبق مندرجات ماده هرگاه 

  
  بخش نهم: ساير موارد

  مقررات بيمه مركزي ج.ا.ايران و سازمان بورس و اوراق بهادار  -59ماده 
كليه اركان شركت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي 

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و باشند. همچنين مادامي كه كه نام شركت در فهرست شركتج.ا.ايران مي
اق بهادار قرار دارد، كليه اركان شركت ملزم و متعهد به رعايت مقررات ابالغ شده توسط شركت بورس اوراق اور

  باشند.گيرد، ميبهادار تهران و يا فرابورس ايران كه معامالت سهام شركت در آن صورت مي
  مقررات مبارزه باپولشويي -60ماده 

  باشد. اي خود مكلف به رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي ميهكليه اركان شركت در تمامي تصميمات و فعاليت
  موضوعات پيش بيني نشده -61ماده 

است، مشمول قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي، قانون تأسيس بيمه بيني نشده مواردي كه در اين اساسنامه پيش
هاي بيمه مركزي ج.ا.ايران، قانون تجارت، وزيران و دستورالعملعالي بيمه، هئيت گري، مصوبات شورايمركزي ايران و بيمه

 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ايران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير قوانين و مقررات جاري خواهد بود.

  مواد اساسنامه -62ماده 
العاده، به تصويب مجمع عمومي فوق ..............تبصره بوده و در تاريخ   24ماده و  62اين اساسنامه، مشتمل بر 

رسيده است. هرگونه تغيير در مفاد اين اساسنامه منوط به تائيد سازمان بورس و اوراق بهادار و بيمه مركزي 
  باشد.ج.ا.ايران مي


