
 ارکان شرکت: سومفصل 

 :باشدارکان شرکت بشرح زیر می - ۸ ماده

 مجمع عمومی. الف

 هیئت مدیرهب. 

 بازرس )حسابرس(ج. 

 

 ی :مجمع عمومالف. 

 :شودمجمع عمومی شرکت از افراد زیر تشکیل می - ۹ ماده

 وزیر نیرو )رئیس مجمع عمومی(  الف.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی ب.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ج.

 وزیر بازرگانی  د.

 وزیر صنایع معادن  ه.

 

 :مجامع عمومی شرکت عبارتند از - ۱۰ ماده

 مجمع عمومی عادی - ۱

 العادهمجمع عمومی فوق - ۲

 

های مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، تصویب صورت - ۱۱ ماده

 .مالی تلفیقی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد

 

عضو رسمیت خواهد  ۴العاد با حضور حداقل کثریت اعضاء و مجمع عمومی فوقمجمع عمومی عادی با حضور ا - ۱۲ ماده



رای موافق معتبر خواهد بود. دعوت  ۴العاده با رای و در مجمع فوق ۳داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی همراه با 

روز قبل از انعقاد مجمع به  العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل دهمجمع عمومی اعم از عادی یا فوق

عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال 

 .شود

 

 :وظایف مجمع عادی عبارت است از - ۱۳ ماده

 .بررسی و تصویب خط مشی و برنامه عملیاتی شرکت - ۱

 های مالی تلفیقیهای مالی، صورتبه گزارش عملکرد ساالنه، گزارش بارزس، صورت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت - ۲

 .شرکت و بودجه شرکت

 .سال ۲انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت براساس پیشنهاد وزیر نیرو برای مدت  - ۳

 .انتخاب بازرس )حسابرس( شرکت - ۴

 .شرکتها و نحوه تقسیم سود ویژه اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته - ۵

 .مدیره و حق الزحمه بارزس )حسابرس(تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت - ۶

 .های جذب نیروی انسانیهای مورد نیاز شرکت و برنامهبررسی و تصویب ساختار کالن شرکت و تعیین سقف پست - ۷

 .هااتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شرکت جدید یا مشارکت در سایر شرکت - ۸

 .های مالی، معامالتی و استخدامی شرکتب آئین نامهتصوی - ۹

 .گیردمیه در دستور مجمع عمومی عادی قراراتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که با رعایت مقررات این اساسنام - ۱۰

 

 

 د:باششرح زیر می ی فوق العاده بهوظایف مجمع عموم - ۱۴ ماده

 .سرمایه شرکتاتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش  – ۱

 .های تابعه در چارچوب قانونبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصالح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت و شرکت - ۲

 .های تابعه در چارچوب قانونبررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحالل شرکت و شرکت - ۳



 

 :هئیت مدیره .ب 

 

خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از بین افراد  عضو موظف ۵یا  ۳هیئت مدیره شرکت مرکب از  - ۱۵ ماده

شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی سال انتخاب می ۲های شرکت برای مدت های مرتبط با فعالیتصاحب نظر در تخصص

 .نع استهای بعد بالماها برای دورهکه تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آن

نماید در مورد هر یک از اعضای هیئت مدیره موظفند به صورت تمام وقت و به ترتیبی که هیئت مدیره مشخص می -تبصره 

 .ها ی زیر مجموعه فعالیت نمایدشرکت و یا تعدادی از شرکت هایای از فعالیتراهبری حوزه

 

ه عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند، تواند دو نفر عضو علی البدل بمجمع عمومی عادی می - ۱۶ ماده

در صورت فوت یا استعفاء یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت یک یا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره غیر ممکن گردد، 

 .اعضای علی البدل با تشخیص ریاست مجمع عمومی جایگزین خواهند شد

 

یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق اعضاء اتخاذ ثریت اعضاء رسمیت میجلسات هیئت مدیره با حضور اک - ۱۷ ماده

 .خواهد شد

 

جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه  - ۱۸ ماده

 .توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد

 

مدیره شرکت با رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، با نایب هیئت مدیره خواهد  اداره جلسات هیئت -تبصره 

 .بود

 

هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره با درج نظر مخالفین در آن ثبت و به امضای  - ۱۹ ماده

 .باشده با رئیس هیئت مدیره میاعضای حاضرخواهد رسید. مسئولیت ابالغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیر



 

های زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمتی )به صورت موظف و اعضای هیئت مدیره شرکت و هیئت مدیره شرکت - ۲۰ ماه

 .های زیر مجموعه آنان را ندارندهای مادر تخصصی و شرکتغیر موظف( در سایر شرکت

 

 :وظایف هیئت مدیره - ۲۱ ماده

قدام به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده هیئت مدیره برای هرگونه ا

 .ها صریحا در صالحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل استو اتخاذ تصمیم درباره آن

 :باشدویژه اختیارات زیر را دارا میهیئت مدیره به

 .ها( به مجمع عمومی عادیمه عملیاتی شرکت )متضمن اهداف و برنامهپیشنهاد خط مشی و برنا - ۱

های مالی تلفیقی شرکت برای ارائه به مجمع های مالی و صورترسیدگی و تائید گزارش عملکرد ساالنه و صورت - ۲

 .عمومی

 .های زیر مجموعهتعیین اعضای هیئت مدیره شرکت - ۳

 .عههای تابتعیین بازرس )حسابرس( شرکت - ۴

 .های زیر مجموعه به مجمع عمومیگذاری برای شرکتتدوین و پیشنهاد ضوابط سرمایه - ۵

 .های زیر مجموعهطراحی و ارائه برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکت - ۶

 .و مقررات های زیر مجموعه شرکت، طبق قوانینبررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سهام قابل فروش شرکت - ۷

 .های قابل واگذاری برای فروشآماده سازی شرکت - ۸

های قابل بندی فروش شرکتاصالح ساختار، تعیین قیمت پایه فروش طبق مقررات مربوط، پیشنهاد برنامه زمان - ۹

رصد سهام هر های مالی مورد تائید مراجع ذیصالح قانونی و دواگذاری، ارائه اطالعات کامل مالی از قبیل: آخرین صورت

یک از سهامداران و سایر اطالعات مربوط در این زمینه، اساسنامه و اسامی سهامداران و سایر مستندات و مدارک مرتبط با 

 .های پایه به سازمان خصوصی سازی حسب مورد در چارچوب مصوبات مجمع عمومیتعیین قیمت

 .رکتتصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیالت کالن ش - ۱۰

های مالی و معامالتی و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و فعالیت - ۱۱



 .های زیر مجموعهشرکت

 .های تابعه در چهارجوب مصوبات مجمع عمومیهای شرکتمشی ها و خطتصویب سیاست - ۱۲

 .های تابعهامی شرکتهای مالی، معامالتی و استخدتصویب آئین نامه - ۱۳

 .های زیر مجموعهتعیین نمایندگان تام االختیار برای شرکت در مجمع عمومی شرکت - ۱۴

 .های تابعههای مالی و بودجه ساالنه شرکترسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت - ۱۵

 .چارچوب قانونهای تابعه در بررسی و پیشنهاد اصالح یا تغییر مواد اساسنامه یا انحالل شرکت - ۱۶

 .های تابعههای انسانی شرکتهای تابعه و برنامه جذب نیروبررسی و تصویب ساختار کالن شرکت - ۱۷

های تابعه با پیشنهاد مدیر عامل شرکت و تائید هیئت مدیره و یا حکم رئیس هیئت اعضای هیئت مدیره شرکت -تبصره 

 .شوندمدیره شرکت منصوب می

 

های مالی تلفیقی شرکت و گزارش هیئت مدیره های مالی و صورتموظف است یک نسخه از صورتهیئت مدیره  - ۲۲ ماده

 .را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس شرکت ارسال نماید

 

 .باشدهای الزم االجرای حسابداری میهای مالی تلفیقی، استانداردمبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورت -تبصره 

 .تواند قسمتی ازاختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمایدهیئت مدیره به مسئولیت خود می - ۲۳ ادهم

سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن  ۲مدیرعامل باالترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت  - ۲۴ ماده

ود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه شتوسط هیئت مدیره انتخاب و پس از تنفیذ وزیر نیرو منصوب می

تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از باشد. مدیرعامل میمسئول اداره امور شرکت می

 .کارکنان شرکت تفویض نماید

 

 :باشدوظایف مدیرعامل موارد زیر می - ۲۵ ماده

 .و هیئت مدیره اجرای مصوبات مجامع عمومی - ۱

 .های تابعه و ارائه آن به هیئت مدیرههای مالی تلفیقی شرکت و شرکتهای مالی و صورتتهیه بودجه ساالنه و صورت - ۲



 .تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره - ۳

 .اداره امور فنی، مالی، اداری و استخدامی شرکت - ۴

 .های مالی، معامالتی واستخدامی شرکت به هیئت مدیرههپیشنهاد آئین نام - ۵

 .پیشنهاد تشکیالت تفصیلی شرکت به هیئت مدیره - ۶

های زیر مجمومه مشمول واگذاری به سازمان خصوصی سازی در اعطای وکالت نامه الزم برای واگذاری شرکت - ۷

 .چارچوب مصوبات مجمع عمومی

 

ها و اسناد تعهدآور شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای الی و قراردادکلیه چک و اسناد و اوراق م - ۲۶ ماده

 .هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید

 

مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب  - ۲۷ ماده

تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می

 .نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید

 

بوده و قدرت  در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر - ۲۸ ماده

 .اجرایی خواهد داشت

 

 بازرس )حسابرس( .ج 

 

 .سال انتخاب خواهد شدشرکت دارای بازرس )حسابرس( خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک - ۲۹ ماد

 .های عادی شرکت گردداقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کار - ۱تبصره 

البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام تواند بازرس )حسابرس( علیعادی می مجمع عمومی - ۲تبصره 

 .وظایف خود نبود، حسب تشخیص رئیس هیئت مدیره به وظایف خود عمل نماید


