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 21از  1صفحه 

 

 

 اول: تشکیل شرکت، نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت 

 نام و نوع شرکت  -1ماده 

اساسنامه شرکت  نیپس در ا نیعام( که از ا ی)سهام انهیخاورم یزندگ مهینام شرکت عبارتست از شرکت ب

 .شود یم دهینام

 موضوع فعالیت شرکت -2ماده 

 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:

ه اي بر اساس پروانه فعالیت صادره از سوي بیمه مرکزي ج.ا.ایران و ضوابطی کعملیات بیمهانجام  -1-2

 کند. بیمه مرکزي ج.ا.ایران اعالم می

هاي صادره در  نامه رابطه با بیمهدر  از داخل یا خارج از کشور اتكایىهاي تحصیل پوشش بیمه -2-2

 چارچوب ضوابط بیمه مرکزي ج.ا.ایران

  فنی و قانونی در چارچوب ضوابط مصوب شورايهاي گذاري از محل سرمایه، ذخایر و اندوختهرمایهس -3-2

 بیمه عالی

تعیین و ابالغ ایران مرکزي ج.ا.ریسك در چارچوب ضوابطی است که بیمه نگهداري و  میزان پذیرش :تبصره

    نماید. می

 مدت شرکت -3ماده 

      به مدت نامحدود خواهد بود.فعالیت شرکت از تاریخ تأسیس 

 تابعیت و مرکز اصلی شرکت –4ماده 

شرکت شهر تهران در استان تهران است. انتقال  یاست. مرکز اصل رییقابل تغ ریو غ یرانیشرکت ا تیتابع

ایران و سازمان بورس منوط به موافقت بیمه مرکزي ج.ا. در داخل کشور گریشرکت به هر شهر د یمرکز اصل

در همان شهر، بنا به  ینشان رییو تغ نییتع كنیل باشد، یالعاده م فوق یمجمع عموم بیبهادار و تصو و اوراق

 ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار صورت خواهد گرفت. و با اطالع بیمه مرکزي ج.ا.مدیره  هیأت بیتصو

خذ موافقت بیمه أدر هر موقع در داخل با اطالع و در خارج از کشور، پس از  تواند یشرکت م ۀریمد تأیه

 .دیمنحل نما ای ریدا یندگینما ایمرکزي ج.ا.ایران شعبه 
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 بخش دوم: سرمایه و سهام

 میزان سرمایه و تعداد سهام –5ماده 

( منقسم به الیر اردیلیم ستیهزار و دو كی)معادل  الیر 1،200،000،000،000شرکت مبلغ  یۀسرما

با نام است که پنجاه درصد آن پرداخت شده است  یالیهزار ر كی يسهم عاد ونیلیم ستیو دو اردیلیم كی

نزد مرجع  شرکتثبت  خیسال از تار 2حداکثر ظرف مدت  دیو با باشد یآن در تعهد سهامداران م یو مابق

 ها پرداخت شود. ثبت شرکت

سهامداران حقیقی و حقوقی به کل سرمایه شرکت در هر زمان : حداکثر نسبت سهام هریك از تبصره

 مهیب یعال يو مصوبات شورا يگر مهیبیمه مرکزي ایران و ب سیتواند از میزانی که به موجب قانون تاس نمی

 تعیین شده است، بیشتر باشد.

 ورقۀ سهم –6ماده

کلیۀ سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشكل، چاپی و داراي شمارۀ ترتیب بوده و باید به 

شرکت برسد. این اوراق باید ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقۀ سهم مدیره  هیأتامضاي دو نفر از اعضاء 

 نكات زیر باید ذکر شود:

 و سازمان بورس و اوراق بهادار،  ها نام شرکت و شمارۀ ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت -1

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

 مبلغ سرمایۀ ثبت شده و مقدار پرداخت شدۀ آن، -3

 نوع سهام، -4

 مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شدۀ آن به عدد و حروف، -5

 تعداد سهامی که هر ورقه نمایندۀ آن است، -6

 م.سه نام و شمارۀ / شناسه ملی دارندۀ -7

 انتقال سهام -7ماده 

هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و که نام شرکت در فهرست شرکتنقل و انتقال سهام شرکت در صورتی 

باشد.  پذیر میاوراق بهادار باشد منحصراً از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امكان

تشریفات مربوط به ثبت و نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معامالت در 

شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار  شرکت بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران ناشی می

خشی از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این تهران یا فرابورس ایران خواهد بود. تملك یا تحصیل هر ب
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اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. در غیر اینصورت انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت 

سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور 

نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجراي تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در امضاء نماید. هویت کامل و 

 دفتر ثبت سهام قید شده و به امضاي انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد.

نامه ضوابط تأسیس مؤسسات بیمه  هاي تعیین شده در آیین مدیره مسئول رعایت حد نصابتهیأ :تبصره

 باشد. عالی بیمه میشورايغیردولتی مصوب 

 غیر قابل تقسیم بودن سهام –8ماده 

 سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. مالكین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یك شخص نمایندگی بدهند.

 

 بخش سوم: تغییرات سرمایۀ شرکت

 مقررات حاکم بر تغییرات سرمایه -9ماده 

مقررات مربوطه از جمله مفاد قانون تجارت، مقررات مربوط به تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و 

هاي بیمه، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران و دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار  سرمایه شرکت

 شود. انجام می هاي سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ضوابط و دستورالعملبورس عالی مصوب شوراي

 تصویب تغییرات سرمایه –10ماده 

العاده  هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق

ا.ایران و ول به اخذ تأییدیه بیمه مرکزي ج.است. دعوت از این مجمع براي بررسی موضوع تغییر سرمایه، موک

 باشد. و مقررات مربوط می سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین

از اخذ تاییدیه از بیمه مرکزي اجازه دهد پس مدیره  هیأتتواند به  العاده می مجمع عمومی فوق :تبصره

ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند، سرمایه شرکت را ج.

 است، افزایش دهد.  مشخص نمودهتا مبلغ معینی از طریقی که این مجمع 

 شیوۀ افزایش سرمایه –11ماده 

العاده و با رعایت مقررات مربوطه از طریق صدور سهام جدید  سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فوق

 پذیر است: زیر امكانباشد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یكی از طرق  قابل افزایش می
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 سهام،رداخت نقدي مبلغ اسمی پ -1

 تبدیل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید،  -2

         انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت با   -3

 اساسنامه، 15رعایت ماده 

 تبدیل اوراق مشارکت صادره توسط شرکت به سهام. -4

 به سرمایه ممنوع است.نتقال اندوخته قانونی ا: هتبصر

 تأدیۀ مبلغ سهم جدید از محل مطالبات –12ماده 

تأدیه مبلغ  العاده، در صورت تصویب افزایش سرمایه از محل مطالبات نقدي سهامداران در مجمع عمومی فوق

باشد. در صورت عدم موافقت هر یك از  سهامداران میهر یك از  موکول به اعالم موافقت اسمی سهام جدید

 شود. سهامداران، مطالبات نقدي آنان، حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه پرداخت می

 حق تقدم در خرید سهام جدید –13ماده 

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالك 

ت. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد این حق قابل نقل و انتقال اس و باشند، حق تقدم دارند می

گردد، شروع شده و کمتر از  نویسی تعیین می شود. این مهلت از روزي که براي پذیره می تعیینمدیره  هیأت

 روز نخواهد بود. 60

 های حق تقدم اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهی –14ماده 

نویسی به آخرین آدرس اعالم شده  از شروع پذیرهتقدم باید از طریق پست سفارشی، قبل نامه حق گواهی

گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه )سهامی عام( ارسال شود.  سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده

در همان روز شرکت،  نتشارکثیراالهاي  ه یا روزنامهسهام جدید باید ضمن درج در روزنام نویسی آگهی پذیره

نیز  رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادارنه جامع اطالعساماطریق  ازانتشار 

 اطالع سهامداران برسد. به

 صرف سهام – 15ماده 

مدیره مقرر نماید که براي افزایش سرمایه، تتواند به پیشنهاد و گزارش هیأ می العاده مجمع عمومی فوق

مبلغ اسمی سهم به فروش برساند، مشروط بر اینكه نحوه برخورد با اضافه سهام جدید را به مبلغی مازاد بر 

 ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین گردد.
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 کاهش سرمایه -16ماده 

العاده  عالوه بر کاهش اجباري سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق

و پس از تأیید بیمه مرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، در  مدیره تتواند به پیشنهاد هیأ می

طور اختیاري نیز اتخاذ تصمیم نماید، مشروط بر آنكه بر اثر کاهش سرمایه به مورد کاهش سرمایه شرکت به

اي وارد نشود. کاهش اختیاري سرمایه، از طریق کاهش بهاي اسمی سهام  تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه

 گیرد.به نسبت متساوي و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می

 وزیران در مورد حداقل سرمایه مؤسسات بیمه غیردولتی الزامی است. رعایت آخرین مصوبه هیأت در هر حال

 انتشار اوراق مشارکت  –17ماده 

انتشار اوراق مشارکت اقدام نماید. عادي صاحبان سهام، نسبت به   تواند با تصویب مجمع عمومی شرکت می

عادي جهت بررسی موضوع انتشار اوراق مشارکت، موکول به اخذ تأییدیه از سازمان   دعوت از مجمع عمومی

بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و بیمه مرکزي ج.ا.ایران 

مدیره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تهیأ تواند به می مجمع عمومی عادي باشد. می

تجاوز کند، پس از اخذ تاییدیه از بیمه مرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انتشار اوراق 

 .مبادرت نمایداست،  مشارکت تا مبلغ معینی که مجمع مشخص نموده

العاده صورت  یا تعویض با سهام، با تصویب مجمع عمومی فوق انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل و :تبصره

 .پذیرد می

 

 بخش چهارم: مجامع عمومی

 وظایف و اختیارات مجامع عمومی –18ماده 

العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون  وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادي و فوق

 هاي سهامی عام است. العاده شرکت تجارت براي مجامع عمومی عادي و فوق

مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد زیر 

 شود: تشكیل می

چهار ماه از تاریخ  حداکثر، ظرف مدت بار الف( مجمع عمومی عادي: این مجمع باید حداقل هر سال یك

 شود: پایان سال مالی، براي رسیدگی به موارد زیر تشكیل 

 در خصوص عملكرد،مدیره  هیأتاستماع گزارش   -1

 استماع گزارش حسابرس و بازرس/ بازرسان قانونی،  -2
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 ،هاي مالی سال مالی بررسی و تصویب صورت  -3

 تصویب میزان سود تقسیمی،  -4

 مدیره، و حق حضور اعضاي غیرموظف هیأت دیرهمتتصویب میزان پاداش اعضاي هیأ -5

 ها،الزحمه آن شرکت و حقالبدل  تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی  -6

 هاي شرکت، هاي کثیراالنتشار جهت درج آگهی تعیین روزنامه یا روزنامه  -7

 مدیره، انتخاب اعضاي هیأت  -8

 بیمه مرکزي ج.ا.ایران،انتخاب اکچوئر یا اکچوئرهاي رسمی شرکت، طبق مقررات ابالغی  -9

 انتشار اوراق مشارکت غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام، -11

 باشد. سایر مواردي که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادي می -11

 شود: : این مجمع در هر زمان، جهت بررسی موارد زیر تشكیل میالعاده ب( مجمع عمومی فوق

 تغییر در مفاد اساسنامه، -1

 ر میزان سرمایه )افزایش یا کاهش(،تغییر د -2

 انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام، -3

 انحالل شرکت. -4

مدیره و انتخاب حسابرس و بازرس/ تمیزان پاداش و حق حضور اعضاي هیأ تفویض تصویب :1تبصره 

 باشد. شرکت مجاز نمیمدیره  هیأتبازرسان قانونی، به 

درخصوص هر یك از موارد مندرج در بند )ب( پس از اخذ موافقت کتبی بیمه گیري تصمیم :2تبصره 

 .پذیر استمرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار امكان

 گیری شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی – 19ماده 

از طریق وکیل یا نظر از تعداد سهام خود شخصاً یا  توانند صرف در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می

مقام قانونی )براي اشخاص حقیقی( و نماینده یا نمایندگان )براي اشخاص حقوقی(، به شرط ارائه مدرک قائم

 هم رسانند. وکالت یا قائم مقام قانونی یا نمایندگی حضور به

 باشد.هر یك سهم داراي یك حق رأي می :1تبصره 

ر جدید با ارائه اصل ورقه سهام یا گواهی موقت نقل و انتقال در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدا :2تبصره 

 سهم حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت.
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 ـ  آگهی دعوت به مجامع عمومی20ماده 

دعوت از صاحبان سهام براي تشكیل مجامع عمومی، باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاري که 

بایست در گردد، صورت پذیرد. عالوه بر آن، آگهی مربوطه می نشر می هاي مربوط به شرکت در آن آگهی

رسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار همان روز انتشار در سامانه جامع اطالع

و سایت اینترنتی رسمی شرکت بارگذاري شود. دستورجلسه، تاریخ، ساعت و محل دقیق تشكیل مجمع، باید 

 در آگهی قید شود.

 ،یعموم مجامع لیدعوت از سهامداران جهت تشك یظف است همزمان با انتشار آگهؤم رهیمدتأیه تبصره:

حضور در مجمع و در  يبرا ندهینما یجهت معرف و سازمان بورس و اوراق بهادار رانیج.ا.ا يمرکز مهیاز ب

 .دیصاحبان سهام، دعوت نما یصورت لزوم اظهارنظر در مورد موضوعات مطرح شده به مجمع عموم

 دستور جلسه –21ماده 

نماید. تمامی موارد دستور جلسه باید به  کننده آن معین می دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت

مدیره، انتخاب حسابرس و  قبیل انتخاب اعضاي هیأت ارد مهم ازصراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. مو

گیري درخصوص تغییرات سرمایه و تغییر موضوع ها، تصمیم بازرس یا بازرسان قانونی، تقسیم سود و اندوخته

بینی نشده در دستور جلسه، قابل طرح  باشد. موضوعات پیش نمی "سایر موارد"فعالیت، قابل طرح در بخش 

بود، مگر اینكه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن  در مجمع عمومی نخواهد

 آن مطلب در دستور جلسه رأي دهند.

 یسۀ مجمعهیأت رئ –22ماده 

شود. ریاست مجمع  اي مرکب از یك رئیس، یك منشی و دو ناظر اداره می رئیسه مجامع عمومی توسط هیأت

ها با احدي از سهامداران حاضر در مجمع که با اکثریت در غیاب آنمدیره و  ترئیس هیأ با رئیس یا نایب

یا مدیره  هیأتشود، خواهد بود. در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضاي نسبی سهامداران انتخاب می

لسه با اکثریت نسبی ها جزو دستور جلسه مجمع باشد، رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جکلیه آن

صورت دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یك نفر منشی از بین شد. در اینخواهدانتخاب 

 شوند. صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می
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 طریقۀ اخذ رأی –23ماده 

در  پذیرد. اخذ رأي به صورت شفاهی، مثالً با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می

گیري به  دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأيصورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به

 پذیر نباشد، اخذ رأي به صورت کتبی انجام خواهد شد. صورت شفاهی امكان

مدیره و حسابرس و بازرس قانونی، الزاماً به صورت کتبی تاخذ رأي در خصوص انتخاب اعضاي هیأ تبصره:

 خواهد بود.

 حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی عادی -24ماده 

بیش از نصف سهامی که حق رأي دارند ضروري است. اگر در  ع عمومی عادي حضور دارندگان اقالاًدر مجم

اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از 

گیري خواهد کرد. مشروط بر اینكه در دعوت  ق رأي دارند رسمیت داشته و تصمیمصاحبان سهامی که ح

 جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 اکثریت ضروری آراء مجامع عمومی عادی -25ماده 

عالوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر  در مجمع عمومی عادي، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به

و حسابرس و بازرس یا بازرسان قانونی که اکثریت مدیره  هیأتخواهد بود، مگر در مورد انتخاب اعضاي 

مدیره  هیأتدهنده در عدد اعضاي  تعداد آراء هر رأيمدیره  هیأتنسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضاي 

دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود.  و حق رأي هر رأي شود که باید انتخاب شوند ضرب می

 تواند آراء خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند. دهنده می رأي

 العاده و اخذ رأی حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع عمومی فوق -26ماده 

یش از نصف سهامی که حق رأي دارند حاضر باشند. اگر در العاده باید دارندگان ب در مجمع عمومی فوق 

شود و این بار با حضور دارندگان  اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع براي بار دوم دعوت می

بیش از یك سوم سهامی که حق رأي دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینكه در 

العاده همواره با اکثریت دوسوم  ول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوقدعوت دوم نتیجه دعوت ا

 آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.
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 اعالم تنفس در مجامع عمومی  -27ماده 

 سهیرئتأیواقع نشود ه میمجمع مورد اخذ تصم تمام موضوعات مندرج در دستور یهرگاه در مجمع عموم

از از دو هفته باشد  رترید دیجلسه بعد را که نبا خیتواند اعالم تنفس نموده و تاریمجمع م بیصومجمع با ت

و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب  ستیمجدد ن یجلسه مستلزم دعوت و آگه دیکند، تمد نییتع

 .خواهد داشت تیجلسه اول رسم

انی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان رساعالم تنفس مجمع باید از طریق سامانه جامع اطالع :تبصره

 اطالع سهامداران برسد.بورس و اوراق بهادار و سایت اینترنتی رسمی شرکت به
 

 عامل و هیأتمدیره  هیأتبخش پنجم: 

 

 اداره شرکت  -28ماده 

 نماید. عامل اداره می و هیأتمدیره  هیأتشرکت امور خود را از طریق 

 مدیره و نحوه انتخاب آنهاهیئتتعداد اعضای  -29ماده 

که  براساس اولویت انتخاب( استالبدل ) عضو علی دوعضو اصلی و پنج یا هفت شرکت مرکب از مدیره  هیأت

واجد  سهامدار شرکت و وسیله صاحبان سهام از بین اشخاص حقیقیدر جلسه مجمع عمومی عادي به

 باشند:  ها قابل عزل و انتخاب مجدد میشوند و همه آن شرایط با رعایت موارد زیر انتخاب می

هاي مصوب شوراي عالی نامه مدیره باید واجد شرایط مندرج در آیینتالبدل هیأاعضاي اصلی و علی  -1

بیمه و تغییرات بعدي آن باشند. صالحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه 

 مرکزي ج.ا.ایران رسیده باشد. 

هاي  و داراي تحصیالت در یكی از رشته باید غیرموظفمدیره  هیأتحداقل یكی از اعضاي اصلی   -2

ي و تجربه مرتبط اقتصاد یاهاي مدیریت با گرایش مالی  حسابداري، اقتصاد، مدیریت مالی و سایر رشته

 .باشد

گري ن و بیمهقانون تأسیس بیمه مرکزي ایرا 64قانون تجارت و ماده  111اشخاص مندرج در ماده   -3

 توانند جزو مدیران و مؤسسان شرکت باشند.نمی

 مدیره نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یك شغل باشند. البدل هیأت اعضاي اصلی و علی  -4

مدیره  هیأتعامل حداقل شش ماه قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی عادي که انتخاب اعضاي مدیر :تبصره

رسانی شرکت  پایگاه اطالع هاي کثیراالنتشار و راتب را از طریق آگهی در روزنامهدارد مدر دستور کار آن قرار 
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شرکت بیمه مدیره  هیأتتوانند داوطلب عضویت در  رساند. سهامدارانی می بیمه به اطالع کلیه سهامداران می

وطلبی خود حداقل شوند که تایید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت بیمه را به همراه اعالم دا

چهار ماه قبل از تاریخ تشكیل مجمع عمومی به شرکت تسلیم نمایند. مدیرعامل شرکت حداقل سه ماه قبل 

اند  در این بند اعالم داوطلبی نموده ترتیب مذکوره از برگزاري مجمع عمومی، نام و مشخصات اشخاصی که ب

 زي جمهوري اسالمی ایران اعالم نماید.اي آنها به بیمه مرک ا جهت بررسی و احراز صالحیت حرفهر

 مدیره ی هیأتتکمیل اعضا -30ماده 

البدل نیز  مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علیته بنا به هر دلیل تعداد اعضاي هیأک در صورتی

مومی مدیره موظف است حداکثر ظرف مدت یك ماه مجمع عتباشد، هیأ  تعیین نشده یا وجود نداشته 

 مدیره دعوت نماید. تجهت تكمیل اعضاي هیأ شرکت را

 مدیره تاستعفای اعضای هیأ -31ماده 

روز قبل موضوع را به  30حداقل مدیره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد، باید تکه هر عضو هیأ در صورتی

 اطالع دهد.مدیره، بازرس قانونی شرکت، بیمه مرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیأ

 مدیره هیأتمحدودیت تصدی مشاغل اجرایی اعضای  -32ماده 

مدیره   هیأتعهده داشته باشند. همچنین اعضاي نباید مشاغل اجرایی شرکت را برمدیره  هیأتاکثریت اعضاي 

این اساسنامه را  40ماده  22هاي موضوع بند  یا کمیتهمدیره  هیأتتوانند ریاست  داراي مشاغل اجرایی نمی

 بر عهده داشته باشند.

 مدیره غیبت در جلسات هیأت -33ماده 

مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یك تعدم حضور هر یك از اعضاي هیأ

  شود. تشخیص موجه مدیره میتخود موجب سلب عضویت وي در هیأ  سال شمسی بدون عذر موجه، خود به

 است.مدیره  هیأتبودن غیبت برعهده 

 مدیره مدت مأموریت اعضای هیأت -34ماده 

که تشریفات راجع به ثبت و انتشار ها تا وقتیدو سال است. مأموریت آنمدیره  هیأتمدت مأموریت اعضاي 

کند. انتخاب مجدد  خود ادامه پیدا می بعدي انجام گیرد خود بهمدیره  هیأتآگهی ثبتی انتخاب اعضاي 

 هاي بعد بالمانع است. براي دورهمدیره  هیأتالبدل اعضاي اصلی و علی
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 سهام وثیقه -35ماده 

تمام  )یكصد هزار( سهم از سهام شرکت را در 100.000باید حداقل تعداد مدیره  هیأتهریك از اعضاي 

مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام براي تضمین 

منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مدیره  هیأتخساراتی است که ممكن است از تقصیرات اعضاي 

مفاصا حساب دوره تصدي مدیره  هیأتمذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که عضوي از اعضاي 

خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. 

وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأي آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد 

 بود.

نباشد و  قهینوان وثعهمالك تعداد سهام الزم ب ،در هنگام انتخابمدیره  هیأتعضوي از اعضاي که در صورتی

، عضو قهیعنوان وثهتعداد سهام الزم ب افتنی شیافزا ایو  قهیمورد وث مسها يدر صورت انتقال قهر نیهمچن

 یو به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعف هیتعداد سهام الزم را ته ماهكیظرف مدت  دیبامدیره  هیأت

 شد. حسوب خواهدم

 مدیره ترئیس، نایب رئیس و منشی هیأ -36ه ماد

از تاریخ جلسه مجمع عمومی که  مدیره در اولین جلسه خود، که حداکثر ظرف مدت یك هفته بعد تهیأ

رئیس براي  مدیره را انتخاب کرده، تشكیل خواهد شد و از بین اعضاي خود، یك رئیس و یك نایب تهیأ

ها در نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آن مدیره تعیین می تهیأ

و . درصورت غیبت رئیس باشند مدیره نخواهد بود. رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می تهیأ

تا وظایف رئیس را  نمایند مدیره یك نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می تنایب رئیس، اعضاي هیأ

مدیره از بین اعضاء یا خارج از اعضاي خود، یك نفر را به عنوان دبیر براي مدت یكسال  تانجام دهد. هیأ

 نماید. انتخاب می

 مدیره تتشکیل جلسات هیأ -37ماده 

مدیره در مواقع مقتضی که  تشود. هیأ مدیره تعیین میتمدیره توسط هیأتسات هیأترتیب برگزاري جل

مدیره و  ترئیس و یا دو نفر از اعضاء هیأ ماه تجاوز نكند و به دعوت کتبی رئیس یا نایب فاصله آنها از یك

نامه و  همچنین در موارد ضروري به دعوت مدیرعامل تشكیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوت

انچه در هر یك از جلسات روز رعایت خواهد شد. چن 2اي به مدت حداقل مدیره فاصله تتشكیل جلسه هیأ

نامه براي اعضاي  جلسه قید شود، ارسال دعوت ، تاریخ تشكیل جلسه بعد تعیین و در صورتمدیره هیأت
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در مرکز اصلی مدیره  هیأتاند، ضرورت نخواهد داشت. جلسات  که در همان جلسه حضور داشتهمدیره  هیأت

 اشد تشكیل خواهد شد.نامه تعیین شده ب شرکت یا در هر محل دیگري که در دعوت

 مدیره اکثریت الزم برای رسمیت جلسه هیأت حد نصاب و -38ماده 

در آن جلسات  مدیره  هیأتدر صورتی رسمیت خواهد داشت که بیش از نصف اعضاي مدیره  هیأتجلسات 

 با موافقت اکثریت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. مدیره  هیأتحضور داشته باشند. تصمیمات 

 مدیره  هیأتجلسات  صورت -39ماده 

مدیره  هیأتاي تنظیم شود که به امضاي کلیه اعضاي  جلسه ، باید صورتمدیره هیأتبراي هریك از جلسات 

اي از مذاکرات و همچنین تصمیمات  حاضر و غایب و خالصهمدیره  هیأتحاضر در جلسه برسد. نام اعضاي 

که با تمام یا مدیره  هیأتگردد. نظر هریك از اعضاي  ذکر میجلسه  متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت

 جلسه قید شود. جلسه مخالف باشد باید در زیر صورت بعضی از تصمیمات مندرج در صورت

 مدیره  هیأتاختیارات  -40ماده 

جام نام شرکت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شرکت که ان براي هرگونه اقدامی بهمدیره  هیأت

 و اتخاذ تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی نباشد، داراي اختیارات نامحدود است، از قبیل:

نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی،  -1

 مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی،

 پیشنهاد مدیرعامل،هاي داخلی شرکت به  نامهتصویب آیین -2

ها یا شعب در هر نقطه از ایران با اطالع و در  اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمایندگی -3

 خارج از ایران، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه مرکزي ج.ا.ایران،

 تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، -4

 کت،بینی و تصویب بودجه ساالنه شر پیش -5

ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز از  نام شرکت نزد بانك افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به -6

 بانك مرکزي ج.ا.ایران،

 دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، -7

 صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، -8
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آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله  -9

این اساسنامه و  2مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده 

 تخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات،ا

اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادي یا معنوي از جمله   -11

 ، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره،رایت ، نام یا عالئم تجاري و صنعتی، کپیهرگونه حق اختراع

 گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها،  به امانت  -11

 ها و مؤسسات اعتباري داراي مجوز با رعایت مقررات اساسنامه حاضر، تحصیل تسهیالت از بانك  -12

اعم از منقول و غیرمنقول و فك رهن و لو کراراً، پس از اخذ موافقت  گذاردن اموال شرکت رهن  -13

 کتبی بیمه مرکزي ج.ا.ایران،

اقامه هرگونه دعواي حقوقی و کیفري و دفاع از هر دعواي حقوقی و کیفري اقامه شده، در   -14

ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت  هریك از دادگاه

اداري، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعواي اقامه شده علیه شرکت چه کیفري و 

چه حقوقی در هریك از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداري، با 

 حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفاي کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا

اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأي، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده 

دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعاي جعل یا انكار و تردید 

نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاي قراردادهاي حاوي شرط داوري یا 

فقنامه داوري و ارجاع دعوا به داوري و تعیین و گزینش داور منتخب )با حق صلح یا بدون آن(، توا

اجراي حكم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ 

به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده   محكوم

توکیل مكرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعواي ثالث، دعواي متقابل و دفاع با حق 

در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، 

 تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر،

مدیره و ارائه آن به حسابرس و بازرس تفعالیت هیأ و گزارش هاي مالی ساالنه تنظیم صورت  -15

 ،قانونی

ماهه به  6هاي مالی  اي در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت میان دورههاي مالی  تنظیم صورت  -16

اي که از طرف بیمه مرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و حسابرس و بازرس قانونی، طبق نمونه
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هاي مالی تأیید شده به بیمه ارسال یك نسخه از صورتشود. همچنین اوراق بهادار ابالغ می

 مرکزي ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار،

 ها،العاده و تعیین دستورجلسه آن دعوت مجامع عمومی عادي و فوق  -17

 اي، پیشنهاد لحاظ هر نوع اندوخته عالوه بر اندوخته قانونی و سرمایه  -18

 م،پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سها  -19

مرکزي العاده، پس از اخذ موافقت کتبی بیمه فوق عمومی پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع  -21

 .ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار.

مدیریت "، "حسابرسی و کنترل داخلی"ایجاد واحدهایی در ساختار سازمانی شرکت بیمه جهت  -21

مسئولین واحدهاي فوق مسئول امور تحت نظر مدیر عامل شرکت.  "تطبیق مقررات"و  "ریسك

کنترلی مندرج در مفاد آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفه اي کارکنان کلیدي و عملیاتی 

 نامه مذکور اي آنان باید طبق ضوابط آیین یمه محسوب می شوند و صالحیت حرفهمؤسسات ب

 احراز شود.

داخلی، جبران خدمات کارکنان و هایی براي مدیریت ریسك، حسابرسی و کنترل  ایجاد کمیته  -22

ند با یكی از اعضاي غیراجرایی هاي موضوع این ب بیق مقررات. ریاست هریك از کمیتهتط

 مدیره است.تهیأ

 مدیرعامل -41ماده 

شرکت انتخاب مدیره  هیأتمدیرعامل باالترین مقام اجرایی شرکت است که از میان اشخاص حقیقی توسط 

به وي تفویض شده، نماینده شرکت محسوب گردیده مدیره  هیأتشود و در حدود اختیاراتی که از طرف می

مقام و یك یا چند نفر را به  مل شرکت یك نفر را به عنوان قائمو از طرف شرکت حق امضاء دارد. مدیر عا

، منصوب کرده و -سیده باشدرمدیره  هیأتکه قبالً انتخاب آنان به تایید  –عنوان معاون/معاونان مدیرعامل 

تواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کراراً می

 تفویض نماید.

 عامل هیأت -42ماده 

مل است که باید به صورت مؤظف و عامقام و معاونین مدیر عامل شرکت متشكل از مدیرعامل، قائم هیأت

 عامل است.عامل شرکت با مدیر کت اشتغال داشته باشند. ریاست هیأتدر شروقت  تمام
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هاي مصوب شوراي عالی بیمه و نامه عامل شرکت باید واجد شرایط مندرج در آیین اعضاي هیأت :1

تغییرات بعدي آن باشند. صالحیت اشخاص مذکور باید قبل از انتخاب و انتصاب به تأیید بیمه 

 ه باشد.مرکزي ج.ا.ایران رسید

 عامل نباید مشمول قانون ممنوعیت تصدي بیش از یك شغل باشند. اعضاي هیأت :2

  



      

 

 )سهامی عام(اساسنامه شرکت بیمه زندگی خاورمیانه 

 21از  16صفحه 

 

 عامل وظایف و اختیارات هیأت -43ماده 

به آن تفویض مدیره  هیأتعامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط  هیأت

عامل مانع مسئولیت و  به هیأتمدیره  هیأتشده، داراي اختیار است. تفویض اختیارات اجرایی توسط 

 باشد. قانون تجارت نمی 142و  107مواد  طبقمدیره  هیأتپاسخگویی 

 عامل بالتصدی بودن سمت مدیریت –44ماده 

بیمه مرکزي ج.ا.ایران یا سازمان بورس و در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرایط مدیرعامل )به تشخیص 

ظف است حداکثر تا دو ؤم مدیرهتري سمت مدیرعامل بالتصدي شود، هیأو یا به هر دلیل دیگ اوراق بهادار(

 دییعامل مورد تأری. تا زمان انتصاب مددینما یمعرف رانیج.ا.ا يمرکز مهیرا به ب يگرید طیماه فرد واجد شرا

به عهده عضو  ،مقام قائمو در نبود  عاملریمقام مد بر عهده قائم يو فیجام وظاان رانیاج.ا. يمرکز مهیب

 باشد.که داراي سمت اجرایی است، میمدیره  هیأتمنتخب 

 مدیره  هیأتپاداش اعضاء  -45ماده 

عنوان پاداش تواند هر سال با رعایت قانون تجارت نسبت معینی از سود خالص را بهمجمع عمومی می

تعیین کند. این نسبت به هیچ وجه نباید از سه درصد سودي که همان سال به صاحبان سهام  مدیره  هیأت

 شود تجاوز کند. پرداخت می

 ت عامل با شرکتو هیأمدیره  هیأتمعامالت اعضای  -46ماده 

 مدیره یا هیأتکه اعضاي هایی  عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت و هیأت مدیره  هیأتاعضاي 

 مدیره  هیأتتوانند بدون تصویب  یا مدیرعامل آنها باشند، نمیمدیره  هیأتعامل شرکت شریك یا عضو  هیأت

طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا  شود به در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت می

 گونه معامالت در قانون تجارت مقرر شده است.سهیم شوند. احكام این

 مدیره اعطای وام یا اعتبار به اعضای هیأت -47ده ما

گونه وام یا اعتباري از شرکت تحصیل نمایند و شرکت  عامل حق ندارند هیچمدیره و مدیر هیأتاعضاي 

خودي خود باطل است. ممنوعیت مذکور در  گونه عملیات به تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این نمی

 ر، مادر، اجداد، اوالد، اوالد اوالد، برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز این ماده شامل همسر، پد

 باشد.می
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 عامل با شرکت و هیأتمدیره  هیأترقابت اعضای  -48ماده 

توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات  عامل نمی و هیأتمدیره  هیأتاعضاي 

هر مدیري که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت دهند.  شرکت باشد انجام

 گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

 صاحبان امضای مجاز -49ماده 

شود.  تعیین کند، امضاء میمدیره  هیأتکلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت توسط اشخاصی که 

 د.شو ها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم می اي به مرجع ثبت شرکت جلسه اسامی این اشخاص طی صورت

 مدیره  هیأتسلب صالحیت اعضای  -50ماده 

شرکت بیمه، مدیره  هیأتدر صورت اعالم بیمه مرکزي مبنی بر سلب صالحیت حرفه اي اکثریت اعضاي 

مدیره،  اي اعضاي جدید هیأت تواند تا زمان تایید صالحیت حرفه با تایید شوراي عالی بیمه می کزيبیمه مر

صاحبان  براي اداره امور شرکت بیمه فرد واجد شرایطی را به عنوان سرپرست شرکت بیمه منصوب کند.

عضاي اي ا ریخ سلب صالحیت حرفهروز از تا 60ظفند حداکثر ظرف مدت سهام شرکت بیمه )مجمع( مؤ

مدیره جدید خود انتخاب نمایند به بیمه مرکزي  ا که در نظر دارند بعنوان عضو هیأتمدیره، افرادي ر هیأت

اي آنها توسط بیمه مرکزي، با تصویب مجمع عمومی  ند تا در صورت تایید صالحیت حرفهمعرفی کن

اعضاي جدید  جایگزین اعضاي قبلی سلب صالحیت شده شوند. سرپرست منصوب تا زمان جایگزینی

شرکت است و مسئولیت اقدامات او در اداره شرکت بیمه بر عهده مدیره  هیأتداراي اختیارات مدیره  هیأت

 بیمه مرکزي خواهد بود.
 

 بخش ششم: حسابرس و بازرس قانونی

 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی -51ماده 

معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، یك مجمع عمومی عادي در هر سال باید از میان مؤسسات حسابرسی 

سسه را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه دیگري را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی ؤم

وانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت، هاي مقرر در ق البدل براي انجام وظایف و مسئولیت علی

 سال تعیین نماید.  مدت یك براي

البدل باید ضوابط مصوب شوراي عالی  سابرس و بازرس قانونی اصلی و علیشرکت در انتخاب ح: 1تبصره 

 بیمه را رعایت نماید.
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در صورتی که مؤسسه حسابرسی از نظر بیمه مرکزي ج.ا.ایران صالحیت الزم را دارا نباشد،  :2تبصره 

 دد.دار گر برس و بازرس قانونی شرکت را عهدهتواند سمت حسانمی

البدل باید داراي شخصیت حقوقی مستقل از حسابرس و بازرس حسابرس و بازرس قانونی علی :3تبصره 

 قانونی اصلی باشد.

عهده داشته ال متوالی حسابرسی آن شرکت را برس 4تواند شخصی را که براي  شرکت بیمه نمی :4تبصره 

اید. چنانچه سازمان حسابرسی یا انتخاب نماست براي سال بعد به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود 

ام به تغییر پس از از رعایت الزبیمه مرکزي  وسساتی که مطابق دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار مؤ

باشند به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب شده باشد از شمول این  سال معاف می 4

  تبصره مستثنی خواهد بود.

 وظایف حسابرس و بازرس قانونی  -52ماده 

 هاي زیر را برعهده دارد: وظایف و مسئولیتهاي قانونی،  حسابرس و بازرس قانونی عالوه بر مسئولیت

هاي مالی بر اساس استانداردهاي حسابداري و حسابرسی، رعایت مفاد  اظهارنظر در خصوص صورت -1

ایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي هاي اجر ها و دستورالعمل نامه اساسنامه و آئین

 ج.ا.ایران. 

ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات بیمه مرکزي ج.ا.ایران و  -2

 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط شرکت و ارسال یك نسخه از آن به بیمه مرکزي ج.ا.ایران.

 قانونی بازرسحسابرس و الزحمه  حق -53ماده 

گردد. حسابرس و بازرس قانونی،  الزحمه حسابرس و بازرس قانونی توسط مجمع عمومی عادي تعیین می حق

ها حق ندارند وجه، دارایی و امتیازات دیگري غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی مدیران و کارکنان آن

یا به حساب شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم  رسیده، از شرکت دریافت دارند یا در معامالت با شرکت

 شرکت نمایند.

 

 های شرکت بخش هفتم: حساب

 سال مالی -54ماده 

به پایان همان سال ماه  پایانی اسفندشود و در روز  هر سال آغاز میاول فروردین ماه سال مالی شرکت از روز 

 رسد. می
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 های ساالنه حساب -55ماده 

شرکت را  هاي مالی ماه پس از انقضاي هرسال مالی، صورتشرکت باید حداکثر ظرف مدت سه مدیره  هیأت

به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به حسابرس و بازرس 

 قانونی و بیمه مرکزي ج.ا.ایران ارائه نماید.

ن باید طبق نمونه مورد تایید بیمه مرکزي ج.ا.ایران و ابالغ هاي همراه آ هاي مالی و یادداشتصورت تبصره:

-از صورت شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزي ج. ا.ایران تهیه و ارائه شود. یك نسخه

مدیره و حسابرس و تعادي صاحبان سهام همراه گزارش هیأهاي مالی باید پس از تصویب مجمع عمومی 

 به بیمه مرکزي ج.ا.ایران ارسال شود.بازرس قانونی 

 حسابرسی شده های مالی صورت -56ماده 

ماه پس از انقضاي سال مالی  4هاي مالی حسابرسی شده هر سال مالی، باید حداکثر ظرف مدت  صورت

ظف است همزمان م گردد. حسابرس و بازرس قانونی مؤشرکت براي تصویب به مجمع عمومی عادي تقدی

هاي مالی فوق را همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی به بیمه مرکزي ج.ا.ایران تیك نسخه از صور

 ارسال نماید.

هاي همراه آن و گزارش عملیات مدیران و گزارش حسابرس و بازرس هاي مالی و یادداشتصورت :تبصره

دسترسی بوده و از  روز قبل از برگزاري مجمع عمومی عادي ساالنه در مرکز شرکت قابل10قانونی بایستی 

بورس و اوراق بهادار و سایت  سازمانرسانی ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد طریق سامانه جامع اطالع

 اینترنتی رسمی شرکت نیز قابل رؤیت باشد.

 اندوخته قانونی و اختیاری -57ماده 

هاي بیمه مرکزي نامهآئین اي از سود خالص شرکت و براساس قانون تجارت ووضع اندوخته قانونی و سرمایه

و تصویب مجمع عمومی عادي، ممكن است قسمتی از سود  مدیره هیأتبه پیشنهاد  شود.ج.ا.ایران انجام می

 شود.   ها کنار گذاشته خالص براي تشكیل سایر اندوخته

 

 بخش هشتم: انحالل و تصفیه

 موارد اختیاری انحالل شرکت -58ماده 

ل شرکت بدهد. گزارش تواند رأي به انحال می مدیرهتأشرکت، به پیشنهاد هیالعاده  مجمع عمومی فوق

مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحالل تعضاي هیأمدیره باید شامل دالیل و عواملی باشد که اتپیشنهادي هیأ
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این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار گرفته و اند.  شرکت را ارائه نموده

مدیره بدون تگیري در خصوص پیشنهاد هیأ همراه با اظهارنظر بازرس قانونی به مجمع ارائه شود. تصمیم

ا موضوع ، ب العاده باشد. مجمع عمومی فوق پذیر نمی قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی در مجمع امكان

 درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. 75انحالل اختیاري شرکت، با حضور حداقل 

قانون تأسیس  59الی  51انحالل، ورشكستگی و ادغام شرکت تابع مقررات مربوطه از جمله مواد : تبصره

 گري و قانون تجارت می باشد.بیمه مرکزي ایران و بیمه

 تصفیه -59ماده 

عمل  منحل گردد، تصفیه امور آن طبق قوانین و مقررات مربوطه به 58طبق مندرجات ماده شرکت  هرگاه 

 خواهدآمد.

 

 بخش نهم: سایر موارد

 مقررات بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار  -60ماده 

بهادار و بیمه  کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس و اوراق

هاي ثبت شده نزد سازمان  باشند. همچنین مادامی که که نام شرکت در فهرست شرکت مرکزي ج.ا.ایران می

بورس و اوراق بهادار قرار دارد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط شرکت 

 باشند. گیرد، میسهام شرکت در آن صورت می بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معامالت

 مقررات مبارزه باپولشویی -61ماده 

هاي خود مكلف به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با کلیه ارکان شرکت در تمامی تصمیمات و فعالیت

 باشد.  پولشویی می

 بینی نشده موضوعات پیش -62ماده 

است، مشمول قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، قانون   بینی نشده  مواردي که در این اساسنامه پیش

هاي بیمه وزیران و دستورالعمل تعالی بیمه، هیأگري، مصوبات شورايتأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه

مرکزي ج.ا.ایران، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر 

 قوانین و مقررات جاري خواهد بود.
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 مواد اساسنامه -63ماده 

به تصویب مجمع عمومی  31/03/1397تبصره بوده و در تاریخ  21ماده و  63این اساسنامه، مشتمل بر 

العاده، رسیده است. هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به تائید سازمان بورس و اوراق بهادار و  فوق

 .باشد ج.ا.ایران می بیمه مرکزي

 

 

 دبیر مجمع ناظر مجمع ناظر مجمع رئیس مجمع

    

    

 حسین سوهانی علیرضا نخستین مرتضوي باغی پرویز قره محمدابراهیم امین

                


