بسمه تعالی
اساسنامه شرکت اعتبارسنجی
بخش اول
نام-موضوع-مدت و مرکز اصلی شرکت
ماده )1نام و نوع شرکت
نام شرکت عبارت است از "شرکت اعتبارسنجي  ...سهامي . ...
ماده )2موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از :تهیه گزارش اعتباری و تعیین امتیاز اعتباری اشخاص اعم از حقیقي و
حقوقي و انجام سایر خدمات گزارشگری اعتباری قابل ارائه در چارچوب مصوبات شورای سنجش اعتبار مذکور
در ماده ( )2آییننامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره /39151ت55296هـ مورخ 1398/04/04
هیئت وزیران.
شرکت در جهت تحقق اهداف خود به عملیات زیر مبادرت مينماید:
 -1انجام هرگونه فعالیت فني ،مالي و اقتصادی به صورت مستقل و یا با مشارکت اشخاص داخلي و خارجي در
ارتباط با موضوع فعالیت شرکت.
 -2انعقاد قرارداد با اشخاص داخلي و خارجي به منظور انجام فعالیتهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
 -3مشارکت با مؤسسات اعتبارسنجي و رتبهبندی بینالمللي برای رتبهبندی شرکتهای ایراني و خارجي در
بازارهای سرمایه بینالمللي.
 -4برگزاری و یا شرکت در نمایشگاههای داخلي و خارجي مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
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ماده  )3مدت فعالیت شرکت
شروع فعالیت شرکت از تاریخ صدور مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ایران ميباشد .اجازهنامه فعالیت برای
بار اول با مدت اعتبار سه سال صادر ميگردد و برای دفعات بعد ،در صورت تائید عملکرد شرکت توسط شورا ،با
مدت اعتبار حداکثر شش سال قابل تمدید ميباشد.
ماده  )4تابعیت و مرکز اصلی شرکت
تابعیت شرکت ایراني و مرکز اصلي شرکت در شهر  .....در استان  ......واقع است.
هرگونه تغییر نشاني مرکز اصلي شرکت اعتبارسنجي در شهر مذکور مستلزم تصویب قبلي مجمع عمومي
فوقالعاده و تائید آن توسط شورا ميباشد.
بخش دوم
سرمایه و سهام
ماده  )5سرمایه
سرمایه نقدی شرکت سهامي خاص مبلغ  500میلیارد ریال و منقسم به  ...سهم  ...ریالي ميباشد که مؤسسین
شرکت اعتبارسنجي موظفند پس از صدور موافقت اصولي ،حداکثر ظرف مدت یک ماه ،معادل صد درصد سرمایه
مورد نیاز برای تأسیس شرکت اعتبارسنجي را به صورت نقدی نزد یکي از مؤسسات اعتباری تودیع نمایند.
ماده  )6اوراق سهام
اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپي و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده  26الیحه قانوني
اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه  1347و تماماً بانام بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت
که از طرف هیئتمدیره تعیین ميشوند خواهد رسید و ممهور به مهر شرکت ميگردد.
ماده  )7انتقال سهام
برای هرگونه نقل و انتقال سهام باید مجوز بانک مرکزی اخذ شود و نقل و انتقال سهام تا  3سال از تاریخ تملک
ممنوع ميباشد .هرگاه صاحب سهمي قصد انتقال سهام خود را داشته باشد ،باید ابتدا آن را با ذکر تعداد و قیمت
از طریق هیئتمدیره به اطالع دیگر صاحبان سهام برساند .در صورتي که دیگر صاحبان سـهام مایـل بـه خریـد
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سهام مزبور باشند باید ظرف  60روز از تاریخ دریافت اطالعیه هیئتمدیره ،تقاضای خود را کتباً به هیئتمـدیره
ارائه نمایند .چنانچه تقاضای مذکور برای خرید سهام قابل فروش بیشتر از آنچه که جهت فروش ارائه شده باشد،
سهام مذکور به نسبت سهام متقاضیان در شرکت به آنان فروخته خواهد شد .نقل و انتقال سـهام بایـد در دفتـر
ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانوني آنها بایـد در دفتـر شـرکت
حاضر شده و نقل و انتقال را گواهي نمایند.
نقل و انتقال سهام بدون رعایت تشریفات فوق ،از درجه اعتبار ساقط است.

بخش سوم
تغییرات در سرمایه شرکت
ماده  )8تغییرات سرمایه شرکت
تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد الیحـه قـانوني اصـالح قسمتي از قانون
تجارت ،قانون پولي و بانکي کشور و رعایت حداقل سـرمایه مـورد نیـاز برای تأسیس و فعالیت شرکت بر اسـا
مصوبات شورای سنجش اعتبار ،انجام ميگیرد .
ماده  )9تصویب تغییرات سرمایه
مجمع عمومي فوقالعاده به پیشنهاد هیئتمدیره و پس از قرائت گزارش بازر

شرکت در مورد افزایش سرمایه

شرکت اتخاذ تصمیم ميکند .پیشنهاد هیئتمدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش
سرمایه و نیز آخرین صورتهای مالي شرکت به تاریخ پایان فصل قبل از فصلي که گزارش هیئتمدیره در آن
ارائه شده باشد .گزارش بازر

نیز باید شامل اظهارنظر در مورد پیشنهاد هیئتمدیره و گزارش بررسي اجمالي

نسبت به صورتهای مالي مذکور باشد.
در صورتيکه صورتهای مالي مذکور مربوط به پایان سال مالي باشد ،گزارش حسابرسي ساالنه جایگزین گزارش
بررسي اجمالي خواهد شد.
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ماده )10
هرگاه زیان انباشته شرکت از  50درصد مجموع سرمایه ثبت شده شرکت بیشتر شود ،هیئت مدیره مکلف است
بالفاصله مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحالل یا بقای شرکت تصمیمگیری
نمایند .هرگاه مجمع مزبور رأی به انحالل ندهد ،مجمع باید در خصوص یکي از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
 - 1افزایش سرمایه حداقل به میزان زیانهای وارده؛
 - 2کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلي کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای
تأسیس و فعالیت شرکت ،تعیین شده توسط مراجع ذی صالح نباشد.
عالوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتي از سرمایه شرکت ،مجمع عمومي فوقالعاده شرکت
ميتواند به پیشنهاد هیئت مدیره ،درمورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند ،مشروط
برآنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد نشود.کاهش اختیاری سرمایه از طریق
کاهش بهای اسمي سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهشیافته هر سهم به صاحبان آن انجام ميشود.

بخش چهارم
مجامع عمومی
ماده )11وظایف و اختیارات مجامع عمومی
وظایف و اختیارات مجامع عمومي شرکت ،به شرح زیر است:
 - 1مجمع عمومی عادي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره؛
انتخاب و عزل بازر اصلي و علیالبدل شرکت و جبران خدمات آنها؛
انتخاب و عزل حسابر شرکت و جبران خدمات آن ؛
استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالي قبل؛
استماع گزارش بازر و حسابر ؛
بررسي و تصویب صورتهای مالي سال مالي قبل؛
تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛
تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره؛
تعیین روزنامه  /روزنامههای کثیراالنتشار جهت درج آگهيهای شرکت؛
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 -10سایر مواردی که به موجب الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت در صالحیت مجمع عموميعادی
ميباشد.
 - 2مجمع عمومی فوق العاده:
- 1تغییر در مفاد اساسنامه؛
- 2تغییر در میزان سرمایه ) اعم از افزایش یا کاهش (؛
- 3انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام؛
- 4انحالل شرکت با رعایت مقررات الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت ؛
- 5انحالل شرکت موجود و تشکیل شخصیت حقوقي جدید با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
- 6ادغام شرکت.
تبصره :تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و تعیین جبران خدمات بازر
به هیئت مدیره شرکت ،مجاز نميباشد.
ماده )12
مجامع عمومي عادی ساالنه و مجامع عمومي فوقالعاده را هیئتمدیره دعوت ميکند .هیئتمـدیره و همچنـین
بازر

شرکت ميتوانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادی را بطور فوقالعاده دعوت نمایند .در ایـن صـورت

دستور جلسه مجمع باید در آگهي دعوت قید شود.
عالوه بر این ،سهامداراني که اقالً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ،حق دارند که دعوت صـاحبان سـهام را
برای تشکیل مجمع عمومي از هیئتمدیره خواستار شوند و هیئتمدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمـع مـورد
درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند .در غیراینصورت درخواستکنندگان ميتوانند دعوت مجمـع را
از بازر

یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازر

یا بازرسان مکلف خواهند بود که با رعایت تشـریفات مقـرره

مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند و گرنه آن گـروه از صـاحبان سـهام حـق خواهنـد داشـت،
مستقیماً به دعوت مجمع اقدام کنند ،به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایـت نمـوده و در
آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئتمدیره و بازرسان تصریح نمایند.
ماده  )13شرایط الزم براي داشتن حق حضور و رأي در مجامع عمومی
صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از تعداد سهام خود ميتوانند در مجامع عمومي حضور بهـم رسـانند و
برای هر یک سهم یک رأی خواهند داشت.
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ماده  )14دعوت مجامع عمومی
دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومي از طریق نشر آگهي در روزنامـه کثیراالنتشـار کـه آگهيهـای
مربوط به شرکت در آن نشر ميگردد بعمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل جلسه مجمـع بـا
قید ساعت و نشاني کامل در آگهي ذکر خواهد شد.

تبصره:

دعوت به مجامع عمومي ،منوط به اعالم قبلي موضوع دستور جلسه مربوطه به بانک مرکزی ج.ا .ایران و

اخذ موافقت کتبي آن بانک خواهد بود.
ماده  )15دستور جلسه
هرگاه مجمع عمومي به وسیله هیئتمدیره دعوت شده باشد دستور جلسـه را هیئتمـدیره و هرگـاه بـه وسـیله
بازر

دعوت شده باشد بازر

معین مينماید .هرگاه مجمع عمومي توسط صاحبان سهام دعـوت شـود دسـتور

جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.
تبصره :دستور جلسه باید در آگهي دعوت به طور خالصه ذکر گردد و مطالبي که در دسـتور جلسـه پیشبینـي
نشده باشد به هیچ وجه در مجامع عمومي مطرح نخواهد شد.
ماده  )16فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی
فاصله بین دعوت و برگزاری هریک از جلسات مجامع عمومي عادی و فوقالعـاده حـداقل  10روز و حـداکثر 40
روز خواهد بود.
ماده  )17وکالت و نمایندگی
درکلیه مجامع عمومي حضور وکیل یا قائممقام قانوني صاحبان سهام و همچنـین حضـور نماینـده و نماینـدگان
اشخاص حقوقي بشرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگي به منزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده  )18هیئت رئیسه مجمع
مجامع عمومي اعم از عادی و فوقالعاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئتمدیره و در غیاب آنها بـه ریاسـت
یکي از مدیراني که به این منظور از طرف هیئتمدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید .مگر در مواقعي
که انتخاب یا عزل بعضي از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از
بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبي انتخاب خواهد شد .دو نفر ناظر از سـهامداران از طـرف مجمـع
عمومي با اکثریت آراء ،یک نفر منشي از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین مينمایند .هرگاه مجـامع عمـومي
عادی به وسیله بازر

خواهد بود.

دعوت شده باشد ریاست با بازر
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ماده  )19از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومي اعم از عادی و فوقالعاده صورت جلسهای توسط منشي ترتیب
داده ميشود که به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده  )20چنانچه تصمیمات مجامع عمومي شامل یکي از موارد مشروحه زیر باشد ،ثبت صورتجلسه مربوطه در
اداره ثبت شرکتها و درج و انتشار آن در روزنامه رسمي ،منوط به اخذ اجازهنامه ثبت تغییرات از بانک مرکـزی
ج.ا .ایران ميباشد.
یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمي به اداره ثبت شرکتها تقدیم ميگردد.
 -1انتخاب مدیران و بازرسان.
 -2تصویب ترازنامه.
 -3کاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه.
 -4انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن.
ماده  )21اثر تصمیمات
تصمیمات مجامع عمومي (اعم از عادی و فوقالعاده) که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل ميگردد،
برای همگي صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزامآور ميباشد.
تبصره :مجامع عمومي (اعم از عادی و فوقالعاده) با هیچ اکثریتي نميتوانند تعهدی را عالوه بر سهام سهامداران
بر آنها تحمیل نمایند.
ماده  )22مجمع عمومی عادي
مجامع عمومي عادی شرکت حداقل سالي یک نوبت ،حداکثر طي مدت  4ماه پس از تاریخ انقضـای سـال مـالي
شرکت منعقد ميگردد.
ماده  )23حدنصاب مجمع عمومی عادي
در مجمع عمومي عادی ،حضور دارندگان اقالً بیش از نصف سهامي که حق رأی دارند ضروری است.
اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از
صاحبان سهامي که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود .به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه
دعوت اول قید شده باشد.
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ماده  )24تصمیمات در مجمع عمومی عادي
در مجمع عمومي عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد
یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده  88الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون
تجارت عمل خواهد شد.
ماده  )25حدنصاب مجمع عمومی فوقالعاده
در مجمع عمومي فوقالعاده باید دارندگان بیش از نصف سهامي که حق رأی دارند حاضر باشند .اگر در اولین
دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامي که حق
رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود .بشرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
بخش پنجم
هیئتمدیره
ماده  )26تعداد اعضاي هیئتمدیره
شرکت به وسیله هیئتمدیرهای مرکب از حداقل  5و حداکثر  7نفر عضو اصلي و  2نفر عضو عليالبدل (به نحـو
ترتیبي و اولویتدار) که به وسیله مجمع عمومي [حسب مورد ،مؤسس یا عادی] ،از بین صاحبان سهام انتخـاب
ميشوند ،اداره خواهد شد .مدیران کالً یا بعضاً قابل عزل ميباشند .در صورت عزل هر یک از اعضای هیئتمدیره،
یا اینکه به هر علت ،قادر به ادامه فعالیت به عنوان عضو هیئتمدیره نباشند ،عضو عليالبدل بدون نیاز به تصویب
مجمع عمومي و حسب استعالم صالحیت فردی از وزارت اطالعات ،جایگزین ميگردد.
تبصره  :1صدور احکام برای اعضای هیئتمدیره شرکت ،منوط به رعایـت مفـاد دسـتورالعمل نحـوه احـراز و لغـو
تائیدیه صالحیت حرفهای مدیران شرکتهای اعتبارسنجي موضوع ماده  9آییننامه نظام سنجش اعتبار و تائیـد
صالحیت ایشان از سوی بانک مرکزی ج.ا .ایران ميباشد.
تبصره  :2تجدید انتخاب اعضای اصلي و عليالبدل هیئت مدیره توسط مجمع عمومي عادی ،برای دورههای بعدی
در صورت تائید مجدد بانک مرکزی ،بالمانع است.
ماده  )27مدت مأموریت مدیران
مدت مأموریت مدیران دو سال است .مدت مذکور تا وقتي که تشریفات راجع به ثبت و آگهـي انتخـاب مـدیران
بعدی انجام گیرد ادامه پیدا ميکند و بر اسا

ماده  136الیحه اصالحي قانون تجارت انجام وظیفه مينمایند.
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ماده  )28سهام وثیقه مدیران
هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل  100سهم از سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را
به عنوان وثیقه و تضمین خساراتي که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود به
صندوق شرکت بسپارد .وثیقه بودن ورقه سهم مانع اسـتفاده مـدیر از حقـوق ناشـي از آن از قبیـل حـق رأی و
دریافت سود نميباشد .ولي مادامي که مدیر مفاصاحساب دوره تصدی خود را از شـرکت دریافـت نکـرده ،سـهم
مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقي خواهد ماند.
ماده  )29رئیس و نائب رئیس هیئتمدیره
هیئتمدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از مجمـع عمـومي عـادی کـه هیئتمـدیره را
انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضای هیئتمدیره یک رئیس و یک نائب رئیس برای هیئتمدیره
تعیین مينماید .مدت ریاست رئیس و نائب رئـیس بـیش از مـدت عضـویت آنهـا در هیئتمـدیره نخواهـد بـود
هیئتمدیره ميتواند از بین خود یا از خارج یک نفر را هم به سمت منشي بـرای مـدت یکسـال انتخـاب نمایـد.
رئیس و نائب رئیس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بـود .در صـورت غیبـت رئـیس و نائـب رئـیس ،اعضـای
هیئتمدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مينمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد.
ماده  )30حد نصاب و اکثریت الزم براي رسمیت جلسه
جلسات هیئت مدیره در صورتي رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته
باشند .تصمیمات هیئت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود .در صورتي که هیئت مـدیره بـا
کمتر از  5عضو تشکیل گردد ،تصمیمات با حداقل  3رأی موافق معتبر خواهد بود.
ماده )31وظایف و اختیارات هیئتمدیره
هیئتمدیره برای هرگونه اقدامي به نام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معامالتي که مربوط به موضوع شـرکت
بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد ،دارای اختیار است.
اهم وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
 -1فراهم نمودن الزامات و مقدمات آغاز فعالیت شرکت از جمله محل فعالیـت ،تـأمین نیـروی انسـاني ،اسـتقرار
ساختار سازماني مناسب و در ادامه ،اخذ تائید بانک مرکزی در این خصوص.
 -2نمایندگي شرکت در برابر اشخاص ،کلیه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي.
 -3تصویب آییننامههای داخلي شرکت به پیشنهاد مدیرعامل.
 -4تعیین و تغییر نشاني مرکز اصلي شرکت در تهران.
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 -5تهیه و پیشنهاد بودجه شرکت به مجمع عمومي.
 -6افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات.
 -7تهیه آییننامه مالي و معامالتي شرکت برای ارائه به مجمع عمومي.
 -8تهیه آییننامه انضباطي و نظارت حرفهای ارائه شده توسط کارگروههـای فنـي و حرفـهای و کنتـرل کیفیـت
جهت ارائه به مجمع عمومي.
 -9تصویب تشکیالت الزم و انجام تغییرات در آن.
 -10تربیت ،آموزش و جذب افراد حرفهای واجد صالحیت جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز شرکت و اجـرای
برنامههای آموزشي.
 -11تهیه آییننامههای مربوط به تشکیل ،وظایف و اختیارات کارگروههای فني حرفهای و کنتـرل کیفیـت جهـت
ارائه به مجمع عمومي.
 -12تهیه آییننامه استخدامي شرکت حاوی شرایط تحصیلي و تخصصي و تجربي ،مشاغل حرفهای و شرایط ارتقاء
کارکنان حرفهای جهت ارائه به مجمع عمومي.
 -13تصویب دستورالعملهای داخلي مرتبط با انجام فعالیتهای موضوع ماده ( )24دستورالعمل ناظر بر تأسـیس،
فعالیت ،نظارت و انحالل شرکتهای اعتبارسنجي مصوب  99/07/14شورای سنجش اعتبار و ارائـه نسـخهای از
آن به بانک مرکزی.
 -14تعهد ،ظهرنویسي ،قبولي ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
 -15عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فـروش و معاوضـه امـوال منقـول و
غیرمنقول و ماشینآالت ،حقوق و نرمافزار و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد.
 -16مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجارتي و اختراع.
 -17به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
 -18تحصیل اعتبار ارزی و ریالي از بانکها ،شرکتها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و بـه
هر مدت و یا هرگونه شرایط که مقتضي باشد صرفاً در حوزه فعالیت شرکت.
 -19اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقـوقي و کیفـری ،بـا
داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسي از حق پژوهش ،فرجام ،مصالحه ،تعیین وکیل ،سازش ادعای جعـل
نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلي اسـتفاده از کلیـه حقـوق و
اجرای کلیه تکالیف ناشي از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسي و غیره با یا بدون حـق توکیـل و وکیـل در
توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشنا  ،اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کـامالً قـاطع دعـوی
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باشد .دعوی خسارت استرداد ،دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابـل و دفـاع از
آن تأمین مدعي به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطای مهلت برای پرداخـت مطالبـات شـرکت،
درخواست صدور برگ اجرایي و تعقیب عملیات اجرایي و اخذ محکومبه چه در دادگـاه و چـه در ادارات و دوایـر
ثبت اسناد.
 -20تنظیم صورتهای مالي میان دورهای شش ماهه و ساالنه شرکت.
 -21تهیه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت جهت ارائه به مجمع عمومي.
 -22دعوت مجامع عمومي عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 -23پیشنهاد هر نوع اندوخته از محل سود.
 -24پیشنهاد تغییر اساسنامه در مواقعي که مفید تشخیص داده شود.
ماده  )32معامالت مدیران با شرکت
اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایي که اعضاء هیئتمدیره و یا مدیرعامل
شرکت شریک یا عضو هیئتمدیره یا مدیرعامل آنها باشند نميتواند بدون اجازه هیئتمدیره در معامالتي که بـا
شرکت یا به حساب شرکت انجام ميشود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در
صورت اجازه نیز مفاد ماده  129الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت الزمالرعایه ميباشد.
ماده  )33مدیرعامل
هیئتمدیره باید یک نفر شخص حقیقي را از بین خود یا از خارج به مـدیریت عامـل شـرکت برگزیـده و حـدود
اختیارات آن را تعیین نمایند .رئیس و نایبرئیس هیئتمدیره نميتوانند به عنـوان مـدیرعامل شـرکت منصـوب
شوند .هیئتمدیره ميتواند قسمتي از اختیارات مشروحه در ماده  31این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل
تفویض نماید .در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئتمـدیره باشـد دوره مـدیریت عامـل از مـدت عضـویت آنهـا در
هیئتمدیره بیشتر نخواهد بود.
ماده  )34شرایط اعضاي هیئتمدیره و مدیرعامل:
اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت ،باید از شرایط ذیل برخوردار باشند:
- 1تابعیت ایران و نداشتن تابعیت مضاعف (در مورد مدیرعامل ،رئیس هیئتمدیره و کلیه اعضای هیئتمدیره)؛
- 2پیرو دین اسالم یا یکي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي؛
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- 3دارا بودن حسن شهرت و امانت داری؛
- 4دارا بودن دانشنامه کارشناسي یا باالتر در رشتههای مرتبطي که فهرست آن در دستورالعمل موضـوع مـاده 9
آییننامه نظام سنجش اعتبار تعیین و توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران اعالم ميشود؛
- 5نداشتن سابقه محکومیت قطعي به سرقت ،ارتشاء ،اختال  ،خیانت در امانت ،کالهبرداری ،پولشویي ،جعل و
تزویر ،صدور چک بيمحل و ورشکستگي به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلي یا خارج
کشور صادر شده یا محکوم ،مجرم اصلي یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛
- 6قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده  111الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت؛
 -7دارا بودن تائیدیه صالحیت فردی از حوزه حراست بانک مرکزی؛
 -8اخذ تائیدیه صالحیت حرفهای از کمیسیون احراز و لغو تائیدیه صالحیت حرفهای مدیران مؤسسات اعتباری
موضوع دستورالعمل ماده  9آیین نامه سنجش اعتبار.
تبصره :نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیئتمدیره به اداره
ثبت شرکتها (با رعایت ماده  20این اساسنامه) اعالم و پس از ثبت ،در روزنامه رسمي آگهي شود.
ماده  ) 35صاحبان امضاي مجاز
نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت ،چکها ،بروات ،سفتهها و سایر اوراق تجارتي و غیره و نیـز اشخاصـي
که حق امضاء دارند توسط هیئتمدیره تعیین خواهد شد.
تبصره :صورتجلسه هیئتمدیره در خصوص تعیین دارندگان امضاء مجاز ظـرف یکمـاه بـه اداره ثبـت شـرکتها
ارسال تا پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.
بخش ششم
بازرس
ماده  )36ترتیب انتخاب بازرس و حسابرس مستقل
مجمع عمومي (حسب مورد مؤسس یا عادی) با رعایت ماده ( )147الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت
در هر سال از میان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ایران و فهرسـت معتمـد و مـورد تائیـد
بانکمرکزی جمهوری اسـالمي ایـران ،یـک بـازر

اصـلي و یـک بـازر

عليالبـدل را بـرای انجـام وظـایف و

مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و همچنین اساسنامه شرکت ،برای مدت یکسال تعیین ميکند.
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صورتهای مالي ساالنه شرکت باید توسط مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسـمي ایـران و فهرسـت
معتمد و مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسالمي ایران حسابرسي شود.
ماده  )37وظایف بازرس
بازر

اصلي یا عليالبدل باید درباره صحت صورت دارایي و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و

ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومي تهیه ميکنند و همچنین درباره صحت مطالـب و اطالعـاتي
که مدیران در اختیار مجامع عمومي گذاشتهاند ،اظهارنظر نموده و گزارش جـامعي راجـع بـه وضـع شـرکت بـه
مجمع عمومي عادی تسلیم کنند .گزارش بازر

باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومي عادی جهـت

مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد تصمیماتي که بدون دریافت گزارش بازر

راجع بـه تصـویب

صورت دارایي و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار سـاقط
خواهد شد.
بازر

یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیـه مـدیران و مـدیر عامـل مشـاهده

ميکنند به اولین مجمع عمومياطالع دهند و در صورتي که ضمن انجام ماموریت خـود از وقـوع جرمـي مطلـع
شوند باید به مرجع قضایي صالحیتدار اعالم نموده و نیز جریان را به اولینمجمع عمومي گزارش دهند.
تبصره :1در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانوني بازر
وظیفه او را بازر
تبصره :2بازر

اصـلي و یـا خـودداری از انجـام وظـایف قـانوني

عليالبدل انجام خواهد داد.
موظف است یک نسخه از گزارش مذکور را به دبیرخانه شورا نیز تسلیم نماید.
بخش هفتم
سال مالی و حسابهاي شرکت

ماده  )38سال مالی
سال مالي شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز ميشود و روز آخر اسفند همان سال به پایان ميرسد اولین
سال مالي شرکت از تاریخ تأسیس تا آخر اسفند ماه همان سال ميباشد.
ماده  )39صورتحساب ششماهه
هیئتمدیره باید طبق ماده  137الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت حداقل هر شش ماه یکبار خالصه
صورتهای مالي شرکت را تنظیم کرده به بازر

بدهد.
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ماده  )40حسابهاي ساالنه
هیئتمدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالي طبق ماده  232الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون
تجارت صورتهای مالي شرکت را در پایان سال به ضمیمه گزارشي درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت طي
سال مالي مزبور تنظیم کند .اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومي
عادی ساالنه در اختیار بازر

گذاشته شود تا پس از رسیدگي با گزارش بازر

به مجمع عمومي صاحبان سهام

تقدیم گردد.
تبصره :صورتهای مالي باید مطابق استانداردهای حسابداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این
اساسنامه تهیه شود.
ماده  )41تقدیم ترازنامه
ترازنامه هر سال مالي باید حداکثر ظرف مدت  4ماه پس از انقضای سال مالي شرکت برای تصویب به مجمع
عمومي صاحبان سهام تقدیم گردد.
بخش هشتم
انحالل و تصفیه
ماده  )42انحالل و ورشکستگي شرکت ،در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به نحو اختیاری و اجباری انجام
ميپذیرد .ترتیبات انحالل و ورشکستگي شرکت باید به نحوی انجام پذیرد که تعهدات شرکت درمقابل اشخاص
به طور کامل با اولویت پرداخت بدهيها انجام شود.
ماده  )43انحالل اختیاري:
 -1-43انحالل اختیاری شرکت ،با رعایت قانون تجارت ،الیحه قانوني اصالح قسـمتي از قـانون تجـارت مصـوب
اسفند ماه  ،1347مفاد دستورالعمل ناظر بر تأسیس ،فعالیت ،نظارت و انحالل شرکتهای اعتبارسـنجي و سـایر
مقررات مربوط صورت ميگیرد.
 -2-43انحالل اختیاری شرکت ،منوط به موافقت شورای سنجش اعتبار و طي مراحل قانوني ميباشد.
 -3-43به منظور أخذ موافقت از شورای سنجش اعتبار  ،شرکت تقاضای خـود را همـراه بـا مـدارکي کـه مؤیـد
موافقت حداقل دو سوم سهامداران با انحالل اختیاری و تسویه کامل بدهيها و تعهدات ،صورتهای مالي شرکت
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در زمان توافق برای انحالل منضم به گزارش بازر

قانوني و حسابر

مسـتقل بـه دبیرخانـه شـورای سـنجش

اعتبار تسلیم نماید.
 -4-43پس از موافقت شورای سنجش اعتبار ،مجمع عمومي فوقالعاده شرکت به پیشنهاد هیئتمدیره ميتواند
رأی به انحالل اختیاری شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیئتمدیره باید شامل دالیل و عواملي باشد که اعضای
هیئتمدیره به استناد آن ،پیشنهاد انحالل اختیاری شرکت را ارائه نمودهاند .این گـزارش بایـد قبـل از طـرح در
مجمع در اختیار حسابر

مستقل و بازر

قانوني شرکت قرارگرفته و با اظهارنظر حسابر

مسـتقل و بـازر

قانوني به مجمع ارائه شود .تصمیمگیری در خصوص پیشنهاد هیئتمدیره بدون قرائت گزارش حسابر
و بازر

مستقل

قانوني در مجمع امکان پذیر نميباشد.

 -5-43شورای سنجش اعتبار تقاضای انحالل اختیاری شرکت اعتبارسنجي را ظـرف مـدت یـک مـاه بررسـي و
نتیجه را به هیئتمدیره شرکت اعالم مينماید.
ماده  )44انحالل اجباري :
انحالل اجباری شرکت با رعایت قانون تجارت ،الیحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند ماه
 ،1347مفاد دستورالعمل ناظر بر تأسیس ،فعالیت ،نظارت و انحالل شرکتهای اعتبارسنجي و سایر مقررات
مربوط صورت ميگیرد.
بخش نهم
متفرقه

ماده  )45هرگونه تغییر در محل فعالیت ،نحوه محاسبات و الگوهای کمي و کیفي مورد استفاده جهت تعیین
امتیاز اعتباری اشخاص و یا تهیه گزارش اعتباری و نیز هرگونه تغییری که نیازمند ارسال به مراجع ثبتي جهت
ثبت تغییرات است ،مستلزم تصویب قبلي مجمع عمومي فوقالعاده و تائید آن توسط شورا ميباشد.
ماده  )46چنانچه هرگونه خدمات اعتبارسنجي مربوط به صـاحبان سـهام از شـرکت درخواسـت شـود گـزارش
مربوط پس از اعمال نظارت حرفهای قابل صدور بوده و یک نسخه از گزارش مذکور بالفاصـله پـس از صـدور در
اختیار بازر

قرار ميگیرد .بازر

باید آن را بررسي و نظر خود را به مجمع عمومي عادی ساالنه گزارش نماید.

ماده  )47طراحي و پیادهسازی نظام کنترلهای داخلي ،مطابق با حداقل الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی
الزامي است.
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ماده  )48شرکت ،اوراق بازرگاني ،اسناد و دفاتر خود را مطابق با قوانین مربوطه و ضوابط اعالم شده بانک
مرکزی ،نگهداری و امحاء مينماید.
ماده  )49شرکت ،بر اسا

استانداردهای حسابداری  ،عملیات حسابداری ،دفترداری و تهیه و تنظیم صورتهای

مالي خود را انجام ميدهد.
ماده  )50بانک مرکزی ج.ا .ایران ،بر فعالیت شرکت ،مطابق این اساسنامه ،مصوبات شورای سنجش اعتبار و سایر
ضوابط مربوطه نظارت مينماید.
بخش دهم
موارد پیش بینی نشده
ماده  )51در مورد مسائلي که در این اساسنامه پیشبیني نشده است بر اسا

الیحه قانوني اصالح قسمتي از

قانون تجارت و سایر قوانین مربوط عمل خواهد شد.
ماده  )52هرگونه تغییر در اساسنامه ميبایست به تأیید قبلي شورا رسانده شود.
این اساسنامه در  52ماده و  11تبصره در جلسه مورخ  ...........به تصویب مجمع عمومي موسـس رسـید و ذیـل
تمام صفحات آن امضاء شد و مورد تائید شورای سنجش اعتبار قرار گرفت.
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