
  

        طوسيطوسيطوسيطوسي    بنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصير

  عام يسهام يتعاون يها شركت در يبند بلوك نحوه يياجرا نامه نييآ

  ك43080ت/104175  شماره نامه تصويب

  24/5/1388 مورخ  

  اساسي قانون 138 اصل موضوع كميسيون نامه تصويب

  

 و اجتماعي اقتصادي، توسعه چهارم برنامه قانون از موادي اصالح قانون به مربوط هاي نامه آيين تصويب عضوكارگروه وزيران

 اصل استناد به - 1387 مصوب - اساسي قانون چهارم و چهل اصل كلي هاي سياست اجراي و ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

 مورخ ه41633ت/186084 شماره نامه تصويب رعايت با و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون هشتم و سي و يكصد

  :نمودند تصويب زير شرح به را عام سهامي تعاوني هاي شركت در بندي بلوك نحوه اجرايي نامه آيين ، 14/10/1387

  :شوند يم برده كار به مربوط مشروح يمعان در نامه، نييآ نيا در ريز اصطالحات و ها واژه -1 ماده

 ياجرا و رانيا ياسالم يجمهور يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد توسعه چهارم برنامه قانون از يمواد اصالح قانون :قانون -1

  .ياساس قانون چهارم و چهل اصل يكل يها استيس

 ليتشك قانون در مذكور يها تيمحدود و تجارت قانون تيرعا با كه عام يسهام شركت ينوع: عام يسهام يتعاون شركت -2

  .شود يم دهينام »شركت« نامه نييآ نيا در بعد به نيا از و شود يم

  .شركت در سهم صاحب يحقوق اي يقيحق شخص هر: سهامدار -3

  .نباشد شتريب شركت سهام كل درصد صدم كي از او ميمستق ريغ و ميمستق سهام زانيم كه سهامدار هر :خرد سهامدار -4

 ندهينما كي به را يعموم مجمع در خود يرأ اعمال و حضور حق داوطلبانه گروه، كي قالب در كه سهامدار چند :بلوك -5

  .كنند يم ضيتفو



 در يرأ اعمال و حضور حق ضيتفو و ندهينما انتخاب يبرا سهامداران از داوطلبانه نفره چند يها گروه جاديا :يبند بلوك -6

  ).12( ماده) 5(بند موضوع يها شركت خصوص در يعموم مجمع

 يالسع حق افتيدر مقابل در عنوان هر به آن مجموعه ريز يواحدها اي شركت در كه يا شده مهيب كاركنان :شركت كاركنان -7

  .كنند يم كار شركت درخواست به ايمزا ريسا و سهم سود حقوق، مزد، از اعم

  .رديگ يم انجام مربوط ندگانينما انتخاب و ها بلوك جاديا يبرا كه ياقدامات :يبند بلوك فاتيتشر -8

  .هستند يعموم مجامع دعوت به موظف اي مجاز تجارت قانون اساس بر كه يمقامات :كننده دعوت مقام -9

 شده فيتكل نييتع ها بلوك ندگانينما انتخاب و شده انجام ديبا يبند بلوك فاتيتشر  ،يعموم مجمع هر يبرگزار از شيپ -2 ماده

  .است معتبر سال دو تا يبند بلوك جينتا. باشد

 زين باشند داشته سهامدار نفر پانصد از شيب سيتاس زمان در كه ييشركتها از دسته آن يبرا مؤسس يعموم مجمع يبرگزار -تبصره

  .بود خواهد مؤسس ئتيه يسو از شده هيته اساسنامه طرح براساس و يبند بلوك با

 تيرعا با رهيمد ئتيه و است ريپذ امكان يرأ صندوق استقرار و جلسه يبرگزار يها روش از يكي به ها بلوك انتخابات -3 ماده

  .كرد خواهد اعمال را مناسب روش خرد، سهامداران گسترده حضور ليتسه تيرعا و شركت صالح و صرفه

 كاركنان يبرا و شود نييتع سهامداران سكونت تجمع مراكز با متناسب ديبا ها بلوك انتخابات يها محل روش دو هر در -1تبصره

  .است مالك ها آن اشتغال تجمع مراكز زين

 مجاز مربوط مقررات تيرعا با يا انهيرا روش رينظ گريد يروشها از استفاده الزم، يها نهيزم شدن فراهم صورت در -2تبصره

  .است

 ريز ضوابط تيرعا با يبند بلوك اساس نيا بر. شد خواهد درج و نييتع يبند بلوك روش شركت، هر اساسنامه در -4 ماده

  :دارد يرا حق خود سهام زانيم به سهامدار هر بلوك، هر در و گرفت خواهد صورت

  .باشد يحقوق شخص ندهينما اي يقيحق شخص نفر پنجاه از كمتر دينبا بلوك هر سهامداران تعداد) 1

  .شود شتريب شركت سهام كل درصد ده از دينبا بلوك هر سهام) 2

  .بود خواهد يحقوق شخص ندهينما اي يقيحق شخص پانصد حداكثر بلوك هر سهامداران تعداد جلسه، يبرگزار روش در) 3

  :ابندي يم تيعضو ريز يها نسبت تيرعا با بلوك هر در سهامداران) 4

  سهم ستيدو تا سهم كي دارندگان) 1-4

  سهم هزار چهل تا سهم كي و ستيدو دارندگان) 2-4



  سهم هزار صد چهار تا سهم كي و هزار چهل دارندگان) 3-4

  باالتر و سهم كي و هزار صد چهار دارندگان) 4-4

 يحقوق شخص ندهينما اي يقيحق شخص نفر پنجاه از كمتر ،)4(بند يها گروه از كي هر در سهام دارندگان كه يصورت در -تبصره

  .نمود خواهند شركت يبعد گروه در بلوك ليتشك يبرا سهامداران باشند،

 حاضر عضو عنوان به ها بلوك انتخابات فاتيتشر در كه است مجاز يصورت در شركت يعموم مجمع در سهامدار حضور -5 ماده

 آن ندهينما قيطر از بلوك هر سهامداران يرا و دينما شركت بلوك كي در تواند يم حداكثر سهامدار هر. باشد نكرده شركت

 در تيعضو يداوطلب جمله از يسهامدار به مربوط حقوق ريسا از سهامداران يول شد، خواهد اعمال يعموم مجمع در بلوك

  .بود خواهند برخوردار رهيمد أتيه

 هر منتخب ندهينما. باشد بلوك همان عضو ديبا بلوك هر يندگينما داوطلب و كند يم نييتع ندهينما كي تنها بلوك هر -6 ماده

  .است برخوردار شركت يعموم مجمع در يرأ حق از بلوك آن در حاضر سهامداران سهام مجموع زانيم به بلوك

  .است شركت عهده به ها بلوك ندگانينما انتخابات و يبند بلوك فاتيتشر انجام يها نهيهز -7 ماده

 يآگه يط و نييتع قبل از كه ييها محل اي شركت در حضور با يريگ يرأ از قبل روز پنج حداكثر ديبا يندگينما داوطلبان -8 ماده

  .ندينما نام ثبت مربوط بلوك يندگينما يبرا است، دهيرس سهامداران اطالع به دعوت

 ندهينما كي يرو بر يجمع دسته طور به كه شركت سهام كل از درصد 10 حداكثر سهام زانيم با سهامداران از يتعداد -9 ماده

 و شركت يرسم يها يندگينما اي شركت به مراجعه با ها بلوك انتخابات يبرگزار شروع از قبل توانند يم باشند، داشته توافق

 انتخاب يحضور را خود ندهينما ها، آن ندگانينما اي) مورد حسب(كننده دعوت مقام اي رهيمد ئتيه نزد مخصوص يفرمها ليتكم

 خواهد حذف موجود يها بلوك از را مذكور سهامداران ياسام ها، فرم ليتكم از پس كننده دعوت مقام اي رهيمد ئتيه. ندينما

  .كرد

 مربوط سهامداران انگشت اثر و امضاء سهام، تعداد ،يمل شماره ،يا شناسنامه قيدق مشخصات بر مشتمل مذكور يها فرم  -تبصره

  .بود خواهد

 به بلوك هر ندهينما انتخاب و جلسه ليتشك سهامداران، دعوت نحوه جلسه، يبرگزار قيطر از ندهينما انتخاب روش در -10 ماده

  .بود خواهد است، شده ديق يعموم مجامع يبرا شركت اساسنامه در كه يقيطر

 محل و نموده ينيب شيپ را الزم داتيتمه ديبا كننده دعوت مقام ،يرا صندوق استقرار قيطر از ندهينما انتخاب روش در -11 ماده

  .برساند سهامداران اطالع به دعوت يآگه يط و نييتع را ها صندوق استقرار 

  .داشت خواهد نظارت يريگ يرا مراحل يتمام بر شركت بازرس -تبصره



 هر در خود ندهينما ليتحو و آماده را ريز موارد ،يريگ يرأ از قبل روز كي حداقل است مكلف كننده دعوت مقام -12 ماده

  :دينما هيانتخاب حوزه

  .بلوك هر سهامداران تعداد به شركت مهر به شده دييتا يرأ يها  برگه -الف

  .يرأ صندوق -ب

  .مهرشركت به شده دييتا آراء شمارش يها فرم -ج

  .يمل شماره و سهام تعداد سهامدار، شماره ،يا شناسنامه مشخصات شامل بلوك هر سهامداران ياسام -د

  .يمل شماره و سهام تعداد سهامدار، شماره ،يا شناسنامه مشخصات شامل يندگينما داوطلبان ياسام -هـ

 ،يرأ اخذ زمان در و اقدام ها بلوك سهامداران يبرا يرأ دفترچه صدور به نسبت مكلفند بخش نيا موضوع يشركتها -13 ماده

  .ندينما دييتا يمخصوص مهر به خ،يتار درج با را دفترچه در نظر مورد محل

 كننده دعوت مقام صيتشخ با و است ساعت شش حداكثر و سه حداقل يريگ يرأ مدت ،يرا صندوق استقرار روش در -14 ماده

 يرأ مخصوص دفترچه و معتبر ييشناسا مدارك داشتن دردست با آنها يرسم يوكال اي سهامداران. است ديتمد قابل ساعت سه تا

 مربوط يها برگه در را خود يرأ آن، يامضا و سهامداران ياسام فهرست با قيتطب و تيهو احراز از پس و مراجعه مربوط حوزه به

  .ندينما يم اعمال

 ندهينما باشند، نموده اعمال را خود يرا مربوط، فهرست طبق سهامداران يتمام ،يريگ يرأ مهلت انيپا از شيپ چنانچه - تبصره

  .كند اقدام) 15( ماده مطابق تواند يم كننده دعوت مقام

  .ابدي خاتمه روز پانزده ظرف حداكثر انتخابات فاتيتشر يبرگزار ها، بلوك انتخابات يها روش يتمام در  -15 ماده

 ،يا شناسنامه قيدق مشخصات شامل سهامدار تعرفه متضمن ديبا يرأ يها برگه ها، بلوك انتخابات يها روش يتمام در -16 ماده

  .باشد ربط يذ سهامدار انگشت اثر و امضاء سهام، تعداد ،يمل شماره

 پس و ييبازگشا كننده دعوت مقام ندهينما توسط شركت بازرس نظارت با يرأ صندوق ،يريگ يرأ مدت انيپا از پس -17 ماده

 ارسال با ساعت كي ظرف ديبا شدن مشخص از پس يريگ يرأ جهينت. شد خواهد مهر و الك ، يرأ يها برگه يتمام شمارش از

 ثبت آراء شمارش يها فرم در سپس شود؛ داده اطالع كننده دعوت مقام و تعاون كل اداره به يكيالكترون پست قيطر از اي و نمابر

 ميتنظ مربوط يآرا تعداد و داوطلبان يمل شماره و يا شناسنامه مشخصات ذكر با جهينت و يريگ يرأ انيجر بر ريدا يا صورتجلسه و

  .شود كننده دعوت مقام ميتسل شركت بازرس يامضا با و

  .بود خواهند شركت البدل يعل ندهينما و ياصل ندهينما ب،يترت به شتريب يآرا دارندگان - تبصره



 را خود تيشكا مستندات، هيارا با بلوك هر ندهينما انتخاب يبرگزار از پس يروزكار پنج مدت يط تواند يم نفعيذ هر -18 ماده

 از يروزكار ده ظرف تعاون وزارت. دينما ميتسل مربوطه استان تعاون كل اداره به شده حاصل جينتا و انتخابات يبرگزار نحوه از

 انتخابات ابطال ضمن موثر، تخلف وقوع صيتشخ صورت در و كند يم اعالم را خود نظر يدگيرس ضمن ات،يشكا مهلت انيپا

  .دينما يم صادر را تيشكا مورد بلوك ندهينما انتخاب تكرار دستور بلوك،

 يبرگزار امكان الزم نصاب به دنيرس وجود با ليدل هر به اي شود يم ابطال ها آن انتخابات كه ييها بلوك در انتخابات -19 ماده

 شركت سهام كل سوم كي از شده ادي يها بلوك سهم مجموع نكهيا مگر شد، خواهد تكرار شود، ينم سريم ها آن در انتخابات

 صورت نيا در. باشد نداشته وجود ها بلوك انتخابات ديتجد يبرا يكاف فرصت شركت، يعموم مجمع يبرگزار تا و بوده كمتر

 مجمع يبرگزار از بعد به ها بلوك انتخابات و ندينما شركت يعموم مجمع در شخصا توانند يم مذكور يها بلوك سهامداران

 مذكور يها بلوك سهام مجموع اي باشد داشته وجود ها بلوك انتخابات يبرا يكاف زمان چنانچه كنيل شد، خواهد موكول يعموم

 كه يطور به شود، ديتجد يعموم مجمع گونه هر يبرگزار از قبل ديبا انتخابات باشد، شتريب اي شركت سهام كل سوم كي معادل

  .باشند شده فيتكل نييتع اي انتخاب ها بلوك آن ندگانينما ،يعموم مجمع ليتشك دعوت زمان در

 البدل يعل ندهينما از يعموم مجمع كننده دعوت مقام ندگان،ينما از كي هر يقانون تيممنوع اي استعفاء فوت، صورت در -20 ماده

  .ابدي حضور يعموم مجمع جلسه در كه كرد خواهد دعوت حوزه همان

 هر اساسنامه مقررات براساس است، نشده ينيب شيپ نامه نييآ نيا در كه آنچه ها بلوك انتخابات يبرگزار فاتيتشر در -21 ماده

  .بود خواهد شركت

 رئيس جمهور –محمود احمدي نژاد 


