اساسنامه شرکت بيمه آسماری (سهامي خاص)

فصل اول :تشکيل شرکت ،نام ،تابعيت ،موضوع ،مدت و مرکز اصلي شهر
ماده اول -تشکيل شرکت
به موجب اساسنامه حاضر و به استناد ماده  82الحاقي به قانون چگونگي اداره مناطق آزاد-تجاري -صنعتي جمهوري
اسالمي ايران و مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق مذکور با رعايت اليحه قانوني اصالح قسمتي از
قانون تجارب مصوب اسفندماه  7431و ساير قوانين و مقررات جاريه مناطق آزاد ،شرکت بيمه آسماري (سهامي
خاص) که از اين پس به اختصار «شرکت» ناميده مي شود ،تشکيل مي گردد.
ماده دوم -نام ،نوع و تابعيت شرکت
نام شرکت عبارتست از :شرکت بيمه آسماري (سهامي خاص) با تابعيت ايراني که تابعيت آن غيرقابل تغيير است.
ماده سوم -موضوع شرکت
 انجام عمليات بيمه اي مستقيم در کليه رشته ها با رعايت مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزادکه در محدوده پروانه صادره توسط بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران باشد.
 انجام هر نوع عمليات و معامالتي که مستقيماً با موضوع شرکت در ارتباط باشد. سرمايه گذاري از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي فني و قانوني در چارچوب ضوابط مصوب شورايعالي بيمه.ماده  -4مدت شرکت
شرکت براي مدت نامحدود تشکيل مي شود.
ماده  -5مرکز اصلي شرکت وشعب آن
مرکز اصلي شرکت منطقه آزاد کيش مي باشد ،انتقال مرکز اصلي شرکت از منطقه آزاد کيش به مناطق ديگر آزاد
تجاري صنعتي با اطالع بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و تصويب مجمع عمومي فوق العاده است .تعيين يا تغيير
نشاني مرکز اصلي شرکت يا ايجاد شعب در مناطق آزاد بنا به تصويب هيئت مديره و اطالع بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي ايران صورت خواهد گرفت .تأسيس و انحالل شعب در خارج از مناطق آزاد با پيشنهاد مديرعامل و تصويب
هيئت مديره و موافقت بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.
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فصل دوم :سرمايه و سهام شرکت

ماده  -6سرمايه و تعداد سهام
مبلغ  822،222،222،222ريال (دويست ميليارد ريال) است که به دويست ميليون سهم با نام يکهزار ريالي مي باشد
که تماماً پرداخت گرديده است.
ماده  -7سهامداران شرکت
تعداد  5نفر اشخاص حقوقي وتعداد  765نفر اشخاص حقيقي
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ماده  -8اوراق سهام
اوراق سهام شرکت با نام است .اوراق سهام متحدالشکل ،چاپي ،داراي شماره ترتيب و با امضاء قلمي مدير عامل و يکي
از اعضاي اصلي هيئت مديره و به مهر شرکت ممهور مي گردد.
ماده  -9انتقال سهام
انتق ال سهام بايد در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .تملک هر يک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقررات
اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و همچنين کليه ضوابط و مقررات جاري شرکت خواهد بود .هرگونه تغيير
در سهامداران عمده حداکثر تا  8هفته مي بايست به اطالع بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران برسد.
ماده  -01مسئوليت صاحبان سهام
مسئوليت صاحبان سهام محدود به ارزش اسمي سهام آنها مي باشد.
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فصل سوم :تغييرات در سرمايه شرکت

ماده  -00افزايش يا کاهش سرمايه
افزايش يا کاهش سرمايه شرکت باتصويب مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و مستلزم کسب موافقت کتبي
بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران خواهد بود.
ماده  -01حق تقدم در خريد سهام جديد
درصورت افزايش سرمايه ،صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامي که مالکند حق تقدم خواهند
داشت .ترتيب استفاده از اين حق تقدم طب ق مقررات اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارب مصوب اسفند
 7431خواهد بود.

ماده  -01سلب حق تقدم
مجمع عمومي فوق العاده اي که افزايش سرمايه را تصويب نموده مي تواند براساس مواد  761و  762قانون تجارب
حق تقدم را از سهامداران موجود سلب و نحوه ارائه و فروش سهام جديد را معين نمايد.
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فصل چهارم :ارکان شرکت
ماده  -04مجمع عمومي مؤسس
مجمع عمومي مؤسس يکبار در بدو تأسيس شرکت تشکيل گرديده و موجوديت آن با انجام وظايف مندرج
در ماده  75خاتمه يافته تلقي مي گردد.
ماده  -05وظايف مجمع عمومي مؤسس
بررسي ،طرح و اصالح اساسنامه و نهايتاً تصويب آن ،انتخاب اعضاء اولين هيئت مديره شرکت و بازرسان قانوني (اصلي
و علي البدل) و تعيين روزنامه کثيراالنتشار براي درج هرگونه اطالعيه و دعوت نامه تا تشکيل اولين مجمع عمومي
عادي.
ماده  -06مقرررات مشترک مجامع عمومي
م جمع عمومي اجتماع صاحبان سهام است که بطور عادي يا فوق العاده تشکيل مي گردد .دعوت مجامع عمومي با
هيئت مديره خواهد بود ،لکن در مواقع مقتضي بازرس شرکت نيز مي تواند نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام
نمايد .عالوه بر آن سهامداراني که حداقل داراي  %82سهام شرکت مي باشند نيز مي توانند با رعايت تشريفات مقرر
در اليحه اصالح قسمتي از قانون تجارت،,مجمع عمومي را دعوت نمايند.
ماده  -07معرفي نمايندگان صاحبان سهام
معرفي نمايندگان صاحبان سهام بايد کتبي و داراي شماره و تاريخ بوده و ممضي به امضاء يا امضاهاي مجاز آن باشد.
ماده  -08دعوت مجامع عمومي
براي تشکيل مجامع عمومي ،از طريق درج آگهي در روزنامه کثيراالنتشاري که آگهي هاي مربوط به شرکت در آن
منتشر مي گردد و همچنين درج آگهي در سايت اينترنتي رسمي شرکت ،از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد.
دستور جلسه ،تاريخ ،ساعت و محل تشکيل مجمع ،در آگهي ذکر خواهد شد.
ماده  -09محل تشکيل مجامع عمومي
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مرکز اصلي شرکت و يا در محلي که در آگهي دعوت ارسالي براي
صاحبان سهام تعيين مي شود تشکيل خواهد شد.
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ماده  -11فاصله بين دعوت و تشکيل مجامع عمومي
در صورتيکه تشکيل مجمع عمومي به موجب آگهي صورت پذيرد فاصله بين تاريخ دعوت و تشکيل هر يک از جلسات
مجامع عمومي عادي و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده  -10هيئت رئيسه مجمع
مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده به رياست رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره تشکيل خواهد گرديد مگر
مواقعي که انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا کليه آنها جزء دستور جلسه مجمع عمومي باشد که در اينصورت رئيس
مجمع از بين سهامداران حاضر در جلسه به اکثريت نسبي انتخاب خواهد شد.
ماده  -11تمديد جلسات (تنفس)
هر گاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندر ج در دستور جلسه مورد بحث و اتخاذ تصميم واقع نشود رئيس مجمع
مي تواند با تصويب مجمع اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعدي را که نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين کند.
ماده  -11صورتجلسه
از مذاکرات و تصميمات مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده صورتجلسه اي توسط منشي تهيه مي شود که به
امضاء هيئت رئيسه مجمع رسيده و يک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداري خواهد شد.
ماده  -14مجمع عمومي عادی
مجمع عمومي عادي شرکت مي بايست الاقل سالي يکبار ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شرکت
تشکيل گردد.
ماده  -15حد نصاب مجمع عمومي عادی
در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان ]درصد سهام با رعايت مفاد  21اليحه اصالحي قسمتي از قانون تجارت[
درصد سهامي که حق رأ ي دارند ضروري است .اگر در اولين دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشود ،مجمع براي بار دوم
دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي که حق راي دارند رسميت داشته و تصميم گيري خواهد کرد.
مشروط بر اينکه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.
ماده  -16اکثريت در مجمع عمومي عادی
در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اکثريت حداقل نصف بعالوه يک آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه
رسمي معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
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ماده  -17اختيارات مجمع عمومي عادی
اختيارات مجمع عمومي عادي به قرار ذيل است:
 استماع گزارش هيئت مديره راجع به عمليات ،اوضاع عمومي و امور شرکت و گزارش بازرس راجع به وضع
شرکت ،ترازنامه ،حساب سود و زيان و ساير صورت هاي مالي تقديمي هيئت مديره.
 شور در خصوص گزارشات فوق ،رسيدگي ،تصويب يا رد يا تصحيح ترازنامه و حساب سود و زيان و
محاسبات شرکت.
 تعيين سود خالص شرکت ،تصويب سودي که بايد تقسيم شود و همچنين تعيين مواقع و محل پرداخت آن
طبق پيشنهاد هيئت مديره.
 نصب ،تعويض ،عزل يا تجديد انتخاب هيئت مديره ،بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حقوق اعضاء هيئت
مديره موظف.
 تعيين حق حضور و پاداش اعضاء هيئت مديره موظف و غيرموظف و همچنين تعيين حق الزحمه بازرس
اعم از اصلي و علي البدل.
 تعيين روزنامه هاي کثير االنتشار که هرگونه آگهي مربوط به شرکت در آن منتشر مي گردد.
 ا تخاذ تصميم درمورد هرگونه موضوعي که در دستور جلسه بوده و در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده
نباشد.
تبصره :تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان بايد پس از استماع گزارش بازرس يا بازرسان اصلي يا برحسب مورد
بازرس علي البدل بعمل آيد در غيراينصورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده -18حد نصاب مجمع عمومي فوق العاده
مجمع عمومي فوق العاده با توجه به مفاد ماده  23قانون تجارت رسميت مي يابد.
ماده  -19اکثريت در مجمع عمومي فوق العاده
تصميمات مجمع عمومي فوق العاده همواره با اکثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده  -11اختيارات مجمع عمومي فوق العاده
هرگونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه يا انحالل شرکت موکول به موافقت بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران
و در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
ماده  -10ثبت صورتجلسات
در موارديکه تصميمات مجامع عمومي متضمن يکي از موارد ذيل باشد يک نسخه از صورتجلسه مجمع بايد جهت
ثبت به مرجع ثبت شرکتها و ظرف مدت  75روز به بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران ارسال گردد.
 انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان
 تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان
 کاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه
 انحالل شرکت و نحوه تسويه آن
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فصل پنجم :هيئت مديره
ماده  -11تعداد اعضای هيئت مديره
با رعايت مواد  22اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت و مواد  5و  72مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات
بيمه در مناطق آزاد تجاري -صنعتي شرکت بوسيله هيئت مديره اي مرکب از  3نفر عضو اصلي که مجمع عمومي
انتخاب خواهد نمود ،اداره خواهد شد .تعداد سهام وثيقه هر يک از اعضاء هيئت مديره حداقل يکصد سهم مي باشد.
ماده  -11مدت ماموريت هيئت مديره
مدت ماموريت مديران  8سال است و تا زمانيکه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مديران جديد را انتخاب ننموده
است ،مديران فعلي مسئول اداره امور شرکت خواهند بود.
ماده  -14رئيس و نايب رئيس هيئت مديره
هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت مديره يک رئيس و يک نائب رئيس براي هيئت مديره تعيين
مي نمايد .مدت رياست رئيس و نيابت نائب رئيس بيش از مدت عضويت آنها در هيئت مديره نخواهد بود .هيئت
مديره از بين خود يا خارج يک نفر را هم به سمت منشي براي يکسال تعيين خواهند نمود .رئيس و نائب رئيس و
منشي قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود.
ماده  -15مواقع تشکيل جلسات هيئت مديره
هيئت مديره بطور هفتگي يا ماهيانه يا به دعوت کتبي رئيس يا نايب رئيس يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره و يا به
دعوت مديرعامل در هر موقع که ضرورت ايجاد کند تشکيل جلسه خواهد داد .دستور جلسه در دعوتنامه قيد خواهد
شد.
ماده  -16محل تشکيل جلسات هيئت مديره
جلسات هيئت مديره در مرکز اصلي شرکت يا در محل ديگري که در دعوتنامه تعيين شده باشد تشکيل خواهد شد.
ماده  -17حد نصاب و اکثريت الزم برای رسميت جلسه
براي تشکيل جلسه هيئت مديره حضور دو سوم از اعضاي هيئت مديره الزم است و تصميمات بايد با تصويب اکثريت
اعضاء هيئت مديره اتخاذ گردد.
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ماده  -18صورتجلسات هيئت مديره
براي هر يک از جلسات هيئت مديره بايد صورتجلسه اي توسط هيئت مديره تنظيم و الاقل به امضاء اکثريت مديران
حاضر در جلسه برسد .در صورتجلسات هيئت مديره نام مديراني را که حضور دارند يا غايب مي باشند و خالصه اي از
مذاکرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با ذکر تاريخ در آن قيد مي گردد .هر يک از مديران که با تمام يا
قسمتي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود .تصميم امضاء شده توسط
مديران بجا ي صورتجلسه هيئت مديره نگهداي خواهد شد .صورتجلسات هيئت مديره بايد داراي شماره مسلسل و
تاريخ بوده و در دفتر شرکت بايگاني شود.
ماده -19اختيارات هيئت مديره
هيئت مديره براي هرگونه اقدامي بنام شرکت و انجام هر نوع عمليات و معامالتي که مربوط به موضوع شرکت بوده و
اتخاذ تضميم درباره آنها صريحاً در صالحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات تام است .هيئت مديره
از جمله اختيارات زير را دارا مي باشد:
 نمايندگي شرکت در برابر اشخاص ثالث و کليه ادارات دولتي و مؤسسات خصوصي.
 تصويب آئين نامه داخلي شرکت به پيشنهاد مديرعامل و يا هر يک از اعضاء هيئت مديره.
 اعطاء و لغو مجوز نمايندگي و تأسيس و انحالل شعب در مناطق آزاد.
 اعطاء نمايندگي و يا تأسيس شعبه در خارج از مناطق آزاد و خارج از کشور و يا انحالل هر يک از آنها.
 تهيه و تصويب آئين نامه و دستور العمل هاي استخدامي ،مالي ،معامالتي و بيمه گري.
 تهيه و تنظيم بودجه ساالنه براساس برنامه هاي شرکت در چارچوب موضوع شرکت و پيشنهاد آن به مجمع
عمومي.
 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات و بستن آن.
 دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن از اصل و متقرعات.
 تعهد ،ظهرنويس ،قبولي ،پرداخت و واخواست اوراق تجاري.
 انعقاد هر نوع قرارداد ،موافقتنامه ،مبادله نامه با شرکتها و بانکها و ادارات دولتي و اشخاص ،اقاله ،فسخ،
ابطال و اصالح آنها در چارچوب موضوع شرکت.
 خريد و فروش زمين ،ساختمان و ساير اموال غير منقول با رعايت بودجه مصوب مجمع عمومي عادي.
 واگذاري و تحصيل هرگونه حق کسب و پيشه و تجارت (سرقفلي).
 مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه عالمت تجاري.
 اجاره و استجاره ،واگذاري و فسخ اجاره و تقاضي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل
و مراکز و تخليه عين مستاجره و تقاضاي تجديدنظر در رأي يا اجراي آن.
 به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها.
 تحصيل اعتبار از بانکها و شرکتها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز.
 رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غيرمنقول و فک آن ولو کراراً با موافقت بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي ايران.
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کليه اختيارات مذکور در ماده  45قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني از اقامه
هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا تسليم به دعوي يا انصراف از آن اعم از حقوقي و کيفري با داشتن
تمام اختيارات در امر دادرسي از حق تجديدنظر پژوهش ،فرجام ،اعاده دادرسي ،مصالحه و سازش ،ادعاي
جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ،تعيين جاعل ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با اختيار يا
بدون اختيار صلح وبطور کلي استفاده از کليه حقوق و اجراي کليه تکاليف ناشيه از قانون داوري ،تعيين
وکيل براي دادرسي و غيره با عزل و تجديد انتخاب او يا تعيين وکيل ديگري به جاي او بدون حق توکيل و
با حق توکيل غير ولو کراراً تعيين مصدق و کارشناس ،اقرارخواه در ماهيت دعوي و خواه به امري که کامالً
قاطع دعوي باشد ،دعوي خسارت ،استرداد دعوي ،جلب اشخاص ثالث ،دفاع از دعوي ثالث و اقدام به دعوي
متقابل و دفاع از آن ,تامين مدعي به ،تقاضاي توقيف اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطاي مهلت براي
پرداخت مطالبات شرکت ،درخواست صدور برگ اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محکوم به ،چه در
دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.
تعيين ميزان استهالک دارائيها.
تنظيم خالصه صورت دارائي و قروض شرکت هر  6ماه يکبار و دادن آن به بازرس يا بازرسان شرکت با
رعايت مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران.
تنظيم صورت دارائي و ديون شرکت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و
حساب سود و زيان شرکت طبق ماده  848اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب اسفند
 7431با رعايت مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري -صنعتي
جمهوري اسالمي ايران.
دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
پ يشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر اندوخته هاي قانوني موضوع مواد  732و  842قانون تجارت با رعايت
مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد-تجاري صنعتي جمهوري اسالمي ايران.
پيشنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام با رعايت مقررات تأسيس و فعاليت بيمه در مناطق آزاد تجاري-
صنعتي جمهوري اسالمي ايران.
پيشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومي.

ماده  -41پاداش اعضاء هيئت مديره
پاداش و حق حضور اعضاء هيئت مديره بر حسب حضور هر يک از مديران در جلسات هيئت مديره با رعايت قانون
تجارت توسط مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده  -40مسئوليت اعضاء هيئت مديره
مسئوليت هر يک از اعضا هيئت مديره شرکت طبق اساسنامه و مقررات و قوانين جاري کشور است.

ماده -41معامالت مديران با شرکت
اعضاي هيئت مديره و مديرعامل شرکت و همچنين مؤسسات و شرکتهايي که اعضاي هيئت مديره يا مديرعامل
شرکت شريک يا عضو هيئت مدير ه يا مديرعامل آنها باشند نمي توانند بدون کسب اجازه هيئت مديره در معامالتي
که با شرکت يا به حساب شرکت مي شود بطور مستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع يا سهيم شوند و درصورت
اجازه نيز مفاد ماده  781اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت الزم الرعايه مي باشد.
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ماده  -41مديرعامل
هيئت مديره با رعايت مواد  5و  72مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهوري
اسالمي ايران بايد يک نفر شخص حقيقي را از بين اعضاي خود يا از خارج به عنوان مديرعامل شرکت برگزيند و
حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق ساير ش رايط استخدامي او را تعيين کند .هيئت مديره مي تواند قسمتي از
اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد حق توکيل با موافقت هيئت مديره خواهد بود .درصورتيکه مديرعامل
عضو هيئت مديره باشد دوره تصدي مديريت او از مدت عضويت او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود .مديرعامل
شرکت نمي تواند رئيس هيئت مديره شرکت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي عادي و يا
فوق العاده.
تبصره  :0مديرعامل باالترين مقام اجرائي شرکت است.
تبصره  :1نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيئت مديره به اداره
ثبت شرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود و حداکثر ظرف دو هفته به بيمه مرکزي جمهوري
اسالمي ايران ارسال گردد.
تبصره  :1هيئت مديره در هر موقع مي تواند مديرعامل را عزل نمايد.
ماده  -44صاحبان امضاء مجاز
نامه ها و اسناد تعهدآور بايستي به امضاء مديرعامل و يکي از اعضاء هيئت مديره و يا حداقل دو امضاء مجاز که توسط
هيئت مديره تعيين مي گردد باشد.
تبصره :امضاي چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء به ترتيبي که در آئين نامه مالي مشخص مي گردد معتبر
مي باشد.
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فصل ششم -بازرس
ماده  -45ترتيب انتخاب و وظايف بازرس
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده يک يا چند بازرس اصلي و يک بازرس علي البدل براي مدت يکسال تعيين
مي نمايد .بازرس اصلي و بازرس علي البدل از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب مي شوند و بايد حسابرس
مستقل حرفه اي و مورد تائيد سازمان حسابرسي و يا حسابرس معتبر بين المللي باشند .بازرس و بازرسان بايد درباره
صحت صورت دارائي و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اي که مديران براي تسليم به مجمع
عمومي تهيه مي کنند و همچنين درباره صحت مطالب و اطالعاتي که مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند
اظهار نظر کنند و گزارش جامعي راجع به وضع شرکت به مجمع عمومي عادي تسليم کنند .گزارش بازرس و بازرسان
بايد القل ده ( ) 72روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت اعضاء مجمع ارسال گردد .تصميماتي که بدون
قرائت گزارش بازرس يا بازرسان راجع به تصويب صور ت دارائي و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت که از طرف
مجمع عمومي اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود .بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل قابل عزل و تجديد
انتخاب مي باشند.
ماده  -46اشخاص مشروحه زير نمي توانند بعنوان بازرس (اعم از اصلي يا علي البدل) انتخاب شوند.
الف -اشخاص مذکور در ماده  777اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت.
ب -اعضاي هيئت مديره و مدير عامل.
ج -اقرباي نسبي و سببي اعضاي هيئت مديره و مديرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم.
د -هر کس که خود و يا همسرش از اشخاص مندرج در بند ب موظفاً حقوق دريافت مي کند.
ماده  -47اختيارات بازرس
بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و
اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسيدگي قراردهند.
ماده  -48مسئوليت بازرس
مسئول يت بازرس اصلي يا برحسب مورد بازرس علي البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده 753
اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت و ماده  88مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد
تجاري-صنعتي جمهوري اسالمي ايران مي باشد.
ماده  -49حق الزحمه بازرس
حق الزحمه بازرس يا بازرسان را مجمع عمومي عادي تعيين مي کند.
ماده  -51معامالت بازرس با شرکت
بازرس نمي تواند در معامالتيکه با شرکت و يا به حساب شرکت انجام مي شود (بطور مستقيم يا غيرمستقيم) ذينفع
واقع شود.

12

فصل هفتم -سال مالي و حسابهای شرکت
ماده  -50سال مالي
سال مالي شرکت روز اول فروردين ماه هر سال آغاز مي شود و روز آخر اسفندماه همان سال به پايان مي رسد.
ماده  -51صورتحساب دوره ای
هيئت مديره بايد طبق ماده  741اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت الاقل هر شش ( )6ماه يکبار صورت
دارائي و قروض شرکت را تنظيم کرده و به بازرس بدهد.
ماده  -51حسابهای ساالنه
هيئت مديره شرکت مکلف است پس از انقضاي هر سال مالي طبق ماده  848اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون
تجارت صورت دارائي و ديون شرکت را در پايان آن سال و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد سود و زيان شرکت را
به ضميمه گزارش کامل و مشروحي درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت طي سال مالي براي ارائه به مجمع عمومي
تنظيم کند .اسناد مذکور در اين ماده بايد حداقل چهل روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه در اختيار
بازرس يا بازرسان گذاشته شود تا پس از رسيدگي به همراه گزارش بازرس به مجمع عمومي صاحبان سهام تقديم
گردد.
ماده  -54اقالم ترازنامه – استهالک ها
ارزيابي دارائيهاي شرکت طبق موازين و اصول صحيح حسابداري بعمل خواهد آمد .در ترازنامه بايد استهالک اموال و
اندوخته هاي الزم درنظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهالک و اندوخته ها سود قابل تقسيم باقي نماند و يا
کافي نباشد .پائين آمدن ارزش دارائي ثابت خواه در نتيجه استفاده و خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر
بايد در استهالک منظور گردد .براي جبران کاهش احتمالي ارزش ساير اقالم دارائي و زيانها و هزينه هاي احتمالي
بايد ذخيره الزم منظ ور گردد .تعهداتي که شرکت آن را تضمين کرده بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.
ماده  -55تقديم صورتهای مالي
صورتهاي مالي هر سال که طبق نمونه مصوب شورايعالي بيمه تهيه خواهد شد بايد پس از رسيدگي و اظهارنظر
حسابرسان معتبر و يا مورد تاييد سازمان حسابرسي ظرف مدت  3ماه پس از انقضاي سال مالي شرکت براي تصويب
به مجمع عمومي صاحبان سهام و حداکثر  6ماه پس از انقضاي دوره مالي به بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران
تقديم و در يکي از روزنامه هاي کثير االنتشار تهران و منطقه درج شود.
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ماده  -56مفاصا
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي توسط مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب مديران براي همان
دوره مالي خواهد بود.
ماده -57سود خالص
سود خالص شرکت در هر سال عبارت است از :درآمد حاصل در همان سال منهاي کليه هزينه ها و استهالکها و
ذخيره ها.
ماده  -58اندوخته های قانوني و اختياری
از سود خالص شرکت پس از وضع زيانهاي واره در سالهاي قبل بايد معادل يک بيستم آن بر طبق مفاد ماده 74
مقررات تاسيس در مناطق آزاد و مواد  732و  842اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت بعنوان اندوخته هاي
قانوني منظور شود .به پيشنهاد هيئت مديره و تص ويب مجمع عمومي عادي ممکن است قسمتي از سود ويژه براي
تشکيل اندوخته هاي مخصوص و فني کنار گذاشته شود.
ماده  -59سود قابل تقسيم
سود قابل تقسيم عبارتست از سود خالص سال مالي شرکت منهاي زيان سالهاي مالي قبل و اندوخته قانوني و ساير
اندوخته هاي اختياري بعالوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل که تقسيم نشده است .تقسيم سود و اندوخته بين
صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و درصورت وجود سود ،تقسيم ده درصد از سود
ويژه ساالنه شرکت بين صاحبان سهام الزامي است .سود سهام بايد حداکثر ظرف مدت  2ماه پس از تصميم مجمع
عمومي عادي به حساب صاحبان سهام پرداخت گردد.
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فصل هشتم -انحالل و تسويه
ماده  -61انحالل :شرکت در موارد زير منحل مي شود
 در مواردي که بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه از ميان برود هيئت مديره مکلف است طبق ماده
 737اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را
دعوت نمايد تا موضوع انحال يا بقا شرکت مورد شور و راي واقع شود .هر گاه مجمع مزبور رأي به انحالل
شرکت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات قانون تجارت و مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات
بيمه در مناطق آزاد سرمايه شرکت را به مبلغ سرمايه موجود کاهش دهد در صورتيکه هيئت مديره شرکت
به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت ننمايد يا مجمعي که دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات
قانوني تشکيل گردد هرذينفعي مي تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحيت دار درخواست کند.
 در موارد مذکور در ماده  711اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت.
ماده -60تسويه
شرکت از نظر ادغام و انتقال عمليات ،انحالل و ورشکستگي تابع مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق
آزاد و مطابق قانون تأسيس بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران و بيمه گري مي باشد.
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فصل نهم -متفرقه
ماده 61
حداکثر هر خطري که شرکت مي تواند بيمه کند  82درصد مجموع سرمايه ،اندوخته و ذخائر فني به استثناء ذخيره
خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر آنکه شرکت براي مازاد بر آن تحصيل بيمه اتکائي نمايد.
تبصره :مجمع عمومي مي تواند براساس پيشنهاد هيئت مديره و تائيد بيمه مرکزي جمهوري اسالمي ايران بيست
درصد ( )%82مذکور در اين ماده را به حداکثر پنجاه درصد ( )%52افزايش دهد.
ماده 61
هرگونه تغيير و اصالحات بعدي در اين اساسنامه با رعايت مقررات تأسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد و
حسب تصويب مجمع عمومي فوق العاده و با رعايت مقررات قانوني و پس از کسب موافقت کتبي بيمه مرکزي
جمهوري اسالمي ايران مجاز خواهد بود.
ماده  -64موضوعات پيش بيني نشده
مسائلي که در اساسنامه حاضر پيش بيني نشده است مشمول مقررات تاسيس و فعاليت مؤسسات بيمه در مناطق آزاد
تجاري -صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  11/6/2هيئت وزيران و اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت و
ساير قوانين جاريه از جمله مقررات خاص مرتبط به مناطق آزاد تجاري-صنعتي خواهد بود.
ماده 65
اين اساسنامه در نه فصل و  65ماده و  1تبصره توسط مجمع عمومي مؤسس شرکت بيمه آسماري تصويب گرديد.
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