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  قوانین معاونت

  انرژي

 - اقتصـادي  -اجتماعي - آموزش، تحقیقات و فناوري
برنامـه و بودجـه و    - امنیت ملی و سیاسـت خـارجی  

 - صــنایع و معــادن - بهداشــت و درمــان - محاســبات
رزي، آب، منـابع  کشـاو  -قضائی و حقوقی - عمران
  زیست و محیط  طبیعی



٢ 

  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسـیده اسـت   48احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .دشو طی مراحل قانونی تقدیم می جهت
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
جهـت مغـایرت    به 1356اساسنامه فعلی شرکت ملی گاز ایران مصوب 

آن با تعدادي از اصول قانون اساسی، قانون وظایف و اختیـارات وزارت نفـت   
و قانون اساسنامه شرکت ملـی نفـت    1390، قانون نفت مصوب 1391مصوب 

حقـوقی شـوراي نگهبـان     - با عنایت به نظـرات فقهـی   و 1395ایران مصوب 
الوصـف تـدوین و تصـویب     اسنامه فعلی شرکت موصوف، معدرخصوص اس

  .شود اساسنامه شرکت ملی گاز امري الزم و ضروري تلقی می
پـذیري و   به منظور شفافیت روابط مالی شرکت ملی گاز بـا دولـت، نظـارت   

تقویت صـنعت گـاز کشـور در    ربط،  اعمال نظارت مؤثر توسط نهادهاي ذي
اقتصاد ملی، لزوم تـدوین اساسـنامه متناسـب بـا روابـط تجـاري و حقـوق        

المللی انرژي و گاز پایه، انطباق مواد و مفاد مندرج در اساسنامه با قـوانین   بین
قـانون وظـایف و اختیـارات    ) 6(و اسناد باال دستی در کشور، به استناد ماده 

، طـرح  1390قـانون نفـت مصـوب    ) 1(ده مـا ) 18(و بند  1391وزارت نفت
  :شود اساسنامه شرکت ملی گاز ایران تقدیم مجلس شوراي اسالمی می

 - آبادي ایمن جعفرزاده - سردشتی خالدي - ابطحی - نعمتی - کوهکن - ادیانی
 - گلپایگـانی  بختیار - نژاد یوسف - الماسی - الشکی احمدي - صفري - رجبی
ـ الر موسـوي  - پنـاه  ادينیکز - شیویاري - فرهنگی - اکبر کریمی  علی  - انیگ
 - افضـلی نظر  - الهوتی - ییمیرزا - پور قاضی - وند عبده ظاهري - آذري نیاز

 - رضـا کریمـی   - زنگیر فیضی - شاهی آقاپورعلی - مقصودي - احمد مرادي



٣ 

 - محمودزاده - محمداسماعیل سعیدي - نوریان - امیرحسنخانی - نانواکناري
 - سـمیه محمـودي   - سـالم امینـی   - حمداله کریمی - شهریاري  حسینعلی

 - خضـري  - کبیـري  - بدري - گلمرادي - نژاد تربتی - رنجبرزاده - پور کمالی
  بیگلري - کیا حسینی - خواه آزادي - همایون هاشمی

  
  :عنوان طرح

  اساسنامه شرکت ملی گاز ایران  
 کلیات -فصل اول

تأسیس شده  1344شرکت ملی گاز ایران که در اسفندماه سال  - 1ماده  
شـود و مطـابق ایـن     ایـن اساسـنامه شـرکت نامیـده مـی     است، از این پس در 

اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت ازجملـه قـانون نفـت    
و با اصالحات و الحاقـات بعـدي آن و قـانون وظـایف و      7/7/1366مصوب 

ایـن شـرکت از   . شـود  اداره مـی  19/2/1391  وب اختیارات وزارت نفت مصـ 
 .نفت و داراي شخصیت حقوقی مستقل است شرکتهاي اصلی تابعه وزارت

توانـد   شـرکت مـی  . اصلی شرکت در تهـران اسـت  مرکز  -2ماده 
 .کنددفاتر، شعب یا نمایندگی در داخل و خارج کشور تأسیس 

 .شرکت براي مدت نامحدود تأسیس شده است -3ماده 
اصطالحات و تعاریف منـدرج در قـانون نفـت مصـوب      -4ماده 

و اصالحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظایف و اختیارات  7/7/1366
اصالحات و الحاقـات بعـدي آن در    با 19/2/1391وزارت نفت مصوب 

 .این اساسنامه نیز معتبر است
سرمایه شرکت در زمان تصویب این اساسنامه مبلغ یکصد و  - 5ماده  

بیست و پنج هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سی و شـش میلیـون   
منقسم به یک میلیارد و دویست و پنجـاه و  ) 000/000/036/247/125(ریال 

 )360/470/252/1( دو میلیون و چهارصد و هفتاد هزار و سیصـد و شصـت  



٤ 

کلیـه سـهام   . ام بوده که تماماً پرداخت شده استلی با نسهم یکصد هزار ریا
 .شرکت متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران است

ایـن  ) 76(و ) 71(، )70(، )43(جز در موارد مذکور در مـواد   - تبصره
اساسنامه، هرنوع تغییر در سرمایه شرکت پـس از تصـویب مجمـع عمـومی     

 .شود رت نفت ارسال میالعاده، جهت طی تشریفات قانونی به وزا فوق
 وظایف، حقوق و اختیارات شرکت -فصل دوم 

موضوع فعالیت شرکت عبـارت اسـت از مـدیریت و راهبـري      - 6ماده
دسـتی نفـت و گـاز و     هاي تصدي و انجام عملیات باالدسـتی و پـایین   فعالیت

صنایع وابسته و نیز تجارت نفت و گاز در داخل و خـارج کشـور در راسـتاي    
 .هاي کلی نظام جمهوري اسالمی ایران در حوزه نفت و گاز تحقق سیاست

 :وظایف و اختیارات شرکت عبارتند از -7ماده 
بــرداري  مطالعــه، اکتشــاف و اســتخراج، توســعه و تولیــد و بهــره - 1
 موجب قرارداد منعقدشده با وزارت نفت شده از منابع نفت و گاز به  صیانت

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و  -2
المللـی در راسـتاي    ي بـین شـرکتها ها و مؤسسات و  نیز با دولتها، سازمان

 هاي موضوع شرکت انجام فعالیت
هاي وزارت نفت و  ارچوب سیاستهتجارت نفت و گاز در چ -3

 به موجب قراردادهاي منعقدشده با وزارت نفت
خرید، اجاره، تأسیس، تکمیل، توسعه، نگهداري، تعمیر و حفاظت از  - 4

، تأسیسات و تجهیزات ارتباطات الزم ازجمله برقـراري  دستگاههاخطوط لوله، 
قـوانین و مقـررات، بـا     چهارچوبسیم در  هاي مخابراتی با سیم و بی سرویس

 مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی أخذهماهنگی و 
هـاي   هاي اختراع، طرحهاي صـنعتی و عالیـم و نـام    ثبت پروانه - 5

تجاري متعلق به شـرکت در مراجـع مربـوط و نیـز خریـد و تملـک حـق        
برداري از اختراعات، طرحهاي صنعتی و دانش فنی متعلق به اشخاص  بهره

 ثالث در حوزه مربوط به صنعت نفت و گاز و صنایع وابسته به آن



٥ 

ـا       شرکتهاي دانشکمک و حمایت از  - 6 ـان و اشـخاص ایرانـی مـرتبط ب بنی
 طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز عملیات موضوع فعالیت شرکت در داخل کشور

یش سازي و انتقال نفت و گاز متناسـب بـا آمـا    مدیریت ذخیره -7
 شده با وزارت نفتسرزمین به موجب قرارداد منعقد

راهبردي صیانت  هاي همکاري با وزارت نفت در تدوین برنامه -8
 از منابع نفت و گاز کشور

روزرسانی برنامه راهبردي  همکاري با وزارت نفت در تدوین و به - 9
 برداري بهینه از منابع انرژي و طرح جامع انرژي کشور درجهت بهره

هـاي مـرتبط بـا     گذاري مستقل یا مشترك در فعالیـت  سرمایه -10
ــا و  براســاس سیاســت موضــوع شــرکت در داخــل و خــارج کشــور   ه

 راهبردهاي وزارت نفت مطابق قوانین و مقررات مربوط
هدایت و راهبري شرکتهاي فرعی تابعه جهت تحقق موضوع فعالیت  - 11

 وسیله وزارت نفت هشده ب ها و راهبردهاي تعیین شرکت منطبق با سیاست
دریافت و اعطاي اعتبارات، تسهیالت و ضمانت در داخل یـا   -12

براسـاس   هـاي موضـوع شـرکت     خارج کشور در راستاي انجـام فعالیـت  
 ها و راهبردهاي وزارت نفت سیاست

وري و شاخصـــهاي فعالیـــت شـــرکت بـــه  ارتقـــاي بهـــره -13
 استانداردهاي جهانی و باالتر از آن

هــاي فنــی، علمــی،  ت و تحقیقــات و بررســیانجــام مطالعــا -14
هاي مرتبط با موضوع  بازرگانی و اقتصادي درخصوص عملیات و فعالیت

نظام جامع پژوهشـی وزارت نفـت بـا اسـتفاده از      چهارچوبشرکت در 
 هاي پژوهشی داخل و خارج صنعت نفت و گاز ظرفیت

اجراي اصول ایمنی و پدافند غیرعامل و حفظ محیط زیسـت   -15
ي فرعـی تابعـه   شـرکتها هاي فعالیت شـرکت و   مت در تمام حوزهو سال

 مطابق قوانین، مقررات و استانداردهاي مربوط
 شــرکت، شــعب و تــدوین و اصــالح ســاختار و تشــکیالت -16



٦ 

تابعه در راستاي استفاده حداکثري و  هاي آن و شرکتهاي فرعی نمایندگی
 ها، تجهیزات و منابع انسانی در اختیار بهینه از سرمایه

ونقل هـوایی و دریـایی در مـواردي کـه      تأمین خدمات حمل -17
 ربط ذيمجوز از مراجع  أخذکند با  عملیات شرکت ایجاب می

هاي آموزشـی تخصصـی مـرتبط بـا      طراحی و برگزاري دوره -18
ي فرعـی تابعـه بـا اولویـت اسـتفاده از      شرکتهات شرکت و موضوع فعالی

 مراکز علمی و دانشگاهی  ظرفیت
لیـات موضـوع فعالیـت شـرکت بـه      واگـذاري بخشـی از عم   -19
 حقوقی داخلی و خارجی اشخاص

تأسیس، ادغام، انحالل، تجزیه و واگذاري شرکتهاي فرعی تابعـه   - 20
 شرکت در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط

هاي فرهنگی، حفاظت از محیط زیست و پدافند  تهیه پیوست -21
بـا تأثیرگـذاري   (هاي مرتبط با قراردادهـاي مهـم    غیرعامل در کلیه پروژه

 منطبق با قوانین، مقررات و استانداردهاي مربوط )مدت و بلندمدت میان
هاي مطالعاتی و تهیه و اجراي طرحهاي پاالیش گاز  انجام برنامه - 22

 برداري از تأسیسات مذکور و تأسیسات پاالیشی و همچنین نگهداري و بهره
هاي خطوط  هاي مطالعاتی و تهیه و اجراي طرحهاي شبکه انجام برنامه - 23

هاي  تأسیسات مورد نیاز ازجمله ایستگاههاي تقویت فشار گاز و شبکهانتقال گاز و 
 نگهداري و اداره عملیات مربوط به آنها  مخابراتی مربوط و همچنین حفاظت،

گـذاري و تأسیسـات    مطالعه، تهیه و تنظـیم و اجـراي شـبکه    -24
 برداري از تأسیسات مذکور توزیع گاز، نگهداري و بهره

سازي  تنظیم و اجراي طرحهاي ذخیره ،تهیه مطالعه،  شناسایی، -25
منظور بهبـود ضـریب    برداري از تأسیسات مربوط به گاز، نگهداري و بهره

 کنندگان مختلف متناسب با آمایش سرزمینی اطمینان تأمین گاز مصرف
 برداري از بکه سراسري گاز و بهرهراهبري، نظارت و کنترل ش -26

 ان از تــأمین مطلــوب گــازحصــول اطمینــمنظــور  تأسیســات مربــوط بــه



٧ 

 کنندگان و برقراري تعادل بین تولید و مصرف مصرف
المللی مربـوط   ها و مجامع بین ها، سازمان عضویت در اتحادیه -27

 به صنعت نفت و گاز به نمایندگی از دولت جمهوري اسالمی ایران
 ارکان شرکت -فصل سوم 
 :ارکان شرکت عبارتند از -8ماده 
 مجمع عمومی -1
 مدیره هیأت -2
 مدیرعامل -3
 حسابرس مستقل و بازرس قانونی -4
 مجمع عمومی نمایندگان صاحب سهام -قسمت اول 
مجمع عمومی از اجتماع اشخاص زیر به نمایندگی از دولت  - 9ماده  

 :شود عنوان صاحب سهام شرکت تشکیل می جمهوري اسالمی ایران به
 عنوان رئیس مجمع وزیر نفت به -1
 سازمان برنامه و بودجه کشوررئیس  -2
 وزیر امور اقتصادي و دارایی -3
 وزیر نیرو -4
 وزیر صنعت، معدن و تجارت -5

تواننـد   هیچ یک از اعضاي مجمـع عمـومی شـرکت نمـی     -تبصره
یـا مـدیرعامل شـرکت یـا      مـدیره  هیأتالبدل  عنوان عضو اصلی یا علی به

 .ي فرعی تابعه منصوب شوندشرکتها
 :امع عمومی عبارتند ازانواع مج -10ماده

 مجمع عمومی عادي -1
 مجمع عمومی فوق العاده -2
بـار   مجمع عمومی عادي هر سـال حـداقل دوبـار، یـک     -11ماده 

ماه بـراي بررسـی صـورتهاي مـالی سـال قبـل و        حداکثر تا پانزدهم آبان
مدیره و حسابرس مستقل و بـازرس   تصویب آن و بررسی گزارش هیأت



٨ 

منظور بررسی  ماه به مالی و یکبار حداکثر تا پایان آبانقانونی و سایر امور 
توانـد   مجمع عمومی عادي می. شود و تصویب بودجه شرکت تشکیل می
 .العاده نیز تشکیل شود طور فوق با رعایت مقررات این اساسنامه به

جلسات مجمع عمومی در مرکز اصلی شـرکت تشـکیل    -12ماده 
شود و ریاست جلسات در غیاب رئیس مجمع برعهده رئیس سـازمان   می

 .رئیس مجمع است برنامه و بودجه کشور به عنوان نائب
. اعضاي مجمع عمومی باید شخصاً در جلسات حضور یابند - 13ماده  

مـدیره،   تتوانـد اعضـاي هیـأ    در موارد مقتضـی رئـیس مجمـع عمـومی مـی     
مدیرعامل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی را بدون حق رأي در جلسـات  

مـدیره و یـا    مجمع، به جز در مـواردي کـه انتخـاب یـا عـزل اعضـاي هیـأت       
 .حسابرس مستقل و بازرس قانونی در دستور کار مجمع قرار دارد، دعوت کند

دعوت از اعضاي مجامع عمومی به عهده رئیس مجمـع   -14ماده 
جلسات مجمع عمومی عادي با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء . است

یابد و تصمیمات  این اساسنامه رسمیت می) 13(و ) 12(و با رعایت مواد 
 رسـمیت  در هر مورد با تصویب اکثریت حاضران داراي حق رأي اعتبـار 

 .أي رئیس جلسه مالك عمل خواهد بود، رءدر صورت تساوي آرا. دارد
عنـوان دبیـر مجمـع انتخـاب      رئیس مجمع یک نفر را به -15ماده 

انجام کلیه امور اداري مجمع ازجمله ثبـت   مسؤولیتدبیر مجمع . کند می
مجمع و گزارشات واصـل شـده     جلسات و نگهداري مصوبات و صورت

 .به مجمع را خواهد داشت
از مجامع باید به امضاي اعضاي جلسات هر یک  صورت -16ماده 

دبیـر مجمـع مکلـف اسـت یـک نسـخه از       . حاضر در آن جلسـه برسـد  
یک ماه پس از هر جلسـه   ظرف مدتجلسات مجمع را، حداکثر  صورت

قـانون   )3(براي دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مـاده  
 .کندارسال  22/3/1390اصالح قانون نفت مصوب 

فاصله بین ارسـال دعوتنامـه هریـک از مجـامع عمـومی تـا        - 17ماده  
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در دعوتنامـه  . تشکیل مجمع نباید از پانزده روز کمتر و از سی روز بیشتر باشد
طور دقیق و کامل ذکر و درصورتی که هریک از دسـتور   باید دستور جلسات به
 .اي داشته باشند به همراه آن ضمائم ارسال شود جلسات اسناد ضمیمه

صورتهاي مالی ساالنه شرکت به ضمیمه گزارشـی دربـاره    - 18ماده  
مـاه و صـورتهاي    وضع مالی شرکت طی آن سال مالی حداکثر تا پایان خرداد

مـدیره جهـت    هیأتماه سال بعد، به وسیله  مالی تلفیقی حداکثر تا پایان مرداد
رسیدگی و اظهارنظر به حسابرس مستقل و بازرس قـانونی شـرکت تحویـل    

سابرس مستقل و بازرس قانونی موظف اسـت حـداکثر تـا پایـان     ح. شود می
شهریورماه هر سال، نسبت به تهیه گزارش درخصـوص صـورتهاي مـالی و    
صورتهاي مـالی تلفیقـی شـرکت و شـرکتهاي فرعـی تابعـه و ارائـه آن بـه         

مـدیره   گزارش هیأت. کندمدیره شرکت و اعضاي مجمع عمومی اقدام  هیأت
 .اي از صورتهاي مالی باشد باید شامل خالصهدرباره وضع مالی شرکت 

ي مالی شـرکت در مجمـع   صورتهاگیري در مورد  تصمیم -تبصره
مـدیره و   عمومی عادي بدون تحویل و قرائـت گـزارش عملکـرد هیـأت    

 .حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعتبار ندارد
ـاي  صورتهاي مالی یا گزارش در صورتی که در تهیه یا تحویل  - 19ماده    ه

این اساسنامه بیش از ده روز تأخیر شود، رئیس مجمع مکلـف  ) 18(مذکور در ماده 
ـاي         ـیحات اعض ـنیدن توض ـاي مجمـع عمـومی را بـراي ش است به فوریت اعض

مجمع عمـومی بایـد   . مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی دعوت کند هیأت
 .دگیري کن این اساسنامه به نحو مقتضی تصمیم) 35(با رعایت ماده 

چنانچه رئیس مجمـع، اعضـاي مجمـع عمـومی عـادي       -20ماده 
ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند، حسابرس مستقل و بازرس قـانونی  

رئیس مجمـع   بینا. مجمع اعالم کند رئیس نایبمراتب را به شرکت باید 
ایـن اساسـنامه، مجمـع مـذکور را     ) 17(مکلف است با رعایت مفاد ماده 

 .پانزده روز دعوت کندحداکثر ظرف مدت 
تواند در مواقع مقتضی مجمـع عمـومی    رئیس مجمع می -21ماده 
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در این صـورت رعایـت مقـررات    . العاده دعوت کند طور فوق عادي را به
 .این اساسنامه الزامی است) 17(ماده 

مدیره یا دو نفر از اعضاي مجمع عمـومی یـا حسـابرس     هیأت - تبصره
تواننـد تشـکیل مجمـع     در مواقع ضروري مـی مستقل و بازرس قانونی شرکت 

صورت مکتوب و با قیـد دسـتور جلسـه     العاده را به عمومی عادي به طور فوق
مشخص از رئیس مجمع تقاضا کنند که در این صورت رئیس مجمـع مکلـف   

درصـورت  . کندشده را ظرف مدت بیست روز دعوت  است مجمع درخواست
ئـیس مجمـع ظـرف مـدت     عدم اجابت درخواست اشخاص فوق از جانب ر

رئـیس مجمـع    توانند تشکیل جلسه مجمع را از نائـب  مذکور، این اشخاص می
یس مجمع مکلف است با رعایت مفاد ماده ئر تقاضا کنند، در این صورت نائب

در این . کنداین اساسنامه، مجمع مذکور را ظرف مدت بیست روز دعوت ) 17(
 .ضانامه ذکر شده استجلسه، دستور مجمع فقط موضوعی است که در تقا

هرگــاه در مجمــع عمــومی در مــورد تمــام یــا برخــی از  - 22مــاده  
موضوعات مندرج در دستور جلسه اتخاذ تصمیم نشود، رئیس جلسـه بایـد   
تنفس اعالم و تاریخ جلسه بعد را که نباید بیشتر از دو هفته باشد تعیین و به 

 .ز نداردتشکیل جلسه بعد به دعوت مجدد نیا. حاضران اعالم کند
مدیره و حسابرس مستقل  در مجامع عمومی براي انتخاب هیأت - 23ماده  

صورت علنـی   گیري به و بازرس قانونی و تصویب صورتهاي مالی و بودجه، رأي
 .صورت مخفی را تصویب کند گیري به گیرد، مگر اینکه مجمع، رأي انجام می
ـنهاد،       در مواردي که تصمیم - 24دهما گیري در مجمـع عمـومی بـه ارائـه پیش

ـانونی     گزارش و یا تأییدیه مدیرعامل یا هیأت ـازرس ق ـتقل و ب مدیره یا حسابرس مس
ـا تأییدیـه بایـد مکتـوب بـوده و قبـل از         منوط شده  باشد، این پیشنهاد، گـزارش و ی

بدون . یمه شودجلسه مجمع عمومی ضم گیري قرائت شده باشد و به صورت تصمیم
همچنین گـزارش  . ارائه و قرائت موارد مذکور، تصمیمات مجمع عمومی اعتبار ندارد

ـاي مجمـع     دهیا تأییدیه مذکور حداقل  روز قبل از جلسه مجمع عمومی باید بـه اعض
 .تحویل داده شود
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العاده در مرحلـه اول بـا حضـور تمـامی      مجمع عمومی فوق - 25ماده  
همه اعضاء، پانزده روز بعد با حضـور چهـار    اعضاء و درصورت عدم حضور

گیري در آن منوط به موافقـت حـداقل    یابد و تصمیم نفر از اعضاء رسمیت می
 .چهار نفر از اعضاء است

رئیس مجمع در موارد مقتضی با رعایت ترتیبـات مقـرر    -26ماده 
این اساسنامه اعضاي مجمع را براي تشکیل مجمع عمـومی  ) 17(در ماده 

مـدیره یـا سـه نفـر از اعضـاي مجمـع        هیـأت . کنـد  العاده دعوت می فوق
العـاده را   تشکیل مجمع عمومی فوق) 21(توانند با رعایت تبصره ماده  می

که در این صورت رئیس مجمع عمومی  کننداز رئیس مجمع درخواست 
. روز مجمـع یادشـده را دعـوت کنـد     بیسـت  مـدت مکلف است ظـرف  

درصورت عدم اجابت درخواست اشخاص فوق از جانب رئـیس مجمـع   
 .مجري خواهد بود) 21(ظرف مدت مذکور، مفاد ذیل تبصره ماده 

هاي وزارت نفت،  مجمع عمومی عادي در چهارچوب سیاست - 27ماده  
العاده است، داراي صالحیت  غیر مواردي که در صالحیت مجمع عمومی فوقدر 

 :باشد گیري در خصوص کلیه امور شرکت از جمله موارد ذیل می تصمیم
 هاي کالن شرکت ها و برنامه مشی، راهبردها، سیاست بررسی و تصویب خط - 1
ـالی     استماع گزارش هیأت - 2 ـورتهاي م ـاره ص مدیره، بررسی و اتخاذ تصمیم درب

 مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت با توجه به گزارش ساالنه هیأت
مدیره شرکت قبل از انقضاي مدت تصدي  انتخاب یا ابقاي اعضاي هیأت - 3

 با رعایت مفاد این اساسنامه به پیشنهاد وزیر نفت، تعیین حقوق و مزایا و عزل آنان
انتخاب حسـابرس مسـتقل و بـازرس قـانونی شـرکت و تعیـین        - 4

 الزحمه وي، به پیشنهاد رئیس مجمع حق
 عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی به پیشنهاد هریک از اعضاي مجمع - 5
مـدیره بـا رعایـت     تصویب تشکیالت کالن شرکت به پیشنهاد هیأت - 6

 19/2/1391قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ) 9(ماده
هاي مالی و معامالتی شرکت و اصـالح آنهـا    نامه تصویب آیین -7
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و قانون برگـزاري   انون وظایف و اختیارات وزارت نفتارچوب قهدر چ
اصالحات و الحاقات بعدي آن، به  با 3/11/1383مناقصات مصوب سال 

 مدیره هیأتپیشنهاد 
ي فرعی شرکتهاهاي مالی و معامالتی مزبور براي  نامه آیین -تبصره
 .االجراء است تابعه نیز الزم

 هاي شرکت منظور درج آگهی تعیین روزنامه کثیراالنتشار به -8
گـذاري و مشـارکت شـرکت بـا      هاي سـرمایه  تصویب سیاست -9

 هاي کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط سترعایت سیا
اتخاذ تصمیم نسبت به سود شرکت و نحوه تقسـیم سـود بـا     -10

 هاي کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط رعایت سیاست
بررسی و تصـویب بودجـه سـاالنه شـرکت و ارسـال آن بـه        -11

 منظور طی مراحل قانونی وزارت نفت به
ي فرعـی تابعـه بـراي    شرکتهاده العا اقدام مجمع عمومی فوق -12

ي فرعی جدید در ذیل شرکتهاي مذکور یا تأسیس شرکتهاتصویب تجزیه 
آنها، عالوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوط، منوط بـه موافقـت قبلـی    

 .باشد مجمع عمومی عادي شرکت می
 :شرح زیر است العاده به هاي مجمع عمومی فوق صالحیت - 28ماده

صوص تغییر در مـواد اساسـنامه شـرکت و    اتخاذ تصمیم درخ -1
 منظور طی مراحل قانونی ارائه به وزیر نفت به

 اتخاذ تصمیم درباره افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با رعایت مفاد این اساسنامه - 2
گیري در مورد انتشار اوراق بهادار در مواردي که قانون  تصمیم -3

 دهد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اجازه انتشار آن را می
ـاي واردشـده بـه شـرکت       - 4 اتخاذ تصمیم درخصوص نحوه جبـران زیانه

 این اساسنامه و ارسال به وزارت نفت جهت طی تشریفات قانونی) 44(موضوع ماده 
 مدیره هیأت -قسمت دوم 
 .مـدیره اسـت   اره شـرکت برعهـده هیـأت   ولیت ادؤمسـ  -29ماده 
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البـدل   علـی  مدیره شرکت متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضـو   هیأت
است که براي یک دوره چهارساله با پیشنهاد وزیر نفت و تصویب مجمع 

شوند که حکم انتصاب آنها به وسیله وزیر نفت صادر خواهد  منصوب می
مـدیره بایـد شـخص حقیقـی      البدل هیـأت  کلیه اعضاي اصلی و علی. شد

در . مدیره شرکت، قائم به شخص اسـت  سمت عضویت در هیأت. باشند
 .البدل باید ترتیب عضویت آنها نیز مشخص شود انتخاب اعضاي علی

 .مدیره بالمانع است البدل هیأت تجدید انتخاب اعضاي اصلی و علی - تبصره
مدیره عالوه بر شـرایط ایرانـی بـودن، اسـالم،      اعضاي هیأت - 30ماده  

وثاقت و امانت و نیز سایر شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط باید شرایط 
بر این حداقل دوسـوم از مجمـوع     عالوه. مقرر در قانون تجارت را داشته باشند

 :شندمدیره باید واجد شرایط زیر نیز با البدل هیأت اعضاي اصلی و علی
دارابــودن مــدرك حــداقل کارشناســی ارشــد در یکــی از   -الــف

هاي مدیریت، مالی، حقوق، اقتصاد یا مدرك کارشناسی در یکـی از   رشته
 هاي فنی و مهندسی مرتبط با صنعت نفت و گاز رشته

دارابودن حداقل پانزده سال سابقه کار در صنعت نفت و گـاز   -ب
 .که باید حداقل پنج سال آن در سمتهاي مدیریتی باشد

اي باشد کـه تنـوع    گونه مدیره باید به ترکیب اعضاي هیأت -تبصره
 .باشد  رعایت شده» الف«تخصصهاي مذکور در بند 

ظـف و  طـور مو  مدیره پس از انتصاب، بـه  هیأتاعضاي  -31ماده 
کنند و نباید هیچ نوع شغل یا سمتی در خـارج   وقت انجام وظیفه می تمام

همچنـین اعضـاي   . از شرکت اعـم از دولتـی و غیردولتـی داشـته باشـند     
مدیره حق ندارند جز حقوق، مزایـا و پـاداش دریـافتی از شـرکت،      هیأت

 .هیچ نوع حقوق، مزایا و پاداش دیگري دریافت کنند
مدیره از مقررات این ماده  تأدر صورتی که هریک از اعضاي هی - 1تبصره

صالح پس از احراز تخلف، حکم عزل متخلف و استرداد  ، مراجع ذيکندتخلف 
 .کنند وجوه دریافتی بابت تصدي مدیریت در مدت ممنوعیت را صادر می
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باشد،   هاي آموزشی که صرفاً جنبه تدریس داشته  فعالیت -2تبصره
 .مدیره شرکت بالمانع است هیأتتوسط اعضاي 
ي فرعـی تابعـه وزارت نفـت یـا     شـرکتها مدیران عامـل   -3تبصره

تواننـد   ي دولتی و غیردولتی صـنعت نفـت و گـاز نمـی    شرکتهاشرکت و 
 .شرکت انتخاب شوند مدیره هیأتطور همزمان به عنوان عضو  هب

مدیره در صورت انقضاي مدت تصدي تا  اعضاي هیأت -32ماده 
عمـومی، همچنـان    انتخاب عضو جدید یا ابقاي آنها توسط مجمـع زمان 
 .مدیره را برعهده دارند هاي هیأت ولیتؤمس

جر، استعفاء یا عزل هریک از اعضـاي  درصورت فوت، ح - 33ماده  
مدیره شرکت یا معذوریت یا ممنوعیت هریـک از   هیأتالبدل  اصلی یا علی

مـدیره و   تأمانده هیـ  باقیمدیره، اعضاي  آنان از تصدي عضویت در هیأت
فوریت مراتـب را بـه رئـیس     نیز حسابرس مستقل و بازرس قانونی باید به

. مطابق مقررات این اساسنامه، اعالم کننـد  ءمجمع براي تکمیل تعداد اعضا
رئــیس مجمــع عمــومی مکلــف اســت موضــوع تکمیــل تعــداد اعضــاي  

اینکـه بـه   مگـر  . مدیره را در دستور اولین جلسـه مجمـع قـرار دهـد     هیأت
از هفت نفر کمتر شود کـه   مدیره هیأتموجب موارد مذکور تعداد اعضاي 

بیسـت روز   ظرف مدتدر این صورت رئیس مجمع عمومی مکلف است 
پس از اطالع از شرایط، مجمـع عمـومی عـادي را جهـت تکمیـل تعـداد       

در غیر این صـورت حسـابرس مسـتقل و     .مدیره دعوت کند هیأتاعضاي 
ظف است براي تشـکیل مجمـع عمـومی عـادي جهـت      بازرس قانونی مو

 .کنداقدام ) 21(مدیره مطابق ذیل تبصره ماده  هیأتتکمیل تعداد اعضاي 
 .شرح زیر است مدیره شرکت به وظایف و اختیارات هیأت - 34ماده  
 اجراي مصوبات مجمع عمومی -1
هـاي کـالن    هـا و برنامـه   مشی، راهبردهـا، سیاسـت   تدوین خط -2

 تصویب مجمع عمومیشرکت جهت 
 هاي عملیاتی شرکت تصویب برنامه -3
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پیشنهاد بودجه تفصیلی شرکت و ارقام منابع و مصارف آن بـه   -4
 مجوزهاي الزم أخذمجمع عمومی براي تصویب و طی مراحل قانونی و 

ـ مشـی اجرا  تصویب اهداف، تعیین خط -5 ی و تصـویب بودجـه   ئ
 اي مصوب مجمع عمومیه ها، با رعایت برنامه و پروژه طرحهابراي 

بررســی و صــدور مجــوز عقــد قراردادهــاي شــرکت و رفــع   -6
 اختالفات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ولیت بـه موجـب   ؤتوانـد بـا حفـظ مسـ     مـدیره مـی   هیأت -تبصره
رسـاند، صـدور مجـوز عقـد برخـی از       تصـویب مـی   دستورالعملی که به

 .واگذار کندقراردادها را به مدیرعامل 
 بررسی و صدور مجوز عقد قرارداد بین شرکت و وزارت نفت -7
 تصویب معامالت اموال غیرمنقول شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط - 8
ارسال قراردادهایی که براساس قانون بایـد بـه اطـالع مجلـس      -9

 شوراي اسالمی برسد به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی
ادهایی که بین شرکت و دولتهاي خارجی منعقـد  ارسال قرارد -10

 شود به وزارت نفت جهت طی مراحل قانونی می
 تهیه و تدوین تشکیالت کالن شرکت جهت ارائه به مجمع عمومی - 11
 تصویب تشکیالت تفصیلی شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط - 12
هاي مالی و معامالتی شرکت و اصالح آنها  نامه تهیه و تدوین آیین - 13

، 19/2/1391  در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفـت مصـوب   
و اصالحات و الحاقات بعـدي   3/11/1383  قانون برگزاري مناقصات مصوب 

 و سایر قوانین و مقررات مربوط، جهت ارائه به مجمع عمومی
ــه،    - 14 ــررات اداري، اســتخدامی، بیم ــه ضــوابط و مق ــدوین کلی ــه و ت تهی

ـابق   بازنشستگی شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت انجام تشریفات قانونی مط
 19/2/1391  قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ) 14(و ) 10(مواد 

خذ و اعطاي هرگونه تسـهیالت،  أاتخاذ تصمیم در خصوص  -15
تضامین از منابع داخلی و خـارجی، عرضـه اوراق مشـارکت    اعتبارات و 
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منظور اجراي  ی بهداخلی و خارجی و اتخاذ سایر روشهاي تأمین منابع مال
مجـوز از   أخـذ بـا  ) در راستاي انجام موضوع شرکت(هاي شرکت  برنامه

 ارچوب بودجه مصوبهو در چ ربط ذيمراجع قانونی 
گذاري و سایر امـور   نظارت مستمر بر مدیریت سهام، سرمایه -16

 ي فرعی تابعه شرکتشرکتهامحوله در شرح وظایف و اساسنامه 
مـدیره   ي مـالی و گـزارش عملکـرد هیـأت    صـورتها تصویب  -17

 منظور ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مجمع عمومی به
الوصـول و   کوكپیشنهاد نحوه احتساب ذخیره مطالبـات مشـ   -18

 پیشنهاد حذف مطالبات الوصول جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی
هاي مالی  اتخاذ تصمیم در مورد اعمال حسابرسی داخلی و نظارت - 19

و محاسباتی نسبت به عملیات و معامالت و مخـارج شـرکتهاي فرعـی تابعـه     
 ها و مؤسسات مرتبط نمایندگی ،شعب ،شرکت و بازرسی کلیه امور آنها

ـاي   - 20 اتخاذ تصمیم درخصوص عضویت و مشارکت در مجامع و نهاده
 هاي وزارت نفت ها و سیاست برنامه چهارچوبالمللی در  اي و بین تخصصی منطقه

ریزي پیرامون امـور پژوهشـی، تحقیقـاتی و مطالعـاتی در      برنامه - 21
 حوزه فعالیت شرکت و طرحهاي آموزشی کارکنان در داخل و خارج کشور؛

ـاز و فـرآورده    - 22 ـاي آن و   تهیه و تصویب دستورالعمل تجارت نفـت، گ ه
 هاي ابالغی وزارت نفت ارچوب راهبردها و سیاستهاعمال تخفیفات بازرگانی در چ

ارائه پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قـانونی   -23
 به مجمع عمومی) 76(و ) 43(اي شرکت موضوع مواد  و سرمایه
صمیم دیگـري در مـورد اداره شـرکت جـز دربـاره      هر ت أخذ -24

تصمیم در مورد آنهـا   أخذموجب مقررات این اساسنامه  موضوعاتی که به
 در صالحیت خاص مجامع عمومی است

 انتخاب، عزل و پذیرش استعفاي مدیرعامل با رعایت مقررات این اساسنامه - 25
برداري از  راهبري، نظارت و کنترل شبکه سراسري گاز و بهره -26

منظــور حصــول اطمینــان از تــأمین مطلــوب گــاز  تأسیســات مربــوط بــه
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 کنندگان و برقراري تعادل بین تولید و مصرف مصرف
المللی مربـوط   ها و مجامع بین ها، سازمان عضویت در اتحادیه -27

ات مربوطه به نماینـدگی از  به صنعت نفت و گاز بر اساس قوانین و مقرر
 دولت جمهوري اسالمی ایران

مدیره از انجام وظایف قـانونی کـه    در صورت تخلف هیأت - 35ماده
توانـد بـا    است، مجمع عمومی مـی   دار آن شده به موجب این اساسنامه عهده

تشکیل جلسه مطابق مقررات این اساسـنامه و اسـتماع توضـیحات اعضـاي     
یا ادامه عضویت هریک از آنهـا یـا تمـامی آنهـا،      مدیره، نسبت به عزل هیأت

مدیره تا تشـکیل   فاصله دعوت از اعضاي هیأت. کندتصمیم مقتضی را اتخاذ 
 .جلسه مجمع عمومی موضوع این ماده نباید از ده روز کمتر باشد

مدیره در اولین جلسه که با حضـور تمـام اعضـاي     هیأت -36ماده
مـدیره   از بین اعضاي اصلی هیـأت  ءشود، با اکثریت آرا اصلی تشکیل می

. کنـد  می مدیره تعیین  رئیس براي همان دوره هیأت بئیک رئیس و یک نا
مدیره و ابالغ مصوبات آن بـراي اجـراء، از    هیأتدعوت و اداره جلسات 

رئیس  بئمدیره، نا در غیاب رئیس هیأت. مدیره است وظایف رئیس هیأت
 .گیرد وظایف او را برعهده می

نفـر از اعضـاي اصـلی،     تواند با رأي چهار مدیره می هیأت -تبصره
 .مدیره را تغییر دهد هیأت رئیس نائبرئیس و 

مدیره با حضور حداقل پنج نفر از اعضاي  جلسات هیأت -37ماده
ـ کند و حضـور رئـیس یـا نا    اصلی رسمیت پیدا می رئـیس نیـز بـراي     بئ

ـ  تصمیمات هیأت. رسمیت یافتن جلسات ضروري است ا حـداقل  مدیره ب
 .چهار رأي موافق از آراي حاضران در جلسه معتبر است

البـدل بـدون داشـتن حـق رأي در جلسـات       اعضاي علی -تبصره
عضـو اصـلی    پنجدرصورت حضور حداقل  .کنند شرکت می مدیره هیأت

البدل حق رأي دادن ندارند و درصورتی که تعـداد   در جلسه، اعضاي علی
نفر باشد جهت تکمیل تعداد  پنجاعضاي اصلی حاضر در جلسه کمتر از 
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البـدل بـه ترتیـب     براي رسـمیت یـافتن جلسـات، اعضـاي علـی      ءاعضا
 .شوند جایگزین عضو غایب در آن جلسه می

هر دوهفته یک بـار برگـزار    مدیره حداقل جلسات هیأت -38ماده
مدیره تشکیل نشـود،   چنانچه طی چهار هفته متوالی جلسه هیأت. شود می

مدیره مکلف است مراتب را با ذکـر دالیـل، حـداکثر ظـرف      رئیس هیأت
رئـیس  . کنـد مدت یک هفته به اعضاي مجمع عمومی شـرکت گـزارش   

 .کنداقدام ) 35(مجمع مکلف است طبق ماده 
مدیره حداقل پـنج روز قبـل از هـر جلسـه،      رئیس هیأت -39ماده

مدیره را همراه بـا دعوتنامـه بـراي اعضـاي اصـلی و       دستور جلسه هیأت
مـدیره   هریـک از اعضـاي هیـأت   . کنـد  مدیره ارسال مـی  البدل هیأت علی
مدیره به رئیس  تواند موضوعاتی را براي درج در دستورجلسات هیأت می

مدیره مکلـف اسـت موضـوعات     مدیره پیشنهاد دهد و رئیس هیأت هیأت
تخصصـی کـه در    -موضوعات فنی. دستورجلسات بگنجاندمذکور را در 
هاي کارشناسی  شود باید منضم به گزارش مدیره مطرح می جلسات هیأت
 .ها باشد در آن حوزه
از  مـدیره  هیـأت موارد غیرمترقبه بنا بـه تشـخیص رئـیس     -تبصره

 .تشریفات مندرج در این ماده مستثنی است
مدیره باید مکتوب باشد و به امضاي اکثریـت   مصوبات هیأت - 40ماده

اي از آنها بـه همـراه دستورجلسـات و     حاضران داراي حق رأي برسد و نسخه
 .مدیره ثبت و نگهداري شود طور منظم در دبیرخانه هیأت ضمائم آنها به
کلیات قراردادهـاي مهـم نفتـی و گـازي کـه شـرکت در        -تبصره
قـانون اصـالح   ) 5(کند با رعایت ماده  ود منعقد میوظایف خ چهارچوب

 .خواهد بود1391قانون نفت مصوب سال 
اي تنظـیم   جلسه مدیره صورت براي هریک از جلسات هیأت - 41ماده

مـدیره   شود و به امضاي کلیـه حاضـران صـاحب رأي در جلسـه هیـأت      می
ـ نام اعضاي حاضر و غا. رسد می اي از مـذاکرات و همچنـین    ب و خالصـه ی
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چنانچه هریـک از  . شود جلسه با قید تاریخ مکتوب می تصمیمات در صورت
جلسـه   مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صـورت  اعضاي هیأت

 . شود جلسه ذکر می مخالف باشند، نظر آنان در صورت
مدیره تمام یا بخشی از مذاکرات جلسـه را   چنانچه هیأت -1تبصره

جلسـه مجـزا بـا قیـد      ت محرمانه در صورتمحرمانه تلقی کند، موضوعا
 .شود میبندي اسناد تنظیم  محرمانگی و با رعایت طبقه

مدیره موظف است حداکثر سه روز پـس از هـر    رئیس هیأت - 2تبصره
مدیره را براي وزیر نفت، کلیه اعضاي اصلی  اي از مصوبات هیأت جلسه، نسخه

 .کندمدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی ارسال  البدل هیأت و علی
مدیره را خالف قـوانین   که وزیر نفت مصوبه هیأت درصورتی - 3تبصره

ها و راهبردهاي وزارت نفت تشخیص بدهد، مکلف است  و مقررات، سیاست
مـدیره اعـالم    روز پس از دریافت مصـوبه هیـأت   دهموارد مغایر را ظرف مدت 

عدم اعـالم نظـر از   . کند تا نسبت به اصالح آن اقدامات مقتضی صورت پذیرد
 .باشد مدت مذکور به منزله موافقت میسوي وزیر نفت ظرف 

روز از تـاریخ   پـانزده مدیره حداکثر ظرف مدت  رئیس هیأت - 4تبصره
 .کند میابالغ  ءمدیره را جهت اجرا مدیره مصوبات هیأت تصویب هیأت

اي از  سال یکبار خالصه مدیره باید حداقل هر یک هیأت -42ماده 
و به حسابرس مستقل و صورت اموال، مطالبات و دیون شرکت را تنظیم 

 .بازرس قانونی شرکت ارائه کند
دهم از سود خالص شـرکت را   مدیره باید هر سال یک هیأت - 43ماده

 )%100( درصـد به صد عنوان اندوخته قانونی ذخیره کند تا اندوخته قانونی  به
 )%100(که اندوخته قانونی شرکت به صددرصد  زمانی. سرمایه شرکت برسد

توانـد پنجـاه درصـد     رسید، مجمع عمومی عادي شرکت مـی سرمایه شرکت 
اندوخته را صرف افزایش سرمایه کند که به عنـوان افـزایش سـرمایه     )50%(

صورت تا زمانی که اندوخته قانونی  در این . شود شرکت در دولت منظور می
 .یابد دهم مذکور ادامه می ، کسر یکشودسرمایه بالغ  )%100(به صددرصد 
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ها پـس از کسـر    ییکل دارا( هاي شرکت ش خالص داراییارز - 44ماده
شـده شـرکت    ي مالی نباید از نصف سرمایه ثبـت صورتهابراساس ) کل بدهیها

فوریت مراتب را بـه دبیرخانـه و    مدیره باید به کمتر شود، در این صورت هیأت
مجمـع  . اعضاي مجمع عمومی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی اعالم کند

العاده مکلف است در مـورد کـاهش سـرمایه شـرکت یـا جبـران        فوقعمومی 
 .کنداي واردشده با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم هزیان

 مسـؤولیت مدیره مطابق مقررات مربوط به  اعضاي هیأت -45ماده
مدنی منفرداً و مشترکاً در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف 

 .باشند ول میؤبات مجمع عمومی مساساسنامه و مصواز مفاد این 
، مسؤولیتمدیره پیش از انتصاب و پس از ترك  اعضاي هیأت - 46ماده

شان ارائه کنند کـه در شـرکت ثبـت و     بر فهرست دارایی اي مبنی  باید اظهارنامه
. شـود  اي از آن براي رئیس مجمع عمـومی ارسـال مـی    شود و نسخه ضبط می

 .صورت محرمانه نگهداري خواهد شد اظهارنامه موضوع حکم این ماده به
، حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیره هیأتاعضاي  -47ادهم

کارمندان شرکت مشمول قانون منع مداخله وزرا، نماینـدگان مجلسـین و   
 .باشند می 22/10/1337 کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب

مدیره، مدیرعامل و مدیران شرکت در زمان  اعضاي هیأت -48ماده
تواننـد در   و نیز تا دو سال بعد از اتمام خدمت در شرکت، نمی مسؤولیت

تواننـد در زمـان    کارکنان شرکت نیـز نمـی  . کنندرقابت با شرکت فعالیت 
هاي شرکت یـا   فعالیت خود در شرکت، در فعالیت تجاري مشابه فعالیت

در صورت بروز تخلـف،   .کنندهاي شرکت مشارکت  در رقابت با فعالیت
مـدیره و مـدیرعامل متخلـف را از سـمت      هیأتحسب مورد وزیر نفت، 

و جبران خسـارات واردشـده و مجـازات متخلـف را از      کردهخود معلق 
 .کنند صالح درخواست می مراجع ذي
عنـوان   تواند تخصیص مبلـغ معینـی را بـه    مجمع عمومی می - 49ماده

حـداکثر  . طور خاص تصویب کنـد  مدیره و مدیرعامل به پاداش ساالنه هیأت
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مـدیره و مـدیرعامل    مبلغ پاداش ساالنه پرداختی به هریک از اعضاي هیـأت 
برابر مجموع حقوق و مزایـاي   ترتیب از دوبرابر و سه تحت هر عنوان نباید به

 .ماهانه وي در پایان سال مالی مورد رسیدگی، بیشتر باشدثابت 
نیز باشد، صـرفاً   مدیره هیأتکه مدیرعامل عضو  درصورتی -تبصره

 .از پاداش مدیرعامل برخوردار خواهد بود
مدیره شرکت، نماینده صـاحب سـهام شـرکت در     هیأت -50ماده

ي وابسـته بـه شـرکت    شـرکتها ي فرعـی تابعـه و   شرکتهامجامع عمومی 
ي مـذکور را بـر عهـده    شـرکتها باشد و اعمال کلیه حقوق شرکت در  می
 %)50(هایی است که هاي وابسته در این قانون، شرکتمنظور از شرکت. دارد

 .درصد از سهام آنها یا کمتر متعلق به شرکت استپنجاه 
 مدیرعامل -قسمت سوم

مدیره شرکت یک نفـر کـه واجـد شـرایط      اعضاي هیأت -51ادهم
این اساسنامه باشد، را جهت احراز سـمت مـدیرعامل   ) 30(مقرر در ماده 

که با موافقت و حکم وزیر نفت براي مـدت دوسـال بـه     کنند میانتخاب 
 شـرکتها تصـدي سـمت مـدیرعاملی دیگـر     . شود میاین سمت منصوب 

 .باشد توسط مدیرعامل مجاز نمی
توانـد از مـدت    ل نمـی در هر حال مدت تصدي مـدیرعام  -تبصره

 .مدیره همان دوره بیشتر باشد مأموریت هیأت
عزل و پذیرش اسـتعفاي مـدیرعامل پـس از تصـویب و      -52ماده

 .مدیره منوط به موافقت وزیر است هیأتقبول 
ی شرکت بوده و در مقابـل  ئین مقام اجراعامل باالتر مدیر -53ماده

مـدیرعامل بـر   . شـود  نماینده قانونی شرکت محسوب میاشخاص ثالث، 
ول حسن جریان کلیه امور و حفظ ؤتشکیالت شرکت ریاست داشته، مس

حقوق، منافع و اموال شرکت است و براي اداره امـور شـرکت و اجـراي    
گونـه   ایـن اساسـنامه داراي همـه    چهـارچوب مـدیره در   هیـأت مصوبات 

 :باشد ر میاختیارات ازجمله وظایف و اختیارات زی
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 مدیره اجراي مصوبات هیأت -1
 عقد و امضاي قراردادهاي شرکت مطابق مقررات این اساسنامه -2
 هاي اداري، استخدامی، مالی و معامالتی شرکت نامه اجراي آیین - 3
شــده علیــه شــرکت و  اقامــه دعــوي و دفــاع از دعــاوي اقامــه -4

ی و اشـخاص  ئتیار شـرکت نـزد مراجـع قـانونی، قضـا     االخ نمایندگی تام
 حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل به غیر

 مدیره هاي شرکت جهت بررسی و تصویب هیأت تدوین برنامه -5
 مدیره ها و اطالعات مورد نیاز و ارائه آنها به هیأت تنظیم گزارش - 6
صـورتهاي مـالی شـرکت و     هـاي عملکـرد و   تنظیم و تقدیم گزارش - 7

 مدیره و ارائه به مجمع عمومی تلفیقی جهت بررسی و تأیید هیأتصورتهاي مالی 
ـان و    ءعزل، نصب، ارتقا - 8 ـاي کارکن  أخـذ ، اعطاي پاداش و حقـوق و مزای

 استخدامی شرکت براساس قوانین و مقررات مربوط  تصمیم درباره کلیه امور اداري و
ـات و   اعمال نظارت - 9 هاي مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عملی

 ي فرعی تابعهشرکتهامعامالت و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امور شرکت و 
 مدیره هیأتتهیه طرح تشکیالت تفصیلی شرکت و ارائه آن به  - 10
تهیه طرح تشکیالت کالن شرکتهاي فرعی تابعه شرکت و ارائـه   - 11

 مدیره جهت طرح در مجامع عمومی شرکتهاي فرعی تابعه هیأتآن به 
منظـور ارتقـاي مبـانی     هاي آموزشـی بـه   یه و اجراي برنامهته -12

 فرهنگی، اعتقادي، علمی و تجربی کارکنان
 هاي واحدهاي مختلف شرکت مسؤولیتتعیین وظایف و حدود اختیارات و  - 13
 نظارت و کنترل و پیگیري مدیریت سهام در شرکتهاي فرعی تابعه و وابسته - 14
گذاري و مشارکت  نظارت و کنترل و پیگیري مدیریت سرمایه -15

 اي و عمرانی ي سرمایهطرحهاشرکت در 
دار مصوب  و عملیات اولویت طرحهاتخصیص بهینه منابع در  -16

 وظایف شرکت چهارچوبمدیره در  هیأت
سازي امکانـات و زمینـه اجـراي مأموریـت حسـابرس       فراهم -17
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الزحمه آنها مطابق مصوبه  مستقل و بازرس قانونی شرکت و پرداخت حق
 قوانین و مقررات مربوط چهارچوبمجمع عمومی در 

صورت ریالی و ارزي در بانکهاي داخلی  افتتاح حسابهاي شرکت به - 18
 مقررات مربوطو خارجی براي انجام وظایف شرکت مطابق قوانین و 

تعیین صـاحبان امضـاي مجـاز و تعهـدآور بـراي شـرکت و        -19
تفویض بخشی از اختیارات خود به مدیران و رؤساي ادارات و قسمتهاي 

تیارات به اشخاصی که اخ. ولیت خودؤتشخیص و مس مختلف شرکت به
 .باشند ول میؤآنها تفویض شده نیز مس

بــرداري  ه، بهــرهانجــام مطالعــه، اکتشــاف، اســتخراج، توســع -20
ســازي و تجــارت آن در  شــده از منــابع نفــت و گــاز و ذخیــره  صــیانت

 و قراردادهاي منعقده با وزارت نفت مدیره هیأتارچوب مصوبات هچ
اقـدام بـراي ایجـاد، توســعه، نگهـداري، اسـتفاده و حفاظــت از       - 21

 تأسیسات گاز، خطوط لوله، مخابرات و تجهیزات مخابراتی متعلق به شرکت
 شاخصهاي فعالیت شرکت به استانداردهاي جهانی و باالتر از آن يارتقا - 22
بنیـان در طراحـی و    ي داراي نشـان دانـش  شرکتهااستفاده از  -23

تولید تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور و استفاده از تولیدات داخلی در 
 هاي شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت

و ) HSE(اجراي اصول ایمنی، حفظ محیط زیست، سـالمت   -24
ي فرعـی  شـرکتها هاي فعالیـت شـرکت و    پدافند غیرعامل در تمام حوزه

 تابعه مطابق قوانین، مقررات و استانداردهاي مربوطه
هاي مطالعاتی و تهیه و اجراي طرحهاي پاالیش گاز و  انجام برنامه - 25

 برداري از تأسیسات مذکور بهرهتأسیسات پاالیشی و همچنین نگهداري و 
ــه -26 ــاي   انجــام برنام ــه و اجــراي طرحه ــاتی و تهی هــاي مطالع

هاي خطوط انتقال گاز و تأسیسات مورد نیاز ازجمله ایسـتگاههاي   شبکه
ــاز و شــبکه    ــار گ ــت فش ــوط و همچنــین     تقوی ــابراتی مرب ــاي مخ ه

 نگهداري و اداره عملیات مربوط به آنها حفاظت،
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گـذاري و تأسیسـات    تنظـیم و اجـراي شـبکه    مطالعه، تهیه و -27
 برداري از تأسیسات مذکور توزیع گاز، نگهداري و بهره

سـازي   مطالعه، تهیه و تنظیم و اجراي طرحهـاي ذخیـره    شناسایی، - 28
منظـور بهبـود ضـریب     بـرداري از تأسیسـات مربـوط بـه     گاز، نگهداري و بهره

 با آمایش سرزمینیکنندگان مختلف، متناسب  اطمینان تأمین گاز مصرف
یمات خـود در برابـر   مدیرعامل در مورد اقدامات و تصم -54ماده

 .ول استؤمدیره مس هیأت
مـدیره مکلـف اسـت قبـل از انقضـاي مـدت تصـدي         هیأت - 55ماده

مدیرعامل، در اولین جلسه خود با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به ابقاي وي 
مـدیرعامل در صـورت انقضـاي مـدت     . یا انتخاب مدیرعامل جدید اقدام کند

مـدیره،   وسـیله هیـأت   وي بـه  يتصدي تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید یا ابقا
 .هاي مدیرعامل شرکت، مقرر در این اساسنامه را برعهده دارد مسؤولیت
 حسابرس مستقل و بازرس قانونی -قسمت چهارم 

حسابرس مستقل و بازرس قـانونی کـه بایـد واجـد ویژگـی       - 56ماده
وثاقت و امانت باشد، با رعایـت قـوانین و مقـررات مربـوط از طـرف مجمـع       

 .اب مجدد وي بالمانع استشود و انتخ عمومی به مدت یک سال انتخاب می
احکام مندرج در این اساسنامه درمورد حسابرس مستقل و  - هتبصر

بازرس قانونی، درخصوص نماینده داراي حق امضاي گزارش حسابرسی 
نماینـده یـا   . شود نیز جاري است که به وسیله شخص حقوقی معرفی می

 .نمایندگان مذکور باید عضو جامعه حسابداران رسمی باشند
عنـوان حسـابرس مسـتقل و     تواننـد بـه   اشخاص زیر نمی -57ماده

 :بازرس قانونی یا نماینده وي انتخاب شوند
کنـان  مدیره، مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و کار اعضاي هیأت -1

 شرکت و شرکتهاي فرعی تابعه
اشخاص داراي قرابت نسبی و سببی تا درجـه دوم از طبقـات    -2

 ره و مدیرعاملمدی گانه با اعضاي هیأت سه
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اشخاص داراي محکومیت کیفري مؤثر و نیز اشخاص محکوم  -3
م موضـوع تبصـره مـاده    ئم کالهبرداري، خیانت در امانت و جـرا ئبه جرا

 م اقتصاديئقانون مجازات اسالمی و محکومان به جرا) 36(
 :وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی به قرار زیر است - 58ماده

 مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی شرکت بررسی و ارزیابی گزارش ساالنه هیأت - 1
 ی و مالی شرکت با برنامه و بودجه مصوبئتطبیق عملیات اجرا - 2
 ی و مالی شرکت با قوانین و مقررات حاکم بر شرکتئتطبیق عملیات اجرا - 3
ي مالی اصلی و تلفیقی و حسـاب سـود و   صورتهارسیدگی به  -4

شرکت و تأیید مطابقت آن با دفاتر شرکت و اصول و استانداردهاي زیان 
 حسابداري و تهیه گزارش براي ارائه به مجمع عمومی

ارائه گزارش به مجمع عمـومی شـرکت در خصـوص تخلفـات و      - 5
 شود یافته در شرکت که در جریان بازرسی مشاهده می تقصیرات ارتکاب

هاي خاص بنا به درخواست مجمع  انجام بازرسی و حسابرسی -6
 عمومی شرکت

رسیدگی به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه شـرکت و ارائـه    -7
 العاده گزارش آن به مجمع عمومی فوق

ــورد عملکــرد شــرکت و    -8 ــه گــزارش جــامع در م ــه و ارائ تهی
 حسابرسی عملکرد آن به مجمع عمومی عادي ساالنه

ارش حســابرس مســتقل و بــازرس قــانونی دربــاره گــز -59مــاده
 :عملکرد شرکت باید حداقل مشتمل بر اظهارنظر درباره موارد زیر باشد

ي مـالی و حسـاب سـود و زیـان و اطالعـات      صورتهاصحت  -1
 مدیره وسیله مدیرعامل و هیأت شده به ارائه

 ي مذکور با استانداردهاي حسابداريصورتهاانطباق  -2
و مدیرعامل در خصوص عملیات  مدیره انطباق اقدامات هیأت -3

ی و مالی شرکت با برنامه و بودجه، مصوبات مجمع عمومی، قوانین ئاجرا
 و مقررات حاکم بر شرکت و مفاد این اساسنامه
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اگر حسـابرس مسـتقل و بـازرس قـانونی ضـمن انجـام        -60ماده
باید مراتـب را بـه   مأموریت خود، از وقوع جرمی در شرکت مطلع شود، 

ی صـالحیت دار اعـالم و   ئدارك و مستندات الزم به مرجع قضـا همراه م
 .صورت مکتوب به اعضاي مجمع عمومی گزارش کند ماوقع را به
حسابرس مستقل و بازرس قـانونی، در اجـراي وظـایف     -61ماده

ها، قراردادهـا،   خود، حق مطالبه، مراجعه و رسیدگی به کلیه دفاتر، پرونده
د، مدارك و اطالعات مربـوط بـه شـرکت را دارد و شـرکت مکلـف      اسنا

انجام وظـایف حسـابرس   . است موارد مذکور را در اختیار وي قرار دهد
 .مستقل و بازرس قانونی نباید منجر به مداخله در امر اداره شرکت شود

حسابرس مستقل و بازرس قانونی در صورت انقضاي مـدت تصـدي    - 62ماده
 .هاي مقرر در این اساسنامه را برعهده دارد مسؤولیتمع عمومی عادي تا تشکیل اولین مج

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت حق اشتغال در  -63ماده
 .داخل شرکت و شرکتهاي فرعی تابعه را ندارد

حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد تخلفاتی کـه   -64ماده
در انجام وظایف خود، مطابق این اساسنامه و قوانین و مقـررات مربـوط،   

شود ازجمله درباره تصدیق خالف واقع مـوارد مـذکور در مـاده     مرتکب 
مدنی در مقابل شرکت  مسؤولیتاین اساسنامه، طبق قواعد عمومی ) 58(

 .دارد مسؤولیتران خسارت واردشده و اشخاص ثالث براي جب
 رازنامه و حساب سود و زیانت -فصل چهارم

مـاه هـر سـال شـروع       سال مالی شرکت از اول فروردین -65ماده
 .یابد شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می می

انون شرکت مکلف است دفاتر خـود را براسـاس مقـررات قـ     - 66ماده
صـورت کاغـذي و    ی مصوب مجمع عمـومی بـه  ئهاي اجرا نامه تجارت و آیین

 .الکترونیک با رعایت اصول حفاظت و امنیت اطالعات تنظیم و نگهداري کند
ي مالی اصلی و تلفیقی هـر  صورتهاشرکت مکلف است  -67ماده
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 .سال خود را مطابق استانداردهاي حسابداري تنظیم کند
هـاي   ي مالی هر سال باید همـان رویـه  صورتهادر تنظیم  -68ماده

صورت  در. است رعایت شود رفته کار  حسابداري که در سال مالی قبل به
ي مالی باید به هر دو رویه تهیه و صورتهاهاي حسابداري،  تغییر در رویه

تا مجمـع عمـومی بـا مالحظـه آنهـا و بـا توجـه بـه گـزارش           شودارائه 
مدیره، مدیر عامل و حسابرس مستقل و بـازرس قـانونی در مـورد     هیأت

 .ي مذکور تصمیم بگیردصورتها
هاي شـرکت طبـق    ییمیزان استهالك نسبت به انواع دارا -69ماده

مدیره تعیین و پـس از   معیارهاي متداول در صنعت نفت به پیشنهاد هیأت
ی مالك محاسبه و اعمـال حسـاب   یتصویب وزارت امور اقتصادي و دارا

رده اسـت  ي فرعی تابعه تضمین کـ شرکتهادیونی که شرکت بابت . است
 .شود ءي مالی درج و افشاصورتهاباید با قید مبلغ در 

هـا و بـدهیهاي ارزي    سود و زیان حاصـل از تسـعیر دارایـی    - 70ماده
هـا   التفاوت حاصل از تسعیر دارایـی  مابه. دشو شرکت، درآمد یا هزینه تلقی نمی

هـا و بـدهیهاي ارزي،    و بدهیهاي مذکور باید در حساب ذخیره تسعیر دارایـی 
حسـاب ذخیـره مزبـور      که در پایان سـال مـالی مانـده    درصورتی. منظور شود

بدهکار باشد، این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شـد و  
ها و بـدهیهاي ارزي در پایـان سـال     چنانچه مانده حساب ذخیره تسعیر دارایی

از تصـویب   ، مبلغ مـازاد پـس  کندشده شرکت تجاوز  مالی از مبلغ سرمایه ثبت
 .شود عنوان افزایش سرمایه شرکت منظور می مجمع عمومی به

ـاي   تجدید ارزیابی تمام و یا قسمتی از دارایی مدیره هیأتهرگاه  - 71ماده ه
تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام بـه تجدیـد    شرکت را الزم تشخیص دهد، می

ـازاد تجدیـد     کندارزیابی  ـاب م و چنانچه افزایش و یا کاهشی حاصل شود به حس
 .شود میعنوان افزایش سرمایه شرکت منظور  مبلغ مازاد به .شود میارزیابی منظور 

کلیه درآمدهاي حاصل از فروش نفـت خـام، گـاز طبیعـی و      - 72ماده
، )12(ي فرعی تابعه، بر اسـاس احکـام مـواد    شرکتهامیعانات گازي شرکت و 
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 .شود قانون نفت و اصالحات بعدي آن در دفاتر شرکت ثبت می) 14(و ) 13(
پروپـان،  (کلیه درآمدهاي حاصـل از فـروش مایعـات گـازي      - 73ماده
، اتـان، نفتـا، گـوگرد و سـایر مشـتقات نفتـی و گـازي و سـایر         )بوتان و پنتان

ونقل هر نوع مواد نفتی و گازي در داخـل و خـارج    درآمدهاي حاصل از حمل
ا، انتقـال  هـ مستقل و مشترك و سود حاصـل از آن  هاي گذاري از کشور، سرمایه

ي فرعی تابعه، شرکتهاگازي، سود سهام ) سوآپ(، مبادله و معاوضه )ترانزیت(
سود سپرده ارزي، اجاره و فروش اموال، درآمد شـرکت محسـوب شـده و در    
دفاتر شرکت ثبت و وجوه حاصله به حسابهاي بـانکی شـرکت کـه بـه تأییـد      

 .شود داري کل کشور رسیده است واریز می خزانه
سـهم شـرکت از   : سود خالص شرکت عبـارت اسـت از   -74ماده

این اساسـنامه پـس از کسـر کلیـه     ) 73(و ) 72( مواددرآمدهاي موضوع 
 . و مالیات  هاي قانونی ازجمله استهالك هزینه

قابل تقسیم عبارت از سود خـالص شـرکت بـه عـالوه      سود - 75ماده
اي هـ تقسیم نشده است، پس از کسـر زیان  سودهاي قابل تقسیم سالهاي قبل که

 .باشد این اساسنامه می) 43(سالهاي مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در ماده 
ي مـالی در مجمـع عمـومی و    صـورتها پس از تصـویب   -76هماد

احراز سود قابل تقسیم، میزانی از آن، که بایـد طبـق قـوانین مربـوط بـه      
و  شـود  مـی اري کل کشور واریـز  د دولت پرداخت شود تعیین و به خزانه

اي منظور و با تصویب مجمـع عمـومی    مابقی به حساب اندوخته سرمایه
 .شود عنوان افزایش سرمایه در شرکت منظور می عادي به

خارج از وظـایف و   استفاده از سود قابل تقسیم شرکت،  -1تبصره
 .این اساسنامه ممنوع است) 7(هاي شرکت، مندرج در ماده  مأموریت

مدیره مکلف است در ابتداي دوره تصدي، صورت  هیأت -2تبصره
اموال شرکت به تفکیک محل استفاده از آنها را بـه حسـابرس مسـتقل و    

 .بازرس قانونی ارائه کند
گـذاري و تـأمین منـابع مـالی      تواند براي سرمایه شرکت می  - 77ماده
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اساسـنامه از  ایـن  ) 7(در مـاده  ي مرتبط با مأموریت شـرکت منـدرج   طرحها
اي متعارف در صنعت نفت و گـاز اسـتفاده    ا و ابزارهاي مالی و سرمایههروش

گذاري محصوالت تولیدي، حداکثر تا سقف  و ضمن وثیقه کندو ایجاد تعهد 
سهم درآمدي شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخـت  

 .کندم هاي مالی مرتبط اقدا گذاري و هزینه تسهیالت سرمایه
 سایر مقررات -فصل پنجم

حق برداشت از حسابهاي شرکت بـا امضـاي مـدیرعامل و     - 78ماده
تواننـد حـق امضـاي     باشد که حسب ضرورت می مدیر امور مالی شرکت می

در  کننـد صـالح در شـرکت تفـویض     خود را بنا به تشخیص به کارکنان ذي
 .ول خواهند بودؤشونده مستقالً مس کننده و تفویض صورت مقام تفویض این

منظور اعمال نظارت مستمر بر حسن جریان امور عملیـاتی،   به - 79ماده
ي فرعـی تابعـه و ارتقـاي    شـرکتها مالی، معـامالتی و قراردادهـاي شـرکت و    

تشـکیل   »بخش بازرسی و حسابرسـی داخلـی شـرکت   «شاخصهاي مدیریتی، 
 کردهرسد انجام وظیفه  می مدیره هیأتشود و مطابق مقرراتی که به تصویب  می

ول بازرسی و حسابرسی داخلی شـرکت حسـب مـورد مکلـف اسـت      ؤو مس
 .کندمدیره و مدیرعامل ارائه  هاي الزم را به وزیر نفت، رئیس هیأت گزارش
مدیره، مدیرعامل، حسابرس مستقل و بازرس  اعضاي هیأت - 80ماده  

ندارند اطالعـاتی را  ي طرف قرارداد حق شرکتهاقانونی و کارکنان شرکت و 
 ءکه براي شرکت جنبه محرمانه داشته باشد برخالف قوانین و مقررات افشـا 

مـدیره و   هیـأت در صورت بروز تخلـف، حسـب مـورد وزیـر نفـت،        .دکنن
و جبران خسارات واردشـده   کردهمدیرعامل متخلف را از سمت خود معلق 

 .کنند صالح درخواست می و مجازات متخلف را از مراجع ذي
و نهادهـاي   دسـتگاهها ارائه اسناد، اطالعات و گزارش به  -تبصره
 .صالح از حکم این ماده مستثنی است نظارتی ذي
منظــور خودکفــایی،  مــدیره شــرکت موظــف اســت بــه هیــأت - 81مــاده

ـاي تـوان مهندسـی، علمـی، پژوهشـی،       رقابت پذیري، افزایش توان صادراتی، ارتق



٣٠ 

گاز کشور با هدف ایجاد شرکتهاي ایرانی  فناوري، خدماتی، تولید و توسعه صنعت
، بسته کمک و حمایت از شـرکتهاي  )برند(خصوصی، دولتی و تعاونی داراي نشان 

ـاي   اي صادراتی، مشتمل بر حمایـت هبنیان و تشکل ویژه شرکتهاي دانش داخلی، به ه
بـرداري در داخـل    منظور بهـره  فناوري، پژوهشی، تولیدي، حقوقی و بازرگانی را به

ـاه از   و صادرات آنها در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتی ظرف مـدت شـش   کشور م
االجراء شدن این اساسنامه تهیه کند و به تصویب اولین مجمـع عمـومی    تاریخ الزم

مدیره مکلف اسـت   همچنین هیأت. کندبرساند و نسبت به انتشار عمومی آن اقدام 
کور اقدام و بـه تصـویب   حداقل هر دو سال یکبار نسبت به روزآمد کردن بسته مذ
 .مجمع عمومی شرکت برساند و براي عموم منتشر کند

شرکت در تأمین رفاه، بهداشت و درمان، امور فرهنگی و  -82ماده
اي شـغلی  هتخصصـ  يدینی، آموزش و خدماتی، تفریحات سالم و ارتقـا 

آنها در مقابل حوادث و کمک به تهیه مسکن آنان  کارکنان خود، حفاظت 
در حد متعارف و متناسب با سختی کار و شرایط اقلیمـی محـل خـدمت    

اي که براساس مصوبات مجمع، قوانین و مقررات  نامه کارکنان مطابق آیین
 .کند میرسد، اقدام  می مدیره هیأتتصویب  مربوط به

هاي جغرافیایی فعالیت خود، نسبت بـه   موظف است در حوزهشرکت  - تبصره
ـتقیماً و   مسؤولیتایفاي  هاي اجتماعی، در قالب توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، مس

 .کندیا از طریق شرکتهاي طرف قرارداد در چهارچوب بودجه سنواتی شرکت اقدام 
الـی  ) 38(، )31(، )30(رعایـت مفـاد منـدرج در مـواد      -83ماده 

این اساسـنامه در  ) 82(و ) 80(، )69(، )68(، )64(الی ) 57(، )55(، )51(
 . ي فرعی تابعه شرکت نیز الزامی استشرکتهاتدوین اساسنامه 

یریت موضـوع بنـد   حداقل سابقه کار و حداقل سابقه مـد  -تبصره
شرکتهاي فرعی تابعـه بـه    یرهمد هیأتدرخصوص اعضاي ) 30(ماده» ب«

 .باشد سال می پنجسال و  دهترتیب 
مواعد مندرج در این اساسنامه تابع مقـررات منـدرج در    -84ماده

قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقـالب   )445(الی  )443(مواد 
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 .است با اصالحات و الحاقات بعدي 21/1/1379 در امور مدنی مصوب
که احکامی در ایـن اساسـنامه در خصـوص    در مواردي  -85ماده

 .شرکت مقرر نشده باشد، قانون تجارت معتبر خواهد بود
شرکت در غیر موارد زیـر از شـمول قـوانین و مقـررات      -1تبصره

 .است یشرکتهاي دولتی مستثنی و ئدستگاههاي اجراعمومی مربوط به 
 قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکر شده و یا بـه آن  -الف

دسـتگاههاي  تصریح گردیده یا مقرر شده است آن قانون یا مقرره شـامل  
مصـوب   قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري    ) 5(ی موضـوع مـاده   ئاجرا

است که شمول قانون یا مقـرره   با اصالحات و الحاقات بعدي 8/7/1386
 . بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است

مواردي که در این اساسنامه تابع قـوانین و مقـررات مربـوط     -ب
 .قرار داده شده است

هاي کلی نظـام و مصـوبات    شرکت ملزم به رعایت سیاست - 2تبصره
 .باشد مجمع تشخیص مصلحت نظام که ناظر بر شرکت است، می

ي فرعـی تابعـه بـا    شـرکتها کلیه اقداماتی کـه شـرکت و    -3تبصره
شـدن ایـن    ءاالجـرا  حاکم بر شرکت قبل از الزمرعایت قوانین و مقررات 

 .اند، معتبر است اساسنامه انجام داده
شـده در ایـن اساسـنامه     بینـی  ی پـیش ئهاي اجرا نامه آیین -86ماده

شـدن آن، تـدوین و بـه     ءاالجرا ماه از تاریخ الزم حداکثر ظرف مدت شش
  .رسد شده در این قانون می بینی تصویب مراجع پیش
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  محترم مجلس شوراي اسالميرئيسه  هيأت
نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و مـاده   احتراماً، در اجراي آیین

مقـــررات کشـــور مصـــوب قـــانون تـــدوین و تنقـــیح قـــوانین و ) 4(
اساسنامه شرکت ملی گاز طرح نظر معاونت قوانین در مورد 25/3/1389

  .شود تقدیم می ایران

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده £
.شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده ¢

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :دشو کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ - 130ماده 

  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -      
  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
  
 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣

  - 127ماده  - الف
     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول

  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

       موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب
  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي ¢
 .باشد مي £

  واحده ماده £
 مواد متعدد ¢
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مياصول / اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . ندارد £
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب      

  از نظر قانون اساسي؛: اول
  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  

  
  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم

     انداز مغایرت چشمهاي کلی نظام و سند  طرح تقدیمی با سیاست  
  

  از نظر قانون برنامه؛: سوم
  طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت  

  
  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  نامه داخلی مجلس مغایرت  طرح تقدیمی با قانون آیین -الف  

  
  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی - 140ماده  - ب  

  
  رأي نمایندگان         و نیاز به                     برنامه مصوبموجب اصالح یا تغییر  - 181ماده  -ج  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می دوتعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
    قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(طرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با بند -٥

  
 

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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  کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره
  

  :بيان مستندات و داليل مغايرت
صورت مفصل  با توجه به حجم قابل توجه مواد این طرح الزم بود در مقدمه توجیهی به - 1

  . دش ارائه میو مشروح ادله و ضرورت قانونگذاري 
  مبحث - فصل - بخش: صورت زیر باشد بندي مواد قانون به مناسب است دسته - 2
اي خبـري و   جمله  »تأسیس شده است 1344که در اسفندماه سال «عبارت   )1(در ماده  - 3

. شـود  درج آن در متون قانونی خالف شؤون قانونگذاري است لذا حذف آن پیشـنهاد مـی  
همچنین در انتهاي این ماده الزم است قوانین و مقررات حاکم بر شرکت به صراحت بیان و 

  . تمثیلی خودداري شود ذکراز 
» نفـت «کلمـه    )7(و ) 6(با توجه به وجود شرکت ملی نفت ایران، الزم است در مـواد   - 4

  . حذف شود زیرا باعث تداخل در وظایف دو شرکت خواهد شد
و در ماده » 22/3/1390قانون اصالح قانون نفت مصوب «به جاي عبارت ) 16(در ماده  - 5
قـانون نفـت   «عبارت ، »1391سال  قانون اصالح قانون نفت مصوب«به جاي عبارت ) 40(

  .ددرج شو» 22/3/1390 اصالحی مصوب
ارجـاع  ) 35(و بازرس قانونی بـه مـاده    مدیره هیأتدرخصوص تخلفات ) 19(در ماده  - 6

مـاده  «عبـارت  است، لذا الزم اسـت   مدیره هیأتشده است که این ماده صرفاً درخصوص 
  . ذکر شود» )35(ماده «پس از عبارت » )64(
وجـود دارد ولـی در مـاده    ) العاده عادي و فوق(دو مجمع عمومی ) 10(براساس ماده  - 7
مجمـع عمـومی عـادي بـه طـور      «) 21(و در مـاده  » مجمع عمومی عـادي سـاالنه  «) 20(

. الزم است در ایـن زمینـه همـاهنگی مناسـبی صـورت گیـرد       .ذکر شده است» العاده فوق
مجمـع  «عبـارت    ) 34(مـاده  ) 23(و بنـد  ) 22( ،)19(ین در بسیاري از مـواد نظیـر   همچن

باشـد مناسـب اسـت از عبـارت      ذکر شده است که اگر منظور هر دو مجمع مـی » عمومی
  . استفاده شود، در غیر این صورت موجد ابهام است» مجامع عمومی«
.  مدیره نیز باید مـورد توجـه قـرار گیـرد     عزل اعضاي هیأت) 27(ماده ) 3(در ذیل بند  - 8

گیري نسبت به اقدام  تصمیم«: این ماده همانند سایر بندها نگاشته شود) 12(بند همچنین در 
  »...العاده شرکتهاي فرعی مجمع عمومی فوق

  .ی اضافه شودلتزام و وفاداري به قانون اساس، شرط ا)30(در ماده  - 9
با توجه به اینکه شرکت ملی گاز ایـران یـک شـرکت دولتـی     ) 34(ماده ) 27(در بند  - 10
پذیرد، لذا باید تصویب مجلس  المللی را می ت و از جانب دولت عضویت در مجامع بیناس

  . شوراي اسالمی نیز در این بند لحاظ شود



٣٦ 

العـاده   هاي مجمع عمومی فـوق  افزایش سرمایه شرکت از صالحیت) 28(باتوجه به ماده  - 11
  . ذکر شود» العاده مجمع عمومی فوق«عبارت  )71(و ) 70(، )43(است لذا الزم است در مواد 

قـانون  «بـه عبـارت   ) 45(مندرج در ماده » مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی«عبارت  - 12
 .اصالح شود» 7/2/1339مسؤولیت مدنی مصوب 

و بـا  ) 1392مصوب (قانون مجازات اسالمی  )36(با عنایت به جرایم مذکور در ماده  - 13
منظور از اصـطالح  توجه به عدم تعریف جرم اقتصادي و اختالف نظر درباره مصادیق آن، 

طرح، مبهم و ممکـن اسـت موجـب     )57(ماده  )3( در بند» م اقتصاديئمحکومان به جرا«
  .یر استنظر و توسعه قانون شود که با اصل تفسیر مضیق در حقوق کیفري مغا اختالف

با توجه به اینکه محل بیان فلسفه، هدف و ضرورت قانونگذاري در مقدمه توجیهی است  - 14
 .حذف گردد» )برند(داراي نشان «تا » منظور به«عبارت ) 81(در ماده شود  پیشنهاد میلذا 
  .شده در این قانون تصریح شود بینی هاي پیش نامه آیینمرجع تصویب  )86(در ماده  - 15
بـا  25/08/1356در انتهاي طرح به نسخ اساسنامه شرکت ملـی گـاز ایـران مصـوب      - 16

  . اصالحات و الحاقات بعدي تصریح شود
با توجه به اینکه طرح حاضر در بسیاري از مواد مشابه اساسنامه شـرکت ملـی نفـت     - 17

 .ایران است، لذا مناسب است که در کل طرح بازنگري مناسبی صورت گیرد

 
  


