اساسنامه شرکت بينالمللي مديريت نقدينگي اسالمي
بانکهای مرکزی؛ مراجع پولی؛ مراجع ساماندهنده مسائل مالی؛ وزارتخانهها یا نهادهای دولتی که نسبت
به موضوعات مالی یا بازرگانی و تجاری نظارت کنترلی دارند؛ و سازمانهای چندجانبه که به نمایندگی از
طرف آنها این اساسنامه امضاء میشود.
نظر به توافق بر ضرورت ایجاد نهادی بهمنظور ارائه در حد کفایت ابزارهای منطبق با شریعت جهت
تسهیل راهحلهای مدیریت نقدینگی کارآمد و مؤثر برای مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی اسالمی در سطح
ملی و فراملی بهصورت یکپارچه؛
با توجه به اینکه نیل به چنین هدفی بهنحو مطلوب از طریق همکاری متقابل بین طرفها بهمنظور ترغیب
توسعه چهارچوبهای مستحکم مدیریت نقدینگی منطبق با شریعت در سطح ملی و بینالمللی امکانپذیر
خواهد بود؛ بدینوسیله بهشرح زیر توافق مینمایند:
فصل اول
تأسیس ،شخصیت حقوقی ،مقر ،اهداف ،وظایف و اختیارات
 -1تأسیس
بدینوسیله شرکت بینالمللی مدیریت نقدینگی اسالمی (که از این پس «شرکت» خوانده میشود)
بهعنوان یک مؤسسه فراملیتی محدود به سهام با اهداف ،وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه تأسیس
میگردد.
 -2شخصیت حقوقی
شرکت دارای شخصیت حقوقی کامالً مستقل از اعضای خود و دارای جانشین پیوسته و مهر عمومی
خواهد بود و بهویژه در رابطه با اعمال زیر دارای اهلیت کامل است:
الف) انعقاد قرارداد؛
ب) تحصیل و فروش دارایی و/یا اموال؛ و
پ) طرح یا پیگیری دعوی به نام خود و تحت پیگرد قرار گرفتن؛
 -3مقر و دفاتر
 3-1مقر شرکت در کواالالمپور ،مالزی قرار دارد.
 3-2هیأتمدیره میتواند نسبت به تأسیس دفاتر شرکت در هر کشور دیگر اقدام نماید.
 -4اهداف
اهداف اصلی شرکت بهشرح زیر میباشد:
(الف) تسهیل مدیریت نقدینگی فرامرزی بین مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی اسالمی از طریق فراهم
نمودن انواع ابزارهای منطبق با شریعت براساس ضوابط تجاری ،برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت مؤسسات
مذکور در زمینه نقدینگی؛
(ب) تشویق همکاریهای منطقهای و بینالمللی بهمنظور ایجاد زیرساختهای مدیریت نقدینگی مستحکم
در سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی؛ و
(پ) اهداف دیگری که بنا به پیشنهاد هیأتمدیره و موافقت مجمع عمومی باشد؛
 -5وظایف
شرکت وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:
( )1تحصیل هر نوع دارایی یا اموال منطبق با شریعت به هر طریقی که ممکن است مورد توافق شرکت و
اعضاء قرار گیرد؛

( )2ایجاد مجموعهای از داراییها یا اموال بهمنظور تسهیل انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت؛
( )3انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت جهت نیازهای مؤسسات ارائهدهنده خدمات مالی اسالمی
در زمینه مدیریت نقدینگی؛
( )4تکمیل مدیریت پولی و بدهی دولتی در سطح ملی و بازارهای پولی اسالمی از طریق انتشار
ابزارهای مالی منطبق با شریعت؛
( )5همکاری در جهت ایجاد بستری مساعد بهمنظور تشویق یکپارچگی منطقهای و جهانی بازارهای مالی
اسالمی؛ و
( )6سایر وظایفی که میتواند به پیشبرد اهداف مندرج در ماده ( )4بهنحو تعیینشده توسط مجمع
عمومی در مقاطع زمانی مختلف کمک کند.
 -6اختیارات
 -6-1شرکت دارای اختیارات زیر میباشد که در راستای نیل به اهداف یا انجام وظایف آن اعمال
میشود:
( )1انتشار ابزاریهای مالی منطبق با شریعت و دریافت مبالغ یا وجوه ناشی از انتشار مزبور؛
( )2تحصیل ،خرید ،تملک ،نگهداری و انتفاع از هر نوع دارایی یا اموال و جابهجایی ،واگذاری ،تسلیم،
هزینه کردن ،به رهن گذاردن ،اجازه استفاده دادن ،اجاره دادن ،واگذاری مجدد ،انتقال و یا هر طریق دیگر
تعیین تکلیف یا معامله راجع به اموال عینی یا هر نوع منافعی که به شرکت بهموجب شرایطی که شرکت آن
را مقتضی بداند اعطاء شده باشد؛
( )3سرمایهگذاری ،خرید ،فروش یا بازخرید ،اعطای وام ،استقراض یا اقدام به هر نحو دیگر منطبق با
شریعت از طریق هریک از ابزارهای مالی منطبق با شریعت؛
( )4تأسیس واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها در هر نقطه از جهان
بهمنظور دستیابی به اهداف یا برای انجام هریک از وظایف خود؛
( )5استقراض یا جمعآوری یا تضمین یا دریافت وجوه مذکور یا تأمین هزینه به هر شیوه منطبق با
شریعت و بنا به ضرورت در مقاطع زمانی مختلف؛
( )6افتتاح و نگهداری حسابها و سپردهگذاری وجوه نزد هریک از بانکهای مرکزی ،مراجع پولی،
مؤسسات مالی بینالمللی ،بانکها یا سایر مؤسسات مالی؛
( )7صدور ،ایجاد ،قبول ،ظهرنویسی ،اجراء و انتشار هر نوع ابزار مالی منطبق با شریعت؛
( )8انجام وظیفه کردن بهعنوان نماینده هریک از اعضائی که درخواست چنین ترتیبات نمایندگی را از شرکت
کرده باشد؛
( )9تأسیس نمایندگی یا انتصاب هر شخص (اعم از عضو یا غیر آن) بهعنوان مستخدم ،مشاور ،نماینده،
وکیل یا کارگزار خود؛ و
( ) 11انجام تمامی امور یا انجام هرگونه فعالیت تجاری یا عملی که متضمن یا منتج به دستیابی به
اهداف و اعمال وظایف آن گردد.
 -6-2تمامی عملیات شرکت یا واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها که برای
شرکت یا به حساب آن انجام میگیرد صرفاً برحسب ارزهایی خواهد بود که توسط هیأتمدیره مناسب تلقی شده
باشند.
 -6-3نحوه اداره شرکت با توجه ویژه نسبت به حفظ نقدینگی آن صورت میپذیرد و بدین منظور
شرکت رأساً یا از طریق واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها ،داراییهای منطبق

با شریعت را که متناسب با سررسید و وضعیت تعهداتش بوده و توسط هیأتمدیره تعیین شده باشند نگهداری
خواهد نمود.
 -6-4شرکت چنانچه هیأتمدیره ،مقتضی بداند میتواند نسبت به ارائه کمکهای فنی یا خدمات
مشاورهای به اعضاء یا اعضای آینده خود در زمینههای مرتبط با اهداف یا وظایف خود اقدام نماید.
فصل دوم
عضویت
 -7عضویت
عضویت در شرکت برای هریک از بانکهای مرکزی ،مراجع پولی ،مراجع ساماندهنده مسائل مالی ،یا
وزارتخانهها یا نهادهای دولتی که نسبت به موضوعات مالی یا بازرگانی و تجاری نظارت کنترلی دارند؛ یا
سازمانهای چندجانبه ،حسب تأیید هیأتمدیره در مقاطع زمانی مختلف بنا به درخواست عضویت از سوی
مؤسسه ذیربط امکانپذیر خواهد بود.
 -8پذیرش عضویت
 -8-1بدینوسیله هریک از امضاءکنندگان این اساسنامه بهعنوان عضو شرکت پذیرفته میشود و بدون
نیاز به اجرای موافقتنامه عضویت موضوع ماده ( )8-4متعهد به این اساسنامه خواهد بود.
 -8-2هریک از مؤسسات موضوع ماده ( )7که بهموجب ماده ( )8-1به عضویت در نیامده باشد
میتواند از طریق ارائه درخواست عضویت به مدیرعامل که توصیه خود را درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش
متقاضی در جلسه بعدی هیأتمدیره ارائه مینماید ،تقاضای عضویت در شرکت را مطرح کند.
 -8-3هیأتمدیره بنا به توصیه مدیرعامل نسبت به پذیرش یا رد تقاضای عضویت که بهموجب ماده
( )8-2ارائه شده است اقدام مینماید و شرکت در اولین فرصت مقتضی پس از آن ،نتیجه درخواست متقاضی
را به اطالع وی خواهد رساند.
 -8-4در صورت پذیرش تقاضای مذکور ،متقاضی از تاریخ اجرای موافقتنامه عضویت در این اساسنامه،
بهعنوان عضو شرکت پذیرفته خواهد شد.
 -9حقوق ،وظایف و مسؤولیتهای اعضاء
 -9-1هریک از اعضای شرکت از حقوق زیر برخوردار است:
(الف) دریافت اطالعیه از مجمع عمومی ،حضور ،شرکت و رأیدهی در هریک از جلسات مجمع عمومی.
هریک از اعضاء صرفنظر از میزان سهامی که در اختیار دارد ،دارای یک رأی در جلسه مجمع عمومی خواهد بود.
(ب) دریافت سود سهام در رابطه با سهام خود در شرکت که حسب موافقت مجمع عمومی بوده و
میزان آن از مبلغ پیشنهادشده توسط هیأتمدیره فراتر نخواهد بود.
(پ) دریافت بازپرداخت اصل سرمایه در صورت انحالل شرکت بهنحو مقرر در ماده (.)32
(ت) مشارکت در انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت توسط شرکت یا هریک از واحدهای تابعه،
مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها؛
( )1بهعنوان سرمایهگذار در ابزارهای مالی منطبق با شریعت؛ یا
( )2بهعنوان تأمینکننده دارایی از طریق انتقال یا فراهم کردن میزان ،نوع و ارزش دارایی مذکور منطبق
با شریعت برای شرکت یا هریک از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها با هر
شیوه مورد توافق بین شرکت و عضو مربوط ،در مقاطع مختلف زمانی؛
(ث) درخواست از شرکت برای این که خود شرکت یا از طریق واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف
خاص یا ائتالفی از شرکتها ،نسبت به انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت بهمنظور مدیریت نقدینگی با
توافق متقابل بین عضو و شرکت اقدام نماید؛

(ج) معرفی مؤسسات مالی دارای مجوز در حوزه صالحیت آن بهعنوان کارگزاران اصلی شرکت ؛ و
(چ) آن دسته از حقوق دیگری که در این اساسنامه ممکن است تعیین گردد یا در هر زمان دیگر توسط
مجمع عمومی مشخص شود.
 -9-2هر عضو موظف به پرداخت کامل بهای سهام پذیرهنویسیشده طبق ماده ( )12به شرکت میباشد.
 -9-3هریک از اعضاء که بانک مرکزی ،مرجع پولی ،یا وزارتخانه یا سازمان دولتی باشد و بر مؤسسات
مالی نظارت کنترلی داشته باشد در جهت انجام موارد زیر تالش خواهد نمود:
(الف) بررسی شناسایی هر نوع ابزار مالی منطبق با شریعت که توسط شرکت یا هریک از واحدهای تابعه،
مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها ،صادر شده با رعایت سیاستهای داخلی و الزامات حقوقی
کشور عضو:
( )1بهعنوان دارایی نقد متناسب جهت مدیریت نقدینگی توسط مؤسسه مالی در حوزه صالحیت خود؛
و
( )2بهعنوان وثیقه قابل قبول برای تأمین مالی کوتاهمدت جهت ارائه به یک مؤسسه مالی توسط کشور
عضو بهموجب مقررات آن کشور یا هر مؤسسه دیگری که حسب تأیید کشور عضو مربوط برطرفکننده نیاز
موقت نقدینگی آن مؤسسات باشد؛
(ب) بررسی و مدنظر قرار دادن تدابیر و اقدامات یا فراهم نمودن حمایتهای مالی یا غیر آن یا ارائه
تضمین الزم برای تأمین درجه اعتبار مطلوب هریک از ابزارهای مالی منطبق با شریعت که توسط شرکت یا
هریک از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها ،صادر شده است براساس توافق
متقابل شرکت و هریک از اعضاء؛
(پ) براساس توافق متقابل شرکت و هریک از اعضاء ،درنظر گرفتن تعامل با مقامات مربوط در حوزه
صالحیت آنها ،طبق قوانین داخلی ،بهمنظور اعطای امتیازات و مصونیتهایی به شرکت به شکلی که ممکن
است به یک سازمان بینالمللی داده شود ،به موارد زیر (از جمله در مورد جزءهای ( )2( )1و ( )3زیر ،در
محدوده سمت رسمی آنها):
( )1اعضای شرکت و نمایندگان آنها؛
( )2اعضای ارکان تشکیلدهنده شرکت و نمایندگان آنها؛
( )3اعضای کارگروه اجرائی هیأتمدیره ،مدیرعامل ،سایر مسؤولین و کارکنان شرکت و
( )4آن دسته از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها که بهمنظور تحقق
اهداف یا اجرای هریک از وظایف شرکت تأسیس شدهاند،
در هریک از موارد اصوالً بنا به شرایط تعیینشده در فصل پنجم این اساسنامه؛ و
(د) بررسی فهرست ابزارهای مالی منطبق با شریعت منتشره توسط شرکت یا هریک از واحدهای تابعه،
مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها در بورس اوراق بهادار در حوزه صالحیت آن.

فصل سوم
سرمایه
 -11سرمایه مجاز و سرمایه تعهدشده
 -11-1سهام سرمایه مجاز شرکت معادل یک میلیارد ( )1011101110111دالر آمریکا است که به هزار
( )1111سهم با ارزش اسمی یک میلیون ( )101110111دالر آمریکا تقسیم میشود.
 -11-2چنانچه هیأتمدیره تصمیم بگیرد که افزایش سرمایه ضروری است ،میتواند مراتب را به مجمع
عمومی پیشنهاد نماید ،و براساس این پیشنهاد ،مجمع عمومی میتواند طبق آرای اکثریت نسبی همه اعضای مجمع
عمومی ،نسبت به انتشار سهام جدید توسط شرکت طبق ماده ( )11-2اتخاذ تصمیم نماید.
 -11-3مجمع عمومی بنا به پیشنهاد هیأتمدیره ،میتواند سهم سرمایه مجاز شرکت را در هر زمان و
طبق شرایط و ضوابطی که مقتضی میداند ،حسب تصمیم دوسوم اکثریت آرای تمامی اعضای مجمع عمومی
افزایش دهد.
 -11-4تمامی سهامی که بدواً توسط هریک از امضاءکنندگان این اساسنامه پذیرهنویسی شده است به
قیمت اسمی آن منتشر میشود .تمامی سهامی که برای عضو جدید پذیرفتهشده حسب مورد بهموجب ماده
( )8-4منتشر شده یا بهموجب ماده ( )11-2منتشر میگردد ،به قیمت اسمی خواهد بود مگر اینکه هیأتمدیره
در مقاطع زمانی مختلف بهگونه دیگری تصمیم به انتشار سهام مذکور به قیمت بیشتر از قیمت اسمی بگیرد.
 -11پذیرهنویسی سهام
 -11-1هریک از اعضاء باید نسبت به پذیرهنویسی حداقل پنج سهم از میزان سهام سرمایه شرکت
اقدام نماید.
 -11-2چنانچه مجمع عمومی با انتشار سهام جدید ،تصمیم به افزایش سرمایه شرکت بگیرد ،هریک
از اعضاء امکان پذیرهنویسی ،به نسبت میزان افزایش در سرمایه معادل میزان سهام پذیرهنویسیشده توسط آن
عضو در قبال کل سهام پذیرهنویسیشده بالفاصله پیش از افزایش سرمایه را ،طبق شرایط و ضوابطی که مجمع
عمومی تعیین مینماید ،خواهد داشت .هیچیک از اعضاء ملزم به پذیرهنویسی هر میزان از افزایش سهم سرمایه
شرکت نخواهند بود.
 -11-3چنانچه هریک از اعضاء از حق کامل خود برای سهام جدید استفاده نکند (سهام
پذیرهنویسینشده ،سهام موجود نامیده میشود) ،بدین ترتیب سهام موجود به تمام اعضائی (اعضای پذیرنده)
که از حقوق خود جهت در اختیار گرفتن سهام جدید بهطور کامل استفاده کردهاند ارائه میشود .ارائه سهام
موجود به اعضای پذیرنده متناسب با نسبت سهام خریداریشده آن عضو به کل سهام پذیرهنویسیشده اعضای
پذیرنده بالفاصله پیش از افزایش سرمایه خواهد بود .ارائه هرگونه سهام بهموجب ماده ( )11-3با همان شرایط
مندرج در ماده ( )11-2در رابطه با ارائه سهام خواهد بود.
 -11 -4رویهای که در ماده ( )11-3شرح داده شد تا زمانی که تمامی سهام جدید پذیرهنویسی شوند ،تکرار
خواهد شد.
 -12پرداخت بهای سهام پذیرهنویسیشده
 -12-1هریک از امضاءکنندگان این اساسنامه قیمت اسمی سهام پذیرهنویسیشده توسط خود را
بهصورت یک جا ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ این اساسنامه یا ظرف هر مدت زمان دیگری که
توسط هیأتمدیره تعیین شود ،پرداخت مینماید.
 -12-2هریک از اعضای پذیرفتهشده بهموجب ماده ( )8-4مبلغ پذیرهنویسی سهام پذیرفتهشده توسط
خود را به صورت یکجا ظرف مهلت سی روز پس از تاریخ اطالعیه صادره توسط شرکت دائر بر پذیرفته شدن

به عضویت در شرکت یا ظرف هر مدت زمان معین دیگری که توسط هیأتمدیره بهصورت موردی تعیین
میشود ،پرداخت خواهد نمود.
 -12 -3هریک از اعضائی که نسبت به پذیرهنویسی سهام جدید منتشره بهموجب ماده ( )11-2اقدام
مینماید مبلغ سهام پذیرهنویسیشده به طریق مذکور را ظرف مهلت سی روز پس از تاریخ اطالعیه صادره
توسط شرکت در این خصوص پرداخت مینماید .اگر عضوی نتواند در آن مدت نسبت به پرداخت مبلغ
سهام جدیدی که پذیرهنویسی کرده اقدام نماید مجمع عمومی به پیشنهاد هیأتمدیره میتواند پس از ارائه
اخطاریه متعارف به عضو مذکور ،سهامی را که مبلغ آن پرداخت نشده است ضبط نماید .سهام ضبطشده
میتواند حسب ضوابط و به شیوهای که مجمع عمومی مناسب میداند (برای فروش) ارائه شود .عواید ناشی
از فروش توسط شرکت دریافت میشود ،که بخشی از عواید خالص را عالوه بر مبلغ مطالبهشده و
پرداختنشده به عضوی میپردازد که قادر به پرداخت مبلغ سهام سرمایه جدید پذیرهنویسیشده نبوده است.
باقیمانده عواید ناشی از فروش در جهت تسویه حساب سهم (سهام) مربوط به کار خواهد رفت .اگر عواید
حاصل از فروش برای پرداخت کامل مبالغ چنین سهامی کفایت نکند ،عضوی که سهام آن ضبط شده است
در قبال کمبود مبالغ مسؤولیت دارد.
 -12-4پرداخت بابت سهام توسط هریک از اعضاء به دالر آمریکا خواهد بود .شرکت محل و روش
پرداخت را تعیین میکند.
 -12-5عدم توانایی هریک از اعضاء در هر پرداختی که بهموجب ماده ( )12باید انجام پذیرد منجر به
اسقاط تعهد سایر اعضاء نسبت به انجام پرداختهای مربوط به خود نیست.
 -13محدودیتهای انتقال و گروگذاری سهام
سهام شرکت نمیتواند به هیچ ترتیبی تحت گرو یا رهن قرار گرفته و بهجز به شرکت طبق فصل ششم قابل
انتقال نیست.
 -14محدودیت مسؤولیت
مسؤولیت هریک از اعضاء محدود به پرداخت مبلغ تأدیهنشده سهام پذیرهنویسیشده آن (در صورت
وجود) خواهد بود .هیچیک از اعضاء بابت عضویت ،در قبال تعهدات شرکت مسؤول نخواهد بود.
 -15سایر منابع
سایر منابع برای سرمایه در گردش یا سایر سرمایههای شرکت مشتمل بر موارد زیر است:
(الف) کمکهای بالعوض ،هبه و سایر وجوهی که توسط شرکت دریافت میشود؛
(ب) وجوه حاصله از سود و سایر مبالغی که از سرمایهگذاریها و سایر عملیات شرکت ناشی میشود؛
(پ) درآمدی که شرکت از محل انواع ابزارهای مالی منطبق با شریعت کسب میکند؛ و
(ت) هرگونه وجوه دیگری که منطبق با شریعت است و میتواند توسط هیأتمدیره تعیین شود.
فصل چهارم
سازمان و مدیریت
 -16ساختار
ساختار شرکت متشکل از مجمع عمومی ،هیأتمدیره ،کارگروه اجرائی هیأتمدیره ،سایر کارگروههای
هیأتمدیره ،کارگروه شریعت ،مدیرعامل ،و سایر مقامات و کارکنانی است که هیأتمدیره ضروری بداند.
 -17مجمع عمومی
 17-1مجمع عمومی رکن نمایندگی تمامی اعضای شرکت محسوب میشود.
 17-2مجمع عمومی از جمله وظایف و مسؤولیتهای زیر را برعهده دارد:
(الف) بررسی و تصویب گزارشهای نهائی حسابرسیشده شرکت؛

(ب) بررسی و تصویب پیشنهاد افزایش سرمایه مجاز؛
(پ) تأیید انتصاب حسابرس خارج از شرکت ؛
(ت) مورد بحث قراردادن موضوعات مرتبط با اهداف و وظایف شرکت؛
(ث) تصمیمگیری درخصوص تعلیق یا پایان عملیات شرکت و تقسیم داراییهای آن؛
(ج) تصویب ذخایر و تقسیم درآمد خالص و مازاد شرکت به پیشنهاد هیأتمدیره؛ و
(چ) اصالح اساسنامه حسب پیشنهاد هیأتمدیره.
 -17-3حد نصاب الزم جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی ،دوسوم تمامی اعضای شرکت میباشد.
 -17-4هریک از اعضاء ،بهجز در صورت تعلیق عضویت ،در جلسات مجمع عمومی دارای یک رأی
خواهد بود و تصمیمگیری در مورد تمام موضوعات مطروحه در جلسات مجمع عمومی با رأی اکثریت نسبی
تمامی اعضای حاضر در جلسه صورت میگیرد ،مگر اینکه در دیگر مواد صراحتاً بهنحو دیگری مقرر شده
باشد.
 -17-5جلسه مجمع عمومی حداقل یکبار در سال ظرف مدت ششماه پس از پایان سال مالی شرکت
برگزار میشود .تاریخ ،زمان و محل برگزاری جلسه مجمع توسط هیأتمدیره تعیین میشود.
 -18هیأتمدیره
 -18-1هیأتمدیره رکن تعیینکننده راهبرد و سیاستگذاری شرکت محسوب میشود.
 -18-2هیأتمدیره متشکل از اعضائی است که حائز شرایط زیر باشند (که از این پس «عضو واجد
شرایط» نامیده میشود):
(الف) بانک مرکزی ،مرجع پولی یا نهاد یا وزارتخانه دولتی که نسبت به موضوعات مالی یا بازرگانی
و تجاری نظارت کنترلی دارند ،چنانچه:
( )1رتبهبندی حاکمیتی بینالمللی کشور عضو از سوی مؤسسه بینالمللی رتبهبندی شناختهشده ،حداقل «ب»
یا معادل آن تعیین شده باشد یا در مواردی که کشور مربوط رتبهبندی نشده باشد ،سطح بدهی دولتی آن مطابق
شاخصهای تعیینشده از سوی نهادهای بینالمللی پیشرو ،مانند صندوق بینالمللی پول یا بانک بینالمللی ترمیم و
توسعه ،باید در حد پایین تعیین شده باشد .در مواردی که بیش از یک رتبه حاکمیتی تعیین شده باشد ،پایینترین
رتبه مالک عمل قرار خواهد گرفت.
( )2کشور عضو مشکالت عمدهای در رابطه با رعایت توصیههای بنیادین گروه ضربت اقدام مالی در
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته باشد؛ و
( )3اگر از یک کشور بیش از یک عضو واجد شرایط وجود داشته باشد ،تنها آن عضو از میان اعضای
واجد شرایط کشور مذکور در هیأتمدیره عضویت خواهد داشت که مسؤولیت تأمین نقدینگی برای مؤسسات
ارائهدهنده خدمات مالی اسالمی را برعهده دارد؛ یا
(ب) یک سازمان بینالمللی چندجانبه که اختیار خاص در جهت توسعه ،ترغیب یا تقویت همکاری
در راستای تأمین مالی اسالمی دارد.
 -18-3ترکیب اعضای هیأتمدیره برای مدت ده سال اول تأسیس شرکت متشکل از پانزده عضو
واجد شرایط بهشرح زیر خواهد بود:
(الف) اعضای واجد شرایطی که امضاءکنندگان این اساسنامه هستند؛ و
(ب) سایر اعضای واجد شرایطی که:
( )1بهصورت چرخشی بر مبنای تقدم تاریخ پذیرش بهعنوان عضو شرکت انتخاب شوند و چنانچه در یک
تاریخ مشخص بیش از یک عضو پذیرفته شده باشد ،انتخاب براساس حروف الفبایی کشور عضو در زبان انگلیسی
صورت میگیرد؛

( )2برای یک دوره دوساله عضو هیأتمدیره باشند؛ و
( )3مجاز به انتخاب مجدد نباشند ،مگر اینکه سایر اعضای واجد شرایط یا قبالً بهعنوان عضو
هیأتمدیره بهصورت چرخشی بهموجب جزء ( )1فعالیت کرده باشند یا اینکه از فعالیت خودداری کنند.
 -18-4از نظر اجرای ماده ( ،)18-3تمامی امضاءکنندگان این اساسنامه ،برای عضویت در هیأتمدیره
براساس احراز شرایط الزم مندرج در ماده ( )18-2نسبت به هر عضو دیگری که بهموجب ماده ( )8-4پذیرفته
شده باشد ،اولویت خواهند داشت.
 -18-5پس از نخستین دوره دهساله از تأسیس شرکت ،ترکیب اعضای هیأتمدیره شرکت متشکل از
پانزده عضو واجد شرایطی خواهد بود که:
(الف) بهصورت چرخشی برمبنای تقدم تاریخ پذیرش بهعنوان عضو شرکت انتخاب شوند و چنانچه در
یک تاریخ مشخص بیش از یک عضو پذیرفته شده باشد ،انتخاب براساس حروف الفبایی کشور عضو در زبان
انگلیسی صورت میگیرد؛
(ب) برای یک دوره دوساله عضو هیأتمدیره باشند؛ و
(پ) مجاز به انتخاب مجدد نباشند مگر اینکه سایر اعضای واجد شرایط یا قبالً بهعنوان عضو
هیأتمدیره بهصورت چرخشی بهموجب جزء (الف) فعالیت کرده باشند یا اینکه از فعالیت خودداری کنند.
 -18-6هریک از اعضای هیأتمدیره از طریق عالیترین مدیر اجرائی خود یا سایر مقامات ارشد
خویش که در مقاطع زمانی مختلف از سوی اعضاء معرفی میشود (جهت حضور در جلسات هیأتمدیره)
نمایندگی خواهد شد.
 -18-7تصدی ریاست هیأتمدیره و معاون وی ساالنه بهصورت چرخشی میان اعضای هیأتمدیره
بر مبنای تاریخ تقدم عضویت در هیأتمدیره و چنانچه در یک تاریخ مشخص بیش از یک عضو واجد شرایط
به عضویت پذیرفته شده باشد ،براساس حروف الفبایی کشور عضو در زبان انگلیسی صورت میگیرد .معاون
رئیس هیأتمدیره ،درصورتیکه هنوز عضو هیأتمدیره باشد ،خود به خود سمت رئیس را در جلسه عمومی
ساالنه بعدی هیأتمدیره برعهده خواهد گرفت و عضو واجد شرایط بعدی به روش چرخشی فوقالذکر،
سمت معاون رئیس را برعهده خواهد گرفت .نخستین رئیس هیأتمدیره شرکت ،نماینده عضو هیأتمدیرهای
خواهد بود که کشورش میزبان شرکت است و اولین معاون رئیس هیأتمدیره نیز نماینده عضو هیأتمدیرهای
خواهد بود که کشورش از تاریخ الزماالجراء شدن این اساسنامه بر حسب ترتیب حروف الفبای انگلیسی در
ابتدا قرار میگیرد.
 -18-8نمایندگان اعضای هیأتمدیره بدون دریافت هیچ حقالزحمهای از سوی شرکت خدمت خواهند
کرد ،اما شرکت میتواند هزینههای متعارفی که برای حضور در جلسات هیأتمدیره متحمل میشوند را به آنها
بازپرداخت نماید.
 -18-9هریک از اعضای هیأتمدیره که ضوابط مندرج در ماده ( )18-2را دیگر رعایت ننماید ،از
عضویت در هیأتمدیره معلق میشود و عضو بعدی براساس ماده ( )18-3جایگزین وی میشود.
 -19هیأتمدیره :اختیارات
هیأتمدیره دارای اختیارات زیر است:
(الف) تصمیمگیری درخصوص تمامی موضوعات مرتبط با راهبردها و سیاستهایی که توسط شرکت
بهمنظور دستیابی به اهداف ،انجام وظایف یا اعمال اختیارات آن برعهده گرفته شده است.
(ب) تصویب مقررات عمومی و آییننامههای شرکت بهموجب ماده ()45؛
(پ) پذیرش اعضای جدید و تعیین شرایط پذیرش آنها؛
(ت) تعلیق عضویت و تمدید یا رفع تعلیق؛

(ث) اتخاذ تصمیم در مورد نحوه تفسیر یا اعمال اساسنامه یا مقررات عمومی وآییننامههای پیشنهادشده
توسط کارگروه اجرائی هیأتمدیره؛
(ج) انتصاب و برکناری اعضای کارگروه اجرائی هیأتمدیره ،مدیرعامل ،و اعضای کارگروه شریعت،
و تأسیس هر کارگروه دیگر چنانچه هیأتمدیره الزم بداند ،انتصاب اعضایکارگروه(ها) و تدوین مقررات
عمومی و آییننامهها برای کارگروه(ها) در مقاطع زمانی مختلف؛
(چ) ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی درخصوص میزان ذخایر و تقسیم درآمد خالص و مازاد شرکت و نوع
ارزی که تقسیم براساس آن صورت میگیرد؛
(ح) ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی درخصوص تعلیق یا پایان عملیات شرکت و تقسیم داراییهای آن؛
(خ) ارائه پیشنهاد به مجمع عمومی درخصوص اصالح اساسنامه؛
(د) تشکیل دبیرخانه یا سایر کارگروههای مورد نیاز چنانچه هیأتمدیره الزم بداند؛
(ذ) تصویب موضوعات مرتبط با انتشار ابزارهای مالی منطبق با شریعت توسط شرکت ،ارز مربوط،
دفعات (انتشار) و نحوه آن؛
(ر) تصویب ضوابط مربوط به قابلیت پذیرش داراییها یا اموال قابل پذیرش در مجموعه کاملی از اموال یا
داراییهای ایجادشده بهموجب این اساسنامه؛
(ز) تصویب بودجه اداری ساالنه؛
(ژ) تعیین حداکثر سقف استقراض ،جمعآوری یا تضمین یا دریافت وجوه یا اعتبارات به هر روشی
که منطبق با شریعت باشد و در مقاطع زمانی مختلف ضرورت داشته باشد؛ و
(س) اختیارات دیگر مصوب مجمع عمومی برحسب ضرورت در مقاطع زمانی مختلف.
 -21هیأتمدیره :رویهها
 -21-1هیأتمدیره حداقل دوبار در سال در تاریخ ،زمان و محلی که مدیرعامل پیشنهاد میکند و به
تصویب هیأتمدیره یا کارگروه اجرائی هیأتمدیره میرسد تشکیل خواهد شد.
 -21-2عالوه بر جلسات موضوع ماده ( ،)21-1جلسات هیأتمدیره حسب دعوت مدیرعامل در
مواردی که از سوی رئیس هیأتمدیره یا حداقل حسب آرای اکثریت نسبی اعضای هیأتمدیره تقاضا شده
باشد برگزار میگردد.
 -21-3هریک از اعضای هیأتمدیره دارای یک حق رأی است.
 -21-4حد نصاب الزم برای تشکیل جلسات هیأتمدیره اکثریت نسبی تمام اعضای هیأتمدیره میباشد و
تصمیمات با آرای اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه نافذ میشود مگر اینکه در سایر مواد صراحتاً بهنحو دیگری
مقرر شده باشد.
 -21-5هیأتمدیره بهوسیله آییننامه ،رویهای را تعیین میکند که به استناد آن مدیرعامل میتواند در
مواردی که چنین اقدامی را مقتضی بداند ،آرای اعضای هیأتمدیره را در رابطه با یک موضوع خاص بدون
فراخوانی به جلسه هیأتمدیره أخذ نماید.
 -21-6عضو هیأتمدیره ،موارد بالقوه یا بالفعل تضاد منافع یا منافع اشخاص ذیربط را که میتواند ناشی
از یک پروژه ،معامله یا هر موضوع دیگر مدنظر هیأتمدیره باشد ،به هیأت مزبور اعالم خواهد کرد .عضو مزبور
در جلسات هیأتمدیره که برای بررسی موضوع یادشده تشکیل میگردد شرکت نخواهد کرد و در این خصوص
حق رأی نخواهد داشت.
 -21-7هیأتمدیره کارگروههای زیر را تشکیل میدهد :کارگروه حسابرسی ،کارگروه کنترل داخلی و
کارگروه مدیریت خطر و سایر کارگروههایی که حسب تشخیص خود برای حسن انجام عملیات شرکت ضروری

بداند .شرح وظایف و اختیارات این کارگروهها برای تصویب به هیأتمدیره ارائه و هرگونه اصالح بعدی باید به
تأیید هیأتمدیره برسد.
 -21کارگروه اجرائی هیأتمدیره :ترکیب اعضاء
کارگروه اجرائی هیأتمدیره متشکل از اعضای زیر میباشد:
(الف) یک رئیس؛ و
(ب) حداقل چهار عضو دیگر،
که از میان اعضای هیأتمدیره یا نمایندگان آنها تعیین میشوند.
 -21-2هریک از اعضای کارگروه اجرائی هیأتمدیره باید واجد صالحیت باالیی در حیطه موضوعات
اقتصادی و مالی باشند و طبق تشریفات مندرج در آییننامههای مصوب هیأتمدیره تعیین خواهند شد.
 -21-3اعضای کارگروه اجرائی هیأتمدیره برای یک دوره سهساله منصوب میشوند و امکان انتصاب
مجدد آنها وجود دارد .اعضای کارگروه اجرائی هیأتمدیره تا زمان انتصاب اعضای جانشین به کار خود ادامه
میدهند.
 -21-4عضو کارگروه اجرائی هیأتمدیره موارد بالقوه یا بالفعل تضاد منافع یا منافع اشخاص ذیربط که
ناشی از یک پروژه ،معامله یا هر موضوع دیگر مدنظر کارگروه اجرائی هیأتمدیره باشد را به این کارگروه اعالم
خواهد کرد .عضو مزبور در جلسات کارگروه اجرائی که برای بررسی موضوع یادشده تشکیل میگردد شرکت
نخواهد کرد و در این خصوص حق رأی نخواهد داشت.
 -21-5هیأتمدیره نحوه تشکیل جلسات کارگروه اجرائی هیأتمدیره را تعیین مینماید.
 -22کارگروه اجرائی هیأتمدیره :اختیارات
کارگروه اجرائی هیأتمدیره مسؤولیت هدایت کلی عملیات شرکت را برعهده دارد .کارگروه اجرائی
هیأتمدیره بهویژه:
(الف) خطمشیهای شرکت و مقررات کلی و آییننامهها را به هیأتمدیره پیشنهاد مینماید؛
(ب) راهبرد عملیاتی شرکت را به هیأتمدیره پیشنهاد مینماید؛
(پ) بودجه ساالنه اداری شرکت را به هیأتمدیره پیشنهاد مینماید؛
(ت) حسابهای نهائی هر سال مالی را برای تصویب توسط هیأتمدیره و مجمع عمومی ارائه مینماید؛
(ث) تفسیر هریک از مفاد اساسنامه ،مقررات عمومی یا آییننامههایی که بهموجب ماده ( )34-2به این
کارگروه ارجاع شده را پیشنهاد میکند و پیشنهاد مزبور را به هیأتمدیره بهمنظور تصویب ارائه مینماید؛
(ج) اصالح اساسنامه را به هیأتمدیره و مجمع عمومی پیشنهاد مینماید؛
(چ) سایر اختیاراتی را که هیأتمدیره حسب ضرورت در مقاطع زمانی مختلف تصویب میکند ،اعمال
مینماید.
 -23مدیرعامل ،مقامات و کارکنان
 -23-1هیأتمدیره ،مدیرعامل شرکت را که در زمان انتصاب به این سمت ،عضو هیأتمدیره یا سایر
کارگروههای آن نباشد ،منصوب میکند.
 -23-2دوره تصدی مدیرعامل توسط هیأتمدیره تعیین میشود .درصورتیکه سمت مدیرعامل به هر
علت برای مدت بیش از یکصد و هشتاد ( )181روز پیش از پایان دوره وی بالتصدی باقی بماند ،جانشین
توسط هیأتمدیره برای آن بخش از باقیمانده مدت مذکور انتخاب میگردد.
 -23-3مدیرعامل میتواند در جلسات هیأتمدیره ،کارگروه اجرائی هیأتمدیره و سایر کارگروههای
تشکیلشده توسط هیأتمدیره بدون حق رأی یا محسوب شدن در حد نصاب شرکت نماید.
 -23-4مدیرعامل نماینده قانونی شرکت خواهد بود.

 -23-5مدیرعامل ریاستتت کارکنان شتترکت را برعهده داشتتته و مستتؤول عملیات روزانه شتترکت
بهموجب دستتورالعملهای هیأتمدیره استت .وی مستؤولیت سازماندهی ،عزل و نصب کارکنان و مقامات
بهجز حسابرسان داخلی را طبق آییننامههای مصوب کارگروه اجرائی هیأتمدیره برعهده دارد.
 -24کارگروه شریعت
 -24-1کارگروه شریعت شرکت متشکل از حداقل سه نفر از محققان برجسته اسالمی در سطح بین-
المللی مسلط به معامالت مالی میباشد .اعضای کارگروه شریعت توسط هیأتمدیره منصوب میشوند .تعداد
اعضای کارگروه شریعت شرکت میتواند حسب نظر هیأتمدیره افزایش یابد.
 -24-2کارگروه شریعت اختیار تصمیمگیری درخصوص هریک از موضوعات شرعی مرتبط با تجارت،
عملیات یا فعالیتهای شرکت یا هریک از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها را
دارد و هریک از مسائل ارجاعشده به آن از سوی هیأتمدیره ،کارگروه اجرائی هیأتمدیره ،مدیرعامل یا کارکنان
شرکت را بررسی مینماید.
 -24-3کارگروه شریعت تصمیم خود را پس از بررسی نظرات کارکنان و هریک از کارشناسان در
مورد موضوعی که ممکن است بخواهد مشورت کند ،ارائه مینماید.
 -24-4تصمیمات کارگروه شریعت با آرای اکثریت نسبی اعضای آن اتخاذ خواهد شد و متضمن دالیلی
خواهد بود که تصمیم براساس آن اتخاذ شده است.
فصل پنجم
امتیازات و مصونیتها
 -25امتیازات و مصونیتها
از نظر جزء (پ) ماده ( )9-3هر عضو شرکت ،تعامل با مقامات مربوط در حوزه صالحیت آنها بهمنظور اعطای
امتیازات و مصونیتهای زیر را بررسی مینماید:
(الف) مصونیت از رسیدگی قضائی و سایر دعاوی؛
(ب) مصونیت بایگانی؛
(پ) آزادی داراییها از محدودیتها؛
(ت) امتیازاتی برای ارتباطات؛ و
(ث) معافیت مالیاتی.
فصل ششم
خروج از عضویت ،تعلیق اعضاء ،و تعلیق و پایان عملیات
 -26حق خروج از عضویت
 -26-1هر عضوی میتواند با اعالم کتبی به مدیرعامل مبنی بر قصد خود جهت خروج از عضویت،
از عضویت در شرکت خارج شود .خروج از عضویت از تاریخ مندرج در اطالعیه مربوط نافذ خواهد شد که
در هر حال ،قبل از ششماه از تاریخ تحویل اطالعیه مذکور به شرکت یا هر مدت زمان دیگر تعیینشده توسط
هیأتمدیره نخواهد بود.
 -26-2تا قبل از نافذ شدن خروج از عضویت ،عضو مربوط میتواند در هر زمانی با ارائه اطالعیه
کتبی به هیأتمدیره ،قصد خود دائر بر خروج از عضویت را باز پس گیرد.
 -26-3عضو خارجشونده در قبال تمامی تعهدات نسبت به شرکت که در آنها بهعنوان یک عضو مدنظر
قرار گرفته است ،در تاریخ تسلیم اعالمیه کتبی مبنی بر خروج از عضویت مسؤول میباشد .عضو خارجشونده
پس از خروج از عضویت همچنان مسؤول کلیه تعهداتی است که بهواسطه ورود به ترتیبات تجاری با شرکت
یا هریک از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها برعهده گرفته یا خواهد گرفت.

 -26-4هیأتمدیره درصورتیکه مقتضی بداند میتواند اعالم نماید که بخشی از حقوق ناشی از
عضویت در این اساسنامه در قبال عضوی که اطالعیه خروج از عضویت را تسلیم نموده است به حال تعلیق
درآید .متعاقب اعالم مزبور ،حقوق قابل اعمال نسبت به عضو مربوط تعلیق خواهد شد.
 -27تعلیق عضویت
 -27-1هیأتمدیره میتواند عضویت عضوی را که هریک از تعهدات خود در قبال شرکت یا واحدهای
تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها را ایفاء نمینماید ،بهموجب آرائی که نشاندهنده
تعداد رأی بیشتر از اکثریت نسبی تمامی اعضای دارای حق رأی است ،به تعلیق درآورد.
 -27-2عضویت عضوی که به این ترتیب به حال تعلیق درآمده است بهطور خودکار برای مدت یکسال
از تاریخ تعلیق پایان خواهد یافت مگر آنکه هیأتمدیره در طول مدت مزبور با رأی اکثریت نسبی نسبت به
تمدید یا رفع تعلیق تصمیمگیری نماید.
 -27-3در خالل مدت تعلیق ،عضو معلق نمیتواند هیچیک از حقوق اعطاءشده بهموجب اساسنامه
بهجز حق خروج از عضویت را اعمال کند اما کماکان مشمول انجام تمامی تعهدات باقی خواهد ماند.
 -27-4در صورت پایان حق عضویت یک عضو بهموجب ماده ( ،)27-2چنانچه در اثنای پایان عضویت
مبلغی از سهام ناشی از عضویت وی پرداخت نشده باشد ،عضو مزبور صرفنظر از پایان عضویت وی،
همچنان مسؤول پرداخت مبالغ تأدیهنشده خواهد بود مگر آنکه هیأتمدیره به نحو دیگری توافق نماید.
 -28حقوق و وظایف در زمان پایان عضویت
 -28-1از زمان پایان عضویت ،عضو مربوط دیگر مستحق دریافت سود سهام از شرکت نخواهد بود.
در صورت تحقق زیان ،عضو یادشده فراتر از مبلغ تأدیهنشده بابت ارزش سهامی که پذیرهنویسی کرده ،در
صورت وجود چنین مبلغی ،مسؤولیتی نخواهد داشت .شرکت با رعایت شرایط ماده ( )28حاضر ،ترتیبی
اتخاذ خواهد کرد تا سهام عضو مزبور را بهعنوان بخشی از تسویه حساب با آن خریداری نماید.
 -28-2شرکت و عضو میتوانند در رابطه با خروج از عضویت و خرید سهام عضو مربوط حسب
شرایط مقتضی و متناسب توافق نمایند .قیمت خرید سهام عضوی که از عضویت خارج میشود از سوی
هیأتمدیره متعاقب مشورت با حسابرسان شرکت و بر مبنای دیگر مشاورههای مالی با اشخاص مستقلی که
هیأتمدیره مناسب بداند تعیین میشود .در صورت عدم حصول توافق بین عضو خارجشونده و شرکت،
ارزش سهام طبق سازوکار حل و فصل اختالف مندرج در ماده ( )35تعیین خواهد شد.
 -28-3پرداخت مبلغ سهام توسط شرکت بهصورت اقساط به ارز مورد قبول شرکت و عضو
خارجشونده ظرف مدت ششماه از تاریخ پایان عضویت ،همانگونه که شرکت تعیین خواهد کرد ،با درنظر
گرفتن وضعیت مالی شرکت انجام میشود مشروط بر اینکه اگر هیأتمدیره تشخیص دهد که شرکت در آن
هنگام منابع مالی جهت خرید چنین سهامی را در اختیار ندارد ،میتواند یک برنامه زمانی جهت تعویق
پرداخت تدوین نماید .در هر صورت ،پرداخت به عضو خارجشونده حداکثر ظرف مدت دوازدهماه از تاریخ
پایان عضویت در شرکت انجام میشود.
 -28-4بهموجب این ماده هیچ مبلغی در قبال سهام از یک عضو سابق نباید تا مدت زمان یکماه پس
از تاریخی که در آن ،عضویت وی در شرکت پایان یافته است پرداخت گردد .در صورت تعلیق یا پایان
عملیات شرکت قبل از پرداخت به عضو بابت سهام ،حقوق عضو مزبور حسب مورد مطابق مفاد مواد ()29
تا ( )32این اساسنامه تعیین میشود و از نظر مواد مزبور ،عضویت آن عضو در شرکت بهجز در مورد حق
رأی ،کماکان به قوت خود باقی است.
 -28-5هیأتمدیره بهنحوی که خود مقتضی میداند ،سهام خریداریشده از عضوی که عضویت وی
پایان یافته است را به تناسب تقسیم مینماید که میتواند به اشکال زیر باشد:

(الف) از طریق ارائه سهام برای فروش به اعضاء در قبال پرداخت مبلغی معادل آنچه که شرکت به
عضو خارجشونده پرداخت مینماید؛ و /یا
(ب) از طریق ارائه سهام برای فروش به اعضاء به قیمتی که هیأتمدیره در مقاطع مختلف زمانی
مقتضی بداند.
اعضاء از حق و فرصت معقول برای پذیرهنویسی اینگونه سهام برخوردار بوده و مفاد مواد ( )11-3و
( )11-4با اعمال تغییرات الزم در رابطه با بازتوزیع این سهام نیز قابل اعمال خواهد بود.
 -28-6درصورتیکه سهام مربوط بهموجب ماده ( )28-5قابل توزیع نباشد ،هیأتمدیره میتواند سهام
مزبور را به مؤسسات موضوع ماده ( )7به قیمت مورد نظر هیأتمدیره برای فروش در هر زمان ارائه نماید.
شرکت میتواند سهام را تا زمان دریافت پیشنهادهای پذیرهنویسی نگهداری کند.
 -29تعلیق عملیات
در شرایط اضطراری مجمع عمومی میتواند ،به پیشنهاد هیأتمدیره ،عملیات شرکت یا هریک از
واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها را در رابطه با انتشار ابزار جدید تا زمانی
که هیأتمدیره فرصت بررسی وضعیت و اتخاذ تدابیر مناسب را بیابد به حال تعلیق درآورد.
 -31پایان عملیات
 -31-1مجمع عمومی میتواند ،به پیشنهاد هیأتمدیره ،عملیات شرکت را با تصمیم حداقل دوسوم
تمامی اعضاء پایان دهد .با پایان عملیات ،شرکت یا هریک از واحدهای تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا
ائتالفی از شرکتها بالفاصله تمامی فعالیتها بهاستثنای آن دسته که به حفاظت ،نگهداری و وصول داراییهای
آنها و تصفیه تعهدات قطعی و مشروط مربوط میشود را متوقف خواهد کرد.
 -31-2تا زمان تصفیه نهائی این تعهدات و تقسیم داراییها ،موجودیت شرکت باقی میماند و کلیه
حقوق و تعهدات متقابل شرکت و اعضای آن بهموجب این اساسنامه بالتعرض باقی خواهد ماند ،بهجز آنکه
هیچ عضوی نباید تعلیق یا از عضویت در شرکت خارج شود و هیچ نوع تقسیمی میان اعضاء صورت نخواهد
گرفت مگر بهنحویکه در این ماده مقرر شده باشد.
 -31تعهدات اعضاء و پرداخت مطالبات
با رعایت ماده ( ،)14تعهدات اعضاء ناشی از عضویت آنها در شرکت تا زمان تصفیه کامل تعهدات
شرکت از جمله تعهدات مشروط ،از محل داراییهای آن یا تا قبل از آن ،تا زمانی که عضویت یک عضو طبق
این اساسنامه پایان مییابد ،به قوت خود باقی است.
 -32تقسیم داراییها
 -32-1داراییها بین اعضاء تا زمان پرداخت یا تأمین کلیه تعهدات قطعی و مشروط به طلبکاران تقسیم
نمیشود .تقسیم داراییها باید توسط مجمع عمومی با رأی اکثریت نسبی تمامی اعضای رأیدهنده به تصویب
برسد.
 -32-2هر نوع تقسیم داراییها میان اعضاء متناسب با سهام آنها میباشد و در زمانها و تحت شرایطی
که مجمع عمومی آن را عادالنه و منصفانه بداند انجام خواهد شد .نسبت داراییهایی که توزیع میشود از نظر
نوع داراییها نباید یکنواخت باشد .هیچ عضوی تا زمانی که تعهدات خود را نسبت به شرکت تصفیه نکرده
باشد حق دریافت سهم خود از تقسیم داراییها را نخواهد داشت.
 -32-3هر عضوی که داراییهای تقسیمشده بهموجب این ماده را دریافت میدارد از همان حقوقی
نسبت به این داراییها برخوردار خواهد بود که شرکت قبل از توزیع آنها برخوردار بوده است.
 -32-4با تصمیم مجمع عمومی برای پایان عملیات شرکت با رأی قاطع حداقل دوسوم تعداد اعضائی
که در مجموع حداقل دوسوم کل سهام پرداختنشده را در اختیار دارند:

(الف) هیأتمدیره و مدیرعامل هیچگونه فعالیت تجاری را برای شرکت انجام نمیدهند مگر به لحاظ
تصفیه امور آن تا حدودی که برای حفظ یا نگهداری داراییهای آن الزم است؛
(ب) هیأتمدیره امور مربوط به تصفیه شرکت را انجام میدهد ،و کلیه اختیارات هیأتمدیره بهموجب
این اساسنامه تا زمان پایان روند تصفیه شرکت به قوت خود باقی میماند؛ و
(پ) هیأتمدیره پس از پرداخت یا پیشبینی کافی برای پرداخت تمامی تعهدات قطعی و مشروط
شرکت و پس از دریافت قبض رسید پرداخت دیون ،تعهد پرداخت غرامتها و موافقتنامههای بازپرداخت
مذکور که آن را برای حفظ شرکت الزم میداند ،نسبت به تقسیم باقیمانده وجوه شرکت و سایر داراییهای
نقدی یا غیر نقدی ،یا ترکیبی از هر دو ،میان اعضاء به نسبت تعداد سهامی که در اختیار دارند اقدام مینماید.
در مواردی که یک عضو مجاز به پذیرش داراییهای غیرنقدی نباشد ،شرکت نسبت به تبدیل دارایی به وجه
نقد از طریق ارائه دارایی برای فروش اقدام و عواید حاصله از فروش را به عضو مربوط تحویل میدهد.
شرکت در قبال عضو مربوط مسؤولیتی نسبت به تضمین ارزش عواید ناشی از فروش و طول مدت ناشی از
فرآیند تبدیل ندارد.
 -32-5کلیه حقوق ،منافع یا امتیازات انتقالیافته بهموجب این فصل توسط عضوی که حق دریافت آنها را
دارد بهصورت کتبی قابل واگذاری به طرف ثالث میباشد ،در این صورت هیأتمدیره جهت انتقال منافع ،حقوق
یا امتیازات یادشده به طرف ثالث مذکور به هزینه عضو ذیحق تالش خواهد کرد ،اما در صورت عدم توانایی در
انجام این امر نسبت به عضو یادشده مسؤولیتی ندارد.
فصل هفتم
اصالحات ،تفسیر و حل و فصل اختالفات
 -33اصالحات
 -33-1این اساسنامه با موافقت سهچهارم اعضای حاضر و رأیدهنده در جلسه مجمع عمومی اصالح
خواهد شد.
 -33-2علیرغم مفاد ماده ( ،)33-1تصویب هرگونه اصالح در موارد زیر مستلزم موافقت به اتفاق آراء
مجمع عمومی میباشد:
(الف) اهداف شرکت بهشرح مقرر در ماده ()4؛
(ب) حق خروج از عضویت در شرکت بهشرح مقرر در ماده ()26؛ و
(پ) محدودیتهای مربوط به مسؤولیت بهشرح مقرر در ماده (:)14
 -33-3هرگ ونه پیشنهاد اصالح اساسنامه ،چه از طرف عضو شرکت یا کارگروه اجرائی هیأتمدیره،
باید به اطالع رئیس هیأتمدیره که پیشنهاد را در مجمع عمومی مطرح مینماید ،رسانده شود .در صورت
تصویب یک اصالحیه ،شرکت آن را طی مکاتبهای رسمی خطاب به تمامی اعضاء تصدیق خواهد کرد.
اصالحات ظرف مدت سهماه از تاریخ مکاتبه رسمی برای تمامی اعضاء الزماالجراء خواهد شد ،مگر آنکه
هیأتمدیره تاریخ دیگری را تعیین نماید.
 -34زبان ،تفسیر و اجراء
 -34-1زبان رسمی شرکت انگلیسی خواهد بود .متن انگلیسی این اساسنامه نسخه معتبر برای تفسیر
و اجرای اساسنامه میباشد.
 -34-2هرگونه مشکل در مورد تفسیر مفاد اساسنامه ،مقررات عمومی و آییننامهها برای تصمیم گیری
به هیأتمدیره ارجاع خواهد شد.
 -34-3در هر موردی که کارگروه اجرائی هیأتمدیره تصمیمی اتخاذ کرده باشد ،ممکن است هریک
از اعضاء ضروری بداند تا نسبت به ارجاع مساله به هیأتمدیره که تصمیم آن نهائی خواهد بود اقدام نماید.

تا زمان اتخاذ تصمیم هیأتمدیره ،شرکت میتواند ،در حدی که الزم میداند ،بر مبنای تصمیم کارگروه اجرائی
هیأتمدیره عمل کند.
 -35حل و فصل اختالف
 -35-1هرگونه اختالف ناشی از این اساسنامه بین شرکت و عضو یا میان اعضاء در ارتباط با شرکت
از طریق مشورت براساس اصول اخوت اسالمی و وحدت حل و فصل میگردد.
 -35-2درصورتیکه طرفهای مربوط قادر به حل و فصل اختالف مطابق ماده ( )35-1نباشند ،به جز
در مواردی که صراحتاً به نحو دیگری در این اساسنامه مقرر شده باشد ،موضوع به مراجع زیر ارجاع میگردد:
( )1کارگروه حل و فصل اختالف که توسط هیأتمدیره تشکیل شده ،یا
( )2یا هر نهاد داوری که توسط هیأتمدیره تعیین شده باشد.
 -35-3کارگروه حل و فصل اختالف باید این اختیار را داشته باشد که نسبت به استماع اظهارات کلیه
طرفهای اختالف و سایرین بهنحوی که مناسب میداند در هر شرایطی اقدام نماید .پس از آن کارگروه حل و
فصل اختالف تصمیم خود را بهصورت مکتوب صادر کرده و آن را به همه طرفهای ذیربط اطالع میدهد.
رأی کارگروه حل و فصل اختالف برای همه طرفها الزماالجراء است و حق تجدیدنظر دیگری وجود ندارد.
 -35-4در صورت توافق طرفها برای ارجاع اختالف به هر نهاد داوری صالحیتدار حسب تصمیم
هیأتمدیره ،اختالف نهایتاً توسط داوری طبق قواعد داوری جاری آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت
بینالملل سازمان ملل متحد) که در زمان مربوط الزماالجراء است ،حل و فصل میشود .طرفها درخصوص
موارد زیر توافق مینمایند:
(الف) مقام منصوبکننده جهت تعیین داوران دبیر کل دیوان دائمی داوری است؛
(ب) تعداد داوران دیوان داوری سه نفر خواهد بود؛
(پ) محل داوری در شهر الهه خواهد بود؛
(ت) قانون قابل اعمال توسط دیوان داوری ،قوانین مالزی است؛ و
(ث) زبان مورد استفاده در جریان داوری ،زبان انگلیسی میباشد.
فصل هشتم
مقررات عمومی
 -36سال مالی
سال مالی شرکت از اول ژانویه سی و یکم دسامبر تقویم گریگوری ( 11دی تا  11دی ماه سال بعد)
میباشد.
 -37سود سهام
 37-1هیأتمدیره پیشنهاد میزان سود سهام قابل تقسیم از محل درآمد خالص و مازاد شرکت را پس از
پیشبینی ذخایر ،به مجمع عمومی ارائه مینماید.
 37-2تقسیم سود سهام به نسبت میزان سهامی که مبلغ آن توسط عضو کامالً پرداختشده صورت
میگیرد.
 37-3نحوه پرداخت و ارز یا ارزهای مورد نظر جهت پرداخت سود سهام توسط هیأتمدیره تعیین
میشود.
 -38انتشار گزارش ساالنه و توزیع گزارشها
شرکت گزارش ساالنه حاوی شرحی از صورتحسابهای حسابرسیشده خود را منتشر مینماید .همچنین
شرکت هر نوع گزارش و بررسیهای دیگر را در صورت صالحدید بهمنظور دستیابی به اهداف و انجام وظایف
خود منتشر میکند.

 -39محرمانه بودن سپردهها
شرکت محرمانه بودن کامل حسابهای سپردهگذاران را رعایت و ترتیبات رعایت آن توسط واحدهای
تابعه ،مؤسساتی با اهداف خاص یا ائتالفی از شرکتها را فراهم مینماید و اعضاء مصونیت اطالعات مربوط
به اینگونه سپردهها را رعایت خواهند کرد.
 -41اسقاط حق
شرکت بنابه تشخیص خود میتواند از هریک از امتیازات و مصونیتهایی که ممکن است به آن داده
شده باشد در محدوده و بهموجب شرایطی که خود تعیین مینماید صرفنظر کند.
 -41کمکهای مالی و سایر کمکها
شرکت منوط به تصویب هیأتمدیره کمکهای مالی یا سایر کمکهایی را که ممکن است اهداف یا
وظایف آن را به هر صورت مخدوش ،محدود ،منحرف یا دچار تغییر کند ،نمیپذیرد.
 -42اختیار انجام وظایف
مدیرعامل ،مقامات و کارکنان شرکت در حین تصدی سمت ،نسبت به وظایف خود بهطور کامل در
قبال شرکت و نه هیچ مقام دیگر ،پاسخگو هستند.
 -43اجرای اسناد توسط اعضاء
هر عضو بدینوسیله موافقت مینماید که اسنادی را که هیأتمدیره بهطور متعارف بهمنظور اجرائی نمودن
مفاد این اساسنامه (از جمله اما نه محدود به انواع انتقال سهام) ضروری میداند اجراء کند؛ مشروط به اینکه هیچیک
از مفاد ماده ( )43عضوی را ملزم به پذیرفتن هر نوع تعهدی به غیر از موارد مصرح در ماده ( )14ننماید.
 -44قانون حاکم
قانون حاکم بر این اساسنامه ،قوانین کشور مالزی است.
 -45مقررات عمومی و آییننامهها
شرکت میتواند بهمنظور پیگیری اهداف و وظایف خود در ارتباط با عملیات و رویههای شرکت و
ارکان تشکیلدهنده آن در صورت ضرورت یا اقتضاء ،مقررات عمومی و آییننامههایی را وضع کند .اینگونه
مقررات عمومی و آییننامهها توسط مدیرعامل یا کارگروه اجرائی هیأتمدیره تدوین و به تصویب مجمع
عمومی خواهند رسید.
 -46الزماالجراء شدن
این اساسنامه هنگامی که طرفهای آن بهنحو مقرر آن را امضاء نمایند الزماالجراء خواهد شد.
 -47شروع عملیات
 -47-1هیأتمدیره در جلسه افتتاحیه خود ،ترتیباتی را برای تعیین تاریخی که در آن ،شرکت عملیات
خود را شروع میکند در نظر میگیرد.
 -47-2شرکت تاریخ شروع عملیات خود را به اعضای خود اطالع میدهد.
 -48طرفهای مشروط/غیرمشروط
 -48-1هریک از امضاءکنندگان این اساسنامه در صفحات امضای زیر بهعنوان طرف مشروط یا
غیرمشروط شناخته میشود .طرف مشروط طرفی است که قابلیت پذیرش وی بهعنوان عضو شرکت منوط به
تأیید ،رضایت یا تجویز کشور متبوع وی میباشد .قابلیت پذیرش بهعنوان عضو شرکت برای یک طرف
غیرمشروط منوط به چنین تأییدیههایی نیست یا اینکه تا قبل از امضای این اساسنامه ،تأییدیههای الزم را
دریافت کرده است.
( -48-2الف) طرف مشروط تا زمانی که به مدیرعامل اطالع نداده باشد که نسبت به أخذ تأییدیههای
الزم مربوط به خود اقدام کرده است ،هیچگونه حقوق ،وظایف یا تعهداتی بهواسطه امضای ذیل اساسنامه

نخواهد داشت و عضو شرکت نخواهد شد؛ بهجز در مورد ماده ( )48-6که هر طرف مشروط ،از نظر حقوقی
در قبال آن متعهد است.
(ب) هر طرف غیرمشروط همانگونه که در ماده ( )8-1مقرر شده است در تاریخ امضای اساسنامه به
عضویت درخواهد آمد.
 -48-3زمانی که اطالعیه موضوع جزء «الف» ماده ( )48-2در رابطه با طرف مشروط ارائه شود ،طرف
مشروط از منافع اساسنامه بهرهمند شده و مشمول کلیه حقوق ،وظایف و تعهدات درنظر گرفتهشده و تقبلشده
توسط اعضاء بهموجب این اساسنامه قرار میگیرد؛ و ملزم خواهد بود که ارزش اسمی سهام پذیرهنویسیشده
خود را به صورت یک جا ظرف مدت سی روز از تاریخ عضویت بپردازد.
 -48-4چنانچه یک طرف مشروط اطالعیه موضوع جزء (الف) ماده ( )48-2را تا قبل از آخرین روز مهلت
مورد نظر ارائه ندهد ،از تمامی جهات بهعنوان عضو امضاءکننده تلقی نمیگردد .بدین منظور ،آخرین روز
مهلت درخصوص یک طرف مشروط عبارت است از دوازده ماه پس از روز امضای این اساسنامه یا هر تاریخ
پس از آن که میتواند در هر زمان درخصوص طرف مشروط توسط هیأتمدیره تعیین گردد.
 -48-5از نظر مفاد ماده ( )18در رابطه با ترکیب هیأتمدیره ،هر طرف مشروط که به عضویت شرکت
درمیآید ،در همان تاریخ بهعنوان عضو تلقی میشود .مدیرعامل میتواند این ترتیبات موقتی درخصوص
ترکیب هیأتمدیره را بهنحویکه مقتضی میداند و با توجه به مفاد ماده ( )48انجام دهد.
 -48-6هر عضو مشروط توافق میکند که تالشهای معقولی را بهمنظور حصول تمام تأییدیههای مورد
نیاز در رابطه با اساسنامه تا قبل از دوازده ماه پس از تاریخ امضای آن یا هر تاریخ پس از آن که میتواند در
رابطه با عضو مشروط توسط هیأتمدیره در هر زمان تعیین شود ،بهکار گیرد.
 48-7مفاد ماده ( )48نسبت به کلیه مفاد دیگر در این اساسنامه تقدم دارد.
این اساسنامه در تاریخ  25اکتبر ( 2111برابر با  31آبان  ،)1389در شهر کواالالمپور ،مالزی در یک
نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم شده است.
در تأیید مراتب فوق طرفها مبادرت به امضاء میکنند:
طرفهای غیر مشروط
بانکهای مرکزی/مراجع پولی
(بهترتیب الفبا)
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
بانک مرکزی کویت
بانک مرکزی لوکزامبورگ
بانک نگارا مالزی (بانک مرکزی مالزی)
بانک (مرکزی) موریس
بانک مرکزی نیجریه
بانک مرکزی قطر
آژانس پولی عربستان سعودی
بانک مرکزی سودان
بانک مرکزی جمهوری ترکیه
بانک مرکزی امارات عربی متحده

سازمانهای بینالمللی بیندولتی
(بهترتیب الفبا)
شرکت اسالمی توسعه بخش خصوصی
طرفهای مشروط
(بهترتیب الفبا)
بانک (مرکزی) اندونزی
بانک توسعه اسالمی

