
  اساسنامه

گذاري شرکت ملی شماره

کاال و خدمات ایران 

 (سهامی خاص)

 

  



  ��ش اول : �م ـ �و�وع ـ �دت و ���� اص�ی �ر�� 

  :1ماده 

گذاري کاال و خدمات ایران (سهامی خاص) کـه در ایـن اسـانامه از ایـن پـس      نام نوع شرکت: شرکت مرکزملی شماره

  شود.شرکت نامیده می

  :2ماده 

  عبارت است از:موضوع شرکت 

گذاري تولیدات صنعتی، کاالهاي مصرفی، خدمات (از قبیل بیمه و حمل و نقل) و بندي و شمارهتعیین روش طبقه -2-1

ها و محصوالت آنها به تفکیک به نحوي که شماره منحصـر بـه   کنندهتخصیص شماره به تولیدکنندگان و عرضه

  کننده آن باشد.هفرد بوده و معرفی یک کاال یا خدمات مشخص و عرض

ها و تجهیزات الزم که قادر بـه تسـهیل عملیـات شناسـایی کـاال در      فراهم آوردن موجبات تهیه و تأمین دستگاه -2-2

  ها و خواندن آنها به طور خودکار باشند.ها و برچسبزنجیره تأمین ایجاد شماره

  و گسترش آن. (EDI)ها اقدام در جهت معرفی تجارت بدون کاغذ و تبادل الکترونیکی داده -2-3

هاي ملی و ارائه خدمات ملی گذاري کاال و خدمات با ویژگیبندي و شمارهها طبقهفراهم آوردن موجبات و نظام -2-4

  اي و اجرایی مربوطه.و ارایه خدمات مشاوره

بنـدي و  هـاي طبقـه  سـازي نظـام  هـا جهـت پیـاده   ها و سازمانهمکاري و تشریک مساعتی با مؤسسات، شرکت -2-5

  هاي اختصاص یافته از نقطه نظر فنی و تکنیکی.کدگذاري کاال و خدمات و استفاده از شماره

همکاري و تشریک مساعی با اعضاي مرکز در جهت معرفی توسعه و پیشبرد عملیات آنها در امور انبـارداري،   -2-6

تأمین و تجهیز آنهـا در برخـورداري از   هاي بازرگانی، صنعتی و رسانی و ارتباط با کلیه بخشتوزیع کاال، اطالع

  گذاري کاالي خدمات.بندي و شمارهمزایاي مرتبط با نظام طبقه

همکاري و تشریک مساعی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی جمهوري اسـالمی ایـران جهـت اسـتاندارد      -2-7

و  (RFID)انس رادیویی هاي شناسایی فرک، بر چسب(Bar Code)کردن کدینگ محصوالت، مشخصات رمزینه 

  ها.هاي ضبط خودکار دادهدیگر تجهیزات و روش

  رسانی کاالها و خدمات جهت توسعه تجارت الکترونیکی.هاي اطالعات و اطالعاقدام به ایجاد زیرساخت -2-8

  عملیات و خدمات مجاز دیگري که در ارتباط با موضوع مرکز باشد.انجام هرگونه فعالیت، -2-9

  :3ماده 



  مدت شرکت : مدت شرکت از تاریخ ثبت براي مدت نامحدود خواهد بود.

  :4ماده 

گذاري کاال و خدمات ایران به آدرس: تهران، هاي آن مرکز اصلی شرکت مرکز ملی شمارهمرکز اصلی شرکت و شعبه

دي: ؛ شــماره اقتصــا 1414885764، کــد پســتی 4میــدان فــاطمی، خیابــان جویبــار، کوچــه میرهــادي شــرقی، پــالك  

411113778169  

  : 1تبصره 

  هایی را تأسیس نماید.تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صالح و مصلحت نداند منتقل و یا شعبههیأت مدیره می

  ��ش دوم: �رما� و �ھام

  : 5ماده 

نـام کـه   ریالی با  000/10سهم  1000ریال منقسم به  000/000/10میزان سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت مبلغ 

  باشد.تماماً پرداخت شده است، می

  

  

  : 6ماده 

اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چایی و داراي شماره ترتیـب و حـاوي   

  باشد:نکات ذیل می

  باشد.ها و مؤسسات غیر تجاري مینام شرکت و شماره ثبت آن اداره کل ثبت شرکت -6-1

  شده آن.رمایه ثبت شده و مقدار پرداختمبلغ س -6-2

  نوع سهم -6-3

  مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و اعداد. -6-4

  تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. -6-5

  دارنده سهم.نام -6-6

شوند خواهد رسـید و  میکلیه اوراق سهام شرکت به امضاي دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت نظري تعیین 

  شود.به مهر شرکت ممهور می



  :7ماده 

باشد مالکین مشاع مکلفند که در برابر شـرکت تنهـا بـه    غیر قابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیر قابل تقسیم می

  یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

  :8ماده 

گیرنده دهنده و انتقالثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقالانتقال سهام بانام: نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر 

گیرنده نیز یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمایند. هویت کامل و نشانی انتقال

گیرنده با وکیـل  ضاي انتقالاز نظر اجراي تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به ام

  با نماینده قانونی او برسد.

تملک با تحمیل هر بخش از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سـهامداران  

است. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم 

الیحه اصـالحی   "4 "االصول ماده شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی خواهد

  قانون تجارت مجري خواهد بود.

  :9ماده 

  مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغی اسمی سهام آنها است.

  ��ش �وم: ����رات � �رما� �ر��

  :10ماده 

سرمایه: تغییرات سرمایه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطـه از جملـه مفـاد قـانون     مقررات حاکم بر تغییرات 

  تجارت و الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

  :11ماده 

تصویب تغییرات سرمایه: هر گونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یـا افـزایش منحصـراً در صـالحیت مجمـع      

  اده است. الععمومی فوق

  : 1تبصره 

  تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه براي هیأت مدیره باشد.سنامه شرکت نمیاسا



  : 12ماده 

العـاده و بـا رعایـت مقـررات مربـوط از طریـق       شیوه افزایش سرمایه: سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی فـوق 

  پذیر است:م جدید از طریق زیر امکانباشد. تأییدیه مبلغ اسمی سهاصدور سهام جدید قابل افزایش می

  پرداخت نقدي مبلغ اسمی سهام. -12-1

  تبدیل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. -12-2

  انتقال سود تقسیم نشده، اندوخته با عواید حاصل ازا ضافه ارزش سهام جدید به شرمایه شرکت. -12-3

  تبصره: 

  سرمایه ممنوع است.انتقال اندوخته قانونی نه 

  :13ماده 

حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خریـد سـهام جدیـد بـه نسـبت      

سهامی که مالکند حق دقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از 

  خواهد بود. 1347قانون تجارت مصوب اسفندماه 

  :14ماده 

هاي حق تقدم: گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی به آخـرین آدرس  اعالم افزایش سرمایه و ارسال گواهی

  اعالم شده سهامداران نیز در شرکت ارسال شود.

  :15ماده 

سـهامداران در   تأییدیه مبلغ سهم جدید از محل مطالبات: در صورت تصویب افزایش سرمایه از محـل مطابـات نقـدي   

العاده، تأییدیه مبلغ اسمی سهام جدید توسط سهامداران موکول به اعالم موافقـت هـر یـک از آنـان     مجمع عمومی فوق

  باشد.می

تبصره: مطالبات نقدي سهامداران از بابت سود با تصویب با اجراي افزایش سرمایه ازاین محل حال شده تلقی گردیده 

  شود.پرداخت میو در صورت مطالبه سهامداران 

  :16ماده 

تواند به پیشـنهاد و گـزارش هیـأت مـدیره مقـرر نمایـد کـه بـراي افـزایش          العاده میصرف سهام: مجمع عمومی فوق

سرمایه، سهام جدیدي به مبلغی مازاد بر مبلغ اسمی سهم به فروش برسد، مشـروط بـر اینکـه نحـوه صـرف اضـافه       

  گردد.ارزش سهام فروخته شده در همان مجمع تعیین 



  :17ماده 

العـاده شـرکت   عالوه بر کاهش اجباري سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شـرکت، مجمـع عمـومی فـوق    

تواند به پیشنهاد هیأت مدیره، در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاري نیز اتخاذ تصمیم کند مشـروط بـر   می

اختیاري سـرمایه از طریـق    ----اي وارد نشود ن سهام لطمهآنکه بر اساس کاهش سرمایه به تساوي حقوق صاحبا

  شود.کاهش بهاي اسمی سهام به نسبت متساوي و رد مبلغ کاهشیافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

 


