
١٣٩۴ خرداد ٣٠شنبه،
اساسنامه ھا

مرجع تصویب: ھيات وزيران
٧٨۴شماره ویژه نامه: 

٢٠۴٧٢شماره سال ھفتاد و یک 

اساسنامه شرکت شھر فرودگاھی امام خمينی (ره)

٣۶٩٣٩/۴٨٩٣٨٢۶/٣/١٣٩۴شماره
جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسالمی ایران
شماره  تصویبنامه  (ره) موضوع  امام خمينی  شھر فرودگاھی  شرکت  اساسنامه  تصویر  اینکه  به  ھـ مورخ۴٨٩٣٨/ت٢۶٧١٠نظر 

در گيرندگان رونوشت تصویبنامه یادشده برای روزنامه رسمی ارسال نشده است، مراتب برای به دليل اشتباه تحریری١١/٣/١٣٩٣
دستور اقدام مقتضی به پيوست ارسال میشود.

دبير ھيأت دولت ـ محسن حاجی ميرزایی

١١/٣/١٣٩٣ھـ                                                              ۴٨٩٣٨/ت٢۶٧١٠شماره
وزارت راه  و شھرسازی
پيشنھاد مشترک وزارت راه ٢۴/١/١٣٩٣ و ٢٠/٩/١٣٩٢ھيأت وزیران در جلسات  به  نظارت  برنامهریزی و  شھرسازی و معاونت  و 

) قـانون برنامـه پنجسـاله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران ـ١۶۶بند (الف) ماده (راھبردی رئيسجمھور و به استناد تبصره 
ـ ، اساسنامه شرکت شھر فرودگاھی امام خمينی (ره) را به شرح زیر تصویب کرد:١٣٨٩مصوب

اساسنامه شرکت شھر فرودگاھی امام خمينی (ره)
فصل اول ـ تعاریف و کليات

 اصطالحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح به کار میروند:ـ١ماده
 اراضی موجود در منطقه ھوانوردی و غيرھوانوردی فرودگاه بينالمللیالف ـ محدوده فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره):

شرکت  تحت مالکيت  (ره)  کشور (حدود امام خمينی  امام١۴٠٠٠مادرتخصصی فرودگاهھای  بينالمللی  شامل فرودگاه   ھکتار) 
خمينی (ره) و شھر فرودگاھی.

) قانون برنامه پنجساله پنجم١۶۶ واحد جغرافيایی و مواصالتی شامل مناطق آزاد و ویژه موضوع ماده (ب ـ شھر فرودگاھی:
توسعه جمھوری اسالمی ایران و سایر اراضی شھر فرودگاھی که در آن فعاليتھای ھوانوردی و غيرھوانوردی شامل فعاليتھای

اقتصادی، خدماتی، رفاھی، بانکی، بيمهای، گردشگری، پزشکی و نظایر آن انجام میشود.
 ھکتار) که از این١۵٠٠ اراضی موجود از انتھای ضلع جنوبی بخش ھوایی فرودگاه امام خمينی (ره) (حدود ج ـ منطقه آزاد تجاری:

پس «منطقه آزاد» ناميده میشود.
 ھکتار) که از٢۵٠٠امام خمينی (ره) (حدود  اراضی موجود از انتھای ضلع غربی بخش ھوایی فرودگاهد ـ منطقه ویژه اقتصادی:

این پس «منطقه ویژه» ناميده میشود.
فرودگاھی: تسھيالت  ـ  خدمه ھـ  مسافرین،  خروج  و  ورود  با  مرتبط  خدمات  حفاظت،  و  ایمنی  سوختگيری،  کاال،  پروازی، 

اقامت، خدمات پذیرایی (کترینگ)، فروشگاهھای آزاد، بانک، بيمه، گمرک، جایگاهبھداشت، خدمات زمينی فرودگاھی (ھندلينگ)،
تشریفات اختصاصی و دولتی و نظایر آنھا.

روشنایی و کمک ناوبری. باند پرواز، مسيرھای خزش (تاکسی وی)، توقفگاه ھواپيما، تجھيزاتو ـ عوامل پروازی:
 ھر وسيله قابل پرواز در فضایی باالتر از سطح زمين با استفاده از نيروی موتور.ز ـ وسایل پرنده:

 فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره).ح ـ فرودگاه:
به اختصار شرکت نام شرکت، شرکت شھر فرودگاھی امام خمينی (ره) (سھامی خاص) است که ـ٢ماده در این اساسنامه 

ناميده میشود.
ناشی از عبورـ٣ماده بينالمللی، افزایش درآمد  نقل ھوایی  شبکه حمل و  کشور در  تقویت موقعيت  از  شرکت عبارت   اھداف 

(ترانزیت) و حمل و نقل کاال و مسافر ھوایی، کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره) به قطب اول
حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه میباشد.

 مدت شرکت از تاریخ تأسيس به مدت نامحدود است.ـ۴ماده
 مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد شھر فرودگاھی امام خمينی (ره) قرار دارد و حسب ضرورت با رعایت قوانين مربوط ـ۵ماده

شرکت میتواند نسبت به تأسيس شعب و نمایندگیھا و شرکتھای وابسته اقدام نماید.
) ریال است که از محل آوردهھای غيرنقدی (زمين و١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠.٠٠٠ سرمایه اوليه شرکت مبلغ ده ھزار ميليارد ( ـ۶ماده

تأسيسات و اموال منقول و غيرمنقول) فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره) تقویم میشود. سرمایه شرکت متعلق به شرکت
مادرتخصصی فرودگاهھای کشور است و منقسم به ده ميليون سھم یک ميليون ریالی میباشد.

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری١۶۶ شرکت دارای شخصيت حقوقی و مالی مستقل بوده که براساس ماده (ـ٧ماده
اسالمی ایران در قالب شرکت دولتی تشکيل و طبق مفاد این اساسنامه اداره میشود.

فصل دوم ـ موضوع، وظایف و اختيارات شرکت
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ـ٨ماده رفاھی،  گردشگری،  توليدی، خدماتی، مدیریتی،  بازرگانی،  اقتصادی،  انجام فعاليتھای  از  عبارتست  شرکت   موضوع 
مھندسی، حمل و نقل و عمرانی مرتبط و مفيد برای توسعه و گسترش اقتصاد حمل و نقل ھوایی در چارچوب قوانين مربوط.

 وظایف و اختيارات شرکت عبارتست از:ـ٩ماده
و راھبری فعاليتھای موضوع شرکت.ـ برنامهریزی، طراحی و اجرای طرحھای توسعه، تکميل، نگھداری، تجھيز، بھرهبرداری١
ـ انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و ارایه خدمات عمومی و توليد و صادرات کاالھای صنعتی٢

و تبدیلی با رویکرد ایجاد زمينهھای اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کاال و حضور فعال در بازارھای جھانی و منطقهای در
محدوده شھر فرودگاھی امام خمينی (ره)، با رعایت ضوابط زیست محيطی.

ـ ارایه خدمات ھوانوردی از جمله نصب، نگھداری و بھرهبرداری از سامانهھای ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجھيزات در٣
امور ھوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تأمين تجھيزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و
آتشنشانی فرودگاھی با رعایت قوانين و مقررات مرتبط و ارایه خدمات فرودگاھی از جمله نگھداری و بھرهبرداری از پایانهھای بار و

(ھندلينگ)،مسافر و تجھيزات مرتبط، خدمات پشتيبانی مربوط به ھواپيما، توقفگاه مراجعين فرودگاه، خدمات زمينی فرودگاھی 
ھواپيما و امور حفاظت از فرودگاه و ھواپيماھا، مراکزآشيانه، خدمات پذیرایی (کترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخترسانی به

تجاری و پارکينگھا و تمامی مستحدثات.
ـ ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکميل، تعميرات و نگھداری پایانهھا، ساختمانھای جنبی، تأسيسات، عوامل پروازی و۴

سایر تسھيالت فرودگاھی و ساختمانھا و تأسيسات زیربنایی فرودگاھی و غيرفرودگاھی در محدوده فرودگاه.
 ـ انجام امور تحقيقاتی و آموزشی منطبق با اھداف شرکت و رعایت قوانين مربوط.۵
 ـ عضویت در مجامع و سازمانھای غيردولتی داخلی و بينالمللی مرتبط با اھداف و وظایف شرکت در چارچوب قوانين و مقررات۶

مربوط.
سرمایهگذاریھای٧ افزایش مشارکت و  به منظور  شرکت  بينالمللی در محدوده فعاليتھای  انجام ھمکاریھای منطقهای و  ـ 

مشترک داخلی و خارجی مرتبط با وظایف شرکت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
 ـ صدور مجوز و برقراری و اخذ حقوق و عوارض در قبال ارایه خدمات در محدوده شھر فرودگاھی با رعایت قوانين و مقررات مربوط٨

حسب مورد.
ـ اقدامات الزم به منظور ترغيب بنگاهھای اقتصادی و جذب سرمایهھای مستقيم و غيرمستقيم بخش خصوصی داخلی و خارجی با٩

رعایت قانون اجرای سياستھای کلی اصل چھل و چھارم قانون اساسی.
ـ انعقاد انواع عقود و معامالت از جمله قراردادھای خدمت و پيمانکاری و مھندسی مشاور و مشاوره و استخدامی با اشخاص١٠

یا خارجی واجد صالحيت با سایر دستگاهھای اجرایی و مؤسسات و شرکتھای ایرانی و  واجد صالحيت و مشارکت و ھمکاری 
حقوقی، فنی و مالی با رعایت قوانين و مقررات مربوط.

ـ سایر اقدامات به تشخيص و تصویب مجمع عمومی به منظور تحقق اھداف شرکت با رعایت قوانين و مقررات مربوط.١١
با اشخاصتبصره ـ به ھر نحو مقتضی از جمله برونسپاری، واگذاری و مشارکت   شرکت میتواند نسبت به انجام امور فوق 

حقيقی و حقوقی و شرکتھای ایرانی و خارجی با رعایت قوانين و مقررات مربوط اقدام نماید.
فصل سوم ـ ارکان شرکت

 ارکان شرکت عبارتند از:ـ١٠ماده
ـ مجمع عمومی.١
ـ ھيأتمدیره و مدیرعامل.٢
ـ بازرس یا بازرسان قانونی.٣

 نمایندگان سھام در مجامع عمومی شرکت عبارتند از:ـ١١ماده
ـ وزیر راه و شھرسازی یا نماینده تام االختيار وی که ریاست مجمع عمومی را برعھده دارد.١
ـ رئيس سازمان ھواپيمایی کشوری٢
ـ مدیرعامل شرکت مادرتخصصی فرودگاهھای کشور٣

 مجامع عمومی شرکت عبارتند از:ـ١٢ماده
ـ مجمع عمومی عادی.١
ـ مجمع عمومی فوقالعاده.٢

 مجمع عمومی عادی ھر سال حداقل دو بار به دعوت رئيس مجمع برای بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به صورتھایـ١٣ماده
مالی شرکت، تصویب بودجه، خط مشی و رسيدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکيل میشود.

 مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوقالعاده با حضور اکثریت اعضاء رسمی است و تصميمات آنھا با اکثریت آرایـ١۴ماده
اعضای حاضر معتبر است.

 وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:ـ١۵ماده
ـ رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتھای مالی شرکت با توجه به گزارش ساليانه١

ھيأتمدیره و گزارش حسابرس (بازرس قانونی)
ـ بررسی و تصویب برنامه عمليات و فصول و ارقام بودجهھای جاری و سرمایهای شرکت.٢
ـ اتخاذ تصميم نسبت به دریافت وام و اعتبار و پرداخت تسھيالت به اشخاص حقيقی و حقوقی به منظور تأمين احتياجات و مقاصد٣

شرکت با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
ـ انتخاب اعضای ھيأتمدیره و مدیرعامل.۴
 ـ انتخاب حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانين مربوط.۵
 ـ تعيين خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامهھای بلندمدت، ميانمدت و کوتاهمدت شرکت.۶
ـ اتخاذ تصميم در مورد تأسيس شرکتھای فرعی و وابسته و شعب و نمایندگیھا و یا انحالل آنھا در چارچوب قوانين و مقررات٧

مربوط.
و مقررات مورد نياز و ساختار تشکيالتی ـ تصویب آیيننامهھای اداری، مالی، معامالتی، رفاھی، استخدامی و سایر آیيننامهھا٨

شرکت و تصویب ساختار کالن شرکت با رعایت قوانين و مقررات مربوط.شرکت و رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به فعاليت 
ـ تعيين حقوق و مزایای اعضای ھيأتمدیره و تعيين حقالزحمه حسابرس (بازرس قانونی) با رعایت قوانين مربوط.٩
ـ اتخاذ تصميم در خصوص احتساب اندوختهھای قانونی و احتياطی و ذخيره استھالک داراییھای ثابت شرکت با رعایت قوانين١٠

مربوط.
سھام١١ فروش  و  خرید  و  مشارکت  قراردادھای  ھرگونه  انعقاد  به  مربوط  ھيأتمدیره  پيشنھادھای  خصوص  در  تصميم  اتخاذ  ـ 
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شرکتھای دیگر که مرتبط با فعاليت شرکت باشد و امکان استفاده از اعتبارات و تسھيالت مالی خارجی در چارچوب قوانين مربوط.
ـ اتخاذ تصميم در خصوص تنظيم مقررات امنيتی و انضباطی جھت برقراری امنيت در شھر فرودگاھی با توجه به قوانين و مقررات١٢

مربوط و حسب مورد در صورت نياز ارایه پيشنھاد به مراجع قانونی ذیربط.
ـ ارایه پيشنھاد نرخ خدمات و تعرفه و عوارض و نحوه دریافت و افزایش و کاھش در راستای فعاليتھای شرکت طبق قوانين و١٣

مقررات مربوط به مراجع ذیربط.
مطالبات١۴ به  نسبت  تصميم  شرکت و ھمچنين  خارجی  داخلی و  مالی  منابع  تأمين  و  جذب  پيشنھادی  روشھای  تصویب  ـ 

مشکوکالوصول و یا غيرقابل وصول شرکت.
ـ تصویب آیيننامه نحوه استفاده از اراضی تحت تصرف و قابل تصرف و ترتيب واگذاری آن در محدوده اراضی شھر فرودگاھی و یا١۵

خارج آن در صورت نياز با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
ـ اتخاذ تصميم درباره ھر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گيرد.١۶

 وظایف و اختيارات مجمع عمومی فوقالعاده به شرح زیر تعيين میشود:ـ١۶ماده
ـ پيشنھاد اصالح اساسنامه و ارایه به ھيأت وزیران جھت تصویب.١
ـ اتخاذ تصميم در خصوص انحالل یا ادغام شرکت برای ارایه به ھيأت وزیران با رعایت قوانين و مقررات مربوط.٢

 ھيأتمدیره متشکل از پنج عضو است که حداقل سه نفر از آنان موظف میباشند که به پيشنھاد رئيس مجمع و تصویبـ١٧ماده
مجمع از بين افراد متعھد، مورد وثوق و امانتدار صاحب نظر در حوزهھای مرتبط به مدت سه سال انتخاب میشوند. از بين پنج عضو
یادشده، باید دو عضو در حوزهھای مرتبط با ھوانوردی و یا امور فرودگاھی و سه عضو دیگر در حوزهھای مرتبط با امور بازرگانی یا

) سال سابقه فعاليت مفيد باشند. اعضای ھيأتمدیره پس از انقضای مدت۵مالی یا برنامهریزی یا حقوقی دارای تخصص و حداقل (
یادشده، تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقی خواھند بود و انتخاب مجدد آنھا برای دورهھای بعد

بالمانع است.
 جلسات ھيأتمدیره با حضور اکثریت اعضاء رسميت مییابد و تصميمات آن با سه رأی موافق اعضای حاضر معتبر خواھدـ١٨ماده
بود.
 جلسات ھيأتمدیره حداقل دو بار در ماه و به تشخيص و دعوت مدیرعامل یا رئيس ھيأتمدیره و یا درخواست کتبی دو نفرـ١٩ماده

از اعضای ھيأتمدیره تشکيل میشود.
 امضای اعضای حاضر خواھد رسيد. مسئوليت ابالغ و ھيأتمدیره دارای دفتری است که صورتجلسات ھيأتمدیره در آن بهـ٢٠ماده

پيگيری مصوبات ھيأتمدیره با رئيس ھيأتمدیره میباشد.
 در صورت فوت، بازنشستگی، استعفا و یا ھر دليل دیگری که ادامه فعاليت ھر یک از اعضای ھيأتمدیره غيرممکن گردد،ـ٢١ماده

مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده تشکيل و جانشين وی را برای بقيه مدت انتخاب خواھدنمود.
نام شرکت و انجام ھرگونه عمليات و معامالتی ھيأتمدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و برای ھرگونه اقدام بهـ٢٢ماده

باشد و اتخاذ تصميم درباره آنھا در صالحيت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختياراتکه مربوط به موضوع فعاليت شرکت 
کامل است.

وظایف و اختيارات ھيأتمدیره به شرح زیر تعيين میشود:ـ ٢٣ماده
ـ اجرای تصميمات مجمع عمومی.١
ـ واگذاری حق بھرهبرداری از اماکن و محلھا و تأسيسات واقع در فرودگاه بينالمللی امام خمينی (ره) و شھر فرودگاھی اعم از٢

لطمهایمنطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و سایر مناطق شامل اراضی، ساختمان و تأسيسات که واگذاری حق بھرهبرداری از آنھا 
فرودگاه ایجاد ننماید، با رعایت قوانين و مقرراتبه امر بیخطری پرواز وارد نسازد و مانعی در انجام امور و فعاليتھای فنی و اداری

مربوط و متناسب با موضوع و طبيعت کار به اشخاص حقيقی یا حقوقی حداکثر تا سی سال در قبال دریافت بھای مناسب.
ـ پيشنھاد اصالح اساسنامه برای تأیيد مجمع عمومی و تصویب در ھيأت وزیران.٣
ـ اخذ تصميم در مورد برنامهھای شرکت و ھرگونه اقدام دیگری که در حدود عمليات شرکت برای اداره آن الزم باشد.۴
 ـ تصویب تشکيالت تفصيلی شرکت براساس تشکيالت کالن با رعایت قوانين و مقررات مربوط.۵
 ـ تھيه آیيننامهھای مالی و معامالتی و سایر آیيننامهھا برای ارایه به مجمع عمومی جھت تصویب.۶
ـ تصویب انواع قراردادھای معامالت منقول و غيرمنقول شرکت.٧
 ـ تصویب قراردادھای شرکت با حق استرداد و اجاره و استيجار و انجام ھرگونه عمليات بازرگانی در داخل و خارج از کشور با رعایت٨

مقررات مربوط.
ـ تصویب طرحھای جامع و تفصيلی در مناطق فرودگاه، شھر فرودگاھی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و تصویب ھرگونه٩

تغييرات اجرایی الزم با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
بھرهبرداری از اراضی.ـ تصویـب سياستھا و آیيننامهھای اجرایی الزم جھت اجاره و واگذاری و١٠
ـ اجازه افتتاح انواع حسابھای بانکی و استفاده از آن به نام شرکت در داخل و خارج با رعایت قوانين و مقررات.١١
ـ رسيدگی و تأیيد بودجه ساالنه، گزارش عملکرد ساالنه و صورتھای مالی برای ارایه به مجمع عمومی.١٢
ـ پيشنھاد خط مشی و تأیيد برنامه عملياتی شرکت و ارایه آنھا به مجمع عمومی.١٣
ـ نظارت بر اجرای برنامهھای جاری براساس خط مشی و اھداف شرکت.١۴
ـ مسئوليت اداره امور شرکت اعم از اعمال نظارتھای مالی، محاسباتی، استخدامی، تشکيالت، معامالت، ھزینهھا، حفظ اموال١۵

و نظارت الزم در امور فنی و پشتيبانی.
ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عمليات، معامالت و ھزینهھای شرکت و بازرسی در امور شرکت.١۶
ـ پيشنھاد در مورد افزایش یا کاھش سرمایه و نحوه تقسيم سود ویژه و استفاده از اندوختهھای شرکت به مجمع عمومی.١٧
ـ بررسی و پيشنھاد تعرفهھای خدمات و فعاليتھای شرکت به مجمع عمومی.١٨
ـ رسيدگی و پيشنھاد در خصوص سرمایهگذاری و یا مشارکت با بخش غيردولتی داخلی و خارجی، اخذ تسھيالت و تحصيل١٩

اعتبار به پيشنھاد مدیرعامل و رئيس ھيأتمدیره در چارچوب وظایف شرکت با رعایت قوانين و مقررات مربوط.
ـ اتخاذ تصميم در خصوص ارجاع دعاوی به داوری و اتخاذ تصميم در مورد سازش در دعاوی و استرداد دعاوی و ارایه آن به مراجع٢٠

ذیصالح جھت اتخاذ تصميم با رعایت اصل یکصد و سی و نھم قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران.
ـ تعيين روزنامه کثيراالنتشار.٢١
ـ سایر اختياراتی که به موجب این اساسنامه برعھده مجمع عمومی نيست و مطابق الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون٢٢

ـ برعھده ھيأتمدیره است.١٣۴٧تجارت ـ مصوب
 مجمع عمومی برای تصویب.ـ بررسی و تنظيم پيشنھاد دریافت و پرداخت اعتبار و تسھيالت جھت تقدیم به٢٣

http://rooznamehrasmi.ir/laws/PrintLaw.aspx?Code=5069

3 of 4 5/17/17, 3:20 PM



ـ اتخاذ تصميم در مورد ھرگونه اقدامی که برای انجام عمليات موضوع شرکت الزم و مقتضی باشد.٢۴
ھيأتمدیره میتواند قسمتی از وظایف و اختيارات خود را به مدیرعامل یا رئيس مجمع عمومی تفویض نماید.ـ ٢۴ماده
 ھيأتمدیره موظف است یک نسخه از صورتھای مالی شرکت و گزارش ھيأتمدیره را در مھلت مقرر به منظور رسيدگی وـ٢۵ماده

اظھارنظر برای بازرس (حسابرس) شرکت ارسال نماید.
 مدیرعامل شرکت از بين افراد متعھد، مورد وثوق و امانتدار با حکم رئيس مجمع برای مدت سه سال انتخاب میشود وـ٢۶ماده

انتخاب مجدد وی بالمانع است. در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعيين مدیرعامل جدید حداکثر به مدت سه
ماه نافذ و معتبر و قدرت اجرایی خواھد داشت.

 مدیرعامل شرکت ریاست ھيأتمدیره شرکت را نيز برعھده دارد.تبصره ـ
مدیرعامل مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات ھيأتمدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابعـ ٢٧ماده

و اموال شرکت میباشد و برای ایفای وظایف مذکور دارای اختيارات الزم است و نمایندگی شرکت را در مقابل اشخاص حقيقی و
حقوقی داخلی و خارجی برعھده دارد.

ـ اعضایتبصره  از  یک  به ھر  مسئوليت خود  تشخيص و  به  را  خود  اجرایی  اختيارات  از  یا قسمتی  تمام   مدیرعامل میتواند 
ھيأتمدیره و یا کارمندان شرکت تفویض نماید. اختيارات و وظایف مدیرعامل شامل موارد زیر نيز میباشد:

ـ استخدام، انتصاب، ارتقاء ، انفصال، اعطاء پاداش، اضافه حقوق و مزایا و برقراری فوقالعادهھای کارکنان و به طور کلی اتخاذ١
تصميم درباره امور استخدامی و آموزش کارکنان شرکت طبق قوانين و مقررات مربوط.

و دریافت وجوه نزد آنھا طبق قوانين و مقرراتـ افتتاح حساب ریالی یا ارزی در بانکھای داخلی یا خارجی به نام شرکت و پرداخت٢
مربوط پس از تصویب ھيأتمدیره.

ـ تعيين وظایف و حدود اختيارات و مسئوليتھای واحدھای مختلف شرکت در حدود تشکيالت و ساختار کلی شرکت.٣
مخارج شرکت و شرکتھای فرعی و وابسته وـ اعمال نظارتھای مالی و محاسباتی و حسابرسی نسبت به عمليات و معامالت و ۴

و مؤسسات تابع شرکت.بازرسی در امور شرکت و شعب و نمایندگیھا
یا خارج از شرکت که در مورد مسائل برنامهریزی، طراحی،۵  ـ عضویت در مجامع و جلسات و کارگروهھا و شوراھای داخلی و 

مدیریت سرمایهگذاری و سایر موارد مرتبط با امور شرکت برگزار میشود.
 چکھا، اوراق و اسناد بھادار و ھمچنين قراردادھا و اسناد مالی که مستلزم قبول تعھد و یا واگذاری حقی یا امتيازی از طرفـ٢٨ماده

شد، معتبر تعيين خواھد  برحسب مورد از طرف ھيأتمدیره  که  یکی از اعضای ھيأتمدیره  با امضای مدیرعامل و  باشد  شرکت 
میباشد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور اداری، مالی و کارکنان و جاری شرکت با امضای مدیرعامل و یا کسانی که از طرف

او حق امضا دارند با مھر شرکت انجام میشود.
 استفاده از حسابھای بانکی به امضای یکی از افراد موضوع این ماده و ذیحساب خواھد رسيد.تبصره ـ
دفاع از حقوق شرکت و تعقيب دعاوی و طرح آن مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی است و برای ـ٢٩ماده

 غير و انتخاب و عزل وکالی مربوط را به صورت مکرر دارد.اعم از کيفری و حقوقی حق توکيل به
شرکت دارای بازرس قانونی (حسابرس) است که با تصویب مجمع عمومی از بين افراد متعھد، مورد وثوق و امانتدار برایـ ٣٠ماده

مدت یک سال انتخاب خواھد شد و تا زمانی که جانشين وی انتخاب نشده است به وظایف خود ادامه خواھد داد.
 شرکت شود. اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارھای عادیتبصره ـ
 وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر تعيين میشود:ـ٣١ماده

با دفاتر و١ تطبيق آن  شرکت و  سود و زیان و صورت دارایی  ترازنامه و عملکرد و حساب  ساالنه و رسيدگی  گزارش  بررسی  ـ 
کارتھای شرکت و اظھارنظر در مورد آنھا.

مجمع عمومی در موعد مقرر قانونی.ـ تھيه و تطبيق و گزارش چگونگی عمليات و امور مالی ساالنه شرکت برای تقدیم به٢
 بازرس حق دخالت در امور اداری و اجرایی شرکت را ندارد.تبصره ـ
تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاصو صدور مجوز برای انجام ھر نوع فعاليت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسيساتـ ٣٢ماده

فعاليت شرکت فقط در اختيار شرکت میباشد.حقيقی و حقوقی در محدوده جغرافيایی و مدیریتی
فصل چھارم ـ تأمين منابع، ترازنامه و حساب سود و زیان

تسھيالتـ٣٣ماده تأمين منابع از جمله منابع عمومی دولتی،  نياز از انواع روشھای  تأمين منابع مورد  شرکت میتواند جھت   
سرمایهگذاریھای مستقيم و غيرمستقيم داخلی و سایر عقود، جذب  بيع متقابل و  بانکی، اوراق مشارکت، صکوک اسالمی، 

حقوقی در قالب «ساخت،خارجی، منابع داخلی شرکت و سایر روشھای تأمين منابع از قبيل مشارکت با اشخاص حقيقی و 
«ساخت، اجاره و واگذاری» و اخذ سایر تسھيالت و درآمدھایبھرهبرداری، واگذاری»، «ساخت، مالکيت، بھرهبرداری، واگذاری»،

ناشی از ارایه خدمات پروازی و ھوانوردی در فرودگاه برای توسعه و بھرهبرداری بھينه از شھر فرودگاھی امام خمينی (ره) با رعایت
قوانين و مقررات مربوط استفاده نماید.

 سال مالی شرکت از اول فروردین ماه ھر سال شروع و در آخر اسفند ماه ھمان سال خاتمه مییابد.ـ٣۴ماده
 (حسابرس) قرار داده شود. صورتھای مالی باید در موعد مقرر قانونی در اختيار بازرس قانونیـ٣۵ماده

به تأیيد شورای یادشده رسيده است. شورای نگھبان١٠/٢/١٣٩٣ مورخ ٣۶١/١٠٢/٩٣این اساسنامه به موجب نامه شماره 
جمھور ـ اسحاق جھانگيریمعاون اول رئيس
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١٣٩۴ تير ٢سهشنبه،

اصالح اساسنامه ...

مرجع تصویب: هيات وزيران

٧٨۵شماره ویژه نامه: 

٢٠۴٧۵شماره سال هفتاد و یک 

اصالح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره)

١/٢/١٣٩۴هـ                                                                ۵١۶۴۵/ت١٠۴۵۵شماره

اصالح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره)

وزارت راه و شهرسازی

 وزارت راه و شهرسازی و به استناد تبصره٣/١٢/١٣٩٣ مورخ ٠٢/١٠٠/۶٣٧۶٣ به پيشنهاد شماره ١٠/١٢/١٣٩٣هيأتوزیران در جلسه 

ـ تصویب کرد:١٣٨٩) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب ١۶۶بند (الف) ماده (

 به شرح زیر١١/٣/١٣٩٣هـ مورخ ۴٨٩٣٨/ت٢۶٧١٠اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمينی (ره) موضوع تصویبنامه شماره 

اصالح میشود.

)، قبل از واژه «غيرنقدی» عبارت «نقدی و» اضافه میشود.۶ـ در ماده (١

ـ عبارت «هيأتمدیره در اولين جلسه خود از بين اعضاء یک نفر را به سمت رئيس هيأتمدیره و یک نفر را به سمت نائب رئيس٢

) اضافه١٧هيأتمدیره انتخاب مینماید. تغيير مقامات فوق در هر زمان با تصویب هيأتمدیره امکانپذیر میباشد.» به انتهای ماده (

میگردد.

) میشود:٢۶ـ متن زیر جایگزین تبصره ماده (٣

 مدیرعامل در صورتی که از بين اعضای هيأتمدیره شرکت انتخاب شده باشد، میتواند ریاست هيأتمدیره شرکت را نيزتبصره ـ«

برعهده داشته باشد.»

 شورای نگهبان تأیيد شده است.٢۵/١/١٣٩۴ مورخ ١٩٨/١٠٢/٩۴این اصالحيه به موجب نامه شماره 

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيری
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