ماده۷۴ـ پس از تصویب صورتهای مالی در مجمععمومی و احراز سود قابل تقسیم ،میزانی از آن ،که باید طبق قوانین مربوط به دولت
پرداخت شود تعیین و به خزانهداری کل کشور واریز میگردد و مابقی بهعنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور میشود.
تبصره۱ـ استفاده از سود قابل تقسیم شرکت ،خارج از وظایف و مأموریتهای شرکت ،مندرج در ماده ( )۶این اساسنامه ممنوع
است.
تبصره۲ـ هیأت مدیره مکلف است در ابتدای دوره تصدی ،صورت اموال شرکت به تفکیک محل استفاده از آنها را به حسابرس مستقل
و بازرس قانونی ارائه کند.
ماده۷۵ـ شرکت میتواند برای سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی طرحهای عملیات باالدستی نفت که به تأیید وزیر نفت رسیده
است ،از روشها و ابزارهای مالی و سرمایهای متعارف در صنعت نفت و گاز استفاده و ایجاد تعهد نموده و ضمن وثیقهگذاری محصوالت
تولیدی ،حداکثر تا سقف سهم درآمدی شرکت از محل تولید و یا عواید حاصله نسبت به بازپرداخت تسهیالت سرمایهگذاری و
هزینههای مالی مرتبط اقدام نماید.
ماده۷۶ـ حق برداشت از حسابهای شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر امور مالی شرکت میباشد که حسب ضرورت میتوانند حق
امضای خود را بنا به تشخیص به کارکنان ذیصالح در شرکت تفویض نمایند در اینصورت مقام تفویضکننده و تفویضشونده مستقال �
مسؤول میباشند.
ماده۷۷ـ بهمنظور اعمال نظارت مستمر بر حسن جریان امور عملیاتی ،مالی ،معامالتی و قراردادهای شرکت و شرکتهای فرعی تابعه
و ارتقای شاخصهای مدیریتی ،بخش بازرسی و حسابرسی داخلی شرکت تشکیل میشود و مطابق مقرراتی که به تصویب
هیأتمدیره میرسد انجام وظیفه نموده و مکلف است گزارشهای الزم را به وزیر نفت ،رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل ارائه نماید.
ماده۷۸ـ اعضای هیأتمدیره ،مدیرعامل ،حسابرس مستقل و بازرس قانونی و کارکنان شرکت و شرکتهای طرف قرارداد حق ندارند
اطالعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد برخالف قوانین و مقررات افشاء نمایند .در صورت بروز تخلف ،حسب مورد وزیر
نفت ،هیأتمدیره و مدیرعامل متخلف را از سمت خود معلق نموده و جبران خسارات واردشده و مجازات متخلف را از مراجع ذیصالح
درخواست میکنند.
تبصره ـ ارائه اسناد ،اطالعات و گزارش به دستگاهها و نهادهای نظارتی ذیصالح از حکم این ماده مستثنی است.
ماده۷۹ـ هیأت مدیره شرکت موظف است بهمنظور خودکفایی ،رقابتپذیری جهت افزایش توان صادراتی و ارتقای توان مهندسی،
علمی ،پژوهشی ،فناوری ،خدماتی ،تولید و توسعه صنعت نفت ،کشور با هدف ایجاد شرکتهای ایرانی خصوصی ،دولتی و تعاونی
دارای نشان (برند) ،بسته کمک و حمایت از شرکتهای داخلی ،بهویژه شرکتهای دانشبنیان و تشکلهای صادراتی ،مشتمل بر
حمایتهای فناوری ،پژوهشی ،تولیدی ،حقوقی و بازرگانی را بهمنظور بهرهبرداری در داخل کشور و صادرات آنها در راستای تحقق
اقتصاد مقاومتی ظرف مدت ششماه از تاریخ الزماالجراء شدن این اساسنامه تهیه کند و به تصویب اولین مجمع عمومی برساند و
نسبت به انتشار عمومی آن اقدام نماید.
ماده ۸۰ـ شرکت در تأمین رفاه ،بهداشت و درمان ،امور فرهنگی و دینی ،آموزش و خدماتی ،تفریحات سالم و ارتقای تخصصهای
شغلی کارکنان خود ،حفاظت آنها در مقابل حوادث و کمک به تهیه مسکن آنان در حد متعارف و متناسب با سختی کار و شرایط
اقلیمی محل خدمت کارکنان مطابق آییننامهای که براساس مصوبات مجمع ،قوانین و مقررات مربوط بهتصویب هیأتمدیره میرسد،
اقدام مینماید.
تبصره ـ شرکت موظف است در حوزههای جغرافیایی فعالیت خود ،نسبت به ایفای مسؤولیتهای اجتماعی ،در قالب توسعه پایدار و
حفظ محیطزیست ،مستقیما� و یا از طریق شرکتهای طرف قرارداد در چهارچوب بودجه سنواتی شرکت اقدام نماید.
ماده ۸۱ـ رعایت مفاد مواد ( )۳۷( ،)۳۰( ،)۲۹تا ( )۵۶( ،)۵۴( ،)۵۰تا ( )۷۸( ،)۶۸( ،)۶۷( ،)۶۳و ( )۸۰این اساسنامه در تدوین
اساسنامه شرکتهای فرعی تابعه شرکت نیز الزامی است.
تبصره ـ حداقل سابقه کار و حداقل سابقه مدیریت موضوع بند (ب) ماده ( )۲۹این اساسنامه درخصوص اعضای هیأت مدیره شرکتهای
فرعی تابعه به ترتیب ده سال و پنج سال میباشد.
ماده ۸۲ـ مواعد مندرج در این اساسنامه تابع مقررات مندرج در مواد ( )۴۴۳تا ( )۴۴۵قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹
است.
ماده ۸۳ـ در مواردی که احکامی در این اساسنامه در خصوص شرکت مقرر نشده باشد ،قانون تجارت با رعایت اصل چهارم ( )۴قانون
اساسی معتبر خواهد بود.
تبصره۱ـ شرکت در غیر موارد زیر از شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی مستثنی
است.
الف) قوانین و مقرراتی که نام شرکت در آن ذکرشده و یا به آن تصریح گردیده یا مقرر شدهاست آن قانون یا مقرره شامل دستگاههای
اجرائی است که شمول قانون یا مقرره بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.
ب) مواردی که در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوط قرار داده شده است.
تبصره۲ـ شرکت ملزم به رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات مجمعتشخیص مصلحت نظام که ناظر به شرکت ملی نفت ایران
است ،میباشد.
تبصره۳ـ کلیه اقداماتی که شرکت و شرکتهای فرعی تابعه با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت قبل از الزماالجراء شدن این
اساسنامه انجام دادهاند ،معتبر است.

