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 قسمت اول
 نام و مرکز اصلی   - 1ماده 
 نامیده می» اتاق«که در این اساسنامه به اختصار است » صنایع ایران و آلمان اتاق بازرگانی و«نام انجمن  1بند 

 شود.
 می باشد. 16شماره  تهران واقع در بلوار آفریقا، نرسیده به چهارراه جهان کودك، خیابان ناوك، محل اصلی اتاق در 2بند 

 هیئت رئیسه اتاق می تواند نسبت به تغییر محل اصلی اتاق اقدام نماید. 3د بن
 ایران و آلمان شعبه تاسیس و دایر نماید.  کشور شهرستانهايکلیه  می تواند درهیئت رئیسه اتاق  4بند 

 مدیریت اداره این شعب را هیئت رئیسه تنظیم می کند. 
 

 مبانی قانونی  - 2ماده 
 28/04/1975مصادف با  08/02/1354اتاق بر مبناي قوانین جاري ایران و بر مبناي اساسنامه ي مورخ 1بند 

 شده است.تأسیس و تشکیل 
 تجاري و صنایع آلمان بعنوان اتاق خارجی آن شورا شناخته می شود. شوراياتاق از طرف  2بند 

 
 سال مالی  - 3ماده 

 دسامبر همان سال پایان می یابد. 31سال مالی اتاق از اول ژانویه هر سال آغاز و در 
 

 هدف و وظایف - 4ماده 
 اتاق یک انجمن غیر انتفاعی است. 1بند 
بین ایران و  و انتقال دانش اهداف اتاق ایجاد زمینه براي گسترش همکاریهاي صنعتی و تجاري و اقتصادي 2بند 

در چارچوب  و اتباع آنان که در اتاق عضو می باشند، کوشش در دفاع از منافع اقتصادي دو کشور و آلمان
 قوانین موضوعه است.

 ور زیر است:در اجراي اهداف فوق اتاق مکلف به انجام ام  3بند 
راهنمائی هاي ضروري  ارائه و بررسی موضوع هاي اقتصادي و تبادل اطالعات الزمانجام مشاوره،  1-3

 در زمینه بازار.
عملی در رشته هاي گوناگون در سطوح –کوشش و برنامه ریزي براي برگزاري آموزش هاي علمی 2-3

 متفاوت در ایران و در آلمان.
اقتصادي با کشورها و شرکت هاي آلمانی -آموزش در تمام زمینه هاي فنیهمکاري در ارتباط با   3-3

 .زبان و در صورت لزوم غیر آلمانی زبان
و تجزیه و تحلیل و بررسی علمی سیاست  ، معدنیکوشش براي ترویج مناسبات اقتصادي و صنعتی 4-3

دوره اي ماهیانه و  نشریات، گزارشهايآلمان از طریق انتشارات ( هاي اقتصادي مربوط به ایران و
و نیز برگزاري نمایشگاه هاي صنعتی به منظور ایجاد فرصت هاي تجاري براي  )ساالنه و نظایر آنها

 .اعضاء
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تشکیل سمینارها در ایران و آلمان و بررسی امکانات استان هاي مختلف ایران و آلمان براي توسعه  5-3

شتر آنها با یکدیگر به منظور ایجاد تسهیالت و فعالیت هاي اقتصادي و ایجاد هم آهنگی هر چه بی
 و تجاري. ، معدنیهمکاري در زمینه هاي صنعتی

 دو کشور. سعی و اهتمام نسبت به تسهیل و تصمیم سرمایه گذاري سرمایه داران در 6-3
 مشاوره و در اختیار قرار دادن اطالعات تجاري و اقتصادي، گمرکی، مالیاتی و حقوقی و مشابه آن. 7-3
و تجاري بین دو کشور و  ، معدنیصنعتی ،کوشش در رفع اختالف بین فعاالن در امور اقتصادي 8-3

مبناي آیین نامه داوري با استفاده از نظرات وکال و متخصصین در امور  قبول داوري و اظهارنظر بر
 حقوق بین الملل. 

بوده و یا به آنها مربوط باشد، مانند اقدام به هرگونه عملیاتی که براي نیل به اهداف اتاق ضروري  9-3
 با تصویب هیئت رییسه. انسانی ،فعالیت هاي اجتماعی و فرهنگی

 و قانونی که با اهداف اتاق مطابقت داشته باشد.  ، صنعتی، معدنیت تجارياخدم نوع قبول هر 10-3
هیئت  پذیرش کمک هاي نقدي و جنسی با تعیین مصارف آن از سوي کمک کننده با تصویب 11-3

 رئیسه.
زرگانی و صنایع و ااتاق با برخورداري کامل از همکاري هاي دوستانه مقامات مسئول دو کشور یعنی اتاق ب 4بند 

 انجام می دهد. تحت نظر هیئت رییسه معادن ایران و اتاق صنعت و تجارت آلمان وظایف خود را
 لکی نیست و به امر تجارت نیز نخواهد پرداخت.اتاق در انجام همه وظایف خود پیرو عقاید سیاسی و یا مس 5بند 

 
 دارایی و مقررات مالی منابع مالی و – 5ماده 

 اتاق هزینه هاي خود را از طریق زیر تامین می کند:
حق عضویت، هزینه هاي دریافتی بابت خدمات، کمک هاي بالعوض از طرف افراد و سازمان ها، سود متعلقه  1بند 

 اتاق در بانکها.به وجوه و سپرده هاي 
متعلق می باشد می بایستی در حساب هاي کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک که  یکلیه وجوه  1-2

 هاي ایرانی و آلمانی با حدکثر سود متعلقه نگهداري شود.
دارایی اتاق در اختیار هیئت رئیسه است و آیین نامه داخلی و دستورالعمل نحوه ي استفاده از دارایی و هزینه  2بند 

تصویب خواهد شد. هیئت رئیسه نمی تواند اداره دارایی هاي سپس هیئت رئیسه تهیه و  به دستورنمودن آن 
رییسه فقط می تواند وجوه و اموال اتاق  هیئت اتاق را به افراد یا مؤسساتی خارج از جمع خود تفویض نماید.

 را در زمینه اهداف اتاق استفاده نماید و حق ندارد آن را خارج از اهداف اتاق به مصرف برساند.
اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادهاي اتاق از قبیل چک، سفته، برات و غیره  کلیهحق امضاي  2-1

ورت غیبت وي با امضاي نایب رئیس هیئت رئیسه به اتاق و در ص با امضاي رییس هیأت رئیسه
و در  اتاق مدیرعامل اتاق براي امضاي اول، به همراه امضاي عنوان جانشین رئیس هئیت ریئسه

اتاق با امضاي قائم مقام مدیرعامل اتاق به عنوان امضاي دوم معتبر خواهد  مدیر عاملغیبت صورت 
 بود.

مدیرعامل و قائم مقام وي غایب، گرفتار یا پیش از موعد از در شرایط اضطراري و در صورتی که 
مسئولیت خود کناره گرفته باشند، هیئت رئیسه اتاق یکی از اعضاي هیئت رئیسه را به عنوان 

 امضاي دوم منصوب می نماید. صاحب



 

Deutsch-Iranische Industrie-und Handelskammer | اتاق بازرگاني و صنايع ايران و آلمان 
 | Tel. 0098-21-81331000 ۸۱۳۳۱۰۰۰: تلفن

E-Mail: AHK_IRAN@DIHK.CO.IR | Internet: http://iran.ahk.de 

Deutsch-Iranische  
Industrie- und Handelskammer 

 ایران و آلمان اتاق بازرگانی و صنایع           

 
 
  

 اعضاي اتاق حق استفاده شخصی از دارایی هاي اتاق را ندارند. 3بند
دیون و کسر وجوهی که بابت فعالیت هاي ویژه اي دریافت  تاق پس از پرداخت هزینه ها وهنگام انحالل ا 4بند 

شده اند، بنا به تصویب مجمع عمومی مانده دارایی ها به موسسه اي پرداخت می شود که وظایف و تکالیف 
یا  نماید و یا به موسسه اي منتقل می شود که در تحکیم ارتباط دو کشور کوشش می مشابه اتاق را داشته و

 در ایران و یا در آلمان واگذار می گردد. بالمناصفه اینکه به یک موسسه خیریه
چنانچه اتاق با اتاق صنعت و تجارت آلمان قراردادي مبنی بر پرداخت وجوه بسته باشد و در قرارداد فوق ذکر  

نخست می بایست این  یهسوتهنگام  شده باشد که کل و یا قسمتی از وجوه قابل بازپرداخت می باشد،
در صورتی که اتاق با موسسات، شرکت و سازمانهاي ایرانی و آلمانی قراردادي منعقد  بازپرداخت انجام شود.

نموده باشد، می بایست پیش از انحالل نسبت به تسویه حساب مطابق شرایط قرارداد و توافق هایی که حاصل 
 اقدام کند. می شوند،

 
 مسئولیت  - 6ماده 
 ک شخصیت حقوقی مستقل با اهداف و مسئولیت هاي معین قانونی است.اتاق ی
دارایی هاي اتاق تنها ضامن تعهدات اتاق می باشد و هیئت رئیسه و اعضاي اتاق بطور انفرادي و یا جمعی در  1بند 

 و هیئت رییسه درحکم امین می باشند. مقابل تعهدات آن مسئولیتی ندارند
ین قرار گرفته و وجوهی را به طور امانی در اختیار می گیرد، مکلف به نگهداري وجوه در مواقعی که اتاق ام 2بند 

 مذکور در حساب  ویژه اي در بانک و ثبت در دفتر جداگانه اي خواهد بود.  
 نگهداري وجوه امانی بایستی محدوده زمانی از پیش تعیین شده داشته باشد.

 
 قسمت دوم

 عضویت   - 7ماده 
 عضویت اتاق دو گونه است:  1بند 

 عضویت عام
 عضویت افتخاري 

توسعه روابط اقتصادي  نسبت بهعضویت عام اختصاص دارد به اشخاص حقیقی و شخصیت هاي حقوقی که  2بند 
ذینفع بوده و دخالت مستقیم دارند، اعم از اینکه محل اقامت آنان در  در آن عالقمند یا بین ایران و آلمان

 لمان باشد.ایران و یا در آ
عضویت افتخاري ویژه اشخاصی است که به نحوي بارز در پیشرفت مناسبات اقتصادي دوکشور کوشش داشته   3بند 

و در پیشبرد اهداف اتاق مشارکت و معاضدت داشته باشند و تقاضاي این افراد به پیشنهاد هیئت رئیسه در 
عضویت افتخاري آنان تصویب می شود. اعضاي جلسه  اعضاي حاضر در حداکثرمجمع عمومی مطرح و با آراي 

افتخاري داراي همان حقوق و وظایفی هستند که اعضاي عام دارا می باشند، ولی از پرداخت حق عضویت 
 معاف خواهند بود.
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  شروع عضویت - 8ماده 
و پذیرش آن عضویت مستلزم تقاضاي کتبی متقاضی است و تقاضاي متقاضی به منزله اطالع از اساسنامه  1بند 

 است. 
 عضویت عام اتاق منوط به تصویب درخواست عضویت از طرف هیئت رئیسه است. 2بند 
هیأت رییسه صورت می گیرد و تصمیم هیئت رئیسه از طریق  نسبیقبول عضویت با رأي موافق اکثریت  3بند 

 مدیرعامل به متقاضی اعالم خواهد شد.
 ئیسه تکلیفی در ارایه دالیل رد به متقاضی ندارد.در صورت رد درخواست متقاضی، هیئت ر 4بند 
اضی از سوي هیئت رئیسه تصویب گردد، عضویت او با پرداخت حق عضویت شروع می قچنانچه عضویت مت 5بند 

 شود.
 

  پایان دوران عضویت - 9ماده 
توسط هیئت عضویت با خروج یا فوت شخصیت حقیقی و خروج یا انحالل شخصیت حقوقی و یا لغو عضویت  1بند 

 رئیسه اتاق پایان می پذیرد.
خروج فقط در پایان سال مالی اتاق ممکن است و متقاضی مکلف است تقاضاي خروج از عضویت را سه ماه 

 قبل از پایان سال مالی بطور کتبی به هیئت رئیسه تسلیم نماید. 
سال مالی اتاق نخواهد بود. در تقاضاي خروج از عضویت سبب عدم اجراي وظایف و تکالیف عضو تا پایان  2بند 

 این وظایف و آن سه ماه معاف کند. هیئت رئیسه می تواند متقاضی را از ،صورت ارایه دالیل قانع کننده
تن از اعضاي هیئت رئیسه)  8هیئت رئیسه می تواند با رائ دوسوم از اعضاي خود (یعنی با رأي حداقل  3بند 

 غو کند.عضویت یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی را ل
دالیل قابل مالحظه در این باب انجام فعالیت هایی بر خالف اهداف و اساسنامه اتاق می باشد. دلیل دیگر 
عدم پرداخت حق عضویت که در صورت سپري شدن دو ماه پس از اخطار دوم نسبت به عدم پرداخت حق 

 عضویت صورت خواهد گرفت. 
ن در هیئت رئیسه به آخرین آدرس موجود در اتاق رییس اتاق پس از طرح لغو عضویت عضو و تصویب آ

اعالم می کند تا  )(موجود در اتاق آخرین آدرس شخص معذول مراتب لغو عضویت را طی نامه سفارشی به
ارائه پاسخ دفاعیه و تقاضاي تداوم عضویت اقدام نماید. پس به  نسبتظرف چهار هفته از تاریخ ارسال نامه 

 پرداخت شده قابل استرداد نیست.از لغو عضویت، حق عضویت 
بدیهی است هیئت رییسه مکلف است مدافعات عضو را در خصوص تقاضاي تداوم عضویت در جلسه اي که 

 با حضور حداقل دوسوم اعضاي هیئت رییسه تشکیل می گردد مطرح نموده و اتخاذ تصمیم نماید.
 

  حقوق اعضا - 10ماده 
طرف اتاق کارت عضویت به نام و با عکس متقاضی صادر می شود. براي براي هر یک از اعضاي حقیقی از  1بند 

اشخاص حقوقی نیز کارت عضویت اتاق به نام و با عکس نماینده شخصیت حقوقی که بطور کتبی و رسمی 
 توسط مدیر عامل به اتاق معرفی شده است صادر خواهد شد.

 اخت حق عضویت به اتاق در هر سال است.مدت اعتبار کارتهاي مذکور یک سال و تمدید آن منوط به پرد 
 کارت عضویت قابل انتقال به شخصی دیگر نیست. 
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حق دارند در مجامع اتاق و مذاکرات آن شرکت نمایند و پیشنهادات خود را ارایه نمایندگان آنها، یا  اعضا 2بند 
 :نموده و با رعایت شرایط زیر در راي گیري شرکت کنند

. شرکت در راي گیري فقط با ارایه کارت عضویت است مجامعداراي یک راي در  یا نماینده او هر عضو 2-1
 معتبر اتاق ممکن است.

هیئت رئیسه اتاق نحوه شرکت اعضا در انتخابات هیئت رئیسه و دیگر شرایط انتخابات مذکور را در  2-2
به طور فوق العاده ي اتاق می اي تدوین و آن را به تصویب مجمع عمومی عادي یا عادي آیین نامه

رساند. هرگونه تغییر در این آیین نامه باید قبال با راي دو سوم اعضاي هیئت رئیسه تصویب و سپس 
 رسانده شود. عادي به طور فوق العاده به تصویب مجمع عمومی عادي و

ایف و اهداف اتاق اعضا حق دارند از مشاوره اتاق در تمامی فعالیت ها و مواردي که در چارچوب وظ 2-3
 هستند، بهره مند شوند.

 خدمات ماهنامه و دیگر نشریات عمومی اتاق بطور رایگان در اختیار اعضا قرار می گیرد. 3بند 
 

 وظایف اعضا  - 11ماده 
اعضا از اتاق حمایت کامل نموده و با تسهیالتی که فراهم می نمایند اتاق را در نیل به اهداف کمک کرده  1بند 

متعهد هستند مفاد اساسنامه را اجرا نموده و به مصوبات ارگانهاي اتاق (مجمع عمومی و هیئت رئیسه)  و 
 عمل نمایند.

اعضا موظف به پرداخت حق عضویت سالیانه خود می باشند. حق عضویت بایستی در اوایل هر سال مالی  2بند 
 پرداخت شود.

انتخابات هیئت  مجامع و ، حق شرکت درطعی شده باشدلغو عضویت آنها ق، 9ماده ، 3 اعضایی که طبق بند
 رئیسه و سایر انتخابات و تصمیمات مربوط به اتاق را نخواهند داشت. 

 
 قسمت سوم

 است. و بازرسمدیر عامل  ،هیئت رئیسه مجامع،ارکان اتاق شامل 
 

  مجمع عمومی - 12ماده 
 مجمع عمومی باالترین رکن اتاق است . 

 
 عمومی عاديمجمع  - 13ماده 

 پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادي تشکیل خواهد شد.  ماه دوازده  حداکثر ظرفنه السا
مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده نیز دعوت کند،  بطور را هیئت رئیسه می تواند در مواقع لزوم مجمع عمومی عادي

 برگزار خواهد شد. نگردید، که حد نصاب حاصل که بالفاصله پس از مجمع عمومی عادي
هیئت رییس در مجمع عمومی اعم از عادي یا عادي به طور فوق العاده اداره جلسه با رییس هیئت رییسه و در غیبت او با نایب 

 رییسه خواهد بود.
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 اختیارات مجمع عمومی عادي   - 14ماده 
 بالمانع است.انتخاب هیئت رئیسه براي مدت سه سال و انتخاب مجدد افراد  1بند 
 تصویب آن. بازرس و موسسه حسابرسی و ،مدیرعامل ،استماع گزارش هاي هیئت رئیسه  2بند 

را  نقص در صورتیکه هر یک از این گزارش ها مورد قبول مجمع عمومی قرار نگیرند، مجمع موارد 2-1
مکلف  ، ودر همان جلسه اعالم و هیئت رئیسه مکلف به رفع این نکات در ظرف سه ماه می باشد

 به اعضا اعالم کند. مذکور هاست شرح کامل بر رفع نکات مورد بحث را ظرف سه ما
بازرس، با تصویب گزارش  ، حسابرس واتخاذ تصمیم در باره ي ارایه مفاصا حساب به هیئت رئیسه، مدیر عامل 3بند 

 ها توسط مجمع.
الزم االجرا  (عادي یا عادي بطور فوق العاده) مجمع عمومیتدوین آیین نامه انتخابات هیئت رئیسه، که پس از تصویب  4بند 

 است.
هیئت رئیسه  مدیر عامل و که هیچگونه نسبتی با و بازرس اصلی و علی البدل انتخاب حسابرس اصلی و علی البدل 5بند 

 کند.را هیئت رئیسه تعیین می  و بازرس . حق الزحمه حسابرسو براي مدت یکسال خواهد بود نداشته باشند
 که بایستی آگهی هاي مربوط به دعوت مجمع عمومی و فوق العاده در آن درج شود. کثیر االنتشارانتخاب روزنامه  6بند 
 بنا به پیشنهاد هیئت رییسه سالیانه تعیین میزان حق عضویت      7بند 
 تصویب پذیرش اعضاي افتخاري اتاق با آراء دو سوم اعضاي حاضر در مجمع. 8بند 

 
  مجمع عمومی فوق العاده - 15ماده 

 پنجمهیئت رئیسه تشکیل می شود. همچنین در صورتیکه یک  دو سوم اعضاي مجمع عمومی فوق العاده بنا به تصویب
از اعضاي اتاق با ارایه دالیل موجه بطور کتبی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را از هیئت رئیسه درخواست کنند. در 

است مجمع عمومی فوق العاده را ظرف شش هفته پس از دریافت چنین تقاضایی تشکیل  اینصورت هیأت رییسه موظف
 دهد.

 مجمع عمومی فوق العاده براي اخذ تصمیم در موارد زیر تشکیل می شود:
 اصالح اساسنامه -
 انحالل اتاق -

 ترتیب اداره مجمع عمومی فوق العاده در زمان تشکیل به همان طریق مجمع عمومی عادي است
 

  تشکیل مجمع -  16 ماده
دعوت مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه اتاق صورت می گیرد و آگهی دعوت از طریق نشر آگهی در روزنامه  1بند 

کثیراالنتشاري که براي درج آگهی هاي اتاق انتخاب گردیده به اطالع اعضا خواهد رسید. آگهی دعوت بایستی 
عوت و تشکیل مجامع شامل محل، تاریخ و ساعت تشکیل و دستور جلسه باشد. فاصله بین نشر آگهی د

عالوه بر دعوت از طریق آگهی بوسیله نامه نیز بشرح عمومی حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. 
 فوق دعوت معمول خواهد گردید.

مجامع عمومی زمانی رسمیت دارند که حداقل یک سوم اعضاي صاحب راي (اعضاي داراي کارت عضویت  2بند 
حضور داشته باشند. در صورتیکه در راس ساعت مقرر براي  آنان ق) یا نمایندهمعتبر و یا تمدید شده اتا

 تشکیل جلسه مجمع عمومی حد نصاب فوق حاصل نشد، جلسه بعدي بالفاصله نیم ساعت بعد در همان 
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محل و با حضور هر تعداد از اعضاي صاحبان حق راي رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این موضوع 

 در آگهی دعوت قید شود. باید
 و یا قائم مقام او اتاق مدیرعامل ،رییس جلسه از مذاکرات و مصوبات مجامع عمومی صورتجلسه اي توسط 3بند 

در دبیرخانه اتاق نگهداري خواهد شد. هیئت رئیسه به درخواست هر یک از  آنها تهیه می شود که با امضاي
 ر قرار می دهد.اعضا یک نسخه از این صورتجلسه را در اختیا

موضوع هاي قابل طرح در مجامع قبال در آگهی دعوت بعنوان دستور جلسه اعالم می شوند. همه اعضاي  4بند 
را  شرکت کننده در مجمع، می توانند موضوع هایی که در آگهی دعوت بعنوان دستور جلسه ذکر نشده،

عرضه کنند. قرار گرفتن این پیشنهادها  در دستور کار مجمع عمومی پیشنهادهایی براي قرار گرفتن بعنوان
 ، منوط به تصویب دو سوم اعضاي داراي حق راي حاضر در جلسه خواهد بود. مجمعدر دستور کار 

به جز مواردي که در اساسنامه اکثریت دیگري پیش بینی شده، در کلیه مجامع عمومی تصمیمات همواره با  5بند 
 معتبر خواهد بود و در صورت تساوي آرا، راي رییس جلسه تعیین کننده خواهد بود.  نسبیراي اکثریت 

 اخذ راي بنا به تصویب مجمع عمومی می تواند بصورت کتبی انجام شود.
ارایه وکالت راي در مجمع توسط عضو صاحب راي به عضو دیگري که صاحب راي است مجاز است. هر عضو  6بند 

 راي وکالت داشته باشد. دواز صاحب راي نمی تواند بیش 
انتخابات  يانتخابات هیئت رئیسه بالفاصله در پایان مجمع صورت خواهد گرفت. انتخابات بر اساس آئین نامه 7بند 

 .گیردصورت می
 
 قسمت چهارم 

 هیئت رئیسه - 17ماده 
آنرا به عهده دارد. هیئت رئیسه هیئت رئیسه خط مشی اداره اتاق را تصویب می کند و نظارت عالی بر اجراي  1بند 

 از حقوق اعضا دفاع می کند و مسئول اجراي مصوبات مجامع عمومی است.
 هیئت رئیسه داراي وظایف زیر است: 2بند 

 انتخاب رییس از میان اعضاي هیئت رئیسه. 2-1
انتخاب دو معاون از میان اعضاي هیئت رئیسه که یکی از آنان داراي ملیت رییس هیئت رئیسه  2-2

 باشد.می 
 تهیه گزارش براي مجامع عمومی. 2-3
 تعیین میزان وجوه دریافتی براي خدماتی که اتاق انجام می دهد. 2-4
 این اساسنامه. 8و  7تصویب قبول و یا لغو عضویت طبق مواد  2-5
بررسی و تصویب بودجه و برنامه مالی ساالنه که مشترکًا از سوي مدیرعامل، رییس هیئت رئیسه  2-6

 رییس به انتخاب هیئت رئیسه ارایه می شود. و خزانه دار و یک نایب 
 اداره دارایی هاي اتاق. 2-7
 تعیین میزان حق عضویت سالیانه 2-8
 تصویب نمودار سازمانی اتاق 2-9
 تعیین مدیرعامل و کارکنان ارشد 2-10
 م مقام مدیرعاملئتعیین و استخدام قا 2-11
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 مدیریت اتاقاتاق براي تدوین آئین نامه داخلی  2-12
 انتخابات براي اخذ تاییدیه توسط مجمع عمومیتدوین و تصویب آئین نامه ي  2-13
می باشد که بموجب قانون و یا اساسنامه به مجمع عمومی تیاراتی خاهیئت رئیسه داراي کلیه  2-14

 نشده است. محول
 تعیین کمیته هاي کاري اتاق 2-15
هیئت رییسه پرداخت موافقت و تصویب سفر هایی که اختصاص به انجام امور اتاق دارند، با  هزینه 2-16

 خواهد شد.
 اساسنامه 14ماده  5تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس طبق بند  2-17
 اساسنامه 15دعوت به مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضاي هیئت رییسه طبق ماده  2-18

 هیئت رئیسه می تواند تمام یا بخشی از مسئولیت هاي خود را به مدیرعامل تفویض کند. 3بند 
 براي نحوه فعالیت خود باید آیین نامه اي داخلی تهیه نماید.هیئت رئیسه  4بند 

 
 ترکیب اعضاي هیئت رئیسه –  18ماده 
آلمانی است. از هر  نفر از اعضاء با ملیتایرانی و شش  از اعضاء با ملیت نفرهیئت رئیسه متشکل از شش  1بند 

 شخصیت حقوقی عضو اتاق فقط یک تن می تواند به عضویت هیئت رئیسه انتخاب شود. 
عضویت هیئت رئیسه، افتخاري و قائم به شخص و غیر قابل انتقال یا وکالت به شخص دیگر می باشد. ارایه  2بند 

ئیسه مجاز است. هر عضو وکالت حق رأي از طرف یک عضو هیئت رئیسه به عضو دیگري در جلسه هیئت ر
به هرحال شرط رسمیت یافتن جلسات هیئت رییسه حضور تواند حداکثر دو رأي وکالتی ارایه کند. می

 باشد.اکثریت نسبی (هفت نفر) می
یا اعضاي  هیئت رئیسه از عضویت خارج شود، هیئت رئیسه عضو یا چند نفر از اعضاي در مواقعی که یک 3بند 

با توجه به ملیت دارنده  یا اعضا ایگزین براي مانده دوره تعیین می نماید. این عضودیگري را به عنوان ج
باالترین تعداد راي پس از شش عضو انتخاب شده می باشد. در صورت عدم وجود عضوي پس از شش عضو 

 انتخاب شده، هیئت رئیسه عضوي با همان ملیت را انتخاب خواهد کرد.
 

 مصوبات، صورتجلسهتشکیل جلسات،  - 19ماده 
جلسات هیئت رئیسه به دعوت رییس هیئت رئیسه و در صورت غیبت، به دعوت یکی از معاونین وي تشکیل  1بند

می شود. دعوت نامه جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با تعیین و اعالم دستور جلسه براي 
 دیگري را اتخاذ نماید.اعضاي هیئت رئیسه ارسال شود. مگر اینکه هیئت رئیسه روش 

ماهانه یکبار تشکیل جلسه بدهد. اداره جلسات به عهده رییس و یا یکی از  حداقل هیئت رئیسه می بایستی
 معاونین وي خواهد بود. در مواقع لزوم ممکن است از دعوت کتبی صرفنظر و به اعالم شفاهی اکتفا شود.

همه اعضا از زمان و دستور جلسه مطلع شوند،  بدیهی است دعوت شفاهی بایستی بنحو اطمینان بخش که
 بعمل آید.

اولین جلسه هیئت رئیسه باید بالفاصله بعد از انتخابات و اعالم نتیجه راي گیري و حداکثر در طول یک هفته 
انتخابات  از تاریخ انتخابات،روز  14پس از آن تشکیل شود. هیئت رئیسه جدید موظف است ظرف مدت 

 ار کند.داخلی خود را برگز
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 جلسات هیئت رئیسه با حضور اکثریت اعضاي هیئت رئیسه رسمیت می یابد. تصمیمات جلسات با راي 2بند 

می شود. در موقع تساوي آرا، راي اداره کننده جلسه  اتخاذ )حاضر اعضاي (نصف بعالوه یک نسبیاکثریت 
 تعیین کننده است. 

طور دست گردان بالمانع است. در این حالت راي دو سوم اعضاي  اخذ راي غیر حضوري نیز در مواقع لزوم به 3بند 
 موجود در هیئت رئیسه کافی خواهد بود.

 را تنظیم و امضاء می نمایند و بالفاصله براي جلسه هیئت رییسه پروتکلمدیرعامل و یا معاون او   4بند 
 اعضاي هیئت رییسه 

 جهت بررسی و امضاء ارسال می نمایند.

    

 مقامات اتاق  – 20ماده 
هیئت رییسه از بین اعضاي خود یک نفر را براي مدت سه سال به عنوان رییس هیئت  :رییس هیئت رئیسه 1بند 

  رییسه انتخاب خواهد کرد.
انتخاب می کند. خزانه  سال 3براي مدت  خزانه دار: هیئت رئیسه از میان خود یک تن را بعنوان خزانه دار 2بند 

الزم  هزینه هاي ور مالی اتاق است و مدیرعامل را در تنظیم برنامه هاي مالی و مصارفدار مسئول و ناظر ام
 کند.راهنمایی و ارشاد می

کند. یکی از دو معاون بایستی معاونین: هیئت رئیسه از میان خود دو معاون براي مدت سه سال انتخاب می 3بند 
 .ملیت رییس هیئت رئیسه را دارا باشد

غیبت یا معذوریت و یا استعفاي رئیس هیئت رئیسه و معاون وي، جلسه هیئت رئیسه را معاون در صورت  4بند 
ملیت دیگر وي انجام خواهد داد. در مواقعی که رییس و معاونین او معزول از خدمت بوده و یا استعفا داده 

ل جلسه مجمع باشند، هیأت رییسه از میان خود یک تن را انتخاب می کند که براي بقیه مدت تا تشکی
 عمومی عادي، وظایف و تکالیف رییس را به عهده گیرد.

 
 

 کمیسیون ها  – 21ماده 
رییس می تواند بنا به تصویب هیأت رییسه و به منظور حمایت از فعالیت هاي اتاق از بین اعضاي اتاق به  1بند 

وظیفه اظهار نظر مشورتی تعداد الزم مشاور تعیین و به جلسات هیأت رییسه دعوت نماید. این مشاوران 
 دارند و داراي حق راي نیستند.

رییس می تواند بنا به تصویب هیئت رئیسه به منظور بررسی و تدوین برنامه ها و فعالیت هاي منطبق با  2بند 
 .هیئت رییسه می باشداعضاي  یکی ازاهداف اتاق کمیسیون هاي ویژه اي تشکیل دهد. رییس کمیسیون ها 

رش و نظرات و پیشنهادهاي خود را به هیئت رئیسه ارایه می نمایند. هیئت رئیسه مختار کمیسیون ها گزا
 در قبول و یا رد پیشنهادات می باشد.

کمیسیون ها مجاز هستند براي انجام امور خود از اعضایی که عضو هیئت رئیسه نیستند استفاده کنند. 
 رئیسه رسانده شود. اسامی این اعضا باید توسط رییس کمیسیون به اطالع هیئت
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روساي کمیسیون ها می توانند براي انجام امور محوله همراه با امضاي رییس هیئت رئیسه مکاتبه نمایند و  3بند 
 به مدیرعامل ارایه کنند. در اسرع وقت رونوشت مکاتبات را

 
 نمایندگی  – 22ماده 

ئت رئیسه به اتفاق مدیرعامل اتاق است. در صورت نمایندگی قانونی اتاق در دعاوي حقوقی و غیره به عهده رییس هی
، هیئت رییسه می تواند این اختیارات را به یکی دیگر از اعضاي غیبت و معذوریت و یا استعفاي رییس هیئت رئیسه

عامل، هیئت رییسه می تواند این اختیارات رمدیدر صورت غیبت و معذوریت و یا استعفاي هیئت رییسه تفویض نماید، 
 تفویض نماید. و یا شخص ثالثی معاون مدیر عاملرا به 

 

 قسمت پنجم

 مدیریت   - 23ماده 
جزء وظایف هیئت رییسه تعریف شده است، توسط  17امور جاري اتاق جز در مواردي که مطابق ماده  1بند 

 گیرد.با مسئولیت شخصی انجام می يومدیرعامل یا قائم مقام 
ارشد توسط هیئت رئیسه انتخاب و استخدام می شوند. متخصصین علمی مدیرعامل و همچنین کارکنان  2بند 

اعزامی از طرف اتاق صنایع و تجارت آلمان و نیز سایر کارکنان اتاق پس از اخذ نظر هیئت رئیسه توسط 
 مدیرعامل استخدام خواهند شد.

اتاق صنایع و تجارت آلمان  هیئت رئیسه هنگام استخدام مدیرعامل و کارکنان می تواند از نظریات مشورتی 3بند 
 استفاده کند.

 راهیئت رئیسه پیشنهادهاي اتاق صنایع و تجارت آلمان جهت استخدام مدیر عامل و یا کارمندان اعزامی  
 بررسی می کند. هنگام انتخاب مدیرعامل توافق الزم بین اتاق و اتاق صنایع و تجارت آلمان صورت گیرد.

 م مقام وي بدون داشتن حق راي شرکت خواهند کرد.ئیرعامل و قادر جلسات هیئت رئیسه، مد 4بند 
کارکنان اتاق در نهایت بی طرفی و وفاداري انجام وظیفه نموده و مکلف به حفظ اسرار اتاق در مقابل اشخاص  5بند 

 ثالث هستند.
 
 

 قسمت ششم

 حسابرسی   - 24ماده 
و اسناد هزینه را بررسی و بیالن ساالنه را کتبا پس از م مقام وي، دفاتر ئحسابرس و در صورت معذوریت، قا 1بند 

پایان سال میالدي تدوین خواهد کرد. حسابرسی بایستی طبق اصول و روال موجود در ایران صورت پذیرد و 
 نظریه ابراز شده حسابرس بایستی بطور دقیق و شفاف و بدون ابهام مشخص باشد.

و  خزانه دار ،مجمع عمومی به رییس هیئت رییسهبرگزاري بل از ماه ق 2 گزارش جامع کتبی بیالن اتاق 2بند 
و رفع ابهامات در جلسه هیئت رییسه به شور گذاشته می  الزم  بررسی بعد از ارائه میشود. بازرس شرکت

 می شود.ه ئارابه مجمع عمومی  اظهار نظر و تصویب و پس از آن براي شود
سال انتخاب می شود. حسابرس بایستی از میان حسابرسان  حسابرس توسط مجمع عمومی براي مدت یک 3بند 

 رسمی انتخاب شود.
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 قسمت هفتم

 داوري   - 25ماده 
کلیه اختالفات قراردادي و غیرقراردادي اتاق با سایر اشخاص در صورت موافقت طرف اختالف الزاما از طریق  1بند 

شرط داوري در قرارداد و یا بصورت  هد شد. موافقت طرف مقابل می تواند، بصورداوري حل و فصل خوا
 قرارداد جداگانه باشد.

اختالفات تجاري بین اتباع کشورهاي آلمان و ایران که حداقل یکی از آن ها عضو اتاق باشند، در صورت  2بند 
 طرفین است. موافقت طرفی که در اتاق عضویت ندارد، قابل ارجاع به اتاق بعنوان داور مرضی ال

ماه توسط هیئت رییسه تهیه و پس از تصویت هیئت رییسه الزم االجرا خواهد  6این داوري ظرف  آیین نامه  3بند 
 بود. 

 
 قسمت هشتم

 تغییر اساسنامه   - 26ماده 
، بر تشکیل مجمع عمومی فوق العاده یم از اعضاي اتاق مبنوبنا به پیشنهاد هیئت رئیسه و یا تقاضاي کتبی حداقل یک س

اساسنامه  15سنامه قابل تغییر است. نحوه دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده مانند مجمع عمومی عادي در ماده ااس
 پیش بینی شده است.  مصوبات بایستی به تصویب دوسوم از اعضاي حاضر که صاحب راي هستند برسد. 

 
 

 قسمت نهم
 انحالل اتاق   - 27ماده 

عمومی فوق العاده که باید به این منظور تشکیل شود امکان پذیر است. تقاضاي انحالل اتاق بنا به تصویب مجمع 
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می تواند از طرف هیئت رئیسه و یا حداقل یک سوم از اعضاي اتاق ارایه شود. تقاضاي 

ته مجمع عمومی فوق هف انحالل بایستی بطور کتبی به هیئت رئیسه تقدیم شود. هیئت رئیسه مکلف است ظرف چهار
 العاده را دعوت نماید . 

مجمع عمومی فوق العاده به منظور انحالل اتاق فقط زمانی رسمیت خواهد داشت که حداقل نصف صاحبان حق راي 
 حضور داشته باشند. براي تصویب انحالل اتاق راي موافق سه چهارم از اعضاي حاضر و یا نمایندگانآنها یا نمایندگان 

از اعضاي حاضر یا نمایندگان  4/3) با راي 5ماده  4روري است. تصویب نحوه مصرف دارایی اتاق (بند ضآنها  قانونی
توسط  یهسوتبه عمل خواهد آمد. متصدي یا متصدیان امور  فوق العادهدر پایان با تصویب مجمع عمومی قانونی آنها 

 همین مجمع انتخاب می شوند.
از  15و طبق ماده  العاده براي انحالل اتاق همراه با دالیل تشکیل جلسه دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق

 .باشد  اساسنامه می
 

 قسمت دهم

 تصویب اساسنامه   - 28ماده 
برابر با  08/02/1390 مورخشنبه  پنجروز  هبند پس از تایید هیئت رییس 77 وماده  28شامل این اساسنامه 

 به تصویب رسید. اتاق بررسی و فوق العاده یدر جلسه مجمع عموم 28/04/2011
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