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             سازمان منطقه آزاد انزلی

  

میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء-10

  

نام و نام 

  خانوادگی

درصد سهم 

  الشرکه

نـــــام و نـــــام   مبلغ

  خانوادگی

درصد سهم 

  الشرکه

  مبلغ

1-      6-      

2-      7-      

3-      8-      

4-      9-      

5-      10-      
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.............................................................................................................................................................................................................
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  ......................................:  تاریخ                                                                                                                         سازمان منطقه آزاد انزلی

  ..................................... :شماره                                                                                                                   

  

  صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء و موسسین موسسه

  

وسسه مذکور بـا  ن میاولین جلسه مجمع عمومی شرکاء و موسس .................................... مورخ ............................. در ساعت

  .مجمع پس از بحث و بررسی اعضاي زیر را انتخاب نمود حضور کلیه شرکاء در محل موسسه تشکیل و 

  .ماده تنظیم و به تصویب کلیه شرکاء موسسه رسید ...........اساسنامه موسسه مشتمل بر  - 1

.تقاضانامه موسسه بامضاء کلیه شرکاء رسید - 2

: مدیره و دارندگان حق امضاء اخذ راي بعمل آمد و در نتیجهجهت انتخاب اعضاء هیات  - 3

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

  .دندانتخاب ش................................. که بعنوان اعضاي هیأت مدیره براي 

همچنین امضاي کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسـالمی  

  .همراه با مهر موسسه معتبر می باشد متفقاً/ منفرداً.................................................................  با امضاء

  .مدیره با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودندهر یک از اعضاي هیات  -4

سرمایه موسسه که از طرف کلیه شرکاء پرداخت گردیـده و در تحویـل و اختیـار     ،ریال .........................مبلغ  - 5

ــرار گرفــت و .................................................. ــن   ............................................................... موسســه ق ــل ای ــا امضــاء ذی ب

.صورتجلسه وصول آنرا اعالم می دارد

. جهت درج در آگهی هاي موسسه تعیین شد ..................................... کثیراالانتشار  روزنامه-6

ت و اختیار تام و تمام داده شده تا بـا مراجعـه بـه اداره    احدي از شرکاء وکال ..................................................به -7

ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و آگهی هاي مربوطه ذیل ثبت دفاتر مربـوط بـه ثبـت ایـن موسسـه را در      

.اداره ثبت شرکتها امضاء نماید

  

  

  رئیس مجمع                                                                                                                           امضاء موسسین
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  :اریخت                                                                                                                                                        

  :شماره                  سازمان منطقه آزاد انزلی                                                                                                      

  

  

  موسسه صورت جلسه هیأت مدیره اولین 

  

تشـکیل و نسـبت بـه    موسسـه  اصلی  مرکز در محل........... .......روز ............... در ساعت  موسسه اولین جلسه هیأت مدیره

  . موارد زیر به اتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد

  

  به سمت رئیس هیأت مدیره....................        فرزند ...............................................              خانم /آقا-1

  

  به سمت نائب رئیس هیأت مدیره  ....................       فرزند ..............................              .................خانم /آقا -2

          

  به سمت مدیرعامل             ....................       فرزند ...............................................              خانم /آقا -3

    

  عضو هیأت مدیره به سمت....................      فرزند ...............................................              خانم /آقا -4

  

  به سمت عضو هیأت مدیره....................       فرزند ...............................................              خانم /آقا -5

  

نتخاب گردیدند که براساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار و بـانکی بـا      ا

هـاي   معتبر خواهد بود و سایر نامـه موسسه همراه با مهر ................................................................................................. امضاء 

  .   معتبر می باشد موسسهو مهر ............................................................ اداري با امضاء 

  

وکالت می دهند که ) .................................................... احدي از اعضاء هیأت مدیره (خانم / کلیه اعضاء هیأت مدیره به آقاي

  .و امضاء ذیل دفاتر ثبتی اقدام نماید موسسهت نسبت به ثب

  

  

  

  

  

  :      با قید نام و نام خانوادگی هیأت مدیره کلیه اعضاء محل امضاء
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  ......................................:  تاریخ                                                                                                                       سازمان منطقه آزاد انزلی

  ..................................... :شماره                                                                                                                   

  )اساسنامه موسسه غیر تجاري( 

  

  ..............................................................................................................................................................................:  سهنام موس : 1 ماده

  ........................................................................................................................................................................ :موضوع موسسه : 2ماده 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................: مرکز اصلی موسسه : 3ماده 

  .......................................................................................................................................................................:  سرمایه موسسه :4ماده 

  به مدت نامحدود .............................................................................از تاریخ  : مدت موسسه : 5ماده 

  .تابعیت ایرانی است:  موسسه تابعیت : 6ماده 

مگر با رضایت و موافقت دارنـدگان سـه چهـارم    هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند  :7ماده 

  نخواهـد آمـد مگـر بـه موجـب     سرمایه موسسه که داراي اکثریت عددي نیـز باشـند و انتقـال سـهم الشـرکه بعمـل       

  .سند رسمی 

ع عمومی عادي موسسه در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضاي سال مـالی موسسـه تشـکیل،    ممج : 8ماده 

  .به دعوت هر یک از اعضاء هیات مدیره یا شرکاء بطور فوق العاده تشکیل گردد ولی ممکن است بنا

دعوت هر یک از جلسات مجامع عمومی توسط هر یک از اعضاي هیات مدیره، مدیر عامل یـا شـرکاء بوسـیله     : 9ماده 

 10کیل مجمع حداقل دعوتنامه کتبی یا درج آگهی در یکی از جراید کثراالنتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت تا تش

  .روز خواهد بود 40روز و حداکثر 

اساسـنامه   9در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجـامع عمـومی حضـور یابنـد رعایـت مـاده        :10ماده 

  .ضرورت نخواهد داشت

  

  :امضاء موسسین
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                                                                                                                     سازمان منطقه آزاد انزلی

  : وظایف مجمع عمومی عادي بشرح زیر می باشد :11ماده 

  استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه موسسه و تصویب آن -لفا

  تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره -ب

  آینده موسسه و تصویب آن تعیین خط مشی -ج

  انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس -د

  وظایف مجمع عمومی فوق العاده : 12ماده 

  ذف یک یا چند مواد اساسنامهحتغییر اساسنامه یا الحاق یا  -لفا

  افزایش یا تقلیل سرمایه موسسه -ب

  ورود شریک یا شرکاء جدید موسسه -ج

جمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سـرمایه کـه اکثریـت عـددي     ات شرکاء در ممتصمی :13ماده 

  .جرا خواهد بودقانون تجارت معتبر و الزم اال 106دارند و در مجمع عمومی عادي طبق دستور ماده 

عادي یا عـادي بطـور   نفر خواهند بود که توسط مجمع عمومی  ........................... هیات مدیره موسسه مرکب از :14ماده 

  . فوق العاده از بین شرکاء و  یا از خارج انتخاب می شوند

هیات مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیات مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامـل انتخـاب و    :15ماده 

  .ند براي اعضاء خود سمتهاي دیگري تعیین نمایداهمچنین می تو

نماینده قانونی و تام االختیار موسسه بوده و مـی توانـد در کلیـه امـور مداخلـه و       .................................................. :16ماده 

  :در موارد زیر "اقدام نماید مخصوصا

امور اداري موسسه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارائی موسسه و تنظـیم بودجـه و تعیـین    

قوق و انجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه هاي داخلـی،  پرداخت ح

اجراي تصمیمات مجامع عمومی، اداي دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب، واگـذاري و قبـول نماینـدگی، انتخـاب و     

مـان بـا شـرکتها و بانکهـا و ادرات و اشـخاص      انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پی

خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آالت و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معامالت بنام و 

بـدون رهـن و   حساب موسسه مشارکت با سایر موسسات و شخصیت هاي حقیقی و حقـوقی، اسـتقراض یـا رهـن، یـا      

دادن و وام گرفتن از بانکهـا و اشـخاص و موسسـات و بـازگردن حسـابجاري و ثابـت در بانکهـا،        تحصیل اعتبار و وام 

  .دریافت وجه از حسابهاي موسسه صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها

  :امضاء موسسین
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       سازمان منطقه آزاد انزلی

    

اختیارات از رجوع به دادگاهاي صـالحه  مراحل با تمام علیه، در تمام مرافعات موسسه چه مدعی می باشد و چه مدعی 

یوان کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات الزمه بنامبرده و عزل آن ، قطـع و  دو ابتداعی و استیناف و 

ره جهت پیشرفت اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیات مدی: وصل دعاوي با صلح و سازش

  .موسسه اتخاذ نماید معتبر می باشد

جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با اکثریت آراء معتبر  :17 هماد

  .است

اسـناد   دار از قبیل چک ، سفته، بروات،ادارندگان حق امضاء در موسسه، دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد به :18ماده 

  .تعهد آور و قراردادها را هیات مدیره تعیین می کند

هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضاء خود را به هر یک از هر یک از اعضاء  :19ماده 

تیـارات  ند تمـامی یـا قسـمتی از اخ   اشرکاء براي هر مدت که صالح بداند تفویض نماید و همچنین هیات مدیره می تو

  .خود را به مدیر عامل تفویض نماید

سال مالی موسسه از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند مـاه همـان سـال خاتمـه مـی یابـد بـه         :20ماده 

  .استثناي سال اول که ابتداي آن از تاریخ تاسیس موسسه است

حقـوق کارکنـان و مـدیران، اسـتهالك،      -اداريتقسیم سود از درآمد موسسه در پایان هر سال مـالی هزینـه    :21ماده 

مالیات سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است بـه نسـبت سـهم    

  .الشرکه بین شرکاء تقسیم خواهد شد

یا ولی محجور  فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء باعث انحالل موسسه نخواهد شد و وارث شریک متوفی و :22ماده 

نی ودر غیر اینصورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجـام تشـریفات قـان   .می توانند به مشارکت خود ادامه دهند

  .دریافت و یا به شریک دیگري منتقل و از موسسه خارج شوند

  

  

  

  :امضاء موسسین
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     سازمان منطقه آزاد انزلی

      

قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکاء راي به انحـالل   114موسسه مطابق ماده : انحالل :23ماده 

موسسه دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج موسسه به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مـدیر تصـفیه   

  .طبق قانون تجارت می باشد

  .و فصل خواهد شدحکمیت و داوري حل اختالفات حاصله بین شرکاء موسسه از طریق  :24ماده 

در سایر موضاعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون تجـارت ایـران و سـایر قـوانین      :25ماده 

  .موضوعی عمل و رفتار خواهد شد

  .و به امضاء کلیه موسسین باسامی ذیل رسید و تمام صفحات امضاء شد اده تنظیمم 26این اساسنامه در  :26ماده 

  

  :موسسینامضاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


