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   بسمه تعالي
  

شركتي است بازرگاني كه تمـام سـرمايه آن منحصـراً توسـط مؤسسـين تـأمين        :تعريف  شركت سهامي خاص 

ام آنها است و تعـداد  صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي سهگرديده و سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت 

بايد قبل از نـام شـركت يـا بعـد از آن بـدون       "شركت سهامي خاص"سهامداران نبايد از سه نفر كمتر باشد و عنوان 

  .فاصله با نام شركت بطور روشن و خوانا قيد شود

  :مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص 
 .ء ذيل اظهارنامه توسط كليه سهامداران سهامي خاص و تكميل آن و امضادو برگ اظهارنامه شركت  .  6

 .دو جلد اساسنامه شركت سهامي خاص و امضاء ذيل تمام صفحات آن توسط كليه سهامداران  .  6

 .سهامداران و بازرسين رسيده باشددو نسخه صورت جلسه مجمع عمومي مؤسسين كه به امضاء .  6

 .سيده باشددو نسخه صورت جلسه هيئت مديره كه به امضاء مديران منتخب مجمع ر .  6

 .فتوكپي شناسنامه كليه سهامداران و بازرسين  .  6

سرمايه شركت از بانكي كه حساب شركت در شرف تأسيس در آنجـا بـاز   % 35ارائه گواهي پرداخت حداقل  .  6

 .شده است 

 ارائه تقويم نامـه ) اموال منقول و غير منقول(صورتي كه مقداري از سرمايه شركت برآورده غير نقدي باشددر  :تذكر 

كارشناس رسمي دادگستري الزامي است و در صورتي كه اموال غير منقول  جزء سرمايه شركت قرارداده شـود ارائـه   

  .اصل سند مالكيت ضروري است

 .ارائه مجوز در صورت نياز بنا به اعالم كارشناس اداره ثبت شركتها .  6

  :روش و مراحل ثبت شركتهاي سهامي خاص

  تعيين نام -1
گ اظهارنامه و اساسنامه شركت جهت پرداخت هزينه تعيين نام به بانـك مراجعـه و سـپس    دو بر پس از تكميل) الف

  .رؤيت فيش پرداختي نسبت به مهمور نمودن ذيل برگ اظهارنامه اقدام مي نمايدحسابداري اداره ثبت شركتها با 

. داراي معنـا و مفهـوم باشـد    -3. سابقه ثبت نداشته باشد -2. نام خارجي نباشد -1: با توجه به اينكه ( چند نام ) ب 

انتخاب به واحد تعيين نام اداره ثبت شـركتها مراجعـه و مسـئول    ) با فرهنگ انقالب اسالمي مطابقت داشته باشد -4

تعيين نام اقدام نموده و سپس اخذ موافقت از مسئولين اداره ثبت شركتها در خصوص نـام تعيـين    مربوطه نسبت به 

  .بايد توسط واحد تعيين نام ثبت دفتر شود شده بعمل آيد و سپس اين نام

نسـخه صورتجلسـه مجمـع     2جلـد اساسـنامه ،    2برگ اظهارنامـه ،   2(مدارك را با توجه به مواردي كه ذكر شد ) ج

سـرمايه شـركت ،   % 35نسخه صورتجلسه هيئت مديره ، گواهي بانكي داير بر پرداخت حـداقل   2عمومي مؤسسين ، 

تحويل قسمت پـذيرش مـدارك اداره ثبـت شـركتها     ) ن و بازرسين ، مجوز در صورت نيازفتوكپي شناسنامه سهامدارا

و رسيده دريافت شود و با عنايت به تاريخ تعيين شده براي اعالم نتيجه در روز موعد براي اخذ نتيجـه بـه باجـه    داده 

  .اعالم نتيجه اداره ثبت شركتها مراجعه نمايند

ت شركتها ايرادي در مدارك ابرازي مشاهده ننمايند نسبت به تهيه پيش نـويس  در صورتي كه كارشناسان اداره ثب) د

آگهي ثبت اقدام و پيش نويس مربوطه پس از تأييـد مسـئولين اداره ثبـت شـركتها تايـپ و در روز مراجعـه تحويـل        

رنامـه مبلـغ   متقاضي بايستي به بانك مراجعه و نسبت به پرداخت حق الثبت كه در ذيل اظها. متقاضي داده مي شود 

  .آن قيد شده اقدام نمايد



قبل از مراجعه به بانك به نمايندگي روابط عمومي جهـت تعيـين مبلـغ حـق الـدرج در آگهـي تأسـيس در         :توجه 

روزنامه انتخابي مجمع عمومي مؤسس و اخذ فيش مراجعه شود و مبلغ حـق الثبـت و حـق الـدرج يكجـا بـه بانـك        

  .مربوطه پرداخت شود

مبلغ حق الثبت به واحد حسابداري اداره ثبت شركتها مراجعه و واحد مربوطه پس از رؤيت فـيش   پس از پرداخت) ه

  .اقدام مي نمايدپرداختي نسبت به مهمور نمودن ذيل اظهارنامه 

مدارك به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شركتها تحويل داده شود و مسئول مربوطه پس از ثبت در دفتـر و تعيـين   ) و

كـه  ( ت و درج  برروي اظهارنامه اقدام و در ذيل ثبت دفتر از شخص معرفي شده توسط سـهامداران  شماره ثبت شرك

با قيد ثبت با سند برابر است امضاء اخذ مي نمايد و سـپس  ) خود يا سهامداران بوده يا وكيل رسمي شركت مي باشد

  .آگهي تأسيس تايپ شده بايد به امضاء رئيس اداره ثبت شركتها برسد

ه از مدارك ضبط در پرونده شركت كه در بايگاني اداره ثبت شركتها نگهداري خواهد شد و يك نسخه ديگر يك نسخ

يك برگ، اساسنامه يك جلد ، صورتجلسه مجمع عمـومي مؤسسـين يـك نسـخه، صورتجلسـه      اظهارنامه (از مدارك 

  .مهمور به مهر اداره شده و تحويل متقاضي مي گردد) هيئت مديره  يك نسخه

در دفتر انديكاتور نسـبت  و پرونده متشكله را به قسمت دبيرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهي ضي مدارك خود متقا

  .به درج شماره ثبت دفتر و مهمور نمودن آگهي تايپ شده اقدام و نسخه مربوط به اداره ضبط مي نمايد

به واحد روابط عمـومي مسـتقر در اداره   متقاضي پس از تحويل گرفتن مدارك به خود نسخه دوم آگهي تأسيس را ) ز

آگهـي تايـپ شـده را بـه دفتـر شـركت       ثبت شركتها جهت درج در روزنامه كثيراالنتشار شركت تحويل و نسخه اول 

 جهـت درج در روزنامـه  ) خيابان جنوبي پارك شهر ( سهامي روزنامه رسمي جمهوري اسالمي واقع در خيابان بهشت 

تسـليم                ) از پرداخت حق الدرج كه توسـط مسـئول مربوطـه تعيـين مـي شـود        پس( رسمي جمهوري اسالمي ايران

  .مي نمايد

چنانچه قبل از انتشار روزنامه نياز فوري به آگهي باشد چند نسخه فتوكپي تهيه  هنگام تحويل اصـل آگهـي    :توجه 

  .د كه داراي اعتبار مربوطه خواهد بود به روزنامه رسمي فتوكپي ها توسط دفتر روزنامه رسمي مهمور به مهر مي گرد

  : قبل از اقدام به تكميل نمودن مدارك، موارد ذيل را مطالعه فرماييد
 )اليحه اصالحي قانون تجارت 3ماده (نفر مي باشد  3حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص  .1

اليحـه اصـالحي    5مـاده   (حداقل سرمايه در شركت سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتـر باشـد    .2

 )قانون تجارت

اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومي مؤسسـين، صورتجلسـه هيئـت    ( پس از تهيه مدارك الزم  .3

نسـبت بـه   ) مديره، فتوكپي شناسنامه سهامداران و بازرسين، مجـوز در خصـوص موضـوع در صـورت نيـاز     

ما و قيد نام شـركت و امضـاء ذيـل تمـام اوراق     ميل نمودن آن براساس نمونه فرم هاي ضميمه اين راهنتك

 .اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود

هيئـت رئيسـه اي   ) ت .ق.ا.ل(  101در موقع تنظيم صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس وفق دسـتور مـاده    .4

منشـي مـي توانـد خـارج از     ( مشتمل بر يك رئيس و دو ناظر و يك منشـي از بـين سـهامداران انتخـاب     

انتخـاب  ) تصويب اساسنامه، ب) الف: و سپس رئيس رسميت جلسه را اعالم و نسبت به )  سهامداران باشد

انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهـت درج آگهـي هـاي شـركت اقـدام               ) انتخاب بازرسان، د) هيئت مديره، ج

 .مي نمايد و ذيل صورتجلسه مصوبات مجمع تو سط هيئت رئيسه بايد امضاء شود

هامي خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شـده و كـالً يـا بعضـاً     شركت س) الف .5

 ) ت .ق.ا.ل  107ماده ( قابل عزل مي باشد اداره خواهد شد 



شـخص حقـوقي يـك نفـر را بـه      اشخاص حقوقي را مي توان به مديريت شركت انتخاب نمود در اينصـورت  ) ب

  ) ت .ق.ا.ل  110ماده . (مي نمايدمديريت معرفي نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف 

محجورين و ورشكستگان و مرتكبين به جنايت، سرقت، خيانت در امانت، كالهبرداري، اختالس، تدليس كـه  ) ج

  111مـاده  ( بـه مـديريت شـركت انتخـاب شـوند      نمي توانند  به موجب حكم قطعي دادگاه محكوم شده باشند

  ) ت .ق.ا.ل

در صورتي كه مديري در هنگام انتخاب، مالك تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه نباشد بايد ظرف مدت يكماه ) د

. ( تعداد سهام الزم را به عنوان وثيقه تهيه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه مسـتعفي مسـحوب خواهـد شـد    

  )ت .ق.ا.ل  115ماده 

مـاده  ( نامه معين مي شود ليكن اين مدت از دو سال بيشتر نمي تواند باشـذ  در اساسمدت مديريت مديران ) ه

  ) ت .ق.ا.ل  109

هيئت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيئت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقـي  ) و

مـاده  ( شتر باشد و نايب رئيس نبايد از مدت عضويت آنها د هيئت مديره بيباشند انتخاب و مدت رياست رئيس 

   )ت .ق.ا.ل  119

رئيس هيئت مديره عالوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومي صاحبان سـهام را در مـواردي   ) ز

كه هيئت مديره موظف به دعوت است دعوت نمايد و هرگاه رئيس هيئت مديره موقتاً نتوانست وظـايف خـود را   

  ) ت .ق.ا.ل  120و  119مواد ( ظيفه مي نمايد انجام دهد نايب رئيس به جاي وي انجام و

براي هر يك از جلسات هيئت مديره بايد صورت جلسه اي تنظيم و بـه اعضـاي اكثريـت مـديران حاضـر در      ) ح

  ) ت .ق.ا.ل  123م ( جلسه برسد 

هيئت مديره بايد يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت انتخاب كـه حـدود اختيـارات و مـدت     ) ط

يس هيئـت مـديره باشـد مگـر بـا      مدير عامل در عين حال نمي تواند رئ. ي و حق الزحمه او را تعيين نمايدتصد

و هيئت مديره در هـر موقـع مـي توانـد مـدير      ) ت .ق.ا.ل  124م (  آراء حاضر در مجمع عمومي  3/4تصويب 

لسه هيئت مديره به اداره ثبت شـركتها  عامل را عزل نمايد و انتخاب مدير عامل بايد با ارسال يك نسخه صورتج

در عـين حـال   و هـيچكس نمـي توانـد    ) ت .ق.ا.ل  128م . ( به ثبت برسد و در روزنامه رسـمي آگهـي گـردد   

  ) ت .ق.ا.ل 126م ( مديريت عامل بيش از يك  يك شركت را داشته باشد 

ه در معامالتي كه با شـركت يـا   اعضاي هيئت مديره و مدير عامل شركت نمي توانند بدون اجازه هيئت مدير) ي

به حساب شركت مي شود، طرف معامله قرار بگيرند و در صـورت اجـازه هيئـت مـديره بالفاصـله بايـد بـازرس        

  ) ت .ق.ا.ل  129م (  .شركت در جريان امر قرار گيرد 

نوني يـا اساسـنامه   شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقـررات قـا  عامل  و مدير مديرا ن

شركت يا مصوبات مجمع برحسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول بوده و دادگاه حدود مسئوليت را براي جبـران  

  ) ت .ق.ا.ل  142م (  خسارت تعيين مي نمايد 

ظـف هيئـت   مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضاء غير مو) ك

در صورتي كه در اساسـنامه،  مديره مبلغي بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود همچنين 

پيش بيني شده باشد مجمع عمومي عادي مي تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص ساالنه شركت 

  ) ت .ق.ا.ل  134م . ( هيئت مديره اعطا گردد به عنوان پاداش به اعضاء 

مجمع عمومي عادي هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق قانون بـه وظـايف خـود عمـل      .  6

مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را . كنند انتخاب مجدد بازرسان بالمانع است 



ب اولـين بازرسـان توسـط    انتخـا ) ت .ق.ا.ل  144م . ( عزل كند بشرط آنكه جانشين آنها را انتخاب نمايد 

 ) ت .ق.ا.ل  145م ( مجمع عمومي مؤسس صورت مي گيرد 

بازرسان شركت كتباً قبول سمت نمايند و قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه بازرس يـا علـم   ) الف

  )ت .ق.ا.ل  17م ( . ي خود عهده دار آن گرديده استبه تكاليف و مسئوليت ها

اي قيـد و بـه امضـاي كليـه     بايـد در صورتجلسـه   ) همـراه بـا انتخـاب مـديران     (رس يا بازرسـان  انتخاب باز) ب

  .امضاء ذيل صورتجلسه توسط بازرس حاكي از قبولي سمت مي باشد ) ت .ق.ا.ل 20م ( سهامداران برسد 

ا فـوت يـا   مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي البدل را انتخاب نمايد تا در صورت معـذوريت يـ  ) ج

استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي، جهت انجام وظـايف بازرسـي دعـوت    

  ) ت .ق.ا.ل  146م (شوند 

  . اشخاص ذيل را نمي توان به سمت بازرس شركت انتخاب نمود) د

يا سرقت يـا خيانـت در   محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنان صادر شده يا بعلت ارتكاب جنايت )  1-د

امانت يا كالهبرداري يا اختالس يا تدليس بموجب حكم قطعي محكوم و از حقوق اجتماعي كالً يا بعضاً محـروم  

  . شده باشند

  .مديران يا مدير عامل شركت )  2-د

  اقربا سببي و نسبي مديران و مدير عامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم )  3-د

  ) ت .ق.ا.ل  147م . ( خود يا همسرش از شركت موظفاً حقوق دريافت مي داردهركس كه )  4-د

عملكرد و حساب سود و زيـان و  حساب دوره  دارايي و صورت بازرسان مكلفند درباره صحت و درستي صورت) ه

ترازنامه اي كه مديران براي تسليم بـه مجمـع عمـومي تهيـه مـي كننـد و همچنـين دربـاره صـحت مطالـب و           

تي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشته اند اظهارنظر كنند، بازرسان بايد اطمينان حاصـل كننـد   اطالعا

كه حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعايت شده و در صـورتي كـه مـديران اطالعـاتي بـرخالف      

) ت .ق.ا.ل 148م ( ه سازند حقيقت در اختيار صاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را آگا

به وضع شركت به مجمـع عمـومي   و همچنين بازرسان مكلفند با توجه به موارد فوق الذكر گزارش جامعي راجع 

عادي تسليم كنند  و اين گزارش بايد الاقل ده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مركـز  

. تهيـه نماينـد  شركت آماده باشد و در صورتي كه بازرسان متعدد باشند هر يك به تنهايي مي توانند گزارشي را 

  ) ت .ق.ا.ل  150م (

بازرس يا بازرسان مي توانند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجـام داده و اسـناد و مـدارك و    ) و

مي توانند از نظر كارشناسان امر نيز استفاده نمايند در  دگي نمايند واطالعات مربوط به شركت را مطالبه و رسي

  ) ت .ق.ا.ل  149ماده .( اين صورت بايد قبالً كارشناس را به شركت معرفي نمايند 

بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تقصير يا تخلف مديران شركت را به اولين مجمـع عمـومي اطـالع دهنـد و در     ) ز

طالع از وقوع جرمي در حين بازرسي مراتب را به مرجع قضايي صـالحديدار اعـالم و نيـز جريـان را بـه      صورت ا

و در صورتي كه مجمع بدون دريافت گزارش بازرس يـا  ) ت .ق.ا.ل  151م ( اولين مجمع عمومي گزارش دهند 

ت دارايي و ترازنامـه و  ت بعنوان بازرس تعيين شده صور.ق.ا.ل  147براساس گزارش اشخاصي كه برخالف ماده 

م ( حساب سود و زيان شركت را تصويب نمايد اين تصويب اثر قانوني نداشـته و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت      

  ) ت .ق.ا.ل  152

در صورتي كه مجمع عمومي بازرس تعيين نكرده و يا بازرسان تعيين شده به عللي نتوانند گزارش بدهند يـا  ) ح

رئيس دادگاه صالحديدار به تقاضاي اشخاص ذينفع بـه تعـداد مقـرر در اساسـنامه      از دادن گزارش امتناع كنند،

شركت بازرس يا بازرساني را انتخاب تا وظايف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند و 



ر مقابل شـركت  و بازرس يا بازرسان د) ت .ق.ا.ل  153مفاد از م ( . تصميم رئيس دادگاه غير قابل شكايت است

طبـق قواعـد عمـومي مربـوط بـه      و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي شوند 

و بازرس يا بازرسان نمس تواننـد در  ) ت .ق.ا.ل  154م . ( مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت خواهند بود 

  156م ( فـع شـوند   قيم يا غير مستقيم ذينتمعامالتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام مي گيرد بطور مس

  ) ت .ق.ا.ل  155م (واهد بود خسان با  مجمع عمومي عادي و تعيين حق الزحمه بازرس يا بازر) ت .ق.ا.ل

هيئت مديره مجمع عمومي عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نكند بـازرس يـا بازرسـان شـركت     چنانچه ) ط

هيئت مديره و همچنين بازرس يا بازرسـان  . )ت .ق.ا.ل  91م (  قدام به دعوت مجمع مزبور نمايندمكلفند رأساً ا

شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايند در اين صورت دسـتور  

  . جلسه بايد در آگهي دعوت قيد شود

كه هرگونه آگهي راجع به شركت در آن منتشر خواهد نام روزنامه كثيراالنتشاري مجمع عمومي مؤسس  .  7

اين وظيفه پس از تشكيل شركت بعهـده  ) ت  .ق.ا.ل  20ماده  5مستفاد از بند . ( شد تعيين مي نمايد 

 .مجمع عمومي عادي خواه بود 

  .روزنامه حتماً كثيراالنتشار بودن روزنامه رعايت شود در انتخاب 

دعوت هاي صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهـي در روزنامـه كثيراالنتشـار     كليه

  ) ت .ق.ا.ل  98م . (كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد

ز تـاريخ  پس از تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص هيئت مديره مي بايد حداكثر ظرف يـك هفتـه ا  .          8       

  .شركتها اقدام نمايدو پلمپ دفاتر در اداره ثبت ) كل  –روزنامه (ثبت نسبت به تهيه دفاتر قانوني شركت 

قانون ماليات هاي مستقيم شركت هاي سهامي موظفند ظـرف مـدت يكمـاه از تـاريخ      48وفق ماده .         9        

به ادارات دارايي مراجعـه نماينـد عـدم    ) ه به مبلغ سرمايه با توج( ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر 

  .انجام امر مذكور در مهلت مقرر مشمول جريمه مي شوند

  

  

  

  عام/ خاص اظهارنامه ثبت شركت سهامي

  

  

  سهامي خاص: ....................................نام شركت  -1

  .جلي و محل اقامت سهامداران قيد مي گردددر اين قسمت مشخصات س: هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين  -2

    صادره از     شماره شناسنامه     لدمتو     خانم/ آقا 

  ساكن تهران    محل تولد 

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

  خانم / آقا 

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

  خانم/ آقا 

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

  .در اين قسمت موضوع شركت قيد مي گردد: موضوع شركت  -3

  



  حداقل يك ميليون ريال: مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن بتفكيك  -4

  

  

با نام و بي نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتيكه سهام ممتـاز مـورد نظـر باشـد تعيـين خصوصـيات و        تعداد سهام -5

  امتيازات اينگونه سهام

  .بي نام تقسيم شده است/ريال بانام      سهم ريالي..............................

حسـاب و نـام بـانكي كـه وجـوه       ميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده اند با تعيين شـماره  -6

پرداختي در آن واريز شده است در مورد آورده غيرنقدي يعني اوصاف و مشخصـات و ارزش آن بـه نحويكـه بتـوان از     

  .كم و كيف آورده غير نقدي اطالع حاصل نمود 
  .ريال در تعهد مي باشد..............يده گرد ريال پرداخت................سهم كه .................دارنده .................خانم  /آقا

  .ريال در تعهد مي باشد..............گرديده  ريال پرداخت................سهم كه .................دارنده .................خانم  /آقا

  .ريال در تعهد مي باشد..............رديده گ ريال پرداخت................سهم كه .................دارنده .................خانم  /آقا

      شعبه     بانك     ريال بحساب جاري     كه مبلغ 

  .واريز گرديده و بقيه در تعهد صاحبان سهام مي باشد

  ...........كوچه ..................ميدان ..................خيابان ....................تهران : مركز اصلي شركت  -7

  ...................پالك 

  ...........................بمدت نامحدود ......................................مدت شركت از تاريخ ثبت  -8

  ....................................................مديران شركت و اشخاصيكه حق امضاء دارند  -9

  بسمت رئيس هيئت مديره      خانم /آقا

  بسمت نايب رئيس هيئت مديره      خانم /آقا

  بسمت مدير عامل      خانم /آقا

  .با مهر شركت معتبراست    حق امضاء كليه اوراق و اسناد تعهد آور از قبيل چك و سفته و برات 

  ....................................................................نام مدير عامل و حدود اختيارات آن در شركت  -10

  .ام مدير عامل و اختيارات وي كه در اساسنامه پيش بيني شده قيد گرددن

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

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

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

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

  .......................................................................................اصلي و علي البدل شركت  بازرسان -11

  بسمت بازرس اصلي      خانم /آقا

  علي البدل بسمت بازرس      خانم /آقا
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و در صـورتيكه فاقـد   . محل شعب فعلي شركت در صورتيكه داراي شعبه است نام محل شـعبه قيـد مـي گـردد     -12

  .شعبه است نوشته شود

ه مـي باشـد كـه در جلسـه مـورخ      تبصـر ...............................مـاده و  .............................اساسنامه شركت مشتمل بـر   -13

  .مؤسسين شركت به تصويب رسيده است..................

  .......................................................................................................................بتاريخ 

  .......................................................................محل امضاء شركاء با مؤسسين 



  بسمه تعالي 

  

  و اشتراك بين شركت هاي سهامي خاص  با مسئوليت محدود  وجوه افتراق
  

نفر و در شـركت سـهامي خـاص تعـداد سـهامداران       2در شركت با مسئوليت محدود تعداد شركاء حداقل  .1

 .نفر مي باشد 3حداقل 

 .ركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است حداقل سرمايه براي ثبت ش .2

سرمايه بايد نقداً در يكي از شعب بانكها توزيع و گواهي مربوطه ارائـه  % 35در شركت سهامي خاص حداقل  .3

در شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شـركت  . در تعهد سهامداران باشد% 65و 

 .نمايد و ارائه گواهي بانكي دال بر انجام اين امر ضرورت نداردار به دريافت شده و مديرعامل اقر

انتخاب بازرس اصلي و علي البدل در شركت سهامب خاص اجباري ولي در شـركت بـا مسـئوليت محـدود      .4

 .اختياري است 

مدت مديريت در شركت سهامي خاص حداكثر دو سال مي باشد كـه قابـل تمديـد اسـت و در شـركت بـا        .5

مدت نامحدود انتخاب مي شود و همچنين مخيـر خواهنـد بـود كـه     وليت محدود مديران شركت براي مسئ

 .مدتي براي مديران در اساسنامه شركت مقرر دارند

انتخاب روزنامه كثيراالنتشار در شركت سهامي خاص براي درج آگهي هاي دعوت شركت در سهامي خاص  .6

 .است الزامي و در شركت با مسئوليت محدود اختياري

شرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومي در شركت سهامي خـاص سـهل تـر و در شـركت بـا مسـئوليت        .7

 .محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر مي باشد

مجامع عمومي در شركت سهامي خاص توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك نفر رئـيس و دو نفـر نـاظر و     .8

در شركت با مسئوليت محـدود اداره  . شوند اداره مي گردد يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي

 .نفربيشتر باشد 12مجامع عمومي شركت توسط هيئت نظار در صورتي خواهند بود كه تعداد شركاء آن از 

 . در شركت سهامي خاص و با مسئوليت محدود شركت در افزايش سرمايه اختياري است  .9

و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلـغ اسـمي سـهام    سرمايه در شركت سهامي خاص به سهام تقسيم  .10

فقـط  ء سرمايه در شركت با مسئوليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شـركا . آنها است

 .قروض و تعهدات مي باشدتا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول 

سـهام وثيقـه مقـرر در اساسـنامه را     مديران در شركت سهامي خاص الزماً بايستي سهامداران بوده يا تعداد  .11

مديران در شركت با مسئوليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كـه  . تهيه و به صندوق شركت بسپارند

 .از بين شركاء يا خارج انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود

نسـبت   تقسيم سود در شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام و در شـركت بـا مسـئوليت محـدود بـه      .12

سرمايه شركاء تقسيم خواهند شد و در شركت با مسئوليت محدود مي توانند در اساسنامه ترتيـب ديگـري   

 .مقرر دارند براي تقسيم سود

رأي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام و در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه خواهـد  حق  .13

 .بود

 در ايـن ء شركت با مسئوليت محدود توسط شركاء صورت مي گيرد شركا تقويم سهم الشركه غير نقدي در .14

تقويم آورده غيرنقدي در شركت سهامي خـاص بـا كارشـناس رسـمي     . خصوص داراي مسئوليت مي باشند

 .دادگستري خواهند بود



 :مدارك تأسيس در شركت سهامي خاص عبارتند از  .15
سرمايه تعهدي و فتوكپي شناسـنامه  % 35اير بر پرداخت دو برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهي بانك د

  .سهامداران و بازرسان و صورتجلسه مجمع عمومي مؤسس و هيئت مديره 

دو برگ تقاضانامه و دو برگ شركت نامه و  :مدارك تأسيس در شركت با مسئوليت محدود عبارتند از 

  .مومي مؤسس و هيئت مديره دو جلد اساسنامه و فتوكپي شناسنامه شركاء و صورتجلسه مجمع ع

براي كسب اطالعات بيشتر مي توان به كتاب قانون تجارت در باب شركت سهامي و با مسئوليت محـدود  .    16

  .مراجعه نمود

  

  

  

  

  

  


