
 

 

 

 

 شرکت ثبت اظهارنامهنمونه 

 شرکت نام -1

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

 

 : موسسین اطالعات اقامتگاه و یهویتمشخصات  -2

وی شامل موارد  اقامتگاه اطالعات و هویتی مشخصاتچنانچه موسس شرکت، شخص حقیقی می باشد،  -

 زیر می باشد:

 تاریخ.................  شناسنامه شماره.............  پدر نام...............................  خانوادگی نام و نام

:   کدپستی و آدرس.................................  ملی شماره...../...../......... تولد

 تلفن:....................  ثابت تلفن................. ...................................................................

 ................................................................     : ایمیل: ..................................  همراه

  

وی شامل موارد  اقامتگاه اطالعات و هویتی مشخصاتچنانچه موسس شرکت، شخص حقوقی می باشد،  -

 زیر می باشد:

 

 نام.....................    ملی شناسه.....................  ثبت شماره............................  حقوقی شخصیت نام

  ملی شماره...................  . شناسنامه شماره................... پدر نام...................  نماینده خانوادگی ونام

:   کدپستی و نشانی ....../...../........ تولد تاریخ............................... 

 همراه تلفن:....................  ثابت تلفن................................................................................. 

 : .......................................................................   ایمیل: .................................. 

  

 

)موضوع شرکت را تا جایی که امکان داشته وسیع تعیین نمایید به طوری که شامل تمام :  شرکت موضوع-3

کل محدودیت امور مرتبط با فعالیت تجاری مورد نظر شما باشد، در غیر این صورت ممکن است در آینده با مش

 موضوع شرکت مواجه گردید.(

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

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



 

 

 

 نام بی و بانام و تفکیک نوع سهام تعداد و سرمایه ینقد وغیر ینقدبخش  و تفکیک شرکت سرمایه میزان -4

و خصوصیات آن، در صورتی که این گونه سهام مورد  ممتاز سهام تعریف و ها آن اسمی مبلغ و سهام به تعداد

 : نظر شما می باشد

 لایر.........................................   مبلغ  و نقد لایر......................................  مبلغ شرکت سرمایه

............................... سهام بانام به ارزش اسمی ...............................سهام شرکت که تعداد  نقد، غیر

 لایر................................ سهام بی نامه به ارزش اسمی ...............................تعداد  لایر و 

 

این  که بانکی ونام حساب شماره ذکر با نموده پرداختهمچنین  وتعهد  موسسین از هریککه  یسهام مبلغ -5

به  آن ارزش و ومشخصات ویژگی ها الزم است تا نقدی غیر های آورده. در است شده واریز درآن مبالغ

 .کامال مشخص باشد مورد نظر غیرنقدی آورده کمیت و کیفیت صورتی تعین شود که

 

 تعداد................................................. موسس حقوقی شخصیت نام / خانوادگی ونام نام

 سرمایه بابت لایر.......................  مبلغکه  ..............................تعهد میزان...........................سهام

 مورخ................شمارهه ب......................  شعبه...................  بانک گواهی به موجب شرک

 . باشد می داران سهام تعهد در لایر............................  مبلغ و نموده پرداخت...................... 

 

 :غیرنقدی آورده و ارزش مشخصات

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

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

 

 آن پستی کد و شرکت اصلی مرکزآدرس  -۶

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

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

 

)بهتر است  ................................. مدته ب...................................  تاریخ از شرکت مدت -7

 شرکت برای مدت نامحدود تشکیل و ثبت گردد(

 

 ددارن امضا حق از طرف شرکت که واشخاصی شرکت مدیران -8

  مدیره تهیا رئیس سمته ب.................................................. آقا/ خانم 

  مدیره تاهی رئیس نایب سمته ب......................................................... آقا/ خانم



 

 

  مدیرعامل سمته ب............................................. آقا/ خانم

 تهیا اعضای/  عضو سمته ب............................................................................. آقا/ خانم

 .گردیدند انتخاب سال 2 مدت برای مدیره

 

 با همراه.....................................................    امضای با شرکت آور وتعهد بهادار واسناد اوراق کلیه

 .باشد می معتبر شرکت مهر با همراه.................................  امضای با  واداری عادی واوراق شرکت مهر

 

  شرکت در وی اختیارات وحدود ملی شماره ، عامل مدیر مشخصات -9

 

 ................... ملی کد....................  شناسنامه شماره..............  فرزند........................  خانم/  آقا

 

 همراه تلفن و ثابت تلفن و کدپستی و آدرس

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

 

 : .................................................................................... اختیارات حدود

 

 :شرکت البدل علی و اصلی بازرسان -11

 

وی شامل موارد  اقامتگاه اطالعات و هویتی مشخصاتچنانچه بازرس شرکت، شخص حقیقی می باشد،  -

 زیر می باشد:

 تاریخ.................  شناسنامه شماره.............  پدر نام...............................  خانوادگی نام و نام

:   کدپستی و آدرس.................................  ملی شماره...../...../......... تولد

 تلفن:....................  ثابت تلفن.................................................................................... 

 ...................................     .............................: ایمیل: ..................................  همراه

  

وی شامل موارد  اقامتگاه اطالعات و هویتی مشخصاتچنانچه بازرس شرکت، شخص حقوقی می باشد،  -

 زیر می باشد:

 

 نام.....................    ملی شناسه.....................  ثبت شماره............................  حقوقی شخصیت نام

  ملی شماره...................  . شناسنامه شماره................... پدر نام...................  نماینده خانوادگی ونام



 

 

:   کدپستی و نشانی ....../...../........ تولد تاریخ............................... 

 همراه تلفن:....................  ثابت تلفن................................................................................. 

 : .......................................................................   ایمیل: .................................. 

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

 

 . گردیدند انتخاب سال یک مدت برای شرکت البدل علی بازرس سمت به

 

 آن مدیران نام و شرکت پستی وکد شعب کامل نشانی -11

 

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

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

 

 مورخ درجلسه که باشد می تبصره..... :....و ماده................... بر مشتمل شرکت اساسنامه -12

 . است رسیده تصویب به شرکت موسسین......................... 

 

 ( تاسیس درزمان) موسسین امضاء محل

 

 امضاء...............................................  خانوادگی ونام نام

 

 

 


