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تسوِ تؼالی
اساسنامه شرکت
ضوارُ ثثت …………………………………

………………………………………………….............

ماده ً : 1ام ٍ ًَع ضزکت:

تاریخ ثثت

با مسؤلیت محدود

…………………………………

شطوت  ...………………………….....................تا هسؤلیت هحسٍز

ماده : 2هَضَع فؼالیت ضزکت ػثارت است اس:
……………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

ماده 3ـ مرکز اصلی شرکت:
هطوع اصلی شطوت استاى ………...............................شْطستاى

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

ذیاتاى………………………………………………………

وَچِ………………………………… …………….......پالن

……………… وسپستی ………….......................

تبصرهّ :یأت هسیطُ هی تَاًس هطوع شطوت ضا تِ ّطوجا وِ صالح ٍ هصلحت تساًس هٌتمل ٍ یا شؼثی ضا
تأسیس ٍ صَضت جلسِ ضا جْت حثت تِ ازاضُ حثت شطوتْا تمسین ًوایس.
ماده 4ـ سزهایِ ضزکت  :سطهایِ شطوت …………………………………… ضیال
ماده  5ـ هذت ضزکت :اظ تاضید حثت تِ هست ًاهحسٍز
ماده 6ـ تاتؼیت ضزکت :تاتؼیت شطوت ایطاًی است.
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ماده 7ـ
ّیچ یک اس ضزکاء حق اًتقال سْن الطزکِ خَد را تغیز ًذارًذ هگز تا رضایت ٍ هَافقت دارًذگاى
سِ چْارم سزهایِ ضزکت کِ دارای اکثزیت ػذدی ً1یش تاضٌذ ٍ اًتقال سْن الطزکِ تؼول ًخَاّذ
آهذ هگز تِ هَجة سٌذ رسوی .
ماده 8ـ
هجوغ ػوَهی ػازی شطوت زض ظطف هست چْاض هاُ اٍل ّط سال پس اظ اًمعای هالی شطوت تشىیل
ٍلی هوىي است تٌا تِ زػَت ّط یه اػعاء ّیأت هسیطُ یا شطواء هجوغ ػوَهی تطَض فَق الؼازُ
تشىیل گطزز.
ماده  9ـ
زػَت تطای تشىیل هجاهغ ػوَهی ،تَسط ّط یه اظ اػعای ّیأت هسیطُ یا هسیط ػاهل ٍ یا احسی اظ
شطواء تِ ٍسیلِ زػَتٌاهِ وتثی اظ ططیك پست سفاضشی ٍ یا زضد آگْی زض یىی اظ جطایس
وخیطاالًتشاض تؼول ذَاّس آهس ،فاصلِ تیي زػَت تا تشىیل هجوغ حسالل زُ ضٍظ ٍ حساوخط

 40ضٍظ

ذَاّس تَز.
ماده 10ـ
زض صَضتی وِ ولیِ شطواء زض ّط یه اظ جلسات هجاهغ ػوَهی حعَض یاتٌس ضػایت هازُ
اساسٌاهِ ظطٍضت ًرَاّس زاشت.

ماده 11ـ ٍظایف هجوغ ػوَهی ػادی یا ػادی تطَر فَق الؼادُ
الف -استواع گشارش ّیأت هذیزُ در اهَر هالی ٍ تصَیة تزاس ٍ حساب سَد ٍ سیاى ضزکت
ب -تصَیة پیطٌْاد سَد قاتل تقسین ٍ اس طزف ّیأت هذیزُ
ج -تؼییي خط هطی آیٌذُ ضزکت ٍ تصَیة آى
د -اًتخاب ّیأت هذیزُ ٍ در صَرت لشٍم تاسرس

ماده  -12وظایف مجمع عمومی فوق العاده
الف -تغییز اساسٌاهِ یا الحاق یا حذف یک یا چٌذ هَارد اساسٌاهِ
ب -تٌظین اساسٌاهِ جذیذ یا تثذیل ًَع ضزکت
ج -افشایص یا تقلیل سزهایِ ضزکت
د-تصَیة ٍرٍد ضزیک یا ضزکاء جذیذ تِ ضزکت
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ماده 13ـ
تصویوات شطواء زض هجوغ ػوَهی فَق الؼازُ تا هَافمت زاضًسگاى سِ چْاضم سطهایِ وِ اوخطیت
ػسزی زاضًس ٍ زض هجوغ ػوَهی طثك زستَض هازُ  106لاًَى تجاضت هؼتثط ٍ الظم االجطا ذَاّس تَز.
ماده 14ـ
ّیأت هسیطُ شطوت هطوة اظ ………………… ًفط ذَاّس تَز وِ زض هجوغ ػوَهی ػازی یا ػازی
تطَض فَق الؼازُ اظ تیي شطوا ٍ یا اظ ذاضد اًتراب هی شًَس.
ماده 15ـ
ّیأت هسیطُ اظ تیي ذَز یا ذاضد اظ اػعا یىٌفط ضا تِ سوت ضئیس ّیأت هسیطُ ٍ یىٌفط ضا تِ سوت
هسیط ػاهل اًترة ٍ ّوچٌیي هی تَاًس تطای اػعاء ذَز سوتْای زیگطی تؼییي ًوایس .ظوٌاً هسیط ػاهل
هی تَاًس تا حفظ سوت تِ ػٌَاى ضئیس ّیأت هسیطُ ًیع اًتراب شَز.
ماده 16ـ
……………………………… ًوایٌسُ لاًًَی ٍ تام االذتیاض شطوت تَزُ ٍ هی تَاًس زض ولیِ اهَض هساذلِ
ٍ السام ًوایس هرصَصاً زضهَاضز ظیط:
اهَض ازاضی اظ ّط لثیل ،اًجام تشطیفات لاًًَی ،حفظ ٍ تٌظین فْطست زاضائی شطوت ٍ تٌظین تَزجِ ٍ
تؼییي ٍ پطزاذت حمَق ٍ اًجام ٍ ّعیٌِ ّا ضسیسگی تِ هحاسثات ،پیشٌْاز سَز لاتل تمسین سالیاًِ،
تْیِ آئیي ًاهِ ّای زاذلی ،اجطای تصویوات هجاهغ ػوَهی ،ازاء زیَى ٍ ٍصَل هطالثات ،تأسیس
شؼةٍ ،اگصاضی ٍ لثَل ًوایٌسگی ،اًتراب ٍ اًتصاب ٍ استرسام هترصصیي ٍ واضهٌساى ٍ واضگطاى،
ػمس ّطگًَِ پیواى تا شطوتْا ٍ تاًىْا ٍ ازاضات ٍ اشراص ذطیس ٍ فطٍش ٍ اجاضُ اهَل هٌمَل ٍ غیط
هٌمَل ٍ هاشیي آالت ٍ تطَض ولی ٍسائل هَضز ًیاظ ٍ ّوچٌیي هؼاهالت تٌام ٍ حساب شطوت،
هشاضوت تا سایط شطوتْا ٍ شرصیتْا حمیمی ٍ حمَلی استمطاض تا ضّي یا تسٍى ضّي ٍ تحصیل
اػتثاض ٍ ٍام زازى ٍ ٍام گطفتي اظ تاًىْا ٍ اشراص ٍ شطوتْا ٍ تاظوطزى حساتجاضی ٍ حاتت زض
تاًىْا ،زضیافت ٍجِ اظ حساتْای شطوت ،صسٍض ظْط ًَیسی ٍ پطزاذت تطٍات ٍ اسٌاز ٍ سفتِ ّا
ّعیٌِ ّا ،هطافؼات ،چِ شطوت هسػی تاشس ٍ چِ هسػی ػلیِ ،زض توام هطاحل تا توام اذتیاضات اظ
ضجَع تِ زازگاّْای صالحِ اتتسایی ٍ استیٌاف ٍ زیَاى ػالی وشَض ،اًتراب ٍویل ٍ ٍویل زض تَویل،
زازى اذتیاضات الظهِ تٌاهثطزُ ٍ ػعل آى ،لطغ ٍ فصل زػاٍی تا صلح ٍ ساظش ،اذتیاضات فَق جٌثِ
هحسٍزیت ًساشتِ ٍ ّط تصویوی ضا وِ ّیأت هسیطُ جْت پیشطفت شطوت اتراز ًوایس هؼتثط هی تاشس.
ماده 17ـ
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جلسات ّیأت هسیطُ تا حعَض اوخطیت اػعاء ضسویت هی یاتس ٍ تصویوات ّیأت هسیطُ تا اوخطیت آضاء
هؼتثط است.

ماده  :18دارندگان حق امضاء در شرکت:
زاضًسگاى حك اهعاء اٍضاق ٍ اسٌاز تْازاض اظ لثیل چه – سفتِ – تطات -اسٌاز تؼْسآٍض ٍ لطاضزازّا ضا
ّیأت هسیطُ تؼییي هی وٌس.
ماده 19ـ
ّط یه اظ اػعای ّیأت هسیطُ هی تَاًس توام یا لسوتی اظ اذتیاضات ٍ ّوچٌیي حك اهعاء ذَز ضا تِ
ّط یه اظ شطواء تطای ّط هست وِ صالح تساًس تفَیط ًوایس ٍ ّوچٌیي ّیأت هسیطُ

هی تَاًس

تواهی یا لسوتی اظ اذتیاضات ذَز ضا تِ هسیط ػاهل تفَیط ًوایس.

ماده 20ـ سال مالی شرکت:
اظ اٍل فطٍضزیي هاُ ّط سال شطٍع ٍ تِ آذط اسفٌس هاُ ّواى سال ذاتوِ هی یاتس تِ استخٌای سال ا
ٍل وِ اتتسای آى اظ تاضید تأسیس شطوت است.

ماده 21ـ تقسیم سود:
اظ زضآهس شطوت زض پایاى ّط سال هالی ّعیٌِ ّای ازاضی

_ حمَق واضوٌاى ٍ هسیطاى ،استْالوات،

هالیات ٍ سایط ػَاضض زٍلتی وسط ٍ پس اظ ٍظغ صسی زُ تاتت شذیطُ لاًًَی تمیِ وِ سَز ٍیژُ
است تِ ًسثت سْن الشطوِ تیي شطوا تمسین ذَاّس شس.
ماده 22ـ
فَت یا هحجَضیت ّط یه اظ شطوا تاػج اًحالل شطوت ًرَاّس شس ٍ ٍاضث شطیه هتَفی ٍ یا ٍلی
هحجَض هی تَاًس تِ شطوت ذَز ازاهِ زٌّس .زض غیط ایي صَضت تایستی سْن الشطوِ ذَز ضا پس اظ
اًجام تشطیفات لاًًَی زضیافت ٍ یا تِ شطیه زیگطی هٌتمل ٍ اظ شطوت ذاضد شًَس.

ماده 23ـ انحالل شرکت:
شطوت هطاتك هَاز لاًَى تجاضت هٌحل ذَاّس شس.
ماده 24ـ
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زض صَضتی وِ هجوغ ػوَهی فَق الؼازُ شطواء ضأی تِ اًحالل شطوت زّس یه ًفط اظ تیي شطواء ٍ یا
ذاضد اظ شطوت تِ سوت هسیط تصفیِ تؼییي ذَاّس شسٍ ،ظایف هسیط تصفیِ طثك لاًَى تجاضت هی
تاشس.
ماده 25ـ
اذتالفات حاصلِ تیي شطوا شطوت اظ ططیك حىویت ٍ زاٍضی حل ٍ فصل ذَاّس شس.
ماده 26ـ
زض سایط هَظَػاتی وِ زض ایي اساسٌاهِ لیس ًشسُ است هطاتك همطضات لاًَى تجاضت ایطاى ٍ سایط
لَاًیي هَظَػِ ػول ٍ ضفتاض ذَاّس شس.
ماده 27ـ
ایي اساسٌاهِ زض  27هازُ ٍ یه تثصطُ تٌظین ٍ زض جلسِ هَضخ  .....................تِ تصَیة هجوغ
ػوَهی هَسسیي  /فَق الؼازُ ضسیس ٍ شیل توام صفحات آى اهعا شس.

بسمه تعالی
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صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت ……………………………… با مسؤلیت محدود
زض ساػت ………………… صثح ضٍظ …………………… اٍلیي جلسِ هجوغ ػوَهی هؤسس شطوت تا
حعَض ولیِ شطوا زض هحل شطوت تشىیل ٍ تصویوات شیل تِ اتفاق آضاء هَضز تصَیة لطاض گطفت.
1ـ اساسٌاهِ شطوت هشتول تط  27هازُ یه تثصطُ تٌظین ٍ تِ تصَیة ولیِ شطواء شطوت ضسیس ٍ
شیل توام صفحات آى اهعا شس.
2ـ تماظاًاهِ ٍ شطوتٌاهِ ضسوی شطوت ًیع اهعا شس.
 3ـ جْت اًتراب اػعا ّیأت هسیطُ ٍ زاضًسگاى حك اهعا اذص ضای تؼول آهس ٍ زض ًتیجِ:

آقای /خانم ……………………………… به

سمت………………………………

آقای /خانم ……………………………… به سمت

………………………………

آقای /خانم ……………………………… به سمت

………………………………

تؼٌَاى اػعای ّیأت هسیطُ تطای هست …………………………… اًتراب شسًس.
ّوچٌیي ولیِ اٍضاق ٍ اسٌاز تْازاض ٍ تؼْس آٍض شطوت اظ لثیل چه ـ سفتِ ـ تطٍات ـ لطاضزازّا ػمَز
اسالهی تا اهعای ……………………………… ّوطاُ تا هْط شطوت هؼتثط هی تاشس.
 4ـ ّطیه اظ اػعا ّیأت هسیطُ تا اهعاء شیل ایي صَضت جلسِ لثَل سوت ًوَزًس.
5ـ هثلغ ……………………………… ضیال سطهایِ شطوت وِ اظ ططف ولیِ شطواء پطزاذت گطزیسُ ٍ
تحَیل ٍزضاذتیاض هسیط ػاهل شطوت لطاض گطفت ٍ هسیط ػاهل تا اهعای شیل ایي صَضت جلسِ
ٍصَل آى ضا اػالم هی زاضز.
6ـ تِ آلای  /ذاًن ……………………………… احسی اظ شطوا ٍوالت زازُ شس تا حك تَویل تِ غیط تا
ظوي هطاجؼِ تِ ازاضُ حثت شطوتْا ًسثت تِ پطزاذت ّعیٌِ ّای لاًًَی ٍاهعای شیل حثت زفتط السام
ًوایس.
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