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ادازه کل محتسم ثبت اسنبد و امالک استبن ..........
سالم علیکن

احتشاهبً دس ساستبی ثْیٌِ سبصی اهَس ثجت ششوتْب ٍ هؤسسبت غیش تجبسی ٍ استمشاس سبهبًِ جبهغ
هىبًیضُ ثجت ششوتْب ٍّوچٌیي ایجبد سٍیِ ای ٍاحذ  ،هذاسن ٍ هستٌذاتی وِ هی ثبیست ثِ هٌظَس ثبت
تاسیس کلیِ ضشکتْا ٍ هؤسسات غیشتجاسی هذ ًظش لشاس گیشد ثِ ششح ریل اػالم هیگشدد .لزا
خَاّشوٌذ است دستَس فشهبئیذ هشاتت ثِ ولیِ هشاجغ ثجت ششوتْب ٍ هؤسسبت غیش تجبسی صیشهجوَػِ
اثالؽ گشدد.
الف  -مدازک و مستندات جهت ثبت تأسیس شسکتهبی سهبمی خبص :
 -1دًٍسخِ اظْبسًبهِ تىویل شذُ
 -2دًٍسخِ اسبسٌبهِ تىویل شذُ
 -3تىویل فشم تؼییي ًبم ثِ تشتیت اٍلَیت ًبهْبی پیشٌْبدی ٍ ّوچٌیي فیش ٍاسیضی
 -4اطل گَاّی ثبًىی هجٌی ثش پشداخت سشهبیِ تؼْذی ( حذالل  %35سشهبیِ )ّوشاُ ثب فیش ٍاسیضی
 -5اطل هجَص فؼبلیت اص هشاجغ ریشثظ دسهَاسدی وِ ثجت هَضَع ًیبص ثِ هجَص داشتِ ثبشذ.
 -6تظَیش ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت سْبهذاساى  ،هذیشاى ٍ ثبصسسبى
 -7اطل گَاّی ػذم سَء پیشیٌِ جْت اػضبء ّیأت هذیشُ  ،هذیشػبهل ٍ ثبصسسبى
 -8دًٍسخِ طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي
 -9دًٍسخِ طَستجلسِ ّیأت هذیشُ تىویل شذُ
 -10اطل ٍوبلتٌبهِ ٍویل دادگستشی دس طَستی وِ ثجت ششوت تَسظ ٍویل طَست پزیشد.
تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:
الف :اظْبسًبهِ ّب  ،اسبسٌبهِ ٍ طَستجلسبت هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ولیِ
سْبهذاساى ثشسذ .طَستجلسِ ّیأت هذیشُ ًیض ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ هٌتخت هجوغ ػوَهی
هؤسسیي ثشسذ .
ة  :گَاّی ثبًىی پشداخت سشهبیِ تؼْذی ثبیستی لجل اص تؼییي ًبم اسائِ گشدد.
ج  :دس استجبط ثب هَضَػبتی وِ ًیبص ثِ اخز هجَص اص هشاجغ ریظالح داسد همتضی است هشاتت ثخشٌبهِ

شوبسُ 92/19513هَسخ 92/2/8وِ هتضوي اعالػیِ ای دسایي خظَص هی ثبشذ سػبیت گشدد.
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د :هذاسک احشاص َّیت:
 -1اشخبص حمیمی ایشاًی :
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل طفحِ اٍل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی

 -2اشخبص حمَلی ایشاًی :
-

تظَیش سٍصًبهِ سسوی آگْی تأسیس ٍ آخشیي آگْی تغییشات هذیشاى

-

هؼشفیٌبهِ ًوبیٌذگی جْت ًوبیٌذُ سْبهذاس حمَلی ثِ هٌظَس حضَس دس هجوغ ػوَهی هؤسسیي ٍ
ّوچٌیي دس هَاسدی وِ ًوبیٌذُ هشثَعِ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت هذیشُ اًتخبة شذُ ثبشذ.

-

اسائِ تأییذیِ تَسظ اػضبی ّیأت هذیشُ سْبهذاس حمَلی هجٌی ثش غیشدٍلتی ثَدى ٍ ػذم اًحالل.

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ هؼشفی شذُ

 -3اشخبص حمیمی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل گزسًبهِ

-

اطل تشجوِ گزسًبهِ اص داسالتشجوِ سسوی

 -4اشخبص حمَلی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل ثجت ششوت خبسجی

-

اطل تظذیك ثجت ششوت خبسجی ٍتشجوِ سسوی آى

-

هؼشفیٌبهِ ٍ ّوچٌیي تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

-

چٌبًچِ ًوبیٌذُ شخض حمَلی ایشاًی ثبشذ اسائِ هذاسن هزوَس دس ثٌذ « »2جضء «د» الضاهی است.

ُ  -ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت اص لجیل شٌبسٌبهِ ٍوبست هلی هی ثبیست اص عشیك دفبتشاسٌبد سسوی
ٍٍوالی دادگستشی طَست هی گیشد.
نکته  :دس هتي طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی ػجبست « ولیِ اػضبی ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسسبى
تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیٌذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی ًجَدُ ٍ هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل 141
لبًَى اسبسی ٍ هَاد  147 ٍ 111الیحِ اطالحی لسوتی اص لبًَى تجبست ًجَدُ ٍ ثب اهضبء ریل طَستجلسِ
ضوي تأییذ هفبد فَق ثذیٌَسیلِ لجَلی خَدسا اػالم هیذاسًذ » ٍ دس هتي طَستجلسِ ّیأت هذیشُ ًیض ثبیستی
ػجبست « هذیشػبهل ششوت تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی ًجَدُ ٍ هشوَل
هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل  141لبًَى اسبسی ٍ هبدُ  126الیحِ اطالحی لسوتی اص لبًَى تجبست ًجَدُ
ٍ ثب اهضبء ریل طَستجلسِ ضوي تأییذ هفبد فَق لجَلی سوت خَدسا اػالم هیذاسد» دسج گشدد.
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ة  -مدازک و مستندات جهت ثبت تأسیس شسکتهبی سهبمی عبم :
مسحله اول  ( :مسحله تشکیل و تحصیل اجبشه پریسه نویسی )

 -1دًٍسخِ عشح اػالهیِ پزیشُ ًَیسی وِ ثبیستی ثِ اهضبء ولیِ هؤسسیي سسیذُ ثبشذ.
 -2دًٍسخِ اظْبسًبهِ تىویل شذُ
 -3دًٍسخِ عشح اسبسٌبهِ تىویل شذُ
 -4تظَیش ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت هَسسیي
 -5اطل گَاّی ثبًىی هجٌی ثش پشداخت سشهبیِ تؼْذی ( حذالل  %35اص  %20سشهبیِ تؼْذ شذُ)
 -6اطل هجَص فؼبلیت اص هشاجغ ریشثظ دس هَاسدی وِ ثجت هَضَع ًیبص ثِ هجَص داشتِ ثبشذ.
 -7اطل هجَص اٍلیِ اص سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس
 -8تىویل فشم تؼییي ًبم ثِ تشتیت اٍلَیت ًبهْبی پیشٌْبدی ٍ ّوچٌیي فیش ٍاسیضی هشثَعِ
مسحله دوم  ( :مسحله ایجبد و ثبت شسکتهبی سهبمی عبم)
 -1دًٍسخِ اسبسٌبهِ وِ ثِ تظَیت هجوغ ػوَهی هؤسس سسیذُ ثبشذ.
 -2دًٍسخِ طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي هتضوي تظَیت اسبسٌبهِ  ،تؼییي اػضبء ّیئت هذیشُ  ،اًتخبة
ثبصسسبى ٍ سٍصًبهِ ّبی وثیشاالًتشبس
 -3دًٍسخِ طَستجلسِ ّیأت هذیشُ
 -4اطل گَاّی ثبًىی هجٌی ثش پشداخت حذالل %35سشهبیِ ششوت ( دسطَستیىِ لسوتی اص سشهبیِ هؤسسیي
ثظَست غیشًمذی ثبشذ  ،اسائِ اطل گَاّی وبسشٌبس سسوی دادگستشی الضاهی است)
 -5اطل هجَص سبصهبى ثَسس ٍ اٍساق ثْبداس (هجَص ثبًَیِ)
تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف :اظْبسًبهِ ّب  ،اسبسٌبهِ  ،طَستجلسبت هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ولیِ
سْبهذاساى ثشسذ .طَستجلسِ ّیأت هذیشُ ًیض ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ هٌتخت هجوغ ػوَهی
هؤسسیي ثشسذ.
ة  :گَاّی ثبًىی پشداخت سشهبیِ تؼْذی ثبیستی لجل اص تؼییي ًبم اسائِ گشدد.
ج  :دس استجبط ثب هَضَػبتی وِ ًیبص ثِ اخز هجَص اص هشاجغ ریظالح داسد همتضی است هشاتت ثخشٌبهِ

شوبسُ 92/19513هَسخ  92 /2/8وِ هتضوي اعالػیِ ای دسایي خظَص هی ثبشذ سػبیت گشدد.
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د :هذاسن احشاص َّیت:
 -1اشخبص حمیمی ایشاًی :
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی

 -2اشخبص حمَلی ایشاًی :
-

تظَیش سٍصًبهِ سسوی آگْی تأسیس ٍ آخشیي آگْی تغییشات هذیشاى

-

هؼشفیٌبهِ ًوبیٌذگی جْت ًوبیٌذُ سْبهذاس حمَلی ثِ هٌظَس حضَس دس هجوغ ػوَهی هؤسسیي ٍ
ّوچٌیي دس هَاسدی وِ ًوبیٌذُ هشثَعِ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت هذیشُ اًتخبة شذُ ثبشذ.

-

اسائِ تأییذیِ تَسظ اػضبی ّیأت هذیشُ سْبهذاس حمَلی هجٌی ثش غیشدٍلتی ثَدى .

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

 -3اشخبص حمیمی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل گزسًبهِ

-

اطل تشجوِ گزسًبهِ اص داسالتشجوِ سسوی

 -4اشخبص حمَلی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل هظذق ثجت ششوت خبسجی

-

اطل تظذیك ثجت ششوت خبسجی ٍتشجوِ سسوی آى

-

هؼشفیٌبهِ ٍ ّوچٌیي تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

-

چٌبًچِ ًوبیٌذُ شخض حمَلی ایشاًی ثبشذ اسائِ هذاسن هزوَس دس ثٌذ «»2جضء «د» الضاهی است.

ُ -ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت اص لجیل شٌبسٌبهِ ٍوبست هلی هی ثبیست اص عشیك دفبتشاسٌبد سسوی
ٍٍوالی دادگستشی طَست هی گیشد.
نکته  :دس هتي طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی ػجبست « ولیِ اػضبی ّیأت هذیشُ ثبصسسبى
تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیٌذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی ًجَدُ ٍ هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل 141
لبًَى اسبسی ٍ هَاد  147 ٍ 111الیحِ اطالحی لسوتی اص لبًَى تجبست ًجَدُ ٍ ثب اهضبء ریل
طَستجلسِ ضوي تأییذ هفبد فَق ثذیٌَسیلِ لجَلی خَدسا اػالم هیذاسًذ » ٍ دس هتي طَستجلسِ ّیأت
هذیشُ ًیض ثبیستی ػجبست « هذیشػبهل ششوت تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی
ًجَدُ ٍ هشوَل هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل  141لبًَى اسبسی ٍ هبدُ  126الیحِ اطالحی لسوتی اص
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لبًَى تجبست ًجَدُ ٍ ثب اهضبء ریل طَستجلسِ ضوي تأییذ هفبد فَق لجَلی سوت خَدسا اػالم هیذاسد»
دسج گشدد.

ج  -مدازک و مستندات جهت ثبت تأسیس شسکتهبی بب مسئولیت محدود  ،تضبمنی و نسبی :
 -1دًٍسخِ ششوتٌبهِ تىویل شذُ
 -2دًٍسخِ تمبضبًبهِ تىویل شذُ
 -3دًٍسخِ اسبسٌبهِ تىویل شذُ
 -4تىویل فشم تؼییي ًبم ثِ تشتیت اٍلَیت ًبهْبی پیشٌْبدی ٍ ّوچٌیي فیش ٍاسیضی
 -5اطل هجَص فؼبلیت اص هشاجغ ریشثظ دس هَاسدی وِ ثجت هَضَع ًیبص ثِ هجَص داشتِ ثبشذ.
 -6تظَیش ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت ولیِ ششوبء  ،هذیشاى ٍ ّیأت ًظبس ( دس هَاسدی وِ تؼذاد
ششوبء ثیش اص ً 12فش ثبشٌذ)
 -7اطل گَاّی ػذم سَء پیشیٌِ جْت اػضبء ّیأت هذیشُ ٍ هذیشػبهل
 -8دًٍسخِ طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي
 -9دًٍسخِ طَستجلسِ ّیأت هذیشُ
 -10اطل ٍوبلتٌبهِ ٍویل دادگستشی دس طَستی وِ ثجت ششوت تَسظ ٍویل طَست پزیشد.

تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:
الف :ششوتٌبهِ ّب ،تمبضبًبهِ ّب ٍ طَستجلسبت هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ولیِ
ششوبء ثشسذ .طَستجلسبت ّیأت هذیشُ ًیض ثبیستی تىویل گشدیذُ ٍ ثِ اهضبء اػضبء ّیأت هذیشُ ثشسذ.
ة  :دس استجبط ثب هَضَػبتی وِ ًیبص ثِ اخز هجَص اص هشاجغ ریظالح داسد همتضی است هشاتت ثخشٌبهِ ثِ

شوبسُ 92/19513هَسخ 92/2/8وِ هتضوي اعالػیِ ای دسایي خظَص هی ثبشذ سػبیت گشدد.
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ج :هذاسن احشاص َّیت:
 -1اشخبص حمیمی ایشاًی :
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی

 -2اشخبص حمَلی ایشاًی :
-

تظَیش سٍصًبهِ سسوی آگْی تأسیس ٍ آخشیي آگْی تغییشات هذیشاى

-

هؼشفیٌبهِ ًوبیٌذگی جْت ًوبیٌذُ ششوبء حمَلی جْت حضَس دس هجوغ ػوَهی هؤسسیي ٍ ّوچٌیي دس
هَاسدی وِ ًوبیٌذُ هشثَعِ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت هذیشُ اًتخبة شذُ ثبشذ.

-

اسائِ تأییذیِ تَسظ اػضبی ّیأت هذیشُ ششیه حمَلی هجٌی ثش غیشدٍلتی ثَدى ٍ ػذم اًحالل.

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

 -3اشخبص حمیمی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل گزسًبهِ

-

اطل تشجوِ گزسًبهِ اص داسالتشجوِ سسوی

 -4اشخبص حمَلی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل هظذق ثجت ششوت خبسجی

-

اطل تظذیك ثجت ششوتْبی خبسجی ٍتشجوِ سسوی آى

-

هؼشفیٌبهِ ٍ ّوچٌیي تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

-

چٌبًچِ ًوبیٌذُ شخض حمَلی ایشاًی ثبشذ اسائِ هذاسن هزوَسدسثٌذ « »2جضء «ج» الضاهی است.

ُ -ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت اص لجیل شٌبسٌبهِ ٍوبست هلی هی ثبیست اص عشیك دفبتشاسٌبد سسوی
ٍٍوالی دادگستشی طَست هی گیشد
نکته  :دس هتي طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی ػجبست « ولیِ اػضبی ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسسبى
تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیٌذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی ًجَدُ ٍ هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل 141
لبًَى اسبسی ٍ هَاد  147 ٍ 111الیحِ اطالحی لسوتی اص لبًَى تجبست ًجَدُ ٍ ثب اهضبء ریل طَستجلسِ
ضوي تأییذ هفبد فَق ثذیٌَسیلِ لجَلی خَدسا اػالم هیذاسًذ » ٍ دس هتي طَستجلسِ ّیأت هذیشُ ًیض ثبیستی
ػجبست « هذیشػبهل ششوت تؼْذ ٍ الشاس هی ًوبیذ وِ داسای سبثمِ سَء پیشیٌِ ویفشی ًجَدُ ٍ هشوَل
هوٌَػیت ّبی هٌذسج دس اطل  141لبًَى اسبسی ٍ هبدُ  126الیحِ اطالحی لسوتی اص لبًَى تجبست ًجَدُ
ٍ ثب اهضبء ریل طَستجلسِ ضوي تأییذ هفبد فَق لجَلی سوت خَدسا اػالم هیذاسد» دسج گشدد.
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د  -مدازک و مستندات جهت ثبت تأسیس مؤسسبت غیستجبزی :
 -1دًٍسخِ تمبضبًبهِ تىویل شذُ
 -2دًٍسخِ اسبسٌبهِ تىویل شذُ
 -3تىویل فشم تؼییي ًبم ثِ تشتیت اٍلَیت ًبهْبی پیشٌْبدی
 -4اطل هجَص فؼبلیت اص هشاجغ ریشثظ دسهَاسدی وِ ثجت هَضَع ًیبص ثِ هجَص داشتِ ثبشذ.
 -5تظَیش ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت هؤسسیي ٍهذیشاى
 -6دًٍسخِ طَستجلسِ هجوغ ػوَهی هؤسسیي
 -7دًٍسخِ طَستجلسِ ّیأت هذیشُ یب سوي اداسُ وٌٌذُ
 -10اطل ٍوبلتٌبهِ ٍویل دادگستشی دس طَستی وِ ثجت ششوت تَسظ ٍویل طَست پزیشد.
تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف :تمبضبًبهِ ّب ٍ طَستجلسبت هجوغ ػوَهی هؤسسیي ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ولیِ هؤسسیي ثشسذ.
طَستجلسبت ّیأت هذیشُ یب سوي اداسُ وٌٌذُ ًیض ثبیستی تىویل گشدیذُ ٍ ثِ اهضبء آًْب ثشسذ.
ة  :دس استجبط ثب هَضَػبتی وِ ًیبص ثِ اخز هجَص اص هشاجغ ریظالح داسد همتضی است هشاتت ثخشٌبهِ

شوبسُ 92/19513هَسخ  92/2/8وِ هتضوي اعالػیِ ای دسایي خظَص هی ثبشذ سػبیت گشدد.
ج :هذاسک احشاص َّیت:
 -1اضخاظ حقیقی ایشاًی :

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی

 -2اضخاظ حقَقی ایشاًی :

-

تظَیش سٍصًبهِ سسوی آگْی تأسیس ٍ آخشیي آگْی تغییشات هذیشاى

-

هؼشفیٌبهِ ًوبیٌذگی جْت ًوبیٌذُ سْبهذاس حمَلی جْت حضَس دس هجوغ ػوَهی هؤسسیي ٍ ّوچٌیي
دس هَاسدی وِ ًوبیٌذُ هشثَعِ ثِ ػٌَاى ػضَ ّیأت هذیشُ اًتخبة شذُ ثبشذ.

-

اسائِ تأییذیِ تَسظ اػضبی ّیأت هذیشُ سْبهذاس حمَلی هجٌی ثش غیشدٍلتی ثَدى .

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ
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 -3اشخبص حمیمی خبسجی:
-

تظَیش ثشاثش ثب اطل گزسًبهِ

-

اطل تشجوِ گزسًبهِ اص داسالتشجوِ سسوی

 -4اشخبص حمَلی خبسجی:

-

تظَیش ثشاثش ثب اطل ثجت ششوت خبسجی

-

اطل تظذیك ثجت ششوتْبی خبسجی ٍتشجوِ سسوی آى

-

هؼشفیٌبهِ ٍ ّوچٌیي تظَیش ثشاثش ثب اطل شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ًوبیٌذُ

-

چٌبًچِ ًوبیٌذُ شخض حمَلی ایشاًی ثبشذ اسائِ هذاسن هزوَسدس ثٌذ « »2جضء «ج» الضاهی است.

ُ -ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت اص لجیل شٌبسٌبهِ ٍوبست هلی هی ثبیست اص عشیك دفبتشاسٌبد سسوی
ٍٍوالی دادگستشی طَست هی گیشد

نکته  :دس ثجت هَسسبت غیشتجبسی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ ًوی ثبشذ.

ه -مدازک و مستندات جهت ثبت تأسیس شسکتهبی تعبونی :
 -1سِ ًسخِ اسبسٌبهِ هوَْس ثِ هْش اداسُ تؼبٍى هشثَعِ
 -2دًٍسخِ طَستجلسِ اٍلیي هجوغ ػوَهی
 -3دًٍسخِ طَستجلسِ ّیأت هذیشُ
 -4دًٍسخِ تمبضبًبهِ تؼبًٍی
 -5دًٍسخِ ششوتٌبهِ تؼبًٍی
 -6تىویل فشم تؼییي ًبم ثِ تشتیت اٍلَیت ًبهْبی پیشٌْبدی
 -7اطل گَاّی ثبًىی یب تظَیش ثشاثش ثباطل تَسظ اداسُ تؼبٍى هجٌی ثش پشداخت سشهبیِ تؼْذی
(  %35سشهبیِ )
 -8اطل هجَص اص اداسُ تؼبٍى هشثَعِ
 -9تظَیش ثشاثش ثب اطل هذاسن احشاص َّیت اػضبء ّیأت هذیشُ ( شٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی)
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تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف  -تمبضبًبهِ ّب ٍ ششوتٌبهِ ّب ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ ٍثبصسسیي ًیض
سسیذُ ثبشذ.
ة – ثبتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ًبظش ثش ششوتْبی تؼبًٍی ًیبص ثِ اخز هجَص فؼبلیت حست هَسد ًوی ثبشذ
ٍطشفب اطل هجَص اداسُ تؼبٍى ریشثظ هستٌذ ثجت ایٌگًَِ ششوتْب ثَدُ ٍّشگًَِ هسئَلیت دسایي خظَص
ثب آى هشاجغ هی ثبشذ .
ج -دس ثجت ششوتْبی تؼبًٍی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ هذیشاى ًوی ثبشذ .
ضوٌا" ضایاى رکش است ٍکالتٌاهِ ّای ٍکالی دادگستشی بایست ًافز بَدُ ٍ هذت اعتباس پشٍاًِ
آًْا هٌقضی ًطذُ باضذ ٍ ّوچٌیي کلیِ اٍساق ثبت تاسیس ًیض بػَست تایپی ٍ بذٍى ّیچگًَِ
قلن خَسدگی ٍ الک گشفتگی اخز گشدد ٍ اص پزیشش هذاسک بػَست ًاقع جذاٌ خَدداسی گشدد .

مستضی ادة
مدیس کل ثبت شسکتهب و موسسبت غیس تجبزی

294/4/29
32294/2439
ندارد

تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف  -تمبضبًبهِ ّب ٍ ششوتٌبهِ ّب ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ ٍثبصسسیي ًیض
سسیذُ ثبشذ.
ة – ثبتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ًبظش ثش ششوتْبی تؼبًٍی ًیبص ثِ اخز هجَص فؼبلیت حست هَسد ًوی ثبشذ
ٍطشفب اطل هجَص اداسُ تؼبٍى ریشثظ هستٌذ ثجت ایٌگًَِ ششوتْب ثَدُ ٍّشگًَِ هسئَلیت دسایي خظَص
ثب آى هشاجغ هی ثبشذ .
ج -دس ثجت ششوتْبی تؼبًٍی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ هذیشاى ًوی ثبشذ .
ضوٌا" ضایاى رکش است ٍکالتٌاهِ ّای ٍکالی دادگستشی بایست ًافز بَدُ ٍ هذت اعتباس پشٍاًِ
آًْا هٌقضی ًطذُ باضذ ٍ ّوچٌیي کلیِ اٍساق ثبت تاسیس ًیض بػَست تایپی ٍ بذٍى ّیچگًَِ
قلن خَسدگی ٍ الک گشفتگی اخز گشدد ٍ اص پزیشش هذاسک بػَست ًاقع جذاٌ خَدداسی گشدد .

مستضی ادة
مدیس کل ثبت شسکتهب و موسسبت غیس تجبزی

سًٍَضت:
-جٌبة آلبی دوتش اًجن شؼبع هؼبٍى هحتشم اهَس اسٌبد جْت اهؼبى ًظش.

294/4/29
32294/2439
ندارد

تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف  -تمبضبًبهِ ّب ٍ ششوتٌبهِ ّب ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ ٍثبصسسیي ًیض
سسیذُ ثبشذ.
ة – ثبتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ًبظش ثش ششوتْبی تؼبًٍی ًیبص ثِ اخز هجَص فؼبلیت حست هَسد ًوی ثبشذ
ٍطشفب اطل هجَص اداسُ تؼبٍى ریشثظ هستٌذ ثجت ایٌگًَِ ششوتْب ثَدُ ٍّشگًَِ هسئَلیت دسایي خظَص
ثب آى هشاجغ هی ثبشذ .
ج -دس ثجت ششوتْبی تؼبًٍی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ هذیشاى ًوی ثبشذ .
ضوٌا" ضایاى رکش است ٍکالتٌاهِ ّای ٍکالی دادگستشی بایست ًافز بَدُ ٍ هذت اعتباس پشٍاًِ
آًْا هٌقضی ًطذُ باضذ ٍ ّوچٌیي کلیِ اٍساق ثبت تاسیس ًیض بػَست تایپی ٍ بذٍى ّیچگًَِ
قلن خَسدگی ٍ الک گشفتگی اخز گشدد ٍ اص پزیشش هذاسک بػَست ًاقع جذاٌ خَدداسی گشدد .

مستضی ادة
مدیس کل ثبت شسکتهب و موسسبت غیس تجبزی

سًٍَضت - :جٌبة آلبی هٌْذس طذس ًَسی هشبٍس هحتشم همبم ػبلی سیبست سبصهبى ٍ سشپشست دفتش
تَسؼِ في اٍسی ٍ اعالػبت جْت استحضبس اسسبل ٍ اشؼبس هی داسد ثب تَجِ ثِ استبًذاسد سبصی اخز اًَاع
هذاسن تبسیس اشخبص حمَلی  ،چگًَگی دس ثخش تبسیس ًسخِ جذیذ سبهبًِ هَسد لحبظ لشاس گیشد .
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تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف  -تمبضبًبهِ ّب ٍ ششوتٌبهِ ّب ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ ٍثبصسسیي ًیض
سسیذُ ثبشذ.
ة – ثبتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ًبظش ثش ششوتْبی تؼبًٍی ًیبص ثِ اخز هجَص فؼبلیت حست هَسد ًوی ثبشذ
ٍطشفب اطل هجَص اداسُ تؼبٍى ریشثظ هستٌذ ثجت ایٌگًَِ ششوتْب ثَدُ ٍّشگًَِ هسئَلیت دسایي خظَص
ثب آى هشاجغ هی ثبشذ .
ج -دس ثجت ششوتْبی تؼبًٍی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ هذیشاى ًوی ثبشذ .
ضوٌا" ضایاى رکش است ٍکالتٌاهِ ّای ٍکالی دادگستشی بایست ًافز بَدُ ٍ هذت اعتباس پشٍاًِ
آًْا هٌقضی ًطذُ باضذ ٍ ّوچٌیي کلیِ اٍساق ثبت تاسیس ًیض بػَست تایپی ٍ بذٍى ّیچگًَِ
قلن خَسدگی ٍ الک گشفتگی اخز گشدد ٍ اص پزیشش هذاسک بػَست ًاقع جذاٌ خَدداسی گشدد .

مستضی ادة
مدیس کل ثبت شسکتهب و موسسبت غیس تجبزی

سًٍَضت:
 جٌبة آلبی هیشصایی سییس هحتشم اداسُ ثجت ششوتْب ٍ هَسسبت غیش تجبسی جْت آگبّی ٍ الذام الصم . -جٌبة آلبی اسذی سییس هحتشم اداسُ تؼییي ًبم ششوتْب ٍ هَسسبت غیش تجبسی جْت آگبّی.
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تکمیل و ازائه مدازک فوق مستلصم زعبیت نکبت ذیل می ببشد:

الف  -تمبضبًبهِ ّب ٍ ششوتٌبهِ ّب ثبیستی تىویل شذُ ٍ ثِ اهضبء ّیأت هذیشُ ٍثبصسسیي ًیض
سسیذُ ثبشذ.
ة – ثبتَجِ ثِ لَاًیي ٍهمشسات ًبظش ثش ششوتْبی تؼبًٍی ًیبص ثِ اخز هجَص فؼبلیت حست هَسد ًوی ثبشذ
ٍطشفب اطل هجَص اداسُ تؼبٍى ریشثظ هستٌذ ثجت ایٌگًَِ ششوتْب ثَدُ ٍّشگًَِ هسئَلیت دسایي خظَص
ثب آى هشاجغ هی ثبشذ .
ج -دس ثجت ششوتْبی تؼبًٍی ًیبصی ثِ الشاس ٍاسائِ ػذم سَء پیشیٌِ هذیشاى ًوی ثبشذ .
ضوٌا" ضایاى رکش است ٍکالتٌاهِ ّای ٍکالی دادگستشی بایست ًافز بَدُ ٍ هذت اعتباس پشٍاًِ
آًْا هٌقضی ًطذُ باضذ ٍ ّوچٌیي کلیِ اٍساق ثبت تاسیس ًیض بػَست تایپی ٍ بذٍى ّیچگًَِ
قلن خَسدگی ٍ الک گشفتگی اخز گشدد ٍ اص پزیشش هذاسک بػَست ًاقع جذاٌ خَدداسی گشدد .

مستضی ادة
مدیس کل ثبت شسکتهب و موسسبت غیس تجبزی
سًٍَضت:
جٌاب آقای دکتش اًجن ضعاع هعاٍى هحتشم اهَس اسٌاد جْت اهعاى ًظش. جٌاب آقای هٌْذس غذس ًَسی هطاٍس هحتشم هقام عالی سیاست ساصهاى ٍ سشپشست دفتش تَسعِ في اٍسی ٍاطالعات جْت استحضاس اسسال ٍ اضعاس هی داسد با تَجِ بِ استاًذاسد ساصی اخز اًَاع هذاسک تاسیس اضخاظ
حقَقی  ،چگًَگی دس بخص تاسیس ًسخِ جذیذ ساهاًِ هَسد لحاظ قشاس گیشد .
 جٌاب آقای هیشصایی سییس هحتشم اداسُ ثبت ضشکتْا ٍ هَسسات غیش تجاسی جْت آگاّی ٍ اقذام الصم . -جٌاب آقای اسذی سییس هحتشم اداسُ تعییي ًام ضشکتْا ٍ هَسسات غیش تجاسی جْت آگاّی.
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