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ﺛـﺑت ﺷـرﮐت و راھـﻧﻣﺎی ﻧـﺣوه ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ در اﯾران ﺑـﮫ ھـﻣراه ﺗـوﺿﯾﺢ ﮐﺎﻣـل ﻣـراﺣـل و ﺷـراﯾط
ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت و ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﺎﻣل ﻣدارک و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺛﺑﺗﯽ اﻧواع ﺷرﮐت ھﺎ در اﯾران ﺗوﺳط ﻣﺷﺎور.
در اﯾن ﻣـﻘﺎﻟـﮫ ﺑـﺎ ﻣـواردی از ﻗﺑﯾل ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ,ﻣـراﺣـل ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ,ﻧـﺣوه ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ,راھـﻧﻣﺎی ﺛـﺑت
ﺷرﮐت ,ﻣدارک ﺛﺑت ﺷرﮐت و ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐت آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﯾد.
ﺗﻌرﯾف ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب زﯾر ﻧـظر ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن و ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳـﺎن ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺻـورت
ﻣﯽ ﭘـذﯾرد و در ﻗـﺑﺎل ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـراﺣـل و ﺷـراﯾط ﺛـﺑت اﻧـواع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ راھـﻧﻣﺎﯾﯽ و ﻣـﺷﺎوره ﺗﻠﻔﻧﯽ
ﺑﮫ ﺻورت راﯾﮕﺎن ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ھـﻣﺎﻧـطور ﮐﮫ از رﯾﺷﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺷـرﮐت ﻣـﺷﺧص ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﺑـﮫ ﻣـﻌﻧﺎی ﺷـرﯾﮏ ﺷـدن اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ
ﺣـﻘوﻗﯽ در اﻧـﺟﺎم ھـر ﻧـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت )ﺗـﺟﺎری ﯾﺎ ﻏﯾرﺗـﺟﺎری و ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧﯽ و ﻓـﻌﺎﻟﯾت ھـﺎی دﯾﮕر( ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد
ﮐﮫ ﺑـﺎ ھـم دﺳـت ﺷـدن ﺑـﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﺑـﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫ دﻟـﺧواه و ﻣـورد ﻧـظر ﺑـرﺳـﻧد .در اﯾران اﻧـواع ﻣـﺧﺗﻠف ﺷـرﮐت
ھـﺎ وﺟـود دارد وﻟﯽ در ﮐﻣﺗرﯾن ﺣـﺎﻟـت ﻣـوﺟـود ﺣـداﻗـل  ٢ﺷـرﯾﮏ ﺟﮭـت ﺗـﺎﺳﯾس ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ
ﻻزم ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﮐﻧﺎر ھـم ﻗـرار ﮔـرﻓـﺗن ﺑـﺗواﻧـﻧد ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﻣﺟـﻣوﻋـﮫ ﺣـﻘوﻗﯽ را ﺑـدھـﻧد .ﺗﻘﺳﯾم ﺳـود ﺑـﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﮐﺳر ھزﯾﻧﮫ و ﺗواﻓق ﺷرﮐﺎء اﻣﮑﺎﻧﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗـﻣﺎﯾل دارﯾد ﺑـﮫ ﺻـورت ﺗﻠﻔﻧﯽ از ﻣـﺷﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣـﺎ ﺑـرﺧـوردار ﺑـﺎﺷﯾد ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد
ﺑـﺎﺷـﻣﺎره ھـﺎی ﺗـﻣﺎس زﯾر ﺑـﺎ ﻣـﺎ ارﺗـﺑﺎط ﺑـرﻗـرار ﻧـﻣﺎﯾﯾد و ﯾﺎ ﻓـرم زﯾر را ﭘـر ﮐﻧﯾد و ﺑـرای ﻣـﺎ ارﺳـﺎل
ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺎ در ﻣوﺳﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھن ﻧﺎب ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در اﺳرع وﻗت ﺗﻣﺎس ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
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ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ اﺻﻠﯽ ﺷرﮐت ھﺎی ﻣدﻧﯽ و ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ
ﺷوﻧد.
ذھن ﻧﺎب اوﻟﯾن در ﺑﮭﺗرﯾن ھﺎ
ﺷرﮐت ھﺎی ﻣدﻧﯽ
ﺷـرﮐت ھـﺎی ﻣـدﻧﯽ ﺷـرﻣـت ھـﺎی ھﺳـﺗﻧد ﮐﮫ ﭼـﻧد ﻣـﺎﻟﮏ در ﯾﮏ ﺷﯽء واﺣـد ٫ﺷـرﯾﮏ ﺷـده و اﻣـر ﻣـرﺑـوط
ﺑـﮫ آن را ﺑـﮫ ﺻـورت ﻣـﺷﺎرﮐﺗﯽ اداره ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾﻧﮕوﻧـﮫ ﺷـرﮐت ھـﺎ ﻧﯾﺎزی ﺑـﮫ ﺛـﺑت در اداره ﺛـﺑت
ﺷرﮐت ھﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﺗﺟﺎری ﻧدارﻧد و دارای ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻋـدم ﺛـﺑت ٫ﻧﯾﺎزی ﺑـﮫ ﺗﻌﯾﯾن و اﺳـﺗﻘرار اﻗـﺎﻣـﺗﮕﺎه و ﺗـﺎﺑﻌﯾت ﻧـدارﻧـد و ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت
ﺷـرﮐت ھـﺎی ﻣـدﻧﯽ ﻏﯾرﺗـﺟﺎری ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ھـﻣواره ﺳـود و زﯾﺎن ﺑـﮫ ﻧﺳـﺑت ﺳـﮭم اﻟﺷـرﮐﮫ ھـر ﺷـرﯾﮏ
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﮔردد.
ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع ﮐﮫ در ﻗـﺎﻧـون ﺗـﺟﺎرت ﺗـﻌرﯾف دﻗﯾﻘﯽ از ﺷـرﮐت ھـﺎی ﺗـﺟﺎری اراﺋـﮫ ﻧـداده اﺳـت
ﻣﯽ ﺗـوان ﺷـرﮐت ﺗـﺟﺎری را از اﺟـﺗﻣﺎع اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣـﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺑـرای ﮐﺳب ﺳـود ﺑـﮫ ﻓـﻌﺎﻟﯾت
ﺧـﺎص ﻣﯽ ﭘـردازﻧـد اطـﻼق ﮐرد .در ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺗـﺟﺎری ﻧﻘﺳﯾم ﺳـود ﺑـﮫ ﻧﺳـﺑﺗﯽ ﮐﮫ در اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺗﻌﯾﯾن و
ﺗﮑﻠﯾف ﺷـده اﺳـت ﺻـورت ﻣﯽ ﭘـذﯾرد و از زﻣـﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ و ﻣـوﺳـﺳﺎت ﻏﯾر
ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳد دارای ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
اﻧواع ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری
اﻧواع ﺷرﮐت ھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
• ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ )ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺧﺎص ,ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﻋﺎم (
• ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود
• ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ
• ﺷرﮐت ﻣﺧﺗﻠط ﺳﮭﺎﻣﯽ
• ﺷرﮐت ﻣﺧﺗﻠط ﻏﯾرﺳﮭﺎﻣﯽ
• ﺷرﮐت ﻧﺳﺑﯽ
• ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ )ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺻرف ,ﺷرﮐت ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗوﻟﯾد(
ﮐﻠﯾﮫ ﺷـرﮐت ھـﺎی ذﮐر ﺷـده ﮐﮫ ﺗﺳـﻠط ﺛـﺑت و ﺗﻐﯾﯾرات آن ھـﺎ طـﺑق ﺷـراﯾط ذﮐر ﺷـده در ﻗـﺎﻧـون ﺗـﺟﺎرت
ﺻـورت ﻣﯽ ﭘـذﯾرد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺗـﺣت ﻣـوﺿـوﻋﯾت ﺗـﺟﺎری و ﯾﺎ ﺑـﺎزرﮔـﺎﻧﯽ ﺷﮑل ﮔﯾرد .ﺣـﺎل ﺑـﺎ دﺳـﺗﮫ
ﺑـﻧدی ھـﺎی ذﮐر ﺷـده ﺑـﮫ ﺗـﻌرﯾف ﻣـﺧﺗﺻر اﻧـواع ﺷـرﮐت ھـﺎی ﺗـﺟﺎری ﺑـﮫ ﺻـورت ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺷـده ﻣﯽ
ﭘردازﯾم.
ﺷراﯾط ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﺷـراﯾط ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در اﯾران ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻗـﺎﻧـون ﺗـﺟﺎرت ﺣـداﻗـل ﺑـﺎ  ٢ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣـﻘوﻗﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﻧواع ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ راﯾﺞ ﻗﺎﺑل ﺛﺑت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 .1ﺷرﮐت ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺧﺎص
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 .2ﺷرﮐت ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود
 .3ﺷرﮐت ﻧﺳﺑﯽ
 .4ﺷرﮐت ﺗﺿﺎﻣﻧﯽ
 .5ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﺗﺟﺎری
طـﺑق ﻗـواﻧﯾن ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾران اﺷـﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﺻـﻼﺣﯾت ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد
ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
• ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ اﯾراﻧﯽ.
• ﮐﻠﯾﮫ اﺷﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣﻘوﻗﯽ ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ ﻣﺟﺎز.
• وﺟود ﭼﻧد ﺷرﮐت در ﯾﮏ ﺷرﮐت واﺣد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷرﯾﮏ و ﯾﺎ ﺳﮭﺎﻣدار.

ﺗــوﺟــﮫ داﺷــﺗﮫ ﺑــﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻋــدم ﺳــوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ و اﺷــﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ دارای ﺷــﻐل دوﻟﺗﯽ ھﺳــﺗﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن
اﺷـﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻣـدﯾرﯾت ﻋـﺎﻣﻠﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ دﯾﮕری را ﺑـر ﻋﮭـده دارﻧـد ﻣﯽ ﺗـواﻧـد در ﺗـﺎﺳﯾس
ﺷرﮐت ﻣﺷﮑل اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
ﺛﺑت ﺷرﮐت در اﯾران
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﮔﺳـﺗرده ﺑـودن ﮐﺷور ﻋـزﯾزﻣـﺎن ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در اﯾران در ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺷﮭـر ھـﺎی ﻣـﺧﺗﻠف ﺗـﺣت
ﻧـظﺎرت اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ و ﻣـوﺳـﺳﺎت ﻏﯾر ﺗـﺟﺎری ھـﻣﺎن ﺷﮭـر ﺻـورت ﻣﯽ ﭘـذﯾرد و ھﯾﭻ ﺗـﻔﺎوﺗﯽ
ﺑﯾن ﺷﮭر ھﺎ ﺟﮭت ﺛﺑت و ﯾﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت وﺟود ﻧدارد.
ﺛﺑت ﺷرﮐت در اﯾران ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﯾﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
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 .1ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در اﻧواع ﺷﮭر ھﺎ
 .2ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣﻧﺎطق آزاد ﺗﺟﺎری
ﺟﮭـت ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در ﮐﻠﯾﮫ ﺷﮭـر ھـﺎ و ﺷﮭـرﺳـﺗﺎن ھـﺎی اﯾران ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﺑـﮫ ﻣـﻘﺎﻟـﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در
ﺷﮭرﺳﺗﺎن ھﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
ﻧﺣوه ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﻧـﺣوه ﺛـﺑت ﺷـرﮐت را ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻣـوارد ذﮐر ﺷـده ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ اﯾن ﺻـورت اﻋـﻼم ﮐرد .در اﺑـﺗدا
ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑـﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﻣﯽ ﮔﯾرد و ﺷـرﮐﺎء و ﺳـﮭﺎﻣـداران و ﺑـﺎزرﺳﯾن و ھـر ﺷﺧﺻﯾت دارای
ﺳـﻣت ﺧـود را اﻧـﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺗـوﺳـط ﻣـوﺳـﺳﮫ ﭘﯾش ﻓـﺎﮐﺗوری ﺟﮭـت اﻋـﻼم ﻗﯾﻣت ارﺳـﺎل ﻣﯽ ﮔـردد
ﮐﮫ ﻣﻧﺟـر ﺑـﮫ ﻗـرارداد ﻣﯽ ﮔـردد .ﺑـﻌد از ارﺳـﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ اﺷـﺧﺎص ,اوراق ﻣـورد ﻧـظر
ﺗﻧظﯾم و ﺛـﺑت ﻣﯽ ﮔـردد و ﺗﻌﯾﯾن ﻧـﺎم ﺻـورت ﻣﯽ ﭘـذﯾرد .اوراق ﺗﻧظﯾم ﺷـده و ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده ﺗـوﺳـط اداره
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎی ﺟﮭـت اﻣـﺿﺎء ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗـﺣوﯾل داده ﻣﯽ ﺷـود .ﺑـﻌد از ﺗـﺣوﯾل اوراق ﺗـوﺳـط
ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﮐﻠﯾﮫ اوراق ﺟﮭت ﺑررﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن اداره ﺛﺑت ﺑرای آن اداره ﻣﺣﺗرم ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد.
ﻧـﺣوه ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﮫ اﯾﻧﺻورت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﺑـﻌد از ﺗﺻﻣﯾم در زﻣﯾﻧﮫ
ﻣـراﺣـل ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺗـوﺿﯾﺢ داده اﯾم اوراق ﻧـﮭﺎﺋﯽ را ﺟﮭـت ﺗـﺎﺋﯾد ﻧـﺎم ﺷﺧﺻﯾت
ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـرای اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ و ﻣـوﺳـﺳﺎت ﻏﯾر ﺗـﺟﺎری ﺑـﮫ ﺻـورت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ارﺟـﺎع ﻣﯽ زﻧﯾم.
ﭘـس از ﮔـذﺷـت  ٢۴ﺳـﺎﻋـت ﮐﺎری ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧـﺎم ھـﺎی ارﺳـﺎل ﺷـده ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﮑﯾﻠف ﻣﯽ ﺷـود و ﯾﮑﯽ از ﻧـﺎم
ھـﺎ ﻣـورد ﺗـﺎﺋﯾد اداره ﻗـرار ﻣﯽ ﮔﯾرد )درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺗـﺎﺋﯾد ﻧـﺎم اﻧـﺟﺎم ﻧﺷـد ﻣﺟـدد اﯾن ﭘـروﺳـﮫ ﺗـﺎﺋﯾد ﻧـﺎم
طﯽ ﺷود(.
ﭘـس از ﺗـﺎﺋﯾد ﻧـﺎم در ﺷـرﮐت ھـﺎی ﺳـﮭﺎﻣﯽ اﺑـﺗدا اﻓـﺗﺗﺎح ﺣـﺳﺎب اﻧـﺟﺎم ﺷـود ﺳـﭘس ﻣـﺎﻧـﻧد ﮐﻠﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾت
ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ اوراق ﺑـﮫ اداره ارﺳـﺎل ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﺗـﺎ ﻣـورد ﺑـررﺳﯽ ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳـﺎن اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ و
ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾرﺗﺟﺎری اﻧﺟﺎم ﺷود.
در ﻧـﮭﺎﯾت ﺑـﮫ ﺑـﻌد از ﺗـﺎﺋﯾد اوراق ﺑـﺎ ﻣـراﺟـﻌﮫ ﺑـﮫ اداره ﺛـﺑت آﮔﮭﯽ ﺛﺑﺗﯽ و اوراق ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده را ﺗـﺣوﯾل و
ﺑـﮫ ﺑـﺎﻗﯽ اﻣـور از ﺟـﻣﻠﮫ ﭘـرداﺧـت ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و اﺧـذ ﮐد اﻗـﺗﺻﺎدی و ھﻣﭼﻧﯾن اﺧـذ ﮔـواھﯽ ارزش
اﻓزوده ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
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ﺑـﻌد از ﺗـﺎﺋﯾد اوراق و ﺗـﺣوﯾل اوراق ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ,ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ ﭘـرداﺧـت ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و اﺧـذ
ﭘـﻠﻣپ دﻓـﺎﺗـر اﻗـدام ﺷـود .در ﻧـﮭﺎﯾت ﺑـﺎ ﺛـﺑت ﻧـﺎم طـرح ﺟـﺎﻣـﻊ ﻣـﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و اﺧـذ ﮐد اﻗـﺗﺻﺎدی ,ﺷـرﮐت ﻣﯽ
ﺗواﻧد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺷروع ﮐﻧد.
ﺗﻌﯾﯾن و اﻧﺗﺧﺎب ﺷرﯾﮏ و ﺳﮭﺎﻣداران ﺷرﮐت
ﻣـﮭﻣﺗرﯾن ﻣـورد در ﻣـراﺣـل ﺛﺑﺗﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ اﻧـﺗﺧﺎب ﺷـرﯾﮏ و ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء ﻣـﻧﺎﺳـب ﺟﮭـت ﺗـﺎﺳﯾس
ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺷـرﯾﮏ ﻣـﻧﺎﺳـب ﺑـﺎﻋـث ﻣﯽ ﺷـود ﭼـﺎﻟـش ھـﺎی ﭘﯾش روی ﺷـرﮐﺎء ﮐﻣﺗر ﺑـﺎﺷـد
و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷرﮐﺎء ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗﻣرﮐز ﮐﻧﻧد.
ﺗﻌﯾﯾن ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
ﻣــوﺿــوع ﻓــﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ﺣــﻘوﻗﯽ ﺑــﮫ دو دﺳــﺗﮫ ﻣــﺟوزی و ﻏﯾرﻣــﺟوزی ﺗﻘﺳﯾم ﺑــﻧدی ﻣﯽ ﺷــود.
درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣـﺟوزی ﺑـﺎﺷـد در اﺑـﺗدا ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻣـﺟوز ھـﺎی
ﻻزم را اﺧذ ﮐﻧد.
در زﻣـﺎن ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت را ﺑـﮫ ﮔـوﻧـﮫ ای ﺗﻧظﯾم و ﺛـﺑت ﻧـﻣود ﮐﮫ
ﺷـرح ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻓـﻌﺎﻟﯾت ھـﺎی ﺷـرﮐﺎء ﺑـﺎﺷـد .در ﺗﻌﯾﯾن ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ در زﻣـﺎن ﺗـﺎﺳﯾس
ﻣـواردی ﮐﮫ ﺟـزء ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺷـرﮐﺎء ﺟﮭـت اﻧـﺟﺎم ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ذﮐر ﺷـود و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻣـواردی از ﺟـﻣﻠﮫ اﺧـذ وام و ﯾﺎ ﺷـرﮐت در ﻧـﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھـﺎی داﺧـﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ و ﻣـواردی از اﯾن ﻗﺑﯾل ﺑـﮫ
ﺻورت اﺧﺗﯾﺎری اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
ﮐﺎﻣـل ﺑـودن ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ اﯾن اﺧﺗﯾﺎر را ﻣﯽ دھـد ﺗـﺎ در
زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑر ﻧﺧورد.
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ﻣﯾزان ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﺗﻌﯾﯾن ﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ در زﻣـﺎن ﺗـﺎﺳﯾس ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺗﻌﯾﯾن و اﻧـﺗﺧﺎب ﺷـده ﺗـوﺳـط ﺷـرﮐﺎء و ﯾﺎ
ﺳـﮭﺎﻣـداران ﻣـﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐت ﺳـﮭﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﺑـﮫ ﺻـورت ﻗـطﻌﺎت
ﺳـﮭﺎم ﮐﮫ ﺑـﮫ ﺻـورت ﻧـﻘدی و ﻏﯾرﻧـﻘدی ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽ ﺷـود و در ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﻣﺣـدود ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺑـﮫ
ﺻورت ﺳﮭم اﻟﺷرﮐﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﻘدی و ﻏﯾرﻧﻘدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﺟﮭـت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐت در ﺷـرف ﺗـﺎﺳﯾس ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺣـﺗﻣﺎ ً ﺑـﮫ ﻣﯾزان آورده ﺷـرﮐﺎء اﺳـﺗﻧﺎد
ﺷـود ﺣـﺎل اﯾن آورده ﻣﯽ ﺗـواﻧـد ﻧـﻘدی و ﯾﺎ ﻏﯾرﻧـﻘدی و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺗﺟـرﺑـﮫ ﺷـرﯾﮏ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت
ﺣﻘوﻗﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻧـﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در زﻣـﺎن اﻧـﺣﻼل ,اﺧـذ وام ,ﺷـرﮐت در ﻣـﻧﺎﻗـﺻﺎت و
ﻣزاﯾدات داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
اﻗـﺎﻣـﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﺣـﻠﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ در آن ﺑـﮫ ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺧـود ﻣﯽ ﭘـردازد.
اﯾن ﻣﺣـل ﻣﯽ ﺗـواﻧـد ﺟـزء داراﯾﯽ ھـﺎی ﻏﯾرﻧـﻘدی ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳﯽ ﺷـده و ﯾﺎ اﺟـﺎره ای ﺑـﺎﺷـد .اﻗـﺎﻣـﺗﮕﺎه
ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت اداری و ﯾﺎ ﺗـﺟﺎری ﺑـﺎﺷـد و در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ در زﻣـﺎن اﺧـذ
ﮐد اﻗﺗﺻﺎدی و طرح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﯽ و ھﻣﭼﻧﯾن اﺧذ ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑر ﻣﯽ ﺧورد.
زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت و ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻣر ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
اﺻـوﻻً ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺟﮭـت اﻧـﺟﺎم ﻓـﻌﺎﻟﯾﺗﯽ ﺑـﮫ ﺗـﺎﺳﯾس ﻣﯽ رﺳـد ﺣـﺎل اﯾن زﻣـﺎن ﻣﯽ ﺗـواﻧـد ﻣﺣـدود ﺑـﮫ
اﻧﺟﺎم ﭘروژه ای ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﺎﻣﺣدود ﺗﻌﯾﯾن ﮔردد.
ﺳــﺎل ﻣــﺎﻟﯽ اﮐﺛر ﺷﺧﺻﯾت ھــﺎی ﺣــﻘوﻗﯽ ﺑــر اﺳــﺎس ﺳــﺎل ﺷﻣﺳﯽ ﻣــﺣﺎﺳــﺑﮫ ﻣﯽ ﮔــردد و از اﺑــﺗدای
ﻓـروردﯾن ﻣـﺎه ﺗـﺎ ﭘـﺎﯾﺎن اﺳـﻔﻧد ﻣـﺎه ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و در ﻣـوﺳـﺳﺎت آﻣـوزﺷﯽ اﺻـوﻻً ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ از اﺑـﺗدای ﻣﮭـر
ھـر ﺳـﺎل ﺷـروع و ﺑـﮫ ﭘـﺎﯾﺎن ﺷﮭـرﯾور ﺧـﺗم ﻣﯽ ﮔـردد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ ﮐﮫ ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ
آن ھـﺎ ﺑـر اﺳـﺎس ﺳـﺎل ﻣﯾﻼدی ﺗﻌﯾﯾن ﮔـردد در اﺑـﺗدای ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﯾﻼدی ﺷـروع و در ﭘـﺎﯾﺎن ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ
ﻣﯾﻼدی ھم ﺧﺎﺗﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻧﺣوه ﺗﺷﮑﯾل ﺟﻠﺳﺎت و ﺣدﻧﺻﺎب و ارﮐﺎن اداره ﮐﻧﻧده ﺟﻠﺳﺎت
در ﺷﺧﺻﯾت ھــﺎی ﺣــﻘوﻗﯽ ارﮐﺎﻧﯽ ﺟﮭــت اداره ﺷﺧﺻﯾت ﺣــﻘوﻗﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﺷــوﻧــد و ﺷﺧﺻﯽ ﺑــﮫ
ﻋـﻧوان ﻧـﻣﺎﯾﻧده ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و ﺗـﺎم اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽ ﮔـردد .ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺗﻌﯾﯾن ﺷـده ﺟﮭـت ﺑـرﮔـزاری
ﺟﻠﺳﺎت ﺧود ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﻔﺎت ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .وﻟﯽ در اﺑﺗدا اﻧواع ﺟﻠﺳﺎت راﯾﺞ را ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:
• ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺳﺳﯾن
• ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ
• ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده
• ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﺎدی ﺑﮫ طور ﻓوق اﻟﻌﺎده
• ھﯾﺋت ﻣدﯾره
02188600923

www.zehnenaab.com

info@zehnenaab.com

تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

موسسه ثبتی ذهن ناب

ثبت شرکت

• ھﯾﺋت اﻣﻧﺎء
ﺟﮭـت ﺑـرﮔـزاری ﺟـﻠﺳﺎت ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺷـرﮐﺎء و اﻓـرادی ﮐﮫ دارای ﺳـﻣت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺣـﺿور
داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـﻧد .درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ اﺷـﺧﺎص ﺣـﺿور داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـﻧد ﻧﯾﺎزی ﺑـﮫ ﺗﺷـرﯾﻔﺎت دﻋـوت ﻧﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد.
)طﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﮑﻠﯾف ﺷده اﺳت(
وﻟﯽ درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﺷـرﯾﮏ و ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـدار در ﺟـﻠﺳﮫ ﺣـﺎﺿـر ﻧـﺷود ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺟـﻠﺳﮫ ﺗﺷﮑﯾل
ﺷده ﺗوﺳط آﮔﮭﯽ دﻋوت و ﯾﺎ ارﺳﺎل دﻋوﺗﻧﺎﻣﮫ ﮐﺗﺑﯽ و ﯾﺎ ارﺳﺎل اﯾﻣﯾل)طﺑق اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ( ﺗﺷﮑﯾل ﺷود.
ﻻزم ﺑـﮫ ذﮐر اﺳـت ﻧـﺣوه اداری ﺟـﻠﺳﺎت ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ و ﻣـوارد ذﮐر ﺷـده در
اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﻣـﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣـرﺟـﻊ دﻋـوت ﮐﻧﻧده از ﺳـﮭﺎﻣـداران و ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء ھﯾﺋت ﻣـدﯾره
ﺷرﮐت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ درﺻـورت ﻋـدم ھﻣﮑﺎری ھﯾﺋت ﻣـدﯾره ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﺎ درﺧـواﺳـت ﮐﺗﺑﯽ از ﺑـﺎزرﺳﯾن )در ﺻـورت
وﺟـود( و ﯾﺎ ﺑـﺎ ﺗﺷـرﯾﻔﺎت ﺧـﺎص ﺗـوﺳـط ﺷـرﮐﺎء و ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران دﻋـوت ﺑـﮫ ﺑـرﮔـزاری ﺟـﻠﺳﮫ اﻧـﺟﺎم
ﮔردد.
اداره ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت در ﺷرف ﺗﺎﺳﯾس
در ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ھـر ﺷـﺧص وظﯾﻔﮫ ﺧـﺎص ﺧـود را دارد و اﯾن وظﯾﻔﮫ طـﺑق اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺗﻌﯾﯾن و
ﺗﮑﻠﯾف ﺷـده اﺳـت .اﺷـﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﺷـﺗرک ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد ﺑـﮫ ﺷـرح زﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد )ﻟزوﻣﺎ ً ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﻧﺎم ﺑرده در ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ دارای ﺳﻣت ﻧﺧواھﻧد ﺑود(:
 .1ﻣدﯾر ﻋﺎﻣل
 .2رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره
 .3ﻧﺎﺋب رﺋﯾس ھﯾﺋت ﻣدﯾره
 .4ﻋﺿو اﺻﻠﯽ و ﻋﻠﯽ اﻟﺑدل ھﯾﺋت ﻣدﯾره
 .5ﺑﺎزرس و ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
 .6ﺧزاﻧﮫ دار
ﻧﺣوه ﻧﻘﺳﯾم ﺳود و زﯾﺎن ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷـده ﻧـﺣوه ﺗﻘﺳﯾم ﺳـود ﺗﺷـرﯾﺢ داده ﺷـده اﺳـت ﮐﮫ در ﻣـﺎده ھـﺎی ﻣـرﺑـوطـﮫ
اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﻧـﺣوه ﺗﻘﺳﯾم آن ﺑـﮫ ھـﻣراه ذﺧﯾره ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ ذﮐر ﺷـده اﺳـت در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ
ﺑﮫ اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﻣﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺣوه اﻧﺣﻼل ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
در ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ اﻧـﺣﻼل ﺑـﮫ اﺳـﺗﻧﺎد ﻣـﺎده  ١۴١ﻗـﺎﻧـون ﺗـﺟﺎرت اﻧـﺟﺎم ﺧـواھـد ﺷـد و ﻻزم
ﺑـﮫ ذﮐر ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ اﻧـﺣﻼل ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ظـرف ﻣـدت  ۵روز ﺟﮭـت ﺗـﺎﺋﯾد اداره ﺛـﺑت
ﺷرﮐت ھﺎ ارﺳﺎل ﮔردد.
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ﻣدارک ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﻣـدارک ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در اﯾران ﺑـﮫ دو دﺳـﺗﮫ اوراق ﺛـﺑت ﺷـرﮐت و ﻣـدارک ﻣـورد ﻧﯾﺎز ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﮐﮫ
ﺑــرای اداره ﺛــﺑت ﺷــرﮐﺗﮭﺎ ارﺳــﺎل ﻣﯽ ﺷــود ﺗﻘﺳﯾم ﺑــﻧدی ﻣﯽ ﺷــود ﮐﮫ در زﯾر ھــر دو ﻣــورد را ﺑــﮫ
ﺻورت ﮐﺎﻣل و ﺟﺎﻣﻊ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽ دھﯾم.

اوراق ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع ﮐﮫ ﭼـﮫ ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ را ﺑـﮫ ﺛـﺑت ﻣﯽ رﺳـﺎﻧﯾم ﮐﺎﻣـﻼً ﻣـﺗﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺑـﺎﺷـد .ﺗـوﺟـﮫ داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد اوراق ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ﻧـﺎم ھـﺎی ﻣـﺷﺎﺑـﮫ در ھـر ﺷﺧﺻﯾت
ﺣﻘوﻗﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷوﻧد وﻟﯽ در ﻣﺎھﯾت ﺑﺎ ھم ﺗﻔﺎوت ھﺎی زﯾﺎدی دارﻧد.
ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺷـرﮐت ﺳـﮭﺎﻣﯽ ﺧـﺎص ﺑـﺎ اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﻣﺣـدود از ﻟـﺣﺎظ ﻧـﺎم
ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد وﻟﯽ در ﻧـﮕﺎرش اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺑـﺎ ھـم ﺑﺳﯾﺎر ﺗـﻔﺎوت دارﻧـد از ﺟـﻣﻠﮫ ﺗـﻔﺎوت ھـﺎی اﯾن دو
ﺗﻌداد ﻣﺎده ھﺎی ھر اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ و ﻧﺣوه ﺗﻘﺳﯾم وظﺎﯾف ھر ﺷﺧص ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اوراق ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
اوراق ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد
• رﺳﯾد ﭘذﯾرش ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
• ﺑرﮔﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
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اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺳﺳﯾن
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت اﻣﻧﺎء )در ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾرﺗﺟﺎری(

ﻣدارک ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت
ﻣـدارک ﺛﺑﺗﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﺎ ھـم ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ھﯾﭻ ﻓـرﻗﯽ ﻧـدارد ﭼـﮫ ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑـﮫ ﺛـﺑت
ﺑرﺳد .ﻣدارک ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 .1ﻣدارک ھوﯾﺗﯽ ﺳﮭﺎﻣداران و ﯾﺎ ﺷرﮐﺎء در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس.
 .2ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ اﻋـﺿﺎء ھﯾﺋت ﻣـدﯾره در ﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻣـدﯾره ﺧـﺎرج از ﺳـﮭﺎﻣـداران و ﯾﺎ
ﺷرﮐﺎء ﺑﺎﺷﻧد.
 .3ﻣدارک ھوﯾﺗﯽ ﺑﺎزرس ﯾﺎ ﺑﺎزرﺳﯾن در ﺻورت وﺟود ﺧزاﻧﮫ دار.
 .4درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷـرﯾﮏ ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـدار ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﺎﺷـد اوراق ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﮐﮫ دارای اﻋـﺗﺑﺎر و
ﺗـﻣدﯾد ﺷـده ﺑـﺎﺷـد ﺑـﮫ ھـﻣراه ﻣـﻌرﻓﯽ ﻧـﺎﻣـﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـرای ﻧـﻣﺎﯾﻧده ﺧـود ﮐﮫ دارای ﺷـﻣﺎره و
ﺗﺎرﯾﺦ اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎﺷد.
 .5ﮐد ﻓراﮔﯾر درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﮭﺎﻣدار ﯾﺎ ﺷرﯾﮏ ﯾﺎ ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻓرد ﻏﯾر اﯾراﻧﯽ ﺑﺎﺷد.
 .6اﻣﺿﺎء وﮐﺎﻟﺗﻧﺎﻣﮫ وﮐﯾل درﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘروﻧده ﺗﺎﺳﯾس ﺷرﮐت ﺗوﺳط وﮐﯾل اﻧﺟﺎم ﺷود.
 .7اراﺋﮫ ﻣﺟوز در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺿوع ﺷرﮐت ﻣﺟوزی ﺑﺎﺷد.
 .8اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﭘرداﺧت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻗﺑل از ﺛﺑت و اراﺋﮫ ﺷﻣﺎره ﺷﺑﺎء.
 .9ﮔواھﯽ ﻋدم ﺳوء ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ اﻋﺿﺎء ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ.
.10اﻋﻼم ﮐد ﭘﺳﺗﯽ ﻣﻌﺗﺑر اداری و ﯾﺎ ﺗﺟﺎری ﺟﮭت اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ.
.11اﻋـﻼم ﮐد ﭘﺳـﺗﯽ ﻣـﻌﺗﺑر ﺟﮭـت اﻋـﻼم آدرس ﺳـﮭﺎﻣـداران ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء و اﻋـﺿﺎء ھﯾﺎت ﻣـدﯾره و
ﺑﺎزرﺳﯾن.
.12اﻋﻼم ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ھﻣراه ﺑﮫ ﻧﺎم اﻋﺿﺎء ھﯾﺋت ﻣدﯾره.
ﻣراﺣل ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﻣـراﺣـل ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﻣـراﺣـل ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﮫ دو دﺳـﺗﮫ ﻣـراﺣـل ﻗـﺑل از ﺛـﺑت ﺷـرﮐت و
ﻣراﺣل ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐﺎﻣل آن ھﺎ ﻣﯽ ﭘردازﯾم:
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ﻣراﺣل ﻗﺑل از ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﻣـراﺣـل ﻗـﺑل از ﺛـﺑت ﺷـرﮐت و ﯾﺎ اوﻟﯾن ﻣـرﺣـﻠﮫ ﺗـﺎﺳﯾس ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در
زﻣﯾﻧﮫ ﺗـﺎﺳﯾس ھـر ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﺎ ﻣـﻧﻔﻌت ﻣـﺎﻟﯽ و ﺳـود
ﺗﺎﺳﯾس ﻣﯽ ﮔردﻧد.
در ﻣـوارد زﯾر ﻣـراﺣـل ﺛـﺑت ﺷـرﮐت را ﻗـﺑل از ﺛـﺑت ﯾﺎ ﺗـﺎﺳﯾس ﺑـﮫ ﺻـورت ﮐﺎﻣـل ﺗﺷـرﯾﺢ داده اﯾم .ﺑـﺎ ﻣـﺎ
ھﻣراه ﺑﺎﺷﯾد:
تکمیل مدارک ثبت شرکت
ﮐﻠﯾﮫ ﻣـدارک ﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻣـﻘﺎﻟـﮫ ﺑـﮫ ﺻـورت ﮐﺎﻣـل ﺗﺷـرﯾﺢ داده ﺷـده ﮐﮫ ﺷـﺎﻣـل ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ
ﺳـﮭﺎﻣـداران و ﺷـرﮐﺎء و ﺗـﻣﺎﻣﯽ اﻓـراد ﺻـﺎﺣـب ﺳـﻣت را ﺑـﮫ ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺗـﺣوﯾل ﻣﯽ دھﯾد و ﺷـروع ﺑـﮫ ﺛـﺑت
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﭘردازﯾم.
تنظیم اوراق ثبتی ثبت شرکت
ﺑــﺎ ﺗــوﺟــﮫ ﺑــﮫ ﻧــوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣــﻘوﻗﯽ ﻣــورد درﺧــواﺳــت ﺗــﺎﺳﯾس ﻣــﺗﻘﺎﺿﯽ ,اوراق ﺗــﺎﺳﯾس ﺗــوﺳــط
ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣوﺳﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھن ﻧﺎب ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﺷود.
اوراق ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران ﺑﮫ ﺻورت زﯾر ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣﯽ ﺷوﻧد:
• رﺳﯾد ﭘذﯾرش ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
• ﺑرﮔﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺎم ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
• اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
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اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺳﺳﯾن
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره در زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯾس
ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ ھﯾﺋت اﻣﻧﺎء )در ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾرﺗﺟﺎری(

پست اوراق ثبت شرکت
ﺑـﻌد از ﺗﮑﻣﯾل ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ و ﺗﻧظﯾم اوراق ﺛﺑﺗﯽ و ﺗـﺎﺋﯾد ﮐﻠﯾﮫ ﺳـﮭﺎﻣـداران ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت اوراق
ﺑـرای اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺑـﮫ ﺻـورت ﭘﺳـت ارﺳـﺎل ﮔـردد .از ﺗـﻣﺎﻣﯽ اوراق ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده ﺷﺧﺻﯾت
ﺣـﻘوﻗﯽ  ٢ﺳـری اﻣـﺿﺎء ﺷـده داﺧـل ﭘـﺎﮐت ﭘﺳـﺗﯽ اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺟﮭـت ﺑـررﺳﯽ ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳـﺎن آن
اداره ﻣﺣﺗرم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ارﺳﺎل ﮔردد.
اوراﻗﯽ ﮐﮫ در اﮐﺛر ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
• رﺳﯾد ﭘذﯾرش اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ
• اﺑﻼﻏﯾﮫ ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺎم
• اﺳﺎﺳﻧﺎﻣﮫ
• اظﮭﺎرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ
• ﺷرﮐﺗﻧﺎﻣﮫ
• ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺳﺳﯾن
• ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
• ھﯾﺋت اﻣﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر ﺗﺟﺎری
ﺗﻧظﯾم اوراق ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﮫ دﻟﯾل رﻋـﺎﯾت ﻣـوارد ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ ﻧﯾﺎز ﺑـﮫ ﻣـﺷﺎوره ﺛﺑﺗﯽ ﺑـﺎ
ﻣـﺗﺧﺻص اﻣـور ﺛﺑﺗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﺗـﺎ اﮔـر در آﯾﻧده ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران ﺑـﮫ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑـرﺧـورد ﮐﻧﻧد ﺧـﻼء
ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد.
تحویل اوراق از اداره ثبت
ﺑـﻌد از ارﺳـﺎل اوراق ﺗـﺎﺳﯾس ﺑـﮫ اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ و ﻣـوﺳـﺳﺎت ﻏﯾر ﺗـﺟﺎری ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ
ﺗـﺣوﯾل اوراق ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده )درﺻـورت ﺗـﺎﺋﯾد اوراق( ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﺟﮭـت اﯾن ﻣـﮭم اﻧـﺗﺧﺎب ﺷـده اﺳـت ﺑـﮫ
اداره ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ و ﺗﻣﺎﻣﯽ اوراق ارﺳﺎل ﺷده و آﮔﮭﯽ ﺛﺑﺗﯽ را ﺗﺣوﯾل ﺑﮕﯾرد.
ﺗـوﺟـﮫ داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷﯾد ﺗـﻣﺎﻣﯽ اوراق ارﺳـﺎل و ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده دارای ﻣﮭـر اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ ﺑـﺎﺷـد و از ٢
ﻧـﺳﺧﮫ ارﺳـﺎل ﺷـده ﯾﮏ ﻧـﺳﺧﮫ ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﺑـرﮔﺷـت داده ﻣﯽ ﺷـود و ﻧـﺳﺧﮫ دوم در اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت
ھﺎ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود.
در ﺣـﻔظ و ﻧﮕﮭـداری اﯾن اوراق ﺗـﻣﺎم ﺗـﻼش ﺧـود را داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷﯾد ﺑـﮫ دﻟﯾل اﯾن ﻣـوﺿـوع ﮐﮫ اﻟﻣﺛﻧﯽ
اوراق ﺗﺎﺳﯾس ﺑﺳﯾﺎر روﻧد ﭘﯾﭼﯾده ای دارد.
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ﻣراﺣل ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﺣـﺎل ﺷـﻣﺎ ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺧـود را ﺑـﮫ ﺛـﺑت رﺳـﺎﻧـده اﯾد و دﻏـدﻏـﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع را دارد ﮐﮫ
ﺑـﻌد از ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﭼـﮫ ﻣـراﺣـﻠﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت طﯽ ﺷـود و ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب ﺑـﮫ ﺗﺷـرﯾﺢ
ﮐﻠﯽ اﯾن ﻣوارد ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت.
در ﻣوارد زﯾر ﻣراﺣل و ﭘروﺳﮫ ﺑﻌد از ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺑﮫ ﺻورت ﮐﻠﯽ ﺗﺷرﯾﺢ داده ﺷده اﺳت:
افتتاح حساب شخصیت حقوقی در شرف تاسیس
در ﺷـرﮐت ھـﺎی ﺳـﮭﺎﻣﯽ ﺧـﺎص اﻓـﺗﺗﺎح ﺣـﺳﺎب در زﻣـﺎن ﺗـﺎﺳﯾس ﺷـرﮐت اﻧـﺟﺎم ﻣﯽ ﺷـود و ﻣﯾزان
ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺗﻌﮭـدی در ھـﻣﺎن ﺣـﺳﺎب ﺑـﻠوک ﻣﯽ ﺷـود وﻟﯽ در ﺑـﺎﻗﯽ ﺷﺧﺻﯾت ھـﺎی ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﻌد از زﻣـﺎن
ﺗـﺎﺳﯾس و ﺑـﺎ در دﺳـت داﺷـﺗن اوراق ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﺎ ﻣـراﺟـﻌﮫ ﺑـﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ ھـﺎی ﻣـﺟﺎز داﺧـﻠﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺑﮫ اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب اﻗداﻣﺎت ﻻزم اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﺟﮭـت اﻓـﺗﺗﺎح ﺣـﺳﺎب ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺗـﻣﺎﻣﯽ اﻓـرادی ﮐﮫ ﺻـﺎﺣـب اﻣـﺿﺎء ﻣـﺟﺎز ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد در ﺑـﺎﻧﮏ ﻣـورد
ﻧـظر ﺣـﺿور داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن روزﻧـﺎﻣـﮫ رﺳﻣﯽ و آﮔﮭﯽ ﺛﺑﺗﯽ ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ھـﻣراه
اﻓراد ﺻﺎﺣب اﻣﺿﺎء ﺑﺎﺷد.
پرداخت هزینه های اداری و چاپی تاسیس
ﭘـس از ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ ﭘـرداﺧـت روزﻧـﺎﻣـﮫ ھـﺎ و اﺧـذ ﭘـﻠﻣپ دﻓـﺎﺗـر ظـرف
ﻣـدت  ١٠روز اﻗـدام ﺷـود .در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت در روﻧـد ﺗـﺎﺳﯾس ﻣﺷﮑﻼﺗﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﻋـدم درﯾﺎﻓـت ﭘـﻠﻣپ
دﻓﺎﺗر از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺳﯾس ﻣﺷﻣول ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
اقدام به دریافت کد اقتصادی و ارزش افزوده
ﺑـﻌد از ارﺳـﺎل و ﺗـﺎﺋﯾد اوراق ﺗـوﺳـط اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺟﮭـت ﺗـﺣوﯾل ﺷﺧﺻﯽ ﺑـﮫ آن
اداره ﻣـﺣﺗرم ﻣـراﺟـﻌﮫ ﮐﻧد و ﺑـﻌد از ﺗـﺣوﯾل اوراق ﺑـﮫ ﭘـرداﺧـت ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ روزﻧـﺎﻣـﮫ رﺳﻣﯽ
)اﺟﺑﺎری( و ﮐﺛﯾراﻻﻧﺗﺷﺎر )اﺧﺗﯾﺎری( و ھﻣﭼﻧﯾن ﭘﻠﻣپ دﻓﺎﺗر اﻗدام ﺷود.
ﺑـﮫ ﻣـوازات اﯾن ﻣـوارد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺑـﮫ ﺻـورت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ طـرح ﺟـﺎﻣـﻊ ﻣـﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺧـذ ﮔـردد و ﺑـﻌد از ﺗـﺎﺋﯾد
و ﺛﺑت آن )ﺑﮫ ﻣﺎده  ۴۵ﺑرﺳد( ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﺧذ ﮐداﻗﺗﺻﺎدی ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ اﻗدام ﮔردد.
ﺗــوﺟــﮫ داﺷــﺗﮫ ﺑــﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﭘــروﺳــﮫ ﻣﯽ ﺑــﺎﯾﺳت ﺣــداﮐﺛر ظــرف ﻣــدت  ۶٠روز از ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗــﺎﺳﯾس
ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ اﻧﺟﺎم ﮔردد.
اخذ املثنی اوراق تاسیس شرکت
ﻣـﮭﻣﺗرﯾن ﻣـورد ﺑـﻌد از ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ اﺧـذ ﮐﭘﯽ ﺑـراﺑـر اﺻـل ﺗـﻣﺎﻣﯽ اوراق ﺗـﺎﺋﯾد ﺷـده ﺛﺑﺗﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد ﭼرا ﮐﮫ اﯾن اوراق دﮔرﺑﺎره ﺻﺎدر ﻧﺧواھد ﺷد ﻣﮕر ﺑﮫ ﺻورت اﻟﻣﺛﻧﯽ.
ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ ھـر ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ اﻗـداﻣـﺎت ﻻزم را اﻧـﺟﺎم دھﯾد ﺑـﮫ ﻋـﻧوان ﻣـﺛﺎل اﮔـر ﺷـرﯾﮏ و
ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداری اﻓـزاﯾش ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ای ﺣﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﻧـدک اﻧـﺟﺎم ﻣﯽ دھـد طﯽ ﺻـورﺗﺟـﻠﺳﮫ ای آن را ﺛـﺑت و
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ﺑـﮫ اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ارﺟـﺎع دھﯾد و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ درﺻـورت ﺗﻐﯾﯾر آدرس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ آن را ﺑـﮫ
ﺳرﻋت ﺑﮫ ﺛﺑت ﺑرﺳﺎﻧﯾد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﭘﻠﻣپ دﻓﺎﺗر ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑر ﻧﺧورﯾد.
ھزﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐت
ھـزﯾﻧﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ را ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ دو دﺳـﺗﮫ ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و اﺟـرت
ﻣوﺳﺳﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐت ذھن ﻧﺎب ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﮐرد.

ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﻣـواردی ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﺗـوﺳـط اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ,روزﻧـﺎﻣـﮫ رﺳﻣﯽ
ﺟـﻣﮭوری اﺳـﻼﻣﯽ ,روزﻧـﺎﻣـﮫ ﮐﺛﯾر اﻻﻧـﺗﺷﺎر اﻧـﺗﺧﺎب ﺷـده ﺟﮭـت ﻧﺷـر آﮔﮭﯽ ھـﺎی ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ,
ﭘـرداﺧـت ﺣـق اﻟـﺛﺑت ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐت ,ﭘـﻠﻣپ دﻓـﺎﺗـر ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و ﻣـواردی از اﯾن ﻗﺑﯾل اﻋـﻼم ﻧـﻣود ,ﮐﮫ در
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ھزﯾﻧﮫ ھﺎ از طرف ادارات دوﻟﺗﯽ ﻧﺎم ﺑرده ﺷده ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯽ ﮔردد.
ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺟﮭـت اﻧـﺟﺎم ﮐﻠﯾﮫ روﻧـد ﺑـﺎ ھـر ﻣﯾزان ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ و ھـر ﺗـﻌداد ﺳـﮭﺎﻣـدار و ﺷـرﯾﮏ در
ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب رﻗـم ﺛـﺎﺑـت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ در ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣـراﺣـل ﺧـﺎرج از ﭘﯾش ﻓـﺎﮐﺗور ارﺳـﺎل
ﺷده ﺗﻐﯾﯾری اﯾﺟﺎد ﻧﺧواھد ﺷد.
ھـزﯾﻧﮫ ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ در ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب ﺑـﻧﺎ ﺑـﮫ ﺗـواﻓـق ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ﺑـرای ﺷﮭـرﺳـﺗﺎن ھـﺎ
ﺑﺎ رﻗم ﮐﻣﺗر از ﺗﮭران ﺻورت ﻣﯽ ﭘذﯾرد.
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣـﺎ ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯾﺎن اﯾﻧﮕوﻧـﮫ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ از ﻣـوﺳـﺳﮫ ذھـن ﻧـﺎب ﭘﯾش ﻓـﺎﮐﺗور را درﯾﺎﻓـت ﮐﻧﻧد و
ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ ﭘﯾش ﻓـﺎﮐﺗور ارﺳـﺎﻟﯽ ﺗـوﺳـط ﻣـوﺳـﺳﮫ ذھـن ﻧـﺎب از ﺑـﺎﻗﯽ ﻣـوﺳـﺳﺎت و وﮐﻼ ﻗﯾﻣت را اﺳـﺗﻌﻼم
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺗﯽ ﺑودن ﻗﯾﻣت در ﻣوﺳﺳﮫ ذھن ﻧﺎب ﯾﻘﯾن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد.
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در ﻧـﮭﺎﯾت ھـزﯾﻧﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در اﯾران ﺑـﮫ دو دﺳـﺗﮫ ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ و ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی
ﺟﺎری ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اداری ﺛﺑت ﺷرﮐت
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی اداری ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ در اﯾران ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
• ﺗﮭﯾﮫ ﭘﺎک ﭘﺳﺗﯽ ﺟﮭت ارﺳﺎل اوراق ﺑﮫ اداره ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ
• ھزﯾﻧﮫ ارﺳﺎل اوراق از اداره ﭘﺳت ﺑﮫ اداره ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ
• ﺗﮭﯾﮫ ﭘوﺷﮫ در اداره ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ ﺟﮭت ﺗﺣوﯾل ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎس اداره
• ﭘرداﺧت ﺣق اﻟﺛﺑت ﺗﺎﺳﯾس ﺑﮫ ﻧﺳﺑت ﺳرﻣﺎﯾﮫ
• ﭘرداﺧت روزﻧﺎﻣﮫ رﺳﻣﯽ ﺗﺎﺳﯾس ﮐﮫ ﺣداﻗل  ٢ﮐﺎدر ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
• ﭘـرداﺧـت روزﻧـﺎﻣـﮫ ﮐﺛﯾر اﻻﻧـﺗﺷﺎر ﺗـﺎﺳﯾس ﮐﮫ ﺣـداﻗـل  ٢ﮐﺎدر ﺑـﺎ ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣﺗﻐﯾﯾر و اﺧﺗﯾﺎری ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
• ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﭘﻠﻣپ دﻓﺎﺗر ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺟﺎری ﺛﺑت ﺷرﮐت
ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﺟـﺎری ﺛـﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ اﻣـور ﻣـﺣول ﺷـده ﺑـﮫ ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب
ﻣﺗﻐﯾر ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﻻزم ﺑـﮫ ذﮐر اﺳـت ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـواردی را ﮐﮫ ﺗـوﺿﯾﺢ داده اﯾم ﺗـوﺳـط ﻣـوﺳـﺳﮫ ﭘﯾش
ﺧـواھـد رﻓـت و ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﻧﯾﺎزی ﻧـدارد ﮐﮫ وﻗـت و زﻣـﺎن ﺧـود را ﺻـرف اﯾن ﻣـوارد ﮐﻧد .ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی
ﺟﺎری ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
 .1ﺗﻧظﯾم ﮐﻠﯾﮫ اوراق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
 .2ﺛﺑت ﮐﻠﯾﮫ اوراق ﺗﻧظﯾم ﺷده ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
 .3وﮐﺎﻟت ﭘروﻧده ﺛﺑت ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
 .4ﺗﺣوﯾل اوراق از اداره ﺛﺑت
 .5ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧدن ﭘروﺳﮫ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ.
آﻣوزش ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﺧﯾﻠﯽ از اﻓـراد دوﺳـت دارﻧـد ﻗـﺑل از اﯾﻧﮑﮫ اﻗـدام ﺑـﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺧـود ﮐﻧﻧد اطـﻼﻋـﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از اﻧـواع
ﺷـرﮐت ھـﺎ داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣـﻧﺎﺑـﻊ زﯾﺎدی در اﯾﻧﺗرﻧـت و اﻧـواع ﺳـﺎﯾت ھـﺎی ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛـﺑت
ﺷـرﮐت ﻣـوﺟـود اﺳـت وﻟﯽ ﺑـدون ﺷﮏ ﺑﯾش از  90درﺻـد از اﯾن اطـﻼﻋـﺎت ﻧـﺎﻗـص ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد و در
ﻧﮭﺎﯾت ﮐﺎرﺑران ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﻧد آن ﭼﯾزی را ﮐﮫ ﻗﺻد داﺷﺗﻧد ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورﻧد.
در اﯾن ﻣـﻘﺎﻟـﮫ ﻗـﺻد دارﯾم ﺑـﮫ ﺻـورت ﮐﺎﻣـل ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﺷـرﮐت ھـﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد در اﯾران ﺛـﺑت ﮐﻧﯾد را
ﺑـﮫ ﺻـورت ﻣـﺧﺗﺻر ﻣـﻌرﻓﯽ ﮐﻧﯾم ﺑﯽ ﺷﮏ ﺑـﻌد از ﻣـطﺎﻟـﻌﮫ دﻗﯾق اﯾن ﻣـﻘﺎﻟـﮫ ﺷـﻣﺎ اطـﻼﻋـﺎت زﯾﺎدی در
ﻣــورد اﻧــواع ﺷــرﮐت ھــﺎ و ﻧــﺣوه ﺛــﺑت آن ھــﺎ در اداره ﺛــﺑت ﺷــرﮐت ھــﺎ ﮐﺳب ﺧــواھﯾد ﮐرد ﻟــذا از
ﮐﺎرﺑـران ﻋـزﯾز ﻣﯽ ﺧـواھﯾم ﻗـﺑل از اﯾﻧﮑﮫ ﺳـواﻟﯽ را ﻣـطرح ﮐﻧﻧد ﺑـطور ﮐﺎﻣـل اﯾن ﻣـﻘﺎﻟـﮫ را ﻣـطﺎﻟـﻌﮫ
ﻧﻣﺎﯾﻧد و ھﻣﭼﻧﯾن در اﻧﺗﮭﺎی ﺻﻔﺣﮫ اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ﺻورت  pdfﺑرای داﻧﻠود ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾم.
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در اﺑـﺗدا ﺑـﮫ ﺗﺷـرﯾﺢ ھـرﯾﮏ از ﺷـرﮐت ھـﺎ و اﻧـواع آن ﺑـﮫ ﺻـورت اﺧـﺗﺻﺎر ﻣﯽ ﭘـردازﯾم ﺗـﺎ ﺑـﮫ آﺷـﻧﺎﯾﯽ
ﮐﻠﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ ﺑرﺳﯾم.
راھﻧﻣﺎی ﺛﺑت ﺷرﮐت
اﺑـﺗدا ﻧـوع ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ ﺧـود را اﻧـﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران و
اﻋـﺿﺎء ھﯾﺎت ﻣـدﯾره و ﺑـﺎزرﺳﯾن و ھـر ﺷـﺧص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣـﻘوﻗﯽ دارای ﻣـﻘﺎم در ﺷـرﮐت را ﺗﮑﻣﯾل
ﺷده داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾرﺗﺟﺎری ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـراﺣـل را ﺗﮑﯾﻣل ﮐﻧﯾد و ﺳـﻣت ھـﺎی اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣـﻘوﻗﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ را ﺗﮑﻣﯾل
ﮐﻧﯾد .ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـوارد ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ,ﺗـﻌداد اﻋـﺿﺎء ھﯾﺋت ﻣـدﯾره ,ﻧـﺣوه
ﺗﺷﮑﯾل ﺟــﻠﺳﺎت ,ﻧــﺣوه اﻧــﺣﻼل ,اﻗــﺎﻣــﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت ﺣــﻘوﻗﯽ و در ﮐل ﺗــﻣﺎﻣﯽ ﻣــوارد ﻣــرﺑــوط ﺑــﮫ
ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و ﺳـﭘس ﺗﻌﯾﯾن ﺳـﻣت و ﺣـق اﻣـﺿﺎء و ﺑـﮫ طـور ﮐل اﻋـﺿﺎء ھﯾﺋت
ﻣدﯾره را ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﮑﻠﯾف ﮐﻧﯾد.
ﺳـﭘس اوراق ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ را ﺗﻧظﯾم و ﺑـرای اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐﺗﮭﺎ ارﺳـﺎل ﮐﻧﯾد و در ﭘـﺎﯾﺎن ﻣـﻧﺗظر ﺟـواب
ﮐﺎرﺷﻧﺎس ﺑﺎﺷﯾد.
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ﻣزاﯾﺎی ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت دارای ﻣـزاﯾﺎی ﺧـﺎﺻﯽ در اﯾران ﻋـزﯾزﻣـﺎن ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ ﺻـورت ﻣـوردی ﺑـﮫ
اﺧـذ وام و ﺗﺳﮭﯾﻼت ﺑـﮫ ﺻـورت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ از ﺑـﺎﻧﮏ ھـﺎ و ﻣـوﺳـﺳﺎت ﻣـﺎﻟﯽ ,ﺷـرﮐت در ﻧـﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ھـﺎ ,ﺑـرﭘـﺎﯾﯽ ﻏـرﻓـﮫ در ﻧـﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ھـﺎی داﺧـﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ,ﺑـﺎزرﯾﺎﺑﯽ ھـدﻓـﻣﻧد ,ﺑـﺎزارﺳـﺎزی آﯾﻧده ﻧـﮕراﻧـﮫ,
ﺑـرﮔـزاری ﺳﻣﯾﻧﺎر ,ﺑـرﮔـزاری ﮐﻧﻔراﻧـس ,ﺑـرﮔـزاری ھـﻣﺎﯾش ,ﭘـژوھـش و اﻧـﺟﺎم ﭘـروژه ھـﺎی ﺗﺣﻘﯾق و
ﺗوﺳﻌﮫ ,ﺷرﮐت در ﻣزاﯾده و ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ و در ﻧﮭﺎﯾت اﺧذ و اﻋطﺎء ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ را ﻧﺎم ﺑرد.
ﺗـﻣﺎﻣﯽ ﻣـوارد ذﮐر ﺷـده ﻣﯽ ﺗـواﻧـد طـرف ﻣـﻘﺎﺑـل اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﺣـﻘوﻗﯽ داﺧـﻠﯽ و ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﺎﺷـﻧد .ﭘـس
ﻣﯽ ﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣزاﯾﺎی ﺛﺑت ﺷرﮐت ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﯾﮑﯽ از ﻣـزاﯾﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣـﮭم ﺑـرای ﺛـﺑت ﺷـرﮐت اﻓـﺗﺗﺎح ﺣـﺳﺎب ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳـﮭﺎﻣـدار ﯾﺎ
ﺷـرﯾﮏ ﺷـﺧص ﺣـﻘوﻗﯽ ﺧـﺎرﺟﯽ ﺑـﺎﺷـد ﻣﯽ ﺗـواﻧـد اﻓـﺗﺗﺎح ﺣـﺳﺎب ﺑـﮫ ﻧـﺎم ﺷـرﮐت و ﺑـﮫ ﭘﺷـﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺷـﺧص
ﺧﺎرﺟﯽ ﺻورت ﭘذﯾرد و ﺷﺧص ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ ﺧودش ﻣﯽ ﺷود.
دﯾﮕر ﻣـزﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ دارد اﯾﺟﺎد ﺷـراﯾط اﺻـوﻟﯽ ﺑﯾن ﺷـرﮐﺎء و ﺳـﮭﺎﻣـداران داﺧـل ﺷـرﮐت و
اﻓراد ﺛﺎﻟث ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﻌﺎﯾب ﺛﺑت ﺷرﮐت
در ﺧـﺻوص ﻣـﻌﺎﯾب ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﻣـوارد ﭼـﻧداﻧﯽ ﻗـﺎﺑـل ﺑﯾﺎن ﻧﯾﺳت .ﺑـﮫ دﻟﯾل اﯾن ﻣـوﺿـوع ﮐﮫ در ﺗـﻣﺎم
دﻧﯾﺎ اﺷـﺧﺎص ﺣـﻘوﻗﯽ دارای ﻣـﺎھﯾت و اﻋـﺗﺑﺎر ﺑﮭـﺗر و ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ دارﻧـد .وﻟﯽ
ﺑـﺎ اﯾن ﺣـﺎل ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ ﻣـﻌﺎﯾب ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﺎ اﯾن دﯾد وارد ﺷـد ﮐﮫ درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ﺷـراﮐت ﺑـﮫ ﻣﺷﮑل
ﺑـﺧورد و ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران ﺑـﺎ ھـم ﻣﺷﮑﻠﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت از طـرﯾق ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ آن را ﭘﯾﮕﯾری
ﮐرد.
ﯾﺎ ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﻣـﺎﻟﯾﺎﺗﯽ اﺷـﺎره ﮐرد ﮐﮫ اﻋـﺿﺎء ھﯾﺎت ﻣـدﯾره در ﻗـﺑﺎل آن ھـﺎ ﻣﺳـﺋول ﺧـواھـﻧد
ﺑـود و ﯾﺎ ھـزﯾﻧﮫ ﻧﮕﮭـداری ﺷـرﮐت آﮔـر ﺑـﺎ درآﻣـد ھـﺎی ﺷـرﮐت ھـﻣﺧواﻧﯽ ﻧـداﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت از
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎﻣﯾن ھزﯾﻧﮫ ﻧﻣود.
ﺣـﺎل ﺑـﺎ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ذﮐز ﺷـد ﻣـﺗوﺟـﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع ﻣﯽ ﺷـوﯾم ﮐﮫ ﻣـﻌﺎﯾب ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑﯾﺷﺗر از آﻧﮑﮫ ﺑـﮫ
ﻣـﺎھﯾت ﺛﺑﺗﯽ ﺷـرﮐت ﺑـﺎزﮔـردد ﺑـﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺳـﮭﺎﻣـداران ﯾﺎ ﺷـرﮐﺎء و اﻋـﺿﺎء ھﯾﺎت ﻣـدﯾره طـﻼﻗﯽ ﭘﯾدا
ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ در اﺑـﺗدای ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﯾﮑﯽ از ﻣﮭـﺗرﯾن ﻣـوارد ,ﭘﯾدا ﮐردن ﺷـرﯾﮏ ﺧـوب ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد
ﺗﺎ در آﯾﻧده ﻧزدﯾﮏ ﯾﺎ دور ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻧﺧورﯾد.
ﻣراﺣل ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺛﺑت ﺷرﮐت
اوﻟﯾن ﻣـرﺣـﻠﮫ در ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺗﺻﻣﯾم ﺑـﺎﺑـت ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺟﮭـت ﺳـود و ﻣـﻧﻌﻔت ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺑـﻌد از اﯾن
ﻣـرﺣـﻠﮫ ﭘﯾدا ﮐردن ﺷـرﯾﮏ ﻣـﻧﺎﺳـب و در ﻣﯾﺎن ﮔـذاﺷـﺗن ﺗﺻﻣﯾم و ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﮐﮫ دارای ﻣـﻧﻔﻌت و
ﺳـود ﺑـﺎﺷـد ﻣـورد ﺑـررﺳﯽ ﻗـرار ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﺑـﺎﺑـت ﺛـﺑت ھـر ﻧـوع ﺷـرﮐت ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ اﺧﺗﯾﺎج ﺑـﮫ
ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ,ﺗﻌﯾﯾن اﻗـﺎﻣـﺗﮕﺎه ﺷـرﮐت ,ﺗﻌﯾﯾن وظـﺎﯾف ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران و اﻋـﺿﺎء ھﯾﺎت ﻣـدﯾره و
ﺑﺎزرﺳﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ اﯾن ﻣـوﺿـوع ﮐﮫ ھـر ﺷـرﯾﮏ ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـدار ﻧﺳـﺑت ﺑـﮫ آورده ﺧـود دارای ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺑـﺎﺷـد ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺣﺗﯽ ارزش ﮔذاری آورده ﺷرﮐﺎء ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑـﻌد از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری در ﻣـورد ﻣـوارد ﻓـوق ﺗﮭﯾﮫ اوراق ﺗـﺎﺳﯾس ﺷﺧﺻﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ و اﻣـﺿﺎء آن ھـﺎ و
ارﺳـﺎل ﺑـﮫ اداره ﺛـﺑت اﻗـﺎﻣـﺗﮕﺎه ﺷـرﮐت ﺻـورت ﻣﯽ ﭘـذﯾرد .در ﺻـورت ﺗـﺎﺋﯾد اوراق ﺗـوﺳـط ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳـﺎن
اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺷـﻣﺎ ﺗـﺎﺳﯾس و ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﺑـﮫ ﭘـرداﺧـت ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و اﺧـذ ﮐد اﻗـﺗﺻﺎدی اﻗـدام
ﮐﻧﯾد.
ﺗـوﺟـﮫ داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﺷـﺧﺎص ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﺑـﮫ ﺛـﺑت اﻧـواع ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ھـر ﻣـوﺿـوﻋﯽ را دارﻧـد ﺑـﮫ
دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ از ﻣـوارد ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و ﻗـﺎﻧـون ﺗـﺟﺎرت اطـﻼﻋﯽ ﻧـدارﻧـد ﺷـﺎﯾد دﭼـﺎر ﻣﺷﮑل ﺷـوﻧـد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺛـﺑت
ھرﮔوﻧﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ را ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐت ذھن ﻧﺎب ﺑﺳﭘﺎرﯾد.
اﻧواع ﻣدارک ﺛﺑت ﺷرﮐت
ﻣـدارک ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﮫ ﺳـﮫ دﺳـﺗﮫ ﻣـدارک ﻗـﺑل از ﺛـﺑت و ﻣـدارک در ﺣﯾن زﻣـﺎن ﺛـﺑت و ﻣـدارک ﺑـﻌد از
ﺛﺑت ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽ ﺷود.
ﻣـدارک ﻗـﺑل از ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﻣـدارﮐﯽ ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯾﺎن ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﻗـﺑل ز ﺛـﺑت ﺑـﮫ ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺗـﺣوﯾل
دھـﻧد از ﺟـﻣﻠﮫ آن ھـﺎ ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ ﻣـدارک ھـوﯾﺗﯽ ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـداران و ﺗﮑﻣﯾل ﻓـرم ﺗـﺎﺳﯾس ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ
ﺑـﮫ ﺗـواﻓـق ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳـﮭﺎﻣـدارن ﺗـﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﺷـود ﮐﮫ ﺗـوﺳـط ﻣـوﺳـﺳﮫ در اﺧﺗﯾﺎر ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﻗـرار ﻣﯽ دھـﻧد
اﺷﺎره ﮐرد.
ﻣـدارک در ﺣﯾن زﻣـﺎن ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ ﻣـوارد ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺷﺧﺻﯾت
ﺣـﻘوﻗﯽ ,ﺗﻧظﯾم اوراق ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ ﺷﺧﯾت ﺣـﻘوﻗﯽ و اﻣـﺿﺎء ﮐﻠﯾﮫ اوراق ﺗـوﺳـط ﻣﺗﻌﮭـدﯾن اﺷـﺎره ﮐرد .ﺑـﻌد
از ﺗﻧظﯾم اوراق ﺗـوﺳـط ﻣـوﺳـﺳﮫ و ﺗـﺎﺋﯾد اوراق ﺗـوﺳـط ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ اوراق در ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﮫ ﺑـﺎرﮔـذاری ﻣﯽ
ﮔردد .و ﺑﻌد از ﺗﺎﺋﯾد ﻧﺎم و اﻓﺗﺗﺎح ﺣﺳﺎب ﺑرای اداره ﺛﺑت ﺷرﮐت ھﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣـدارک ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﻌد از ﺛـﺑت را ﻣﯽ ﺗـوان ﺑـﮫ اﯾﻧﮕوﻧـﮫ ﺗـﻌرﯾف ﻧـﻣود ﮐﮫ اوراق ﺗﮭﯾﮫ و ارﺳـﺎل ﺷـده
ﺑـرای اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺑـﻌد از ﺗـﺎﺋﯾد ﻣﯽ ﺑـﺎﯾﺳت ﭘـرداﺧـت ھـﺎی ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ از ﺟـﻣﻠﮫ ﭘـرداﺧـت روزﻧـﺎﻣـﮫ
رﺳﻣﯽ و ﮐﺛﯾر اﻻﻧـﺗﺷﺎر ,اﺧـذ ﭘـﻠﻣپ دﻓـﺎﺗـر ﺳـﺎل ﺟـﺎری ,ﭘـرداﺧـت ﺣـق اﻟـﺛﺑت اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ و
اداره ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻋﻼﻣﯽ و ﺗﺷﮑﯾل ﭘروﻧده ﮐد اﻗﺗﺻﺎدی اﺷره ﮐرد.
 ١١ﮔﺎم ﺛﺑت ﺷرﮐت
 ١١ﻗدم ﺗﺎ ﺛﺑت ﺷرﮐت را ﺑﮫ ﺻورت ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﺷرح ذﯾل اﻋﻼم ﻧﻣود:
ﻗدم اول ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﺷرﯾﮏ ﺧوب ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد
ﺣـداﻗـل ﺗـﻌداد ﺷـرﮐﺎء ﺑـرای ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﻣﺣـدود  ٢ﻧـﻔر ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ﺣـداﻗـل ﺗـﻌداد ﺳـﮭﺎﻣـداران
ﺑرای ﺛﺑت ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺧﺎص  ٣ﻧﻔر اﺳت.
در ﮔـﺎم اول ﺑـﺎﯾد ﺷـرﯾﮏ ﻣـﻧﺎﺳـﺑﯽ ﺑـرای ﺧـود ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد .ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ھـر ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﮔـذار در ﺷـرﮐﺗﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﻣﺣـدود ﺑـﮫ اﻧـدازه ﻣﯾزان ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐﺎء ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺑﯾﺷﺗری در ﺷـرﮐت
دارد ﺣـق رأی ﺑـﺎﻻﺗـری ھـم دارد و ﺑـﮫ ھﻣﯾن ﻧﺳـﺑت ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﺑـﺎﻻﺗـری در ﭘـرداﺧـت دﯾون و ﺑـدھﯽ ھـﺎی
ﺷرﮐت.
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ﻗدم دوم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐﺗﮭﺎ
ﺑـﮫ ﭘـﺎﯾﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ اداره ﮐل ﺛـﺑت ﺷـرﮐتھـﺎ ﻣـراﺟـﻌﮫ ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﺳـﺎﻣـﺎﻧـﮫ ﺑـﮫ ﻗـﺳﻣت ﭘـذﯾرش درﺧـواﺳـت
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ذھـن ﻧـﺎب ﻣـراﺟـﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻓـرﻣﯽ ﭘﯾش روی ﺷـﻣﺎ ظـﺎھـر ﻣﯽﺷـود ﮐﮫ ﺑـﺎﯾد ﻣـرﺣـﻠﮫ ﺑـﮫ ﻣـرﺣـﻠﮫ
آن را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌدی ﺑروﯾد.
اطـﻼﻋـﺎت ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻣـﺗﻘﺎﺿﯽ ﻧﺧﺳـﺗﯾن ﻣـوﺿـوﻋﯽ اﺳـت ﮐﮫ در اﯾن ﻓـرم ھـﺎ ﺑـﺎﯾد ﺑـﻧوﯾﺳﯾد .ﻣـﺷﺧﺻﺎت
اوﻟﯾﮫ ﺧودﺗﺎن را در ﻓرم ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد .ﮔزﯾﻧﮫ )ﮔﺎم ﺑﻌدی( ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.
ﻗدم ﺳوم ﺛﺑت ﺷرﮐت :اﻧﺗﺧﺎب و ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺎم ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎﯾد ﻧـﺎم ﺷـرﮐت را در ﻓـرم )ﻧـﺎم و ﻧـوع ﺷـﺧص ﺣـﻘوﻗﯽ( وارد ﮐﻧﯾد .در اﯾن ﻗـﺳﻣت ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ ﺗـرﺗﯾب
اوﻟـوﯾت  ۵ﻧـﺎم ﺑـرای ﺷـرﮐت اﻧـﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ﺗـﺎ از ﺑﯾن آن ھـﺎ ﯾﮑﯽ ﺗـﺄﯾﯾد ﺷـود .اﻧـﺗﺧﺎب اﺳـم ﺑـرای ﺷـرﮐت
ﺑﺎﯾد و ﻧﺑﺎﯾد ھﺎی ﺧﺎص ﺧود را دارد.
اول اﯾن ﮐﮫ اﯾن اﺳـم ﻧـﺑﺎﯾد ﺗﮑراری ﺑـﺎﺷـد و ھﻣﭼﻧﯾن اﺳـﺗﻔﺎده از اﺳـﺎﻣﯽ ﻣـﺧﻔف ﺷـده ﮐﮫ ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ
ادارهھـﺎی دوﻟﺗﯽ اﺳـت ﻣﻣﮑن ﻧﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد و ﺗـﻧﮭﺎ ﺑـﺎ ﮐﺳب ﻣـﺟوز از آن ھـﺎ اﻣﮑﺎن ﭘـذﯾر اﺳـت و ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧـﺎم ھـﺎی ﺧـﺎرﺟﯽ ﻓـﻘط ﺑـﮫ ﻧـﻣﺎﯾﻧده ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ ﺷـرﮐت ھـﺎ داده ﻣﯽ ﺷـود ﺑـﺎ ﺗـوﺟـﮫ ﺑـﮫ ﺑـرﮔـﮫ ﻧـﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ آﻧـﮭﺎ از
ﺷرﮐت ﻣﺎدر .در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﯾﮏ ﮐد رھﮕﯾری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود.
ﻗدم ﭼﮭﺎرم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﺗﻌﯾﯾن و ﺷرح ﻣوﺿوع ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻣـدت و ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت ،اطـﻼﻋـﺎت ﻣـورد ﻧﯾﺎز در ﻣـرﺣـﻠﮫ ﺑـﻌدی اﺳـت .در ﻣـورد اﯾن اطـﻼﻋـﺎت ﻗـﺑﻼً
ﺑـﺎ ﺷـرﮐﺎء و ﺳـﮭﺎﻣـداران ﺧـود ﻣـﺷورت ﮐﻧﯾد .ﺑـرای ﻣـﺷﺧص ﮐردن ﻣـدت ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺷـرﮐت ﯾﮑﯽ از
ﮔـزﯾﻧﮫ ھـﺎی ﻣﺣـدود ﯾﺎ ﻧـﺎﻣﺣـدود را ﺑـﺎﯾد اﻧـﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .اﻣـﺎ ﺑـرای راﺣﺗﯽ در اﻧـﺗﺧﺎب ﻣـوﺿـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت,
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﺑـرای ﻣـﺛﺎل ﻓـﻌﺎﻟﯾتھـﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،آﻣـوزﺷﯽ و ﭘـژوھﺷﯽ و ﻣـوارد دﯾﮕر در اﯾن ﻓﮭـرﺳـت ﮔـﻧﺟﺎﻧـده ﺷـدهاﻧـد.
ﯾﺎدﺗـﺎن ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﺑـرﺧﯽ از ﻓـﻌﺎﻟﯾتھـﺎ ﻧﯾﺎز ﺑـﮫ ﻣـﺟوز دارد ﮐﮫ ﺑـرای ﺛـﺑت ﺷـرﮐت آن را ھـم ﺑـﺎﯾد ﺗﮭﯾﮫ
ﮐﻧﯾد.
ﻗدم ﭘﻧﺟم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺷرﮐت ﯾﺎ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
اﯾن ﻗـﺳﻣت ﺑـﺎ ﻣـﺷﺧﺻﺎت ﻣـرﮐز اﺻﻠﯽ در ﺳـﺎﯾت ﻣـﻌرﻓﯽ ﺷـده اﺳـت .در اﯾﻧﺟﺎ ﻻزم اﺳـت ﻧـﺷﺎﻧﯽ ای
ﺑـرای ﻣﺣـل دﻓـﺗر ﺷـرﮐت اراﺋـﮫ ﺑـدھﯾد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺷـﻣﺎره ﺗـﻣﺎس و ﮐدﭘﺳـﺗﯽ ﮐﮫ ﺑـﺎﯾد ﮐد ﭘﺳـﺗﯽ ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ ﮐد
ﭘﺳﺗﯽ روی ﻗﺑوض و آدرس ﺷرﮐت و ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﻣﺧواﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﮔـر ھـﻧوز ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑـرای ﺷـرﮐت اﻧـﺗﺧﺎب ﻧﮑردهاﯾد ,ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﻧـﺷﺎﻧﯽ ﻣـﻧزل ﺧـود ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷـرﮐﺎء ﯾﺎ
ﺳـﮭﺎﻣـداران را در اﯾن ﺑـﺧش ﺛـﺑت ﮐﻧﯾد .ﺑـﮫ ﯾﺎد داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷﯾد ﺗـﻣﺎم ﻣـدارﮐﯽ ﮐﮫ از طـرف اداره ﺛـﺑت
ﺷرﮐتھﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧواھد آﻣد.

02188600923

www.zehnenaab.com

info@zehnenaab.com

تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

موسسه ثبتی ذهن ناب

ثبت شرکت

ﻗدم ﺷﺷم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾزان و ﻧوع ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
در ﺑـﺧش ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـﺧص ﺣـﻘوﻗﯽ ﺳـﺎﯾت اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺑـﺎﯾد ﺗﮑﻠﯾف ﻣﯾزان ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐت را
ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد .در ﺷرﮐت ھﺎی ﺳﮭﺎﻣﯽ ﺗﻌداد ﺳﮭم و ارزش اﺳﻣﯽ آن ھم در اﯾن ﻓرم وارد ﻣﯽﺷود.
ﺑـرای ﺛـﺑت ﯾﮏ ﺷـرﮐت ﺑـﺎ ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﻣﺣـدود ﺣـداﻗـل ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﻣـورد ﻧﯾﺎز  ١٠٠ھـزار ﺗـوﻣـﺎن اﺳـت .ﺑـﺎ اﯾن
ﺣﺎل ﻣﺑﻠﻎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﺗﺎ ﺣدودی ﻧﺷﺎﻧﮫ ای از اﻋﺗﺑﺎر ﺷرﮐت اﺳت.
ﺑـﻧﺎﺑـراﯾن ﻋـده ای ﺑـرای آﻏـﺎز ﺑـﮫ ﮐﺎر ﺷـرﮐت ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ  ١٠ﻣﯾﻠﯾون ﺗـوﻣـﺎﻧﯽ در ﻧـظرﻣﯽ ﮔﯾرﻧـد )ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﻣوﮐل ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت(.
ﻗدم ھﻔﺗم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﻣﻌرﻓﯽ ﺷرﮐﺎء و ﯾﺎ ﺳﮭﺎﻣداران
ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎﯾد در ﻓـرﻣﯽ ﮐﮫ در ﻣـرﺣـﻠﮫ ﺑـﻌد ﭘﯾش روﯾﺗﺎن ﻗـرار ﻣﯽ ﮔﯾرد ﻣـﺷﺧﺻﺎت ﺳـﮭﺎﻣـداران و اﻋـﺿﺎی
اﺻﻠﯽ ﺷرﮐت را وارد ﮐﻧﯾد.
اﮔـر ﺗـﻌداد اﯾن اﻓـراد ﺑﯾش از  ١۵٠ﻧـﻔر ﺷـود ﺑـﺎﯾد ﻓـرﻣﯽ را ﮐﮫ از ﭘﯾش در ﺳـﺎﯾت ﺑـﺎرﮔـذاری ﺷـده
درﯾﺎﻓـت و اﺳـﺎﻣﯽ و ﻣـﺷﺧﺻﺎت اﻓـراد را در آن وارد ﮐﻧﯾد و در  CDﻓـﺎﯾل اﮐﺳل آن را ﺑـﺎرﮔـذاری
ﮐﻧﯾد و ﺑرای اداره ﺛﺑت ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
در اﯾن ﺑـﺧش اطـﻼﻋـﺎت ﺷـﻧﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ای و ھﻣﭼﻧﯾن آدرس ﭘﺳـﺗﯽ و ﺷـﻣﺎره ﺗـﻣﺎس اﯾن اﻓـراد ﺛـﺑت و ذﺧﯾره
ﻣﯽﺷود.
ﻗدم ھﺷﺗم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﻣﺷﺧص ﺷدن ﻣﯾزان ﺳﮭﺎم ﯾﺎ ﺳﮭم اﻟﺷرﮐﮫ ﺷرﮐﺎء ﯾﺎ ﺳﮭﺎﻣداران
ﮔـﺎم ﺑـﻌدی ﭘـر ﮐردن اطـﻼﻋـﺎت ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﺳـﮭﺎم و ﺳـرﻣـﺎﯾﮫ ﺷـرﮐﺎء و ﺳـﮭﺎﻣـداران اﺳـت .ﺑـﺎ اﻧـﺗﺧﺎب ﻧـﺎم
ھـر ﯾﮏ از اﻋـﺿﺎء ﻣـﺷﺧص ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ آن ﻓـرد ﭼـﮫ ﺗـﻌداد ﺳـﮭﺎم دارد .ﻧـوع ﺳـﮭﺎم در ﺣﻘﯾﻘت ﮔـزﯾﻧﮫ
ای اﺳت ﮐﮫ در آن ﻧﻘدی ﯾﺎ ﻏﯾر ﻧﻘدی ﺑودن ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود.
ﺳـﻣت اﺷـﺧﺎص و ارﺗـﺑﺎط آن ھـﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑدﯾﮕر در ﻓـرم ھـﺎی ﻣـراﺣـل ﺑـﻌد ﺛـﺑت ﻣﯽ ﺷـود .ﻣـﻧظور از ارﺗـﺑﺎط
اﺷـﺧﺎص ﺑـﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ,ﻣـﺷﺧص ﺑـودن وﮐﯾل و ﻣـوﮐل و ﻗﯾم ﻗـﺎﻧـوﻧﯽ و وﻟﯽ و … در ارﺗـﺑﺎط ﺑـﺎ ﺷـرﮐﺎء و
ﺳﮭﺎﻣداران و اﻋﺿﺎی ﺷرﮐت اﺳت.
ﻗدم ﻧﮭم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﻣﻌرﻓﯽ ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
اﮔـر ﻗـرار اﺳـت ﺷـرﮐت ﺷـﻣﺎ ﺷـﻌﺑﮫ ھـﺎﯾﯽ ھـم داﺷـﺗﮫ ﺑـﺎﺷـد ﻻزم اﺳـت در ﻓـرم ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ اﯾن ﻗـﺳﻣت
ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﺷﻌب وارد ﺷود.
اﻟـﺑﺗﮫ درﺻـورﺗﯽ ﮐﮫ ھـﻧوز ﺗﮑﻠﯾﻔﯽ ﺑـرای اﯾن ﻣـوﺿـوع از طـرف ﺳـﮭﺎﻣـداران روﺷـن ﻧﺷـده ﺑـﺎﺷـد ﻣﯽ
ﺗـوان ﻣـﻌرﻓﯽ ﺷـﻌب را ﺑـﮫ زﻣـﺎﻧﯽ دﯾﮕر ﻣـوﮐول ﮐرد و در ﻓـرم ﻗـﺳﻣت ﺷـﻌب ,ﮔـزﯾﻧﮫ ﻣـرﺑـوط ﺑـﮫ ﻧـداﺷـﺗن
ﺷﻌب را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.
ﺑـﻌد از روﺷـن ﮐردن ﺗﮑﻠﯾف ﺷـﻌب ﺷـرﮐت و ﺳـﻣت اﺷـﺧﺎص در آن ,ﺑـﺎﯾد ﺑـﮫ ﺳـراغ ﺗﻌﯾﯾن ﺳـﺎل ﻣـﺎﻟﯽ
ﺷرﮐت ﺑروﯾد و در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد ﻓرم ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻورﺗﺟﻠﺳﮫ را ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
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ﻗدم دھم ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﺗﻧظﯾم و ﺗﺻوﯾب اوراق ﺷﺧﺻﯾت ﺣﻘوﻗﯽ
ﭘــس از ﺗــﺄﯾﯾد اطــﻼﻋــﺎت ،از ﺷــﻣﺎ ﺧــواﺳــﺗﮫ ﻣﯽﺷــود ﮐﮫ اﺳــﺎﺳــﻧﺎﻣــﮫ و ﺷــرﮐﺗﻧﺎﻣــﮫ و ﺻــورﺗﺟــﻠﺳﮫ و
اظـﮭﺎرﻧـﺎﻣـﮫ را در ﺳـﺎﯾت ﺑـﺎرﮔـذاری ﮐﻧﯾد .اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ و ﺷـرﮐﺗﻧﺎﻣـﮫ ﺷـرﮐت ھـﺎ ,ﻓـرم ھـﺎی ﭘﯾش ﻓـرض
دارﻧـد ﮐﮫ ﻓـﻘط ﺑـﺎﯾد آن ھـﺎ را ﭘـر ﮐﻧﯾد و در ﻧـﮭﺎﯾت اﮔـر ﺧـواﺳـﺗﯾد ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﻗـواﻧﯾن ﻣـﺧﺻوص ﺷـرﮐت
ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻧﯾد.
ﺣـﺎﻻ ﺑـﺎﯾد ﺗـﺻوﯾری ﺑـراﺑـر اﺻـل ﺷـده از اﺳـﺎﺳـﻧﺎﻣـﮫ ﺧـود را در ﺳـﺎﯾت اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ ﺑـﺎرﮔـذاری
ﮐﻧﯾد .از اﯾﻧﺟﺎ ﺑـﮫ ﺑـﻌد ﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺗـﺎن ﺗـﻣﺎم اﺳـت و ﻓـﻘط ﺑـﺎﯾد ﻣـﻧﺗظر ﺑـﺎﺷﯾد ﺗـﺎ اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ھـﺎ از
ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھد ﻣدارک را ﺑرای آن ھﺎ ارﺳﺎل ﮐﻧﯾد.
ﺑـﻧﺎ ﺑـﮫ ﺗﺟـرﺑـﮫ ای ﮐﮫ ﻣـﺎ دارﯾم اﯾن ﻓـرم ھـﺎی ﭘﯾش ﻓـرض ﺑـرای ھـﻣﮫ ﺟـواﺑـﮕو ﻧـﺧواھـد ﺑـود ﭼـون اﯾن ﻓـرم
ھـﺎ ﻓـرم ھـﺎی ﭘـﺎﯾﮫ ای ﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد ﮐﮫ ﺑـﺎﯾد ﺗـوﺳـط وﮐﯾل ﯾﺎ ﻣـﺷﺎور ﺷـﻣﺎ را راھـﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐرد و ﺳﯾﺳﺗم ﻗـﺎدر ﺑـﮫ
اﯾن ﻣﺳـﺋﻠﮫ ﻧﻣﯽ ﺑـﺎﺷـد .ﺷـﻣﺎ ﺑـﺎ ﻣـﺷﺎوره ﺑـﺎ ﻣـﺷﺎوران ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب ﻣﯽ ﺗـواﻧﯾد ﺑـﮫ ﻣـوارد ﺟـﺎﻣـﻊ
دﺳت ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﺑرﺧورد ﻧﮑﻧﯾد.
ھـر ﻣﺷﮑل ﺷـﻣﺎ ﺑـرای ﺷـﻣﺎ ھـزﯾﻧﮫ ﺑـر ﺧـواھـد ﺑـود ﮐﮫ در اﯾن راﺳـﺗﺎ ﻣـوﺳـﺳﮫ ﻣـﺎ ﺑـﮫ ﺷـﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﺷـﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺧواھد ﮐرد.
ﻗدم آﺧر ﺛﺑت ﺷرﮐت :ﭘرداﺧت ھﺎی ﻗﺎﻧوﻧﯽ و اﺧذ ﻣوارد ﻗﺎﻧوﻧﯽ
ﺑـﻌد از ﺗـﺄﯾﯾد ﺗـﻣﺎم ﻣـدارک ,ﺷـﻣﺎره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺑـﮫ ﺷـﻣﺎ داده ﻣﯽﺷـود .ﺑـﺎ درﯾﺎﻓـت اﯾن ﺷـﻣﺎره ,ﻓـﻘط ﯾﮏ
ﻗـدم ﺗـﺎ آﻏـﺎز ﻓـﻌﺎﻟﯾت ﺷـرﮐت ﺗـﺎن ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣـﺎﻧـد .ﺑـﺎﯾد آﮔﮭﯽ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت را در روزﻧـﺎﻣـﮫ رﺳﻣﯽ ﭼـﺎپ
ﮐﻧﯾد .ﺷـﻣﺎ در آﯾﻧده ﺑـرای ھـرﮐﺎری ﮐﮫ ﺑـﺧواھﯾد اﻧـﺟﺎم دھﯾد اﺻـل ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ﺑـراﺑـر اﺻـل اﯾن آﮔﮭﯽ را
ﻻزم دارﯾد.
در آﮔﮭﯽ ای ﮐﮫ ﭼـﺎپ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد اطـﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﻣـورد ﻧـﺎم ﺷـرﮐت ،ﻧـوع ﻓـﻌﺎﻟﯾت و اطـﻼﻋـﺎﺗﯽ از اﯾن
دﺳـت را ﻣـطرح ﻣﯽﮐﻧﯾد .ﺣـدود  ١۴روز ﮐﺎری ﺑـﻌد از ﻣـراﺟـﻌﮫ ﺷـﻣﺎ ﺑـﮫ دﻓـﺗر روزﻧـﺎﻣـﮫ رﺳﻣﯽ آﮔﮭﯽ
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت در آن درج ﻣﯽ ﺷـود .ﺑـﻌد از ﺗـﺣوﯾل روزﻧـﺎﻣـﮫ ھـﺎ و ﮐﻠﯾﮫ ﻣـدارک از اداره ﺛـﺑت ﺷـرﮐت
ھﺎ ﺑﺎﯾد دﻓﺎﺗر ﭘﻠﻣپ روزﻧﺎﻣﮫ و ﮐل را از اداره ﺛﺑت ﺷرﮐت ھﺎف درﺧواﺳت و اﺧذ ﻧﻣﺎﺋﯾد.
ﺗـﺑرﯾﮏ ﻣﯽﮔـوﯾﯾم ,ﮐﺎر ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ﺷـﻣﺎ در ﯾﮏ دوره  ٢٠روزه ﺑـﮫ ﭘـﺎﯾﺎن رﺳﯾده اﺳـت و ﺷـرﮐت را
ﺛﺑت ﮐرده اﯾد و ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را ﺷروع ﮐﻧﯾد.
ﭼرا ﻣوﺳﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھن ﻧﺎب ؟
ﺛـﺑت ﺷـرﮐت ذھـن ﻧـﺎب در ﺳـﺎل  1390ﺑـﺎ ﻣـدﯾرﯾت آﻗـﺎی ﮐﺎﻣﯾﺎر ﮐﺑرﯾﺗﯽ و ﮔـروھﯽ از ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﺣـوزه ﺛﺑﺗﯽ ﺑـﺎ ھـدف اراﺋـﮫ ﺧـدﻣـﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺛﺑﺗﯽ ﺗـﺎﺳﯾس ﺷـده اﺳـت .از اﯾن رو ﺑـﺎ وﺟـود ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن
ﺑـﺎ ﺗﺟـرﺑـﮫ اﯾن اطﻣﯾﻧﺎن در ﺑﯾن ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﺣـﺎﺻـل ﺷـده اﺳـت ﮐﮫ ﺧـدﻣـﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻣـوﺳـﺳﮫ اراﺋـﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﺎﻣـﻼً
ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺣــرﻓــﮫ ای ﺑــﺎ رﻋــﺎﯾت ﺗــﻣﺎم ﻣــوازﯾن ﻓﻧﯽ و ﺣــﻘوﻗﯽ اﻧــﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد .ھــﻣواره ﻣﺷــﺗری
ﻣـداری و اﺳـﺗﻔﺎده از روش ھـﺎی ﻧـوآوراﻧـﮫ و ﺧـﻼق در اﻧـﺟﺎم اﻣـور ﺛﺑﺗﯽ در ﺧـط و ﻣﺷﯽ ﺛـﺑت ﺷـرﮐت
ذھن ﻧﺎب ﻗرار دارد.
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زﻣـﺎن ﮔـراﻧـﺑﮭﺎﺗـرﯾن ﻣـﻧﺑﻊ ھـر ﺷـﺧص و ﺷـرﮐت اﺳـت ﻟـذا ﺑـﮫ وﻗـت ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﺧـود ارزش و اﺣـﺗرام ﻣﯽ
ﮔـذارﯾم و در ﭘﯾﺷﺑرد اھـداف ﺷـﻣﺎ ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﮔـراﻣﯽ ﺗـﻣﺎم ﺗـﻼش ﺧـود را ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣـﺎن
ﻣﻣﮑن اﻣور ﺛﺑﺗﯽ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ را اﻧﺟﺎم دھﯾم.
ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ذھن ﻧﺎب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣوﺳﺳﺎت ﺛﺑﺗﯽ دارد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
زﻣﺎن ﺑﻧدی ﭘروﻧده
اھﻣﯾت زﯾﺎدی ﺑـﮫ وﻗـت ﻣﺷـﺗری ﻣﯽ دھﯾم و ﺑـراﯾﻣﺎن ﻗـﺎﺑـل اﺣـﺗرام اﺳـت ,ﻟـذا در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣـﺎن ﻣﻣﮑن
اﻣور ﺛﺑﺗﯽ ﻣﺷﺗرﯾﺎن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﯾم.
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری
در ﻗـﺑﺎل ﺧـدﻣـﺎﺗﯽ ﮐﮫ اراﺋـﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و اﻧـﺟﺎم ﮐﺎر ﺛﺑﺗﯽ ﻣﺷـﺗرﯾﺎن ﻣﺳـﺋوﻟﯾت ﭘـذﯾر ھﺳـﺗﯾم و اوﻟـوﯾت ﮐﺎری
ﻣﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﺷﺗری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
از ﻟﺣﺎظ ھزﯾﻧﮫ
ﺷـﻔﺎﻓﯾت در ھـزﯾﻧﮫ ﺑـرای ﻣﺷـﺗرﯾﺎن اوﻟـوﯾت ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب اﺳـت و ﺗـﻣﺎم ھـزﯾﻧﮫ ھـﺎ ﺑـﮫ ﺻـورت
ﻣرﺣﻠﮫ ای و ﭘﯾﺷرﻓت ﮐﺎر درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﯾﻔﯾت ﺧدﻣﺎت
ﺗﺟـرﺑـﮫ و ﺗـﺧﺻص ﺑـﺎﻻی ﻣـﺷﺎورﯾن و ﮐﺎرﺷـﻧﺎﺳـﺎن ﻣـﺎ در ﻣـوﺳـﺳﮫ ﺛﺑﺗﯽ ذھـن ﻧـﺎب ﻣـوﺟـب ارﺋـﮫ ﮐﯾﻔﯾت
ﺑﺎﻻی ﺧدﻣﺎت ﺷده اﺳت .دوﺑﺎره ﮐﺎری ﻧدارﯾم.
ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﺛﺑﺗﯽ
اراﺋـﮫ ﻣـﺷﺎوره ﮐﺎﻣـﻼً ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺣـرﻓـﮫ ای ﺗـوﺳـط ﺑﮭـﺗرﯾن ﮐﺎرﺷـﻧﺎس اﻣـور ﺛﺑﺗﯽ ﺑـﺎ ﺗﺟـرﺑـﮫ ﺑﯾش از
ﯾﮏ دھﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت در زﻣﯾﻧﮫ ﺛﺑت ﺷرﮐت و ﺑرﻧد.
رﺿﺎﯾت ﻣﺷﺗرﯾﺎن
ﺟﮭــت ﮔﺳــﺗرش ﻓــﻌﺎﻟﯾت ﻣــوﺳــﺳﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﻣــدﯾرﯾت ﺑــر ﻣــﺣورﯾت رﺿــﺎﯾﺗﻣﻧدی ﻣﺷــﺗری
)ﻣﺷﺗری ﻣداری( اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﮔﯾرد.
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