
تبدیل شرکت - تبدیل نوع شرکت موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
تـبدیل شـرکت یا تـبدیل نـوع شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص کھ دارای پـروسـھ تنظیم 

صورتجلسھ و اصالح اساسنامھ و مجامع شرکت می باشد تشریح اعالم ھزینھ و مدارک ثبتی. 
در ابـتدا بـرای مـطلب تـبدیل شـرکت و یا بـھ عـبارتی تـبدیل نـوع شـرکت بـھ مـفاھیم اسـاسی از جـملھ 
تـبدیل شـرکت مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص و ھـزینھ تـبدیل شـرکت و صـورتجـلسھ تـبدیل نـوع 
شـرکت و مـدارک تـبدیل نـوع شـرکت و مـراحـل تـبدیل نـوع شـرکت بـھ صـورت مـفصل می پـردازیم. تـا 

پایان مطلب با ما ھمراه شوید. 

 
اشتراکات و تفاوت ھای شرکت سھامی خاص و با مسئولیت محدود 

بـھ صـورت جـزء بـھ جـزء بـھ تـوضیح اشـتراکات و تـفاوت ھـای این دو نـوع شـرکت می پـردازیم تـا بـا 
دلیل قانع کننده بتوانیم تبدیل نوع شرکت را انجام دھیم: 
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اشتراکات شرکت سھامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود 
موارد مشابھ در شرکت ھای سھامی خاص و شرکت ھای مسئولیت محدود بھ شرح زیر می باشد: 

از تـشابـھات این دو نـوع شـرکت می تـوان بـھ حـداقـل سـرمـایھ آن ھـا اشـاره نـمود کھ بـرای ثـبت •
ھر دو نوع شرکت بھ حداقل یک میلیون لایر معادل ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر سرمایھ نیاز است. 

شـباھـت دیگر این دو نـوع شـرکت بـھ افـزایش سـرمـایھ آن ھـا بـر می گـردد, کھ در ھـر دو شـرکت •
اختیاری است. 

حـق رای در شـرکت سـھامی خـاص بـھ تـعداد سـھام شـخص و در شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـھ •
نسبت سرمایھ می باشد. 

تفاوت ھای شرکت سھامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود 
تفاوت ھای شرکت سھامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود بھ قرار زیر می باشد: 

از نظر حداقل تعداد شرکاء مسئولیت محدود ٢ شریک و سھامی خاص ٣ سھامدار می باشد. •
در شـرکت سـھامی خـاص سـرمـایھ بـھ سـھام تقسیم گشـتھ و مسـئولیت صـاحـبان سـھام محـدود بـھ •

مـبلغ اسمی سـھام آنـھاسـت, امـا در شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـھ اینگونـھ نـخواھـد بـود و شـرکاء 
فقط تا میزان سرمایھ خود مسئول قروض و تعھدات شرکت ھستند. 

انـتخاب روزنـامـھ کثیراالنـتشار در شـرکت سـھامی خـاص اجـباری و در شـرکت بـا مسـئولیت •
محدود اختیاری می باشد. 

در شــرکت ســھامی خــاص انــتخاب بــازرس اصلی و علی الــبدل اجــباری امــا در شــرکت بــا •
مسئولیت محدود اختیاری می باشد. 
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مـدت تـصدی اعـضاء ھیئت مـدیره در شـرکت سـھامی خـاص حـداکثر دو سـال و در شـرکت بـا •

مسـئولیت محـدود محـدودیتی نـداشـتھ و می تـوانـند بـرای مـدتی محـدود و یا نـامحـدود انـتخاب 
گردند. 

سـھامـداران شـرکت سـھامی خـاص مکلفند حـداقـل ٣۵ درصـد از سـرمـایھ اولیھ را در حـساب •
شـرکت تـادیھ نـموده و گـواھی بـانکی مـربـوطـھ را بـھ ھـنگام تـاسیس شـرکت بـھ مـرجـع ثـبت شـرکت 
ھـا تسـلیم نـمایند. یعنی ۶۵ درصـد بـاقیمانـده سـرمـایھ در تعھـد سـھامـداران بـاقی می مـانـد. امـا در 
شـرکت بـا مسـئولیت محـدود، سـرمـایھ اولیھ تـنھا در اسـاسـنامـھ قید می گـردد و نیازی بـھ تـادیھ 

مبلغ در بانک نمی باشد. 
اعـضاء ھیئت مـدیره در شـرکت سـھامی خـاص الـزامـاً از سـھامـداران ھسـتند, امـا در شـرکت بـا •

مسئولیت محدود می توانند از میان شرکاء یا خارج انتخاب شوند. 
شـرایط احـراز حـدنـصاب در مـجامـع عـمومی در شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـا شـرایط بیشتری •

رو بھ روست. 
مـجامـع عـمومی در شـرکت سـھامی خـاص تـوسـط ھیئت مـدیره ای مـرکب از یک رئیس و دو •

نـاظـر و یک منشی کھ از بین سـھامـداران (منشی جـلسھ می تـوانـد خـارج از سـھامـداران بـاشـد) 
انـتخاب می شـونـد، اداره می گـردد. در شـرکت بـا مسـئولیت محـدود چـنانـچھ تـعداد شـرکا از ١٢ 

نفر بیشتر باشد، مجامع عمومی توسط ھیئت ناظر تشکیل می گردد. 
واگـذاری سـھم الشـرکھ در شـرکت ھـای بـا مسـئولیت محـدود بـا تـوافـق سـھ چـھارم شـرکاء و ثـبت •

در دفـترخـانـھ اسـناد رسمی انـجام می شـود ولی در شـرکت ھـای سـھامی خـاص بـھ شکل نـقل و 
انتقال عادی سھام صورت می گیرد. 

در مـورد نـقل و انـتقال سـھم الشـرکھ نیز در شـرکت ھـای بـا مسـئولیت محـدود تـنھا از طـریق •
تشکیل مجـمع قـابـل انـجام می بـاشـد, امـا در شـرکت سـھامی خـاص بـرای نـقل و انـتقال سـھام ابـتدا 
واگـذار کنندگـان و گیرنـدگـان سـھام بـھ اداره دارایی مـربـوط بـھ حـوزه مـالیاتی شـرکت مـراجـعھ 
نـموده و پـس از اخـذ گـواھی, ۴ درصـد مـالیات نـقل و انـتقال سـھام و سـپس دفـتر نـویسی دفـاتـر نـقل 

و انتقال و دفاتر سھام تکمیل گردد، امور نقل و انتقال را بھ انجام می رسانند. 
چـنانـچھ سـھم الشـرکھ غیرنـقدی تـوسـط شـرکاء آورده شـود، تـقویم آن تـوسـط شـرکاء انـجام گـرفـتھ و •

در این خـصوص دارای مسـئولیت می بـاشـند. تـقویم آورده غیرنـقدی در شـرکت سـھامی خـاص 
نیز با کارشناس رسمی دادگستری خواھد بود. 

تقسیم سـود در شـرکت ھـای سـھامی خـاص بـھ نسـبت تـعداد سـھام و در شـرکت ھـای بـا مسـئولیت •
محدود بھ نسبت سرمایھ آن ھا می باشد. 

تبدیل نوع شرکت 
بـھ اسـتناد بـھ مـاده ١٠ الـحاقی بـھ نـظامـنامـھ راجـع بـھ مـواد ١٩۶، ١٩٧ و ١٩٩ قـانـون تـجارت کھ بـا 

تایید رئیس قوه قضائیھ ھمراه بوده است، مواد زیر تصویب گردید: 
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تبدیل نوع شرکت و بدھی مالیاتی شرکت ھا 

کلیھ شـرکت ھـای تـجاری ثـبت شـده در سـامـانـھ ثـبت شـرکت ھـا شھـر مـربـوطـھ می تـوانـند در صـورت 
عـدم مـمنوعیت ھـای قـانـونی (عـدم بـدھکاری مـالیاتی و ٢ شـغلھ بـودن مـدیر عـامـل و مـواردی از این 

قبیل)، بدون منحل نمودن و تغییر ھویت بھ نوع دیگری از شخصیت ھای حقوقی تبدیل شوند. 

الزامات تبدیل مسئولیت محدود بھ سھامی خاص 
تـبدیل مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص بـا رعـایت مـواد اسـاسـنامـھ و یا شـرکتنامـھ و سـایر مـقررات 

می بایست بھ تصویب رکن صالحیت دار داخلی شرکت برسد. 
شرایط عمومی تبدیل شرکت ھا بھ یکدیگر بھ قرار زیر می باشد: 

شخصیت حـقوقی بـاید حـداقـل الـزامـات قـانـونی نـوع جـدید شـرکت مـانـند تـعداد شـرکاء و یا میزان 1.
سرمایھ را داشتھ باشد. 

حـداقـل دو سـال از تـاریخ بـھ ثـبت رسیدن شـرکت گـذشـتھ بـاشـد و در خـصوص شـرکت ھـای 2.
سھامی دو ترازنامھ مالی شرکت را بھ تصویب رسانده باشند. 

تمامی سرمایھ شرکت تادیھ و ثبت شده باشد و کلیھ سرمایھ شرکت پرداخت شده باشد. 3.

ممنوعیت ھای مالیاتی بھ دلیل بدھی و یا غیرفعال بودن نداشتھ باشد. 4.

تـبدیل شـرکت بـھ مـوجـب حکم یا دسـتور قـضایی مـمنوع نشـده بـاشـد و دادگـاھی این مـوضـوع را 5.
منع نکرده باشد. 
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مورد غیرقابل تبدیل بودن نوع شرکت 

شـرکت ھـای تـجاری بـعد از انـحالل و در دوره تصفیھ قـابـل تـبدیل نیستند بـھ این معنی از زمـانی کھ 
شرکت را منحل می کنید دیگر اجازه تبدیل نوع شرکت را ندارند. 

حدنصاب تشکیل جلسھ مجمع تبدیل نوع شرکت 
تـبدیل شـرکت مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص و بـالعکس بـا رعـایت حـدنـصاب ھـای قـانـونی مـجامـع 

عمومی و اساسنامھ صورت می گیرد. 

مجوز تبدیل نوع شرکت 
بـا تـوجـھ بـھ مـوضـوع فـعالیت شـرکت, شـرکت ھـایی کھ مـوضـوع اسـاسـنامـھ آن ھـا مـجوزی می بـاشـد 

بعد از اخذ مجوز تبدیل شرکت و موارد قانونی می توانند این تغییر اعمال کند. 
یا از لـحاظ قـانـونـب چـنانـچھ تـبدیل شـرکت از لـحاظ مـاھیت و مـوضـوع فـعالیت بـھ اخـذ مـجوز از 
دسـتگاه ھـای اجـرایی نیاز داشـتھ بـاشـد، دسـتگاه مـتولی بـا رعـایت مـاده ۵٧ قـانـون رفـع مـوانـع تـولید 
رقـابـت پـذیر و ارتـقای نـظام مـالی کشور مـصوب سـال ١٣٩۴ و سـایر مـقررات اقـدام بـھ قـدور مـجوز 

نموده و متقاضی مراتب را بھ مرجع ثبت شرکت ھا ارائھ می دھد. 
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دارایی غیرنقدی در تبدیل نوع شرکت 

می بـایست صـورت دارایی غیرنـقدی شـرکت بـھ تـایید کارشـناس رسمی دادگسـتری رسیده بـاشـد و بـھ 
مـرجـع ثـبت شـرکت ھـا ارائـھ و بـھ آگھی رسیده بـاشـد و ھمچنین شـرکت ھـایی کھ دارای تـرازنـامـھ و 

صورت مالی ھستند، باید مراتب را بھ تایید حسابدار رسمی رسانده باشند. 

ثبت برند و مالکیت ھا بعد از تبدیل نوع شرکت 
تعھـدات، قـراردادھـا و اسـناد شـرکت مـن جـملھ اسـناد مـالکیت از جـملھ ثـبت بـرنـد و ثـبت اخـتراعـات 
انـجام شـده، امـوال غیرمـنقول و مـالکیت فکری، امتیازات و مـجوز ھـا بـعد از تـبدیل، مـعتبر و در 

برابر دستگاه ھای اجرایی و مراجع رسمی قضائی و غیرقضائی قابل اسناد می باشند. 

نام شرکت بعد از تبدیل نوع شرکت 
بـعد از تـبدیل شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص می بـایست در کلیھ اوراق نـام شـرکت بـعد 
از تـبدیل و سـرمـایھ شـرکت بـھ ھـمراه شـناسـھ ملی سـابـق و شـماره ثـبت جـدید ذکر گـردد یا بـھ عـبارتی 
شـرکت ھـای تـبدیل شـده بـاید در کلیھ اسـناد خـود در ادامـھ نـام شـرکت، نـوع جـدید را بـا ھـمان شـناسـھ 
ملی قبلی اعـالم نـمایند و تـوجـھ داشـتھ بـاشید بـعد از تـبدیل نـوع شـرکت شـماره ثـبت شـرکت تغییر 

خواھد کرد. 

بعد از تبدیل نوع شرکت چھ زمانی تنفس ایجاد می شود 
شـرکت تـبدیل شـده حـداقـل پـس از گـذشـت مـدت ٢ سـال از تـاریخ ثـبت تـبدیل، می تـوانـد بـا رعـایت 
مـقررات، درخـواسـت مجـدد تـبدیل بـھ سـایر شـرکت ھـا را داشـتھ بـاشـد (شـرکت سـھامی خـاص تـبدیل 

شده نمی تواند درخواست تبدیل بھ شرکت سھامی عام را داشتھ باشد) 
تسریع در تبدیل نوع شرکت 

جھـت تسھیل و تسـریع در اجـرای این دسـتورالـعمل و رفـع ابـھامـات مـوجـود، کمیسیونی بـا ریاسـت 
مـعاون امـور اسـناد سـازمـان ثـبت اسـناد و امـالک کشور و عـضویت نـمایندگـان تـام الختیار مـعاونـت 
حـقوقی و امـور مجـلس قـوه قـضائیھ، وزارت تـعاون، کار و رفـاه اجـتماعی، وزارت امـور اقـتصاد و 
دارایی، اداره کل ثــبت شــرکت ھــا مــوســسات غیرتــجاری و اتــاق بــازرگــانی، صــنایع، مــعادن و 

کشاورزی ایران در سازمان ثبت تشکیل می گردد. 
تـبصره ١: تصمیم گیری در این کمیسیون بـا اکثریت آراء بـوده و تصمیمات بـرای مـرجـع ثـبت الزم 

االتباع خواھد بود. 
تـبصره ٢: درصـورت تشخیص ریاسـت کمیسیون، از نـمایندگـان تـام االختیار دسـتگاه ھـای اجـرایی 

ذیربط و مدیر درخواست کننده، برای شرکت در جلسھ دعوت بھ عمل می آید. 

زمان عملی شدن تبدیل نوع شرکت 
تـبدیل شـرکت از تـاریخ ثـبت مـحقق می شـود یا بـھ عـبارتی از زمـانی کھ صـورتجـلسھ تـبدیل نـوع 

شرکت آگھی ثبتی شود قابل استناد می باشد. 
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مراحل تبدیل نوع شرکت 

در ابــتدا شــرکت از مجــمع عــمومی فــوق الــعاده دعــوت بــھ عــمل آورده و مــوارد زیر را طی 
صورتجلسھ ای مورد شور و مشورت قرار می دھد: 

نام، نوع جدید، موضوع فعالیت و مدت شرکت باید ذکر شود. •
شناسھ ملی شرکت باید قید شود. •
محل قانونی شرکت و درصورت وجود شعب، نشانی آن ھا ذکر شود. •
میزان سرمایھ و نحوه تقسیم آن باید تعیین و تکلیف گردد. •
اعضاء ھیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسین و دارندگان حق امضاء تعیین و تکلیف گردد. •

 
پـس از بـھ تـصویب رسیدن مـصوبـات در مجـمع، مـتقاضی می بـایست حـداکثر ظـرف مـدت یک مـاه از 
تـاریخ تـصویب مجـمع و یا صـدور مـجوز، اسـناد و مـجوزھـای قـانـونی را بـھ ھـمراه اسـاسـنامـھ جـدید از 

طریق سامانھ جامع الکترونیک ثبت شرکت ھا ارسال نماید. 

مدارک تبدیل نوع شرکت 
بـرای تـبدیل شـرکت بـا مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص بـھ مـدارک (مـدارک تـبدیل نـوع شـرکت) 

زیر نیاز است: 
مدارک ھویتی اعضاء ھیئت مدیره و بازرسین کھ دارای اعتبار باشد. •
مـدارک ھـویتی شـرکت (اسـاسـنامـھ شـرکت – اظـھارنـامـھ – آخـرین تعیین سـمت انـجام شـده بـھ •

ھمراه روزنامھ رسمی). 
ارائـھ مسـتند دایر بـر ارسـال دعـوتـنامـھ چـنانـچھ مجـمع عـمومی فـوق  الـعاده بـا حـدنـصاب اکثریت •

تشکیل شده باشد. 
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گواھی بانک مبنی بر پرداخت ٣۵ درصد سرمایھ تعھدی. •

 

ھزینھ تبدیل شرکت 
ھـزینھ تـبدیل شـرکت و ثـبت صـورتجـلسھ تـبدیل نـوع شـرکت مسـئولیت محـدود بـھ سـھامی خـاص بـھ 

قرار زیر می باشد: 
تنظیم و ثبت صورتجلسھ مجمع عمومی فوق العاده. •
ورود سیستمی صورتجلسات تنظیم شده. •
وکالت پرونده و پرداخت حق التمبر پرونده •
پرداخت حق الثبت اداره ثبت شرکت جھت تغییر نوع شرکت •
پرداخت ھزینھ روزنامھ ھای رسمی و روزنامھ کثیراالنتشار. •
تنظیم و ثـبت اشـخاص حـقوقی شـرکت از جـملھ مـعرفی نـامـھ اشـخاص حـقوقی و اسـتعالم ھـای •

مربوطھ برای اشخاص حقوقی. 
آگھی دعوت روزنامھ کثیراالنتشار درصورت تشکیل جلسھ با حضور حداکثری باشد. •
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صورتجلسھ تبدیل نوع شرکت 

در صـورتجـلسھ تغییر نـوع شـرکت می بـایست ابـتدا مـشخصات سـابـق شـرکت از جـملھ نـام شـرکت, 
نوع شرکت سابق, میزان سرمایھ, شناسھ ملی شرکت و شماره ثبت سابق شرکت ذکر می شود. 

سـپس تـاریخ و سـاعـت جـلسھ مجـمع عـمومی فـوق الـعاده کھ بـا حـضور کلیھ یا اکثریت بـرگـزار می 
گـردد, در محـل قـانـونی شخصیت حـقوقی را مـشخص کنید. شـرکت ھـای سـھامی می بـایست نسـبت بـھ 

ماده ١٠١ قانون تجارت مربوط بھ انتخاب ھیات رئیسھ جلسھ اقدام کنند. 
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دستور جلسھ تغییر نوع شرکت 

دسـتور صـورتجـلسھ را مـورد نـظر تغییرنـوع شـرکت می بـاشـد. سـپس مـتن زیر را در صـورتجـلسھ 
تایپ کنید. 

دستور جلسھ: تغییر نوع شرکت 
نـوع شـرکت از …… بـھ ……. تغییر یافـت و مـاده مـربـوطـھ در اسـاسـنامـھ بشـرح فـوق اصـالح می 

گردد. 
ســپس در انــتھا صــورتجــلسھ تــبدیل نــوع شــرکت بــھ یکی از اعــضاء ھیات مــدیره یا شــرکاء یا 
سـھامـداران وکالـت بـا حـق تـوکیل بـھ غیر می دھید کھ درصـورت آگھی شـدن صـورتجـلسھ تنظیم شـده 

توسط شما بھ اداره ثبت شرکت ھا مراجعھ و آگھی ثبت را تحویل بگیرد. 

آگھی ثبتی تبدیل نوع شرکت 
مـرجـع ثـبت شـرکت ھـا پـس از وصـول درخـواسـت الکترونیکی مکلف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت ۵ 

روز نسبت بھ ثبت تبدیل شرکت اقدام نماید. 
چـنانـچھ پـرونـده ارسـالی بـا نـقص مـدارک یا عـدم رعـایت مـوارد قـانـونی رو بـھ رو بـود، مـرجـع مـوظـف 
اسـت مـراتـب را ظـرف مـدت مـذکور اعـالم نـماید. مـتقاضی تـا ١٠ روز پـس از تـاریخ ابـالغ، فـرصـت 
دارد نواقص را مرتفع نماید و اگر مدت زمان مذکور بھ اتمام برسد، درخواست بایگانی می گردد. 
درصـورتی کھ درخـواسـت بـا تـایید کارشـناسـان اداره ثـبت ھـمراه بـاشـد، بـا دریافـت آگھی ثبتی تـبدیل 

شرکت، می تواند بھ پرداخت روزنامھ ھا اقدام نموده و امور ثبت تبدیل را بھ پایان رساند. 
تـبدیل شـرکت پـس از ثـبت نسـبت بـھ اشـخاص ثـالـث قـابـل اسـتناد بـوده و مـقررات حـاکم بـر نـوع جـدید بـر 

شرکت محقق می شود. 
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سخن آخر در زمینھ تبدیل نوع شرکت مسئولیت محدود بھ سھامی خاص 

بـرای کسب اطـالع از قیمت تنظیم و ثـبت صـورتجـلسھ تـبدیل نـوع شـرکت بـعد از تکمیل و ارسـال 
فـرم و مـدارک خـواسـتھ شـده فـوق حـتماً بـا مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب تـماس حـاصـل فـرمـائید تـا تـفاوت را 

احساس کنید. 

 
تـوجـھ داشـتھ بـاشید کلیھ زمـان در نـظر گـرفـتھ بـرای ثـبت صـورتجـلسھ تغییر نـوع شـرکت زمـانی بین 
١٠ الی ١۵ روز کاری انـجام می بـاشـد و ھیچ فـرقی نـدارد کھ چـھ تـعداد عـضو, چـھ مـقدار سـرمـایھ و 

چھ تعداد شریک یا سھامدار داشتھ باشد. 
این زمـان از تـحویل و تکمیل اوراق و صـورتجـلسھ مھـر و امـضاء شـده بـھ مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب 

حساب می شود.
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