
ثبت شرکت سهامی خاص موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
ھـزینھ ثـبت شـرکت سـھامی خـاص و تـوضیح روش و نـحوه ھـای تـاسیس بـھ ھـمراه مـدارک الزم و 
تشـریح شـرایط تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص در 7 روز بـھ صـورت تخصصی ھـمراه راھـنمای 

مراحل ثبت. 
در این مـقالـھ بـا مـواردی از قبیل ثـبت شـرکت سـھامی خـاص یا تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص, مـراحـل 
ثـبت شـرکت سـھامی خـاص, نـحوه ثـبت شـرکت سـھامی خـاص, راھـنمای ثـبت شـرکت سـھامی خـاص, 

مدارک ثبت شرکت سھامی خاص و ھزینھ ثبت شرکت سھامی خاص آشنا می شوید. 

 

شرکت سھامی خاص 
پـس از تصمیم گیری جھـت ثـبت شـرکت و انـتخاب نـوع شـرکت سـھامی خـاص می بـایست در ابـتدا 
تـوضیحاتی را ارائـھ دھیم و حـتماً بـا تـوجـھ بـھ مـتقاضی بـودن تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص بـھ مـعنا و 
تـعاریف ابـتدایی شـرکت ھـای سـھامی خـاص آشـنا شـده اید. بـا این حـال بـھ تـعریف شـرکتھای سـھامی 

خاص یا بھ عبارتی تعاریف ابتدایی شرکتھای سھامی خاص را تشریح می کنیم. 
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شرکت سھامی خاص چگونھ شرکتی می باشد؟ 
شـرکت ھـا از لـحاظ سـھامی بـھ دو دسـتھ شـرکت سـھامی عـام و شـرکت سـھامی خـاص تقسیم می شـونـد 

کھ ثبت و نحوه کار ھر یک متفاوت می باشد. 
مـا در این قـسمت قـصد داریم روش ثـبت شـرکت سـھامی خـاص را تـوضیح دھیم. در حـالـت کلی در 
این نـوع شـرکت ھـا سـرمـایھ شـرکت تـوسـط مـؤسسین تـأمین می شـود و نیاز بـھ شـرکای زیادی نیست. 

در ادامھ بھ طور کامل بھ توضیح روش ثبت شرکت سھامی خاص می پردازیم. 
ھـمانـطور کھ گـفتھ شـد فـقط مـؤسسین شـرکت سـرمـایھ گـذاران شـرکت ھسـتند بـھ ھمین دلیل رونـد ثـبت 
و کار آن بـھ نسـبت سـایر شـرکت ھـا راحـت تـر و کوتـاه تـر می بـاشـد بـھ ھمین دلیل بیشتر افـرادی کھ 

قصد تأسیس شرکت دارند تمایل دارند شرکت سھامی خاص تأسیس کنند. 
از آنـجا کھ در شـرکت سـھامی عـام قسمتی از سـرمـایھ شـرکت از طـریق واگـذاری مـقدار از سـھام 
شـرکت تـأمین می شـود مـراحـل ثـبت شـرکت سـھامی عـام نسـبتاً طـوالنی تـر و پیچیده تـر از شـرکت 

سھامی خاص می باشد. 
از جـملھ شـرکت ھـایی کھ شـرکت سـھامی خـاص تـأسیس می کنند می تـوان بـھ شـرکت ھـای عـمرانی، 

تولیدی، نفت یا پتروشیمی، شرکت ھای بورس و یا شرکت ھای دولتی اشاره کرد. 
الزم بھ ذکر است کھ ھزینھ ثبت شرکت سھامی خاص بسیار مناسب تر می باشد. 

تعریف ساده از شرکت سھامی خاص 
شـرکت سـھامی خـاص شـرکتی بـازرگـانی (حتی اگـر مـوضـوع عملیات آن, امـور بـازرگـانی نـباشـد) می 
بـاشـد کھ حـداقـل بـا ٣ سـھامـدار حقیقی و یا حـقوقی (در صـورتی کھ سـھامـدار حـقوقی بـاشـد می بـایست 
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طی مــعرفی نــامــھ ای شــخص حقیقی را بــھ عــنوان نــماینده مــعرفی کند) و ٢ بــازرس حقیقی و یا 
حـقوقی بـا حـداقـل سـرمـایھ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر کھ تـمام سـرمـایھ آن مـنحصراً تـوسـط مـوسسین تـامین می 

گردد. 
سـرمـایھ شـرکت سـھامی خـاص بـر خـالف شـرکت بـا مسـئولیت محـدود کھ سـرمـایھ نـقدی می بـاشـد بـھ 
قـطعات سـھام تقسیم شـده و مسـئولیت صـاحـبان سـھام, بـعد از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص بـر اسـاس 

مبلغ اسمی سھام می باشد. قابلیت ثبت دارد. 

تعریف شرکت سھامی خاص طبق قانون 
طبق ماده ۱ قانون تجارت 

شـرکت سـھامی شـرکتی اسـت کھ سـرمـایھ آن بـھ سـھام تقسیم شـده و مسـئولیت صـاحـبان سـھام, محـدود 
بھ مبلغ اسمی سھام آنھاست. 
طبق ماده ۲ قانون تجارت 

شـرکت سـھامی شـرکت بـازرگـانی مـحسوب می شـود ولـو این کھ مـوضـوع عملیات آن امـور بـازرگـانی 
نباشد. 

طـبق قـانـون تـجارت الیحھ اصـالحی مـاده ۴ نـوع دوم شـرکت سـھامی خـاص بـھ این صـورت تـعریف 
می شود: 

شـرکت  ھـایی کھ تـمام سـرمـایھ آنـھا در مـوقـع تـأسیس مـنحصراً تـوسـط مـؤسسین تـأمین گـردیده اسـت. 
این گونھ شرکت  ھا شرکت سھامی خاص  نامیده می  شوند. 

شرایط ثبت شرکت سھامی خاص 
شـرایط ثـبت شـرکت سـھامی خـاص کھ بیشترین تـقاضـای ثبتی را در کشور عـزیزمـان ایران دارد, 
دارای تشـریفات خـاصی می بـاشـد و شـرایط تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص بـھ صـورت خـالصـھ بـا 

شرح زیر می باشد کھ در ادامھ مطلب بھ صورت کامل تشریخ داده می شود: 
تعداد سھامداران حداقل ٣ شخصیت •
تعداد بازرسین ٢ بازرس •
حداقل سرمایھ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر •
موضوع فعالیت بازرگانی •
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طـبق قـوانین جـمھوری اسـالمی ایران اشـخاصی کھ دارای صـالحیت ثـبت شـرکت سـھامی خـاص می 

باشند بھ شرح زیر می باشند: 
کلیھ اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای صالحیت •
کلیھ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی مجاز و دارای صالحیت •
وجود چند سھامدار در یک شرکت واحد بھ عنوان سھامداران شرکت سھامی خاص •

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 سھامی خاص مشکل ایجاد کند. 

ثبت شرکت سھامی خاص در ایران 
بـا تـوجـھ بـھ گسـترده بـودن کشور عـزیزمـان ثـبت شـرکت سـھامی خـاص در ایران در تـمامی شھـر ھـای 
مـختلف تـحت نـظارت اداره ثـبت شـرکت ھـا و مـوسـسات غیرتـجاری ھـمان شھـر صـورت می پـذیرد و 

ھیچ تفاوتی بین شھر ھا جھت ثبت و یا تاسیس شرکت سھامی خاص وجود ندارد. 
ثبت شرکت سھامی خاص در ایران بھ دو دستھ تقسیم می شود کھ یھ شرح زیر می باشد: 

ثبت شرکت سھامی خاص در انواع شھر ھا 1.

ثبت شرکت سھامی خاص در مناطق آزاد تجاری 2.
جھـت ثـبت شـرکت سـھامی خـاص در کلیھ شھـر ھـا و شھـرسـتان ھـای ایران می تـوانید بـھ مـقالـھ ثـبت 

شرکت در شھرستان ھا مراجعھ کنید. 
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انواع شرکت سهامی خاص 

انـواع شـرکت ھـای سـھامی خـاص کھ در ایران قـابلیت ثـبت را دارنـد بـھ شـرح زیر می بـاشـد و الزم 
بـھ ذکر اسـت کھ مـوارد ذکر شـده تـعداد محـدود از انـواع مـوضـوعـات شـرکت ھـای سـھامی خـاص می 

باشد: 
شرکت سھامی خاص بازرگانی (صادرات و واردات) •
شرکت سھامی خاص تولیدی •
شرکت سھامی خاص مھندسی •
شرکت سھامی خاص پتروشیمی •
شرکت سھامی خاص پیمانکاری •
شرکت سھامی خاص تجھیزات پزشکی •
شرکت سھامی خاص خدماتی •
شرکت سھامی خاص کامپیوتری و نرم افزاری و سخت افزاری •
شرکت سھامی خاص مواد غذایی •
شرکت سھامی خاص کشاورزی •

و خیلی موارد دیگر. 

نحوه ثبت شرکت سھامی خاص 
نـحوه ثـبت شـرکت شـرکت سـھامی خـاص را بـا تـوجـھ بـھ مـوارد ذکر شـده می تـوان بـھ این صـورت 
اعــالم کرد: در ابــتدا مــتقاضی تصمیم بــھ ثــبت شــرکت ســھامی خــاص می گیرد و ســھامــداران و 
بـازرسین و ھـر شخصیت دارای سـمت خـود را انـتخاب و مـشخص می کند و تـوسـط مـوسـسھ پیش 
فـاکتوری جھـت اعـالم قیمت ثـبت شـرکت سـھامی خـاص 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 نام صورت می پذیرد. 
یا بـھ عـبارتی نـحوه ثـبت شـرکت سـھامی خـاص یا تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص بـھ اینصورت می 
بـاشـد کھ بـعد از تصمیم در زمینھ مـراحـل ثـبت شـرکت سـھامی خـاص 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 ٢۴ سـاعـت 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 

نام انجام نشد مجدد این پروسھ تائید نام طی شود). 
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پـس از تـائید نـام در شـرکت ھـای سـھامی ابـتدا افـتتاح حـساب انـجام شـود سـپس اوراق را بـھ اداره 
ارسال می کنیم تا مورد بررسی کارشناسان اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیرتجاری انجام شود. 
پـس از تـائید نـام می بـایست اشـخاص صـاحـب امـضاء بـا مـراجـعھ بـھ بـانک افـتتاح حـساب شـرکت 
سـھامی خـاص در شـرف تـاسیس را انـجام دھـند و بـانک گـواھی پـرداخـت سـرمـایھ تعھـدی را صـادر و 
فیش را تحویل متقاضی می دارد سپس سامانھ را تکمیل و اوراق تنظیم شده را پرینت می گیریم. 
اوراق تنظیم شـده و تـائید شـده تـوسـط اداره ثـبت شـرکت ھـای جھـت امـضاء بـھ مـتقاضی تـحویل داده 
می شـود. بـعد از تـحویل اوراق تـوسـط مـتقاضی کلیھ اوراق جھـت بـررسی کارشـناسـان اداره ثـبت 

شرکت ھا برای آن اداره محترم ارسال می گردد. 
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. 
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 سهامداران شرکت سهامی خاص 
حـداقـل تـعداد سـھامـداران در شـرکت سـھامی خـاص ٣ شـخص حقیقی و یا حـقوقی (شخصیت حـقوقی 
میبایست نماینده حقیقی خود را طی معرفی نامھ ای دارای تاریخ و شماره مشخص کند) می باشد. 
در قـبال حـداکثر تـعداد سـھامـداران در شـرکت سـھامی خـاص, قـانـون تـجارت سکوت اختیار کرده 

است و می توان نتیجھ گرفت حدی برای تعداد حداکثری سھامداران وجود ندارد. 
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الزم بـھ ذکر اسـت کھ افـراد زیر ١٨ سـال درصـورتی کھ جـزء سـھامـداران شـرکت بـاشـند می بـایست 
تـوسـط ولی خـود عھـده دار مسـئولیت شـونـد و نمی تـوانـند عـضو ھیات مـدیره شـرکت سـھامی خـاص 

باشند. 

تعیین موضوع شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
مـوضـوع شـرکت ھـای سـھامی خـاص امـور بـازرگـانی می بـاشـد و بـا تـوجـھ بـھ این مـوضـوع, حتی اگـر 
شـرکت ھـای سـھامی خـاص مـوضـوع بـازرگـانی نـداشـتھ بـاشـند مـاھیت شـرکت بـازرگـانی می بـایست 

حفظ شود. 
در زمـان تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص می بـایست مـوضـوع فـعالیت را بـھ گـونـھ ای تنظیم و ثـبت 

نمود کھ شرح تمامی فعالیت ھای سھامداران باشد. 
در تعیین مـوضـوع فـعالیت شـرکت سـھامی خـاص در زمـان تـاسیس مـواردی کھ جـزء تصمیمات 
سـھامـداران 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 صـورت اختیاری اضـافـھ 

می گردد. 

موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص 
کامـل بـودن مـوضـوع فـعالیت بـھ مـتقاضی تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص این اختیار را می دھـد تـا در 

زمان ھای مختلف و یا حتی پروژه ھای متعدد بھ مشکل بر نخورد. 
بـرخی از مـوضـوعـات بـرای بـھ ثـبت رسیدن در اداره ثـبت شـرکت ھـا نیاز بـھ مـجوز از ارگـان 
خـاصی را میطلبد حـال بسـتھ بـھ مـوضـوع مـورد درخـواسـت, اخـذ این مـجوز می تـوانـد قـبل یا بـعد از 

تاسیس شرکت سھامی خاص انجام گردد. 

تعیین و انتخاب نام شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
ھـمانـطور کھ اشـخاص حقیقی دارای نـام ھسـتند, اشـخاص حـقوقی و شـرکت ھـا نیز بـرای مـتمایز 
گشـتن از سـایر شـرکتخت در اولین مـرحـلھ از تـاسیسشان, بـاید تعیین نـام گـردنـد. امـروزه این کار بـھ 
صـورت غیرحـضوری و از طـریق سـامـانـھ انـجام می گیرد. امـا این تعیین نـام بـھ چـھ صـورتی و بـر 

چھ اساسی انجام می گیرد؟ 
رویھ تعیین نام شرکت سھامی خاص 

نام ھای انتخاب شده تکراری نباشند. 1.

حداقل دارای ٣ سیالب با نام خاص باشند. 2.

در فرھنگ دھخدا وجود داشتھ باشند و ریشھ فارسی داشتھ باشند. 3.

نام شرکت ھای ایرانی نباید التین باشند. 4.

مخالف شئونایت ایرانی و اسالمی نباشد. 5.

استفاده از حروف مخفف و اعداد در نام شرکت پذیرفتھ نمی شود. 6.

از عبارت ھای عام نمی توان استفاده کرد. 7.

info@zehnenaab.com www.zehnenaab.com 02188600923

http://www.zehnenaab.com
mailto:info@zehnenaab.com


ثبت شرکت سهامی خاص موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
استفاده از عناوین دانشمندان و کاشفان حال حاضر ممنوع می باشد. 8.
اسـتفاده از اسـامی شھـر ھـا, کشور ھـا, رنـگ ھـا و اعـداد بـھ صـورت خـاص مـانعی نـدارد امـا 9.

جزء نام شرکت محسوب نمی شود. 
عباراتی مانند مھندسی, خدماتی, بازرگانی و موارد این چنینی جزء سیالب نمی باشد. 10.
اسـتفاده از عـبارات بنیاد, انجـمن, تشکل, لیزینگ و مـوارد این چنینی مسـتلزم اخـذ مـجوز می 11.

باشد. 
اسـتفاده از اسـامی ائـمھ و نـام ھـای مـتبرک در یک سـری از مـوارد خـاص مـورد قـبول می 12.

باشد. 

تعیین نام شرکت در شرف تاسیس سهامی خاص 
تعیین نـام شـرکت سـھامی خـاص بـھ مـانـند انـواع دیگر شـرکتھای ثبتی می بـایست غیر تکراری بـاشـد 
و این موضوع با توجھ بھ استعالم نام شرکت توسط کارشناسان موسسھ ثبت روز انجام می گردد. 
بـاید بـھ این مـوضـوع تـوجـھ داشـتھ بـاشیم کھ نـام ھـای تک سیالبی تـقریباً غیر قـابـل ثـبت می بـاشـد و می 

بایست تعداد سیالب ھای نام شرکت سھامی خاص حداقل ٣ سیالبی غیر تکراری باشد. 
در نـام شـرکت سـھامی خـاص می بـایست عـبارت <سـھامی خـاص> قـبل و یا بـعد از نـام شـرکت ذکر 
گـردد. بـھ عـبارتی در تـمامی اوراق و اطـالعیھ و سـربـرگ شـرکت و ھـر جـایی کھ نـام شـرکت آورده 

می شود باید در کنار نام شرکت عبارت سھامی خاص قید شود. 
بـعد از تعیین نـام شـرکت و تـائید یکی از نـام ھـای ارسـال شـده تـوسـط اداره ثـبت می بـایست در ابـتدا 
افـتتاح حـساب بـانکی را انـجام داد و ظـرف مـدت ۶٠ روز اوراق تنظیم شـده امـضاء و جھـت بـررسی 

بھ اداره ثبت شرکتھا ارسال گردد. 

میزان سرمایھ شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
سـرمـایھ شـرکت سـھامی خـاص در زمـان تـاسیس می بـایست مـنحصراً تـوسـط مـوسسین تـامین و حـداقـل 
٣۵ درصـد آن در نـزد بـانک بـھ صـورت سـرمـایھ تعھـدی پـرداخـت (پـرداخـت سـرمـایھ تعھـدی) گـردد. 
سـرمـایھ شـرکت ھـای سـھامی خـاص بـھ صـورت سـھام بـر روی ورقـھ سـھام ارائـھ و در دفـتر سـھام 

شرکت با مشخصات صاحب سھم قید می گردد. 

تعداد سهام در شرکت سهامی خاص 
تـعداد سـھم ھـر شـریک بـاید حـداقـل یک سـھم بـاشـد تـا در لیست سـھامـداران جـای بگیرد. بـاید تـوجـھ 
داشــت کھ ســھم کمتر از ١ مــثالً ٠/۵ ســھم وجــود نــدارد و حــداقــل میزان ســھم یک می بــاشــد این 

موضوع طبق پیش بینی در اساسنامھ شرکت مورد استناد می باشد. 
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انواع سهام شرکت سهامی خاص 

انواع سھام شرکت سھامی خاص بھ دستھ ھای زیر نقسیم می شود: 
سھام بانام شرکت سھامی خاص •
سھام بی نام شرکت سھامی خاص •
سھام ممتاز شرکت سھامی خاص •
سھام مدیریتی شرکت سھامی خاص •

سـھام شـرکت بـھ صـورت عـدد طبیعی (از ١ شـروع می شـود تـا بی نـھایت) می بـاشـد و نمی تـوان 
سھم را اعشار و یا کوچکتر از ١ در نظر گرفت. 

سهام بانام شرکت سهامی خاص 
سـھام بـانـام شـرکت سـھامی خـاص کھ مـشخصات دارنـده این نـوع سـھام بـر روی ورقـھ سـھام قید 
گـردیده و در دفـاتـر سـھام شـرکت سـھامی خـاص ذکر می شـود و جھـت ھـرگـونـھ تغییر در تـعداد و 

ارزش این سھام بانام می بایست در دفاتر سھام شرکت تغییرات اعمال شود. 

سهام بی نام شرکت سهامی خاص 
ھـمانـطور کھ از نـام آن مـشخص اسـت, بـر روی بـرگـھ این سـھام نـام دارنـده آن ذکر نمی گـردد. این 
سـند در وجـھ حـامـل تنظیم و دارنـده آن صـاحـب سـھم تلقی می گـردد. مـادامی کھ تـمامی مـبلغ اسمی 

سھم پرداخت نشده باشد, صدور ورقھ سھم و یا گواھی نامھ موقت بی نام ممنوع می باشد. 

سهام ممتاز شرکت سهامی خاص 
دارنـدگـان این نـوع از سـھام دارای امتیازاتی ھسـتند کھ صـاحـبان سـھام عـادی از آن محـروم انـد. این 
امتیازات و نـحوه اسـتفاده از آن ھـا بـاید بـھ طـور واضـح در اسـاسـنامـھ شـرکت شـرکت سـھامی خـاص 

تعیین می گردد. تعدادی از این امتیازات بھ شرح زیر می باشند: 
اختصاص سود ساالنھ بیشتر بھ صاحب سھام ممتاز شرکت سھامی خاص. •
اولویت صاحبان سھام ممتاز در دریافت سود. •
اولـویت صـاحـبان سـھام مـمتاز در دریافـت سـود سـال ھـای آینده درصـورت کافی نـبودن سـود ھـر •

سال مالی شرکت 
اعطاء امتیاز ھنگام تقسیم دارایی شرکت پس از انحالل شرکت سھامی خاص •
اعطاء حق رای چند برابر باقی سھامداران. •

سهام مدیریتی در شرکت سهامی خاص 
سـھام مـدیریتی سـھامی می بـاشـد کھ بـھ مـدیران شـرکت سـھامی خـاص تخصیص داده می شـود و بـا 
تـوجـھ بـھ حـرفـھ و مـدرک تحصیلی مـدیران و یا تعھـد مـدیران ارزش گـزاری می شـود. اصـوالً سـھام 
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ھـای مـدیریتی را بـا وکالـتنامـھ رسمی تخصیص می دھـند و در زمـان پـایان عـمر سـمت مـدیر مـربـوطـھ 

بدون حضور مدیر در اداره مالیات و اداره ثبت انتقال سھام صورت می پذیرد. 

سهام قابل انتقال در شرکت سهامی خاص 
اگـر بـراسـاس اسـاسـنامـھ شـرکت سـھامی خـاص جھـت نـقل و انـتقال سـھام شـرط خـاصی مـشخص شـده 
بـاشـد، سـھامـداران بـاید مـطابـق شـرط تعیین شـده در اسـاسـنامـھ و در چـھارچـوب مـقررات مـشخص 

برای نقل و انتقال سھام شرکت سھامی خاص اقدام نمایند. 
در شـرکت ھـای سـھام خـاصی کھ قـصد نـقل و انـتقال سـھام خـود را دارنـد، پـس از تنظیم صـورتجـلسھ 
و مھـر و امـضاء تـوسـط افـراد حـاضـر در جـلسھ, بـھ سـازمـان امـور مـالیاتی حـوزه مـربـوطـھ مـراجـعھ 
نـموده و فـرم نـقل و انـتقال را تکمیل و تـحویل اداره مـالیات می دھـند و ھمچنین مـالیات نـقل و انـتقال 

را پرداخت می نمایند. 
سـپس گـواھی نـقل و انـتقال را بـرای اداره ثـبت شـرکت ھـا بـھ ھـمراه بـاقی اوراق امـضاء شـده از جـملھ 

صورتجلسھ نقل و انتقال ارسال می کنیم. 
در شـرکت ھـای سـھامی انـتقال سـھام بـانـام می بـایست در دفـتر نـقل و انـتقال سـھام ثـبت گـردد و انـتقال 
دھــنده و انــتقال گیرنــده بــاید دفــتر ســھام شــرکت ســھامی خــاص را امــضاء و تــائید نــمایند در غیر 

اینصورت نقل و انتقال سھام غیر قانونی و باطل می باشد. 

حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص در زمان تاسیس 
بـھ زبـان سـاده می تـوان گـفت سـرمـایھ شـرکت سـھامی خـاص حـداقـل ١,٠٠٠,٠٠٠ لایر مـعادل یکصد 
ھـزار تـومـان می بـاشـد کھ در زمـان تـاسیس شـرکت الاقـل سی و پـنج درصـد مـبلغ تعھـد  شـده را در 

حسابی بھ نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک  ھا سپرده گذاری کرد. 
ھـرگـاه قسمتی از تعھـد مـؤسسین بـھ صـورت غیرنـقد بـاشـد بـاید عین آن یا مـدارک مـالکیت آن را در 
ھـمان بـانکی کھ بـرای پـرداخـت مـبلغ نـقدی  حـساب بـاز شـده اسـت تـودیع و گـواھی بـانک را بـھ ضمیمھ 

اظھارنامھ و ضمائم آن بھ مرجع ثبت شرکت  ھا ارائھ نمود. 
برای سرمایھ غیر نقدی نظر کتبی  کارشناس رسمی وزارت دادگستری الزامی می باشد. 

محل قانونی و شعب شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
محـل قـانـونی شـرکت سـھامی خـاص ھـمان مکان و محـلی می بـاشـد کھ در زمـان تـاسیس شـرکت 

سھامی خاص آن را محل قانونی شرکت تعیین می کنیم. 
اقـامـتگاه شـرکت سـھامی خـاص می بـایست دارای سـند اداری و یا تـجاری بـاشـد و درصـورتی کھ سـند 
مسکونی بـاشـد جھـت اخـذ کداقـتصادی و دریافـت کارت بـازرگـانی بـھ مشکل بـر می خـورید. در نتیجھ 

بھ ھیچ عنوان اقامتگاه شرکت سھامی خاص را ملک مسکونی معرفی نکنید. 
اسـتعالم کد پسـتی اعـالم شـده می بـایست بـا پـالک و واحـد اقـامـتگاه یکسان بـاشـد و درصـورتی کھ کد 
پسـتی اعـالم شـده پـالک و یا واحـد دیگری را مـشخص کند می بـایست از اداره پسـت مـنطقھ اسـتعالم 

کدپستی اخذ گردد. 
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شعب شرکت سهامی خاص 

در زمـان تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص می تـوان شـعبھ ای در ھـر نـقطھ کھ مـدنـظر بـاشـد بـھ ثـبت 
رساند تا در ھزینھ و زمان صرفھ جویی کرد. 

شـعبھ ثـبت شـده بـاید شخصی را بـھ عـنوان مـدیر شـعبھ بـرای مـدت مـشخص (حـداکثر ٢ سـال) انـتخاب 
نماید و شعبھ باید دارای کد پستی و آدرس مشخص باشد. 

زمـانی کھ تـاسیس شـعبھ انـجام می شـود می تـوان محـدودیت ھـایی جھـت فـعالیت شـعبھ اعـمال کرد و یا 
اختیاراتی بـھ آن تـفویض نـمود. شـعبھ تـاسیس شـده و یا انـتخاب شـده می بـایست نسـبت بـھ تھیھ پـلمپ 

دفاتر خود جداگانھ اقدام کند. 

مدت فعالیت و سال مالی شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
مـدت فـعالیت شـرکت سـھامی خـاص می تـوانـد بـھ صـورت محـدود و یا نـامحـدود بـاشـد کھ این مـورد بـھ 

موضوع شرکت بستگی داشتھ و مرتبط است. 
بـھ طـور مـثال شـرکت ھـایی کھ بـرای انـجام پـروژه ای خـاص تـاسیس می گـردنـد، عـمدتـاً بـھ صـورت 
محـدود و مـطابـق زمـانی کھ در اسـاسـنامـھ تعیین شـده اسـت، بـھ انـجام فـعالیت می پـردازنـد امـا عـمده 

شرکت ھای بازرگانی بھ صورت نامحدود تاسیس می شوند. 

سال مالی شرکت سهامی خاص 
سـال مـالی عـمده شـرکت ھـای سـھامی خـاص از اول فـروردین مـاه تـا پـایان اسـفند مـاه می بـاشـد و 
درصـورتی کھ شـرکت سـال مـالی خـود را میالدی انـتخاب کند سـال مـالی شـرکت بـر اسـاس سـال مـالی 

میالدی می باشد. 
سـال مـالی شـرکت جھـت ارائـھ اظـھارنـامـھ مـالیاتی بسیار دارای اھمیت می بـاشـد و ھمچنین دفـاتـر 

پلمپ شرکت بنا بھ سال مالی صادر می گردد. 

سمت ھای اعضاء ھیات مدیره شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
در شـرکت سـھامی خـاص می بـایست حـداقـل ٣ عـضو ھیات مـدیره حقیقی و یا حـقوقی داشـتھ بـاشیم 

کھ دارای شرایط زیر باشد: 
دارای سمت ھای دولتی نباشند. •
حداقل سن افراد اعضاء ھیئت مدیره ١٨ سال می باشد. •
مدیر عامل نمی تواند در شرکت دیگری مدیر عامل باشد. •
اعضاء ھیئت مدیره می بایست حداقل دارای یک سھم باشند. •
مدیر عامل می تواند خارج از سھامداران باشد. •

سمت های شرکت سهامی خاص در زمان تاسیس 
ھیات مدیره در اولین جلسھ خود می بایست سمت ھای زیر را تعیین و تکلیف کند: 

مدیر عامل. 1.
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رئیس ھیات مدیره. 2.
نائب رئیس ھیئت مدیره. 3.
عضو ھیات مدیره کھ می تواند مدیر عامل شرکت باشد. 4.

در این زمینھ می تـوانید بـھ مـقالـھ ھیئت مـدیره کلیھ شـرکت ھـا مـراجـعھ کنید: لینک ھیئت مـدیره 
شخصیت حقوقی 

بازرسین شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
بـازرسین شـرکت سـھامی خـاص می بـایست ھـر سـال مـالی انـتخاب شـونـد حـال این انـتخاب می تـوانـد 
تـمدید ھـمان بـازرسـان و یا تغییر بـازرسین شـرکت بـاشـد. بـازرسـان شـرکت می تـوانـند شـخص حقیقی 

و یا حقوقی باشد. 
الزم بـھ ذکر می بـاشـد در زمـان تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص حـداقـل نیاز بـھ ٢ شـخص حقیقی و یا 

حقوقی بھ عنوان بازرسین شرکت می باشیم. 
افراد زیر نمی توانند بازرس شرکت باشند: 

مدیران و مدیر عامل شرکت. 1.

اقرباء و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجھ سوم از طبقھ اول و دوم. 2.

ھرکسی کھ خود یا ھمسرش از اشخاص مذکور در بند ١ موظفاً حقوق دریافت می  دارد. 3.

پرداخت روزنامھ شرکت سھامی خاص در زمان تاسیس 
روزنامھ شرکت سھامی خاص بھ ھمانند شرکت ھای دیگر بھ دو دستھ تقسیم می شود: 

روزنامھ رسمی شرکت سھامی خاص 1.

روزنامھ کثیرالنتشار شرکت سھامی خاص 2.

روزنامه رسمی شرکت سهامی خاص 
روزنـامـھ رسمی شـرکت سـھامی خـاص از مـوارد اجـباری چـاپی می بـاشـد. روزنـامـھ رسمی شـرکت 
سـھامی خـاص بـھ صـورت اینترنتی و نـسخھ چـاپی بـرای مـتقاضی ارسـال می گـردد و می بـایست 
جھـت اخـذ پـلمپ, افـتتاح حـساب, اخـذ کد اقـتصادی, طـرح جـامـع مـالیاتی و خیلی مـوارد دیگر ظـرف 

مدت ٧ روز پس از تاسیس شرکت سھامی خاص پروسھ آن بھ پایان برسد. 
در روزنـامـھ رسمی شـرکت سـھامی خـاص کلیھ امـور مـربـوط بـھ تغییرات شـرکت سـھامی خـاص بـھ 

ثبت رسیده و تاسیس شرکت سھامی خاص در یک نوبت بھ چاپ می رسد. 

روزنامه کثیر االنتشار شرکت سهامی خاص 
چـاپ روزنـامـھ کثیر االنـتشار شـرکت سـھامی خـاص در زمـان تـاسیس اجـباری می بـاشـد. روزنـامـھ 

کثیراالنتشار شرکت سھامی خاص را می توان بھ صورت دلخواه انتخاب نمود. 
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در روزنـامـھ کثیر االنـتشار مـواردی از قبیل دعـوت سـھامـداران و کلیھ امـور مـربـوط بـھ ثـبت و 
تغییرات شـرکت سـھامی خـاص بـھ چـاپ می رسـد. الزم بـھ ذکر می بـاشـد کھ تغییرات شـرکت سـھامی 

خاص بھ صورت اختیاری در روزنامھ ھای کثیراالنتشار بھ چاپ می رسد. 

مدارک ثبت شرکت سھامی خاص 
مــدارک ثــبت شــرکت ســھامی خــاص در ایران بــھ دو دســتھ اوراق ثــبت شــرکت ســھامی خــاص و 
مـدارک مـورد نیاز ثـبت شـرکت سـھامی خـاص کھ بـرای اداره ثـبت شـرکتھا ارسـال می شـود تقسیم 

بندی می شود کھ در زیر ھر دو مورد را بھ صورت کامل و جامع توضیح می دھیم. 

 
اوراق ثبت شرکت سهامی خاص 

بـا تـوجـھ بـھ این مـوضـوع کھ شـرکت سـھامی خـاص را بـھ ثـبت می رسـانیم اوراق زیر را می بـایست 
تنظیم و بھ اداره ثبت شرکت ھا ارائھ دھیم. 

اوراق ثبتی شرکت سهامی خاص 
اوراق ثبتی شرکت سھامی خاص در ایران بھ صورت زیر تفکیک می شوند 

رسید پذیرش تاسیس شرکت سھامی خاص •
برگھ تائید نام تاسیس شرکت سھامی خاص •
اساسنامھ تاسیس شرکت سھامی خاص •
اظھارنامھ تاسیس شرکت سھامی خاص •
صورتجلسھ مجمع عمومی موسسین شرکت سھامی خاص •
صورتجلسھ ھیئت مدیره در زمان تاسیس شرکت سھامی خاص •
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مدارک ثبتی شرکت سهامی خاص 
مـدارک ثبتی شـرکت سـھامی خـاص بـا ھـم یکسان می بـاشـد. مـدارک ثـبت شـرکت سـھامی خـاص بـھ 

شرح زیر می باشد: 
مدارک ھویتی سھامداران در زمان تاسیس شرکت سھامی خاص 1.
مـدارک ھـویتی مـدیر عـامـل شـرکت سـھامی خـاص درصـورتی کھ مـدیر عـامـل شـرکت سـھامی 2.

خاص از بین سھامداران انتخاب نشود. 
مدارک ھویتی بازرسین شرکت سھامی خاص و باقی سمت ھا در زمان تاسیس. 3.
درصـورتی کھ سـھامـدار حـقوقی بـاشـد اوراق شخصیت حـقوقی کھ دارای اعـتبار و تـمدید شـده 4.

بـاشـد بـھ ھـمراه مـعرفی نـامـھ شخصیت حـقوقی بـرای نـماینده خـود کھ دارای شـماره و تـاریخ 
اعتبار باشد. 

کد فراگیر درصورتی کھ سھامدار یا مدیر عامل شرکت سھامی خاص فرد غیر ایرانی باشد. 5.

امـضاء وکالـتنامـھ وکیل درصـورتی کھ پـرونـده تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص تـوسـط وکیل انـجام 6.
شود. 

ارائھ مجوز در صورتی کھ موضوع شرکت سھامی خاص مجوزی باشد. 7.

افتتاح حساب بانکی و پرداخت ھای قانونی قبل از ثبت و ارائھ شماره شباء. 8.

گواھی عدم سوء پیشینھ اعضاء ھیئت مدیره شرکت سھامی خاص. 9.
اعالم کد پستی معتبر اداری و یا تجاری جھت اقامتگاه شرکت سھامی خاص. 10.
اعالم کد پستی معتبر جھت اعالم آدرس سھامداران و اعضاء ھیات مدیره و بازرسین. 11.
اعالم شماره تماس ھمراه بھ نام اعضاء ھیئت مدیره. 12.

الزم بـھ ذکر اسـت کھ مـدارک الزم ثـبت شـرکت سـھامی خـاص عـالوه بـر مـدارک فـوق, مـدارک 
دیگری می بـاشـد کھ در زمـان قـرارداد بـا مـوسـسھ بـاقی مـدارک مـدارک الزم ثـبت شـرکت سـھامی 

خاص تشریح خواھد شد. 

مراحل ثبت شرکت سھامی خاص 
مـراحـل ثـبت شـرکت سـھامی خـاص یا مـراحـل تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص بـھ دو دسـتھ مـراحـل قـبل 
از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص و مـراحـل بـعد از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص تقسیم بـندی می شـود کھ 

بھ تشریح کامل آن ھا می پردازیم: 
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مراحل قبل از ثبت شرکت سهامی خاص 

مـراحـل قـبل از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص و یا اولین مـرحـلھ تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص تصمیم 
گیری در زمینھ تـاسیس سـھامی خـاص می بـاشـد. شـرکت ھـای سـھامی خـاص بـا مـنفعت مـالی و سـود 

تاسیس می گردند. 
در مـوارد زیر مـراحـل ثـبت شـرکت سـھامی خـاص را قـبل از ثـبت یا تـاسیس بـھ صـورت کامـل تشـریح 

داده ایم. با ما ھمراه باشید: 

تکمیل مدارک ثبت شرکت سھامی خاص 
کلیھ مـدارک ثبتی کھ در این مـقالـھ بـھ صـورت کامـل تشـریح داده شـده کھ شـامـل مـدارک ھـویتی کلیھ 
سـھامـداران و تـمامی افـراد صـاحـب سـمت را بـھ مـوسـسھ تـحویل می دھید و شـروع بـھ ثـبت سـامـانـھ 

تاسیس شرکت سھامی خاص متقاضی می پردازیم. 

تنظیم اوراق ثبتی ثبت شرکت سھامی خاص 
بـا تـوجـھ بـھ نـوع شـرکت سـھامی خـاص مـورد درخـواسـت تـاسیس مـتقاضی, اوراق تـاسیس تـوسـط 

کارشناسان موسسھ ثبتی ذھن ناب تنظیم می شود. 
اوراق ثبت شرکت سھامی خاص در ایران بھ صورت زیر تفکیک می شوند: 

رسید پذیرش تاسیس شرکت سھامی خاص •
برگھ تائید نام تاسیس شرکت سھامی خاص •
اساسنامھ تاسیس شرکت سھامی خاص •
اظھارنامھ تاسیس شرکت سھامی خاص •
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صورتجلسھ مجمع عمومی موسسین شرکت سھامی خاص •
صورتجلسھ ھیئت مدیره در زمان تاسیس شرکت سھامی خاص •

این اوراق بـرای ھـر شـرکت مـتقاوت می بـاشـد و رویھ ثـابتی بـرای کلیھ شـرکت ھـای سـھامی خـاص 
نـدارد. بـا تـوجـھ بـھ خـواسـتھ سـھامـداران و اعـضاء شـرکت کلیھ اوراق قـانـونی شـرکت سـھامی خـاص 

را موسسھ ذھن ناب بھ صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند. 
بـھ گـونـھ ای کھ کامـالً بـا مـقررات قـانـون تـجارت ھـمخوانی داشـتھ بـاشـد و در آینده بـاعـث بـروز مشکلی 

نشود و تمام موارد را لحاظ می کند. 

افتتاح حساب شرکت در شرف تاسیس سھامی خاص 
در شـرکت ھـای سـھامی خـاص افـتتاح حـساب در زمـان تـاسیس شـرکت انـجام می شـود و میزان 
سـرمـایھ تعھـدی در ھـمان حـساب بـلوک می شـود و بـا در دسـت داشـتن بـرگـھ تـائید نـام شـرکت سـھامی 
خـاص بـا مـراجـعھ بـھ یکی از بـانک ھـای مـجاز داخـلی می بـایست بـھ افـتتاح حـساب اقـدامـات الزم 

انجام شود. 
جھـت افـتتاح حـساب می بـایست تـمامی اشـخاص صـاحـب امـضاء مـجاز در بـانک مـورد نـظر حـضور 

داشتھ باشند. 

پست اوراق تاسیس شرکت سھامی خاص 
بـعد از تکمیل مـدارک ھـویتی و تنظیم اوراق ثبتی و تـائید کلیھ سـھامـداران و بـازرسین و اشـخاص 
دارای سـمت میبایست اوراق بـرای اداره ثـبت شـرکت ھـا بـھ صـورت پسـت ارسـال گـردد. از تـمامی 
اوراق تـائید شـده شـرکت سـھامی خـاص ٢ سـری امـضاء شـده داخـل پـاکت پسـتی اداره ثـبت شـرکت ھـا 
جھـت بـررسی کارشـناسـان آن اداره مـحترم می بـایست ارسـال گـردد. اوراقی کھ در شـرکت سـھامی 

خاص یکسان می باشد بھ شرح زیر می باشد: 
رسید پذیرش اینترنتی •
ابالغیھ تائید نام •
اساسنامھ •
اظھارنامھ •
مجمع عمومی موسسین •
ھیئت مدیره شخصیت حقوقی •

تنظیم اوراق تـمامی شـرکت ھـای سـھامی خـاص بـھ دلیل رعـایت مـوارد قـانـونی نیاز بـھ مـشاوره ثبتی 
بـا مـتخصص امـور ثبتی می بـاشـد تـا اگـر در آینده سـھامـداران بـھ مشکلی بـرخـورد کنند خـالء قـانـونی 

نباشد. 
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مراحل بعد از ثبت شرکت سهامی خاص 

حـال شـما شـرکت سـھامی خـاص خـود را بـھ ثـبت رسـانـده اید و دغـدغـھ این مـوضـوع را دارد کھ بـعد 
از ثـبت یا تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص چـھ مـراحـلی می بـایست طی شـود و مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب 

بھ تشریح کلی این موارد پرداختھ است. 
در مـوارد زیر مـراحـل و پـروسـھ بـعد از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص بـھ صـورت کلی تشـریح داده شـده 

است: 

تحویل اوراق شرکت سھامی خاص از اداره ثبت 
بـعد از ارسـال اوراق تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص بـھ اداره ثـبت شـرکتھا می بـایست نسـبت بـھ تـحویل 
اوراق تـائید شـده (در صـورت 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 شـرکت سـھامی خـاص تـمام تـالش خـود را داشـتھ بـاشید بـھ دلیل این 

موضوع کھ المثنی اوراق تاسیس بسیار روند پیچیده ای دارد. 

پرداخت ھزینھ اداری و چاپی سھامی خاص 
پـس از تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص می بـایست نسـبت بـھ پـرداخـت روزنـامـھ ھـا و اخـذ پـلمپ دفـاتـر 
شــرکت ســھامی خــاص ظــرف مــدت ١٠ روز اقــدام شــود. در غیر اینصورت در رونــد تــاسیس 

مشکالتی از جملھ عدم دریافت پلمپ دفاتر از تاریخ تاسیس مشمول متقاضی می گردد. 

دریافت کد اقتصادی و امور مالی شرکت سھامی خاص 
بـعد از ارسـال و تـائید اوراق شـرکت سـھامی خـاص تـوسـط اداره ثـبت شـرکت ھـا می بـایست جھـت 

تحویل شخصی بھ آن اداره محترم مراجعھ کند. 
بـعد از تـحویل اوراق بـھ پـرداخـت ھـای قـانـونی از جـملھ روزنـامـھ رسمی (اجـباری) و کثیراالنـتشار 
(اختیاری) و ھمچنین پـلمپ دفـاتـر شـرکت سـھامی خـاص اقـدام شـود. بـھ مـوازات این مـوارد می 
بـایست بـھ صـورت اینترنتی طـرح جـامـع مـالیاتی اخـذ گـردد و بـعد از تـائید و ثـبت آن (بـھ مـاده ۴۵ 

برسد) نسبت بھ اخذ کداقتصادی شرکت سھامی خاص اقدام گردد. 
تـوجـھ داشـتھ بـاشید کھ این پـروسـھ می بـایست حـداکثر ظـرف مـدت ۶٠ روز از تـاریخ تـاسیس شـرکت 

سھامی خاص انجام گردد. 

اخذ المثنی اوراق تاسیس شرکت سھامی خاص 
مـھمترین مـورد بـعد از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص اخـذ کپی بـرابـر اصـل تـمامی اوراق تـائید شـده ثبتی 

می باشد چرا کھ این اوراق دگرباره صادر نخواھد شد مگر بھ صورت المثنی. 
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وظایف مجمع عمومی مؤسس شرکت سھامی خاص 

وظایف مجمع عمومی موسسین بھ قرار زیر می باشد: 
رسیدگی بـھ گـزارش مـؤسسین و تـصویب آن و ھمچنین احـراز پـذیره نـویسی کلیھ سـھام شـرکت •

و تأییدیھ مبالغ الزم. 
تصویب طرح اساسنامھ شرکت و در صورت لزوم اصالح آن. •
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت. •
تعیین روزنـامـھ کثیراالنـتشاری کھ ھـر گـونـھ دعـوت و اطـالعیھ بـعدی بـرای سـھامـداران تـا •

تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواھد  شد. 
نکتھ: گـزارش مـؤسسین بـاید حـداقـل پـنج روز قـبل از تشکیل مجـمع عـمومی مـؤسـس در محـلی کھ در 

آگھی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد. 

ھزینھ ثبت شرکت سھامی خاص 
ھـزینھ ثـبت شـرکت سـھامی خـاص را می تـوان بـھ دو دسـتھ ھـزینھ ھـای قـانـونی و اجـرت مـوسـسھ ثـبت 

شرکت ذھن ناب تقسیم بندی کرد. 

 
ھـزینھ ھـای قـانـونی از جـملھ مـواردی می بـاشـد کھ تـوسـط اداره ثـبت شـرکت ھـا, روزنـامـھ رسمی 
جـمھوری اسـالمی, روزنـامـھ کثیر االنـتشار انـتخاب شـده جھـت نشـر آگھی ھـای شـرکت سـھامی 
خـاص, پـرداخـت حـق الـثبت سـرمـایھ شـرکت سـھامی خـاص, پـلمپ دفـاتـر قـانـونی و مـواردی از این 
قبیل اعـالم نـمود, کھ در تـمامی مـوارد ھـزینھ ھـا از طـرف ادارات دولتی نـام بـرده شـده تعیین و 

تکلیف می گردد. 
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ھـزینھ ھـای مـوسـسھ جھـت انـجام کلیھ رونـد بـا ھـر میزان سـرمـایھ و ھـر تـعداد سـھامـدار در مـوسـسھ 
ثبتی ذھـن نـاب رقـم ثـابـت می بـاشـد کھ در ھیچ یک از مـراحـل خـارج از پیش فـاکتور ارسـال شـده 

تغییری ایجاد نخواھد شد. 
ھـزینھ ثـبت شـرکت سـھامی خـاص در مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب بـنا بـھ تـوافـق می بـاشـد و بـرای 

شھرستان ھا 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 وکال قیمت را اسـتعالم 

کنند تا بھ رقابتی بودن قیمت در موسسھ ذھن ناب یقین پیدا کنند. 
در نـھایت ھـزینھ ثـبت شـرکت سـھامی خـاص در ایران بـھ دو دسـتھ ھـزینھ ھـای اداره ثـبت شـرکتھا و 

ھزینھ ھای جاری ثبت شرکت سھامی خاص توسط موسسھ می باشد. 

ھزینھ ھای اداری ثبت شرکت سھامی خاص 
ھزینھ ھای اداری ثبت شرکت سھامی خاص 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 شرکت سھامی خاص بھ نسبت سرمایھ •
پـرداخـت روزنـامـھ رسمی تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص کھ حـداقـل ٢ کادر بـا ھـزینھ ثـابـت می •

باشد 
پـرداخـت روزنـامـھ کثیر االنـتشار تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص کھ حـداقـل ٢ کادر بـا ھـزینھ ھـای •

متغییر و اختیاری می باشد. 
پرداخت ھزینھ پلمپ دفاتر شرکت سھامی خاص •

ھزینھ ھای جاری ثبت شرکت سھامی خاص 
ھـزینھ ھـای جـاری ثـبت شـرکت سـھامی خـاص بـا تـوجـھ بـھ امـور مـحول شـده بـھ مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب 
متغیر می بـاشـد. الزم 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: 
تنظیم کلیھ اوراق قانونی شرکت سھامی خاص 1.
ثبت کلیھ اوراق تنظیم شده شرکت سھامی خاص 2.
وکالت پرونده ثبت شرکت سھامی خاص 3.
تحویل اوراق از اداره ثبت 4.
بھ اتمام رساندن پروسھ تاسیس شرکت سھامی خاص 5.
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آموزش ثبت شرکت سھامی خاص 

خیلی از افـراد دوسـت دارنـد قـبل از اینکھ اقـدام بـھ ثـبت شـرکت سـھامی خـاص خـود کنند اطـالعـات 
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 90 درصـد از این اطـالعـات نـاقـص می 

باشند و در نھایت کاربران نمی توانند آن چیزی را کھ قصد داشتند بدست بیاورند. 
در این مـقالـھ قـصد داریم بـھ صـورت کامـل آمـوزش ثـبت شـرکت سـھامی خـاص را تشـریح کنیم و بی 
شک بـعد از مـطالـعھ دقیق این مـقالـھ شـما اطـالعـات زیادی در مـورد شـرکت ھـای سـھامی خـاص و 
نـحوه ثـبت شـرکت سـھامی خـاص در اداره ثـبت شـرکت ھـا کسب خـواھید کرد لـذا از کاربـران عـزیز 
می خـواھیم قـبل از اینکھ سـوالی را مـطرح کنند بـطور کامـل این مـقالـھ را مـطالـعھ نـمایند و ھمچنین 

در انتھای صفحھ این مقالھ را بھ صورت pdf  برای دانلود گذاشتھ ایم. 

راھنمای ثبت شرکت سھامی خاص 
ابـتدا نـوع شـرکت خـود را سـھامی خـاص انـتخاب کنید. تـمامی مـدارک ھـویتی سـھامـداران و اعـضاء 
ھیات مـدیره و بـازرسین و ھـر شـخص حقیقی و حـقوقی دارای مـقام در شـرکت را تکمیل شـده داشـتھ 

باشید بھ سامانھ ثبت شرکتھا مراجعھ کنید. 
تـمامی مـراحـل را تکیمل کنید و سـمت ھـای اشـخاص حقیقی و حـقوقی شـرکت سـھامی خـاص را 
تکمیل کنید. تـمامی مـوارد مـربـوط بـھ شخصیت حـقوقی از جـملھ سـرمـایھ, تـعداد اعـضاء ھیئت مـدیره, 
نـحوه تشکیل جـلسات, نـحوه انـحالل, اقـامـتگاه شـرکت سـھامی خـاص و در کل تـمامی مـوارد مـربـوط 
بـھ شـرکت سـھامی خـاص مـدنـظر را تکمیل کنید و سـپس تعیین سـمت و حـق امـضاء و بـھ طـور کل 

اعضاء 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 سھامی خاص 

از مزایای ثبت شرکت سھامی خاص می توان بھ موارد زیر اشاره کرد: 
سھولت در اخذ وام و تسھیالت بانکی •
سھولت نقل و انتقال سھام بھ دلیل تقسیم سرمایھ بھ قطعات سھام •
عدم محدودیت برای فعالیت و موضوع شرکت •
اعتبار بیشتر شرکت ھای سھامی خاص نسبت بھ شرکت ھای دیگر •
اسـتمرار مـوجـودیت شـرکت ھـای سـھامی, بـھ جھـت این کھ شخصیت حـقوقی مـالکان از شـرکت •

جــداســت، درصــورتی کھ فــعالیت شــرکت تــداوم داشــتھ بــاشــد, بــا خــروج یک یا چــند نــفر از 
سھامداران منحل نگردیده و بھ موجودیت خود ادامھ می دھد. 

محدود بودن مسئولیت سھامدارن. •
تعیین ھیئت مـدیره, شـرکت ھـای سـھامی بـھ وسیلھ ھیئت مـدیره ای کھ تـوسـط صـاحـبان سـھام •

انـتخاب می شـونـد، اداره می گـردد. بـنابـراین دارنـدگـان سـھام از این طـریق می تـوانـند خـواسـتھ ھـا 
و مطالبات خود را پیگیری نمایند. 

ھـر شـخص بـھ انـدازه دلـخواه می تـوانـد سـھام خـریده و بـا سـرمـایھ ای کم سـھامـدار یک شـرکت •
سھامی خاص شود. 

معایب ثبت شرکت سھامی خاص 
از معایب شرکت سھامی خاص می توان بھ موارد زیر اشاره کرد: 
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وجـود تشـریفات و مـقررات بیشتر در شـرکت ھـای سـھامی خـاص, در شـرکت ھـای سـھامی •

خـاص بـھ دلیل پیچیدگی ھـایی از قبیل نـحوه تقسیم سـود و زیان, نـحوه نگھـداری دفـاتـر مـالی, 
نحوه تشکیل مجامع عمومی و غیره از مقررات و قوانین پیچیده تری تبعیت می نمایند. 

وجود مالیات بر درآمد در شرکت ھای سھامی خاص •
ادارات دولتی می تـوانـند بـھ مـوجـب قـانـون محـدودیت ھـایی را بـرای شـرکت ھـای سـھامی خـاص •

ایجاد نـموده و شـرکت را مـجبور بـھ ارسـال گـزارشی خـاص بـھ عـنوان مـثال صـورت ھـای مـالی 
ساالنھ نمایند. 

35 درصد از سرمایھ اولیھ شرکت می بایست در ابتدا تادیھ و پرداخت گردد. •
سمت اعضاء ھیئت مدیره ھر دو سال یکبار و سمت بازرسین ھر سال مالی باید تمدید گردد. •

نحوه اداره شرکت سھامی خاص 
نـحوه اداره شـرکت سـھامی خـاص تـوسـط سـھامـداران, ھیات مـدیره و بـازرسین شـرکت می بـاشـد. 
سـھامـداران شـرکت سـھامی خـاص از بین خـود اعـضاء ھیئت مـدیره را انـتخاب می کنند و ھمچنین 

دو شخص حقیقی و یا حقوقی را بھ عنوان کنترل کننده انتخاب می کنند. 
در نتیجھ می توان گفت شرکت ھای سھامی خاص جھت اداره بھ ٣ بخش تقسیم می شوند: 

سھامداران کھ با برگزاری مجامع ھیئت مدیره و بازرسین را انتخاب می کنند 1.

ھیئت مدیره کھ مسئولیت اجرائی در شرکت سھامی خاص را دارد 2.

بازرسین کھ مسئولیت کنترل کننده را در شرکت سھامی خاص دارند. 3.
اعـضاء اصلی ھیئت مـدیره می بـایست از بین سـھامـداران در مجـمع عـمومی انـتخاب شـونـد و ھمچنین 

بازرسین خارج از اعضاء ھیئت مدیره در مجمع عمومی انتخاب می شوند. 
الزم بـھ ذکر اسـت در زمـان تـاسیس شـرکت سـھامی خـاص مـوسسین شـرکت مسـئولیت انـتخاب ھیات 

مدیره و بازرسین شرکت را دارند. 
ھیات مـدیره مسـئولیت اجـرائی تـمامی امـور شـرکت را کھ در اسـاسـنامـھ بـھ آن ھـا مـحول شـده اسـت را 

بر عھده دارند و بازرسین نظارت بر اجرای این موارد را بر عھده دارند. 

قوانین ثبت شرکت سھامی خاص 
قـوانین ثـبت شـرکت سـھامی خـاص کھ پیشتر تـوضیح داده ایم و در این مـورد بـھ صـورت مـوردی بـھ 

آن می پردازیم: 
سرمایھ حداقل ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر کھ ٣۵ درصد آن پرداخت شده باشد. 1.
حداقل ٣ سھامدار دارای شرایط 2.
وجود ٢ بازرس خارج از اعضاء ھیات مدیره 3.
موضوع فعالیت مشخص باشد 4.
تعیین و تکلیف نحوه انحالل شرکت 5.

و خیلی مـوارد دیگر کھ در ھمین مـقالـھ و مـقالـھ ھـای دیگر در سـایت خـدمـات اداری ثـبت روز بـھ 
اطالع رسیده است. 
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سخن آخر در زمینھ روش ثبت شرکت سھامی خاص 
در صــورتی کھ تــمایل بــھ تــاسیس شــرکت ســھامی خــاص دارید و این افــتخار را می خــواھید بــھ 
مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب بـدھید, فـرم زیر را پـرینت گـرفـتھ و مـدارک ثـبت شـرکت سـھامی خـاص را 
تکمیل کنید و بـا مـدارک ھـویتی سـھامـداران و اعـضاء ھیات مـدیره و بـازرسین بـرای مـوسـسھ تـوسـط 
ایمیل یا فـایل ضمیمھ زیر ارسـال کنید تـا در سـریعترین زمـان و بھـترین کیفیت شـرکت سـھامی خـاص 

شما بھ ثبت برسد. 

 
بـرای اطـالع از قیمت و روش ثـبت شـرکت سـھامی خـاص بـعد از تکمیل و ارسـال فـرم فـوق حـتماً بـا 

موسسھ ثبتی ذھن ناب تماس حاصل فرمایید تا تفاوت را احساس کنید. 
تـوجـھ داشـتھ بـاشید کلیھ زمـان در نـظر گـرفـتھ بـرای تـاسیس شـرکت و مـوسـسھ غیر تـجاری زمـانی بین 
٧ الی ١۵ روز کاری انـجام می بـاشـد و ھیچ فـرقی نـدارد کھ چـھ تـعداد عـضو, چـھ مـقدار سـرمـایھ, 

چھ مقدار سھام و چھ تعداد سھامدار داشتھ باشد. 
این زمان از تحویل و تکمیل اوراق و صورتجلسھ مھر و امضاء شده بھ موسسھ حساب می شود. 
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بـعد از ثـبت شـرکت سـھامی خـاص ظـرف مـدت ١٠ روز کاری بـاید ھـزینھ روزنـامـھ ھـا پـرداخـت شـود 
و بـعد از این زمـان بـاید ظـرف مـدت ٢٠ روز پـلمپ دفـاتـر را اخـذ کرد و ھمچنین ظـرف مـدت ٢ مـاه 

برای اخذ کد اقتصادی اقدام نمود. 
مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب بـرای ثـبت شـرکت سـھامی خـاص و یا تغییرات شـرکت سـھامی خـاص و 

تشریح مدارک الزم ثبت شرکت سھامی خاص شما از ھرکجا آمادگی ھمراھی را دارد. 
02188660581 || 09122938218
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