
ثبت شرکت موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
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 ٢ شـریک جھـت تـاسیس یک شخصیت حـقوقی 
الزم 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 اطـالق 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 ٢ شخصیت حقیقی و یا حـقوقی 

امکان پذیر می باشد. انواع شخصیت ھای حقوقی رایج قابل ثبت بھ شرح زیر می باشد: 
شرکت سھامی خاص 1.
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شرکت با مسئولیت محدود 2.
شرکت نسبی 3.
شرکت تضامنی 4.
موسسات غیر تجاری 5.

طـبق قـوانین جـمھوری اسـالمی ایران اشـخاصی کھ دارای صـالحیت 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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ثبت شخصیت حقوقی در انواع شھر ھا 1.
ثبت شخصیت حقوقی در مناطق آزاد تجاری 2.

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 اعـالم 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 اعـالم 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 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 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 

الزم 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 خالصھ می شود. 
جھـت تعیین میزان سـرمـایھ شـرکت در شـرف تـاسیس می بـایست حـتماً 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 انـحالل, 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 
اصـوالً 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 اصـوالً 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 میالدی تعیین گـردد در ابـتدای سـال مـالی میالدی شـروع و در پـایان سـال مـالی 

میالدی 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 االختیار 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 •
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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. 
الزم 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 (لزوماً تمامی شخصیت ھای نام برده در شخصیت حقوقی دارای سمت نخواھند بود): 
مدیر عامل 1.
رئیس ھیئت مدیره 2.
نائب رئیس ھیئت مدیره 3.
عضو اصلی و علی البدل ھیئت مدیره 4.
بازرس و یا بازرسین شخصیت حقوقی 5.
خزانھ دار 6.

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 انحالل شخصیت حقوقی 
در تـمامی شخصیت ھـای حـقوقی انـحالل بـھ اسـتناد مـاده ١۴١ قـانـون تـجارت انـجام خـواھـد شـد و الزم 
بـھ ذکر می بـاشـد کھ انـحالل شخصیت حـقوقی می بـایست ظـرف مـدت ۵ روز 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 کامـالً 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: 
مدارک ھویتی سھامداران و یا شرکاء در زمان تاسیس. 1.
مـدارک ھـویتی اعـضاء ھیئت مـدیره در صـورتی کھ ھیئت مـدیره خـارج از سـھامـداران و یا 2.

شرکاء باشند. 
مدارک ھویتی بازرس یا بازرسین در صورت وجود خزانھ دار. 3.
درصـورتی کھ شـریک یا سـھامـدار حـقوقی بـاشـد اوراق شخصیت حـقوقی کھ دارای اعـتبار و 4.

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

کد فراگیر درصورتی کھ سھامدار یا شریک یا عضو ھیئت مدیره فرد غیر ایرانی باشد. 5.

امضاء وکالتنامھ وکیل درصورتی کھ پرونده تاسیس شرکت توسط وکیل انجام شود. 6.

ارائھ مجوز در صورتی کھ موضوع شرکت 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 شخصیت حقوقی. 9.
اعالم کد پستی معتبر اداری و یا تجاری جھت اقامتگاه شخصیت حقوقی. 10.
اعـالم کد پسـتی مـعتبر جھـت اعـالم آدرس سـھامـداران یا شـرکاء و اعـضاء ھیات مـدیره و 11.

بازرسین. 
اعالم شماره تماس ھمراه بھ نام اعضاء ھیئت مدیره. 12.

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 ٢ سـری 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 •
ابالغیھ 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 خـالء 

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 تـالش 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 الزم 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 ١٠ روز اقـدام شـود. در غیر اینصورت در رونـد تـاسیس مشکالتی 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 کثیراالنتشار (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 ۴۵ برسد) نسبت بھ اخذ کداقتصادی شخصیت حقوقی اقدام گردد. 
تــوجــھ داشــتھ بــاشید کھ این پــروســھ می بــایست حــداکثر ظــرف مــدت ۶٠ روز 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 الزم 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 اسـالمی, روزنـامـھ کثیر االنـتشار انـتخاب شـده جھـت نشـر آگھی ھـای شخصیت حـقوقی, 
پـرداخـت حـق الـثبت سـرمـایھ شـرکت, پـلمپ دفـاتـر قـانـونی و مـواردی از این قبیل اعـالم 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 وکال قیمت را اسـتعالم 

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 ٢ کادر با ھزینھ ثابت می باشد •
پـرداخـت روزنـامـھ کثیر االنـتشار تـاسیس کھ حـداقـل ٢ کادر 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. 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 شخصیت حقوقی 1.
ثبت کلیھ اوراق تنظیم شده شخصیت حقوقی 2.
وکالت پرونده ثبت شخصیت حقوقی 3.
تحویل اوراق از اداره ثبت 4.
بھ اتمام رساندن پروسھ تاسیس شخصیت حقوقی. 5.

آموزش ثبت شرکت 
خیلی از افـراد دوسـت دارنـد قـبل از اینکھ اقـدام بـھ ثـبت شـرکت 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 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 اطـالعـات 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 pdf  برای 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 انــحالل, 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 تسھیالت 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 مشکالت 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 طـالقی 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 اطـالعی 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 االنـتشار, اخـذ پـلمپ دفـاتـر سـال جـاری, پـرداخـت حـق الـثبت اداره ثـبت شـرکت ھـا و 

اداره مالیات نسبت بھ سرمایھ اعالمی و تشکیل پرونده کد اقتصادی اشره کرد. 

١١ گام ثبت شرکت 
١١ قدم تا ثبت شرکت را بھ صورت خالصھ می توان بھ شرح ذیل اعالم نمود: 

قدم اول ثبت شرکت: شریک خوب پیدا کنید 
حـداقـل تـعداد شـرکاء بـرای ثـبت شـرکت بـا مسـئولیت محـدود ٢ نـفر می بـاشـد و حـداقـل تـعداد سـھامـداران 

برای ثبت شرکت  ھای سھامی خاص ٣  نفر 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 بـاالتـری ھـم دارد و بـھ ھمین نسـبت مسـئولیت بـاالتـری 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 شـرکت ھـا مـراجـعھ کنید. در این سـامـانـھ بـھ قـسمت پـذیرش درخـواسـت 
ثـبت شـرکت ذھـن نـاب مـراجـعھ کنید. فـرمی پیش روی شـما ظـاھـر می شـود کھ بـاید مـرحـلھ بـھ مـرحـلھ 

آن را تکمیل کنید و بھ مرحلھ بعدی بروید. 
اطـالعـات 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 
حـاال بـاید نـام شـرکت را در فـرم (نـام و نـوع شـخص حـقوقی) وارد کنید. در این قـسمت بـاید بـھ  تـرتیب 
اولـویت ۵ نـام 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 
اداره ھـای 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 می شود. 

قدم چھارم ثبت شرکت: تعیین و شرح موضوع فعالیت 
مـدت و مـوضـوع فـعالیت، اطـالعـات مـورد نیاز در مـرحـلھ بـعدی اسـت. در مـورد این اطـالعـات قـبالً 
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 می دھد. 
بـرای مـثال فـعالیت ھـای علمی، آمـوزشی و پـژوھشی و مـوارد دیگر در این فھـرسـت گـنجانـده شـده انـد. 
یادتـان بـاشـد کھ بـرخی از فـعالیت ھـا 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 الزم 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 نکرده اید, 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 

شرکت ھا برای شما ارسال می شود در   نھایت بھ ھمین نشانی خواھد آمد. 
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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 می شود. 
بـرای ثـبت یک شـرکت بـا مسـئولیت محـدود حـداقـل سـرمـایھ مـورد نیاز ١٠٠ ھـزار 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 ١٠ میلیون تـومـانی در نـظرمی  گیرنـد (پیشنھادی 

می باشد کھ بنا بھ خواستھ موکل قابل تغییر است). 

قدم ھفتم ثبت شرکت: معرفی شرکاء و یا سھامداران 
حـاال 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 ١۵٠ نـفر شـود بـاید فـرمی را کھ از پیش در سـایت بـارگـذاری شـده 
دریافـت و اسـامی و مـشخصات افـراد را در آن وارد کنید و در CD فـایل اکسل آن را بـارگـذاری 

کنید و برای اداره ثبت ارسال کنید. 
در این بـخش اطـالعـات شـناسـنامـھ  ای و ھمچنین آدرس پسـتی و شـماره تـماس این افـراد ثـبت و ذخیره 

می شود. 

قدم ھشتم ثبت شرکت: مشخص شدن میزان سھام یا سھم الشرکھ شرکاء یا سھامداران 
گـام بـعدی پـر کردن اطـالعـات 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 آ ن 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 الزم 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 اطــالعــات، از شــما خــواســتھ می شــود 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. 
حـاال 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 می شـود. 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 

الزم دارید. 
در آگھی  ای کھ چـاپ می  کنید اطـالعـاتی در مـورد نـام شـرکت، نـوع فـعالیت و اطـالعـاتی از این 
دسـت را مـطرح می کنید. حـدود ١۴ روز 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 می گـوییم, کار ثـبت شـرکت شـما در یک دوره ٢٠ روزه 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 1390 بـا 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 کامـالً 
تخصصی و حــرفــھ ای بــا رعــایت تــمام مــوازین فنی و حــقوقی انــجام می گیرد. ھــمواره مشــتری 
مـداری و اسـتفاده از روش ھـای نـوآورانـھ و خـالق در انـجام امـور ثبتی در خـط و مشی ثـبت شـرکت 

ذھن ناب قرار دارد. 
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ثبت شرکت موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
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 تـالش 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 بـاالی مـشاورین و کارشـناسـان مـا در مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب مـوجـب ارئـھ کیفیت 

باالی خدمات شده است. دوباره کاری نداریم. 

مشاوره ھای ثبتی 
ارائـھ مـشاوره کامـالً 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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