
ثبت موسسه موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
ثـبت مـوسـسھ غیرتـجاری کھ بـا تـوجـھ بـھ انـواع مـوسـسات غیر تـجاری در ھـزینھ و مـدارک و مـراحـل 

ثبت متفاوت می باشند و در سامانھ ثبت ماھیت می یابند تشریح داده شده است. 
پـس از تصمیم بـرای ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری و انـتخاب نـوع مـوسـسھ غیرتـجاری بـرای ثـبت مـوسـسھ 
غیر تـجاری بـھ نکاتی در مـورد ثـبت مـوسـسات یا تـاسیس مـوسـسھ غیر تـجاری می پـردازیم تـا بـا دید 

باز و روشن تصمیم بھ ثبت موسسھ غیر تجاری بگیرید. با ما تا پایان مطلب ھمراه باشید. 

 
تعریف موسسات غیر تجاری بھ زبان ساده و طبق قانون 

با توجھ بھ تاسیس موسسھ تعریف طبق قانون و بھ زبان ساده بھ شرح زیر ارائھ می گردد: 

تعریف موسسات غیر تجاری طبق قانون 
طبق قانون تجارت ماده ۵٨۴ تعریف موسسات غیر تجاری بھ این صورت می باشد: 

تـشكیالت و مـؤسـساتی كـھ بـرای مـقاصـد غـیرتـجارتی تـاسیس شـده یا بـشونـد از تـاریخ ثـبت مـخصوصی 
کھ وزارت عدلیھ معین خواھد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 

ھمچنین طـبق آئین نـامـھ اصـالحی ثـبت تشکیالت و مـوسـسات غیر تـجاری مـصوب سـال ١٣٣٧ 
ماده ١ تعریف موسسات غیر تجاری بھ این صورت می باشد: 

مـقصود از تشکیالت و مـوسـسات غیرتـجارتی مـذکور در مـاده ۵٨۴ قـانـون تـجارت کلیھ تشکیالت و 
مـوسـساتی اسـت کھ بـرای مـقاصـد غیرتـجارتی از قبیل امـور علمی یا ادبی یا امـور خیریھ و امـثال آن 
تشکیل می شـــود اعـــم از آنکھ مـــوسسین و تشکیل  دھـــندگـــان قـــصد انـــتفاع داشـــتھ یا نـــداشـــتھ 
بـاشـند. تشکیالت و مـوسـسات مـزبـور می  تـوانـند عـناوینی از قبیل انجـمن، کانـون یا بـنگاه و امـثال آن 
اختیار نـمایند ولی اتـخاذ عـناوینی کھ اخـتصاص بـھ تشکیالت دولتی و کشوری دارد بـرای مـوسـسات 

مزبور ممکن نخواھد بود. 
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تعریف طبق قانون: 

مـاده ۵٨۴ قـانـون تـجارت: تـشكیالت و مـوسـساتی كـھ بـرای مـقاصـد غـیرتـجارتی تـاسیس شـده یا بـشونـد 
از تاریخ ثبت مخصوصی کھ وزارت عدلیھ معین خواھد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند. 

ماده ١ آئین نامھ اصالحی ثبت تشکالت و موسسات غیرتجاری: 
مـقصود از تشكیالت و مـوسـسات غیر تـجاری مـذکور در مـاده ۵٨۴ قـانـون تـجارت كلیھ تشكیالت و 
مـوسـساتی ھسـتند كـھ بـرای مـقاصـد غیر تـجاری از قبیل امـور علمی و ادبی و امـور خیریھ و امـثال 

آن تشكیل می شود اعم از آنكھ موسسین و تشكیل دھندگان قصد انتفاع داشتھ یا نداشتھ باشند. 

تعریف موسسات غیرتجاری بھ زبان ساده 
مـوسـسات غیرتـجاری مـوسـساتی ھسـتند کھ بـھ انـجام امـور غیرتـجاری و غیر بـازرگـانی بـر خـالف 
انـواع شـرکت ھـای ثبتی فـعالیت دارنـد و ھـدف شـرکاء از تشکیل این نـوع شخصیت حـقوقی ایجاد 
ســود و مــنفعت مــالی (مــوســسات انــتقاعی) و یا امــور خیریھ و عــدم دریافــت ســود بین شــرکاء 

(موسسات غیر انتفاعی) می باشد. 
مــوســسات انــتفاعی و یا غیر انــتفاعی از تــاریخ ثــبت, شخصیت حــقوقی پیدا می کنند و می تــوانــد 
عــناوینی از قبیل انجــمن, کانــون, بــنگاه جــمعیت و مــوارد دیگری را بــرای خــود اتــخاذ نــماید. از 
امتیازات مـوسـسھ غیر تـجاری در شـرایط خـاص بـھ عـدم پـرداخـت مـالیات اشـاره کرد کھ می بـایست 

از اداره مالیات استعالم ھای الزم را بھ عمل آورد. 

انواع موسسات غیر تجاری در ایران 
طـبق مـاده ٢ آیین نـامـھ اصـالحی ثـبت تشکیالت و مـوسـسات غیر تـجاری, این گـونـھ مـوسـسات بـھ دو 

نوع تقسیم می گردند: 
مـوسـسات غیر تـجاری انـتفاعی: مـوسـساتی کھ بـھ قـصد جـلب مـنافـع مـادی و تقسیم سـود بین خـود •

و دیگران تشکیل می شــونــد. بــھ طــور مــثال مــوســسات فنی, خــدمــات شھــری, مــوســسات 
حسابرسی, دفاتر وکالت یا حقوقی, مطب پزشکی,  نمونھ ای موسسات انتفاعی می باشند. 

مـوسـسات غیر تـجاری غیر انـتفاعی: این مـوسـسات ھـدفـشان جـذب و تقسیم سـود میان اعـضاء •
خـود نـبوده و در بـرگیرنـده امـور حـرفـھ ای, فـرھنگی, علمی و آمـوزشی و عـام الـمنفعھ و خیریھ 
می بـاشـد. مـانـند مـدارس, دانـشگاه ھـا, مـوسـسات پـژوھشی, شھـرداری ھـا, سـازمـان ھـا و نـھاد 

ھای دولتی, موسسات خیریھ. 
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ثبت موسسھ خدماتی 

ثـبت مـوسـسھ خـدمـاتی کھ اصـوالً مـوسـسات انـتفاعی می بـاشـند و جھـت دریافـت سـود تـاسیس می 
گـردنـد. در مـوسـسات خـدمـاتی سـرمـایھ می تـوانـد حـداقـل مـعادل ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر بـاشـد و بـا وجـود ٢ 

شریک می توان آن را تحت عنوان موسسھ بھ ثبت رساند. 
مـدرک تحصیلی مـورد نیاز ثـبت مـوسـسھ خـدمـاتی ھـر مـدرکی می تـوانـد بـاشـد بـھ شـرط آنکھ بـھ 

صورت مجوزی نخواھید فعالیت داشتھ باشید. 

ثبت موسسھ حقوقی 
ثـبت مـوسـسھ حـقوقی کھ اصـوالً بـا جـذب مـنفعت مـالی و انـتفاعی می بـاشـند تـوسـط اشـخاص قـابلیت ثـبت 
دارنـد. در مـوسـسات حـقوقی می بـایست حـداقـل یک شـخص کھ دارای پـروانـھ وکالـت می بـاشـند 

شریک و عضو اصلی ھیات مدیره و دارای حق امضاء باشد. 
الزمـھ ثـبت مـوسـسات حـقوقی اخـذ مـجوز از کانـون وکال تـوسـط وکیل دارای پـروانـھ وکالـت و یا وکیل 
دادگسـتری می بـاشـد. الزم بـھ ذکر می بـاشـد کھ پـروانـھ وکیل از ھـر شھـری صـادر شـده بـاشـد مـجوز 

ثبت موسسھ حقوقی فقط در آن شھر اعتبار دارد. 

info@zehnenaab.com www.zehnenaab.com 02188600923

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


ثبت موسسه موسسه ثبتی ذهن ناب تاریخ تائید توسط کارشناس ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
ثبت موسسھ حسابداری 

ثـبت مـوسـسھ حـسابـداری کھ تـوسـط اشـخاص دارای صـالحیت امکانـپذیر می بـاشـد بـا حـداقـل مـبلغ 
١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر سـرمـایھ و حـداقـل دو شـریک امکان ثـبت دارد. مـوسـسات حـسابـداری اصـوالً  

انتفاعی و جھت کسب سود تاسیس می شوند. 
در صـورتی کھ بـھ دنـبال ثـبت مـوسـسھ حـسابـرسی ھسـتید می بـایست مـدرک تحصیلی اعـضاء ھیات 

مدیره حسابداری و عضو انجمن حسابداران رسمی ایران باشند. 

ثبت موسسھ داوری 
مـوسـسات داوری کھ مـوسـسھ کامـالً حـقوقی می بـاشـد تـحت نـظارت حـداقـل ٢ وکیل دادگسـتری 

امکانپذیر می باشد. موسسات داوری اصوالً انتفاعی و جھت کسب سود تاسیس می گردند. 
امـور مـربـوط بـھ داوری شـامـل مـوارد مـربـوط بـھ داوری بین دو یا چـند شـخص حقیقی و یا حـقوقی, 

امور مرتبط بھ ساختمان, تجارت الکترونیک, سرمایده گذار و مواردی از این قبیل می باشد. 

ثبت موسسھ آموزشی 
ثبت موسسات آموزشی در ایران بھ دو قسمت تقسیم می شود. 

مـوسـساتی کھ جھـت آمـوزش افـراد زیر ١٨ سـال فـعالیت دارنـد و می بـایست مـجوز خـود را از 1.
آموزش و پرورش اخذ نمایند. 

مـوسـساتی کھ جھـت آمـوزش افـراد بـاالی ١٨ سـال فـعالیت دارنـد و می بـایست مـجوز خـود را از 2.
وزارت علوم و تحقیقات اخذ نمایند. 

در مـوسـسات آمـوزشی مـجوز اخـذ شـده دارای زمـان می بـاشـد و ھـر چـند سـال یک بـار بـا تـوجـھ بـھ 
اساسنامھ تنظیم شده می بایست سمت ھا و وضعیت امضاء تعیین و تکلیف گردد. 

ثبت موسسھ ھنری 
مـوسـسات ھـنری بـھ دو صـورت انـتفاعی و غیر انـتفاعی قـابلیت ثـبت دارنـد و در ھـر دو صـورت نیاز 

بھ اخذ مجوز از وزارت فرھنگ و ارشاد ھستند. 

موسسات هنری انتفاعی 
مـوسـسات ھـنری انـتفاعی مـوسـساتی ھسـتند کھ بـا تـوجـھ بـھ کسب سـود و مـنفعت ثـبت می گـردنـد و 

اصوالً جھت آموزش امور ھنری مانند بازیگری و موسیقی و موارد مشابھ ثبت می گردند. 

موسسات هنری غیر انتفاعی 
مـوسـسات ھـنری غیر انـتفاعی کھ اصـوالً تـوسـط دولـت و یا افـراد خیر جھـت آمـوزش و پـرورش 
جامعھ تاسیس می گردند و ھیچگونھ سود و منفعتی بھ موسسین و اداره کنندگان تعلق نمی گیرد. 

ثبت موسسھ خیریھ 
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ثـبت مـوسـسات خیریھ کھ غیر انـتفاعی و تـوسـط دولـت و یا افـراد خیر دایر می گـردد و می بـایست از 
پلیس امنیت مجوز خود را دریافت و بھ فعالیت بپردازند 

فـعالیت مـوسـسات خیریھ اصـوالً در زمینھ درمـانـگاه ھـا و مـوسـسات آمـوزشی و مـواردی از این قبیل 
صورت می پذیرد. 

شرایط ثبت موسسھ غیر تجاری 
شـرایط ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری چـھ انـتفاعی بـاشـد و چـھ غیر انـتفاعی بـھ شـرح زیر می بـاشـد. الزم 
بـھ ذکر اسـت کھ عـالوه بـر شـرایط احـراز ثـبت می بـایست تـمامی اوراق مـوسـسات غیر تـجاری از 
جـملھ اسـاسـنامـھ, اظـھارنـامـھ تـاسیس مـوسـسھ, مجـمع عـمومی مـوسسین یا ھیئت امـناء و ھیات مـدیره 

موسسھ تنظیم و ثبت گردد. 

 
موضوع تاسیس موسسھ 

طـبق قـانـون تـجارت مـاده ۵٨۴ و طـبق آئین نـامـھ اصـالحی ثـبت تشکیالت و مـوسـسات غیر تـجاری 
مصوب سال ١٣٣٧ ماده ١ موضوع موسسات غیر تجاری بھ این صورت می باشد: 

مـوسـسات غیر تـجاری بـرای مـقاصـد غیرتـجارتی بـا مـوضـوعـاتی از قبیل امـور علمی یا ادبی یا امـور 
خیریھ و امـور حـقوقی و امـور آمـوزشی و از قبیل این مـوضـوعـات تشکیل می شـود و بـا عـناوینی از 

قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن ثبت می شوند. 
نکتھ: مـوضـوعـاتی کھ مـجوزی اسـت اگـر در مـوضـوع اسـاسـنامـھ آورده شـود بـاید جـواز آن مـوضـوع 

را از مرجع صادر کننده جواز, کسب کرد. 
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دسته بندی موسسات غیر تجاری  
موسسات غیر تجاری بھ دو دستھ تقسیم می شود: 

موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی. •
موسساتی کھ مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد. •

موسسات غیر تجاری انتفاعی 
مـوسـساتی کھ مـقصود از تشکیل آن ممکن اسـت جـلب مـنافـع مـادی و تقسیم مـنافـع مـزبـور بین اعـضاء 
خـود یا غیره بـاشـد مـانـند: کانـون فنی و حـقوقی و غیره. (ثـبت اینگونـھ مـوسـسات غـالـباً بـا مـجوز 

صورت می پذیرد) 

تعریف موسسه انتفاعی 
مـوسـسات انـتفاعی یک نـوع از مـوسـسات غیر تـجاری اسـت کھ ھـدف اعـضا از تشکیل و عـضویت 
در آن، کسب سـود و مـنفعت و. تقسیم نـمودن آن میان اعـضای مـوسـس اسـت. این نـوع از مـوسـسات 
را بـا اھـداف غیر تـجاری تشکیل می دھـند و در غـالـب انـواع مـختلف آمـوزشـگاه ھـای علمی، ادبی، 
ھـنری، فنی، کالس ھـای آمـوزش زبـان، مـوسـسات و مـدارس آمـوزش غیر انـتفاعی و مـوارد مـشابـھ 

دیگر صورت می گیرد. 
بـرای تـاسیس و فـعالیت در این نـوع از مـوسـسات بـاید شـرکت را حـتماً در قـالـب یک مـوسـسھ غیر 
تـجاری بـھ ثـبت رسـانـد و ھمین طـور بـرای تـاسیس آن ھـا نیاز اسـت کھ جـواز رسمی از سـازمـان 

مربوطھ برای آغاز فعالیت اخذ گردد. 

شرح موسسات غیر انتفاعی 
اینگونـھ مـوسـسات قسمتی از زیر مجـموعـھ مـوسـسات غیرتـجاری می بـاشـند کھ نـوع و سـبک فـعالیت 
و اھـداف تـاسیس آن ھـا کسب سـود و مـنفعت و تقسیم نـمودن آن مـابین اعـضا نیست. این نـوع از 
مـوسـسات در قـالـب احـزاب سیاسی، انجـمن ھـای اسـالمی، مـوسـسات خیریھ، صـندوق ھـای قـرض 

الحسنھ، دیگر سازمان ھا تشکیل می شوند. 
بـرای بـھ ثـبت رسـانـدن این نـوع از مـوسـسات، اداره ثـبت شـرکت ھـا پیش از ھـر چیزی وظیفھ دارد 
کھ در زمـان وصـول درخـواسـت کتبی مبنی بـر ثـبت و تـاسیس آن ھـا، مـراتـب را از اداره کل نیروی 

انتظامی استعالم و بعد از دریافت تاییدیھ و جواب مثبت، موسسھ درخواستی را بھ ثبت برساند. 
بـاید اشـاره کنیم کھ بـرای تشکیل مـوسـسات غیر تـجاری حـداقـل نیاز بـھ 2 نـفر می بـاشـد کھ و سـرمـایھ 

مورد نیاز ھم برای تشکیل موسسات غیر تجاری حداقل یک میلیون لایر می باشد. 
قـابـل ذکر اسـت کھ مـؤسـسات غیر تـجاری را ھـم مـانـند شـرکت ھـای تـجاری در اداره ثـبت شـرکت ھـا 
(در تھـران) و در دایره ثـبت شـرکت ھـای اداره ثـبت در مـرکز اصلی مـؤسـسھ (در شھـرسـتان ھـا) بـھ 
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ثـبت می رسـانـند و بـاید تـمامی قـوانین و مـقررات قید شـده در آئین نـامـھ اصـالحی ثـبت و تشکیل 
موسسات غیر تجاری کھ در سال 1337 در مورد آن ھا بھ تصویب رسیده است، رعایت گردد. 

تعیین نام موسسھ غیر تجاری در زمان تاسیس 
در اسـم مـوسـسات غیر تـجاری می بـایست عـبارت ( مـوسـسھ غیر تـجاری) قید شـود. بـھ زبـان سـاده تـر 
می تـوان گـفت در تـمامی اوراق و اطـالعیھ و سـربـرگ مـوسـسھ و ھـر جـایی کھ نـام مـوسـسھ آورده 

می شود باید در کنار نام موسسھ عبارت «موسسھ غیر تجاری» قید شود. 
در حـال حـاضـر بـھ عـلت وجـود ثـبت مـوسـسات زیاد در ایران نـام ھـای تک سیالبی تـا سـھ سیالبی 
تـقریباً ثـبتشان سـخت شـده اسـت ولی مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب می تـوانـد در این مـرحـلھ بـرای اخـذ نـام 
ھـای تک سیالبی بـھ بـاال شـما را یاری رسـانـد. در اداره ثـبت شـرکت ھـا و مـوسـسات غیر تـجاری بـعد 
از تعیین نـام مـوسـسھ, نـام تـائید شـده بـھ مـدت ۶٠ روز بـرای آن مـوسـسھ غیرتـجاری مـحفوظ می مـانـد 

و بعد از آن ھر شخص دیگری می تواند آن نام را برای موسسھ و شرکت خود انتخاب نماید. 
بـرای ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری بـاید حـداکثر ۵ نـام را بـرای مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب مـشخص کنید کھ 
بـر اسـاس اولـویت بـاشـد. بـرای تعیین نـام حـتماً بـا مـوسـسھ ثبتی ذھـن نـاب مـشورت کنید تـا زمـان شـما 

برای تعیین نام طوالنی نشود و نام ھای مجوزی جزو نام شما نباشد 
اصـوالً مـوسـساتی کھ بـا مـجوز فـعالیت دارنـد تعیین نـام تـوسـط مـرجـع صـادر کننده مـجوز انـتخاب می 

شود. 

تعداد شرکاء در موسسھ غیر تجاری در زمان تاسیس 
تـعداد شـرکاء در مـوسـسات غیر تـجاری حـداقـل ٢ نـفر می بـاشـد کھ بـھ صـورت شخصیت حقیقی و یا 
حـقوقی در نـظر گـرفـتھ می شـود و درصـورتی کھ شـریک حـقوقی بـاشـد می بـایست طی مـعرفی نـامـھ 

این دارای شماره و تاریخ شخص حقیقی را معرفی کند. 
حـداکثر تـعداد شـرکاء در مـوسـسات غیرتـجاری پیش بینی نشـده اسـت, بـنابـراین حـدی بـرای حـداکثر 
شـرکاء در مـوسـسات غیر تـجاری تعیین نشـده اسـت. عـمومـاً رابـطھ شـرکاء در مـوسـسات غیر تـجاری 

با یکدیگر رابطھ کاری می باشد. 
الزم بـھ ذکر اسـت کھ افـراد زیر ١٨ سـال درصـورتی کھ جـزء شـرکاء مـوسـسھ بـاشـند می بـایست 
تـوسـط ولی خـود عھـده دار مسـئولیت شـونـد و نمی تـوانـند عـضو ھیات مـدیره مـوسـسات غیر تـجاری 

باشند. 

سرمایھ اولیھ موسسھ غیر تجاری 
سـرمـایھ اولیھ مـوسـسھ غیر تـجاری درصـورتی کھ تـوسـط ارگـان دولتی مـجوز داشـتھ بـاشـد می تـوانـد 
صـفر بـاشـد ولی در حـالـت عـادی سـرمـایھ مـوسـسات غیر تـجاری مـبلغ ١٫٠٠٠٫٠٠٠ لایر می بـاشـد کھ 
بین شـرکاء قـابـل تقسیم می بـاشـد. الزم بـھ ذکر اسـت مـوسـسات غیر تـجاری از سـرمـایھ نـقدی و غیر 

نقدی می توانند بھره بگیرند و نمی توان سرمایھ را بھ قطعات سھام تقسیم کرد. 
سـھم الشـرکھ نـقدی مـوسـسات غیر تـجاری بـھ صـورت نـقدی بـھ بـانک پـرداخـت می شـود و یا می تـوان 

آن را بھ صندوق موسسھ و با اقرار نماینده قانونی موسسھ ھمراه خواھد بود. 
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سـھم الشـرکھ را نمی تـوان بـھ شـخص دیگری انـتقال داد مـگر بـا رضـایت عـده از شـرکاء کھ الاقـل سـھ 
ربـع سـرمـایھ مـتعلق بـھ آن ھـا بـوده و اکثریت عـددی نیز داشـتھ بـاشـند (طـبق اسـاسـنامـھ تنظیم می 
گردد). در ھیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور بھ ازدیاد سھم الشرکھ خود کند. 
سـرمـایھ مـوسـسات تـوسـط افـراد خیر، ادارت دولتی و شـرکت ھـای خـصوصی و یا ملی و بین المللی 
نیز می تـوانـند بخشی از سـرمـایھ آن را متعھـد گـردنـد و این تعھـد در سـرمـایھ مـوسـسھ صـرفـاً بـھ 

منظور یاری رساندن بھ آن بوده و ھیچگونھ نقشی در شراکت در سرمایھ ندارد. 
اشـخاص بـرای این مـنظور می تـوانـند بـا پـرداخـت وجـھ نـقد و یا وام بـالعـوض و یا کمک ھـای نـقدی 

این عمل را انجام دھند. 

سرمایه نقدی موسسه غیر تجاری 
سـرمـایھ نـقدی مـوسـسات غیر تـجاری کھ بـھ صـورت نـقدی می بـاشـد می بـایست تـوسـط شـرکاء در 
حـساب مـوسـسھ تـامین گـردد و یا سـرمـایھ نـقدی را بـھ حـساب صـندوق مـوسـسھ کھ تـوسـط اقـرار نـامـھ 

نماینده موسسھ تائید گردیده است تامین گردد. 

سرمایه غیر نقدی موسسه غیر تجاری 
سـرمـایھ غیر نـقدی مـوسـسات غیر تـجاری کھ تـوسـط کارشـناس دادگسـتری تـائید و بـھ اداره ثـبت 
شـرکتھا و مـوسـسات غیر تـجاری می بـایست اعـالم شـود. الزمـھ تـائید سـرمـایھ غیر نـقدی گـزارش 
کارشـناس دادگسـتری می بـاشـد یا بـھ عـبارتی ھـرگـاه قسمتی از تعھـد مـؤسسین بـھ صـورت غیرنـقد 

باشد باید در قبال سرمایھ غیرنقدی نظر کتبی  کارشناس رسمی وزارت دادگستری اخذ گردد. 

آدرس موسسھ غیر تجاری در زمان تاسیس 
مـرکز اصلی مـوسـسھ ھـمان جـایی می بـاشـد کھ مـوسـسھ می خـواھـد فـعالیت خـود را در آنـجا انـجام 
دھـد. بـاید تـوجـھ داشـت کھ آدرس مـوسـسھ بسیار مـھم می بـاشـد بـھ دلیل اینکھ حـوزه مـالیاتی را 

مشخص می کند. 
در حـال حـاضـر مـوسـسھ در شـرف تـاسیس مـرکز اصلیش تـوسـط اداره ثـبت شـرکت ھـا و مـوسـسات 

غیرتجاری استعالم می شود و باید آدرس با کد پستی ھمخوانی داشتھ باشد. 
محـل قـانـونی مـوسـسھ غیر تـجاری می تـوانـد تـجاری, اداری و یا مسکونی بـاشـد و بـا تـوجـھ بـھ 
مـوضـوع فـعالیت این مـورد بـررسی می شـود. بـھ عـنوان مـثال مـطب و یا دفـتر وکالـت می تـوانـد از 

ملک مسکونی جھت فعالیت استفاده کنند. 
جھـت تعیین محـل قـانـونی مـوسـسات غیر تـجاری مـجوزی می بـایست از مـرجـع صـادر کننده مـجوز 
اسـتعالم اقـامـتگاه گـرفـتھ شـود و بـعد از بـازدید و تـائید محـل اقـامـتگاه مـوسـسھ غیر تـجاری می تـوانـند آن 

محل را جھت فعالیت تعیین و انتخاب نمود. 
اسـتعالم کد پسـتی اعـالم شـده می بـایست بـا پـالک و واحـد اقـامـتگاه مـوسـسھ غیر تـجاری یکسان بـاشـد و 
درصـورتی کھ کد پسـتی اعـالم شـده پـالک و یا واحـد دیگری را مـشخص کند می بـایست از اداره 

پست منطقھ استعالم کدپستی اخذ گردد. 
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ثبت شعبه موسسه غیرتجاری در زمان تاسیس 
مـوسـسھ در شـرف تـاسیس می تـوانـد دارای شـعب مـختلف بـاشـد کھ بـا اعـالم شـعب و انـجام امـور 
تـاسیس شـعب بـرای کمتر شـدن ھـزینھ میتوان در ابـتدا تـاسیس مـوسـسھ شـعب را اعـالم نـمود تـا از 
ھـزینھ ھـا کم کرد. الزم بـھ ذکر اسـت درصـورتی کھ اقـدام بـھ تـاسیس شـعبھ در زمـان تـاسیس داشـتھ 

باشید در ھزینھ ثبت موسسھ غیرتجاری تاثیری ندارد. 
درصـورتی کھ نیاز بـھ تـاسیس شـعبھ در ابـتدای زمـان تـاسیس داشـتھ بـاشید می بـایست نسـبت بـھ تکمیل 

مدارک ثبت موسسھ غیرتجاری اقدام کنید. 

روزنامھ موسسھ غیر تجاری در زمان تاسیس 
روزنــامــھ مــوســسھ غیر تــجاری در زمــان تــاسیس بــھ دو دســتھ روزنــامــھ رسمی و روزنــامــھ 

کثیراالنتشار تقسیم می شود کھ در زیر کامالً تشریح داده شده است. 

روزنامه رسمی موسسه غیر تجاری 
روزنـامـھ رسمی مـوسـسات غیر تـجاری از مـوارد اجـباری چـاپی می بـاشـد کھ بـعد از تـاسیس الـزامی 
اسـت. نـحوه چـاپ روزنـامـھ رسمی مـوسـسات غیر تـجاری 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 مـدت ٧ روز پـس از تـاسیس مـوسـسھ پـروسـھ آن بـھ تکمیل 

گردد. 
روزنـامـھ رسمی مـوسـسات غیر تـجاری شـامـل کلیھ امـور مـربـوط بـھ تغییرات مـوسـسھ بـھ ثـبت رسیده 

و ثبت موسسھ در یک نوبت چاپی می باشد. 

روزنامه کثیر االنتشار موسسه غیر تجاری 
انـتخاب روزنـامـھ کثیر االنـتشار مـوسـسھ غیر تـجاری در مـوارد کھ مـوضـوع مـجوزی بـاشـد تـوسـط 
ارگـان صـادر کننده مـجوز انـتخاب می شـود. الزم بـھ ذکر اسـت کھ چـاپ روزنـامـھ کثیراالنـتشار 

تاسیس اجباری می باشد. 
در روزنـامـھ کثیر االنـتشار مـوسـسات مـوارد از قبیل دعـوت شـرکاء و کلیھ امـور مـربـوط بـھ ثـبت و 
تغییرات بـھ چـاپ می رسـد. الزم بـھ ذکر می بـاشـد کھ تغییرات مـوسـسات بـھ صـورت اختیاری در 

روزنامھ ھای کثیر االنتشار بھ چاپ می رسد. 

مدت فعالیت موسسھ غیر تجاری از زمان تاسیس 
مـدت فـعالیت مـوسـسھ غیر تـجاری می تـوانـد بـھ صـورت محـدود و یا نـامحـدود بـاشـد کھ این مـورد بـھ 
مـوضـوع فـعالیت مـوسـسھ و مـجوزی کھ اخـذ شـده اسـت دارد. بـھ طـور مـثال مـوسـساتی کھ بـرای انـجام 
پـروژه ای خـاص تـاسیس می گـردنـد، عـمدتـاً بـھ صـورت محـدود و مـطابـق زمـانی کھ در اسـاسـنامـھ 
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تعیین شـده اسـت، بـھ انـجام فـعالیت می پـردازنـد امـا عـمده مـوسـسات بـھ صـورت نـامحـدود تـاسیس می 

شوند. 
مـدت فـعالیت مـوسـساتی کھ مـجوزی ھسـتند در صـورت عـدم تـمدید مـجوز عـمر مـوسـسھ بـھ پـایان می 
رسد. در نتیجھ نسبت بھ تمدید مجوز در زمان ھای اعالم شده حتماً باید اقدامات الزم انجام گردد. 

سال مالی موسسات غیر تجاری در زمان تاسیس 
سـال مـالی اکثر مـوسـسات از اول فـروردین تـا آخـر اسـفند مـاه می بـاشـد. در بعضی از مـوسـسات بـھ 
عـلت شـروع سـال مـالی مـتفاوت سـال مـالی مـتفاوتی بـرای آنـھا در نـظر گـرفـتھ می شـود و درصـورتی 
کھ مـوسـسھ سـال خـود را میالدی انـتخاب کند سـال مـالی مـوسـسھ بـر اسـاس سـال مـالی میالدی می 

باشد. 
الزم بـھ ذکر اسـت کھ در مـوسـسات آمـوزشی بـنا بـھ مـجوز اخـذ شـده احـتمال شـروع سـال مـالی از اول 

مھر ماه و پایان سال مالی آخر شھریور ماه می باشد. 
سـال مـالی مـوسـسات جھـت ارائـھ اظـھارنـامـھ مـالیاتی بسیار دارای اھمیت می بـاشـد و ھمچنین اخـذ 

دفاتر پلمپ موسسھ بنا بھ سال مالی اقدام می شود. 

اعضاء ھیات مدیره موسسھ غیر تجاری در زمان تاسیس 
مـوسـسات غیر تـجاری یا تـوسـط مجـمع مـوسسین تـاسیس می گـردد و یا تـوسـط ھیات امـناء و در ھـر 
دو صـورت می بـایست حـداقـل دو نـفر شخصیت حقیقی و یا حـقوقی مـدیریت مـوسـسھ را قـبول کنند. 

در موسسات غیر تجاری می توان مدیران را خارج از شرکاء انتخاب نمود. 
در بعضی از سـاخـتار ھـای حـقوقی غیرشـرکتی، وظـایف ھیئت مـدیره را ھیئت امـناء بـر عھـده دارنـد. 
مـدیران مـوسـسات می تـوانـند بـرای مـدتی محـدود و یا نـامحـدود مـنصوب گـردنـد و حـدود اختیارات و 

وظایف آنان مطابق با اساسنامھ می باشد. وظایفی از قبیل 
اتخاذ تصمیمات وتصویب آن ھا در جھت حفظ منافع موسسھ •
بررسی عملکرد مدیر عامل •
گزارش عملکرد سازمان •
تھیھ و ارائھ چشم انداز سازمانی •

ھیئت مـدیره بـاید حـداقـل یک نـفر شـخص حقیقی را بـھ مـدیریت عـاملی مـوسـسھ بـرگـزیند و مـدت 
تـصدی و حـق الـزحـمھ و حـدود اختیارات او را تعیین نـماید. ھمچنین می تـوانـد در ھـر زمـان کھ 

صالح بداند وی را عزل نماید. 
مـدیر عـامـل می تـوانـد ھـمزمـان عـضو ھیئت مـدیره نیز بـاشـد امـا دوره مـدیریتی او نمی تـوانـد از مـدت 
عـضویتش در ھیئت مـدیره بیشتر بـاشـد. ھمچنین تـنھا درصـورتی می تـوانـد رئیس ھیئت مـدیره نیز 

باشد کھ سھ چھارم آراء حاضرین در جلسھ ھیئت مدیره موافق این تصمیم باشند. 
وجـود بـازرس در مـوسـسات غیر تـجاری الـزامی نیست امـا مـدیریت مـالی در مـوسـسات آنـقدر اھمیت 

دارد کھ اکثر موسسات ترجیح می دھند برای خود بازرس قانونی تعیین کنند. 
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ھیئت مــدیره ھــر ســالــھ یک یا چــند بــازرس انــتخاب می کند تــا صــحت صــورت دارایی ھــا، 
صــورتــحساب ھــای دوره ای عملکرد، حــساب ســود و زیان و مــوارد مــالی دیگر را بــررسی و 

گزارشی از آن ھا را بھ مجمع عمومی تسلیم نمایند. 
اعـضاء ھیئت مـدیره در اولین جـلسھ خـود از بین اعـضاء یک نـفر را بـھ عـنوان خـزانـھ دار انـتخاب 

نموده و حدود اختیاراتش را مطابق با اساسنامھ موسسھ تعیین می کند. 
در مـوسـسات غیرتـجاری کلیھ اسـناد و اوراق بـھادار و تعھـدآور مـوسـسھ بـا وجـود امـضاء خـزانـھ دار 
مـعتبر خـواھـد بـود و درصـورتی کھ خـزانـھ غـایب بـاشـد، رئیس ھیئت مـدیره یا نـائـب رئیس حـق 

استفاده از مھر موسسھ را بھ نیابت از وی دارند. 
جـلسات ھیئت مـدیره در مـوسـسات غیرتـجاری بـا حـضور اکثریت اعـضاء جـنبھ رسمی پیدا کرده و 

تمامی تصمیمات آن با اکثریت آراء رسمیت می یابد. 
شرایط اعضاء ھیات مدیره موسسھ غیر تجاری 

در مـوسـسات غیر تـجاری می بـایست حـداقـل ٢ عـضو ھیات مـدیره حقیقی و یا حـقوقی داشـتھ بـاشیم 
کھ دارای شـرایط زیر بـاشـد و در ضـمن اعـضای ھیئت مـدیره یا ھیئت امـناء بـھ عـنوان اصلی تـرین 
رکن اداره کننده مـوسـسھ، می بـایست سـوابـق تحصیلی مـرتـبط بـا مـوضـوع فـعالیت مـوسـسھ را دارا 

باشند. 
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 ھای اعضاء ھیات مدیره موسسھ غیر تجاری 
سمت ھای زیر اجباراً در اولین جلسھ موسسھ باید انتخاب شوند: 

مدیر عامل. 1.

رئیس ھیات مدیره. 2.

عضو ھیات مدیره کھ می تواند مدیر عامل شرکت باشد. 3.
در این زمینھ می تـوانید بـھ مـقالـھ ھیئت مـدیره کلیھ شخصیت ھـای حـقوقی مـراجـعھ کنید: ھیئت مـدیره 

شخصیت حقوقی 
نکتھ: در مـوسـسات غیر تـجاری امکان وجـود بـازرس, خـزانـھ دار و منشی بـھ صـورت اختیاری و 

در صورت پیش بینی در اساسنامھ وجود دارد. 

نحوه ثبت موسسھ غیر تجاری 
در اولین مــرحــلھ بــرای تــاسیس مــوســسھ غیرتــجاری بــاید انــتفاعی و یا غیر انــتفاعی بــودن آن را 
مـشخص نـمایید. درصـورت مـجوزی بـودن مـوضـوع فـعالیت، مـجوز ھـای الزم را اخـذ نـموده، سـپس 
تعیین نـام مـوسـسھ خـود را انـجام دھید. در این میان تـوجـھ داشـتھ بـاشید کھ از تکراری بـودن نـام 

انتخابی اجتناب ورزید. 
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درصـورت مـورد تـایید واقـع شـدن یکی از اسـامی پیشنھادی شـما، می بـایست اوراق قـانـونی شـرکت 
مـطابـق قـانـون تـجارت تنظیم گـردنـد و اعـضاء تـمامی اوراق را امـضاء نـمایند. کلیھ اسـناد و ضمیمھ 

ھا را در پاکت مخصوص پستی بھ اداره ثبت شرکت ھا ارسال نمایید. 

 
کارشـناسـان مـربـوطـھ پـس از بـررسی مـدارک ارسـالی، درصـورت نـبود نـقص و اشـتباه پـرونـده شـما را 
تـایید می کنند. در این مـرحـلھ می تـوانید نسـبت بـھ تـحویل اوراق ثـبت و انـتشار آگھی تـاسیس مـوسـسھ 

غیر تجاری در روزنامھ رسمی کشور اقدام نموده و ثبت موسسھ خود را بھ اتمام رسانید. 

مدارک ثبت موسسھ غیر تجاری 
مـدارک ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری در ایران بـھ دو دسـتھ اوراق ثـبت مـوسـسھ و مـدارک مـورد نیاز 
ثـبت مـوسـسھ کھ بـرای اداره ثـبت شـرکتھا و مـوسـسات غیر تـجاری ارسـال می شـود تقسیم بـندی می 

شود کھ در زیر ھر دو مورد را بھ صورت کامل و جامع توضیح می دھیم. 
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اوراق ثبت موسسھ غیر تجاری 
اوراقی کھ در موسسات غیر تجاری یکسان می باشد بھ شرح زیر می باشد: 

رسید پذیرش اینترنتی •
ابالغیھ تائید نام •
اساسنامھ موسسھ غیر تجاری •
تقاضانامھ تاسیس موسسھ غیر تجاری •
مجمع عمومی موسسین موسسھ غیر تجاری •
ھیئت مدیره یا ھیئت امناء موسسات غیر تجاری •
اخذ مجوز در صورت مجوزی بدون موضوع فعالیت موسسھ •

مدارک تاسیس موسسھ غیر تجاری 
مدارک تاسیس موسسھ غیر تجاری بھ شرح زیر می باشد: 

مدارک ھویتی شرکاء در زمان تاسیس (شناسنامھ و کارت ملی یا کارت ھوشمند). 1.

مـدارک ھـویتی اعـضاء ھیئت مـدیره یا ھیئت امـناء درصـورتی کھ ھیئت مـدیره خـارج از شـرکاء 2.
باشند. 

مدارک ھویتی بازرس یا بازرسین و خزانھ دار در صورت وجود. 3.

درصـورتی کھ شـریکی 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. 
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کد فراگیر درصورتی کھ شریک یا عضو ھیئت مدیره فرد غیر ایرانی باشد. 5.
امضاء وکالتنامھ وکیل درصورتی کھ پرونده تاسیس موسسھ توسط وکیل انجام شود. 6.
ارائھ مجوز درصورتی کھ موضوع فعالیت موسسھ مجوزی باشد. 7.
افتتاح حساب بانکی و پرداخت ھای قانونی قبل از ثبت موسسھ و ارائھ شماره شباء. 8.
گواھی عدم سوء پیشینھ و اقرارنامھ اعضاء ھیئت مدیره موسسھ غیر تجاری. 9.
اعالم کد پستی معتبر اداری و یا تجاری جھت اقامتگاه موسسھ غیر تجاری. 10.
اعـالم کد پسـتی مـعتبر جھـت اعـالم آدرس شـرکاء و اعـضاء ھیات مـدیره و بـازرسین مـوسـسھ 11.

غیر تجاری. 
اعالم شماره تماس ھمراه بھ نام اعضاء ھیئت مدیره یا ھیئت امناء موسسھ غیر تجاری. 12.

اوراق ثبت موسسھ غیر تجاری 
بـا تـوجـھ بـھ خـواسـتھ شـرکاء و اعـضاء مـوسـسھ کلیھ اوراق ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری را مـوسـسھ ثبتی 
ذھـن نـاب بـھ صـورت اخـتصاصی و جـامـع ثـبت می کند بـھ گـونـھ ای کھ کامـالً بـا مـقررات قـانـون 
تجارت ھمخوانی داشتھ باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند. 

اوراق قانونی موسسھ غیر تجاری 
مـوسـسات غیرتـجاری بـرای تـاسیس احتیاج بـھ اوراقی دارد کھ می بـایست بـعد از تکمیل مـدارک ثـبت 

موسسھ غیرتجاری بھ امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و بھ شرح زیر می باشد : 
تقاضانامھ موسسات غیرتجاری. •
اساسنامھ موسسات غیرتجاری. •
صورتجلسھ مجمع عمومی موسسین موسسات غیرتجاری. •
صورتجلسھ ھیات مدیره یا ھیات امناء. •
اقرارنامھ مدیران. •
در صورت مجوزی بودن مجوز اخذ شده. •

این اوراق بـرای مـوسـسات غیر تـجاری مـتقاوت می بـاشـد و رویھ ثـابتی بـرای کلیھ مـوسـسات غیر 
تجاری ندارد. 

درصـورتی کھ مـوسـسھ تـوسـط ارگـانی مـجوز داشـتھ بـاشـد اسـاسـنامـھ را می بـایست بـھ تـائید سـازمـان و 
یا ارگـان صـادر کننده مـجوز بـرسـانیم و در بعضی مـوارد اسـاسـنامـھ تـوسـط ارگـان و یا سـازمـان 

صادر کننده جواز تنظیم می شود. 

وظایف مجمع عمومی مؤسس موسسات غیر تجاری در زمان تاسیس 
وظایف مجمع موسسین بھ شرح زیر می باشد: 

رسیدگی بھ گزارش مؤسسین و تصویب آن. •
تصویب طرح اساسنامھ موسسھ غیرتجاری و در صورت لزوم اصالح آن. •
انتخاب اولین مدیران موسسھ غیرتجاری. •
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تعیین روزنـامـھ کثیراالنـتشاری کھ ھـر گـونـھ دعـوت و اطـالعیھ بـعدی بـرای شـرکاء 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 موسسھ غیر تجاری 
ھـزینھ ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری در ایران بـھ دو دسـتھ ھـزینھ ھـای اداره ثـبت شـرکتھا و مـوسـسات 

غیر تجاری و ھزینھ ھای جاری ثبت موسسھ غیر تجاری می باشد. 

 
ھزینھ ھای اداری ثبت موسسھ 

ھزینھ ھای اداری ثبت موسسھ غیر تجاری در ایران بھ شرح زیر می باشد: 
تھیھ پاک پستی جھت ارسال اوراق بھ اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیر تجاری •
ھزینھ ارسال اوراق از اداره پست بھ اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیر تجاری •
تھیھ پوشھ در اداره ثبت شرکتھا و موسسات غیر تجاری 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 موسسھ غیر تجاری •
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ھزینھ تاسیس موسسھ غیر تجاری 

ھـزینھ ھـای جـاری ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری بـا تـوجـھ بـھ امـور مـحول شـده بـھ مـوسـسھ خـدمـات اداری 
ثـبت روز 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 

ھای جاری ثبت موسسات بھ شرح زیر می باشد: 
تنظیم کلیھ اوراق قانونی موسسات غیر تجاری بھ صورت تخصصی 1.
ثبت کلیھ اوراق تنظیم شده موسسھ غیر تجاری 2.
وکالت پرونده ثبت موسسھ غیر تجاری 3.
تحویل اوراق موسسھ از اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیر تجاری 4.
بھ اتمام رساندن پروسھ تاسیس موسسھ غیر تجاری 5.

بـعد از ثـبت مـوسـسھ غیر تـجاری 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. 

سامانھ ثبت موسسھ 
سـامـانـھ ثـبت مـوسـسھ انـتقاعی و یا غیر انـتفاعی بـھ ٣ دسـتھ تقسیم می شـونـد کھ مـراکز و سـامـانـھ ھـای 

مختلفی جھت ثبت دارند کھ آن را تشریح می دھیم: 
سـامـانـھ ثـبت مـوسـسھ و تشکالت در تھـران اداره ثـبت شـرکت ھـا و مـوسـسات غیر تـجاری تھـران 1.

می باشد. 
سامانھ ثبت موسسھ و تشکل ھا در شھرستان ھا اداره ثبت مرکز استان می باشد. 2.
ثـبت مـوسـسات و تشکالتی کھ در خـارج از کشور بـھ ثـبت رسیده بـاشـند فـقط در تھـران اداره 3.

ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری تھران می باشد. 
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نکتھ مـھم: مـوسـسات غیر تـجاری کھ خـارج از ایران فـعالیت داشـتھ بـاشـند می بـایست کلیھ اوراق 

ثبتی خود را بھ زبان فارسی تنظیم کنند. 

نحوه محاسبھ مالیات موسسات غیر تجاری 
نـحوه حـساب مـالیات مـوسـسات غیر تـجاری مـختلف اسـت. مـؤسـسات بـایسـتی ھـر سـالـھ دفـاتـر قـانـونی 
(دفـتر روزنـامـھ و دفـتر كـل) تھـیھ و نسـبت بـھ پـلمپ آن اقـدام  نـموده و حـساب  ھـای خـود را در آن 

درج نمایند. 

سخن پایانی در مورد ثبت موسسات غیر تجاری 
بـاید اشـاره کنیم کھ، مـراحـل ثـبت مـؤسـسھ و ارائـھ مـدارک از طـریق سـامـانـھ اینترنتی ثـبت شـرکت ھـا 
نیز ممکن می بـاشـد و بـعد از پـایان مـراحـل ثـبت و گـذشـت مـدت زمـان ھـای مـقرر قـانـونی، مـراتـب کار 
در دفــتر ویژه ثــبت درج شــده و یک بــرگــھ تــایید رسمی مبتنی بــر قــبول ثــبت مــوســسھ بــھ دســت 

درخواست کننده می رسد. 
درضـمن بـاید خـالصـھ این مـوارد و مـشخصات کامـل مـؤسـسھ (مـشخصات اعـضاء، مـوضـوع، نـام، 
آدرس، میزان سـرمـایھ) بـھ وسیلھ درخـواسـت کننده بـایست در روزنـامـھ رسمی کشور در یک نـوبـت 

چاپ و منتشر گردد. 
الزم بـھ ذکر اسـت کھ ھـزینھ ثـبت مـوسـسھ غیرتـجاری بـھ صـورت پلکانی و بـعد از انـجام پـرونـده و 

تکمیل مدارک ثبت موسسھ غیرتجاری از متقاضی اخذ می گردد. 
انـتخاب مـدیران در مـؤسـسات غیر تـجاری بـر عھـده مجـمع عـمومی مـوسـس می بـاشـد و ھـر یک از آن 

ھا نیز بھ میزان سرمایھ خود دارای مسئولیت کیفری می باشند. 
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راه ارتباطی با موسسھ ثبتی ذھن ناب 

درصـورتی کھ تـمایل بـھ تـاسیس مـوسـسھ غیرتـجاری دارید و این افـتخار را می خـواھید بـھ مـوسـسھ 
ثبتی ذھـن نـاب بـدھید, فـرم زیر را پیرینت گـرفـتھ و تکمیل کنید و بـا مـدارک ھـویتی شـرکاء و اعـضاء 
ھیات مــدیره و بــازرسین بــرای مــوســسھ تــوســط ایمیل یا فــایل ضمیمھ زیر ارســال کنید تــا در 

سریعترین زمان و بھترین کیفیت موسسھ شما بھ ثبت برسد. 

 
بـرای اطـالع از ھـزینھ ثـبت مـوسـسھ غیرتـجاری بـعد از تکمیل و ارسـال فـرم فـوق حـتماً بـا مـوسـسھ 

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

می باشد. 
این زمـان از تـحویل و تکمیل مـدارک ثـبت مـوسـسھ غیرتـجاری و صـورتجـلسھ مھـر و امـضاء شـده بـھ 

موسسھ حساب می شود.
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