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 شرکت  ثبت   مراحل و شرکت  انواع
 

 

 هاشرکت  ثبت کار جریان  مراحل

، سهامی  گانه )سهامی عام های تجاری هشتابتدا به معرفی مختصری از شرکتهای تجاری است؛ این مطلب که راجع به ثبت شرکت

نسئبی د تعادنی  رر،اخته، سئ م مدارم ملر، نتاز جهت خاص، با مسئولیتت مددد،، تائام،ی، مختلغ رترسئهامی، مختلغ سئهامی،  

 .عملی مراحل ثبت شرکت را به طلرکلی تلضتح خلاهتم ،ا،  ثبت هر شرکت را نام بر،ه د بعد از آن ردیه

  

 عام  سهامی   شرکت  تعریف- ۱

شئده  آن به سئهام، تسسئتم نباشئد  که سئرمایهدیل ای،که ملضئل  عملتا  آن، املر بازرگانی  عام، شئرکتی اسئت بازرگانی )  شئرکت سئهامی

،اران نباید از سه نفر کمتر  عام، تعدا، سهام  شل،. ،ر شرکت سهامیمی که بخشی از این سرمایه از طریق فردش سهام به مر،م تأمتن

« باید قبل از نام  هاسئت. ،ر این شئرکت، عبار  رشئرکت سئهامی عام،اران، مددد، به مبلغ اسئمی سئهام آنباشئد د مسئولیتت سئهام

 .های شرکت به طلر ردشن د خلانا قتد شل،ها د آگهیادراق د اطالعته  شرکت با بعد از آن، بددن فاصله با نام شرکت ،ر کلته

  

 عبارتست از:  عام  سهامی شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم

  

 هاشرکت  ثبت مرجع  از  تأستم،  حال  ،ر  عام  سهامی شرکت  نلیسیرذیره  یاجازه  کسب جهت  الزم  مدارم  ایف 

 عام  ،د نسخه طرح اظهارنامه شرکت سهامی ▪

 عام  شرکت سهامی  ،دنسخه طرح اساس،امه ▪

 نلیسیرذیره  ،د نسخه طرح اعالمته ▪

 سرمایه، تعهد تلسغ مؤسستن %۳۵گلاهی بانکی مب،ی بر داریز حداقل   ▪

 مؤسستن  فتلک ی ش،اس،امه ▪

  

 شرکت تأستم  جهت  الزم  مدارم  ب 

 ،د نسخه اظهارنامه ▪

 ،د نسخه اساس،امه ▪

 مجمع عملمی مؤسستن  ،د نسخه صلر  جلسه ▪

 است .تعدا، مدیران، حداقل ر،ج نفر  هتأ  مدیره )  ،د نسخه صلر  جلسه ▪

 ی تعتتن شدهآگهی ،عل  مجمع مؤسستن ،ر ردزنامه ▪

  .ی استبرگ نمای،دگی، ایزام ،ر ملر، اشخاص حسلقی، ارائهمدیران )  فتلک ی ش،اس،امه ▪

 ی شرکت% سرمایه۳۵گلاهی بانک مب،ی بر داریز  ▪

 .ی مجلز یا ملافست اصلیی یا مجلز از مراجع ذیصالح ،ر صلر  نتازارائه ▪
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 خاص  سهامی   شرکت  تعریف- ۲

م،دصئرا  تلسئغ آن   املر بازرگانی نباشئد  که تمام سئرمایه شئرکت سئهامی خاص شئرکتی اسئت بازرگانی )دیل ای،که ملضئل  عملتا  آن،

سئت. ا هامددد، به مبلغ اسئمی سئهام آنی آن به سئهام، تسسئتم شئده د مسئولیتت صئاحبان سئهام،  گر،یده د سئرمایهتأمتن  مؤسئسئتن،

باید قبل از نام شئرکت یا بعد از آن بددن فاصئله با نام    شئرکت سئهامی خاص«،اران نباید از سئه نفر کمتر باشئد د ع،لان رتعدا، سئهام

 .طلر ردشن د خلانا قتد شل، شرکت، به

  

 از:  عبارتست  خاص  سهامی  شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم
 

 ،ارانسهام  شرکت سهامی خاص د اماا ذیل اظهارنامه تلسغ کلته  تکمتل شده ،د برگ اظهارنامه ▪

 ،ارانسهام  شرکت سهامی خاص د اماا ذیل تمام صفدا  آن تلسغ کلته  ،د جلد اساس،امه ▪

 .،اران د بازرستن رستده باشدمجمع عملمی مؤسستن که به اماای سهام  نسخه صلر  جلسه،د   ▪

 .هتأ  مدیره که به اماای مدیران م،تخب مجمع، رستده باشد  ،د نسخه صلر  جلسه ▪

  ،اران د بازرستن )برابر اصل ،ر ،ا،گستریکلته سهام  فتلک ی ش،اس،امه ▪

شئرکت از بانکی که حسئاب شئرکت ،ر حالأ تأسئتم ،ر آنجا باز شئده اسئت تذکر:   % سئرمایه۳۵ارائه گلاهی رر،اخت حداقل   ▪

،رصئلرتی که مسداری از سئرمایه شئرکت، آدر،ه رترنسدی باشئد )املال م،سلل د رترم،سلل  ارائه تسلیم نامه کارشئ،ای رسئمی  

اصئل سئ،د مایکتت،   ل،؛ ارائهی شئرکت قرار ،ا،ه شئ ،ا،گسئتری، ایزامی اسئت د ،ر صئلرتی که املال رترم،سلل، جزر سئرمایه

 .ضردری است

 .هاارائه مجلز ،ر صلر  نتاز، ب،ا به اعالم کارش،ای ا،اره ثبت شرکت ▪

  

 محدود مسئولیت با  شرکت  تعریف- ۳

شئرکت با مسئولیتت مددد،، شئرکتی اسئت که بتن ،د یا ن،د نفر برای املر تجاری تشئکتل شئده د هر یک از شرکا بددن ای،که سرمایه  

،ر نام شئرکت باید   ی خل، مسئولل قرد  د تعهدا  شئرکت اسئت.سئهام یا قطعا  سئهام تسسئتم شئده باشئد؛ فسغ به متزان سئرمایهبه 

 .قتد شل،با مسولیتت مددد،‹‹  عبار  ››

  

 از:  عبارتست  مددد،  مسولیتت با  شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم
 

 مددد،ها با مسولیتت  ی ثبت شرکت،دبرگ تساضانامه ▪

 ،دبرگ شرکت نامه ▪

 ،د نسخه از اساس،امه ▪

 ی مجمع عملمی مؤسستن د هتأ  مدیرهجلسه،د نسخه صلر  ▪

 .ی مجلز از مراجع ذیصالح ،ر صلر  نتازی شرکا د مدیران د ارائهفتلک ی ش،اس،امه ▪
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 تضامنی   شرکت  تعریف- ۴

اگر   شئل،.یا ن،د نفر با مسئولیتت تائام،ی تشئکتل میشئرکت تائام،ی،شئرکتی اسئت که تدت نام مخصئلص برای املر تجاری بتن ،د  

ی تمام قرد  کافی نباشئد؛ هر یک ازشئرکا مسئولل رر،اخت تمام قرد  شئرکت اسئت. هر قراری که بتن ،ارایی شئرکت برای تأ،یه

اید عبار   شئئرکا برخالا این، ترتتب ،ا،ه شئئده باشئئد ،ر مسابل اشئئخاص ثایم، کان یم یکن خلاهد بل،. ،ر نام شئئرکت تائئام،ی ب

 .د الاقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شل،رشرکت تاام،ی«  

  

 از:  عبارتست  تاام،ی  شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم
 

 ،د برگ تساضانامه ▪

 نامه،د برگ شرکت ▪

 ،د نسخه اساس،امه ▪

 ی شرکافتلک ی ش،اس،امه ▪

 . مجلز از مراجع ذیصالح ،ر صلر  نتاز ▪

  

 غیرسهامی   مختلط  شرکت  تعریف- ۵

شئرکت مختلغ رترسئهامی، شئرکتی اسئت که برای املر تجاری تدت نام مخصئلصئی بتن یک یا ن،د نفر شئریک ضئامن د یک یا ن،د  

قردضئی اسئت که ممکن اسئت عالده   شئل،. شئریک ضئامن، مسئولل کلتهنفر شئریک با مسئولیتت مددد،، بددن انتشئار سئهام، تشئکتل می

ای اسئت که ،رشئرکت  مسئولیتت مددد،، کسئی اسئت که مسئولیتت اد فسغ به متزان سئرمایه بر ،ارایی شئرکت رتدا شئل،. شئریک با

 .د الاقل اسم یکی از شرکای ضامن، قتد شل،گذار،ه د یا بایستی بگذار،. ،ر اسم شرکت باید عبار  رشرکت مختلغ«  

  

 :از  عبارتست  رترسهامی  مختلغ  شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم
 

 ی مصدق از شرکت نامهیک نسخه ▪

  ی مصدق از اساس،امه )اگر باشدیک نسخه ▪

 .اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت ،ارند ▪

 

 سهامی   مختلط  شرکت  تعریف- ۶

شئرکت مختلغ سئهامی، شئرکتی اسئت که تدت نام مخصئلص بتن یک عده شئرکای سئهامی د یک یا ن،د نفر شئریک ضئامن تشئکتل  

ها ها به صئلر  سئهام یا قطعا  سئهام متسئادی ایستمه ،رآمده د مسئولیتت آنی آنشئرکای سئهامی کسئانی هسئت،د که سئرمایه شئل،.می

ی اد به صئلر  سئهام ،رنتامده د مسئولل  ،ر شئرکت ،ارند. شئریک ضئامن کسئی اسئت که سئرمایه  ای اسئت کهتا متزان همان سئرمایه

ها ،ر مسابل  ،ر صئلر  تعد، شئریک ضئامن، مسئولیتت آن.  شئل،  قردضئی اسئت که ممکن اسئت عالده بر ،ارایی شئرکت رتدا  کلته

http://www.beytoote.com/scientific/midanid/types-company-registration.html
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د الاقل اسئم    نام شئرکت باید عبار  رشئرکت مختلغ«  ها با یکدیگر، تابع مسررا  شئرکت تائام،ی خلاهد بل،. ،رطلبکاران د ردابغ آن

 .یکی از شرکای ضامن قتد شل،

  

 از:  عبارتست ثبت برای  سهامی  مختلغ شرکت  مدارم
 

 ی مصدق از شرکت نامهیک نسخه ▪

 ی مصدق از اساس،امهیک نسخه  ▪

 اسامی مدیر یا مدیران شرکت  ▪

 رر،اخت تمام سرمایه د رر،اخت داقعی الاقل ثلم از آن سرمایهای با اماای مدیر شرکت، حاکی از تعهد  نلشته  ▪

 ۴۴د  ۴۱، ۴۰ سلابق مصدق از تصمتما  مجمع عملمی ،ر ملار، مذکلر ،ر ملا،  ▪

ی رترنسدی با نسدی شئرکای ضئامن د تسئلتم تمام سئرمایه  ای با امائای مدیر شئرکت، حاکی از رر،اخت تمام سئرمایهنلشئته ▪

 .های رترنسدیحصهتعتتن قتمت  

  

 نسبی   شرکت  تعریف- ۷

شئل، د مسئولیتت هریک از شئرکا  شئرکت نسئبی شئرکتی اسئت که برای املر تجاری، تدت نام مخصئلص بتن ،د یا ن،د نفر تشئکتل می

باید  ای اسئت که ،ر شئرکت گذاشئته اسئت. ،ر اسئم شئرکت نسئبی عبار  رشئرکت نسئبی« د الاقل اسئم یکی از شئرکا به نسئبت سئرمایه

بعد از اسئم شئریک یا شئرکایی که ذکر شئده عبارتی از قبتل    ،ذکر شئل،؛ ،ر صئلرتی که اسئم شئرکت مشئتمل بر اسئامی تمام شئرکا نباشئد

 .د برا،ران« ضردری استرد شرکا« د ر

  

 :از  عبارتست  نسبی  شرکت ثبت برای  نتاز ملر،  مدارم
 

 مصدق از شرکت نامه  یک نسخه ▪

  اساس،امه )اگر باشدیک نسخه مصدق از  ▪

  

 تعاونی   شرکت  تعریف- ۸

ی آن به % سئرمایه۵۱قانلن تجار  جمهلری اسئالمی ایران، رشئرکت تعادنی، شئرکتی اسئت که تمام یا حداقل    ۱۷یبه ملجب ما،ه

،دیت د تدت رلشش ،دیت،  های ،دیتی د دابسته به ها، شرکتها، سازمانی اعاا ،ر اختتار شرکت تعادنی قرارگتر، د دزارتخانهدستله

از  ۴۳ اصئل ۲ تلان،د جهت اجرای ب،دها، شئلراهای اسئالمی کشئلری، ب،تا، مسئتائعفان د سئایر نها،های عملمی میشئهر،اری  ها،بانک 

دش مسئاقا ، اجاره، اجاره به شئرت تملتک، بتع شئرت، فرراه دام بددن بهره یا هر راه مشئرد  ،یگر از قبتل مشئارکت، مائاربه، مزارعه، 

 .های تعادنی نمای،د؛ بددن آن که عال باش،دی شرکتاقساطی د صلح، اقدام به کمک ،ر تأمتن یا افزایش سرمایه

  

شئئلند؛ ظرا مدتی که با ملافست طرفتن ،رضئئمن عسد  های ،دیتی ،ر تأسئئتم تعادنی، شئئریک می،ر ملار،ی که ،سئئتگاه  تبصئئره:

به تدریج بازرر،اخت د صئد،رصئد سئرمایه به تعادنی تعلق خلاهدگرفت. مطابق گذاری ،دیت  شئرکت، تعتتن خلاهد شئد؛ سئهم سئرمایه
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،ام رردری، رردرش هایی اسئت که ،ر املر مربلت به کشئادرزی، ،امداری،  های تلیتدی، شئامل تعادنیهمان قانلن: رتعادنی ۲۶ یما،ه

های  تعادنی: ر۲۷ی نمای،د« د به ملجب ما،هفعایتت میها عمران شهری د ردستایی د نظایر ایند صتد ماهی، شتال ، ص،عت، معدن، 

هایی که نتاز مشئئارل تلیتدی د یا مصئئرا ک،،دگان عائئل خل، را ،ر نهارنلب مصئئایح عملمی د به م،ظلر  تلزیع، عبارت،د از تعادنی

بئا رعئایئت قلانتن د مسررا     هئای ملضئئئل  این قئانلنتعئادنیر:  ۲۸ی  ی مئا،هنمئای،ئد«. تبصئئئرههئا تئأمتن میهئا د قتمئتکئاهش هزی،ئه

 .«تلان،د به امر صا،را  د دار،ا  ،ر ملضل  خل، ب ر،ازندمی

  

  نسخه ۴ ،ر  کدام  )هر :از  عبارتست ثبت برای  تعادنی  هایشرکت  مدارم
 

م،تخب د بازرسئئان د  تشئئکتل مجمع مؤسئئم د ادیتن مجمع عملمی عا،ی د اسئئامی اعائئا د هتأ  مدیره صئئلر  جلسئئه ▪

 مدیرعامل شرکت

 ی مصلب مجمع عملمیاساس،امه ▪

 ،رخلاست کتبی ثبت ▪

 ی مجلز دزار  تعادنطرح رتش،ها،ی د ارائه ▪

 ی سرمایهرستد رر،اخت مسدار الزم ایتأ،یه ▪

 )۳۲ی  ما،ه ۲ ی مجمع عملمی عا،ی )ملضل  ب،دمدارم ،عل  تشکتل ادیتن جلسه ▪

 )۵۱ی  ی ما،هتبصرهی تشکتل شرکت یا اتدا،یه )  نامهملافست ▪

  ۵۱ی  ما،ه ۴ د ب،د ۶۶ یما،ه ۲۸ مجلز ثبت شرکت یا اتدا،یه ) ب،د ▪

م،تخب شئئرکت تعادنی، مکلف اسئئت رم از اعالم قبلیی با انجام تشئئریفا  مسرر نسئئبت به ثبت تعادنی    ادیتن هتأ  مدیره ▪

 .اقدام نماید

  

، نباید  شئرکت تأسئتم ی تأمتن یا تعهدشئده از طرا اعائا ،ر مرحلهالزم به تذکر اسئت که به ملجب مسررا  دزار  تعادن، سئرمایه

آن تأ،یه د ،ر    سئلم سئرمایهگر،، که حداقل یک  ی شئرکت باشئد د هر تعادنی دقتی ثبت د تشئکتل می،رصئد کل سئرمایه ۵۱ کمتر از

سئهم خل، را  تسدیم د تسئلتم شئده باشئد. اعائای تعادنی نتز مکلف،د مبلغ رر،اخت نشئده  ،صئلرتی که به صئلر  نسدی د ج،سئی باشئد

 .)۲۱ی  ظرا مد  مسرر ،ر اساس،امه تأ،یه نمای،د )ما،ه

  

 :ثبت  مراحل  عملی   رویه

کر،ه  مذکلر تهته د تکمتل  های نملنه را از ا،ارهتلان این فرمایذکر، ملجل، اسئت. میلقی اسئ،ا، ف ها، فرم نملنهی ثبت شئرکت،ر ا،اره

  ای بابت تعتتن نام شئرکت به بانک داریز کر،ه د ن،د نام، شئرکا )مؤسئسئتن  امائا شئل،. سئ م هزی،ه  د ذیل تمام ادراق باید تلسئغ همه

ی مع،ا د مطابق با فره،گ اسئالمی باشئد؛ انتخاب کر،ه د به رداحد تعتتن نام«  ی ثبت بل،ه د ،ارای بتگانه نبل،ه، فاقد سئابسهکه داژه

ا،اره    قسئمت رذیرش مدارم«مدارم به ر سئ م همه  ی نام تعتتن شئده اخذ کر،ه،مذکلر، معرفی د ملافست آن داحد را ،رباره  ا،اره

 .شل،یشل، د ملعدی برای گرفتن نتتجه تعتتن ممزبلر، تدلیل د رستد ،ریافت می

  

http://www.beytoote.com/scientific/midanid/business-license.html
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شئلند؛ نتز جهت تعتتن  هایی که ،ر سئایر شئهرها ثبت میشئل، د شئرکتالزم به تذکر اسئت که امر تعتتن نام، فسغ ،ر تهران انجام می

نلیم آگهی  رتش  ها اقدام به تهتهثبت شئرکت  شئلند. ،ر صئلر  کامل بل،ن مدارم تسدیمی، کارشئ،ای ا،ارهنام به تهران معرفی می

 .شل،متساضتان ثبت یا یکی از شرکا یا دکتل رسمی شرکت تدلیل می ثبت نمل،ه د به

  

که کارشئ،ای ا،اره، ملضئل  مراجعه کر،. الزم به ذکر اسئت ،رصئلرتیایدرج آگهی باید به رنمای،دگی ردابغ عملمی«  جهت تعتتن حق

ایثبت  سئ م متساضئی باید مبل ی که بابت حقنماید.  شئرکت را نتازم،د کسئب مجلز از مرجع خاصئی بداند از مرجع مزبلر، اسئتعالم می

ایثبت د حق آگهی را به شئده، داریز ک،د د رم از آن فتش رر،اخت حقبه بانک د حسئاب تعتتنایدرج آگهی، معتن می شئل،؛  د حق

بئه رداحئد ثبئت    ک،ئد د بعئد مئدارمی تسئاضئئئانئامئه، ،رج میا،اره، تدلیئل د داحئد مئذکلر، این امر را ،ر ذیئل برگئهداحئد حسئئئابئداری«  ر

از شئرکا یا دکتل  شئل، د امائایی ،ال بر ربرابر بل،ن ثبت با سئ،د«  می  ها تدلیل د شئرکت، ثبتثبت شئرکت  تأسئتم د ت تترا « ا،اره

شئرکت،  گر،،. سئ م ،د نسئخه آگهی به امائای رئتم ا،اره رسئتده د یک نسئخه از تمامی مدارم ،ر رردندهرسئمی شئرکت، اخذ می

 .استشل، د این س،د رس،د ثبت شرکت«  م جهت نگهداری ،ر شرکت به متساضی ،ا،ه می،د  ضبغ د نسخه

  

  ها د مایکتت ص،عتی د نسخه کل ثبت شرکت  مستسر ،ر ا،اره،ر نهایت، متساضی، باید یک نسخه از آگهی را به رداحد ردابغ عملمی«  

قانلن تجار     نظام،امه ۶ یتهران، تسئئلتم ک،د. با تلجه به ما،ه  رسئئمی جمهلری اسئئالمی ایران داقع ،ر  ،یگر را به ،فتر یک ردزنامه

نامه د م،ائئما  آن، ی شئئرکتقانلن تجار  ،ر ظرا مد  یک ماه از تاریخ ثبت شئئرکت، باید خالصئئه ۱۹۷یدزار  عدیته د ما،ه

کثتراالنتشئار مرکز اصئلی شئرکت به خرج خل، شئرکت، رسئمی جمهلری اسئالمی ایران د یکی از جراید   ثبت ،ر ردزنامهتلسئغ ا،اره

 .م،تشر شل،

  

ی مزبلر باید  ها تهته شئئل،. برای ،ریافت اظهارنامهی ثبت شئئرکتاظهارنامه ثبت شئئرکت از ادراق بها،ار بل،ه که باید از ا،اره :۱تذکر

 .ای ،ایر بر قصد تأستم شرکت، ت،ظتم شل،تساضانامه

  

باشئد  ثبت اسئ،ا، د امالم اسئت؛ می  که از ،دایر ا،اره  ها د مایکتت صئ،عتی«ثبت شئرکت  ها ،ر تهران را،ارهمرجع ثبت شئرکت :۲تذکر

اس،ا،    ثبت اس،ا، دجل، ندار،؛ ،فترخانه ثبت اسئ،ا، د امالم« مرکز اصئلی شئرکت د نساطی که ا،اره یا ،ایره  ا،ارهر د ،ر خارج از تهران

 باشئد؛ ،فتر ،ا،گاهأ مدل اسئت. ،ر صئلر  اختر باید تا سئه ماه رم از تأسئتم ا،اره یا شئعبهع مذکلر، دجل، نداشئتهرسئمی د اگر مرج

  ی قانلن تجار  دزار  عدیتهنظام،امه ۲ یاس،ا، ،ر مدل مذکلر، شرکت را ،ر ،فتر ثبت اس،ا،، به ثبت رساند. )تبصره د ما،ه

  
نامه نتز حادی اطالعا  مذکلر ،ر فرم تساضئانامه اسئت. به ملجب ی مذکلر باید به صئلر  رسئمی باشئد. شئرکتنامهشئرکت :۳تذکر

ها ،ر تهران د ،دایر ثبت ی ثبت شئئرکت، ا،اره۱۳۴۰ها مصئئلب شئئهریلر ماه ی ثبت شئئرکتنامهقانلن طرح اصئئالحی آیتن ۵ ما،ه

رسمی،    نامهرای ت،ظتم شرکتب ردهای اس،ا، رسمی هست،د د از اینمسام ،فترخانهه، قائمنامها، ،ر ثبت شئرکتها ،ر شئهرسئتانشئرکت

 .اس،ا، رسمی نتست  نتاز به مراجعه به ،فترخانه
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نامه به تصریح به ای،که اساس،امه، اظهارنامه د شرکتزمان تشکتل جلسه،  گر،،:  ی مذکلر، نکا  ذیل ،رج میجلسه،ر صلر  :۴تذکر

ها، تعتتنأ ،ارندگانأ حق شئرکای شئرکت رسئتده اسئت؛ تعتتن د تصئریح اعائای هتأ  مدیره د مد  مدیریت آن  تصئلیب د امائای کلته

نمای،د؛ تصئریح به مبلغ  قبلل سئأمت میی مذکلر،  جلسئهیح به ای،که اعائای مدیر با امائای صئلر امائای اسئ،ا، تعهدآدر شئرکت، تصئر

شئرکت، تعتتن    ی شئرکا د تدلیل آن تلسئغ مدیرعامل د اقرار مدیرعامل به دصئلل سئرمایهشئرکت د رر،اخت آن از طرا کلته سئرمایه

 .شخصی برای انجام کارهای الزم برای ثبت شرکت

 

 


