
 راهنمای گام به گام ثبت شرکت

  

  های ثبت شرکت گام -1

 .اولین اقدام این است که یک شریک خوب پیدا کنید

حداقل تعداد سهامداران برای ثبت  .اندازه میزان سرمایه اوست  گذار در شرکت محدود و به لیت و وظیفه هر سرمایهومسو

 .در شرکت است زه میزان سرمایه اوای هر کسی به انداچنین حق ر هم .نفر است ۳های سهامی خاص  نفر و در شرکت ۲شرکت

 .پس به فکر یک شریک خوب باشید

فرمی را مشاهده خواهید  ،بروید و در قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت ثبت شرکت در گام دوم به سراغ سامانه اینترنتی

 د.ی دیگر در این فرم باید نوشته شومشخصات مربوط به خودتان و هر متقاض کلیه اطالعات و .کنید کرد که باید آن را تکمیل

نام برای  ۵شما مجاز به انتخاب  سپس در فرم وارد کنید. در مرحله بعد باید نام و نوع شخص حقوقی شرکت را انتخاب کنید و

باشد انتخاب و به  که مربوط به سازمان یا اداره دولتی نمی یا اینها نامی که تکراری نباشد  باشید که از بین آن شرکت خود می

 د.شو شما یک کد رهگیری داده می

آموزشی و پژوهشی یا علمی و مدت زمان هم به  مثال فعالیت از نوع .در گام چهارم باید مدت زمان و نوع فعالیت مشخص شود

 د.باش ها نیاز به کسب مجوز می برخی از فعالیت برای چنین هم .شود صورت محدود یا نامحدود انتخاب می

اید وارد کنید و اگر مکانی مشخص وجود نداشته باشد  در مرحله پنجم بایستی نشانی و محلی را که برای شرکت در نظر گرفته

ویل داده منزل تحشماره تماس و کد پستی خود را وارد کرده تا مدارک مربوط به ثبت شرکت در  توانید آدرس منزل، شما می

 د.شو

مشخص شود  «سرمایه شخص حقوقی»در گام ششم باید میزان مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه اولیه شرکت در قسمت 

 د.گیرن شود و با توجه به اعتبار شرکت مبالغ بیشتری را در نظر می هزار تومان شروع می۰۱۱های محدود از  که در شرکت

مشخصات کامل از جمله اطالعات  .رکای خود را در فرم پیش روی خود وارد کنیدتمام ش در مرحله هفتم باید اسامی

فر باشد بایستی فرم ن ۰۵۱اگر تعداد این افراد بیش از .پستی و شماره تماس باید ثبت شود سچنین آدر هم ای، شناسنامه

 د.را دریافت و مشخصات را وارد کنی مخصوصی که در سایت گذاشته شده

. صورت نقدی و غیر نقدی ثبت گردد تواند به میزان سهام هر یک از شرکا مشخص شود که نوع سهام می در گام هشتم باید

 د.شو ها نیز در این مرحله مشخص و وارد می چنین نوع سمت آن هم
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توان  را میرم مربوطه وارد که این کار در ف ها، چنین مکان آن های در نظر گرفته شده و هم در مرحله نهم با انتخاب تعداد شعبه

 د.داربعد از این کار تعیین سال مالی شرکت و تکمیل صورت جلسه ضرورت  .به بعد از مشورت با شرکا نیز انجام داد

با  .گیرد نامه در اختیار شما قرار می اساس به باره فرم مربوط نظر است که در این نامه شرکت مد در مرحله دهم تعیین اساس

که آن را برابر با اصل  توانید قوانین خاص شرکت خود را وارد کنید و بعد از این صورت تمایل میچنین در  تکمیل این فرم و هم

سپس باید منتظر  .درصد کار شما به اتمام رسیده است ۰۱با این کار  .را بارگذاری کنید ها آن کردید در سایت ثبت شرکت

 د.از شما مدارک را درخواست کنن ها بمانید تا اداره ثبت شرکت

یید تمام مراحل و ات برسانید که این کار بعد ازدر اقدام آخر شما باید آگهی ثبت شرکت خود را در روزنامه رسمی به چاپ 

در آگهی باید نام و نوع د. پس در حفظ آن بکوشی .ضروری است اصل این آگهی الزم و .گیرد دریافت شماره ثبت انجام می

 .طور رسمی آغاز کنید به توانید کار خود را شرکت ثبت شود که پس از درج آگهی شما می

 

 شود؟ به چه کسانی اجازه ثبت شرکت داده می -2

های خاص خود را دارد و باید طبق همان قوانین در کشور فعالیت کرد. در ایران نیز  دانید هر کشور ویژگی طور که می همان

قوانین خاصی وجود دارد که باید طبق آن دست به هر کاری زد. در ایران برای احداث و ثبت شرکت باید تابع قوانین خاصی 

 :شود که در زیر آمده است در ایران بر اساس شرایطی به افراد داده می اجازه ثبت شرکتبود. به همین منظور 

 خارجی یا ایرانی  توانند توانند در ایران به ثبت شرکت اقدام نمایند که البته این افراد می تمام افراد حقیقی و حقوقی می

 د.باشن

  عد از ثبت شرکت تواند ب اما این فرد نمی ؛بیند شرکت سر راه خود نمیاگر فردی دارای سو پیشینه باشد مانعی برای ثبت

 د.عامل و یا بازرس باشت مدیره، مدیر ادر میان اعضای هی

 ر صدی این شرکت را بر راحتی بدون شریک ایرانی در ایران شرکت ثبت کنند و مالکیت صد د توانند به افراد غیر ایرانی می

 د.عهده بگیرن

  د.بدون وجود اشخاص حقیقی انجام دهنتوانند این کار را  بخواهند با هم شرکتی مستقل احداث کنند میاگر چند شرکت 

 د.روند در ایران بسیار راحت طی شو منظور ایجاد اشتغال سعی شده این به

 

 شود؟ بعد از ثبت شرکت چه مدارکی برایمان ارسال می -3

 د.شو ثبت شرکت شما از سر گرفته می به مرکز مربوطه تقدیم نمودید، مراحل را مدارک الزم ثبت شرکت زمانی که شما

که البته برای  اییدبنابراین شما در صورتی صاحب یک شرکت خواهید شد که پس از طی این امور مدارکی را دریافت نم

آوری  های سهامی خاص این مدارک کمی تفاوت دارند. این مدارک در زیر جمع ولیت محدود و شرکتوهای با مس شرکت

 د:ان شده

 ولیت محدود ارسال می شودومدارکی که پس از ثبت شرکت با مس: 

درج سایت رسمی روزنامه رسمی، پلمپ دفاتر  نامه ممهور به مهر اداره ثبت، آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و و شرکت تقاضانامه

 و مهر

 گردد پس از ثبت شرکت سهامی خاص مدارک زیر برایتان ارسال می: 

 آگهی تاسیس، روزنامه رسمی و درج سایت رسمی روزنامه رسمی، پلمپ دفاتر و مهرنامه،  اظهارنامه و اساس

 .ها را جویا شوید ت با نهاد مربوطه تماس گرفته و کاستیبدین صورت اگر مواردی از موارد باال برای شما ارسال نشده اس
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  ها موسسه و شرکت و تفاوت -4

های اقتصادی خود در آن بپردازید باید ابتدا قوانین ثبت شرکت  اگر شما قصد دارید که یک شرکت تاسیس کنید و به فعالیت

شود  گیرند و این باعث می اقدام کنید. اما گاها برخی افراد شرکت و موسسه را با هم اشتباه می ثبت شرکت را بدانید و بعد به

 :پردازیم همین منظور ما به معرفی این دو می به .در روند امور با مشکل مواجه شوند

 
 معرفی شرکت 

...،  توانند با به اشتراک گذاشتن سرمایه، نیرو و توان علمی و های حقیقی و حقوقی می از افراد در قالب شخصیت بسیاری

دیگر گروهی تشکیل داده و طی چارچوبی خاص، به شراکت بپردازند. البته باید بین افراد یک با ارتباطات و تخصص چنین هم

ولیت محدود، وهایی مثل شرکت با مس تواند با عنوان می شرکت. شود مشخص نآ در...  قراردادی نوشته شود تا وظایف، سود و

دارند. این  را خود خاص شرایط کدام هر که شوند تاسیس ... شرکت سهامی خاص و یا شرکت سهامی عام و شرکت تضامنی و

 دارند. تفاوت هم با.. . ها بر اساس تعاریف خاصی از ارتباطات بین شرکا، سهامداران و افراد خارج از شرکت و شرکت

 معرفی موسسه 

ها جنبه  پردازند و مثل شرکت امور خدماتی میهای غیر تجاری هستند که تنها افراد حقوقی در آن به  موسسه در واقع شرکت

 د.ونش کنند. موسسات غیر تجاری به دو صورت انتفاعی و غیرانتفاعی معرفی می تجاری پیدا نمی

 موسسه انتفاعی 

 د.توانند آن را مدیریت کنن شوند و تنها افراد حقوقی می منظور جلب سود و تقسیم بین شرکا ایجاد می ها به این گونه موسسه 

 موسسه غیر انتفاعی 

ها و احزاب و  ها و سندیکاها یا اتحادیه ها مثل انجمن این گونه موسسه د.کنن این گونه موسسات هیچ گونه نفعی عاید خود نمی

د نظر باشند. اگر بخواهید یک موسسه غیرانتفاعی ثبت کنید باید از سازمان یا وزارتخانه مور ها می ngo سیاسی ودستیجات 

 د.مجوز مربوطه را دریافت کنی

 

 اقداماتی که باید بعد از ثبت شرکت انجام داد -5

آوری کرده و نسبت به ثبت آن اقدام  توانند مدارک ثبت شرکت را جمع گرفتند می ثبت شرکتکه تصمیم به  شرکا بعد از این

ی تایید و  شود که نشان دهنده مدارکی برای افراد ارسال می ،اساس نوع شرکت و ثبت شرکت، بر نمایند. بعد از اعطای مدارک

افراد ی  صورت عواقب آن بر عهده اقدامات بعدی صورت گیرد که در غیر اینباشد. در چنین موقعی باید  ثبت شرکت می

 .باشد ربط می ذی
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که شرکت یا موسسه را ثبت نمودید، باید طی یک هفته، دفاتر تجاری را پلمپ نمایید. بعد از این باید حوزه مالیاتی  بعد از این

ی شماست. بعد  بر عهدهولیت جرائم اقتصادی وکار امتناع کنید مس. اگر از این خود را تعیین و اقدام به اخذ کد اقتصادی کنید

سرمایه شرکت به حوزه مالیاتی در هزار  هد)دو ماه از تاریخ ثبت شرکت( نسبت به پرداخت  از این به مدت دو ماه فرصت دارید

 .اهید شدخود اقدام نمایید. در صورتی که از این کار نیز امتناع ورزید به میزان دو برابر جریمه خو

خوب است هنگام ثبت شرکت چه قبل و چه بعد از آن با مشاورین ثبت شرکت مشاوره داشته و از روند امور کامال آگاه باشید 

 .تا دچار ضرر و زیان نشوید

 
 

 ها تغییرات و تصمیمات شرکت -6

توان تغییرات و تصمیماتی را در شرکت به انجام رسانید که باید طی مجمع  می ها، و شروع فعالیت شرکت ثبت شرکت بعد از

 .ت مدیره انجام گیرنداالعاده و یا در جلسات هی عمومی عادی یا فوق

دی سالیانه و در ماه اول پس از پایان سال مالی ایجاد شود، عا ۴کته: توجه داشته باشید که اگر مجمع عمومی عادی در ن

 شود. میالعاده نامیده  های دیگر صورت پذیرد عادی به طور فوق ماهصورتی که در 

 العاده فوق عمومی مجمع اختیارات -الف

 افزایش یا کاهش سرمایه- ۰ 

 نامه تغییرات در مفاد اساس -۲

دار  ناماین تغییرات شامل تغییرات نام شرکت، موضوع کاری شرکت، آدرس فعلی شرکت، تغییر میزان سرمایه، تبدیالت سهام 

 باشد. می...  چنین تغییرات در تعدد اعضای مدیران، و نام، هم یا بی

 انحالل شرکت -۳

 د.العاده تشکیل شو شود، باید یک مجمع فوق ن گرفته میآو به هر دلیلی تصمیم بر انحالل  در صورتی که شرکت کارامد نیست

 اختیارات مجمع عمومی عادی  -ب 

عادی انجام شوند. این وظایف شامل گیرد، تمام موارد باید در مجمع  العاده صورت می فوقبه غیر از مواردی که در مجمع 

و در نهایت تصویت  البدل ها، چه اصلی و چه علی ت مدیره، مشخص کردن تعداد بازرساالبدل هی ای اصلی و علیضتعیین اع

 شوند. می...  ها و بیالن مالی و پاداش
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 ثبت شرکت هولدینگ -7

  هولدینگ چگونه شرکتی است؟شرکت 

های هولدینگ یا شرکت مادر، در واقع شرکتی است که دارای سهام ممتاز چندین شرکت است. یعنی این شرکت مادر  شرکت

عنوان یک فرد رسمی در شرکت به  توانند به ها داراست و می ی آن ت مدیرهاهیهای مورد نظر یک عضو در  در تمام شرکت

عالوه بر نام  گذار است.ها روی این شرکت مادر تاثیر سود و زیان حاصل از شرکت ،عالوه بر حق رایگیری بپردازند.  تصمیم

گویند. برای مثال در بیان ویژگی شرکت مالک  کننده، دارنده یا مالک نیز می شرکت، کنترل ها شرکت مادر، به این قبیل شرکت

ها بزرگ  نماید. این گونه شرکت ها را کنترل می ر است و آنهای دیگ گویند این شرکت شرکتی است که مالک سهام شرکت می

 د.د و بیشتر نقش یک واحد مالی دارنی تولیدی ندارن هستند و هیچ گونه وظیفه

 :بدانیدها را  وجود دارد که باید آن های هولدینگ ثبت شرکت دو نکته مهم در مورد

  ها از سازمان اوراق  باید قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ،باشد «هولدینگ»اگر قبل از نام اصلی شرکت عبارت

 .بهادار و بورس مجوز مربوطه را دریافت کرد. اما اگر این پیشوند وجود نداشته باشد، نیازی نیست که مجوز دریافت شود

 رسند باید در قالب شرکت سهامی عام یا خاص به  و اوراق بهادار به ثبت می هایی که توسط مجوز سازمان بورس شرکت

 ت.متفاوت اسها  ثبت برسند که برای هر کدام هزینه

 ؟ونه باید از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کردگچ 

ت مدیره باید درخواست خود را به این امدیر عامل یا اعضای هی ،هولدینگ ثبت شرکتبرای دریافت چنین مجوزی برای 

 .نمایند ها ارسال می به آن تایید ثبت شرکتای مبنی بر  سازمان اعطا کنند. اگر سازمان اصلی با این کار موافق باشد، نامه

 د.شکل بگیرن تی و بازرگانی و صنعتیهای متنوعی نظیر خدما توانند در حوزه های هولدینگ می شرکت

 

 ها انحالل شرکت -8

تواند منحل شود که برای این  دالیل متنوعی نیز می برای کارهای خاصی تشکیل شود، به طور که یک شرکت ممکن است همان

 منظور نیاز به اقدامات و مدارکی است. 

 
 :شود طور عمده منحل میطور کلی یک شرکت به دالیل زیر به به

  د.که رسیدن به اهدافش غیر ممکن باش وظایف مربوط به خود را انجام نداده باشد یا این نظرزمانی که شرکت مورد 

  د.این مدت به سر آمده باشزمانی که شرکت به مدت محدود تشکیل شده باشد و 

 شود اگر شرکت ورشکسته شود شرکت منحل می. 

 ت مدیره یا مجمع عمومی فوقازمانی که در هی،د.سهام داران انحالل را تایید کنن العاده 

 د.طور قطعی رای بر انحالل ده اه بهاگر دادگ 

 :باشند زیر می یلدال  ها به کند، که این درخواست واست خارجی اقدام به رای دادن میخدلیل در عموما دادگاه به
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 که فعالیت آن متوقف شده باشد اگر بعد از گذشت یک سال هیچ گونه اقدامی در رابطه با شرکت رخ نداده باشد یا این. 

 نامه تشکیل نشده  های مالی تا دو ماه بعد از تاریخ مدون در اساس سابحی که مجمع عمومی برای رسیدگی به در صورت

 .باشد

 د.ل تا شش ماه، بالمتصدی مانده باشها و یا حتی مدیر عام در صورتی که سمت برخی بخش 

 که  یابی باشد و یا این غیر قابل دستسخت و  ،که رسیدن به اهداف این در صورتی که مدت شرکت تمام شده باشد، یا

 .ها صورت گرفته و به پایان رسیده است اهداف مورد نظر شرکت انجام شده و فعالیت

 

 ثبت شرکت در کیش و سایر مناطق آزاد -9

ثبت شرکت نمایند.  اقدام به کیش نیزود، در مناطق آزاد مانند عالوه بر ثبت شرکت در استان و شهر خ توانند ها می ایرانی

 د.ب شده به آن مناطق آزاد اطالق شوها موج هایی دارند و این تفاوت کشور از برخی جهات تفاوت با مناطق داخلی مناطق آزاد

. دارند دیگری مقررات و قوانین خود برای و کنند نمی پیروی...  عنوان مثال این مناطق از برخی قوانین کشور مثل مالیات و به

 باشد.  صورت غیربندری نیز می به ثبت شرکت مناطق آزادمناطق نباید حتما به صورت بندری باشند، بلکه  این البته

 
 :باشد به اختصار شامل موارد زیر می های این گونه مناطق مزیت

 شود های مالیاتی مشاهده می در این مناطق معافیت. 

 د.ارای تشریفات اداری و ارزی نیستناین مناطق د 

 بخشودگی سود و عوارض گمرکی. 

 آسانی و تسریع در امر واردات و صادرات. 

 ی.آور تسریع در انتقال فن 

 وجود قوانین ساده و کارا برای انجام امورات. 

برخی بندری و برخی غیر بندری  شوند که لی، ماکو، ارس و سلفچگان میمناطق آزاد ایران شامل چابهار، کیش، قشم، اروند، انز

 د:هایی نظیر موارد زیر را تجربه کنی توانید مزیت توانید در مناطق آزاد شرکت خود را ثبت کنید، میباگر شما ت. اس

  ۰۱۱مالکیت خارجی% 

 ورود و خروج اتباع خارجی بدون نیاز به روادید 

  سال ۲۱هرگونه فعالیت اقتصادی به مدت معافیت از مالیات برای 

 گونه محدودیت یا کشورهای دیگر بدون هیچ انانتقال ارز به دیگر مناطق آزاد در ایر 

 انعطاف در خدمات پولی و بانکی 

 گذاری خارجی حمایت قانونی و تضمین سرمایه 

http://www.esherkat.com/company-register-in-kish/


 ی در بخش خصوصی و دولتیا دگی و تنوع خدمات بانکی و بیمهگستر 

  معامالت ارزیسهولت در انجام 

 ها و موسسات صنعتی و فرهنگی سهولت در ثبت شرکت 

  بورس نفت و محصوالت پتروشیمی»و « بورس اوراق بهادار»فعالیت» 

 عدم وجود مقررات سخت و پیچیده برای ورود کاالهای مجاز 

 عدم وجود تشریفات دشوار برای صادرات مجدد و ترانزیت کاال 

 مواد اولیه و ماشین آالت صنعتی واحدهای تولیدی معافیت از حقوق گمرکی برای واردات 

 :هایی که در این مناطق وجود دارد در زیر ذکر شده است برخی از معافیت

  ه.سال ۰۵معافیت مالیاتی 

 ر.اخل کشوتخفیف ویژه طبق مقررات د 

 اما در مناطق آزاد برای کلیه اتباع داخلی و  ؛پذیر است در مناطق آزاد تجاری خرده فروشی برای اتباع خارجی امکان

 ت. اسپذیر  خارجی خرید و فروش کاال امکان

 اما در مناطق آزاد طبق قوانین محدوده خاص و  ؛وادید اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس قوانین داخل کشور استر

 .گیرد منطقه این کار صورت می

 

 کد اقتصادی و پلمپ دفاتر -11

و  پلمپ دفترحتما در میان شرایط و نصایح آنان به اهمیت  ،هاست دارای شرکت هستند صحبت کنید دی که سالبا افرا اگر

 برید. پی می کد اقتصادی

 
 ت.عات زیر در این رابطه الزامی اسباید بدانید که دریافت کد اقتصادی و پلمپ نمودن دفاتر اجباری است و دانستن اطال 

 قانون تجارت دفتر خود را  ۶بایست به استناد ماده  های حقیقی و حقوقی می تمام تاجران و بازرگانان در قالب شخصیت

های مرتبط با امور شرکت شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر  کرد که دفترتوجه پلمپ نمایند. برای پلمپ دفترها باید 

 د.ر این باره اجبار وجود داردارایی و دفتر کپیه است که تنها دو دفتر روزنامه و دفتر کل باید پلمپ گردند و د

 د.باید دفتر سال قبل پلمپ شده باش در شروع هر سال مالی 

 ؛باشد داشته اساسی نقش زمان وتواند در کاهش هزینه  سه ماه قبل از اتمام سال می پلمپ دفتر مالیکه  به این توجه 

 د.های خود این مورد را دخیل کنی زیری بنابراین در برنامه

 های  مکرر قانون مالیات ۰۶۰ماده بنا بر  ت.ز اهمیت اسیها حا کد اقتصادی نیز برای شرکت ،الوه بر دفتر و پلمپ آنع

ی را دریافت ها به صورت حقیقی و حقوقی باید کد اقتصاد ، تمام افراد و یا شرکت۰۳۳۱مستقیم اصالحی مصوب سال 
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پردازند باید این کد را دارا باشند. کد اقتصادی در اموری مثل اخذ  ز این رو تمام تجار و افرادی که به بازرگانی مید. اکنن

دادهای دولتی و های دولتی و خصوصی و عقد قرار رگانی، افتتاح کردن حساب بانکی، شرکت در مزایده و مناقصهکارت باز

 د.برد دارحتی صدور فاکتور کار

 

 شرکت تضامنی -11

 
نفر( با هم به شراکت بپردازند تا  از دو نفر )یا دو است که برای ثبت آن باید بیش شرکت تضامنی ها یکی از نمونه شرکت

 د.بتوانند چنین شرکتی را ثبت نماین

شرکت » گذاری چنین شرکتی باید از الگوی نامهنگام ثبت شرکت، باید شرکت تضامنی را با نام یکی از شرکا ثبت کنند. برای 

 منی علوی و شرکا: شرکت تضابرای مثالد. پیروی کر «شرکاتضامنی+ نام یکی از شرکا+ 

در  .ستا ها ولیتونامحدود بودن مسها در چنین شرکتی به صورت تضامنی است و این به معنی  ولیت حقوقی شریکومس

و سرمایه شرکت برای پرداخت آن کافی نباشد، هر کدام از شرکا باید نسبت به  صورتی که به شرکت خسارت وارد شود

بپردازد، باید به تناسب سهم از شرکا در چنین شرایطی واقع شده و تمام خسارت را  پرداخت آن اقدام کنند. زمانی که یک نفر

نیازی تواند کل شرکت را مدیریت کند و  در چنین نوع شرکتی تنها یک مدیر عامل می. ها مبالغ را مطالبه نماید ها از آن شریک

نکته قابل توجه در مورد اعضای ت مدیره هم تشکل دهند. اتواند هی ت مدیره نیست. البته در صورت تمایل میابه وجود هی

 د.د افرادی غیر از شرکای شرکت باشنتوانن ت مدیره میاعامل یا اعضای هیت مدیره این است که مدیر اهی

 د:ربوطه تقدیم کرنمود و به مرکز م باید مدارک زیر را آماده ثبت شرکت تضامنی برای

 ت مدیرهانامه و کارت ملی شرکا و اعضای هیکپی شناس -الف

 گواهی عدم سوء پیشینه -ب

 ت.ت مدیره الزامیسادم سوء پیشینه فقط برای اعضای هیه گواهی عیارا :نکته

 د:های زیر به ترتیب دنبال شو باید گام مرکز ثبت شرکتبرای ثبت شرکت تضامنی بعد از مشاوره با 

 انعقاد قرارداد 

 تهیه مدارک الزم 

 های مورد نیاز  نامه و فرم امضا اساس 

 ها طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت 

 تر خواهد بود. نکته: تعیین نام شرکت سریع

 سازی مدارک و تحویل به مشتری آماده 

 د.باش هزار تومان و سایر مبالغ دولتی و روزنامه می ۰۵۱شرکتی مبلغ های مورد نیاز برای ثبت چنین  هزینه
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 صدور جواز تاسیس -12

ها و افراد در قالب  نماید. شرکت اندازی یک واحد تولیدی صادر می گویند که وزارت صنایع برای راه جواز تاسیس به مجوزی می

به شرط آن که قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل  ؛را دریافت کنند جواز تاسیستوانند این  های حقیقی و حقوقی می واحد

 ت.ولیدی دریافت جواز استواحد اندازی کارخانه یا  کارخانه داشته باشند. اولین قدم راه

 
 د:شو در مورد جواز تاسیس پرسیده میسواالت زیر عموما 

  شود چقدر است؟ صنایع( صرف می) ساخذ جواز تاسیمدت زمانی که برای 

 .باشد هفته می ۲روز یا  ۰۴طور متوسط مدت زمان اخد جواز صنایع به مدت  به

 های دریافتی برای اخذ جواز تاسیس چقدر است؟ هزینه 

 د.باش میلیون می و نیم سیس نیاز به پرداخت یکبرای تاسیس واحد صنعتی جواز تا

 جواز باید به نام چه کسی ثبت شود؟ 

 رزمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود. د

 د.شو ی صادر میصورت به صورت حقیق صورت حقوقی و در غیر این صورتی که تحت شرکت خاصی است، به

 مدارک الزم برای اخذ جواز حقیقی چیست؟ 

 د.کارت ملی را به همراه داشته باش شخص خاصی است باید برای اخذ جواز کپی شناسنامه و اصل ،اگر متقاضی

 مدارک الزم برای اخذ جواز حقوقی چیست؟ 

همراه داشته  به همراه کارت ملی وی بهکه جواز برای شخص حقوقی صادر شود، باید کپی شناسنامه مدیر عامل  برای این

  ت.زومات برای دریافت چنین جوازی اسباشید. آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت نیز از مل

 جواز تاسیسنکته های مهم در مورد 

اما اگر قرار باشد وام باالی یک  ؛شود ها مشاهده نمی ی در آنباید بدانید که جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوت

 د.ر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشمیلیارد تومان برای صنعت مورد نظ

از موسسه مذکور دریافت کند.  چنین نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم تواند معرفی بعد از اخذ جواز تاسیس، متقاضی می

ه یارامنظور تولید نیز خدمات  هها ب تواند در خصوص دریافت وام از بانک این موسسه می ،داشته باشدچه متقاضی تمایل  چنان

 ت.به همراه داش باشد های کل در آن قید شده رای دریافت جواز تاسیس باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینهد. بده

 

 شرکت سهامی عام -13

ها از طریق فروش سهام به مردم  ی این شرکت سمش پیداست، قسمتی از سرمایهاز اطور که  های سهامی عام، همان در شرکت

ها بستگی به مبلغ اسمی  ولیت در این شرکتومس ها، به قطعات سهام تقسیم شده است. شود و سرمایه این شرکت مین میات

 د.باش سهام صاحبان سهم دارد و محدود به آن می
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 ی تشکیل شرکت سهامی عام نحوه 

 ت.ریال اس ۵۱۱۱۱۱۱ی شرکت جهت ثبت،  سیس تعداد موسسین نباید کمتر از سه نفر باشند و حداقل سرمایهادر بدو ت

 مراحل ثبت شرکت سهامی عام 

در شرف  نام شرکت رسد. افتتاح حساب به ها به امضای کلیه موسسین می ی برگه نامه، همه پس از تهیه اظهارنامه و طرح اساس

ی  درصد سرمایه ۲۱اقل حدباشد. تعهد موسسین  می ثبت شرکت سهامی عامها، از مراحل ضروری  سیس نزد یکی از بانکات

نمایند. پس از امضای طرح اعالمیه درصد مبلغ تعهد شده را در حساب شرکت، سپرده  ۳۵ها باید حداقل  شرکت است و آن

 د.شو ه مییها، ارا ی ثبت شرکت نامه به اداره نویسی توسط موسسین، این برگه همراه با اظهارنامه و طرح اساس پذیره

الیحه اصالحی قانون  ۹،۳،۰نویسی باید منطبق بر مواد نامه و طرح اعالمیه پذیره نکته:الزم به ذکر است طرح اظهارنامه، اساس

 .ارت تنظیم گرددتج

کند و سپس  می نویسی سهام نامه و طرح اعالمیه پذیره ی طرح اظهارنامه، طرح اساس مبادرت به مطالعه ها ثبت شرکت ی اداره

 د.نمای نویسی سهام را صادر می ی انتشار اعالمیه پذیره اجازه

 است.ورس و اوراق بهادار مورد نیاز اخذ مجوز از سازمان ب نکته:

حساب شرکت در آن افتتاح  چاپ شود و نیز نزد بانکی که ت کم در دو روزنامه کثیراالنتشارنویسی دس بایستی اعالمیه پذیره

الیحه  ۰۳ی  شود که مطابق با ماده ی تعهد سهام گفته می در معرض دید مردم قرار بگیرد. به سهام اولیه، ورقه شده است

بنابراین  گردد. ه مییدر بانک مذکور ارا نویسی الحی قانون تجارت تنظیم شده است و طی مدت تعیین شده در اعالمیه پذیرهاص

ی  اند و به آن ورقه توانند حداقل تعداد سهامی را که موسسین در اعالمیه خود ذکر کرده مندان با مراجعه به بانک می عالقه

درصد از کل سرمایه به حساب بانک واریز شده باشد  ۳۵نمایند. در این جریان باید حداقل خریداری ، شود تعهد سهام گفته می

عالوه کپی شناسنامه و کارت  مذکور بهسپس گواهی بانکی . سهام شرکت تعهد گردیده است ی یید نماید که کلیهابانک نیز تو 

ت مدیره و اهیع عمومی موسسین که در آن جلسه مجم نویسان( همراه با صورت ملی موسسین و خریداران سهام )پذیره

در  ها تحویل و نامه تصویب شده به اداره ثبت شرکت چنین اساس اند و هم اند و سمت خود را نیز پذیرفته بازرسین انتخاب شده

 سید.نهایت شرکت به ثبت خواهد ر

ماه از تاریخ تسلیم  ۶دریافت نمایند که  توانند مبلغ پرداختی خود را از بانک نویسان می در صورتی موسسین یا پذیره نکته:

 ن(الیحه اصالحی قانو ۰۰)ماده . ها گذشته باشد و شرکت به ثبت نرسیده باشد اظهارنامه شرکت به اداره ثبت شرکت
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 انتخاب نام شرکت -14

 
در کشور  ی فارسی بوده و در آن نباید از کلمات یا عبارات انگلیسی استفاده شود. دارای ریشهباید  نام شرکتالزم است بدانید 

کنیم؛ بنابراین نام شرکت نباید با شئونات و قوانین انقالب اسالمی  ی قوی فرهنگی و اسالمی زندگی می عزیز ایران با پشتوانه

صورت  گذاری، از اعداد ریاضی استفاده نشده و در نام در .دت بپرهیزیدهای تکراری به ش بردن نام کار هاز ب ایران در تضاد باشد.

 ت.بالمانع اس ذکر آن بصورت حروف عالقه

عناوین ایثارگران، شاهد و نظایر آن تحت نظارت بنیاد محترم شهید و امور  داشتن اسم خاص است. از شرایط نام یک شرکت

های شعرا، دانشمندان و کاشفان  توان از عنوان همین ترتیب نمی بهباشد.  ین میمغایر با قوان لذا استفاده از آنایثارگران است؛ 

 استفاده...  توان از حروف اول بعضی از کلمات مانند جی وی سی و معاصر استفاده شود.الزم به ذکر است در نام شرکت نمی

ی ترکیبی از  این قانون شامل استفاده .گرفتتوان از حروف اول چند کلمه به عنوان اسم مخفف بهره  طور نمی همین و کرد

 د.شو چند حرف نیز می

 ر:جمله موارد زی از موارد مشخصی وجود دارد که نباید جزء اسامی اضافه شده به عناوین شرکت باشد.

-جهاد -بسیج -بانک -بهزیست -مرکز -سازمان -بنیاد -دادگستر -پتروشیمی -نفت -نظام -انتظام -کشور -ملت -ایران -ملی

 -تست -میکروبرد -باور -نیک -فیلتر -فامیلی -تکنو -جانبازان -آزاده -شهید -شاهد -ایثارگران -ایثار -آژانس -انسورآس

 -سپاه -هدف -دکوراسیون -ایمان -جوانان -میهن -اقتصاد -شهروند -فانتزی -کارواش  -امنیت -پیک -مدرن -تک -استار

 مترلژی. -متریک -کنترل -بیو -ایتال -دفتر -ونوس -مونتاژ -اورست -کنولوژیت -نو تک -دیتا -تکنیک

کاشانه؛ برای آپارتمان، معادل فارسی  عنوان مثال به معادل مناسبی انتخاب نموده است. فرهنگستان ادب برای برخی کلمات

ین خوبی برای جانش درمانگاه آوران استفاده شود. ی فن آوری یا فن جای تکنولوژی از واژه هبو  نو، فن معادل تکنیک و تک

 .کار رود هجای سیستم، ب هجای دکوراسیون و نیز چرخه ب ه، بطور آرایه کلینیک است و همین

علت عدم آگاهی از موضوع اسم خاص، بسیاری از  به در نام شرکت باید از اسم خاص استفاده شود. مطابق با قوانین و مقررات

بنابراین در ادامه مختصری به مشخصات یک اسم  شوند. ، با مشکل مواجه میاسم شرکت متقاضیان و درخواست کنندگان

 د:شو خاص پرداخته می

 طور مستقیم بهتواند  رود و حتی می کار می هیا مفهومی ب امیدن هر چیز مثل شخص، حیوان، شیکه برای ن ای است کلمهاسم 

 در مورد تمام موجودات زنده، اشیاای است که  اسم بر دو گونه است: اسم خاص و اسم عام. اسم عام کلمه نهاد یک جمله باشد.

اما اسم خاص، )مانند کوچه، دختر، ظلم( و  .استها مشترک  ی آن داللت دارد و بین همه هیمی که از یک نوع باشندو مفا

 گل الله ،همدان علی، :مانند کار رود. هب نده یا یک شیاسمی است که منحصرا برای یک موجود ز

 تهمینه ،امیر. مانند: کار می رود هها که تنها برای آدمیان ب اسامی خاص چهار دسته هستند: اسم مخصوص انسان

 هدهد، اسب :مانند. شود که برای حیوانات استفاده میها  اسامی مخصوص حیوان

  افریقا، کویر :مانند .ی جغرافیایی است اسامی مخصوص اماکن مختلف جغرافیایی که گویای یک منطقه 

 قرآن، کوه دماوند به یک چیز تعلق دارد و بیش از یکی نیست. مانند: اسم خاصی که منحصرا
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 ی آن ال، مانند و یا گونهکه در جمع بستن آن اسم خاص، منظور این باشد که مث شوند؛ مگر آن اسامی خاص جمع بسته نمی

که منظور،  ها در معاصر، در جهان بالیده است ها در گذشته و نیما ها و حافظ : شعر فارسی به همت فردوسی. مانندذکر شود

و در این جمله به این اسامی،  اند همین علت، این اسامی جمع بسته شده دوسی و حافظ و نیما است و بهافرادی مانند فر

 ت.در ادبیات فارسی متداول اس بستناین نوع جمع  شود. می عام دیده میعنوان اسا به

 

 ثبت شرکت مدارک -15

ها را کامال مطالعه کرده باشید و  های مربوط به شرکت که بتوانید یک شرکت ثبت کنید باید قبل از هر چیز دانستنی برای این

به ثبت شرکت نمایید. بدین منظور باید به مدارک زیر دقت در صورت توافق بین شرکا با در دست داشتن مدارک الزم اقدام 

 د.ها را آماده نمایی کنید و تماما آن

یره نیز ت مدامشخص شده باشد و با افراد هیباشد که باید  ت مدیره میایتوجه کنید که بازرس از ملزومات ضروری اعضای ه

 د.نسبت فامیلی نداشته باشن

 مدارک ثبت شرکت

کپی  ،ت مدیرهاهی یو اعضا عامل گواهی عدم سوء پیشینه مدیر، یتی شامل شناسنامه و کارت ملیپی مدارک هوک الف:

 (های سهامی خاص در شرکتالبدل ) و کارت ملی و گواهی عدم سوء پیشینه بازرس اصلی و علی شناسنامه

 نام شرکت : ب

 پ: موضوع شرکت

 د(ط در محدوده منطقه ثبتی شرکت باشبایست فق )میج : آدرس شرکت 

 میزان سرمایه شرکت چ:

 ها و: تعیین سهامداران و میزان سهام آن

 ه(ت مدیرایس هییب ریت مدیره، ناایس هییر ها )مدیرعامل، ه: تعیین مدیران شرکت و سمت آن

 ر: حق امضای شرکت

 ص(های سهامی خا ز: تعیین بازرسین شرکت )مخصوص شرکت

 د.ت مدیره و مدیرعامل باشافامیل اعضای هی باید همته: بازرسین ننک

 د.حتی به ثبت شرکت خود اقدام نماییرا توانید به بدین صورت می

 

 ثبت عالمت تجاری -ثبت برند -16

چینی ن گرا دانند. از سویی صنعت شناسند که مبدا آن را مصر باستان می ساله می ۴۱۱۱برند یا عالمت تجاری را با قدمتی 

تدریج با پیشرفت  کار بردند. اولین برندها بر پشت ظروف چینی ثبت شدند. به هم خاص را بیحدود دو هزار سال پیش عال

اده از عالمت تجاری شاه انگلیس استف ۰۳۶۳که در سال  م تجاری رسمیت بیشتری پیدا کردند تا اینی، عال۰۲تجارت در قرن 

 د.را اجبار نمو
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 ناست؟نام تجاری به چه مع 

طور کلی ترکیبی از موارد گفته  عبارت است از نام، اصطالح و عبارت و نشانه یا عدد و نماد و طرح و به عالمت تجارینام و 

هایی حق استفاده انحصاری از یک  شود. شرکت کار برده می هشده که برای شناساندن و اختصاصی کردن محصول و خدمات ب

را در اداره مالکیت صنعتی به ثبت رسانده باشند. تنها در چنین شرایطی است که اگر کسی یا  دارند که آنرا عالمت تجاری 

 .گرد قانونی قرا داد توان از وی شکایت کرد و وی را تحت پی شرکتی از این نام سو استفاده کند می

 اید ثبت کنیم؟م تجاری خود را بیچرا عال 

کند  شود که محصوالت مشابه از هم متمایز شوند. بدین صورت به بازاریابان کمک می داشتن و ثبت عالمت تجاری موجب می

قرار داد اعطای  کند. در تر کمک می به شهرت سریع ثبت عالمت تجاریکه بهتر محصول خود را معرفی کنند. داشتن یک 

سازی موفق شوند موجب  ر صورتی که صاحبان شرکت به برندشود. د نمایندگی وجود عالمت تجاری از ضروریات محسوب می

نفع به  کند تا افراد ذی داشته باشند. داشتن برند کمک می «برند»ای مهم به نام  ها سرمایه شود که صاحب این شرکت می

داشتن عالمت تجاری الزم است و از سویی برای  ،و نشان استاندارد برای دریافت گواهی افزایش کیفیت محصول بپردازند.

 د.شو دریافت تسهیالت برای شرکت نیاز به عالمت تجاری برای شرکت احساس می

 

 

 منبع:
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