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 همه چیز درمورد ثبت شرکت
در آغاز پیش از اینکه در مورد طریقه ی ثبت شرکت ، تعریف شرکت ، انواع شرکت ها ، مدارک مورد نیاز 
برای ثبت شرکت ، هزینه ها و مراحل ثبت آن صحبت کنیم الزم دانستیم نکته ای را با شما در میان 

 . بگذاریم

ت می نمایند و نام آن محصول و کاال اکثر افراد محصول یا کاالیی را ارائه می کنند و در اصل شرکتی را ثب
یا خدمات را روی شرکت خود می گذارند و گمان می کنند که دیگر هیچ کسی نخواهد توانست با نام 

 . شرکت و برند آن ها فعالیتی مثل آن ها انجام دهد ، اما سخت در اشتباه هستند

ال یا محصول یا خدماتی که شما ثبت برند و نام شرکت باعث این نخواهد شد که شخص دیگری از نام کا
ارائه می کنید استفاده نکند ، نام و برند شرکت شما فقط نامی حقوقی می باشد که ثبت می شود و اگر 
شما می خواهید که از نامی که برای برند و محصوالت یا خدماتتان استفاده کرده اید محافظت نماید 

ی مسائل در مورد ثبت برند در این مطلب به آن توضیح باید اقدام به ثبت برند و نام خود کنید که تمام
 .داده شده است

 

 عبارت شرکت به چه معناست ؟
ی شرکت به همان صورت که از نام آن پیداست از خانواده عباراتی مثل شریک و شراکت است . به کلمه

شوند و نفر به باال ( جمع می 2صورت کلی عبارت شرکت به این معنا می باشد که افرادی ) حداقل 
ت های اقتصادی مجموعه ای را با یکدیگر تشکیل می دهند و با آن مجموعه ای که تشکیل داده اند فعالی

از کسر هزینه های انجام شده ، سود کسب شده را بین اعضای شرکت  خود را انجام خواهند داد و بعد 
 . تقسیم نمایند

در دنیای امروزی خیلی از مردم را می بینیم که با همدیگر مغازه ای را شریک شده اند و یا کسب و کاری 
ود را دارند . آنان بدون اینکه شرکتی را به طور رسمی و را راه اندازی نموده اند و فعالیت اقتصادی خ

قانونی به ثبت رسانده باشند ، عملکرد شرکت را پیاده سازی می نمایند و از قوانین و مقررات آن پیروی 
 . خواهند کرد اما با یک تفاوت که عملکرد و فعالیت آن ها رسمی نخواهد بود
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 : شرکت های تجاری تقسیم می گردند شرکت ها به دو دسته کلی شرکت های مدنی و

 های تجاری شرکت
شرکت های تجاری انواعی از شرکت ها می باشند که زیر نظر قوانین و مقررات تجارتی تشکیل می شوند 
و هدف از تشکیل آن ها جذب سود و منفعت و تقسیم آن بین تمام اعضا می باشد و همه ی فعالیت 

یر تقسیم های شرکت پیرامون امور بازرگانی و تجاری شکل می گیرد . شرکت های تجاری به هفت دسته ز
 : بندی می گردند

 شرکت مختلط سهامی .1
 شرکت تضامنی .2
 شرکت با مسئولیت محدود .3
 شرکت تعاونی تولید و مصرف .4
 شرکت سهامی )مانند شرکت های سهامی خاص و عام( .5
 شرکت مختلط غیر سهامی .6
 شرکت نسبی .7

 

 شرکت های مدنی
در شی واحد به نحو شرکت های مدنی انواعی از شرکت ها می باشند که از مجموع صاحبان متعدد 

اشاعه تشکیل می گردند و از در هم آمیختن سهم الشرکه ی غیر نقدی و نقدی افراد حقوقی و حقیقی به 
وجود می آیند با این فرق که مالکیت سرمایه شرکت به فرد حقوقی انتقال نمی یابد و هر فرد به صورت 

 . ه میگردندجدا صاحب سرمایه ی خویش است و کار ها به نحو مشارکتی ادار

 : شرکت های مدنی به انواع مختلفی تقسیم می گردند که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم
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 شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت جز شرکت های مدنی می باشد و ثبت آن نوعی از شرکت های تجاری است که 
 . می باشد فرد که با یکدیگر شریک می باشند ، قابلیت ثبت را دارا 2حداقل با 

متقاضیانی که قصد ثبت یک شرکت بازرگانی را دارند اغلب شرکت با مسئولیت محدود را انتخاب می 
بودجه و سرمایه برای ثبت این نوع از شرکت ها یعنی شرکت های با مسئولیت محدود  نمایند . حداقل 

سئولیت محدود ، یک میلیون ریال می باشد . زمان مسئولیت یک هیئت مدیره در شرکت های با م
نامحدود می باشد و به زمان خاصی محدود نمی باشد مگر زمانیکه در اساسنامه شرکت به ترتیب دیگری 
در نظر گرفته شده باشد . ضمانت و مسئولیت سرمایه گذاران در یک شرکت با مسئولیت محدود فقط 

کار های عمومی و بازرگانی اغلب  تا سقف میزان بودجه و سرمایه می باشد . در کشورها به غیر ایران برای
 . را انتخاب می نمایند ( LTD ) شرکت با مسئولیت محدود

 

 شرکت سهامی خاص

شرکت های سهامی خاص از دسته شرکت های مدنی می باشند و ثبت یک شرکت سهامی خاص انواع 
نیاز دیگری از شرکت های تجاری است . برای ثبت کردن یک شرکت سهامی خاص حداقل به سه نفر 

است. کف و حداقل سرمایه برای ثبت یک شرکت سهامی خاص نیز به میزان یک میلیون ریال است . 
بازرس در یک شرکت سهامی خاص الزامی می باشد . وجود عناوین شغلی مانند رئیس هیئت  2حضور 

رکت مدیره ، مدیرعامل و نائب رئیس در شرکت های سهامی خاص الزامی است . شهرداری ها معموال ش
هایی را در مناقصات و مزایدات انتخاب می کنند که از نوع سهامی ختص باشند . مدت زمان اعتبار یک 

سال می باشد و بعد از انقضای آن  1سال و بازرسان شرکت  2هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص 
 . مدت می بایست تعویض و یا تمدید شوند

 

 شرکت دانش بنیان

یز از دسته و زیر مجموعه شرکت های مدنی هستند و شرکت های دانش بنیان این نوع از شرکت ها ن 
شرکت هایی می باشند که خواهند توانست به وسیله ی فروش فناوری ها و خدماتشان به سود و درآمد 

 . برسند
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اغلب برای ثبت یک شرکت دانش بنیان ، شرکت های سهامی خاص مناسب تر و بهتر می باشند . اعضای 
 : شرکت های دانش بنیان باید بدین طریق باشند

حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید دارای مدرک کارشناسی ارشد به باال و یا اختراعی ثبت شده 
دانشگاه معتبر باشند . شرکت های دانش بنیان معاف از پرداخت داشته باشند و یا عضو هیئت علمی یک 

 . سال می باشند 15عوارض و گمرک و مالیات به مدت 

 

 شرکت های تضامنی

فرد یا چند فرد با  2شرکت هایی می باشند که تحت عنوان به خصوصی برای انجام کار های تجاری بین 
گر دارایی شرکت برای بر طرف نمودن قرض ها مسئولیت های تضامنی تشکیل می گردد به صورتی که ا 

و تعهدات شرکت کافی نبود هر یک از اعضای شرکت به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض و تعهدات 
 . شرکت در مقابل افراد ثالث می باشند

 

 شرکت های مختلط غیرسهامی

تجاری تحت عنوان  شرکت های مختلط غیر سهامی شرکت هایی می باشند که برای انجام دادن کار های
به خصوصی میان حداقل یک یا چند فرد شریک ضامن و حداقل یک یا چند فرد شریک با مسئولیت 

 . محدود بدون انتشار سهام تشکیل می گردد

 

 شرکت های نسبی

شرکت های نسبی شرکت هایی می باشند که برای انجام کار های تجاری تحت عنوان به خصوصی میان 
می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان بودجه و سرمایه ی آنان در شرکت  دو یا چند نفر تشکیل

 .خواهد بود
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 شرکت های تعاونی تولید و مصرف

گانه درج شده در قانون  7  شرکت های تعاونی تولید و مصرف شرکت هایی هستند که با هدف های
ن حدقل هفت فرد با تابعیت بخش تعاونی با قید عنوان تعاونی تشیل می گردد و به دلیل تشکیل آ

 . ایرانی باید در آن حضور داشته باشند

 

 : مزایای ثبت شرکت
در هر شراکتی ممکن است در تقسیم سود بین شرکا اختالفی به وجود بیاید که در اغلب مواقع به درستی 

جام نمی گیرد ، در ان صورت اگر آنها در اول شراکتشان شرکتی را به ثبت رسانده باشند ، به دلیل این ان
که تمام مسائل مربوطه در لحظه ثبت شرکت و تنظیم اوراق اداری در اساسنامه و شرکت نامه درج می 

توانند از حق خود میگردد ، شرکا در موقع تقسیم سود به مشکل بر نخواهند خورد و با سند و با مدرک 
 . دفاع نمایند

مزیت دیگر ثبت یک شرکت این می باشد که جلوه قانونی و حقوقی و رسمی به کسب و کار شما خواهد 
داد ، به طور مثال فرض کنید که موقعیتی برای شما پیش آمده است و می توانید با مجموعه های 

د کنید ، بعد از شما خواهند پرسید که نام شرکت خصوصی و یا دولتی مذاکره نمایید و قراردادی را منعق
 !!!تان چیست ؟ و اگر شرکتی نداشته باشید ، آن وقت چه خواهید گفت ؟

این روز ها شرکت ها به سختی و دشواری با اشخاص حقیقی وارد مذاکرات تجاری می گردند و عمده 
که نمی توانند به آن ها اعتماد نمایند ترین علتی که شرکت ها با افراد حقیقی کار نمی کنند این می باشد 

و کارشان را به یک فرد حقیقی بسپارند و خیالشان از این موضوع راحت باشد که کسی غیر از آن شخصی 
 . حقیقی وجود ندارد که مسئولیت کار را بر عهده بگیرد
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 : مراحل ثبت شرکت

 : مرحله اول

کذاران و شرکا خود ، مرحله بعدی برای ثبت شرکت بعد از انتخاب نوع شرکت خود و تعیین کردن سرمایه 
، آماده کردن مدارک مورد نیاز می باشد . قانون گذاران برای ثبت و تاسیس هر یک از انواع شرکت ها 

 : مدارک جداگانه ای را پیش بینی کرده اند که در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد

 

 : سهامی خاص مدارک الزم برای ثبت شرکت های

 دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب 

 همه ی اعضای هیات مدیره -کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی
 ،سهامداران و بازرسین

 ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری 

 ارائه اصل سند مالکیت 

 ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد. 

 دو برگ اظهارنامه شرکت 

 دو جلد اساسنامه شرکت 

 دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 

 همه ی اعضای هیات -کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی
 ،سهامداران و بازرسین  مدیره

  سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف  %35ارائه گواهی پرداخت حداقل
 .تاسیس در آن جا افتتاح شده است

 هی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکتگوا 

https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b5/
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  ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت
 .نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست

 امضاء وکالتنامه 

 ران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تًاسیس،روزنامه ی در صورتیکه اعضا با سهامدا
رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات به اضافه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر 

 اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی

  در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل
شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت  پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه

شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی 
 رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه

 ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز 

 

 : سهامی عام مدارک الزم برای ثبت شرکت های

 دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره 

  سرمایه ی شرکت 35گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل % 

 فتوکپی شناسنامه ی مدیران 

 دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مًوسسین 

 مه ی شرکتدو نسخه اساسنا 

 دو نسخه اظهارنامه 

 اگهی دعوت مجمع مًوسسین در روزنامه ی تعیین شده 

 ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصالح در صورت نیاز 

 

https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%b3%d9%87%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%85/
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 : مسئولیت محدود مدارک الزم برای ثبت شرکت های با

 دو نسخه از اساسنامه 

 دو برگ شرکت نامه 

 کپی شناسنامه کلیه شریکان و مدیران شرکت 

 دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود 

 دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مًوسسین و هیًات مدیره 

 اخذ و ارائه مجوز مربوطه 

 

 : مدارک الزم برای شرکت های تضامنی

 دو نسخه اساسنامه 

 دو برگ شرکت نامه 

 دو برگ تقاضانامه 

 فتوکپی شناسنامه ی شرکا 

 مجوز از مراجع ذیصالح در صورت نیاز 

 

 

 

 

https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
https://sedaghatsabt.com/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
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 : مدارک الزم برای ثبت شرکت های تعاونی

 دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی 

 درخواست کتبی ثبت 

 مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی 

 موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه 

  صورتجلسه ی تشکیل مجمع مًوسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و
 هیًات مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

 امه ی مصوب مجمع عمومیاساسن 

 طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون 

 رسید پرداخت مقدار الزم التًادیه ی سرمایه،طبق اساسنامه 

 مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه 

 

 : مدارک الزم برای دریافت پروانه تاسیس شرکت های تعاونی

 ده استنسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ ش 

 تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است 

 کپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است 
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 : مدارک الزم برای ثبت شرکت های مختلط سهامی

 اسامی مدیر یا مدیران شرکت 

  40،41،44سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 

  نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی
 حداقل یک سوم از آن سرمایه

 یک نسخه مصدق از شرکت نامه 

 یک نسخه مصدق از اساسنامه 

 داخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پر
 و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

 

 : مدارک الزم برای ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی

 یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه 

 یک نسخه ی مصدق از اساسنامه 

 اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند 
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 : رای ثبت شرکت های نسبیمدارک الزم ب

 یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه 

 یک نسخه ی مصدق از اساسنامه 

 : برای ثبت و تشکیل یک شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری می باشد

  مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل
 است

 تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد 

  منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب
 شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد

 شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد 

 سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد 

 فر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایندشرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک ن 

 

 : مدارک الزم برای ثبت شرکت های خارجی

 یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت 

 اظهارنامه ی ثبت 

  داشتن مجوز با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی
 قرر گردیده باشدباشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی م

  یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت
چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر 

 یک از آن ها
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 : مرحله دوم

 مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها

بعد از آماده کردن مدارک الزم باید به سامانه اداره ثبت شرکت ها وارد شده و اطالعات خواسته شده را 
تکمیل کنید و سپس مدارک الزم را در آن بارگذاری نمایید . مراحل مربوط به وارد نمودن اطالعات متقاضی 

 : ثبت شرکت به شرح ذیل است

بودن و شماره گذرنامه در صورت  وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی .1
خارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا 

 نمایندگی یک شرکت خارجی
 وارد نمودن اطالعات شخصی مربوط به نام متقاضی .2
 وارد کردن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل .3
 درج اطالعات مربوط به امضاکننده دفتر .4
ن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا مشخص کرد .5

 سهامداران یا وکیل رسمی وسپس کلیک بر روی کلید گام بعدی

 

 : مرحله سوم

 نام برای شرکت به ترتیب اولولیت 5وارد کردن 

با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده خواهد شد . سپس در قسمت نام های درخواستی ، 
 . را به ترتیب اولویت وارد نماییداسم  5

 : برای برگزیدن نام شرکت ، اسم ها و عنوان هایی را انتخاب نمایید که ویژگی های زیر را دارا باشند

 قبالَ به ثبت نرسیده باشد 

 دارای معنا و مفهوم باشد 

 خارجی نباشد 
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 با فرهنگ انقالب اسالمی مطابقت داشته باشد 

زمان اعتبار اسم شرکت تایید شده برای افراد حقوقی نامحدود می باشد . اگر عنوان تایید شده شخص 
حقوقی در شرف تاسیس یا تغییر ثبت نشود فقط سه ماه از تاریخ تایید نام دارای اعتبار می باشد . 

خواهند  شرکت های سهامی عام تا مدت شش ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی موسس ، اعتبار نام
داشت . عنوان شرکت با رعایت تاریخ تقدم ، مختص فردی می باشد که به نام آن در مرجع ثبت شرکت 

 . ها ثبت شده باشد . در این صورت هیچ شرکت حق انتخاب این عنوان را ندارد

 

 : مرحله چهارم

 درج موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت آن

آن مدت زمان فعالیت شرکت بر اساس اینکه نامحدود یا  در آغاز انتخاب نوع فعالیت شرکت و بعد از
 محدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت شرکت

 

 : مرحله پنجم

 درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت

 تعیین سرمایه شرکت

 تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت

جوز برای فعالیت هایی که نیاز به مجوز از سازمان های خاص دارند انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود م
 و وارد کردن شماره مجوز و تاریخ مجوز
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 : مرحله ششم

 وارد کردن مشخصات اعضای شرکت

مشخصات افراد حقیقی مانند نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و غیره و شناسه ملی برای 
 اشخاص حقوقی

 اشخاص حقیقی و حقوقی و شماره ثبت برای افراد حقوقی کد پستی برای

پر کردن فیلد تاریخ شروع سمت و مدت تصدی و تاریخ پایان اعتبار سمت و غیره و مشخص نمودن 
 وضعیت حق امضا و در نهایت کلید ثبت

یندگی و پر نمودن اطالعات مربوط به نمایندگان قانونی و نماینده مورد نظر و نوع نمایندگی و مستند نما
 شماره و تاریخ مستند نمایندگی و تاریخ شروع و پایان نمایندگی

 کامل کردن اطالعات سال مالی شرکت مورد نظر

 تایپ کردن اطالعات متن اساسنامه و اظهارنامه و شرکتنامه

 انتخاب کردن گزینه تأیید مدارک مورد نیاز و سپس پذیرش نهایی و در نهایت دریافت رسید پذیرش

 دارک تایید شده و امضای آن توسط اعضای شرکتپرینت م

پس از پایا کار سامانه یک شماره ثبت به شما خواهد داد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهید 
 . داشت

 

 : مرحله هفتم

 : ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت مورد نظر به وسیله ی پست

بعد از پذیرش و ثبت اینترنتی از طریق سایت مورد نظر و دریافت تاییدیه ی پذیرش آن ، می بایست 
نسخه اصلی صورت جلسات تنظیمی را امضا کرده و به وسیله ی پست به صورت سفارشی به آدرس 

 . مربوطه ارسال نمایید
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 : ارسال مدارک ذکر شده امکان دارد سه حالت برای شما اتفاق بیفتد  با

 نقص پرونده .1
 رد پرونده .2
 صدور آگهی .3

 

 : مرحله هشتم

 حاضر شدن متقاضی در اداره ثبت اسناد 

نسخه همراه با ضمائم تحویل مسئول ثبت شد  2مورد نظر در  بعد از آنکه درخواست ثبت کردن شرکت 
و یک نسخه از آن در پرونده ضبط می گردد و مندرجات آن را در دفتر ثبت شرکت ها به ثبت می رسد 

مسئول مربوطه نسخه دوم را با درج تاریخ و شماره ثبت بعد از امضا و مهر به فرد متقاضی تحویل می 
دهد و سپس صاحبان امضا مجاز ، دفتر مربوطه را امضاء می نمایند . ثبت در دفتر مربوطه مانند ثبت 

 . های اسناد رسمی می باشد  سند در دفترخانه

 

 : مرحله نهم

 رسمی جمهوری اسالمی ایران روزنامه های درج نمودن آگهی در 

درج آگهی ثبت شرکت مورد نظر در روزنامه های رسمی ، آخرین مرحله برای ثبت شرکت محسوب می 
 .گردد
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 سواالت پرتکرار

 آیا ثبت شرکت محدودیت سنی دارد؟

هیئت  توانند جزو اعضایسال نمی۱۸خیر به طور کلی ثبت شرکت محدودیت سنی ندارد، اما افراد زیر 
 .توان آنها را به عنوان شریک و یا سهامدار قرار دادمدیره باشند، می

 چه میزان سرمایه برای ثبت شرکت نیاز است؟

هزار ناموت هست، اما هرچقدر که سرمایه شرکت بیشتر ۱۰۰طبق قانون حداقل سرمایه برای ثبت شرکت 
 .ه ها دارای امتیاز باالتری هستباشد اعتبار آن هم باالتر هست و نزد بانک ها و یا در مزاید

 ثبت شرکت چه مراحلی دارد؟

 .ایممرحله هست که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن پرداخته۹ثبت شرکت دارای  ۱۳۹۹در سال 

 !چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟

پرطرفدارترین نوع شرکت ها شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود هستند که هرکدام در قوانین 
 .متفاوت هستند
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