
 های تجاری راهنمای کامل ثبت شرکت 

ثبت شرکت تجاری نه تنها برای شناسایی و اعتبار بخشیدن به فعالیت اقتصادی است، بلکه از نظر قانون و  
های مندرج  حاکمیت اجتماع، به منظور کسب وجه قانونی است. لذا در صورتی که شرکت بصورت یکی از شرکت

اوالً شرکت مزبور تضامنی محسوب خواهد شد که شرکای عادی حاضر به عدم  در قانون درنیاید و به ثبت نرسد 
ثبت و قبول مسئولیت تضامنی نیستند و این خود ضمانت اجرای ثبت است. ثانیًا غرامت مندرج را باید بپردازد  

 .ها را تحمل نماید های مندرج در قانون ثبت شرکت ثالثًا مجازات 

 های تجاری انواع شرکت 

 :هفت نوع شرکت وجود داردبه طول کلی 

 شرکت سهامی )عام، خاص( •

 شرکت با مسئولیت محدود  •

 شرکت تضامنی  •

 شرکت مختلط غیر سهامی  •

 شرکت مختلط سهامی  •

 شرکت نسبی  •

 شرکت تعاونی تولید و مصرف •

 های سهامی شرکت 

ند و  شوهای سهامی به دو دسته کلی تقسیم میکنیم. شرکتهای سهامی شروع می در ابتدا از تعریف شرکت 
ترین سازوکار قانونی در بین انواع  توان گفت کامل شامل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام هستند. می

ها بر اساس آنکه تمامی قوانین مربوط به تاسیس، اداره و خاتمه شرکت در قانون تجارت بیان شده است  شرکت 
 .ها دارند را این نوع شرکت 

 شرکت سهامی خاص 

های محدودتری و  های سهامی خاص برای فعالیت توان گفت شرکتها و برای مقایسه می در بین انواع شرکت 
نفر و حداقل میزان سرمایه برای تاسیس   ۳ها شوند. حداقل شرکای این شرکت موضوعات متنوعی تاسیس می

ود. یکی از مزایا ثبت  شهزار ناموت است. سرمایه شرکت سهامی خاص تماما توسط موسسین تامین می  ۱۰۰
ها، بهترین نوع برای شرکت در مناقصه و  های سهامی خاص برای مثال آن است که با توجه به روال بانک شرکت 

 .مزایده و همچنین دریافت تسهیالت بانکی هستند 



 شرکت سهامی عام 

ها و… تاسیس  بانک ها، تر و در صنایع بزرگ مثل بیمارستان های گسترده های سهامی عام برای فعالیت شرکت 
ها نیاز به دریافت مجوز یا نامه معافیت از سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه سهام شوند. این شرکت می

ها توسط موسسین و بخش دیگر از طریق عرضه سهام به عموم  خود به عموم دارند. چرا که سرمایه این شرکت 
 .نفر است ۵ها شرکت شود. حداقل تعداد شرکا برای این نوع تامین می 

 شرکت با مسئولیت محدود 

، شرکت با مسئولیت محدود است. شرکتی که امکان فعالیت در موضوعات مختلف را  یکی دیگر از انواع شرکت 
های تجاری، شرکت با مسئولیت  شود. از بین انواع شرکت شریک تاسیس می  ۲دهد و حداقل با  به شرکا می 

های زیادی  شود و ورود و خروج شریک جدید با محدودیت وادگی شناخته می محدود بیشتر به عنوان شرکت خان
 .همراه است

تری نسبت به  هزار ناموت است و سازوکار ساده  ۱۰۰حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تجاری با مسئولیت محدود 
 .می نیستها الزاهای تجاری از جمله سهامی خاص دارد. برای مثال حضور بازرس در این شرکتسایر شرکت 

 شرکت تضامنی 

قانون تجارت ایران، شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نامی مخصوص بین دو یا چند نفر با   ۱۱۶طبق ماده 
ها کافی  های شرکت برای پرداخت تمام قرض مسئولیت تضامنی برای امور تجارتی تشکیل شود. اگر دارایی

 ت هستند های شرکنباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قرض 

برای مثال برای تاسیس صرافی پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی حتما باید ثبت شرکت تضامنی صورت  
ها، قید کردن نام یکی از شرکا با عبارت »و برادران، و شرکا« در کنار نام شریک  بگیرد. یکی از الزامات این شرکت

 .است

 شرکت مختلط غیرسهامی 

رکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم  قانون تجارت، ش ۱۴۱طبق ماده 
مخصوصی، بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام  

شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود.  تشکیل می
محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ایست که در شرکت گذارده و یا    شریک با مسئولیت

 .بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت )شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود

 شرکت مختلط سهامی 



قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک نفر   ۱۶۲طبق ماده 
شود. شرکای سهامی، کسانی هستند که سرمایه آنها شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می 

در   به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که
 .شرکت دارند 

شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است 
عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با  

قانون تجارت در اسم ثبت شرکت باید عبارت   ۱۶۳ه یک دیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. طبق ماد
 .)شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود

 شرکت تعاونی 

ها، شرکت تعاونی است که برای امور خاصی مثل تامین نیاز و افزایش رفاه اعضای  یکی دیگر از انواع شرکت 
 .زارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داردشود. این شرکت نیاز به دریافت مجوز از وخود تاسیس می 

شود. حداقل اعضا تعاونی از نظر فعالیت به دو دسته تعاونی تولید و تعاونی توزیع و مصرف تقسیم می  شرکت 
نفر است و دارای اساسنامه، مجامع عمومی و همچنین هیئت مدیره است.   ۷برای ثبت شرکت تعاونی 

 .گویند هایی که در چند حوزه گوناگون مشغول به کار هستند شرکت تعاونی چند منظوره می تعاونی

توان شرکت ثبت کرد باید گفت که در یک جمع بندی  در نهایت به طور خالصه اگر بگوییم آیا به تنهایی می 
 :توان به شرح ذیل تقسیم نمودداد شرکا را می اجمالی، تع

 شریک در )شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی( ۲حداقل 

 شریک در )شرکت سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی( ۳

 شریک )در شرکت سهامی عام( ۵

 شریک )در شرکت تعاونی تولید و مصرف( ۷

 شرکت  مدارک الزم جهت ثبت

های بسیاری به یکدیگر دارند. مدارکی  تجاری مورد نیاز است شباهت  به صورت کلی مدارکی که برای ثبت شرکت 
که به صورت ابتدایی برای ثبت شرکت مورد نیاز است به صورت خالصه به ترتیب زیر آورده شده است. برای  

د نظرتان است را تهیه کنید سامانه ثبت شرکت  اینکه بتوانید به صورت دقیق مدارکی که در ارتباط با شرکت مور
 .ساعته به جواب تمام سواالتی که پیرامون ثبت شرکت مورد نظر خود دارید برسید  ۲۴آسان ثبت با پشتیبانی 

 .ارائه مدارک شناسائی مانند کارت ملی و شناسنامه هر یک از شرکاء •



 ارائه شرکت نامه و تقاضانامه شرکت  •

 ام اعضای هیئت مدیره ثبت نام کد ثنا برای تم •

 تهیه اساسنامه تکمیل شده شرکت  •

 دریافت تاییدیه آدرس و کد پستی محل شرکت  •

تعیین حق امضای شرکت )اگر حق امضا برای بیش از یک نفر باشد باید نوع و شرایط امضاهای شرکت   •
 (مشخص شود

 تعیین سمت و سهام هریک از اعضاء  •

 ب اولویت سیالبی به ترتی ۳مورد نام حداقل   ۵انتخاب  •

 هایی که نیاز به مجوز دارند(ارائه مجوز )ویژه شرکت  •

 ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین شرکت و صورتجلسه هیئت مدیره  •

درصد از سرمایه اولیه شرکت شما   ۳۵در صورتی که شرکت سهامی خاص است فیش بانکی که معادل  •
 .باشد 

 نکات مهم درباره مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز برای تاسیس شرکت تجاری مقداری با هم متفاوت است. در این مقاله به کلیات مدارک مورد  
 .نیاز اشاره شده است

 اعضای هیئت مدیره نباید سوء پیشینه کیفری داشته باشند و یا دارای شغل دولتی باشند  :۱

 شرکت عضو هیئت مدیره باشد توانند در چند های خصوصی می اعضای هیئت مدیره در شرکت :۲

های دولتی و چه در  شرکت این سمت را داشته باشد چه در شرکت ۲تواند در مدیرعامل به هیچ عنوان نمی :۳
 های خصوصی شرکت 

 جاری ثبت شرک ت  کامل  مراحل

 تعداد شرکای کافی در ابتدا .1

 ثبت  یقابل اعتماد است. حداقل تعداد شرکا برا کیکردن شر  دایثبت شرکت پ  یقدم برا نیاول

 . باشد ی نفر م ۳خاص و عام  ینفر و شرکت سهام ۲محدود    تیبا مسئول  شرکت

 پرتال ثبت شرکت  ثبت نام در : 2



 فرم مورد مورد نظر را به  د یبا  رشی ها رفته و بعد از انتخاب پذثبت شرکت  تیثبت نام به سا یبرا

خودرا کامل   مشخصات د یباشد، بای ( میو در قسمت اول که عنوان ان )اطالعات متقاض د یمطالعه و پر کن دقت
 .د یو با دقت وارد کن

 مناسب    نامانتخاب  : 3

 مد نظر  یاسام ست یبای شده است، شما م  ینام گزار  «یدرخواست یهامرحله که »نام   نیا در

 نام شرکت  ۵. شما مجاز به د یآنها وارد کن یرا بدون در نظر گرفتن لغت »شرکت« در ابتدا خود

 .شودی از آنها انتخاب م یکی  تایو نها نیمورد نظر در فرم وارد هست تیاولو  بیها به ترتن آنوشتن  و

 شرکت   تیمشخص کردن زمان و موضوع فعال : 4

 شرکت خود را به  تیفعال یموضوع اصل  ستیبای ( مت یزمان و فعال ن یی)تع  مرحله نیدر ا  شما

. بهتر است که قبل از به وجود  د ینا محدود مشخص کن  ایمحدود    نهیبا انتخاب گز  آن مشخص کردن زمان  همراه
 .د ینخور  به مشکل ندهآیتا در  د یموضوع با شرکا خود صحبت کن  2 نی حتما راجع به ا یاحتمال مشکالت مدنآ

 درج کردن آدرس شرکت  : 5

کامل ما در   درسآ د یکه با  داستینام گرفته است و از اسمش پ «یمرحله ثبت شرکت که »اطالعات مرکز اصل نیا
طور   پست«، آدرس به یاداره ازی کد پست ینشان افتیو زدن »در  یمرحله درج شود و بعد نوشتن کد پست نیا

 ینگران ی جا نیاجاره محل مورد نظر خود نکرد  ای  د یاگر هنوز اقدام به خر و .ردیگ یقرار م نیری در سطر ز کیاتومات
  یتمام . اما باید دقت داشته باشید کهنیاز شرکا را وارد کن یکی ایسکونت خود   محل   درسآ توانید می ستین

 .شودی م ستپ درس آ آنمدارک شما به 

  هیاول  یه ی کردن سرما نی تع : 6

مد نظر   یهیسرما حداقل د یمحدود با  تیمسئول یهااشد. شرکت بیم  «یشخص حقوق یهیمرحله »سرما  نجایا
  یبرا هیکنند. حداقل سرما وارد مرحله نیآن را در ا یتعداد سهم و ارزش اسم د ی با  یسهام یهاخود و شرکت 

 .است هزار ناموت ۱۰۰محدود مبلغ   تیشرکت با مسئول  کی  سیتأس

 کا وارد کردن اسم شر  : 7

شرکت پر    کانیشری و شماره مل یبا نوشتن اسام د ی»اشخاص« نام دارد و با  ستی قسمت از ثبت شرکت ل نیا
قرار داده شده است،  تیسا از قسمت نیرا که در ا یستیل د ینفر باشد، با ۱۵۰از  شی شود. اگر تعداد شرکا ب

  یادامه دادن مرحله   ی. براد یپست کن مربوطهی به واحد ثبت ازیبه همراه مدارک مورد ن .د یکن لیدانلود و تکم
 .از شرکا وارد شود یکی اسم حداقل د یبعد با ینام و رفتن به مرحله  ثبت



 کردن سمت اشخاص نی تع : 8

و ...( و   ره ی مد  ئتی ه سیرئ رعامل،یسمت مورد نظر )مانند مد  د یسمت اشخاص ثبت شرکت شما با یمرحله  در
 .وارد شود کی هر   آن یهات یزمان شروع فعال

 وارد کردن سهام اشخاص   : 9

 .مشخص شود شان ه یسرما  ایمقدار سهم  د یاز شرکا با  کیمرحله با انتخاب اسم هر   ن یاخر ا در

 اشخاص نیروابط ب  نی تع : 10

 .شوند  لیتکم د یقسمت با  نی آن در ا اراتیشرکت و اخت ینده یمربوط به نما  اطالعات

 ثبت شعب شرکت  : 11

ها در  گاه یجا .د یقسمت وارد کن نین را در اآ اطالعات  د یبا د یشرکت خود شعبه ثبت کن  یبرا د یقصد دار اگر
 یو کلمه  یشرکت اصل اسم از د یاسم شعبه نبا نییتع  ی. براشوند ی بعد مشخص م یشعب مربوطه در مرحله 

 ..د یمرحله عبور کن نیاز ا د یتوانیم د،یحاضر قصد ثبت شعبه ندار. اگر در حال د ی»شعبه« استفاده کن

 ی مال/یسال یانتخاب روزنامه  : 12

  ستیاز ل را  شرکت خود  ایمؤسسه   یو سپس روزنامه  د یکنی قسمت وارد م نیخود را در ا یو ماه سال مال روز
 .د یموجود انتخاب کن یاسام

 وارد کردن متن صور تجلسه  : 13

متناظر   یکننده  اداره رکن ای  رهیمد   ئتیه  ن،یصورتجلسه مؤسس د یبا  تیسا حیمرحله و طبق توض  نیصفحه ا در
 .د یسیطور کامل بنو   را به یانتخاب یحقوق تیبا نوع شخص

 اظهارنامه /تقاضانامه  : 14

 .د یبخش وارد کن  نیخود را در ا یتقاضانامه  ا یاظهارنامه  متن

 اساسنامه  لیتکم : 15

شده   اطالعات وارد  اساس که بر شود یم  انی شما نما یبرا  یمتن اساسنامه« فرم افتیمرحله و با زدن »در  نیا در
  د یتوانی وجود داشته باشد، م یقبل یهاقسمت  در پر کردن یشده است. اگر اشتباه لیتکم یقبل یهادر قسمت 

که بهتر است   شود یآن ذکر م نییدر پا  نیقوان یسر   کی  نیهمچن .د یبه گام مربوطه مراجعه و آنها را اصالح کن
 .د یمطالعه کن قایها را دقآن

 نامه  شرکت لیتکم : 16



و   شودی م اهری ظنییمتن شرکتنامه« متن آن در کادر پا   افتی قبل است و با زدن »در یمرحله مانند مرحله  نیا
 ..است رییقابل تغ

 خالصه اظهارنامه/تقاضانامه  لیتکم : 17

باشد و   کامل باشد و در آن نوشته شده است که اگر اطالعات و مدارکتانی قبل م یمرحله  ۲  هیمرحله شب نیا
 .خواهد شد  یداشته باشد، منجر به آگه یصدور آگه تیقابل

 و ثبت نهایی  ک مدار  لیتکمدر نهایت  :  18


