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  هاشرکتانواع س یروش تاس

  

  :  باشدی هفت نوع می تجارتي قانون تجارت شرکتها20بر طبق ماده 

  .ت محدود ی شرکت با مسئول-1

 ی سهامي بخش اول شرکتها4ماده  (  شوندیم می عام تقسی خاص و سهامی شرکت سهام که خود بر دو نوع سهام-2

  .  ) قانون تجارت

   ی شرکت تضامن-3

  یر سهامی شرکت مختلط غ-4

   ی شرکت مختلط سهام-5

   ی شرکت نسب-6

   یونا تعيهات شرک-7

  . ده استیان گردیک در قانون تجارت بیف هر یکه تعر

  

   شرکت با مسئولیت محدود-  1

 باشد و از قسمت اوراق ی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه مین قبالً اوراق مخصوصیت محدود مؤسسیدر شرکت با مسئول

ن و یل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسی نموده اند تکميداریبهادار خر

ز ثبت شرکتها ی نزد ممیدگیس را جهت رسی دهند مسئول مربوطه مدارك تاسی باشد به مسئول اداره ارائه میره میات مدیه

  . دیر کنترل نمایست از جهات زیبا یس را میز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تاسی دارد، ممیارسال م

  . ک از انواع شر کتها ستیشرکت از کدام .1

  . ریا خی باشد ین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر میل و ارائه شده توسط مؤسسیشرکتنامه و اظهار نامه تکم .2

  .  دهدین میم شده است دستور رفع نقص به مؤسسیچنانچه مدارك ثبت ناقص تنظ .3
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ت یادراه کل ثبت شرکتها و مالک(ن موافقت با نام شرکت را از یکه مؤسسیس در صورتیاسل اوراق تیدر صورت تکم .4

  . شنهاد چند اسم از اداره مذکور استعالم گرددیست با پی بایقبالً اخذ نکرده اند م)  یصنعت

 یرا انجام مر ی زيز کنترلهای در خصوص نام شرکت ممیت صنعتیبا وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالک .5

  . دهد

  .  ریا خیمرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است  .6

  .  باشدیاشکال م  شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بالیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتیدر صورت .7

ک نسخه از ی هر شعبه يست برای بایران شعبه داشته باشد می اير شهرستانهایس در سایچنانچه شرکت در شرف تاس .8

  . ن اخذ گرددیس اضافه از مؤسسیارك تاسمد

  .  باشدی میا سازمان دولتیه و یا اتحادیتباط با کدام وزارتخانه رست و در ایت شرکت چیموضوع فعال .9

  : یف قانونیتباط با وظارمعموالً در ا .10

  ) در خصوص حمل و نقل (يوزارت راه وترابر

  )  و گازیمیدر خصوص نفت و پتروش(وزارت نفت 

  ) یینمایلم وامور سی ف-ی مسافرتيلغات و آژانسهایدر خصوص چاپخانه و تب (ید اسالموزارت ارشا

  ) یائیدر خصوص حمل و نقل در (یرانیسازمان بنادر و کشت

  ) يمه گریدر خصوص ب(مه یب

  ) يدر خصوص بانکدار (يبانک مرکز

  ) وتر سخت افزاریدر خصوص کامپ(ک سازمان برنامه و بودجه ی انفورماتی عاليشورا

  ) در خصوص موضوع واردات و صادرات (یمجمع امور صنف

  . ندیست مجوز الزم قبل از ثبت اخذ نمای باین می با توجه به موضوع شرکت مؤسسی صنفيه هایاتحاد

 يه نموده و با امضایز تهیا ممیس استعالم الزم را که کارشناس یش نویکه مجوز الزم را ارائه نداده اند پیدر صورت .1

  .  داردیا سازمان مربوطه ارسال میه به وزارت و مسئول ادار

  .  شودیز کنترل میر توسط ممیبا وصول مجوز ثبت از مراجع مذکور موضوعات ز .2

  . ک از شرکاءیه هر یزان سرماین و می شرکاء و مؤسسیاسام .3
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  . ابدی یه شرکاء همراه با مدارك به وزارت اطالعات انعکاس میا کلی و یکی یت خارجیتابع .4

  .  شودید شده در اوراق انطباق داده می قی شرکاء با نشانیوصول استعالم از وزارت اطالعات، نشانپس از  .5

  . س باشدیه شرکت در حال تاسیجمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرما .6

  . دی نمایز می قانون تجارت را مم95ت ماده ی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعاینام خانوادگ .7

  .  شرکتير نقدیا غی يمشخص نمودن نقد .8

  . مه مدارك بشودیران ضمید آن توسط مدیه شرکت رسی بودن سرمايدر صورت نقد .9

   : استير نقدیه شرکت غیکه سرمایدر صورت .10

  . ر منقولیا غی منقول است ير نقدیه غیسرما -

  . ریا خی باشد ی شماره شهرباني است که دارایاز انواع. چنانچه منقول است -

   :ردی پذی صورت می است وفق مقررات انتقال دردفتر اسناد رسمی شماره شهربانيکه دارایدر صورت .11

  .  از نظر عدم تخلف و عدم بازداشتیاستعالم از شهربان -

  . ی و گمرك از نظر عدم بدهیاستعالم از دارائ -

 98طبق ماده (ه شرکاء الزم است یکل  است امضاءیت تضامنی مسئولير نقدیه غی سرمايت شرکاء در ازایچون مسئول .12

  ) قانون تجارت

ه شرکت و انتقال آن به دفترچه ی، مالحظه اسنادجزء سرمای و دارائی گمرکیدر صورت عدم بازداشت و عدم بده .13

  . یت و ارسال خالصه معامله به شهربانیمالک

ت یرعا(شرکاء ه یم شده با امضاء کلیک از شرکاء تقوی هر ير نقدیست سهم الشرکه که غی باشد ليگریچنانچه منقول د .14

  . صورتجلسه مجمع)  قانون تجارت98ماده 

  . مشخص نمودن نوع آن - ر منقول استیه شرکت غیچنانچه سرما .15

  . یتجارت - یمسکون – یمزروع – کارخانه .16

  . چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد .17

ان یال که متقاضیر.....................  مبلغيه در ازاات متعلقه به انتقال محل کارخانی بر وصول مالی مبنیاستعالم از دارائ .18

  . اظهار داشته اند
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  . قه از اداره ثبت مربوطهیاستعالم عدم بازداشت و عدم وث .19

  . ین اجتماعیاستعالم از اداره تام .20

  . ی ثبتین بدهیی از اداره ثبت مربوطه و تعیان ثبتیان ثبت است استعالم جری که ملک در جریدر صورت .21

   يم از شهرداراستعال .22

  . ان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکوریقاضتاخذ مدارك متعلقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از م .23

  ). قانون جنگلها و مراتع کشور( شدن ی از عدم ملی مبنیعیاستعالم از منابع طب .24

  .  محل وقوع ملکيئت هفت نفریاستعالم از ه .25

  .  شرکتير نقدیه غید رامیر منقول به شرکت و تائیاره شده بالمانع بودن انتقال غپس از کنترل مدارك و موضوعات اش .26

  .  دهدی به کارشناس ارائه ميداریا ثبت نشده را پس از خری دو برگ خالصه معامله انتقال امالك ثبت شده و یمتقاض .27

بت به پالك یشرکتها خالصه انتقال ن نظامنامه قانون ثبت 5 و ماده یت قانون دفاتر اسناد رسمیبا رعا) زیمم(کارشناس  .28

  .  گرددید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خالصه معامله به اداره مربوطه ارسال می نمایم می تنظیتیثب

  )  قانون تجارت100ت مادهیرعا( ابد ی یه شرکت اختتام می سرمای مراحل مذکور در فوق بررسیپس از ط .29

ت محدود درج شده است با یاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولکه حق امضیران و اشخاصیا مدیر ی مدیاسام .30

  )  قانون تجارت105 و 104ماده ( شود یق داده مین و شرکاء تطبین صورتجلسه مؤسسیاول

  . م سودیکنترل نحوه تقس .31

   شرکت ي به حسابهایدگیکنترل به موقع رس .32

  مورد انحالل شرکت  -  قانون تجارت114ت ماده یرعا .33

  . ن مدت آنییل شرکت و تعیخ تشکیرتا .34

  . ل اوراق شرکتنامه و اظهار نامهیه شرکاء در ذیکنترل امضاء کل .35

  . ق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامهی اساسنامه و کنترل آن و تطبیبررس .36

 در اساسنامه با قانون ره درج شدهیت مدی فوق العاده و هئیف مجمع عمومی شرکت و و ظاي عادی مجمع عمومفیوظا .37

 شود وپس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط یق می قانون تجارت تطب115 ی ال94تجارت مواد 

  . دی نمای صادر ميز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداریا ممیکارشناس )  قانون تجارت108ماده (شرکاء 

 ثبت يد و مسئول حسابداری نمای مراجعه ميبه شعبه حسابدارس شرکت ی جهت پرداخت حق الثبت تاسیمتقاض .38

  . د انجام دهدیر را بایز شرکتها اقدامات
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  . دی نمایه شرکت را مشخص میمبلغ سرما.1

 یش بانکین و جهت صدور فیینه حق الثبت متعلقه را تعی ثبت شرکتها هزی قانون اصالح10ت ماده یبا رعا.2

  .  داردی مربوطه ارسال مينزد متصد

 دهد که وجه آنرا به حساب یل میان تحویه و به متقاضین شده تهیی به مبلغ تعیش بانکی مربوطه فيمتصد.3

  . دیز نمای واری بانک مليجار

  . دی نمایش پرداخت مراجعه میز و با فینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واری هزیمتقاض.4

  .  دهدی ارائه ميبه مسئول حسابدار ش پرداخت رایف. 5

  .  شودی منعکس ميش پرداخت در دفتر حسابداریف. 6

 ی صادر ميش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداری الثبت با ذکر شماره فق پرداخت حیگواه. 7

  . شود

  .  شودی میل متقاضیس کالً تحویمدارك تاس. 8

  . دی نمایاجعه مش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مری با ارائه فیمتقاض. 9

د و ی نمایه میس را تهی تاسياس هیش نویس شرکت پیز حق الثبت تاسیش واریکارشناس با مالحظه ف. 10

  .  شودید و امضاء به مسئول اداره داده میپس تائ

  . دی نمایمسئول اداره پس از بررس و کنترل دستور ثبت در دفتر ثبت شرکتها را صادر م. 11

نده دادستان محل ی نماي است و به امضای که دفتر مذکور قانوند باشیمه در دفتر ثبت شرکتها م ثبت شرکتناياقدام بعد

 یس آگهیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نوی پیا متقاضیده است یرس

  :  دهدیر را انجام مید و اقدامات زی نمامیس شرکت در دفتر ثبت شرکتها یسات

  . انی متقاضییاخذ کارت شناسا - 1

  . ق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامهیتطب - 2

  . انیت متقاضیاحراز هو - 3
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  . ل ثبت در دفتریان در ذیاخذ امضاء از متقاض - 4

  . ان تحت عنوان ثبت با سند برابر استیق متقاضیتصد - 5

ت اموال مورد ی باشد در اسناد مالکیشماره شهربان ير منقول و منقول دارایه شرکت غیکه سرمایدر صورت - 6

  .  گرددیانتقال امضاء اخذ م

  . ن شماره ثبت شرکتییتع – 7

  . ت اموال متعلق به شرکتیمه شرکت و اسناد مالکانوشتن شماره ثبت در اظهار نامه و شرکتن - 8

) در امور شرکتها( است ی اسناد رسمن سر دفتری جانش5س اداره ثبت که طبق ماده ی رئيت به امضایاسناد مالک - 9

  .  رسدیم

ک نسخه ید ی نمای میل امضاء گواهی آن از لحاظ تکميل پرونده داده و در روی مسئول ثبت دفتر تشک-10

 که ی گردد در صورتین میل مؤسسیاساسنامه و شرکتنامه و اظهار نامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحو

  .  گرددیل میران تحویاشد به مدت هم وجود داشته بیسند مالک

د جهت یل پرونده گردی را که تشکیس اگهیش نویگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پی نسخه د-11

  .  داردیپ ارسال میر به اطاق تایتحر

  : ر استی مراحل زي باشد ، که دارایس شرکت می تاسیر و صدور آگهیا تحری یاقدام نهائ

  . ر سه نسخه دیس آگهیش نویر پیتحر •

  . يمقابله توسط متصد •

 نظامنامه 6ماده ( شود ین مییراالنتشار تعی در روزنامه کثیز مبلغ حق الدرج آگهیس توسط ممی تاسیدر نسخه دوم آگه •

  . بر طبق تعرفه) قانون تجارت

  . دی نمایس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می تاسي های درج آگهازمسئول اداره پس  •

  .  شودی صادر میکاتور آگهیم شرکت در دفتر اندپس از درج اس •

  .  شوندی الزم می راهنمائیران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی به مدیل نسخه اول آگهیضمن تحو •
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 وزارت ارشاد ي های در دو نسخه به اداره آگهي نامه ای طیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهینسخه دوم به ضم •

  .  گرددیروزنامه ارسال م به منظور درج آن در یاسالم

ک ی شود و یکاتور ثبت می در دفتر اندی بالفاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهینامه وزارت ارشاد اسالم •

  .  شودی مينامه در پرونده نگاهدار) سیش نویپ(نسخه 

  :  شعبه باشدي دارایچنانچه شرکت در خارج از حوزه ثبت

 یک نسخه آگهی، اظهار نامه، اساسنامه و  ه مداركیک نسخه از کلیت را به همراه  محل و وقوع شعبه شرکيمه انا یط •

  .  گرددیسال مارس به اداره ثبت محل جهت ثبت آن در اداره ثبت مزبور یتاس

  .  شودی ميکاتور در پرونده نگاهداری ثبت مجدد در دفتر اندازس عنوان نامه اداره ثبت محل شعبه پس یش نویپ •

ل ید تحوی شود تا به مراجع مربوط در قبال رسمیل نامه رسان یحوتس از ثبت در دفتر ارسال مراسالت بور پزاوراق م •

  . دینما

  . دی نمای اداره ثبت شرکتها ارسال میگانیس را به بایالتاس دیمسئول دفتر پرونده شرکت جد •

س را با شماره ثبت و نوع و اسم یتاسال دی پرونده جدیگانی تهران مسئول باير تجاریدر اداره ثبت شرکتها و موسسات غ •

ل کالسه یب ذیخ ثبت به ترتید تاری باشد با قی موجود ميشرکت در دفتر کل مخصوص که نشان دهنده کل پرونده ها

  . دی نمایپرونده را در پوشه مشخص م

گر ی شود بعبارت دین کالسه میی تع4462شماره کارتن / کی بشماره 44611 پرونده شرکت ثبت شده بشماره –بعنوان مثال 

 شود و یک شماره اضافه می شود و بشماره ما قبل آخر ثبت ی مین عدد سمت راست شماره ثبت شرکت شماره فرعیاول

  .  شودی مشخص میگانیف ضبط در بایشماره کارتن در رد

  .  داردین نام ارسال میی پرونده کالسه زده شده را به قسمت تعیگانیمسئول با

د و پس از سه ماه ی نمایعکس منمف نام انتخاب شده ین نام در ردییس شده را در دفاتر تعیرکت تاسن نام شییئول تعسم •

  .  داردیوتر ارسال میمپا جهت انعکاس در کی و دارائيدفتر را به وزارت امور اقتصاد

  .  شودی میگانین شده ضبط و باییف تعی شود و در ردی اداره عودت داه میگانیپرونده متشکله مجدداً به با •

  .  شودی میافته تلقی خاتمه ینایرات یک شرکت با تابعیبا توجه به مراحل مذکور ثبت  •
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وزارت  ( باشد پس از پرسش از مراجع يا خانه تجاری و یا خانه مسکونی و ین مزروعیر منقول زمیکه مال غی در صورت-الف

  -  ین اجتماعی سازمان تام- ي شهریان اراضسازمان عمر – ي وزارت کشاورز- يت هفت نفری هئ- ي شهردار - یدارائ

  . ردی پذی ذکر شده انجام مياقدامها)  اداره ثبت محل وقوع ملک

د ذکر خالصه ی گی محدود کارمند صورت مين اعمال توسط تعدادیچون در ادارات ثبت شهرستانها معموالً ا : حاًیتوض

  .  رسدی به نظر ميد نمود ضروری مالحظه خواهيگر را که در صفحات بعدیمراحل د

  

  

  

   شرکت تضامنی-  2

 شرکت با يس برای مراحل تاسي باشد ضمن اجرایرانیت ای با تابعیت تضامنی از نوع تابعیه شرکت از نوع تضامنچنانچ

  .  باشدیه می قانون تجارت الزم الرعا140 ی ال116ت محدود مواد یمسئول

  

  شرکت نسبی -  3

 قانون 136 تا 127 قانون تجارت و 189 ی ال183 باشد برطبق مواد یرانیت ایبعا با تیس شرکت از نوع نسبیستاچنانچه 

  . ردی پذیت محدود فوق شرح داده شده صورت می انجام شده در شرکت با مسئوليتجارت و اقدامها

  

  

  شرکت سهامی -  4

  . ا عام مشخص شودی باشد، نوع خاص یاگر شرکت سهام

   باشد یرانیت ای تابع خاص بایس شرکت سهامی که تاسیدر صورت

ر را ی زي انجام گرفته و سپس اقدامهایستیت محدود که قبالً اشاره شده بایه اقدامات ذکر شده در مورد مسئولیکل •

  . کارشناس انجام دهد
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مبلغ % 35 از یستیمه مدارك باشد که حداقل نبایه ضمی پرداخت سرمای بانکی است گواهيه نقدیکه سرمایدر صورت •

  .  قانون تجارت6 قانون تجارت و 5ماده . تر باشده کمی سرماکل

 را يرنقدی اموال غیستیت محدود بای شرکت با مسئولی اساسيت اقدامهای باشد ضمن رعاير نقدیه غیکه سرمایتوردر ص •

  )  قانون تجارت76 قانون تجارت و 20ت ماده یرعا(د یم نمای تقوي دادگستریکارشناس رسم

 20رك مندرج در ماده امه مدیم دو نسخه اظهارنامه به ضمی فقط تسلیرانیت ایبعات خاص با ی ثبت شرکت سهاميبرا •

  .  استیقاتون تجارت کاف

  )  قانون تجارت3ماده(د از سه نفر کمتر باشدین نبای خاص حداقل تعداد مؤسسی سهاميدر شرکتها •

  .  باشدیشده توسط کارشناس رسمم ی تقويدقنر یا غیع شده باشد و یه به بانک تودید سرمای خاص بایدر شرکت سهام •

  .  قانون تجارت21 خاص ممنوع است ماده ی سهامي در شرکتهایسیره نویپذ •

  . ا هر دو نوع باشدی نام و یا کالً بیسهام شرکت ممکن است تعداد  •

  ) 82ماده( باشد ی نمی خاص الزامی سهامي مؤسس در شرکتهایل مجمع عمومیتشک •

 خاص انتخاب شده باشد و بازرسان ی شرکت سهامی سال مالي البدل برایرس علک نفر بازی و یبازرس اصل ک نفری •

 .  شوندیک سال انتخاب می مدت ي قانون تجارت برا147ت ماده یز با رعاین

 .  شرکتي هایر االنتشار جهت درج آگهین روزنامه کثییتع •

 . استير قانون تجارت ضرو30 یک الیت مواد یظهار نامه و اساسنامه و رعاام یدر تنظ •

 اجازه یستیس کارشناس بدواً بایت مواد مذکور توسط کارشناس در موقع تاسی عالوه بر رعای سهاميدر مورد شرکتها •

 از یسیره نوین خواستار شود و نبودن صدور اجازه نامه پذیاز مؤسس)  قانون تجارت10ماده(نامه صادره از اداره ثبت 

  )  قانون تجارت13ماده ( باشد یهد سهم بال اثر مطرف اداره ثبت و عدم ذکر شماره در ورقه تع

 کنند و ین مییه تعیق فروش سهام سرمایه شرکت را از طری از سرماین قسمتی است که مؤسسی عام شرکتیشرکت سهام •

 گردد بنابر ین مین تامیس منحصراً توسط مؤسسیه آن را در موقع تاسی است که تمام سرمای خاص شرکتیشرکت سهام

  . اشدب ی عام مید از نوع شرکت تعاونی آیق فروش سهام بدست میه آنها از طری از سرمایرکتها که قسمتن تمام شیا

  

  :  دو مرحله استي عام دارا سهامیيشرکتها
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  س ی در شرف تاس-الف

   یل قطعی تشک- ب

  .  انجام شده باشدیستین محول شده است که بایر به عهده موسسیف زیس تکالیدر مرحله در شرف تاس

 به نام یاز مبلغ مورد تعهد مزبور و سپردن آن در حساب% 35ه شرکت و پرداخت الاقل ی درصد سرما20عهد حداقل ت •

  .  کشوري از بانکهایکیس نزد یشرکت در شرف تاس

    . ي دادگستریله کارشناس رسمیم آن وسیه تقوی از سرمایا قسمتی بودن تمام ير نقدیدر صورت غ •

آنها از طرف کلي سهام وطرح اساسنامه و امضایسیره نویه پذیالمم اظهار نامه و طرح اعیتنظ • م به ین و تسلیه مؤسسی ْ

  .  ه ک از بندیاداره ثبت بر طبق فراز 

  .  قانون تجارت7ن طبق ماده ی مؤسسیدعوت مجمع عموم •

 ی میز بدواً بررسیثبت مم از اداره یسیره نویمه انتشار پذال اجازه نیم اظهارنامه مربوط به تحصی نحوه تسل3در مورد فراز  •

  .  از بانکها سپرده باشندیکی شرکت را به يه تعهدیسرما% 20از % 35د ین باید که مؤسسینما

  :  باشدیل میم شده شامل موضاعات ذیاظهار نامه تنظ •

   نام شرکت -الف

  ن یت کامل اقامتگاه مؤسسی هو- ب

  . کی آن بطور تفکير نقدین مقدار نقد و غیی موضوع شرکت و تع-ج

م به صدور سهام ممتاز تعداد و ی آنها و در صورت تصمی نام و مبلغ اسمیسهام با نام و ب تعداد-ه

  . ازات آنهایات و امتیخصوص

ن شماره حساب بانک مربوط و یی آنها به بانک با تعین و مبلغ پرداختیک از مؤسسیزان تعهد هر ی م-و

  . ت و ارزش آنن اوصاف و مشخصایی تعير نقدی غيدر مورد آورده ها

  .  شرکتی مرکز اصل-ز

  .  قانون تجارت7ن مدت شرکت طبق ماده یی تع-ح

  . ل باشدی شامل نکات ذیستی قانون تجارت با9 که ظبق ماده یسیره نویه پذی طرح اولیبررس •
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   نام شرکت -الف

  .  شودیل میشکت آن ي که شرکت برایتی موضوع شرکت و نوع فعال- ب

  . س شعبه باشدیکه نظر به تاسی آن در صورت شرکت و شعبی مرکز اصل- پ

   مدت شرکت - ت

ن در امور مربوط به ی مؤسسز ایا بعضی که تمام و ین در صورتیت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسی هو- ث

  .  ریا خی داشته باشند ذکر آن به اختصار شده است یا امور مشابه آن سوابق و اطالعات و تجاربیموضوع شرکت 

ر یه غیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایر نقد آن به تفکین مقدار نقد و غییه شرکت و تعیا مبلغ سرم-ج

  .  آن اطالع حاصل کردی که بتوان از چگونگين مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحویی و تعينقد

ان یل بین به تفص و موجبات آین چگونگیی خود و تعين برای از طرف مؤسسیائی در صورت منظور داشتن مزا-چ

  . داشته باشد

  . هین بابت سرمای مؤسسین مقدار تعهد شده و مبلغ پرداختیی تع-ح

 الزم تا ينه هایزهل شرکت و بر آورد ین جهت مطالبات و تدارك مقدمات تشکی موسسی پرداختينه های هز-خ

  . ت شرکتیشروع فعال

  . و ذکر مشخصات اجازه نامه با موافقت نامهت شرط ی انجام موضوع فعاليربط برای جلب موافقت مراجع ذ-د

 از آن یمبلغ نییس تعهد شود و تعیره نوید از طرف پذی بایسیره نوی که هنگام پذی ذکر حداقل تعداد سهام-ذ

پرداخت گرددی بایسیره نویکه مقارن پذ   . د نقداً 

ن یی حساب منظور شود و تعد به آنی سهام مورد تهعد باي که مبلغ نقدی ذکر شماره و مشخصات حساب بانک-ر

  .  به بانک مراجعه کندي و پرداخت مبلغ نقدیسیره نوی پذي توانند براین می آن طالبی که طیمهلت

  . م شده باشدی مراجعه عالقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلين به انضمام طرح اساسنامه برای اظهار نامه مؤسس-ز

ن منحصراً ی مؤسسیل مجمع عمومی تا تشکيه بعدیونه دعوت و اطالعراالنتشار که هر گی ذکر نام روزنامه کث-ژ

  . در آن منتشر خواهد شد

 . سانیره نویص سهام به پذی تخصی چگونگ-س
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  . ده باشدین رسیه مؤسسی کليخ بوده و به امضای تارين دارای به اداره ثبت محل توط مؤسسیمیطرح اساسنامه تقد •

    :ل باشدی مطالب ذي حاویتیاساسنامه باسطرح » ج« قانون تجارت 8بر طبق ماده 

   نام شرکت -الف

   موضوع شرکت بطور مشخص - ب

   مدت شرکت - پ

  . س شعبهیل شرکت و محل شعب آن در صورت مورد نظر بودن تاسی مرکز اص- ت

  ک ید آن بطور تفکقر نین مقدار نقد و غییه شرکت و تعیزان سرمای م- ث

ات و یجاد سهام ممتاز تعداد و خصوصی آنها و در صورت مورد نظر بودن ایلغ اسم نام و با نام و مبی تعداد سهام ب-ج

  . ن شده باشدییازات آنها تعیامت

ن مدت ید مطالبه شود ای آن بای که طی هر سهم و مدتیه مبلغ اسمین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیی تع-چ

  . دید از پنج سال تجاوز نماینبا

   سهام با نام  نحوه انتقال-ح

   نام با العکس یبل سهام با نام و یق تبدی طر-خ

  . ب آنیط و ترتی امکان صدور اوراق قرضه ذکر شراینیش بی در صورت پ-د

  ه یش و کاهش سرمایب افزایط و ترتی شرا-ذ

  ب اداره آنها ی و ترتیل مجامع عمومی مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشک-ر

   یمات مجامع عمومی معتبر بودن تصميت الزم برای و اکثريق شور و اخذ رای طر-ژ

ا یا استعفاه کرده و ی که فوت یرانی مدين براین جانشییت آنها و نحوه تعینتخاب و مدت ماموراران و طرز ی تعداد مد-س

  .  گردندیمگر ممنوع ی دیا به جهات قانونیمحجور و معزول و 

  ران یارات مدیف و اختین وظایی تع-ش

  . د به صندوق شرکت بسپارندیران بای که مدیمیظعداد سهام تن ت-ص

  . کسال نباشدیش از ینکه بید ای مشخص نمودن تعداد بازرس و نحوه انتخاب و مدت آن با ق-ض
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م به بازرسان و مجمع یان آن و تسلیم ترازنامه و حساب سود و زی شرکت و موعد تنظیان سال مالین و آغاز و پایی تع-ط

  نه  ساالیعموم

  ه امور آن یب تصفی شرکت و ترتياری نحوه انحالل اخت-ظ

  ر در مفاد اساسنامه یی نحوه تغ-ع

  

  

 یستیسان تعهد شده باشد و بایره نوی از سهام توسط پذی قسمتیسیره نویکه در طرح پذیکنترل ورقه تعهد سهم دز مواقع •

  )  قانون تجارت13طبق ماده (ل باشد یب ذال مطيورقه سهم حاو

   و مدت شرکت ینام و موضوع و مرکز اصل -الف

  ه شرکت ی سرما- ب

   و مرجع صدور ان یسیره نویه پذیخ اجازه انتشار اعالمی شماره و تار- پ

  . د پرداخت شودی بایسیره نوی که بابت سهم نقداً موقع پذین مبلغی آن، هم چنی تعداد سهام مورد تعهد و مبلغ اسم- ت

  . د به آن حساب پرداخت شودیسان بایره نویلغ الزم توسط پذ که مبی نام بانک و شماره حساب-ج

  سان یره نوی کامل پذیت و نشانی هو-چ

  .د یداخت نمارس مبلغ پرداخت نشده از سهام مورد تعهد را طبق اساسنامه به شرکت پیره نوینکه هر پذید ای ق-ح

د بعد از یا در صورت تمدیده است و ن شیی تعیسیره نوی پذي که برای مهلتيپس از انجام امور مذکور و انقضا

 یدگیسان رسیره نوین مکلفند ظرف مدت مقرر در قانون به تعهدات پذید شده، مؤسسی شدن مدت تمديسپر

 ير نقدی غيآن و همچنن تقوم آوردهها % 35ه شرکت و پرداخت حداقل یکرده و پس از احراز تعهد نام سرما

مات ین را جهت اتخاذ تصمی مؤسسین و اعالم داشته و مجمع عمومییک از تعهد کنندگان را تعیتعداد سهام هر 

ن موارد ید که در ایران و بازرسان شرکت در روزنامه مربوط دعوت نماین مدیب اساسنامه و انتخاب اولیصوتو 

  .  شودیتوسط کارشناس کنترل م

  : عام ی شرکت سهامیل قطعی مرحله تشک-خ



 ١٤

ل شده و یران و بازرسان، شرکت تشکین مدیسس و انتخاب اول مؤیم مجمع عمومی بعد از اتخاذ تصم-1

ن ی قانون تجارت و همچن300 ی ال1ت مواد یمه با رعااه مدارك و ضمائم و اظهار نیق کلیکارشناس با تطب

س ی تاسیس آگهیپش نویت محدود که فوقاً اشاره شد یس در شرکت با مسئولی مربوط به انجام تاسياقدامها

  .  داردی نزد مسئول اداره ارسال میجهت بررس امضاه و پس از یرا ته

س شرح داده ی شرکت در شرف تاسيکه برایم اظهارنامه ایخ تسلیماه از تار که شرکت تا ششی در صورت-2

ره یا پذین و یک از مؤسسی قانون تجارت به در خواست هر 19شد به ثبت نرسد اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده 

ه وجوه در آن ی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانک مربوط که تعهد سهام و تادیحاک ينامه ایسان گواهینو

د و هر یافت وجوه خود و تعهد نامه به بانک مراجعه نمایبعمل آمده است اراسال خواهد داشت که جهت در

ون تجارت  قان22 و 19ماده ( باشد ین میا متعهد شده باشد بعهده مؤسسیس شرکت و ی تاسيکه براینه ایونه هز

س و به ثبت ی که به منظور تاسیه اعمال و اقداماتین شرکت نسبت به کلی قانون تجارت مؤسس23و طبق ماده ) 

   ) قانون تجارت23ماده( .  باشدی دهند متضامناً مسئول میدن شرکت انجام میرسان

  

  :  مختلطي شرکتها-  5

  :  باشدیر سهامیت مختلط غا شرکی و یس شرکت مختلط سهامی که شرکت در شرف تاسیدر صورت

 از طرف کارشناس که فوقاً اشاره شد ی سهاميت محدود و شرکتهای انجام شده در مورد شرکت با مسئوليه اقدامهایکل •

 است کارشناس با در نظر گرفتن موارد ی قانون تجارت الزام182 و 141ت مواد ین رعای باشد همچنیه میالزم الرعا

  . دیا نمیمذکور دستور ثبت صادر م

ر یت غی که مسئولی شوند دسته اول شرکائیل میک تشکیکه از دو دسته شر یختلط عبارتند ازشرکتهائم يشرکتها •

ن نوع شرکتها ی ا– یر سهامی مختلط غيت محدود دارند مانند شرکتهایئولس که میمحدود دارند و دسته دوم شرکائ

اقت و استعداد ی ضامن، کار و صنعت و ليآن شرکا اشخاص که در يه و شرکتهای سرماي هستند از شرکتهایمخلوط

 استفاده از يگر برای کنند و عده دیت اعمال خود را قبول میر محدود مسئولی گذارند و بطور غیمخود را در شرکت 

 داشته باشند و یتینکه در اداره شرکت مسئولی دهند بدون ایار آنها قرار میه الزم را در اختی ضامن سر مايخدمات شرکا

  . ه استین نوع شرکتها شرکت کار و سرمای کنند ای قبول نمي که در شرکت گذاشته اند تعهديزیش از چیب
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 و ی سهامي از مقررات شرکتهای شرکت مخلوطیه بصورت سهام در شرکت گذاشته شود وضع حقوقیاگر سرما •

 شرکت ی وضع حقوقه بصورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته شودی خواهد بود و اگر سرمای تضامنيشرکتها

  . ی تضامنيت محدود و شرکتهای با مسئولي خواهد بود از مقررات شرکتهایمخلوط

   شرکت تعاونی– 6

  :  باشدیس تعاونیتکه شرکت در شرف تاسی در صور

د وزارت کار و یی را به تایس شرکت تعاونیه اوراق مربوط به تاسی بدواً اساسنامه و کلي کارگری تعاونيه شرکتهای کل-1

 یره به ثبت ارائه میئت مدی هيط اعضال قانون تجارت که تس194 و 193 رسانده و جهت ثبت بر طبق مواد یامور اجتماع

  .  شود

د شده دو نسخه تقاضا نامه و دو نسخه شرکتنامه مخصوص ثبت یی تای دفتر اداره ثبت با مالحظه ثبت به شرکت تعاون-2

 اوراق مذکور یب وزارت کار و امور اجتماعیل تا بر طبق مندرجات و تصویره تحویت مدی هئي را به اعضایشرکت تعاون

    . ندیل نمایرا تکم

ه ی گردد و کلیب شده نزد کارشناس ارجاع میر مدارك تصویمه سایل اظهار نامه و شرکتنامه بضمی پس از تکم-3

 1 ها موادی و قانون تعاون194 ی ال190نون ت قایت برشمرده شد، کارشناس مربوط با رعایکه در مورد شرکت با مسئولیاقدامهائ

  . دی نمای را اقدام م149  یال

 يگر که در ارتباط با سازمان مرکزی ديهایر تعاونید و سای، تول ، مسکن  مصرف -  اعتباری تعاوني در مودرد شرکتها-4

  . دی نمای را صادر می و دستور ثبت شرکت تعاونیتعاون کشور طبق مشروحه فوق بررس

 باشد بر طبق ی محل ميهای استانداري از سهام آن متعلق به مراکز گسترش و نوسازی که قسمتیدر حال حاضر شرکتهائ ** 

 گردد با ینگونه شرکتها حاصل مآ که در یراتیی رسد و هر گونه تغی به ثبت میاساسنامه مصوبه بصورت شرکت تعاون

سترش خارج گر پوشش مراکز ی که بر طبق قانون از زی معدنی تعاونيرد و شرکتهای گیموافقت مرکز گسترش محل انجام م

 وزارت معادن و فلزات در آمده اند با نظر سازمان مذکور اقدام به ثبت ی معدنيها یده و تحت نظارت سازمان تعاونیگرد

  .  گرددینگونه شرکتها میس این تاسیرات و همچنییتغ
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