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پیشگفتار
امروزه ثبت کردن شرکت به عنوان یکی از مهمترین فعالیت ها در 
زمینه ی راه انداختن هر کسب و  کاری به شناخته شده است که 
افراد زیادی را با خود درگیر کرده است . این فرآیند مراحل گوناگونی 
دارد و باید با توجه به نکات مهمی که در این زمینه مطرح شده 

است، انجام بپذیرد.

۳



آیا تا کنون اقدام به ثبت شرکت کرده اید؟
آیا با شرایط ثبت شرکت آشنایی دارید؟

موسسات زیادی وجود دارند که به امور مرتبط با ثبت شرکت می پردازند 
اما گاهی اوقات این تیم ها هزینه های بسیار باال و غیر معقولی را از 
و  و جو  با پرس  باید  در چنین شرایطی شما  کنند .  درخواست می  شما 
اطالع یافتن از شرایط ثبت شرکت، تعرفه ها و هزینه هایی که برای این 

کار در نظر گرفته شده است، بهترین انتخاب را داشته باشید .

به  را  خود  خدمات  که  هستیم  تالش  در  همواره  ثبت  نخستین  با  ما 
را نیز در  ارائه نماییم و ثبت شرکت شما  بهترین شکل ممکن به شما 
سریع ترین حالت، انجام دهیم. پس در ادامه با ما همراه باشید تا با 

شرایط ثبت شرکت در ایران آشنایی پیدا کنید .

۴



پیش از این که شما اقدام به ثبت شرکت کنید، ابتدا باید بدانید که  چه 
شرایطی برای این کار در نظر گرفته شده است. امروزه مدارک گوناگونی برای 
ثبت کردن یک برند و یک شرکت از شما مطالبه می شود . عالوه بر این، این 
کار شرط سنی  و شرط تحصیلی هم دارد و این چنین نیست که هر کسی 

که از راه رسید، به ثبت شرکت بپردازد.
از این رو شما باید ابتدا تمامی شرایط وضع شده برای انجام امور مربوط به 
ثبت برند و یا ثبت شرکت را مطالعه کنید و سپس هر آنچه که الزم است 

را برای این کار، تهیه نمایید.

شرایط و مدارک ثبت شرکت

ثبت نام در ثناشناسنامه اعضا

داشتن مجوز (در برخی موضوعات)کارت ملی اعضا
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۱

۲
کارت پایان خدمت: برای ثبت کردن یک شرکت شما به هیچ کارتی اعم از 
کارت پایان خدمت، گواهینامه و موارد این چنینی احتیاج ندارید. آنچه که در 
ثبت کردن یک شرکت از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است این است که 

شما با چه هدفی دست به تاسیس یک شرکت می زنید.

خواهند  می  ما  مشتریان  از  برخی  که  زمانی  حاضر  حال  در  تحصیلی:  مدرک 
دست به ثبت شرکت بزنند، از ما می پرسند که  چه مدرکی را الزم داریم.

اگر شما بخواهید دست به ثبت کردن یک شرکت ساده بزنید، نیاز نیست که 
بر اساس قانون ثبت  اما  را در اختیار داشته باشید  مدرک تحصیلی خاصی 
شرکت اگر قرار باشد که شما شرکت مهندسی و یا شرکتی که موضوع آن نیاز 
به مجوز دارد را ثبت کنید، باید مدارک تحصیلی مربوطه را نیز به عنوان یک 

مدرک مهم به ادارات ثبت ارائه دهید.

۶



کامل بودن مدارک: امروزه برای این که فردی بتواند با ثبت شرکت خود وارد 
حوزه ی کاری شود، باید تمامی مدارکی را که برای این کار مورد نیاز است تهیه 
این  در  که  باشد  نداشته  را  مدارک  این  از  یکی  است کسی  حال ممکن  کند. 

صورت نمی تواند شرکت خود را ثبت کند.
عالوه بر این، بسیار اهمیت دارد که شما مدارک  خود را پس از ثبت شرکت هم 
در نزد خود نگه دارید تا در صورت لزوم به صورت مجدد از آن ها استفاده کنید.
در گذشته برای این که یک شرکت ثبت شود، افراد از کارت ملی، شناسنامه و 
گواهی سوء پیشینه خود کپی می گرفتند اما در حال حاضر با سیستمی شدن 
ثبت شرکت دیگر نیاز نیست که شما از این مدارک استفاده کنید بلکه تنها یک 

شناسنامه برای ثبت کردن شرکت تان مناسب است.
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روند ثبت در سامانه ثبت شرکت

ی  سامانه  یک  از  که  گرفت  تصمیم  اسناد  ثبت  سازمان  دلیل   همین  به 
اینترنتی برای انجام امور مربوط به ثبت برند، ثبت شرکت و ثبت کسب و کار 
تمامی  آن  در  که  است   irsherkat.ssaa.ir سامانه  این  استفاده  کند  

مؤسسات و شرکت ها ثبت می شوند.

۸

در گذشته افرادی که متقاضی ثبت کردن شرکت خود بودند، باید به 
صورت حضوری به ادارات ثبت شرکت می رفتند و با تحمل سختی 
را ثبت می کردند. این کار  انتظار زیاد، شرکت خود  های بسیار و 
عالوه بر این که وقت زیادی را از افراد می گرفت، هزینه های اضافی 

بسیاری را نیز به بار می آورد.



خود  کار  و  کسب  ثبت  به  سامانه  این  در  بتوانید  هم  شما  که  این  برای 
بپردازید، ابتدا باید در مرورگر دستگاه خود سایت مذکور را جستجو کنید و 
سپس وارد آن شوید. حال صفحاتی را با عنوان تاسیس شخصیت حقوقی 
مشاهده می کنید. وارد این صفحه شوید و تمامی اطالعاتی را که سایت از 
در  را  خود  شرکت  می  توانید  حال  نمایید.  وارد  را  است  خواسته  شما 

کوتاهترین زمان ممکن و با هزینه های کم، ثبت کنید.

بیاید،  پیش  شما  برای  زمینه  این  در  سوالی  اگر  که  باشید  داشته  توجه 
مشاورین ما به صورت ۲۴ ساعته می توانند شما را راهنمایی کنند و سواالت 
شما را نیز پاسخ دهند. از این رو بدون درنگ با ما تماس بگیرید تا در انجام 
این فرآیند هیچ مشکلی نداشته باشید. ما در ادامه کلیه ی مراحلی که شما 
باید طی کنید را به صورت مختصر برای شما تشریح می کنیم تا با کلیات 

ثبت شرکت در سایت آشنا باشید.

۹



ثبت شرکت در ایران

۱۰



طبق قوانینی که در حوزه ی تجارت وضع شده اند، کسی که قرار 
باید تمامی شریکانی که قرار  ابتدا  بپردازد،  به ثبت شرکت  است 
کند.  مشخص  را  باشد  داشته  همکاری  ها  آن  با  آینده  در  است 
مشخص کردن شریک با مشخص نمودن سمت هر شخص و میزان 

سرمایه ای که آن ها وارد شرکت کرده اند، همراه است.

ثبت شرکت در ایران هم مانند هر کار دیگری نیازمند رعایت کردن یک 
سری قوانین خاص و ویژه ای است که در این زمینه تدوین شده اند. برای 
این که بتوانید در ایران به ثبت شرکت بپردازید، ابتدا باید شرکای خود و 

خصایص آن ها را مشخص کنید.
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حال نوبت به مشخص نمودن تعداد اعضا می رسد. برای این که به بهترین 
شکل ممکن شرکت خود را در ایران ثبت کنید، باید به قوانین مربوط به 
تعداد اعضا توجه داشته باشید. امروزه تمامی شرکت ها باید دو الی پنج 
نفر عضو داشته باشند که پنج نفر مخصوص شرکت های سهامی است اما 
اگر شما می خواهید یک شرکت عادی را به ثبت برسانید، می توانید همان 

با دو نفر شروع کنید.

۱۲



به  نوبت  اعضا و شرکای شرکت مشخص شدند،  این که تعداد  از  پس 
تعیین موضوع شرکت می رسد. این مرحله یکی از مهم ترین مراحل در 
را  کار  و  کسب  یک  ماهیت  که  است  ایران  در  ها  شرکت  انواع  ثبت 
مشخص می کند. در این مرحله شما باید اوراق و مدارک  مورد نیاز را در 
پایان  به  را  خود  شرکت  ثبت  فرآیند  سپس  و  باشید  داشته  دست 

برسانید.
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مراحل ثبت شرکت
در سایت اداره ثبت شرکتها
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ورود به پورتال سایت

مشخص کردن نوع شخصیت ( حقیقی یا حقوقی)

وارد کردن اطالعات شخصی

وارد کردن مشخصات نماینده ی قانونی شرکت

مشخص کردن نام شرکت

مشخص کردن گروه و زیر گروه های شرکت

مشخص کردن میزان سرمایه ی اولیه و میزان سرمایه ی کل

وارد کردن اطالعات مربوط به هیات مدیره ی شرکت

ثبت نهایی در سایت و استعالم گیری



پیگیری ثبت شرکت
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را در سامانه ثبت پیگیری کنید،  بتوانید شرکت خود  این که شما  برای 
ابتدا باید به همان سامانه ی ثبتی که در مطالب فوق در مورد آن توضیح 
دادیم بروید و سپس نام شرکت و اطالعات مورد نیاز برای ورود به این 
سامانه را وارد کنید . حال می توانید مراحل ثبت شرکت خود را ببینید و از 

آن استعالم گیری کنید.

پیش از این که بدانیم چگونه می توان یک شرکت ثبت شده را پیگیری 
کرد، ابتدا باید بدانیم که پیگیری ثبت شرکت چیست. در واقع زمانی که 
نیاز باشد شما ثبت شرکت کنید و این قبیل کارها را انجام دهید،  بازار کار 
باید مدام این شرکت ثبت شده را مورد پیگیری قرار دهید چرا که با هر 
جایی که قرار داد ببندید، مدارکی را دال بر ثبت شرکت از شما درخواست 

خواهند کرد.

۱۷



حال که تا حدودی با شرایط ثبت شرکت آشنا شدیم، می خواهیم بدانیم 
که  چطور می توان یک شرکت را به صورت رایگان ثبت کرد؟

ثبت شرکت با توجه به این که اهمیت زیادی دارد، نمی تواند رایگان باشد 
انتخاب  با  ندارید،  را  کار  این  برای  کافی  ی  بودجه  که  عزیزانی  شما  اما 

بهترین مؤسسه می توانید شرکت خود را با کمترین هزینه ثبت کنید .

۱۸

ثبت شرکت رایگان



باید برای ثبت شرکت بپردازید شامل  به طور کلی هزینه هایی که شما 
هزینه های تعیین نام در سامانه، هزینه های مربوط به کپی کردن مدارک، 
هزینه های درخواست ثبت کردن شرکت که باید به حساب ادارات ثبت 

واریز شود، هزینه ی حق الثبت و سایر هزینه ها می شود.

برای این کار شما ابتدا باید شرایط خود را بسنجید و سپس در صورتی که 
واجد شرایط هستید، وارد سامانه ی ثبت شرکتها بشوید. ما در نخستین 
ثبت بهترین و معقول ترین هزینه ها را برای انجام خدمات این چنینی در 
نظر گرفته ایم تا اگر شما هم جزو افرادی هستید که شرکت نوپایی را 
تاسیس کرده اید و هنوز بودجه ی کافی برای انجام امور مختلف را ندارید، 

به کمک ما شرکت خود را به ثبت برسانید.
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سخن پایانی

همه ی کسانی که در صدد راه اندازی یک شرکت هستند، 
می دانند که باید برای ورود به بازار کار شرکت خود را ثبت 
که هر  آنجایی  از  نمایند.  انتخاب  آن  برای  را  نامی  و  کنند 
کسی در مورد ثبت شرکت اطالعات کافی ندارد، ما در مطالب 
فوق شما را با ثبت شرکت آشنا کردیم و شرایط انجام این 

کار را نیز برای شما تشریح نمودیم.

حال اگر قرار است دست به ثبت کردن شرکت خود بزنید و 
یا می خواهید از شرکت ثبت شده ی خود استعالم بگیرید 
و آن را پیگیری کنید، می توانید با ما در تماس باشید. ما 
در نخستین ثبت همواره تمامی اطالعات الزم و مهم در این 

زمینه را در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم.


