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پس تجاري غیر موسسات و ها شرکت ثبت جامع سامانه طریق از حقوقی شخصیت یک تاسیس ثبت جهت 
 تا نمایید ،کلیک است شده تعبیه صفحه باالي در که  تاسیس ثبت  دکمه برروي ، سامانه به ورود از

  . شود داده نمایش تاسیس درخواست ثبت به مربوط صفحه
ترتیب به که گام 17 میبایست سامانه این در حقوقی شخصیت یک تاسیس درخواست ثبت براي متقاضی 

 .نماید تکمیل را است شده داده توضیح بعدي مراحل در
این از که میشود داده اختصاص متقاضی درخواست به رقمی 19 پیگیري کد یک اول گام تکمیل از پس 

 . نماید استفاده خود درخواست رهیگري و سامانه به بعدي مراجعات براي میتواند شماره
ارسال نماید می اعالم اول گام در متقاضی که همراهی شماره به پیامک طریق از مربوطه پیگیري شماره 

 .شد خواهد
لطفا . شد خواهد اعالم متقاضی به پیامک طریق از ... و درخواست تایید ، رد ، نقص از اعم ، ها ابالغیه کلیه 

 . نمایید خودداري درخواست پیگیري براي حضوري مراجعه از
با و نموده نهایی پذیرش را خود درخواست ، نیاز مورد هاي گام تمام تکمیل از پس میبایست متقاضی 

 از پس پذیرش رسید در مندرج نکات تمام مطالعه و سامانه توسط شده ارائه پذیرش رسیده به توجه
 تاریخ درج و پستی دفاتر طریق از مستندات و مدارك ارسال به نسبت ، پیشنهادي نام تایید ابالغیه دریافت

 .نماید اقدام سامانه در پستی بارکد و
 پذیرش به منجر سامانه در موقت پذیرش از روز 30 مدت از پس متقاضی توسط که هایی درخواست : توجه(

 .)میگردد ابطال و بوده نامعتبر نگردد نهایی



 
 اطالعات متقاضی• 1

 نام هاي درخواستی• 2

 مدت و موضوع فعالیت• 3

 اطالعات مرکز اصلی• 4

 سرمایه شخص حقوقی• 5

 اشخاص• 6

 سهام و سرمایه اشخاص• 7

 سمت اشخاص• 8



 ارتباط بین اشخاص• ۹ 

۱۰ 
 شعب•

 سمت ها در شعب• ۱۱

 سال مالی/ روزنامه • ۱۲

 صورتجلسه• ۱۳

 اظهارنامه/ تقاضانامه • ۱۴

 اساسنامه• ۱۵

 شرکتنامه• ۱۶

۱۷ 
 مدارك•



   .گردد تاسیس ثبتی واحد آن در میخواهد حقوقی شخصیت که است محلی ، »ثبتی واحد«
 .گردد انتخاب قسمت این در باید نماید تاسیس میخواهد متقاضی  که اي موسسه/شرکت نوع  »حقوقی شخصیت نوع«

 شود انتخاب ایرانی غیر که صورتی در و شود وارد شخص ملی شماره حتماً باید شود انتخاب ایرانی گزینه اگر.شود می مشخص  »متقاضی تابعیت« سپس
   .شود اطالعات ورود  »گذرنامه شماره« باید

  .باشد می »متقاضی همراه شماره« و »متقاضی خانوادگی نام« ،»متقاضی نام« ،»متقاضی ملی شماره« شامل اطالعات سایر
 »دفتر کننده امضا خانوادگی نام« و »دفتر کننده امضا نام« از منظور .شود تعیین است وکیل یا اصیل اینکه نظر از »متقاضی سمت« باید همچنین

 دفاتر ذیل و تایید ها شرکت ثبت اداره در ،را شده درخواست موسسه/شرکت براي شده صادر تاسیس آگهی مندرجات صحت که است شخصی مشخصات
   .نماید می امضاء آگهی نسخ دریافت از پس را
  ...و رسمی وکیل یا سهامداران شرکا، مدیران، از ، باشد می سمتی چه داراي دفاتر ذیل کننده امضا شخص که کند می مشخص »دفتر کننده امضا سمت«

 . است الزامی دفتر  »امضاءکننده ملی شماره« همچنین .کند می مشخص را غیر به واگذاري حق نیز »کننده امضا توکیل وضعیت« .است
 بعدي صفحه و کرد خواهد ارسال بعدي گام به را شما سامانه خودکار بطور »بعدي گام« کلید روي بر کلیک و صفحه این در اطالعات تکمیل از پس

 .شد خواهد داده نمایش

 .کلیه اقالم ستاره دار ، جزء اقالم اجباري بوده و میباست توسط متقاضی تکمیل گردد : توجه 
جهت ارسال هرگونه ابالغ و پیام به متقاضی براي اطالع از روند درخواست وي : شماره همراه متقاضی 

 .بوده و عدم دریافت ابالغیه هاي مربوطه بعلت درج شماره اشتباه بعهده شخص متقاضی میباشد

صورتی که نوع در :توجه 
ــوقی در   ــیت حق شخص
شرف تاسیس ، شعبه یـا  

شــرکتهاي نماینــدگی 
باشد ، باید واحد خارجی 

ثبتی انتخاب شده صـرفا  
ــرکتها   ــت شـ اداره ثبـ
وموسسات غیـر تجـاري   

 .تهران انتخاب گردد 



  .شود می ثبت تاسیس شرف در موسسه/شرکت براي متقاضی پیشنهادي هاي نام صفحه این در
  از پس .باشد می پنج تا یک از که است پیشنهادي اسامی ترتیب نام اولویت از منظور .شود می مشخص »نام اولویت« ابتدا کار این براي

  .شود می تایپ نظر مورد قسمت در و نموده مشخص را »درخواستی نام« آن
 .گردد ارائه ، شده پیشنهاد نام مورد در است شده داده شرح ادامه در که نیاز مورد توضیحات »متقاضی توضیحات« قسمت در
  ذکر به الزم .شود داده نمایش فرم پایین جدول در پیشنهادي هاي نام »درخواستی نام ثبت« کلید روي بر کلیک با بعدي مرحله در

  .نمایید کلیک         عالمت روي بر نام یک حذف براي .نمایید کلیک را مذکور کلید باید نام هر ورود از پس که است
   قسمت در پیشنهادي نام تایپ از پس ، میگردد نام رد به منجر که متقاضی توسط مشابه هاي نام ارائه از جلوگیري پراي

 . است شده فراهم متقاضی براي مشابه هاي نام جستجوي امکان »درخواستی نام جستجوي« دکمه انتخاب با  »درخواستی نام «
  دریافت رقمی 19 پیگیري شماره یک خودکار صورت به مرحله این در و رفته بعد صفحه به »بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در

 .گردد می ذخیره شده وارد اطالعات و نمایید می



  
 )...و عام خاص،سهامی محدود،سهامی مسئولیت با( درخواستی نام در حقوقی شخصیت نوع درج عدم-1
 شرکت تعاونی، شرکت  ، گذاري سرمایه صندوق ، موسسه شرکت،( نام در حقوقی شخصیت ماهیت از استفاده عدم -2

 ).... و نسبی
 ).......و ، تنوین تشدید، ، ضمه ، کسره ، فتحه ، نقطه ، ویرگول( درخواستی نام در مجاز غیر عالئم از استفاده عدم -3
 )پنج و بیست و صد( حروف به اعداد نگارش -4
  کلمات بین فاصله رعایت-5
 .توضیحات بخش در مصطلح غیر یا است ابهام داراي که کلماتی و فارسی اسامی منبع و مستند ذکر -6
 . نمائید نام درخواست به اقدام است شده درج سامانه در که نام تعیین اجرایی العمل دستور به توجه با -7
  ، شماره به نام توضیحات در و ارسال تاسیس شرف در موسسه یا شرکت عنوان با و درخواست همراه به مجوزها -8

 .گردد اشاره کننده صادر مراجع و تاریخ
 آئین و بیگانه اصطالحات و عناوین و اسامی گیري کار به ممنوعیت قانون( بیگانه اصطالحات و اسامی از استفاده عدم -9

 )مرتبط مقررات و وقوانین اجرایی نامه
 خصوص این در صادره مجوزهاي ارائه یا متبرکه اسامی و ائمه اسامی از استفاده عدم -10
 بررسی زمان در رادارد فعالیت موضوع مصداق که )...و هنري و ،فرهنگی بازرگانی،عمرانی،حقوقی( مانند عباراتی قید-11
 .باشد نمی نام تشابه از مانع و نمیگردد محسوب نام هاي سیالب ،جزء نام

 



  لزوم بررسی به نسبت توسعه پنجم برنامه قانون 62 ماده تکالیف اجراي در و1392/02/08 مورخ92 /19513 شماره بخشنامه به عنایت با
 : رساند می استحضار به ) تجاري غیر موسسات و  تجاري هاي شرکت(  حقوقی اشخاص فعالیت موضوعات مجوز اخذ
 مجدد بررسی بر مبنی ثبتی هاي واحد از برخی خواست در همچنین و مختلف ادارات و ها سازمان سوي از ارسالی مجوزات درخواست     

  قانون 62 ماده تکالیف گرفتن نظر در با نتیجه در که گرفت قرار قانونی مستندات و الزامات با تطبیق مورد حقوقی اشخاص فعالیت موضوع
 مقررات و قوانین با حقوقی اشخاص فعالیت موضوعات تطبیق و مستند غیر و ضرور غیر مجوزات حذف راستاي در و توسعه پنجم برنامه
  با نیز دیگر برخی و داشته را ها شرکت ثبت مرجع نزد ثبت قابلیت مجوز اخذ بدون فعالیت موضوعات از تعدادي مجموع در کشور جاري
 .نمایند اخذ مجوز مرتبط مرجع از بایستی می ها شرکت ثبت مرجع نزد ثبت از قبل مقررات و قوانین تصریح به توجه
 ثبت مرجع نزد ثبت به منوط را فعالیت پروانه اعطاي ، اجرایی هاي دستگاه از بسیاري ، گردید مشخص مذکور موارد بررسی با بنابراین     

  و مجموعه زیر هاي شرکت ثبت بودن بالمانع از نحوي به بلکه نمایند نمی صادر ثبت بر مبنی مجوزي کلی بطور و اند نموده بیان ها شرکت
  همچنین و مجوز اخذ به فعالیت بودن موکول بودن قانونی مبانی لذا . نمایند می منعکس خود هاي نامه در را ثبت از پس فعالیت بررسی
 . است نشده بیان مرتبط مراجع توسط مجوز لغو یا و تمدید ، صدور شیوه

 :گردد لحاظ ذیل موارد ، موضوع تغییرات و تاسیس هاي آگهی متن در است مقتضی فوق مراتب به عنایت با
(ϔ کلی عنوان از استفاده ) و تاسیس هاي آگهی در )باشد نمی فعالیت پروانه صدور و اخذ بمنزله مذکور فعالیت موضوع ثبت  

 می ذیربط مراجع از مجوز صدور با ثبت موضوعی ارتباط عدم از عموم اطالع موجب موضوع این که ، گردد بینی پیش موضوع تغییرات
 . گردد

(ϕمی ثبت از بعد فعالیت بر نظارت بر مبنی قانونگذار تصریح و ندارد مجوز به نیاز ثبت از قبل که موضوعاتی خصوص در ثبتی آگهی در  
  . گردد استفاده الزم هاي مجوز اخذ از پس عبارت از باشد

(ϖاز ها شرکت ثبت مراجع لذا باشد منجز و صریح بایستی می شرکت موضوع ، تجارت قانون اصالحی الیحه 8 ماده 2بند طبق بر  
      . نمایند خودداري موضوع ثبت در مجاز فعالیت هرگونه مانند کلی عناوین

(Ѕمجوز اخذ به منوط را حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت ، اجرایی هاي دستگاه چنانچه ، توسعه پنجم برنامه قانون 62 ماده طبق بر 
  و صدور شیوه همچنین و مجوز اخذ به فعالیت بودن موکول قانونی مبانی ونیز مربوطه وفعالیت مجوز نوع ، بایستی می نمایند تلقی

  صورت این غیر در . گردد اقدام مجوز اخذ به نسبت کارگروه تصویب صورت در و مذکوراعالم قانون در منتخب کارگروه به را تمدید
  . باشد می ممنوع مجوز اخذ به وحقوقی حقیقی اشخاص الزام



   هاي دسته به موضوع هر ، حقوقی اشخاص هاي  فعالیت موضوع مورد در گرفته انجام هاي بندي طبقه مطابق•
 سامانه در     دسته آن به مربوط »فعالیت نوع « در هردسته در انجام قابل هاي فعالیت و شده بندي تقسیم »باالتر فعالیت موضوع« نام با جداگانه    

 که فعالیتی شرح یا و نمایید انتخاب را میدهد ارائه سامانه که فعالیتی شرح همان میتواند خود نظر مورد فعالیت انتخاب به بنا متقاضی ، است شده مشخص
 . نماید تایپ و تکمیل مربوطه قسمت در را میباشد خود نظر مورد
oشود باز جدیدي صفحه تا نموده کلیک »فعالیت موضوع افزودن« کلید روي بر است شرکت کار موضوع همان که فعالیت  موضوع انتخاب براي.   
oبر موضوعات این شودکه می انتخاب »فعالیت نوع« آن اساس بر سپس .نمایید انتخاب مربوطه فهرست از را »باالتر فعالیت نوع« ابتدا صفحه این در 

   .شود می داده نشان باالتر فعالیت مبناي
o»فعالیت مدت باید نمایید انتخاب محدود را فعالیت مدت اگر و .شود می انتخاب است نامحدود یا محدود اینکه اساس ،بر »فعالیت مدت 

 .گردد قید »ماه به فعالیت مدت حداکثر« فیلد در ماه به را موسسه/شرکت
o (*) »میگردد مشخص قسمت این در خیر یا میباشد مجوز داراي متقاضی توسط شده انتخاب فعالیت موضوع اینکه به توجه با ، »مجوز وضعیت .  

 مجوز اگر .گردد می مشخص مجوز وجود عدم یا وجود اینجا در که دارد خاص هاي ارگان و ها سازمان از مجوز به نیاز فعالیت موضوعات از بعضی
   .شود می اطالعات ورود نیز »مجوز تاریخ« و »مجوز شماره« باید باشد داشته

o(*) میباشد مجوز داراي فعالیت موضوع که صورتی در : توجه ( .گردد تایپ کامل بطور متقاضی توسط باید فعالیت شرح عین »فعالیت شرح« در ، 
 یا و اضافه بدون عینا فعالیت شرح قسمت در میبایست است شده تایید اساسنامه در یا و است شده تایید صالح ذي مرجع توسط که موضوعی همان

 ). گردد درج عبارتی نمودن کم
oشده وارد اطالعات نیز حذف .باشد می صفحه این در اطالعات ذخیره براي اطالعات ثبت .دارد وجود »انصراف« و »حذف« ،»اطالعات ثبت« کلید سه 

 جدول در ردیف یک اطالعات ثبت کلید روي بر کلیک از پس .اید شده منصرف اطالعات تغییر از که است معنی این به نیز انصراف .کند می حذف را
 .شود می ایجاد صفحه پایین

oشودو باز »فعالیت موضوع افزودن« صفحه مجدداً تا .نماییم می کلیک را »مشاهده« کلید صفحه روي بر کنیم ایجاد اطالعات در تغییري بخواهیم اگر 
 .پذیرد انجام مجددا باال مراحل

o  گردد می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در و رفته بعد صفحه به » بعدي گام « کلید روي بر کلیک با انتها در. 

 فایل لیست موضوع فعالیت هایی که نیاز به مجوز دارند در این همین گام از طریق سامانه قابل دسترس : توجه
 .میباشد 

 بعنوان مثال . از تایپ حروف و نام انگلیسی در شرح موضوع فعالیت خودداري نمایید  )ISOϕϓϓϓ – 2000ایزو  
 )ال سی دي نوشته شود LCDو یا 





  .شود می درج موسسه / شرکت اصلی مرکز پستی آدرس مشخصات صفحه این در
  .گردد تکمیل متقاضی توسط میبایست که الزامیست موارد جمله از »تلفن شماره« و  »پستی کد«
  .گردد اطالعات ورود باشد موجود اطالعات که صورتی در نیز  »تارنما نشانی« و »الکترونیک پست« ، »دورنگار شماره«
  مجدد قید و استان نام درج از است ذکر قابل .گیرد قرار پستی مراسالت ارسال مبناي تا شود تایپ باید نیز شرکت »اصلی مرکز نشانی«

   .گردد خودداري پستی کد
   )گردد رعایت  .... پالك – کوچه – فرعی خیابان -اصلی خیابان -شهر ، ترتیب اصلی مرکز آدرس درج زمان در است بهتر(

 .گردد می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در و رفته بعد صفحه به » بعدي گام « کلید روي بر کلیک با انتها در

 نشانی مرکز اصلی شرکت میبایست در محدوده واحد ثبتی انتخاب شده جهت تاسیس شخصیت حقوقی  : توجه
 .باشد 

 در صورتی که نوع شخصیت حقوقی در شرف تاسیس ، شعبه یا نمایندگی شرکتهاي خارجی باشد ، باید  : توجه
 .واحد ثبتی انتخاب شده صرفا اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاري تهران ،و نشانی مرکز اصلی تهران باشد



o»سرمایه ، ممتاز نام بی ، ممتاز نام با عادي، نام بی ، عادي نام با سهام(.شود انتخاب فهرست از باید که است مواردي از : »حقوقی شخص سرمایه نوع 
 .گردد انتخاب باید  اول گام در ، انتخابی حقوقی شخص نوع به بسته که ) نقدي غیر سرمایه ، نقدي

o»سهم داراي ، حقوقی شخصیت نوع به بسته که صورتی در . میگردد قید شرکت براي شده گرفته نظر در سهام تعداد قسمت این در : »سهام تعداد 
 .گردد وارد »ریال به سرمایه ارزش« قسمت در باید مبلغ باشد نقدي غیر یا و نقدي سرمایه یا الشرکه

o»شرکت سهام تعداد اگر مثال عنوان به . میباشد ریال چند سهام از واحد هر ریالی ارزش واقع در .شود مشخص باید نیز : »سهم هر ریالی ارزش  
   . میگردد ریال 100000 شرکت سرمایه ارزش.باشد ریال 1000 نیز سهم هر ارزش و سهم100

o»باشد می شرکت این به متعلق سهام تعداد این تاریخی چه از که میدهد نشان هم : »تاریخ از. 
 .است فعال »ریال به سرمایه ارزش« فقط و شود می فعال غیر سهم هر ریالی ارزش و سهام تعداد باشد غیرنقدي یا نقدي سرمایه، نوع اگر  
 .نمایید کلیک را »سرمایه ثبت« کلید آن از پس  

   .میشود داده اختصاص ردیف یک صفحه ذیل جدول در کدام هر براي باید باشد متنوع و متفاوت سرمایه/سهام نوع اگر است ذکر به الزم
 . نمایید انتخاب را »سرمایه حذف« کلید سپس و نموده کلیک »مشاهده« کلید روي بر ابتدا نمایید حذف را سرمایه مربوط شده وارد اطالعات بخواهید اگر
 .گردد می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در . میرود بعد صفحه به سامانه بعدي گام کلید روي بر کلیک با انتها در

در صورت غیر نقـدي بـودن   :توجه 
سرمایه شرکت هاي سهامی خـاص  

عام ، ارسال گزارش تقـویم شـده   /
کارشناس دادگسـتري بـه همـراه    

 .سایر مدارك الزامی است

چنانچه سهام ممتـاز باشـد،   :توجه 
مستلزم پیش بینی امتیازات آن در 

 .اساسنامه میباشد



 ، بازرس ، ناظر ، قیم ، وکیل ، حقوقی شخص نماینده ، شرکاء / سهامداران ، مدیره هیات اعضاي از اعم موسسه/شرکت حقوقی و حقیقی اعضاي کلیه•
 . گردند اطالعات ورود بخش این در بایست می آنها سمت نوع از فارغ  )شرکا از خارج یا و داخل( ، ... و منشی

 در که ، آن در شده ارائه فرمت با اکسل فایل تکمیل از پس را اشخاص لیست است، نفر 150 از بیش موسسه/شرکت اشخاص تعداد صورتیکه در : نکته *  
 حداقل درج مراحل ادامه براي . نمایید ارسال پست پاکت در مربوطه ثبتی واحد به مدارك همراه به )CD( فشرده لوح بصورت است شده بارگذاري سامانه

 .الزامیست اشخاص از یکی
 باز »حقوقی و حقیقی اشخاص« عنوان با اي صفحه حالت این در .نمایید کلیک »جدید شخص افزودن « دکمه برروي میبایست ابتدا اعضاء ثبت براي•

   .شود می
   .کند می پیدا ادامه مسلسل صورت به و شده شروع یک از شرکت در خود سمت گرفتن نظر در بدون افراد که است »ردیف« خالی جاي اولین•
   .شود می تقسیم حقوقی و حقیقی قسمت دو به که است، »شخص نوع« بعدي فیلد•

 شماره تولد، تاریخ جنسیت، شناسنامه، شماره ، فارسی بصورت پدر نام ،فارسی بصورت خانوادگی نام ،فارسی بصورت نام : حقیقی شخص نوع -1          
   .میباشد اختیاري نیز صدور محل تولد، محل التین، پدر نام التین، خانوادگی نام التین، نام و .هستند اجباري اطالعاتی اقالم نشانی و همراه
 شماره باید فرد ملی شماره بجاي ، شخص بودن ایرانی غیر صورت در که .ایرانی غیر یا دارد ایرانی ملیت ، شخص که است این دهنده نشان »تابعیت« فیلد

   . گردد وارد را خارجه اتباع فراگیر ملی شماره یا گذرنامه
 ).نمایند مراجعه امورمالیاتی سازمان سایت به فراگیر ملی شماره دریافت جهت میتوانند بیگانه اتباع( : نکته *

 مرکز نشانی تلفن، شماره کدپستی، ثبت، شماره ملی، شناسه تابعیت، ،)حقوقی شخص نام(فارسی نام  طالعاتی اقالم تکمیل: حقوقی شخص نوع -2        
 .باشد می اجباري قسمت این  حقوقی شخص اصلی

   .خیر یا است داده ارائه را مدرك دو این شخص کند مشخص که است این براي نیز »پیشینه سوء عدم گواهی/اقرارنامه« و »مدیران اقرارنامه« فیلد دو•
   .شود می استفاده حقوقی افراد جهت »ثبت شماره« و حقوقی و حقیقی افراد جهت نیز »پستی کد«•

 است معنی این به نیز نصرافا . است شده وارد اطالعات حذف براي حذف ، اطالعات ذخیره براي اطالعات ثبت .دارد وجود ، کلید سه صفحه این انتهاي در
   .اید شده منصرف اطالعات تغییر از که

   .شود می ایجاد صفحه پایین جدول در شده ثبت اطالعات از ردیف یک اطالعات ثبت کلید روي بر کلیک از پس
 را نیاز مورد اصالحات و شود باز حقوقی و حقیق اشخاص به مربوط صفحه مجدداً تا .نمایید کلیک  »مشاهده« کلید روي بر اطالعات اصالح و تغییر جهت
 . دهید انجام

 سبب موضوع این .گردد می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به » بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در
 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن





قانون اساسی  141اقرار رعایت اصل : اقرارنامه مدیران 
 الیحه اصالحی قانون تجارت 147و  126و مواد 



 .  وارد می شودسرمایه اشخاص / در این صفحه اطالعات مربوط به سهام 
 فهرست از . که در صفحه پیشین ورود اطالعات نموده اید نمایش داده میشود ) حقیقی و حقوقی (در قسمت اشخاص لیست اشخاص

 .  نماییدوي باید وارد شود انتخاب سرمایه / شخصی که اطالعات سهام » اشخاص«
 موسسه وارد نموده  /که در گام هاي قبلی در بخش سرمایه شخص حقوقی براي شرکت( مربوطه ، سهام یا سرمایه »نوع سهام«فهرست از

 ..... .).  با نام یا بی نام، سرمایه نقدي یا غیر نقدي یا غیره سهام (نمایید  انتخاب را ) اید
»دارمیباشدکه شخص چه تعداد و چه سهمی از شرکت را . گردد می براي هر شخص مشخص نیز » درصد سهام«و » تعداد سهام  . 
 سرمایه به شخص مورد نظراختصاص داده شده است ، می باشد / براي ثبت شروع تاریخی که سهام » از تاریخ«همچنین. 
 براي درج ارزش ریالی هر سهم می باشد  » مبلغ اسمی سهم«فیلد. 
 تجاوز نمایدسرمایه شرکت /نباید از جمع سهام سرمایه اشخاص /توجه داشت که جمع سهام باید. 

گام «کلید در انتها با کلیک بر روي . را کلیک نموده تا اطالعات در ذیل آن نشان داده شود» سرمایه شخص/ثبت سهام«انتها کلید در    
این موضوع سبب آن نمی شود که شما . در این مرحله به صورت خودکار اطالعات وارد شده ذخیره می گردد. به صفحه بعد می رویم »بعدي

 .نتوانید اطالعات خود را تصحیح نمایید



 :موسسه در این صفحه /براي مشخص نمودن سمت اشخاص شرکت
 که در مرحله قیل وارد نموده اید ، نمایش داده ) حقیقی/حقوقی(فهرست اشخاصی» شرکتاشخاص «در قسمت

با انتخاب هریک میتوانید با توجه به آیتم هاي موجود درصفحه سمت و مدت و تاریخ شروع و پایان تصدي و .میشود 
 .وضعیت حق امضا را مشخص نمایید 

   ع سمت«از فهرست این سمت می تواند انواع مختلفی داشته باشد به . سمت شخص را انتخاب می نماییم، »نو
 .  عنوان مثال مدیر عامل یا رئیس هئیت مدیره و غیره

 مشخص شود)نامحدود / محدود ( براي این میباشد که نوع مدت تصدي شخص در یک سمت » مدت تصدي«فیلد . 
 عنوان مثال یک شخص در شرکت می تواند به مدت دو سال مدیر عامل باشد عالوه بر اینکه عضو هیات مدیره  به

 . شرکت نیز می باشد
 با توجه به نوع مدت تصدي میبایست تاریخ شروع وپایان تصدي مشخص گردد. 
» ع سمت خ شرو عتبار سمت«و » تاری خ پایان ا یعنی . در صورتی که مدت تصدي محدود باشد الزامیست » تاری

 . گرددماه باشد تاریخ پایان اعتبار با توجه به تاریخ شروع سمت مشخص می  12اگر مدت تصدي به عنوان مثال 
 باشد یعنی مانند مثال فوق مدیر عامل می تواند خارج از شرکا نیز باشد و » هیات مدیره خارج از شرکا«اعضاي اگر

 . در این صورت در این فیلد مشخص می شود
»با توجه به اختیارات اعضاء و آنچه در اساسنامه مشخص شده است ، وضعیت دارندگان حق » وضعیت حق امضا

 .امضا ء را از فهرست موجود در این قسمت انتخاب نمایید 
در انتها با کلیک بر روي . داده شودصفحه نشان را کلیک نموده تا اطالعات در ذیل » ثبت سمت شخص«انتها کلید در 

این . در این مرحله به صورت خودکار اطالعات وارد شده ذخیره می گردد. به صفحه بعد می رویم»  گام بعدي«کلید 
 .موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطالعات خود را تصحیح نمایید 
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وارده اشخاص بین ارتباط صفحه این در 
  اطالعات و »اشخاص« گام در شده

 ، موکل و وکیل از اعم(قانونی نمایندگان
  ، قیم ، سهامدار و حقوقی عضو نماینده

 .میگردد ثبت ) ..... و وصی
که شخصی »)وکیل( نماینده« فهرست در  

  شده مشخص قانونی نماینده عنوان به
 . میشود داده نمایش است

 نیز »)موکل( شده نماینده« قسمت از  
 است وي نماینده وکیل که شخصی
  .شود می انتخاب

مشخص »قانونی نماینده نوع« فهرست در  
  وکیل، است ممکن نماینده که شود می

   .باشد غیره یا قیم وصی،

»و شماره باشد قیم نماینده سمت که صورتی در مثال بعنوان .شود می انتخاب است نمایندگی نوع به توجه با که »نمایندگی مستند 
 .) گردد درج سامانه در میبایست نامه قیم مستند تاریخ

»شود می پر مستند همان اساس بر نیز  »نمایندگی مستند تاریخ«  و  »نمایندگی مستند شماره. 
»دارد حضور نمایندگی سمت در شخص که است تاریخی نشانگر نیز »نمایندگی پایان تاریخ«  و  »نمایندگی شروع تاریخ.   
»در فقط نماینده اگر مثال عنوان به .است نماینده اختیارات مورد در توضیحی یا شرح که نمود تایپ توان می را  »نمایندگی اختیارات  

  .نمایید کلیک را »نمایندگی ثبت« کلید آن از پس .شود می ذکر قسمت این در باشد داشته اختیارات خاصی موارد
شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به کلید روي بر کلیک با انتها در   

 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .گردد می ذخیره        

قانون  187در خصوص شعب و نمایندگی شرکت هاي خارجی و موسسات غیر تجاري موضوع ماده 
 .برنامه سوم توسعه نیاز به تکمیل این گام نمی باشد



   تاسیس ثبت با همزمان شعبه ثبت به ،تمایل تاسیس شرف در حقوقی شخص که صورتی در موسسه/شرکت تاسیس زمان در     
  به نیاز اینصورت درغیر نماید، تکمیل ذیل شرح به را شعبه نیاز مورد اطالعات قسمت این در میبایست باشد، داشته خود    
 . باشد نمی قسمت این تکمیل    
»درج شعبه محل کد قید با تلفن شماره ، »تماس شماره« قسمت در سپس ، شده وارد شعبه پستی کد قسمت این در ، »پستی کد 

  .گردد
گردد ثبت واحد آن در شعبه است قرار که) تجاري غیر موسسات و شرکتها ثبت اداره( ثبتی واحد »شعبه ثبتی واحد« فهرست از  

  .شود انتخاب
»تواند نمی شرکت اصلی مرکز و شعبه آدرس : توجه ( .شود وارد کامل صورت به میبایست شعبه پستی آدرس »شعبه نشانی 

 ). باشد یکسان ثبتی واحد یک در
 شود داده نشان فرم پایین جدول در شده وارد اطالعات .نماییم می کلیک را »شعبه ثبت« کلید انتها در.  
کلیک مشاهده دکمه روي بر و نموده انتخاب را نظر مورد ردیف صفحه پایین جدول در ابتدا شده درج شعبه اطالعات حذف براي 

  . نماید کلیک را »شعبه حذف« کلید حذف از اطمینان صورت در ، نمایید
می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه »بعدي گام« به کلید روي بر کلیک با انتها در 

 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .گردد



صفحه ( ششم گام در شعبه نظر مورد اشخاص مشخصات ، میبایست کار این براي که .گردد درج آنها سمت و شعبه اعضا میبایست صفحه این در 
 .گردند اطالعات ورود )اشخاص

نمایید انتخاب اند شده وارد اشخاص صفحه در قبالً که اشخاصی »شرکت شخص« فهرست از ابتدا. 
نمایید مشخص را شرکت شعبه در وي سمت نیز »شخص سمت« فهرست از.   
»شده تعیین سمت این در نامحدود یا محدود صورت به شخص (.نمایید تعیین را شعبه در شده تعیین سمت به ، شخص تصدي مدت ، »تصدي مدت 

 ) .است
»آن در شخص که اي شعبه ثبتی واحد میتوانید آن اساس برا که ، میشود داده نمایش قبلی گام در شده درج شعب فهرست آیتم این در »شرکت شعبه 

 . است انتخاب قابل دارد سمت
 »اعتبار پایان تاریخ« باید باشد محدود تصدي مدت که درصورتی .دهد می نشان را شده تعیین سمت به شخص انتصاب زمان مدت »سمت شروع تاریخ 

   .نیست آن کردن پر به نیازي صورت این غیر در و شود مشخص »سمت
»خیر یا دارد را اوراق امضاي حق شده تعیین شخص که کند می مشخص نیز »امضا حق وضعیت.   
شود داده نشان فرم پایین جدول در شده تعیین موارد .نماییم می کلیک را »شعبه سمت ثبت« کلید آن از پس.   
در ، نمایید کلیک مشاهده دکمه روي بر و نموده انتخاب را نظر مورد ردیف صفحه پایین جدول در ابتدا شده درج شخص سمت اطالعات حذف براي 

   . نماید کلیک را »شعبه سمت حذف« کلید حذف از اطمینان صورت
نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .گردد می ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در. 



 . در این صفحه اطالعات مربوط به سال مالی شخص حقوقی درج میگردد
 باشد در قسمت   1393/03/01براي درج  شروع روز و ماه ، سال مالی بعنوان مثال در صورتی که شروع سال مالی 

 .را وارد نمایید  03عدد   »شروع سال مالی«و در قسمت  01عدد   »شروع سال مالی«
 تعیین نمایید »روزنامه شرکت«همچنین در این صفحه نام روزنامه کثیراالنتشار شخص حقوقی را با انتخاب از فهرست . 

 . موارد تعیین شده در جدول پایین فرم نشان داده شود. را کلیک نمایید» افزودن به لیست روزنامه هاي شرکت«پس از آن کلید 
 . کلیک نمایید  براي حذف یک ردیف بر روي عالمت ضربدر

.  در این مرحله به صورت خودکار اطالعات وارد شده ذخیره می گردد. به صفحه بعد می رویم» گام بعدي«در انتها با کلیک بر روي کلید 
 .این موضوع سبب آن نمی شود که شما نتوانید اطالعات خود را تصحیح نمایید



با متناظر کننده اداره رکن یا مدیره هیئت ، موسسین عمومی مجمع صورتجلسه کامل متن صفحه این در است الزم محترم، متقاضی  
 .نمائید تکمیل و تایپ کامل بطور را انتخابی حقوقی شخصیت نوع
داشته مغایرت قبلی هاي گام در شده وارد اطالعات با یا و باشد نشده تایپ کامل بصورت .... و صورتجلسه متن که هایی درخواست به  

 . شد نخواهد رسیدگی باشد
است الزامی .... و صورتجلسات متن در کدپستی و ، حقوقی اشخاص ملی شناسه حقیقی، اشخاص ملی شماره درج . 
نمایید اجتناب ، ) سرمایه ، سهام(اعداد در کاما و اعشار از استفاده ، فارسی غیر حروف تایپ از . 
ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به »بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در   

 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .میگردد
 



تایپ کامل بطور را انتخابی حقوقی شخصیت نوع با متناظر نامه اظهار /تقاضانامه کامل متن صفحه این در است الزم محترم، متقاضی  
   .نمائید تکمیل و
قرار شما اختیار در »اظهارنامه/تقاضانامه متن دریافت« دکمه برروي کلیک با که پیشنهادي متن از میتوانید تمایل صورت در  

 . نمایید شده ارائه متن تکمیل به اقدام و نموده استفاده شده خواهد داده
مغایرت قبلی هاي گام در شده وارد اطالعات با یا و باشد نشده تایپ کامل بصورت نامه اظهار /تقاضانامه متن که هایی درخواست به 

 . شد نخواهد رسیدگی باشد داشته
ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به »بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در  

 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .میگردد



تکمیل و تایپ کامل بطور را انتخابی حقوقی شخصیت نوع با متناظر اساسنامه کامل متن صفحه این در است الزم محترم، متقاضی  
   .نمائید

خواهد داده قرار شما اختیار در »اساسنامه متن دریافت« دکمه برروي کلیک با که پیشنهادي متن از میتوانید تمایل صورت در  
 . نمایید شده ارائه متن تکمیل به اقدام و نموده استفاده شده

باشد داشته مغایرت قبلی هاي گام در شده وارد اطالعات با یا و باشد نشده تایپ کامل بصورت اساسنامه متن که هایی درخواست به  
 . شد نخواهد رسیدگی

ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به »بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در  
 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .میگردد



تکمیل و تایپ کامل بطور را انتخابی حقوقی شخصیت نوع با متناظر شرکتنامه کامل متن صفحه این در است الزم محترم، متقاضی  
   .نمائید

خواهد داده قرار شما اختیار در »شرکتنامه متن دریافت« دکمه برروي کلیک با که پیشنهادي متن از میتوانید تمایل صورت در  
 . نمایید شده ارائه متن تکمیل به اقدام و نموده استفاده شده

باشد داشته مغایرت قبلی هاي گام در شده وارد اطالعات با یا و باشد نشده تایپ کامل بصورت اساسنامه متن که هایی درخواست به  
 . شد نخواهد رسیدگی

ذخیره شده وارد اطالعات خودکار صورت به مرحله این در .رویم می بعد صفحه به »بعدي گام« کلید روي بر کلیک با انتها در  
 .نمایید تصحیح را خود اطالعات نتوانید شما که شود نمی آن سبب موضوع این .میگردد



که را نسخی تعداد و مدارك ، است نموده آن درخواست ثبت به اقدام متقاضی که تاسیس شرف در حقوقی شخصیت نوع به توجه با صفحه این در  
   .شود می داده نشان خودکار صورت به نماید ارائه شرکتها ثبت ادراه به بررسی جهت میبایست

می خود درخواست نهایی تایید به قادر متقاضی آن انتخاب با که شده داده نمایش »نیاز مورد مدارك تایید« نام به اي گزینه صفحه راست سمت در 
   . باشد

نکات به تایید به اقدام قبل لذا . میگردد تایید شما درخواست . »نهایی پذیرش« دکمه روي بر کیلک با » نیاز مورد مدارك تایید « آیتم انتخاب از پس 
 . فرمایید توجه ذیل

تشکیل بخش دو از و است شده درج آن در نهایی پذیرش تاریخ و بارکد همراه به و پیگیري شماره که پذیرش رسید درخواست، نهایی پذیرش از بعد 
 نام تایید و تعیین : الف           .میگردد ارائه متقاضی به است شده

 مدارك ارسال چگونگی : ب                      
 .  متقاضی محترم لطفا قبل از هرگونه اقدامی کلیه مندرجات رسید پذیرش را مطالعه نمایید 

اطمینان مربوطه اوراق متن خصوصاً شده وارد اطالعاتی اقالم صحت از خود، درخواست نهایی پذیرش از قبل محترم متقاضی : توجه 
 تطابق عدم .بود نخواهید اطالعات ویرایش به مجاز دیگر شما و شده بسته سامانه صفحات کلیه نهایی پذیرش از پس .نمایید حاصل

 . شد خواهد تاسیس پذیرش ابطال باعث سامانه در شده تایپ محتوي با ارسالی مدارك
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