
 ها قانون  ثبت شرکت

 شمسی 1310خرداد ماه  2مصوب 

 

  .ماده اول ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است

که در تاریخ اجرا این ) سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی(هاي ایرانی مذکور در قانون تجارت  ماده دوم ـ کلیه شرکت
اند باید مهر  قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیالت خود با قانون مزبور عمل نکرده

مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضاي ثبت کنند تشکیالت خود را با  1310تا آخر شهریور ماه 
ها را به یک صد الی هزار  جا به عمل آید محکمه مدیران آن واال به تقاضاي مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن

تلف نیز صادر خواهد تومان جزاي نقدي محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضاي مدعی العموم حکم انحالل شرکت مخ
در صورتی که مدت فوق براي تطبیق تشکیالت با قانون تجارت و تقاضاي ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی . شد

 .محل به تقاضاي شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد

نماینده به امور تجارتی یا  که بتواند به وسیله شعبه یا ماده سوم ـ از تاریخ اجراي این قانون هر شرکت خارجی براي این
صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران 

  .به ثبت رسیده باشد

ر تجارتی یا ماده چهارم ـ هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرا این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امو
صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضاي ثبت نماید در صورتی که این مدت براي تهیه و 
تسلیم اوراق الزمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضاي نماینده شرکت تا شش ماه مهلت 

  .اضافی خواهد داد

هاي خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا  عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت که به ماده پنجم ـ اشخاصی
صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاي موعد مقرر تقاضاي ثبت نکنند به تقاضاي مدعی العوم بدایت و به حکم محکمه 

د شد و به عالوه محکمه براي هر روز تأخیر پس ابتدایی تهران محکوم به جزاي نقدي از پنجاه تومان تا هزار تومان خواهن
از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس 

  .از تاریخ ابالغ آن تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیري خواهد نمود



ها به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و  هاي خارجی که شرایط عملیات آن ششم ـ در مورد شرکتماده 
صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضاي ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید ـ مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجري 

  .رار روزي ده الی یکصد تومان استنخواهد شد ولی جزاي نقدي براي هر روز تأخیر بعد از صدور حکم از ق

ماده هفتم ـ تغییرات راجع به نمایندگان شرکت یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتباً اطالع داده شود تا وقتی 
که این اطالع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر 

کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت  شرکت اطالع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعاي حقی می که این
  .رساند

هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم  هاي بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه ماده هشتم ـ شرکت
  .شود می

هاي مزبوره  ها منوط به رعایت مقررات نظامنامه یط راجعه به ادامه عملیات آنهاي فوق و شرا قبول تقاضاي ثبت شرکت
  .خواهد بود

هاي مزبور باید  هاي الزمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه براي اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه  ماده نهم ـ
  :راجع به مسائل ذیل صریحاً تعیین تکلیف شود

  .اظهارنامه ثبت بدهند اشخاصی که باید -1

  .نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود -2

  .ها باید ضمیمه اظهارنامه شود اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن -3

  .نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداً به ثبت برسد -4

  .طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید -5

  .وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید اعالناتی که پس از تصویب باید به -6

 .تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه -7

 

  :ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود ماده دهم ـ حق الثبت شرکت

  .تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار



  .بت به مازاد ربع واحد در هزاراز دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نس

  .از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک در بیست هزار

  .و از پنجاه میلیون تومان به باال نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار

مذکور فوق خواهد بود پنج  براي تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازد یاد سرمایه که تابع ترتیب
  .براي ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان. تومان براي هر تغییر

قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت  3ماده یازدهم ـ نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخالف ماده 
این قانون محکوم به جزاي نقدي  5بق ماده شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطا

  .خواهد شد

شوند کسانی که مکلف به تقاضاي ثبت شرکت  هاي داخلی که پس از تاریخ اجراي این قانون تشکیل می در مورد شرکت
  .این قانون محکوم به جزاي نقدي خواهند شد 2بوده و در موعد قانونی به تکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 

به موقع  1310خرداد ماه  15ثبت اسناد نسخ و این قانون از  241قانون تجارت و ماده  141و  66ماده دوازدهم ـ مواد 
  .شود اجرا گذارده می

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس 
  .شوراي ملی رسید

  راي ملی ـ دادگررئیس مجلس شو

 

 

 

 

 

 

 

 



 22/8/1352قانون ثبت شرکتها  10قانون اصالح بند پ ماده 

 قانون ثبت شرکتها 10قانون اصالح بند پ ماده 

 22. 8. 1352مصوب  

  :گردد به شرح زیر اصالح می 1346اصالحی قانون ثبت شرکتها مصوب آبان ماه  10بند پ ماده  -ماده واحده  

روستایی و سایر شرکتهاي تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات به تصویب رسیده باشد و شرکتهاي تعاونی  - پ 
کادر نیروهاي مسلح شاهنشاهی و واحدهاي اقتصادي تابع آن و شرکتهاي دولتی توسعه  همچنین سازمان تعاون و مصرف

  .باشند ثبتی معاف می کشاورزي و شرکتهاي دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق

در جلسه روز  14. 8. 1352ون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار مالحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه قان
  .هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید شنبه بیست و دوم آبان ماه یک سه

 عبداهللا ریاضی -رییس مجلس شوراي ملی  

 

 

 

   بعدي  با اصالحات 1310خرداد   شرکتها مصوب  ثبت  اجراي قانون  نظامنامه

 

  شود دایره  ثبت  باید در تهران  که  ایرانی  ثبت شرکتهاي  و همچنین  خارجی  شرکت هاي  کلیه  ثبت  ـ براي 1  ماده
  .خواهد شد  شرکتها تشکیل  ثبت  دایره  اسم  به  تهران  اسناد  ثبت  در اداره  مخصوصی

  : است  شود از قرار ذیل می  داده   خارجی  شرکتهاي  ثبت  تقاضاي  براي  که  مهلتی - 2ماده 

یا   امر تجاري  به  در ایران  یا نماینده  شعبه  وسیله به   نظامنامه  این  اجراي  در تاریخ  که  خارجی  شرکتهاي  به  ـ نسبت 1
  شرکتها تا شش  ثبت  قانون 5  ماده  مطابق  است  ممکن  مهلت  و این 1310  مهرماه 15دارند تا   اشتغال  و یا مالی  صنعتی

  .دیگر تمدید شود  ماه



  به  یا نماینده  شعبه  وسیله  به  بعد بخواهند در ایران  به 1310  خرداد ماه 15  از تاریخ  که  خارجی  شرکتهاي  به  ـ نسبت 2
  به  است  شرکت  عملیات  موضوع  که  امري  به  از اشتغال  د قبلبای  ثبت  کنند تقاضاي  مبادرت یا مالی   یا صنعتی  امر تجاري

  .آید  عمل

خواهد   عمل  شرکتها به  ثبت  باشد در دایره  داشته  در ایران  خارجی  شرکت  است  ممکن  نیز که  شعبی  کلیه  ـ ثبت 3  ماده
  .آمد

دارد و یا   امضا در ایران  حق  شرکت  از طرف  که  شخصی  سیلهو به   آن  یا شعب  خارجی  هر شرکت  ثبت  ـ اظهارنامه 4  ماده
  .خواهد شد  دارد تقدیم  تقاضا وکالت  این  مزبور براي  شخص از طرف   که  کسی  توسط  به

   است  الزم  اسناد ذیل  تقدیم  خارجی  هر شرکت  ثبت  ـ براي 5  ماده

  . ثبت  ـ اظهارنامه 1

  . شرکت  اساسنامهاز   مصدق  نسخه  ـ یک 2

  در ایران  مستقل  چند نماینده  شرکت  که  و در صورتی  در ایران  شرکت  عمده  نماینده  از اختیارنامه  مصدق  نسخه  ـ یک 3
  .از آنها  هریک  از اختیارنامه  مصدق  نسخه  باشد یک  داشته

  مقرر گردیده  و منظمی  صحیح  امتیازنامه  موجب به   نآ  عملیات  شرایط  باشد که  شرکتی  خارجی  شرکت  ـ هرگاه  تبصره
  .شود  نیز تسلیم  امتیازنامه  آن  مشعر بر صحت  امور خارجه  وزارت  با تصدیق  باید سواد امتیازنامه  بر اسناد فوق  عالوه

  باشد  ذیل  نکات  و داراي  شده  نوشته  فارسی  باید به  ثبت  ـ اظهارنامه 6  ماده

  . شرکت  کامل  امـ ن 1

  . و غیره  و مختلط  و ضمانتی  از سهامی  شرکت  ـ نوع 2

  . آن  صحیح  و آدرس  شرکت  ـ مرکز اصلی 3

  . شرکت  ـ تابعیت 4

  .تقاضا  در تاریخ  شرکت  ـ مقدار سرمایه 5

خود   و یا اساسنامه  شرکت  اصلی  مملکت  تجاري  و یا عرف  جاریه  قوانین  که  بر این  مشروط  شرکت  بیالن  ـ آخرین 6
  .باشد  را مقررکرده  شرکت  انتشار بیالن  شرکت



خود   اصلی  مملکت  قوانین  مطابق  تقاضاکننده  دار شرکت صالحیت  مقام  و در نزد کدام  تاریخ  و در چه  محل  ـ در چه 7
  . است  شده  ثبت

  .کند می  مبادرت  در ایران  مالییا   یا تجاري  امر صنعتی  نوع  چه  به  ـ شرکت 8

  . موجود است  ایران  از نقاط  در کدامیک  آن  ـ شعب 9

  در ایران  شرکت  مستقل  دارد نمایندگان  مستقل  چند نماینده  و اگر شرکت  کیست  در ایران  شرکت  عمده  ـ نماینده 10
  .هستند  اشخاصی  چه

  شرکت  به  مربوطه  ابالغات  کلیه  دریافت  و براي  بوده  در ایران  مقیم  که  ییا اشخاص  شخص  صحیح  و آدرس  ـ اسم 11
  .دارند  صالحیت

  این  ششم  فقره  مزبور مطابق  بیالن  که  را در صورتی  شرکت  بیالن  از آخرین  نسخه  یک  ساله  همه  که  این  ـ تعهد به 12
  .تها بدهدشرک ثبت  دایره  انتشار باشد به  قابل  ماده

  داشته  در ایران  مستقل  چند نماینده  و اگر شرکت  در ایران  آن  عمده  نماینده  و اختیارنامه  شرکت  ـ سواد اساسنامه 7  ماده
  یا اشخاصی  شخص  توسط  به  شرکت  باید در مرکز اصلی  شرکت  بیالن  آخرین  وهمچنین  نمایندگان  آن  باشد اختیارنامه

  .گردد  امضا دارند تصدیق  حق  شرکت  از طرف  که

  سیاسی  و نماینده  شده  امضا در آنجا واقع  که  دار مملکتی صالحیت   مقامات  تصدیق  باید به  یا اشخاص  شخص  آن  امضاي
  .برسد  در ایران  شرکت  متبوع  دولت  یا قنسولی  سیاسی  مزبور و یا نماینده در مملکت   ایران  یا قنسولی

   است  الزم  ذیل  مدارك  تقدیم  خارجی  هر شرکت  شعبه  ثبت  ـ براي 8  ادهم

  . فارسی  به  ثبت  ـ اظهارنامه 1

  . در ایران  خود شرکت  سند ثبت  ـ سواد مصدق 2

  . است  مدیر شعبه  که  نماینده)  نامه(از اختیار   ـ سواد مصدق 3

سواد   تقدیم  صورت  آید در این  عمل  به  خود شرکت  ثبت  تقاضاي  در ضمن  شعبه  ثبت  تقاضاي  است  ـ ممکن  تبصره
 .نخواهد بود الزم   خود شرکت  سند ثبت  مصدق

  که  و یا نمایندگانی  شده  ثبت  با خود شرکت 6  ماده  آنها مطابق  اسم  که  یا نمایندگانی  بر نماینده  ـ اگر عالوه 9  ماده
  در ایران  خارجی  شرکت  است  رسیده  ثبت  به  شعبه  ثبت  در موقع 8  ماده  آنها مطابق  و اسم  را داشته  شعبه  مدیریت



  اسامی  ثبت  شود معذالک  مزبور نیز باید ثبت  نمایندگان  دارند اسم  آن  امضا از طرف  حق  باشد که  داشته  نمایندگانی
  . نیست  اجباري  و غیره  و وکیل  محاسب  امضا دارند از قبیل  حق  جز که  مستخدمین

تغییر نیز باید   تغییر یابد این  شش  ماده 11و  10و  8و  5و  4و  3و  2و  1  مذکور در فقره  از نکات  یکی  ـ هرگاه 10  ماده
  .برسد ثبت   به  اسناد تهران  ثبت  در اداره

مزبور نیز   نمایندگان  و یا تعیین  شعب  شود تاسیس  ینمع  جدیدي  و یا نمایندگان  تاسیس  جدیدي  ـ اگر شعبه 11  ماده
  .شود ثبت  اسناد تهران  ثبت  باید در اداره

  ثبت  دایره  را به  خود باید اسناد ذیل  سمت  ثبت  از براي  مقام  تغییر یابد قائم  در ایران  شرکت  عمده  ـ اگر نماینده 12  ماده
  کند  شرکتها تقدیم

  .باشد  شخصا امضا کرده  که  فارسی  زبان به  ـ اظهارنامه 1

  .7  ماده  مطابق  ـ سواد اختیارنامه 2

  و یا یک  شده  تهیه  فارسی  گردد باید به  ها منضم  تقاضانامه  به  است  الزم  مواد فوق  مطابق  که  اوراقی  ـ کلیه 13  ماده
  .شود  آن ضمیمه  فارسی  به  از آن  مصدق  ترجمه

  مزبور باید در این  خواهد بود و شرکتهاي  خارجی  شرکتهاي  ثبت  براي  شرکتها دفتر مخصوصی  ثبت  ـ در دایره 14  ماده
  .شوند  ثبت  ترتیبی  نمره تقاضا و در تحت   ترتیب  دفتر به

  شعب  شود و کلیه  داده  سفید تخصیص  صفحه 4  الاقل  هر شرکت  ثبت  باید براي  فوق  ـ در دفتر مذکور در ماده 15  ماده
  که  تدریجی  برسد به  ثبت  به  نظامنامه  این  باید مطابق  که  تغییراتی  گردد و همچنین می  آن  ثبت  تقاضاي  که  شرکت
  .خواهد شد ثبت   فوق  مذکوره  و در صفحات  خود شرکت  ثبت  شود ذیل می  حاصل

  مخصوصی  باید دوسیه  خارجی  هر شرکت  ، براي مقرر است 15  ماده  طبقبر   که  سفیدي  بر صفحات  ـ عالوه 16  ماده
. خواهد شد  داده  تخصیص  لفافه  یک  در ایران  آن  از شعب  و هریک  خود شرکت  مزبور براي  در دوسیه. شود  داده  تشکیل

از   نسخه  یک  از آن  پس. گردد می  ضبط  آن  یا شعبه  شرکت  مخصوص  در لفاف  است  آن  ضمیمه  که  و هر سندي  اظهارنامه
باشد   آن  یا نماینده  یاشعبه  شرکت  آن  به  راجع  که  اوراق  کلیه  باشد و همچنین  تغییرات  به  راجع  که  دیگري  هر اظهارنامه

  .خواهد شد  خود ضبط  مخصوص  مزبور و در لفاف  در دوسیه

  .بدهد  اظهارنامه  وصول  با قید تاریخ  رسیدي  هر اظهارنامه  ايشرکتها باید بر  ثبت  ـ دایره 17  ماده



  به  آن  یا شعبه  شرکت  مشعر بر ثبت  اسناد باید تصدیقی  ثبت  اداره  آن  از شعب  و هر یک  شرکت  از ثبت  ـ پس 18  ماده
  باشد  ذیل  مراتب  مزبورباید حاوي  تصدیق. بدهد  تقاضا کننده

  . رکتش  کامل  ـ نام 1

  . و غیره  و مختلط  و ضمانتی  از سهامی  شرکت  ـ نوع 2

  . آن  صحیح  و آدرس  شرکت  ـ مرکز اصلی 3

  . شرکت  ـ تابعیت 4

  .تقاضا  در تاریخ  شرکت  ـ مقدار سرمایه 5

خود   اصلی  مملکت  نینقوا  مطابق  تقاضاکننده  دار شرکت صالحیت  مقام  و در نزد کدام  تاریخ  و در چه  محل  ـ در چه 6
  . است  شده  ثبت

  .کند می  مبادرت  در ایران  یا مالی  یا تجاري  امر صنعتی  نوع  چه  به  ـ شرکت 7

  . ثبت  ـ تاریخ 8

  . اسناد مملکتی  ثبت  مدیر کل  ـ امضاي 9

  .نیز قید شود  شعبه  محل  نامه  تصدیق در  فوق  بر مراتب  باشد باید عالوه  شعبه  ثبت  به  راجع  تصدیق  ـ هرگاه  تبصره

  که  اسناد محلی  ثبت  اداره  به  ثبت  کل  اداره  باید توسط  خارجی  شرکت  هر شعبه  ثبت  از تصدیق  ـ سواد مصدق 19  ماده
  ابتدایی  دفتر محکمه  اسناد نباشد سواد مزبور به  ثبت  محل  گردد و اگر در آن  شود ارسال و یا می  در آنجا دایر بوده  شعبه

  .خواهد شد  فرستاده  محل  آن

  خرج  را به  ذیل  شرکتها باید مراتب  ثبت  ، دایره آن  یا شعبه  خارجی  هر شرکت  ثبت  از تاریخ  ماه  یک  ـ در ظرف 20  ماده
  منتشر نماید  عدلیه  وزارت  نتعیی  به  تهران  یومیه  هاي از روزنامه   و یکی  عدلیه  وزارت رسمی   در مجله  خود شرکت

  . شرکت  اساسنامه  ـ خالصه 1

  .آنها  همه  باشد اسم  داشته  مستقل  چند نفر نماینده  در ایران  و اگر شرکت  در ایران  شرکت  عمده  نماینده  ـ اسم 2

  .امضا دارند  حق  شرکت  از طرف  که  اشخاصی  ـ اسم 3

  .دارند  صالحیت  شرکت  به  مربوطه  ابالغات  کلیه  دریافت  براي  که  در ایران  مقیم  یا اشخاص  شخص  ـ اسم 4



در آنجا دایر   شرکت  شعبه  نیز منتشر شود که  محلی  هاي از روزنامه   باید در یکی  فوق  مذکور در ماده  ـ مراتب 21  ماده
و با قید   تهران  یومیه  هاي  از روزنامه  انتشار باید در یکی  نباشد این  روزنامه  محل شود و اگر در آن  می  و یا تاسیس  بوده
  .آید  عمل  به  است  شعبه  کدام  به  مربوط  که  این

  .خواهد آمد  عمل  به  خود شرکت  خرج  شرکتها و به  ثبت  دایره  توسط  نیز به  ماده  مذکور در این  انتشارات

  نظامنامه  شرکتها و این  ثبت  در قانون  و در مواعد مقرره  را با شرایط  ثبت  مهاظهارنا  که  خارجی  ـ هر شرکت 22  ماده
  مندخواهد شد بهره   ذیل  نماید از مهلت هاي  تقدیم

  ثبت  به  راجع  اظهارنامه  و در ضمن  بوده  تجارت  مشغول  در ایران  که  نمایندگانی  و اسم  شعب  ثبت  تقاضاي  ـ براي  الف
  . خود شرکت  ثبت  از تاریخ  ماه  باشد یک  نشده  تقدیم  آنها اظهارنامه  به  نسبت  تخود شرک

گردند   و یا معین  تشکیل  در ایران  خود شرکت  بعد از ثبت  است  ممکن  که  یا نمایندگانی  شعب  ثبت  تقاضاي  ـ براي  ب
  .آنها یا تعیین   تشکیل  از تاریخ  ماه  یک

  عمده  نماینده  جمله  از آن  دارد که  در ایران  که  یا نمایندگانی  شرکت  در شعب  حاصله  تغییرات  ثبت  ايتقاض  ـ براي  ج
  کلیه  دریافت  براي  که  یا اشخاصی  تغییر شخص  براي  و همچنین  است  در ایران  دیگرشرکت  مستقل  و نمایندگان  شرکت
  .تغییر  از تاریخ  د دو ماهدارن  صالحیت  شرکت  به  راجعه  ابالغات

و   اقصی  شرق  استثناي  در آسیا به  شرکت  تغییر، اگر مرکز اصلی  از تاریخ  ماه  سه  در خود شرکت  حاصله  تغییرات  د ـ براي
  .باشد  اگر در سایر ممالک  باشد و چهار ماه شمالی   یا در اروپا و یا آمریکاي

  خارجی  شرکت  که  است  کسی  شرکتها مذکور است  ثبت  در قانون  که  خارجی  شرکت  هعمد  ـ مقصود از نماینده 23  ماده
  .شود می  محسوب  خود شرکت  ، تعهدات شرکت   نمایندگی  سمت  و تعهدات او به  داده  او اختیار الزم  به

  به  ساله  باید همه  قانون  این  شش  ماده  دوازده  فقره  مطابق  نیز که  شرکت  سالیانه  در مورد بیالن 7  ماده  ـ مقررات 24  ماده
  .خواهد شد  شود رعایت  شرکتها تسلیم  ثبت  دایره

 15در   که  ایرانی  آید و در مورد شرکتهاي  عمل  به  تجارت  قانون  مقررات  باید مطابق  ایرانی  شرکتهاي  ـ ثبت 25  ماده
  مهلت  ثبت  براي 1310  شرکتها تا آخر شهریور ماه  ثبت  قانون  دوم  ماده  ابقباشند مط  نرسیده  ثبت  به 1310  خردادماه

  .مزبور تمدیدشود  ماده  مطابق  است  ممکن  مهلت  این. خواهد شد  داده

از  تواند می  نفعی  آزاد و هر ذي  مردم  عموم  براي  و خارجی  از ایرانی  شرکتها اعم  دفاتر ثبت  به  ـ مراجعه 26  ماده
  .کند  تحصیل  سواد مصدق  آن  مندرجات



قبال از   که  نمایند مگر این  عملیات  به  اقدام  توانند در ایران نمی  و خارجی  از ایرانی  عمر اعم  بیمه  ـ شرکتهاي 27  ماده
  .باشند  رسیده  ثبت  و بعد به  کرده  اجازه  تحصیل  دولت

  فارسی  زبان  را به  بیمه  به  مربوطه  قراردادهاي  مکلفند کلیه  و خارجی  از ایرانی  و اعم  قبیلاز هر   بیمه  ـ شرکتهاي 28  ماده
  . خواهد داشت  سندیت  فارسی  متن  فقط  ایرانی  شدگان  بیمه  نمایند و در مقابل تنظیم   فارسی  زبان  به  یا با ترجمه

  .بعد منعقد گردد  به 1310  اسفندماه  از اول  خواهد شد که  رعایت  اي بیمه   در مورد قراردادهاي  ماده  مفاد این

  باید در خارجه  خسارت  حدوث  در صورت  آن  وجه  صادر ولی  در ایران  که  بحري  بیمه  مکرر ـ قراردادهاي 28  ماده
  .صادر نمود  ر فارسیغی  زبان  به  توان مذکور را می  و قراردادهاي  نبوده  قبل  ماده  شود تابع  پرداخته

  استثناي  مزبور به  شرکتهاي  ثبت  است  مقرر نشده  مخصوصی  نظامنامه  بیمه  شرکتهاي  براي  که  ـ مادام 29  ماده
  .خواهد بود  نظامنامه  شرکتها و این ثبت   قانون  مقررات  مطابق  بیمه  شرکتهاي

  تادیه  اظهارنامه  تسلیم  شود باید در حین شرکتها اخذ می  ثبت  قانون 10  ماده  موجب  به  شرکتها که  الثبت ـ حق  30  ماده
  .گردد

  . شده  ملغی 32و  31مواد 

  .خواهد شد  اجرا گذاشته  موقع  به 1310  خردادماه 15  از تاریخ  نظامنامه  ـ این 33  ماده

 15  مورخ 7044  نمره  مقررات  شود و مطابق آنها نمی  تاجر به  اطالق  جز که  کسبه  بین  منعقده  ـ شرکتهاي 34  ماده
  مقررات  قرارداد مطابق  عنوان  و به  نبوده  تجارتی  اند در عداد شرکتهاي شده  و تعیین  تشخیص عدلیه   وزارت 1311خرداد 
  .برسد  ثبت  باید به  اسناد در دفاتر اسناد رسمی  ثبت  قانون

  فرعی  شرکتهاي  سهام  شود، اگر اکثریت می  داده  تشکیل  شرکت  یک  از طرف  که  فرعی  ايـ در مورد شرکته  الحاقی  ماده
  .خواهد بود  اصلی  شرکت  شعبه  در حکم  ثبت  از حیث  فرعی  هر شرکت  است  اصلی  شرکت  به  متعلق

ماخوذ   اصلی  شرکت  از سرمایه  فقط  الثبت باشد حق   اصلی  شرکت  به  متعلق  فرعی  شرکت  سهام  تمام  که  در صورتی
اخذ خواهد   جداگانه  الثبت  حق  قسمت  نباشد از آن  اصلی  شرکت  به  متعلق  فرعی  شرکت  از سهام  گردد اگر قسمتی می
  .شد

 

 شود لغو می  وزیر عدلیه 1311 3 15  مورخ 7044  شماره  ، نظامنامه نظامنامه  این  اجراي  از تاریخ



 :مقررمیدارد 1311اردیبهشت  13قانون تجارت مصوب  585و  584نظر به مواد 

  

  مقدمه

قانون تجارت کلیه تشکیالت و موسساتی است  584مقصود از تشکیالت و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده  -  1ماده 
تشکیل می شود اعم از آن که موسسین که براي مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یاادبی یا امور خیریه و امثال آن 

  .و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند

تشکیالت و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، کانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی  -تبصره 
  .سات مزبور ممکن نخواهد بوداتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیالت دولتی و کشوري دارد از طرف موس

  .تشکیالت و موسسه مزبور از لحاظ انطباق با مقررات این آئین نامه به دو قسمت می شوند - 2ماده 

  .موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد - الف 

. تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشدموسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادي و  - ب 
  .مانند کانونهاي فنی و حقوقی و غیره

ثبت تشکیالت و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی آن به  - 3ماده 
  .عمل خواهد آمد

از کشور به ثبت رسیده است فقط در تهران در اداره ثبت  ثبت موسسات و تشکیالت غیر تجارتی که در خارج -تبصره 
  .شرکتها به عمل خواهد آمد

موسسات و تشکیالت غیر تجارتی خارجی ثبت نشده که در ایران داراي فعالیت هستند موظف می باشند از  -  4ماده 
  .تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف دو ماه طبق مقررات مربوطه تقاضاي ثبت نمایند

 آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجاري 4اق یک تبصره به ماده الح

  8/11/47 962/33شماره 

اضافه  1337آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجارتی مصوب پنجم آذرماه سال  4تبصره ذیل به ماده 
  .میگردد



ضاي ثبت این قبیل مؤسسات و تشکیالت مراتب را با ذکر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به محض وصول تقا: تبصره
خصوصیات به وزارت امور خارجه اعالم میدارد و پس از موافقت آن وزارتخانه طبق مقررات اقدام به ثبت آنها خواهد 

  .نمود

  وزیر دادگستري

  در تسلیم اظهار نامه و ثبت مجامع و موسسات غیر تجارتی -فصل اول 

مه ثبت تشکیالت و موسسات مزبور باید در دو نسخه به زبان فارسی تنظیم شده و داراي تاریخ و امضاء اظهار نا - 5ماده 
  :حاوي نکات ذیل باشد

  اسم و اقامتگاه و تابعیت و موضوع موسسه و مراکز و شعب آن - الف 

  .اسم و اقامتگاه و شهرت اشخاصی که براي اداره کردن موسسات و تشکیالت معین شده اند -ب 

  .اسم و اقامتگاه و تابعیت وکیل در صورتی که اظهار نامه وسیله وکیل تنظیم شده باشد - ج 

تاریخ ثبت و محل و شماره ثبت نام کشوري که موسسه در آن به ثبت رسیده در صورتی که موسسات یا تشکیالت  -د 
  .مذکور در خارج از ایران به ثبت رسیده باشد

  .تعیین ضمائم اظهار نامه -ه 

  :لظهار نامه باید داراي ضمائم زیر باشد - 6ماده 

  .نسخه اصلی یا رونوشت وکالتنامه در صورتی که تقاضا به توسط وکیل داده شده باشد - الف 

رونوشت گواهی شده تصدیق کشوري که موسسات یا تشکیالت مزبور در آنجا به ثبت رسیده بانضمام ترجمه مصدق  - ب 
  .آن به فارسی

  .سخه اساسنامه و دو نسخه ترجمه مصدق آن در صورتیکه اصل اساسنامه به زبان خارجی باشددو ن - ج 

  .در صورت مجلس مجمع عمومی مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانیکه حق امضاء دارند -د 

این آئین نامه  2یک نسخه اجازه نامه حاصله از شهر بانی در صورتیکه موضوع ثبت طبق مدلول ردیف الف از ماده  -ه 
  .باشد

  .رسید پرداخت حق الثبت - ز 



روز بعد از وصول اظهار نامه معلوم گردد که تقاضاي ثبت داراي نواقصی می باشد دفتر  15در صورتیکه ظرف  -  7ماده 
کتها به متقاضی اخطار می کند که نواقص را ظرف مدت پانزده روز رفع کند و چنانچه در ظرف مدت اداره ثبت شر

تقاضاي ثبت غیر قابل قبول باشد رئیس اداره ثبت شرکتها اقدام به رد «مذکور اقدامی براي رفع نواقص نکند و یا اصوال 
  .شدآن خواهد کرد در شهرستانها این اقدام بر عهده ادارات ثبت می با

در صورتی که تقاضاي ثبت قبول شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و ورقه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا  - 8ماده 
کننده داده می شود و خالصه آن نیز به خرج متقاضی در روزنامه اسمی و یکی از روزنامه هاي کثیر االنتشار براي اطالع 

  .عموم منتشر خواهد گردید

تشکیالت مذکور باید کلیه تغییراتی که در مواد اساسنامه و یا اشخاصیکه حق امضا دارند و یا  موسسات و - 9ماده 
اقامتگاه قانونی آنها پیدا می شود ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اطالع دهند و مادام که اطالع نداده اند استناد به آن 

  .تغییرات در مقابل اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود

 

  در انحالل تشکیالت و موسسات غیر تجارتی -م فصل دو

در صورت انحالل موسسات و تشکیالت مذکور در این آئین نامه هر گاه انحالل اختیاري باشد تصفیه امور آن  - 10ماده 
بع توسط مدیر آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتیکه در اساسنامه متصدي امر تصفیه و 

یب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحالل یک نفر را براي تصفیه انتخاب کرده و حدود ترت
  .اختیارات او را معین کند

در صورتیکه موسسه به موجب حکم محکمه منحل کردید و در اساسنامه متصدي امور تصفیه معین نشده  - 11ماده 
نفر را براي تصفیه معین می کند و در این قبیل موارد تصفیه امور مربوطه بر باشد محکمه در ضمن حکم انحالل یک 

  .طبق قانون تجارت و تصفیه امور شرکتها خواهد بود

  حق الثبت تشکیالت و موسسات غیر تجارتی -فصل سوم 

  لغو شده 12ماده 

  و تبصره آن لغو شده 13ماده 

این آئین نامه پس از ده روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور قابل اجرا خواهد بود و آئین نامه شماره  - 14ماده 
 .نسخ می شود 1315مرداد  20مورخ  15409



  1340نامه ثبت شرکتها مصوب اصالحیه طرح اصالحی آئین

 

 27/2/1386 1942/86/1شماره

 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

معاونت محترم قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك  22/6/1386ـ  5937/1تصویرنامه شماره  به پیوست
تبصره که در  3ماده و  10حاوي  1340نامه ثبت شرکتها مصوب  کشور به همراه یک نسخه اصالحیه طرح اصالحی آیین

ر گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضاییه نیز قرا 24/2/1386تاریخ 
  .گردد ارسال می

 رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه

 

  22/2/1386 5937/1شماره

 برکاته اهللا هاشمی شاهرودي دامت حضرت آیت

 ریاست معظم قوه قضائیه

قانون  44جانبه اصل  راي دقیق و همهرساند در پی تأکیدات مقام معظم رهبري جهت اج احتراماً به استحضار عالی می
تواند در راستاي اوامر مقام معظم رهبري، نقش برجسته ایفاء نماید،  هاي فعالیت این سازمان که می اساسی، از جمله حوزه

اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی که از جنبه ثبت شرکتها نقش مهمی در هویت بخشی حقوقی به نهادهاي 
هاي سرگردان و از حیث مالکیت صنعتی نیز به  ل ایجاد امنیت اقتصادي و جذب و پایدار ساختن سرمایهاقتصادي و بالمآ

هاي صنعتی و عالئم تجاري، حمایت  لحاظ تأثیر شگرف مقوالت مالکیت فکري همچون اقتصادي کردن اختراعات، طرح
افیایی کاال و تأثیر مستقیم آن برافزایش هاي جغر حقوقی از تجار و بازرگانان صاحب عالئم تجاري، حمایت از نشانه
المللی و همچنین مفاهیم بکري نظیر منابع ژنتیک،  صادرات کاالهاي غیرنفتی، تسهیل رقابت تجار ایرانی در بازارهاي بین

برداري از منابع خدادادي و مواهب طبیعی و نیروهاي انسانی خالق و فکور و  فولکلور و دانش سنتی بر شناسایی و بهره
هاي اقتصادي مورد  اثرگذاري مستقیم انکارناپذیر آن بر شناسایی و ایجاد منابع جدید جذب سرمایه و تحویل در حوزه

هاي کارشناسی به نظر رسید که حفظ  شناسایی و اخیراً مورد توجه ویژه این سازمان قرار گرفته است لیکن در بررسی
مخوانی نداشته و جهت سرعت بخشیدن به اجراي منویات مقام معظم تشکیالت فعلی اداره کل مزبور با واقعیات اجرایی ه

اداره کل بتوان باالخص در حوزه مالکیت صنعتی و نقش و  2رهبري ضرورت دارد تا با تقسیم و تبدیل اداره کل فعلی به 



قابل توجهی را  هاي خارجی، اقدامات جدید و گذاري و جذب سرمایه جایگاه ویژه مالکیت معنوي در ایجاد امنیت سرمایه
هاي این سازمان جهت انتزاع اداره مالکیت صنعتی از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت  لذا متعاقب پیگیري. سامان بخشید

موافقت خود را با  29/11/1385مورخ  194000/624ریزي کشور به موجب نامه شماره  صنعتی، سازمان مدیریت و برنامه
مؤسسات غیرتجاري و اداره کل مالکیت صنعتی اعالم داشته که بدین لحاظ طرح اداره کل ثبت شرکتها و  2تشکیل 

لذا . باشد وزارت دادگستري جهت اجراي تشکیالت جدید نیازمند اصالح می 1340نامه ثبت شرکتها مصوب  اصالحی آئین
کل ثبت شرکتها و  نویس اصالحیه طرح مذکور تقدیم تا در صورت تصویب از تاریخ ابالغ، موجبات تبدیل اداره پیش

  .الذکر فراهم آید اداره کل فوق 2مالکیت صنعتی به 

 معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور

  حسینعلی امیري

 

  

  1340نامه ثبت شرکتها مصوب اصالحیه طرح اصالحی آئین

المللی معروف به پاریس براي حمایت مالکیت صنعتی و  نظر به قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین
و قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به اصالحات به عمل آمده در  1337اسفند  10تجارتی و کشاورزي مصوب 

قانون  45و  23، مواد 1310ع به ثبت شرکتها مصوب خرداد قانون راج 9، ماده1377آبان  17کنوانسیون مزبور مصوب 
، 1311قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه  585و  582، 17، 16، 11، مواد 1310ثبت عالئم و اختراعات مصوب تیرماه 

ی هاي بعدي، قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگ با اصالحیه 1337نامه ثبت تشکیالت و مؤسسات غیرتجاري مصوب  آئین
هیئت وزیران، قانون تشویق و حمایت  1378نامه اجرایی آن مصوب  و آئین 1376شرکتهاي خارجی مصوب 

هیئت وزیران، قانون حمایت از  1381نامه اجرایی آن مصوب  و آئین 1380هاي خارجی مصوب اسفند گذاري سرمایه
هاي جغرافیایی مصوب  حمایت از نشانهقانون  16نامه موضوع ماده  و آئین 1383هاي جغرافیایی مصوب بهمن  نشانه

ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 29/11/1385ـ  194000/624رئیس قوه قضائیه و با توجه به ابالغیه شماره  1384
  :دارد موضوع تشکیالت تفصیلی اداره کل مالکیت صنعتی، مقرر می

ن ثبت اسناد و امالك کشور از تاریخ ابالغ این مصوبه، ـ اداره کل ثبت شرکتهاي و مالکیت صنعتی وابسته به سازما1ماده
  .گردد تبدیل می» اداره کل مالکیت صنعتی«و » اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري« 2به 

  :ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري داراي وظایف زیر خواهدبود2ماده



  .رانی حوزه تهران و تغییرات بعدي آنالف ـ ثبت شرکتهاي تجارتی و مؤسسات غیرتجارتی ای

  .ب ـ ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدي آن

  .ج ـ پلمپ دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران

  .د ـ ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهاي خارجی در ایران و تغییرات بعدي آن

 هـ ـ ثبت موسسات خارجی در ایران

  .مؤسسات غیرتجارتی در شرف ثبت سراسر کشوروـ تعیین نام شرکتهاي خارجی و 

  :ـ اداره کل مالکیت صنعتی نیز داراي وظایف زیر خواهد بود3ماده

هاي  هاي صنعتی و نمونه ها و اشکال و مدل هاي جغرافیایی، اختراعات، نام تجاري، طرح الف ـ ثبت عالئم تجارتی، نشانه
  .ها باشد و ثبت تغییرات بعدي آن زمند ثبت میاشیاء مصرفی و دیگر مصادیق مالکیت صنعتی که نیا

هاي مرتبط با موضوعات مندرج در بند فوق که دولت جمهوري اسالمی ایران آنها را  ب ـ اجراي معاهدات و کنوانسیون
   .پذیرفته و به آنها ملحق شده و یا خواهدشد

و  1310ئم و اختراعات مصوب اول تیرماه قانون ثبت عال 7و  6ـ ادارات کل مزبور حسب مورد براي اجراي مواد 4ماده
همچنین رسیدگی به تقاضاهاي ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري، عنوان شعبه مخصوص دادگاه عمومی تهران را 

نامه اتخاذ تصمیم  این آئین 3و  2هاي مرتبط با موضوعات مندرج در مواد  داشته و نسبت به قبول یا رد اظهارنامه
  .خواهدنمود

توانند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به معاونین و رؤساي ادارات تابعه تفویض  مدیران ادارات کل مزبور، می ـ 5ماده
   .نمایند

   .نماید تبصره ـ گواهی نامه ثبت اختراع را صرفاً مدیرکل مالکیت صنعتی امضاء می

وظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی، با ـ اداره کل مالکیت صنعتی عالوه بر انجام وظایف قانونی محوله، م 6ماده
المللی کشور، پیشنهادهاي الزم و قانونی مرتبط را به  در نظر گرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع اقتصادي و تعهدات بین

  .کمک کارگروه مشورتی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور ارائه نماید



هاي دادگستري، امور خارجه، جهاد  ر نمایندگان اداره حقوقی قوه قضائیه و وزارتخانهـ کارگروه مشورتی با حضو 7ماده
کشاورزي، بازرگانی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع و 

  .شود ور تشکیل میمعادن ایران، به دعوت و ریاست مدیرکل مالکیت صنعتی در محل اداره کل مزب

 (N.G.O) هاي غیردولتی ها، مؤسسات، سازمان توان از نمایندگان سایر وزارتخانه ـ به تشخیص کارگروه، می1تبصره

کارشناسان و اشخاص مطلع براي شرکت در جلسات دعوت نمود ولی اتخاذ تصمیم نهایی در هر موضوع با اعضاء ثابت 
  .کارگروه مشورتی خواهدبود

الزحمه  هاي کارشناسی و پیشنهادهاي الزم و قانونی کارگروه مزبور مستلزم پرداخت حق صورتی که بررسی ـ در2تبصره
باشد پس از تأیید معاونت امور اسناد سازمان از محل اعتبارات سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تأمین و پرداخت 

  .خواهدشد

رسانی مناسب درحوزه مالکیت  تبی خواهدبود که ضمن اطالعـ اداره کل مالکیت صنعتی داراي نشریه رسمی مر 8ماده
هاي صنعتی، عالئم تجاري و خدماتی،  ها و اشکال و مدل هاي اشیاء مصرفی، طرح معنوي، مشخصات اختراعات و نمونه

عکس هاي مربوطه در آن من نامه هاي جغرافیایی و سایر مصادیق مالکیت صنعتی ثبت شده و اسامی دارندگان گواهی نشانه
  .خواهدشد

ـ اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري در تهران و واحدهاي ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و امالك 9ماده
   .باشند استانها، در ثبت شرکتنامه، قائم مقام دفاتر اسناد رسمی می

نامه، در  این آئین 2ماده» و» «هـ» «د«ـ وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري به استثناء بندهاي 10ماده
کلیه واحدهاي ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدي مخصوصی که از سوي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

   .شود، انجام خواهدشد تعیین می

به تأیید و تصویب ... تاریختبصره به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، در  3ماده و  10نامه مشتمل بر  این آئین
 .رئیس قوه قضائیه رسیده است

  

  

  

  



 »مقررات راجع به پلمب دفاتر تجارتی«آئین نامه 

  10/3/1311 – 6566شماره 

  

   :مقرر می دارد 1311قانون تجارت، مصوب اردیبهشت ماه  11نظر به ماده 

ه اداره کل ثبت معین می نماید در دایره ثبت امضا و پلمپ کردن دفاتر تجارتی در تهران توسط نماینده اي ک -1ماده 
  .شرکت ها و عالیم تجارتی و اختراعات به عمل می آید

در والیات امضا و پلمپ دفاتر به عهده نماینده اي است که اداره ثبت معین می کند ودر صورتیکه اداره ثبت  -2ماده 
جارت مقرر است با رعایت ترتیب به عهده رئیس قانون ت 11تاسیس نشده باشد، انجام وظیفه اي که به موجب ماده 

 .محکمه ابتدایی یا امین صلح خواهد بود که در این مورد به سمت نمایندگی اداره ثبت اقدام می نمایند

 

 

 

 قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهاي خارجی

21/8/1376  

  قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهاي خارجی 

شوند، مشروط به عمل متقابل از  شرکتهاي خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می -ماده واحده  
شود در چهارچوب قوانین  هائی که توسط دولت جمهوري اسالمی ایران تعیین می توانند در زمینه می سوي کشور متبوع، 

  .اقدام کنند و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود

نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائی با هماهنگی سایر مراجع ذیربط  آئین - تبصره 
  .رسید تصویب هیات وزیران خواهد به

 21. 8. 1376تاریخ تصویب  

 28. 8. 1376تاریخ تایید شوراي نگهبان  



  صنعتی جمهوري اسالمی ایران -تجاري ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد  

  - 4/2/1374   

 ثبت عالئم و اختراعات و شرکتها -تجارت  -بیمه  -اتباع خارجه  

 دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري، صنعتی -ریاست جمهوري  

ار تفویضی هیأت با توجه به اختی 137424صنعتی در جلسه مورخ  -اکثریت وزراي عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  
چگونگی اداره  » قانون) 22(و به استناد ماده ) 713. 1373ه مورخ  30ت 16632. نامه شماره موضوع تصویب (وزیران 

هاي صنعتی  ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت - 7. 6. 1372مصوب  -«صنعتی جمهوري اسالمی ایران  - مناطق آزاد تجاري 
  :جمهوري اسالمی ایران را به شرح زیر تصویب نمودندصنعتی  -و معنوي در مناطق آزاد تجاري 

 » صنعتی جمهوري اسالمی ایران -ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري   «

 تعاریف -فصل اول  

  :رود هاي زیر به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به کار می نامه واژه در این تصویب - 1ماده  

 کشور جمهوري اسالمی ایران: کشور - 1 - 1

 صنعتی - هر یک از مناطق آزاد تجاري : منطقه - 1 - 2

  .اند صنعتی است که به موجب قانون تأسیس شده - سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاري : سازمان - 1 - 3

 شوراي اسالمیمجلس  7. 6. 1372صنعتی مصوب  -قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري : قانون - 1 - 4

  .صنعتی جمهوري اسالمی ایران -شوراي عالی مناطق آزاد تجاري : شوراي عالی - 1 - 5

 - هاي صنعتی و معنوي هر یک از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري  مرجع ثبت شرکتها و مالکیت: واحد ثبتی - 1 - 6
  .صنعتی

  :شعبه شرکت یا مؤسسه - 1 - 7

حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا مؤسسه اصلی که در خارج از منطقه شخص : شعبه یک شرکت یا مؤسسه 
باشد و این شخص حقوقی تازه  سهام آن متعلق به شرکت یا مؤسسه مذکور می ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت

  .شود تأسیس، شرکت یا مؤسسه فرعی آن محسوب می



یا مؤسسه، شخص حقوقی است که آن شرکت یا مؤسسه به آن نماینده یک شرکت : نماینده شرکت یا مؤسسه - 1 - 8
در سمت نمایندگی شرکت یا مؤسسه، تعهدات شرکت یا مؤسسه اختیاردهنده  اختیارات الزم را داده است و تعهدات آن

  .شود محسوب می

 ایجاد و وظایف واحد ثبتی: فصل دوم 

هاي صنعتی و معنوي در آن منطقه، واحدي را  ها و مالکیتسازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت - 2ماده  
  .کند صنعتی معنوي تأسیس می هاي به نام واحد ثبت شرکتها و مالکیت

  :وظایف واحد ثبتی عبارتند از - 3ماده  

  .ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاري ایرانی و خارجی - 3 - 1

  .ثبت عالیم و اسامی تجاري و صنعتی - 3 - 2

  .ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی - 3 - 3

  .ثبت دفاتر تجاري بازرگانان - 3 - 4

  .پلمپ دفاتر تجاري و غیر تجاري واقع در حوزه هر منطقه - 3 - 5

  .نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد ثبت بانکها و مؤسسات اعتباري با رعایت آیین - 3 - 6

  .بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد ثبت شرکتهاي - 3 - 7

 هاي صنعتی و معنوي تشریفات قانونی ثبت شرکتها و مالکیت: فصل سوم 

اي که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت  هر شرکت یا مؤسسه - 4ماده  
  .شود شده در منطقه محسوب می

نامه هر شرکت یا مؤسسه خارجی براي این که بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی  جراي این تصویباز تاریخ ا -  1تبصره  
به  -مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاري آن کشور  هاي اقتصادي در منطقه به فعالیت

حسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت م شرکت قانونی -تصدیق نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در آن کشور 
  .رسیده باشد



نامه در منطقه به وسیله شعبه یا نمایندگی به  هر شرکت یا مؤسسه خارجی که در تاریخ اجراي این تصویب - 2تبصره  
در غیر . مایدنامه تقاضاي ثبت ن در ظرف سه ماه از تاریخ اجراي این تصویب فعالیتهاي اقتصادي اشتغال داشته باشد باید

متضامناً مسئول جبران خسارت وارد  این صورت شرکت مذکور اعتبار قانونی نداشته و مؤسسین آن در قبال اشخاص ثالث
  .شده خواهند بود

توانند در واحد ثبتی منطقه  انواع شرکتها و مؤسسات غیر تجاري مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می - 5ماده  
در هر حال تأسیس و فعالیت شرکتها تحت قوانین . فعالیت آنها قانونی باشد ند مشروط بر آن که موضوعبه ثبت برس

  .پذیر است موضوعه امکان

تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی  -  6ماده  
در غیر . نامه در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسانند بینی شده در این تصویب پیش وضعیت خود را با ارائه مدارك و اسناد

  .جلوگیري خواهد نمود این صورت مرجع صالح به تقاضاي سازمان از ادامه فعالیت اشخاص مزبور

  :آمدثبت شرکت و مؤسسه در منطقه با ارائه مدارك و اسناد زیر به واحد ثبتی منطقه به عمل خواهد  - 7ماده  

  .اظهارنامه ثبت - 1

  .اساسنامه شرکت - 2

  .صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین - 3

  .صورتجلسه اولین جلسه هیأت مدیره - 4

  .سرمایه نقدي %35گواهی بانکی از یکی از بانکهاي منطقه مبنی بر تودیع حداقل  - 5

  .مجوز فعالیت در منطقه که توسط سازمان صادر شده باشد - 6

در مورد اشخاص حقوقی خارجی تهیه و ارائه اصل اختیارنامه نمایندگی و مجوز تأسیس شعبه اشخاص مذکور  -  1 تبصره 
به تصدیق  (مطابق قوانین و مقررات کشور متبوع اشخاص حقوقی خارجی  در ایران که شرایط تنظیم و صدور آنها

همچنین الزم است براي ثبت شعبه یا  ت دارد، رعایت شده باشد ضرور) نمایندگی جمهوري اسالمی ایران در آن کشور
نمایندگی در ایران اشخاص حقوقی خارجی اظهارنامه ثبت شرکت و رونوشت مصدق سند ثبت شرکت در کشور متبوع 

  .به زبان فارسی نیز ضمیمه نمایند را

باید به صورت رسمی  نامه توسط اشخاص حقوقی خارجی این تصویب) 8(کلیه اسناد و مدارك موضوع ماده  - 2تبصره  
  .به زبان فارسی نیز تسلیم شود



الثبت، اقدامات مربوط به ثبت و صدور گواهی مربوط صورت خواهد  در کلیه موارد پس از دریافت رسید حق - 3تبصره  
  .گرفت

نکات زیر  هاي اشخاص حقوقی خارجی عالوه بر قید تاریخ و امضا باید حاوي اظهارنامه ثبت شعب و نمایندگی -  8ماده  
  :باشد

  .نام کامل شرکت یا مؤسسه به زبان فارسی با عالیم اختصاري و مشخصات آن - 1

  .نوع شرکت یا مؤسسه و موضوع فعالیت آن - 2

  .مرکز اصلی و اقامتگاه شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران - 3

  .تابعیت شرکت یا مؤسسه - 4

  .میزان سرمایه شرکت یا مؤسسه - 5

  .آخرین بیالن مالی شرکت یا مؤسسه - 6

  .و تاریخ ثبت شرکت یا مؤسسه در خارج از ایران) شهر و کشور (مرجع ثبت، شماره محل  - 7

  .فعالیت مورد نظر شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در منطقه - 8

  .(تأسیسدر صورت  (هاي شرکت یا مؤسسه در ایران و اسامی مدیران هر کدام  سایر شعب و نمایندگی - 9

ها و  کننده ابالغ دار دریافت اقامتگاه شرکت یا مؤسسه جهت اشتغال در ایران و منطقه و تعیین افراد صالحیت - 10
  .ها اخطاریه

) 7(ماده ) 1(ها ذیل مجوز تأسیس یا اختیارنامه نمایندگی موضوع تبصره  قبولی مدیر یا مدیران شعب و نمایندگی - 11
  .نامه این تصویب

  .کنندگان شرکت یا مؤسسه نام و نام خانوادگی، اقامتگاه مدیران یا اداره - 12

نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و تابعیت وکیل، همچنین نسخه اصلی یا رونوشت مصدق وکالتنامه در صورتی که  -تبصره  
  .داده شده باشد تسلیم شود اظهارنامه و تقاضاي ثبت به وسیله وکیل



قوقی پس از ثبت داراي شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه، اشخاص ح - 9ماده  
موظف است سندي مشعر بر ثبت اشخاص حقوقی یا شعبه یا نمایندگی آنها که  واحد ثبتی سازمان. نمایند فعالیت می

  .ممهور به مهر واحد ثبتی است به تقاضاکننده ثبت بدهد

قوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیأت مدیره، بازرسان، اشخاص ح -  10ماده  
سرمایه و انحالل شرکت یا مؤسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به  صاحبان امضاي مجاز، کاهش یا افزایش

  .قوقی مذکور نخواهد بوداشخاص ح عدم اطالع به موقع رافع مسئولیت مدیران. واحد ثبتی منطقه اطالع دهند

  .هاي ثبتی مربوط اطالع یافته تقاضاي دریافت رونوشت مصدق نماید تواند از مندرجات پرونده هر ذینفعی می - 11ماده  

روز از تاریخ ثبت  10واحد ثبتی موظف است مراتب تأسیس شرکت یا مؤسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف  - 12ماده  
  .جمهوري اسالمی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعالم نماید امه رسمیبه منظور درج در روزن

صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به  -تقاضاي ثبت عالیم و اسامی تجاري  -  13ماده  
دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق  گیرد و موجب اظهارنامه صورت می

  .خواهد بود

کلیه اشخاص حقیقی ایران که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود  - 14ماده  
ت تجارتی نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی در دفتر ثب تصویب یا مدیران خود را مطابق مقررات این

  .واحد ثبتی به ثبت برسانند

ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایران و خارجی در دفاتر ثبت با تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه که حداکثر  - 15ماده  
  :آید باشد به عمل می گیرد و حاوي نکات زیر می انجام می ظرف سه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی

  .زرگاننام و نام خانوادگی با - 1

تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه براي اشخاص حقیقی  - 2
  .خارجی ایران و گذرنامه براي اشخاص حقیقی

  .تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور - 3

  .تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی - 4

  .اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی - 5



  .نامه به عمل آمده است این تصویب) 3(ماده ) 5(شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاري که به موجب بند  - 6

  .و در هر موردرشته فعالیت تجاري داخلی یا خارجی یا هر د - 7

  .سایر مشخصات تجارتی بازرگانان از جمله شماره ثبت، عالیم تجاري، کتاب رمز تجارتی و غیره - 8

واحد ثبتی مکلف است پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم،  - 16ماده  
به مهر واحد به اظهار کننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذیربط را ممهور  یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت

  .در سازمان ارسال کند

اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هر گونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدي  - 17ماده  
  .ند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گرددواحد ثبتی سازمان تسلیم ک شود تهیه و به که در سه نسخه تنظیم می

نمایند مکلفند در سربرگ  نامه اسم خود را ثبت می اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب - 18ماده  
برند ضمن درج عنوان تجارتی  و هر نوع اسناد و مدارك تجارتی که به کار می اوراق تجارتی و برگهاي فروش و سفارش

  .ثبت خود را نیز قید نمایند شماره

 سایر مقررات - فصل چهارم  

شود  پلمپ دفاتر تجارتی اشخاص حقیقی و حقوقی طبق دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تعیین می -  19ماده  
  .واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور خواهد شد صورت گرفته و پس از امضاي نماینده

ربوط به ثبت شرکت، مؤسسه و تغییرات آن همچنین ثبت عالیم و اسامی تجاري و صنعتی و هاي م هزینه -  20ماده  
نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی به موجب  اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی و

  .گردد شود، دریافت می دستورالعملی که توسط سازمان هر منطقه تهیه می

نامه، بنا به تقاضاي سازمان، توسط نیروي انتظامی منطقه  دامه فعالیت متخلفین از اجراي مفاد این تصویباز ا - 21ماده  
صورت این گونه اقدامات رافع مسئولیت مدیران شرکت یا مؤسسه و اشخاص حقیقی  در هر. جلوگیري به عمل خواهد آمد

  .متخلف در قبال اشخاص ثالث نخواهد بود

نامه و فرمهاي چاپی مربوط توسط سازمان هر منطقه حداکثر ظرف یک  هاي اجرایی این تصویب ملدستورالع -  22ماده  
  .تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد نامه ماه از تاریخ تصویب این تصویب

 گردد تأیید می 



 رییس جمهور -اکبر هاشمی رفسنجانی  

  .ریاست جمهوري رسیده است به تأیید مقام محترم 24. 2. 1374نامه در تاریخ  این تصویب 

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی  

 

صنعتی جمهوري اسالمی  -هاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري  اصالح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیت 
  18/4/1375 ایران

 دولتیسازمانهاي  -مناطق آزاد و ویژه  -ثبت عالئم و اختراعات و شرکتها  -ثبت اسناد و امالك 

سازمان مناطق  - وزارت دادگستري و قوه قضاییه  - دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري صنعتی  -ریاست جمهوري  
 آزاد تجاري، صنعتی

با  18. 4. 1375صنعتی جمهوري اسالمی ایران در جلسه مورخ  -اکثریت وزراي عضو شوراي عالی مناطق آزاد تجاري  
و به استناد ماده ) 13. 2. 1373ه مورخ 30ت16632. نامه شماره موضوع تصویب (توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران 

  :تصویب نمودند - 1372مصوب » ایران صنعتی جمهوري اسالمی -چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري  «قانون ) 22(

موضوع  (صنعتی جمهوري اسالمی ایران -اطق آزاد تجاريضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در من
  :شود به شرح زیر اصالح می) 20. 2. 1374ك مورخ 15011ت 21453: نامه شماره تصویب

  .شود اضافه می» یا حقیقی «عبارت » شخص حقوقی «بعد از عبارت ) 1(ماده ) 8(در بند  - 1

  :شود ضافه میبه شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن ا) 6(ماده  - 2

تمامی اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت اقتصادي دارند، موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اعالم واحد ثبتی  -  6ماده  
دستورالعملهاي اجرایی آن تطبیق دهند، در غیر این صورت مرجع صالح به  نامه و وضعیت خود را با مفاد این تصویب
  .ص مذکور جلوگیري خواهد نمودتقاضاي سازمان از ادامه فعالیت اشخا

  .شود دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان هر منطقه تهیه و به اجرا گذاشته می 

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور کلیه سوابق و مدارك مربوطه به اشخاص حقوقی که قبل از تاریخ ایجاد واحد  -تبصره  
آنها، منطقه است و ) اقامتگاه (اند و به موجب اساسنامه مربوط مرکز اصلی  هرسید ثبتی منطقه در سایر نقاط کشور به ثبت

کند، همچنین سازمان ثبت  واحد ارسال می اند بنا به تقاضاي واحد ثبتی براي آن از سازمان مجوز فعالیت دریافت کرده



ثبت با واحدهاي ثبتی  هاي مشابه براي شرکتهاي در حال اسناد و امالك کشور به منظور پیشگیري از تعیین نام
  .همکاري خواهند نمود مناطق

 گردد تأیید می 

 رییس جمهور -اکبر هاشمی رفسنجانی  

  

   .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 16. 5. 1375نامه در تاریخ  این تصویب

 معاون اول رییس جمهور -حسن حبیبی  

  

و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها  20اصالح ماده 
   18/12/1378اسالمی ایران  جمهوري

   

تصویبنامه ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی و معنوي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی  20اصالح ماده 
   اسالمی ایران جمهوري

  428 -  22. 12. 1378هـ ـ  18775ت 57425 .- - 18 .12 .1378

  

  

  ریاست جمهوري ـ دبیرخانه شوراي عالی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی

  

   ثبت شرکتها و عالیم و اختراعات ـ مناطق آزاد و ویژه

موضوع نامه شماره  (با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی  18. 12. 1378هیأت وزیران در جلسه مورخ  
  :یب نمودتصو) 22. 7. 1376ب مورخ. هـ 1605



موضوع ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهاي  ( 30. 1. 1374ك مورخ  15011ت  21453. تصویبنامه شماره) 20(در ماده  
پس از عبارت » با رعایت قوانین مربوط«عبارت ) تجاري ـ صنعتی جمهوري اسالمی ایران صنعتی و معنوي در مناطق آزاد

  .شود اضافه می» دستورالعملی که«

 حبیبی ـ معاون اول رییس جمهورحسن  

  
 


