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راهنمای مراجعین جهت ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری
 -1در اجراي تكاليف قانوني در بند سوم قسمت (واو) ماده  64قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  21قانون ارتقاء
سلامت اداري و مواد  64و  63قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي
دستگاه هاي اجرايي و تصويب نامه شوراي عالي اداري  ،افزايش بهره وري و كارآمدي ،سرعت ،دقت ،كيفيت،
سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم ،در حوزه ثبت اشخاص حقوقي (شركت هاي تجاري و
موسسات غير تجاري) با رويكرد حذف مراجعات حضوري كليه مراحل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در
مراكز استان هابصورت الكترونيكي  ،مديريت و كارشناسي مي گردد  ،لذا در شيوه جديد الكترونيكي بر طبق
دستور العمل ریاست عالی سازمان ثبت اسناد واملاک  ،كليه فرايند هاي ثبت شركت هادر شهرستان ها
بصورت الكترونيكي در مراكز هر استان مديريت و كارشناسي و خروجي از واحد ثبتي شهرستان متبوعه امكان
پيگيري وجود دارد .
 -2انواع فرم ها و اساسنامه ها و اظهار نامه و همچنين مدارک لازم و راهنماي جامع ثبت شركت ها و چگونگي
دستور العمل در خصوص در خواست نام و موضوع

فعاليت در سايت اطلاع رساني به آدرس

 http://sherkat.ssaa.irقابل دسترسي مي باشد  (( :خواهشمند است قبل از هرگونه اقدامی نسبت
به مطالعه کامل راهنماهای مذکور و دستورالعمل های موجود اقدام گردد ))
 -3از متقاضيان درخواست مي گردد از سپردن امور ثبتي خود به واسطهگران و سودجويان و دفاتر غير قانوني
ثبتي جداً خودداري نماييد.
 -4عدم آگاهي از «عمليات ثبتي» و «قانون تجارت و قوانين مرتبط» و «چگونگي اقدامات» و «زمان انجام امور»
زمينهي سوءاستفاده براي واسطهگران و سودجويان را فراهم ميآورد ،بطوري كه با غير ممكن جلوه دادن كارها
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و طولاني بودن اقدامات ،اشتياق شما را براي «ممكن كردن امور!» و «تسريع در انجام كار!» را در قبال اخذ
وجوه گزاف بر ميانگيزانند.
 -5با توجه به اينكه عمليات ثبت شركتها و يا موسسات غير تجاري از قبيل ثبت تأسيس و تغييرات شركتها و
مؤسسات غير تجاري در جهت تهيه و توليد آگهي تأسيس و تغييرات از امور شبه قضايي و بسيار تخصصي
است ،لذا توصيه ميگردد از وجود «وكيل رسمي دادگستري متخصص ثبت شركت ها » يا «كارشناسان رسمي
دادگستري در امور ثبت شركتها» جهت تنظيم صورتجلسات خود استفاده نماييد.
 -6قبل از پذيرش و درخواست ثبت مي بايستي تمامي مدارک لازم و مشخصات موسسين و مديران و بازرسان
تهيه و برابر راهنماي سايت اقدام گردد .
 -7مشخصات موسسين  ،شركاء  ،سهامداران و مديران شركت به صورت الكترونيكي با پايگاه ثبت احوال و
همچنين بدهكاران مالياتي و كد فراگير اتباع خارجي راستي آزمايي وصحت سنجي مي گردد لذا هر گونه
مغايرت مي بايستي قبل ثبت و پذيرش اصلاح گردد.
 -8متقاضي ثبت شركت ها و موسسات از طريق سامانه جامع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاريبه آدرس
 http://irsherkat.ssaa.irمي تواند درخواست پذيرش انواع ثبت تأسيس و تغييرات شركت هاي
تجاري و موسسات غير تجاري از طريق درگاه اينترنتي را انجام دهد بدون آنكه به واحد ثبتي مراجعه نمايد و
سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعيين شده اقدام نمايد .
 -9در خصوص ثبت شركت ها مي بايستي بصورت كلي موارد ذيل بصورت گام به گام در سامانه جامع ثبت شركتها
و موسسات غير تجاري تكميل گردد  :اطلاعات متقاضی و درخواست کننده ثبت شرکت ها  ،نام و
اطلاعات شخص حقوقی ،موضوع فعالیت ،اطلاعات مرکز اصلی شرکت و یا موسسه  ،نوع ومیزان
سرمایه شخص حقوقی  ،اشخاص شامل مشخصات کامل سهامداران و مدیران و بازرسان و شرکاء و
سمت آنها  ،در صورت وجود شعبه  ،مشخصات و سمت درشعبه  ،روزنامه اوراق شرکت از جمله
اظهارنامه /تقاضانامه اساسنامه  ،شرکتنامه
 -11در خصوص تاسيس اشخاص حقوقي پس از تاييد نام اوراق تاسيس از قبيل اظهارنامه  ،شركتنامه  ،تقاضانامه و
اساسنامه وصورتجلسات از سايت پرينت گرفته تا داراي شماره پيگيري باشد .به استثناء اساسنامه هايي كه
داراي مجوز از مراجع خاص و يا بموجب قوانين خاص باشد كه در اين صورت ارائه اوراق اظهارنامه وشركتنامه و
تقاضانامه بصورت دستي روي اساسنامه مذكور امكان پذير مي باشد.
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 -11پس از پذيرش كامل و نهايي اينترنتي درخواست ها و دريافت رسيد پذيرش الكترونيكي  ،متقاضيان
مي بايستي  ،اصول مدارک و مستندات و ضمايم پيوستي را از طريق شركت پست به آدرس مشخص شده در
رسيد پذيرش ارسال نمايند  .متقاضی می بایستی یک نسخه از رسید پذیرش را بمنظور دریافت اگهی
ثبتی نزد خود حفظ نماید .
-12

اطلاعات وارد شده در سامانه می بایستی دقیقا" با متن صورتجلسات و مدارک و مستندات

ابرازی مطابقت داشته باشد باشد  .علاوه بر انطباق با مفاد و مندرجات اطلاعات پذيرش شده در سامانه ،
صورتجلسات نيز از لحاظ شكلي مي بايستي با قوانين و مقررات مربوطه نيز منطبق باشد و بطور صحيح از
طريق پست ارسال گردد .
-13

پس از ازسال مدارک متقاضی می بایستی مجددا به سایت مراجعه و بارکد پستی را وارد نماید .

-14

پاسخ درخواست ها از طريق سامانه جامع ثبت شركت ها و يا پيام كوتاه به متقاضي اعلام و نامبرده

ميتواند تمامي فرايند هاي ثبتي را از درگاه پیگیری درخواست اینترنتی سامانه بنشاني مذكور جامع پيگيري
نمايد .
-15

در حال حاضر از طريق سامانه جامع ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري اسناد و آگهي هاي ثبتي

بصورت آنلاين و الكترونيكي به روزنامه رسمي ارسال مي گردد  ،لذا اين امر موجب عدم مراجعه حضوري
متقاضيان براي انتشار آگهي در رزنامه رسمي گرديده است ذينفع مي تواند جهت انتشار اگهي ثبت شده آدرس
الكترونيكي  www.rrk.irو  www.rooznamehrasmi.irمراجعه نمايند و با توجه به راهنما سايت
نسبت به انتشار اگهي خود اقدام نمايد .
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