
خارجی در ایرانهايشرکتثبت شعب

هاي خارجی در ایرانثبت شعبه شرکت
مجلس شوراي اسالمی) این 21/08/1376هاي خارجی (مصوب بنا بر قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت

توانند میشوند، مشروط به عمل متقابل از سوي کشور متبوع در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته میشرکتها
شود در چهارچوب قوانین و مقررات کشور نسبت به ثبت هایی که توسط دولت جمهوري اسالمی ایران تعیین میدر زمینه

.شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند

نامه اجرایی این قانون، شعبه شرکت خارجی واحد محلی، تابع شرکت اصلی است که مستقیما به آئین2براساس ماده 
دهند. فعالیت شعبه در ایران تحت ه نماینده یا نمایندگان خود موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام میوسیل

باشد ي شرکت اصلی میهاي قانونی بر عهدهنام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود؛ بنابراین تمام وظایف و مسئولیت
.و در صورت لزوم در برابر قانون پاسخگو خواهد بود

مجاز به ثبت شعبه در ایران شرکتهاي خارجی 
عالیت در توانند براي فهایی که در کشور متبوع خود تشکیل شده و داراي شخصیت حقوقی ثبت شده هستند، میشرکت

براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند. ثبت شعبه یا ذیل و هایی ایران در زمینه
باشد. کشور متبوع شرکت خارجی میندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل نمای

هاي فعالیت شعبه شرکت خارجیزمینه

 ارائه خدمات بعداز فروش کاالها یا خدمات
انجام عملیات اجرائی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود:

 سرمایه گذاري شرکت خارجی در ایرانبررسی و زمینه سازي براي.
:توانند اقدام نمایندي زیر میهاي خارجی که قصد سرمایه گذاري در ایران را دارند به دو شیوهشرکت



از طریق مراجعه 1334هاي خارجی مصوب آذرماه در چهار چوب مقررات قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه.1
اقتصادي و فنی ایران و تسلیم مدارك و اخذ مصوبه هیات وزیران جهت هايبه سازمان سرمایه گذاري و کمک

.سرمایه گذاري
هاي تجاري یا سهیم شدن در مشارکت مستقیم با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق ایجاد شرکت.2

.هاي تجاري موجودشرکت
اي خارجی می توانند اقدام به تاسیس در ارتباط با بررسی و زمینه سازي براي اقدام در زمینه دو مورد فوق شرکته

.شعبه یا نمایندگی نمایند

هاي فنی و هاي فنی و مهندسی ایرانی براي انجام کار در کشورهاي ثالث در مواردي که شرکتهمکاري با شرکت
مهندسی ایرانی براي انجام امور صنعتی فنی عمرانی و غیره در کشورهاي ثالث انتخاب شده و جهت انجام امور 

هاي خارجی طرف قرارداد با ارائه ربوطه با یک یا چند شرکت خارجی قرارداد مشارکت منعقد نموده باشند شرکتم
هاي فنی و مهندسی توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند همچنین شرکتمدارك الزم می

هاي فنی و ها با شرکتاند و جهت انجام این گونه پروژهدههایی در کشور ثالث انتخاب شخارجی که براي انجام پروژه
توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام مهندسی ایرانی طی قرارداد مشارکت داشته باشند می

.نمایند
آوريافزایش صادرات غیر نفتی جمهوري اسالمی ایران و انتقال دانش فنی و فن.

ر پیشبرد صادرات محصوالت غیر نفتی از قبیل تولیدات صنعتی و کشاورزي و صنایع دستی هاي خارجی که دشرکت
نمایند هاي خارجی که دانش فنی ساخت محصوالت را به اشخاص ایرانی منتقل میفعالیت داشته باشند. شرکت…و

ها و د تاسیسات و کارخانهآوري محصوالت صنعتی را در اختیار داشته و در ارتباط با ایجاهاي خارجی که فنو شرکت
توانند نسبت نمایند، میآوري به اشخاص ایرانی میهاي مختلف جهت تولید انواع محصوالت اقدام به انتقال فنکارگاه

.به ثبت شعبه و نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند
گردد. صدور مجوز هستند صادر میهاي دولتی که بطور قانونی مجاز به هایی که مجوز آن توسط دستگاهانجام فعالیت

…هاي حمل و نقل، بیمه، بازرسی کاال، بانکی، بازاریابی واز قبیل ارائه خدمات در زمینه

اسناد و مدارك مورد نیاز براي ثبت شعبه شرکت خارجی



درخواست کتبی شرکت مادر-1

نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی که اصل مدارك اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و اختیارنامه -2
فوق بایستی به تایید سفارت ، نمایندگی یا کنسولگري ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارك 

فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تایید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی)قوه قضاییه رسیده 
.اشدب

:گزارش توجیهی مدیر شعبه در ایران که بایستی حاوي اطالعات ذیل باشد-3

اطالعات مربوط به فعالیت هاي شرکت-

تبیین دالیل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران-

تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه-

برآورده نیروي انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز-

ع وجوه ارزي و ریالی براي اداره امور شعبهنحوه تامین مناب-

ارایه تعهدنامه دایر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آن ها از سوي مراجع ذیصالح لغو شود در مدت معینی که توسط -4
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاري ابالغ می شود نسبت به انحالل شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام 

(آیین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت هاي خارجی در ایران6ده نمایند.(موضوع ما

.تصویر مصدق گذرنامه و ترجمه ان در مواردي که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد-5



نمایندگی شرکت خارجی در ایران

هاي خارجی در ایرانثبت نمایندگی شرکت
حقیقی یا حقوقی است که براساس قرارداد نمایندگی، انجام بخشی از موضوع و وظایف نماینده شرکت خارجی شخص 

هایی که تحت شرکت خارجی را در محل برعهده گرفته است. نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت
نامه شده طبق آئینگیرد مسئولیت خواهد داشت. اداره امور نمایندگی ثبتنمایندگی شرکت خارجی در محل انجام می

باید توسط یک یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام ” هاي خارجیقانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت“اجراي 
.گیرد

قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی “آئین نامه اجرائی 8خارجی در ایران بر اساس ماده نماینده یا نمایندگی شرکت
هاي مالی حسابرسی شده خود ظرف ند گزارش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتموظف” هاي خارجیشرکت

.هاي ذیربط ارسال دارندمدت چهار ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه
ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه اي 4حسابرسی مذکور تا زمانی که آئین نامه اجرائی تبصره 

اعالم نشده است باید توسط سازمان حسابرسی و موسسات 1372ن ذیصالح به عنوان حسابدار رسمی مصوب حسابدارا
حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکاي آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند 

.انجام گیرد



:ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران مدارك مورد نیاز 

این آیین نامه) 4تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (-1

مدارك شناسایی شخص متقاضی : براي اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و براي اشخاص -2
حقوقی ، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده ، نزد مراجع ذیربط

قاضی ثبت نمایندگی ، در زمینه امر پیش بینی شده در قرارداد نمایندگیارائه سابقه فعالیت شخص مت-3

آگهی تاسیس و آخرین تعییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربطاساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی ،-4

گزارش فعالیت هاي شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دالیل و ضرورت اخذ نمایندگی–5

لی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگیآخرین گزارش ما–6

معرفی وزارت خانه ذیربط–7

شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص
ماهیت این نوع شرکت . باشد یکی از انواع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران میثبت شرکت سهامی خاص

هاي معتبر و یا شرکت در مناقصات و نمایندگیي اعتباري براي اخذ تسهیالت بانکی، اخذ بازرگانی است و از جنبه
هاي سطح باال مناسب است. در هنگام ثبت شرکت سهامی خاص، برخالف شرکت با مسئولیت محدود باید تمام مزایده

.گذاري شودسرمایه آن در هنگام تاسیس توسط موسسان آن تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده



خاص شرکت سهامی درسرمایه حداقل 
باشد که باید توسط خود موسسین تامین گردد. بنابراین حداقل سرمایه براي ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریالمی

از سرمایه اعالمی را در %35نویسی را ندارند و باید در هنگام ثبت شرکت حداقل موسسین حق صدور اعالمیه پذیره
.گذاري کنندها سپردهبانکنزد یکی از ” شرکت در شرف تاسیس“حسابی به نام 

هاي سهامی خاص سهامداران، هیئت مدیره و بازرسین در شرکت
شود. بهتر است تعداد شرکت سهامی خاص حداقل با سه نفر سهامدار و دو نفر اعضاي هیئت مدیره (مدیر) تشکیل می

ها هیات مدیره این نوع از شرکتها اکثریت و اقلیت مشخص شود. در گیرياعضاي هیات مدیره فرد باشد تا در تصمیم
البدل) الزامیست و شوند. انتخاب بازرس براي شرکت سهامی خاص(اصلی و علیحداکثر براي مدت دو سال انتخاب می

ي یک تا سه اعضاي شوند و طبق قانون بازرسین نباید از اقوام درجهبازرسین براي یک دوره مالی یکساله انتخاب می
.هیات مدیره باشند

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود
باشد. این نوع از ترین نوع ثبت شرکتها در قانون تجارت ایران میترین و رایجسادهشرکت با مسئولیت محدود

در ابعاد کوچک …هاي بازرگانی، خدماتی، ساختمانی وبین دو یا چند نفر براي انجام کارهاي تجاري مانند فعالیتشرکت
شود. تشکیل می

شرکت با مسئولیت محدودنام
در نام شرکت با مسئولیت محدود باید عبارت (با مسئولیت محدود) درج شود در غیر اینصورت شرکت به عنوان شرکت 

هاي تضامنی است. همچنین نام شرکت نباید در شود و در برابر اشخاص ثالث تابع مقررات شرکتتضامنی شناخته می
اسم هیچ کدام از شرکا باشد که در غیراینصورت شریکی که اسم او در نام شرکت استفاده شده است در مقابل ي بردارنده

.تضامنی را دارداشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت



شرکت با مسئولیت محدوددرحداقل سرمایه 
باشد و نیازي نیست تمام یا قسمتی از این مبلغ حداقل سرمایه براي ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می

به حسابی در بانک واریز شود. 

شرایط شرکاء، هیئت مدیره و بازرسین براي ثبت شرکت با مسئولیت محدود

شودشرکت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر شریک تشکیل می.
 نفر باشد، شرکت باید داراي هیئت نظار بوده و هیات مزبور باید الاقل سالی یکبار مجمع 12اگر تعداد شرکاء بیش از

.عمومی شرکاء را تشکیل دهد
مدیره تعریف نشده است.حداکثري براي تعداد اعضاي هیئتوباشدحداقل تعداد مدیران یک نفر می
ت باشندمدیره نباید کارمند دولاعضاء هیئت.
سابقه کیفري (سوء پیشینه) باشندمدیره نباید داراياعضاء هیئت.
شودمدیره براي مدت نامحدود و یا با توافق شرکاء براي مدت خاصی انتخاب میاعضاء هیئت.
انتخاب بازرس یا بازرسین کامال اختیاریست.

ثبت موسسه غیر تجاري

هاي غیر تجاري براي هدفهاشود. موسسهتجارت ایران محسوب مییکی از انواع ثبت شرکتها در قانون موسسه
نامه ماده یک آیینشوند.تشکیل می…اي، امور خیریه وهاي علمی، فرهنگی، هنري، خدماتی، مشاورهمانند فعالیت

:اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است

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

.قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند



:شودثبت موسسه غیر تجاري به دو دسته تقسیم میبه صورت کلی 

و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد. ها جلب منافع هایی که هدف آنثبت موسسه.1
ها جلب منافع مادي و تقسیم آن بین اعضا خود یا دیگران باشد. هایی که هدف آنثبت موسسه.2

حداقل سرمایه و تعداد شرکا براي ثبت موسسه غیر تجاري

سرمایه به هر میزان براي ثبت موسسه مجاز همچنین مقدار.شوداقل با دو نفر شریک تشکیل میحدغیر تجاريموسسه 
.باشدمی


