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القوه، کلید  ادارات ثبت شرکتها به عنوان اولین واسطه بین قانونگذار و کارآفرینان ب
ورود به اقتصاد رسمی را در دست داشته و ضمن دادن هویت رسمی و قانونی به
یت  امور تجاري، شرکتها را قادر می سازند به طور کامل در چهارچوب قانون به فعال

، سهولت یا صعوبت نسبی در انجام مراحل آغازین، عواقب این رواز . بپردازند
ه شواهد موجود بیانگر این مسئله است ک. اقتصادي مهمی را در پی خواهد داشت

ود، اصالحات در امر قانونگذاري، که باعث آسانتر شدن راه اندازي یک تجارت میش
ودآوري با افزایش تعداد شرکتهاي به ثبت رسیده و سطح باالتري از استخدام و س

برعکس، وجود قوانین سخت و دست و پاگیر در مراحل راه اندازي. مرتبط است
.شرکت، باعث بوجود آمدن سطح باالتري از فساد و پارتی بازي میشود

نقش ثبت شرکت ها در بهبود شاخص شروع 
فضاي کسب و کار 



شور، عناصر مختلف محیط کسب و کار در یک کشور حتی پس از ارزیابی میزان توسعه اقتصادي آن ک
، عیارهامعیارهاي مهمی در تأسیس شرکت هاي جدید می باشند و پروژه فضاي کسب و کار با بررسی این م

کشورهاي مختلف را رتبه بندي نموده است
خاص اش. ها و کارکنان آنها داردها و صاحبان شرکتها منافع مستقیمی براي شرکتثبت رسمی شرکت

ا براي به محض اینکه چندین سهامدار نیروي خود ر. حقوقی می توانند بیشتر از موسسان خود عمر کنند
اند ثبت شدههایی که به صورت قانونیشرکت. تاسیس یک شرکت متمرکز کنند منابع گردآوري خواهد شد

د  و ها و همچنین بازارهاي جدید دسترسی دارنها گرفته تا بانکهاي مختلفی از دادگاهبه خدمات و نهاد
.  مند شوندکارمندان آنها می توانند از حمایت هاي ارایه شده توسط قانون بهره

مچنینو همراحلپروژه انجام کسب و کار، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمام 
اي راه که به طور رسمی مورد نیاز است و یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین براي هزینهوزمان 

ی آغاز شود را اندازي رسمی یک کسب و کار انجام می شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاري به صورت عملیات
ک فاصله و یا در ی(ها باید قبل از ثبت اي که شرکتاین پروژه همچنین حداقل سرمایه. کندگیري میاندازه

.  کندواریز شده باشد را ثبت می) زمانی سه ماهه

نقش ثبت شرکت ها در بهبود شاخص شروع 
فضاي کسب و کار 
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مرکزو)تجاريغیرموسساتوهاشرکتثبتکلاداره(ثبتسازماندستگاهدوبینهماهنگیامکانبا-1
وکترونیکیالوبرخطسرویسایجادو)پیشینهسوءعدمگواهیصدورمرکز(انتظامینیرويیاوکیفريسجل

رایندفدروحذفپیشینهسوءعدمگواهیصدوربرمبنیاولمرحله،هاشرکتثبتجامعسامانهباارتباط
مراحلازمرحلهکیپیشنهادایناجرايبالذا.باشداقدامقابلتکلیفاینهاشرکتثبتالکترونیکیوآنالین

.شودمیکاستهپروسهاینزمانمدتازنیزروزپنجوحذفکاروکسبشروعشاخص

شدهلمبپحسابداريدفاتراخذمرحلهتوانمیکلادارهاینبامالیاتیامورسازمانالکترونیکیارتباطبا-2
درروزهیکزمانمدتومرحلهیکونموداقدامهاشرکتثبتآگهیصدورباهمزمانوالکترونیکیبصورت

.نموداقدامشدهپلمبوتجاريدفاترارائهبهنسبتشرکتتاسیسباهمزمانوخذفگرفتهنظر

سهیل و عات الکترونیکی جهت تالتبادل اطدر راستاي پیشنهادات 
ارتقاء شخاص شروع فضاي کسب و کار  



ازوانتمیراتاسیسازپسهزاردرنیمتمبردریافتمالیاتیامورسازمانباالزمهايهماهنگیایجادبا-3
هايرایندفازبرخیاصالحوالزماعتباراتتامیننیازمندموضوعایننمودیافتدرهاشرکتثبتدرگاهطریق

مرجعوسطتاقدامقابلموضوعمشتركپروژهتعریفومالیاتیامورسازمانباهماهنگیباکهباشدمیثبتی
فضايوعشرشدهگرفتهنظردرروزیکومراحلازمرحلهیکپیشنهادایناجرايبا.باشدمیهاشرکتثبت

.گرددمیادغاممرحلهاینشرکتتاسیسزماندروحذفکاروکسب

درلمراحازیکیاجتماعیتامینسازمانازمجوزاخذاینکهبهعنایت:اجتماعیتامینسازمانباارتباط-4
واقداموشرگونههیچتاکنونباشدمیکاروکسبشاخصشروعبعنوانجهانیبانکطرفازشدهنظرگرفته
تامینسازمانطرفکارازوکسبشروعشاخصمراحلسایرباارتباطجهتمرحلهایناجرايچگونگی
گردیدهمرحلهیکگرفتننظردروممیزيباعثمتاسفانهکهاستنگردیدهاعالمکلادارهاینبهاجتماعی

.است

هت تسهیل عات الکترونیکی جالتبادل اطدر راستاي پیشنهادات 
و ارتقاء شخاص شروع فضاي کسب و کار 



نگاهی به نماگر شروع کسب و کار

میالدي بانک جهانی2017سال 



:مقدمه
زمان و پروژه انجام کسب وکار، سهولت شروع کسب وکار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمامی مراحل و
هزینه اي که به طور رسمی مورد نیاز است و یا عموماً توسط فعاالن اقتصادي براي راه اندازي یک

ت نیز  در این پروژه حداقل سرمایه  شرکت پیش از ثب. کسب وکار انجام می شود را اندازه گیري می کند
رشاخص، رتبه این شاخص از میانگین ساده رتبه هاي صدك در مؤلفه هاي چهارگانه این زی. لحاظ می شود

.شامل تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز به دست می آید
ه صورت قانونی شرکت هایی که ب. ثبت شرکت به صورت رسمی منافع مستقیمی براي فعاالن اقتصادي دارد

ارهاي ثبت می شوند، می توانند از خدمات مختلفی نظیر خدمات مربوط به نهادهاي حقوقی، مالی و باز
عاالن با ساده تر شدن فرایندهاي ثبت شرکت، ف. جدید و همچنین از حمایت هاي قانونی بهره مند شوند

درآمد بیشتري  اقتصادي بیشتري اقدام به شروع فعالیت اقتصادي در بخش رسمی می کنند و بدین ترتیب
.براي دولت نیز ایجاد می شود



نماگر شروع کسب وکار
در 06/85به 2016در سال 86/84امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو ایران در نماگر شروع کسب و کار از 

به  7/2این در حالی است که علی رغم کاهش هزینه شروع کسب و کار از. بهبود یافته است2017گزارش 
به 97اگر از درصد از درآمد سرانه و بهبود امتیاز، به دلیل بهبود وضعیت سایر کشورها، رتبه این نم1/1
و گروه مرد در متدلوژي جدید شاخص شروع کسب وکار، متقاضیان ثبت شرکت به د. تنزل یافته است102

ییر مانده تعداد مراحل و زمان براي متقاضیان مرد نسبت به سال گذشته بدون تغ. و زن تقسیم شده اند
روع اخذ اجازه همسر براي ثبت شرکت براي ش«این در حالی است که براي متقاضیان زن مرحله . است

ي از فرایندهاي بدین ترتیب با میانگین گیر. افزوده شده که یک روز به طول می انجامد» فعالیت اقتصادي
هر یک نیم واحد افزایش یافته (روز 5/15و زمان 5/8ثبت شرکت براي مردان و زنان، تعداد مراحل 

.درصد از درآمد سرانه است1/1و هزینه ) است





دستگاه هاي مسئول•

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري
سازمان امور مالیاتی

سازمان تأمین اجتماعی
اداره  کل عفو و بخشودگی و سجل کیفري قوه قضائیه



:چالش هاي اساسی در جهت ارتقاي جایگاه بین المللی کشور

مور مالیاتی  عدم برقراري ارتباط الکترونیکی بین اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري با سازمان ا
کشور و سازمان تأمین اجتماعی به منظور تسهیل فرایندهاي ثبت شرکت؛

رونیکی سازمان شایان ذکر است علی رغم برگزاري جلسات متعدد و پیگیري هاي مکرر، تاکنون ارتباط الکت
أمین همچنین با وجود شروع همکاري سازمان ت. امور مالیاتی با اداره ثبت شرکت ها برقرار نشده است

ون به نتیجه  اجتماعی و اداره کل ثبت شرکت ها، این اقدامات در خصوص برقراري ارتباط الکترونیکی تاکن
.نرسیده است

عدم امکان اجراي فرایندهاي شروع کسب وکار بر پایه امضاي الکترونیکی؛
.طوالنی بودن فرایند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه



:راهکارهاي پیشنهادي

أمین لزوم برقراري ارتباط الکترونیکی بین اداره کل ثبت شرکت ها با سازمان هاي امور مالیاتی و ت
ذیرد؛اجتماعی، به نحوي که فرایندهاي مربوط به این سازمان ها از طریق درگاه ثبت شرکت ها صورت پ

گاه هاي مسئول لزوم فراهم ساختن امکان استفاده از امضاي الکترونیکی در فرایند ثبت شرکت توسط دست
در این حوزه؛

ودگی و لزوم برقراري ارتباط بین اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاري با اداره  کل عفو و بخش
سجل کیفري قوه قضائیه به منظور حذف مرحله اخذ گواهی عدم سوءپیشینه



بهینه سازي فرآیند ها با بهره گیري از فناوري هاي نوین 
سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري



اصالح فرایندها -1
باز مهندسی فرآیندهاي (

موجود و بهینه سازي آنها 
در چارچوب مقررات و 
بهره گیري از فن آوري 

)هاي نوین  
اصالح ساختارهاي اداري -2
ب تغییر ساختار سازمانی متناس( 

) شده با فرآیندهاي اصالح 

ترك اصالح فعالیتهاي مش-3
با سایر دستگاههاي اجراي

تحقق دولت الکترونیک (
G2G(



دالیل قانونی  اصالحات 
)راه اندازي سامانه جامع ثبت شرکت ها ( 

 قانون مدیریت خدمات کشوري مبنی بر ارائه خدمات 38و37مواد
الکترونیکی به شهروندان

 یکی و قانون برنامه پنجم توسعه مبنی برارائه خدمات الکترون48و46مواد
ایجاد بانک اطالعاتی 

 قانون ارتقاي سالمت اداري و مبازره با فساد  12ماده
 یکی قانون برنامه پنجم مبنی بر تبادل اطالعات الکترون90ماده ) ب (بند

بین بانک مرکزي و سازمان ثبت
 ر  قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بهبود فضاي کسب و کار د70مواد

جهت الزتقاء شخاص شروع کسب و کار
 بت قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر رقومی نمودن اطالعات و ث211ماده

الکترونیکی



سامانه جامع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري

با راه اندازي این سامانه گام موثري دریکپارچه سازي فرایندهاي اصلی ، حذف
فرایندهاي غیر ضروري و ایجاد یکپارچگی در نظام ممیزي و صدور آگهی ها و 

زنامه متعاقب آن با اتصال و مبادله اطالعات بین سامانه جامع ثبت شرکت ها با رو
ضمن کاهش... رسمی ، سازمان امورمالیاتی، وزارت اطالعات و سازمان ثبت احوال و 

.تردد شهري گام دیگري در اتقاء سالمت اداري برداشته شده است
 در 1393راه اندازي و متعاقب آن تاپایان سال 1392این سامانه از نیمه اول سال

لیه در حال حاضر ک. مراکز استانها و تمامی واحد هاي ثبتی تابعه راه اندازي گردید 
تی درخواست هاي ثبت تاسیس و صورتجلسات تغییرات از طریق سامانه اینترن

ع پذیرش میگردد و سامانه مذکور در تمام استان ها و واحدهاي ثبتی که داري مرج
.ثبت شرکتها می باشند در حال بهره برداري میباشد 



ثبت اینترنتی درخواست تاسیس و صورتجلسات تغییرات-1
رونیکی اجراي برنامه پنجم دولت الکترونیک وبرقراري ارتباط الکت-2

، با سایر سازمانها از قبیل ثبت احوال، پست، سازمان امورمالیاتی
...سازمان ثبت احوال کشور، وزارت اطالعات ، روزنامه رسمی کشورو 

ایجاد بانک اطالعاتی یکپارچه، جامع و متمرکز-3
ایجاد بانک اطالعاتی نامهاي تایید شده و ابطال شده-4
آرشیو الکترونیک اسناد و مستندات-5
اختصاص شناسه ملی به شرکت ها و موسسات  غیر تجاري و -6

شعب به ثبت رسیده در سامانه جامع
ثبت اینترنتی اظهار نامه پلمپ دفاتر تجاري-7



مدل پیاده سازي سامانه

سازمان ثبت اسناد و امالك کشور
سامانه جامع ثبت شرکت 
ها و موسسات غیر تجاري اینترنت

متقاضی

متقاضی

متقاضی

متقاضی

مرجع ثبت شرکت ها 
مرکز استان

واحد ثبتی
واحد ثبتی واحد ثبتی

واحد ثبتی

واحد ثبتی

واحد ثبتی

پورتال شناسه ملی 
اشخاص حقوقی

اینترنت

شبکه داخلی سازمان

ارشناسک

ارشناسک
ارشناسک

ارشناسک

متقاضی

متقاضی

متقاضی

متقاضی

شبکه ارتباطی  
برون سازمان

بانک اطالعاتی  
ثبت احوال

مرجع ثبت شرکت ها 
مرکز استان

کارشناس

بانک اطالعاتی  
وزارت اطالعات

بانک اطالعاتی  
سازمان امور مالیاتی

بانک اطالعاتی اداره  
پست

بانک اطالعاتی  
روزنامه رسمی

اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
میرداماد-غیر تجاري 



.استهشدتشکیلسازمانیدرونو)سازمانیبرون(اینترنتیبخشدوازسامانهاین

جارتیتدفاترپلمپاظهارنامهوتغییراتوتاسیسدرخواستپذیرشسامانه-1

ثبت درخواست هاي تاسیس و صورتجلسات تغییرات در درگاه اینترنتی
ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی در درگاه اینترنتی
ارائه کدپیگیري به متقاضی جهت رهگیري درخواست و ابالغیه هاي صادر شده
اطالع رسانی به متقاضی از طریق ارسال پیامک
ریق  ارائه مستندات الکترونیکی مورد نیاز جهت ارائه به مرجع ثبت شرکت ها از ط

سامانه
پرداخت الکترونیک هزینه پلمپ دفاتر تجارتی
ارسال الکترونیکی اطالعات  از طریق شبکه گسترده به سرور درون سازمان



فعالیت هاي کنونی سامانه سازمانیدورنسامانه-2
بزرگنتهراوثبتیواحدهايواستانهامراکزدرشرکتها،ثبتمراجعکلیهدرجامعاستقرارسامانه
سامانهطریقازگردانیکارتابلباومکانیزهبصورتکارشناسیکارگردشوهادرخواستپذیرش

نوانبعشهرستانهاواستانمراکزدر:استانهادر(میباشدالکترونیکیهايآگهیصدوروانجام

)خروجیدرگاه

رسمیروزنامهبههاآگهیالکترونیکیارسال
کنترل(امورمالیاتیسازمان-)حقیقیاشخاصملیکدصحتکنترل(احوالثبتبابرخطارتباط

)خارجیاعاتبفرگیرکدصحتکنترل(اطالعاتوزارت–)ثبتیسرویستوقفومالیاتیبدهکاران

نامهروز–)باشدمیاقدامدستدرکهپستیآدرسوپستیکدصحتکنترلجهتپستاداره–

)صادرههايآگهیالکترونیکارسال(رسمی

بزرگتهرانواستانهامراکزدرغیرتجاريموسساتوشرکتهانامتعیین

بزرگتهراندرآزادمناطقنامتعیین

الکترونیکینیمه(سامانهطریقازاستعالمپاسخوثبت(



فعالیت هاي کنونی سامانه

الکترونیکینیمه(سامانهدربازداشتهارفعوبازداشتثبت(

الکترونیکآرشیووبرداريخالصه

الکترونیکیبصورتثبتیدفاترصدرو
جهتتپسشرکتبرايالکترونیکیارسالوتجاريدفاترپلمپنامهاظهارکارشناسیوپذیرش

متقاضیقانونیادرسبهارسالودفاتربهالمانالصاقوصدور

مدیریتیوآماريگزارشاتتهیهامکان

سامانهدرهادرخواستپیگیريوجستجوامکان

دسترسیسطوحتعیینوکاربرانتعریفامکان

فناوريتوسعهدفترتوسطسامانهازمتمرکزفنیپشتیبانی



جدید وضعیت وضعیت قبل  مرحله اول 

به سایتمتقاضی اطالع رسانی  ثبت شرکت ها  به آدرس 
sherkat.ssaa.ir  در این سایت راهنماها ، . مراجعه می کند

. روش ها ، نمونه سواالت متداول  و غیره  قرار دارند

متقاضی ناگزیر از 
مراجعه به ثبت شرکت

تهیه  ها براي
مستندات و گرفتن  
. اطالعات اولیه  بود 

آشنایی با مراحل ثبت  
تاسیس 

جدید وضعیت وضعیت قبل  مرحله دوم 

مراجعه و فرم هاي   irsherkat.ssaa.irمتقاضی به سایت
دا یک  این سامانه در همان ابت. الکترونیکی را تکمیل می کند 

رم به هنگام  تکمیل ف. شماره پیگیري به متقاضی می دهد
مراجعه و از تکراري   ilenc.irتعیین نام می تواند به سایت 

ست    پس از  ارسال الکترونیکی درخوا. نبودن نام  مطمئن شود
ام دریافت ، اولین ابالغیه را مبنی بر نتیجه کارشناسی تعیین ن

ا  در صورت تایید نام از متقاضی خواسته می شود ت.  می کند
. مدارکش را با پست ارسال کند

متقاضی ناگزیر از 
ت مراجعه به ثبت شرک

ها  و تامل طوالنی  
مدت در صف براي  
.تحویل مدارك  بود

پذیرش
)  تحویل مدارك ( 



وضعیت جدید  وضعیت قبل  سوم مرحله
حضور ارسال می  براي متقاضی ابالغیه براي 

در این وضعیت پیش نویس آگهی آماده . گردد 
شده و متقاضی ناگزیر از مراجعات مکرر 

ثبت شرکت ها  در چند ماه آینده   . نیست
امکان مطالعه پیش نویس آگهی  را در سامانه 
فراهم آورده و این مرحله نیز نیاز به حضور در 

. اداره نخواهد داشت 

متقاضی در تاریخی که مقرر  
در . شده بود مراجعه می کرد

بسیاري موارد به علت تراکم 
کاري ، پیش نویس آگهی  
آماده نبوده و ناگزیر از  
مراجعات بعدي می شد

مراجعه براي گرفتن نتیجه
)  تایید پیش نویس آگهی ( 

)  ادغام شده با مرحلھ سوم ( وضعیت جدید  وضعیت قبل  چھارم مرحلھ
در وضعیت جدید ، نیازي به این مرحله  نیست  

زیرا با حذف دفاتر فیزیکی  و ایجاد دفاتر . 
والکترونیکی  ، نیازي به نوشتن دفتر نبوده

مرحله چهارمی وجود ندارد چون در مرحله 
سوم  پس  از ارسال ابالغیه از متقاضی خواسته  

می شود براي  مطالعه پیش نویس  و دریافت 
در . آگهی و امضا به ثبت شرکت ها مراجعه کند

وضعیت  جدید نیازي براي  مراجعه به روزنامه  
رسمی  وجود ندارد  چون  آگهی بصورت  

الکترونیکی براي روزنامه رسمی ارسال می  
. شود

در گذشته متقاضی براي 
آگهی  ناگزیر از انتظارگرفتن

براي نوشتن دفتر ثبت بود  و
در بسیاري موارد به علت  

حجم زیاد کار در دفتر نویسی  
.  متعدد  بودناگزیر از مراجعات

پس از  گرفتن آگهی نیز 
ناگزیر از مراجعه به روزنامه  

.  رسمی بود

دریافت آگهی 



منطبق با اقدامات معتبر بین المللی

نام سایت  شرح اقدام 

http://sherkat.ssaa.ir
به منظور هر چه شفاف تر شدن ، آسان سازي و ساده سازي 
فرایندها ، سایت اطالع رسانی به آدرس طراحی و راه اندازي  

.شد

http://www.ilenc.ir
عات  سایت شناسه ملی اشخاص حقوقی ، به منظور انتشار اطال

اولیه شرکت ها و موسسات غیر تجاري و بخصوص به منظور
اختصاص  شماره یکتا  به اشخاص حقوقی در اقدامی مجدانه

.پس از ورود اطالعات  راه اندازي شده است 

http://irsherkat.ssaa.ir
این سایت به منظور پذیرش غیر حضوري درخواست ثبت 
.تاسیس و تغییرات متقاضیان طراحی و راه اندازي شده است

http://agahissaa.ir
این سایت به منظور درج آگهی ها طراحی و راه اندازي شده 

بل در فضاي مجازي قااست تا از این پس این اسناد بالفاصله
. رویت باشند

http://sherkat.ssaa.ir/
http://www.ilenc.ir/
http://irsherkat.ssaa.ir/
http://agahissaa.ir/




قوانین ومقررات حاکم بر پلمب دفاتر قانونی



مصوب قوه قضاییه1340اصالحی آیین نامه ثبت شرکتها طرح 1386/02/14مورخاصالحیه -2ماده 

قوهمحترمریاست1386مصوبشرکتهاثبتنامهآییناصالحیطرحاصالحیه2مادهجملهازحاکمقوانینوتکالیفبرابر
:استگردیدهاحصاذیلشرحبهشرکتهاثبتمراجعوظایفقضاییه

ثبت شرکتهاي تجارتی و موسسات غیرتجاري ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدي آن-الف 

دفتر تجارتی و تغییرات بعدي آنثبت -ب

دفاتر تجارتی و غیرتجارتی حوزه تهران پلمب -ج

شعبه یا نمایندگی شرکتهاي خارجی در ایران و تغییرات بعدي آنثبت -د

موسسات خارجی در ایرانثبت –ه 

نام شرکتهاي خارجی و موسسات غیرتجاري در شرف ثبت سراسر کشورتعیین -و

پلمبطریقازريتجادفاتربهبخشیاصالتوآنبعديتغییراتوتجارتیدفترثبتمرقومامورانجامدراختیارتفویضاین
مربوطموراجملهازمتعددياقداماتوباشدمینیزآنهاستشناساییوتجاريهايبنگاهتعییندراصلیوظایفجملهازکه
دفترنامهآیینرداقدامچگونگیرابطهایندرکهبودخواهداخیرالذکردفاترثبتازمنبعثبازرگانیکارتصدورومالیاتیبه

.باشدمیاقداممالكبعدياصالحاتو1325مصوبتجارتیثبت



(ثبتادارهندهنمایتوسطبهباشدشدهنوشتهچیزيآندرآنکهازقبلکپیهدفتراستثنابه6مادهدرمذکوردفاتر-11ماده
آناوراقدبایولینیستالزممزبورامضاکپیهدفتربراي.شدخواهدامضا)شودمیمعینعدلیهوزارتنامهنظاممطابقکه

.شدخواهدرعایتمادهاینمقرراتدفترهرسالیانهتجدیدموقعدر.باشدترتیبینمرهداراي
امضامتصديودباشکشیدهقیطانوترتیبینمرهدارايبایدمیشودتسلیمامضامتصديبهامضابرايکهدفتري-12ماده

مرسواسمبهتصریحباراآنصفحاتعددمجموعدفترهرآخرواولصفحهدروشمردهرادفترصفحاتاستمکلف
منگنهنمایدمیتهیهمقصوداینبرايعدلیهوزارتکهسربیمهرباراقیطانطرفدووامضاتاریخقیدباونوشتهدفترصاحب

.شودنوشتهحروفتمامباتاریخحتیاعدادکلیهاستالزم.کند

مقررات پلمب دفاتر تجاري

دادگستريوزارت 1311تصویب نامه راجع به مقررات پلمب دفاتر تجارتی مصوب 

:داردمیمقرر1311اردیبهشت13مصوبتجارتقانون11مادهبهنظر
ثبتدایرهدرنمایدمیمعینثبتکلادارهکهاينمایندهتوسطتهراندرتجارتیدفاترکردنپلمبوامضا-1ماده

.آیدمیعملبهاختراعاتوتجارتیعالیموشرکتها
ثبتادارهکهصورتیدروکندمیمعینمحلثبتادارهکهاستاينمایندهعهدهبهدفاترپلمبوامضاوالیاتدر-2ماده

محکمهرییسعهدهبهترتیبرعایتبااستمقررتجارتقاون11مادهموجببهکهايوظیفهانجامباشدنشدهتاسیس
.نمایندمیاقدامثبتادارهنمایندگیسمتبهموردایندرکهبودخواهدصلحامینیاابتدایی



دفتر کل

ل یا دفاتر  تاجر باستثناي کسبه جز مکلف است دفاتر ذیهر -6ماده 
اتر  دیگري را که وزارت عدلیه به موجب نظام نامه قائم مقام این دف

:قرار می دهد داشته باشد
.دفتر روزنامه-1
دفتر کل  -2
دفتر دارایی-3
دفتر کپیه-4

استدفتريروزنامهدفتر-7ماده
ومطالباتروزههمهبایدتاجرکه

وتجارتیستدودادودیون
از(تجارتیاوراقبهراجعمعامالت

)ینویسظهروفروشوخریدقبیل
ووارداتجمیعکلیطوربهو

اسمهربهراخودتجارتیصادرات
کهراوجوهیوباشدکهرسمیو

برداشتخودشخصیمخارجبراي
.نمایدثبتدفترآندرکندمی

هکاستدفتريدفترکل-8ماده
راالاقلمعامالتتاجربایدکلیه

نامهازدفترروزمرتبهیکايهفته
راآنمختلفهوانواعاستخراج
راهرنوعیکردهوجدا تشخیص
بهدفتردرآنمخصوصیدرصفحه

.کندثبتطورخالصه

1311قاون تجارت مصوب 10و 9و 8و 7و 6مواد 

دفاترفتردویکدیگرازجدایامشتركازاعمکلوروزنامهدفاترکلیۀازاستعبارتدفاترتحریرنامهآیینمشمولقانونی
و11وادممقرراتمطابقکلوروزنامهدفاتر.آنهادرحسابداريعملیاتهرگونهثبتازقبلکه)هزینهودرآمددفتر(مشاغل

بحسذیربطمالیاتیاموراداراتطرفازمشاغلدفترواسنادثبتادارةنمایندةطرفاز1311سالمصوبتجارتقانون12
.باشدشدهتحریرفارسیبهوگردیدهثبتوپلمبامضامورد



تهیه و تکمیل فرم  
اظهارنامه پلمب  

دفاتر تجاري از باجه  
فروش اوراق بهادر

تهیه دفتر و 
قیطان کشی

مراجعه به واحد  
پلمب دفاتر تجاري  

در اداره ثبت شرکت 
هاو تحویل اظهارنامه  
و دفاتر به متصدي  

مربوطه

مراجعه به 
حسابدراي و 

پرداخت هزینه 
.هاي قانونی

آماده سازي دفاتر 
ممهور به مهر سربی-1

امضا دفتر توسط  -2
مسئول



ثبت درخواست اطهارنامه پلمب دفاتر 
ضیتجاري در سامانه اینترنتی توسط متقا

پذیرش نهایی  وارسال  
مدارك از طریق پست

مرجع ثبت شرکت ها

بررسی کارشناسی

رویت درکارتابل 
مدیرو ارجاع به 

کارشتاس

پرداخت الکترونیکی هزینه 
هاي قانونی توسط متقاضی

ارسال الکترونیکی
اطالعات 

بررسی و  اختصاص المان از 
طریق سامانه به درخواست  

پلمب دفاتر تجاري

اداره پست

الصاق المان به 
دفاتر

ارسال از طرق 
پست به آدرس 
قانونی متقاضی



1387سالدرپستی13منطقهگريمجريباپستشرکتوکشورامالكواسنادثبتسازمانبینتوافق

پلمب پاکت مدارك درخواست 
دفاتر تجاري

دفاترپلمبدرخواستمداركقبولدفاتر تجاريپلمب فرم هاي 
منتخبپستیدفتردرتجاري

• ممیزي 
• ورود اطالعات 
• چاپ برچسب و الصاق به 

دفاتر

امضاءمهروودفاترسازيآماده
ثبتکارشناس

تجهبارکداسکنوتمبرالصاقوبنديبسته
تجاريدفاترتوضیعوارسال





قوانین ومقررات حاکم دفتر ثبت تجارتی



:قانون تجارت 
دفتر ثبت تجارتی-فصل دوم 

اصی که در آن در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخ-16 ماده 
م خود را در  نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناي کسبه جزء باید در مدت مقرر اس

.ددفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال به جزاي نقدي از دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند ش

ه ثبت برسد به مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید ب-17ماده 
.موجب نظامنامه معین خواهد کرد

سناد و شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجري که مکلف به ثبت است باید در کلیه ا-18ماده 
ه و اال عالوه صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسید

.بر مجازات مقرر در فوق به جزاي نقدي از دویست تا دو هزار ریال محکوم  می شود

.وندکسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می ش-19 ماده 

قانون مالیات هاي مستقیم نباشد با دارا  96افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده : ماده واحده 
:بودن شرایط زیر کسبه محسوب می شوند 

ون ریال تجاوز نکند  کسبه ، پیشه وران ، تولیدکنندگان و نظایرآنها که میزان فروش ساالنه آنان از مبلغ یکصد میلی
.

جاه  ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه اي که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پن
.  میلیون ریال تجاوز نکند 

.وزیر عدلیه لغو می شود15/3/1311مورخ 7044از تاریخ اجراي این نظامنامه ، نظامنامه شماره 

ی    قوانین ومقررات حاکم بر دفتر ثبت تجارت



  بازرگانی  و در هر محلی  که  اداره  یا دایره  یا شعبه  ثبت  تشکیل شده  یا می شود به  منظور ثبت  نام  بازرگانان  و بنگاه  هاي–1ماده
.شدشرکت  هاي  تجارتی  دفتر مخصوصی  به  نام  دفتر ثبت  تجارتی  تاسیس  خواهد 

ود و کرده  و به  امضاي  خشماره گذاري  صفحات  دفاتر مزبور را باید در بدو امر دادستان  محل  یا نماینده  او ـ 1تبصره  
.  هر دفتر با ذکر تاریخ قید کندآخر اول  و در مهر دادسرا ممهور و مجموع  عده  صفحات  را باتمام  حروف  

.   در دفتر مزبور براي  ثبت  هر شماره  یک  صفحه  تخصیص داده خواهد شدـ 2تبصره  
ه  آنها در کلیه  بازرگانان  و بنگاه  هاي  بازرگانی  و شرکت  هاي تجارتی  ایرانی  و خارجی  که  مرکز اصلی  آنها یا تجارتخان–2ماده

مذکور فترایران  بوده و یا اینکه  درخارجه  باشد ولی  در ایران  شعبه  یا شعبی  دارند باید نام  خود را طبق  مقررات  این  آیین  نامه  در د
.دبرسانندر ماده  یک  به  ثبت  

که  در تاریخ  اجراي  این  آیین  نامه  در هر محل  2بازرگانان  و بنگاه هاي  بازرگانی  و شرکت هاي  تجارتی مذکور در مادهکلیه  -3ماده
این آئین نامه تنظیم 6ماه  از تاریخ  نشر آگهی  مذکور اظهار نامه خود را طبق ماده 3به  شغل  بازرگانی  اشتغال  دارند مکلفند در ظرف  

.  و به ثبت محل تسلیم نمایند
ی  اشتغال  و بنگاه هاي  بازرگانی  و شرکت  هاي  تجاري که  پس  از مدت  سه ماه مذکور در ماده  سه  به  شغل  بازرگانبازرگانان  -4ماده

ه فوق می ورزیده  یا تاسیس  می شوند در ظرف  یک  ماه  از تاریخ  شروع  به  کار یا تاسیس  مکلف  به تسلیم اظهارنامه مذکور در ماد
.باشند
ود تنظیم  و گرفته  می شاظهار نامه  باید در سه  نسخه  روي  نمونه  هاي  چاپی  مخصوص  که  از متصدي  دفتر ثبت  تجارتی  محل-5ماده

.به  همان   دفتر تسلیم  و رسید گرفته  شود

:می داردمقرر 1311قانون  تجارت  مصوب  اردیبهشت  18و 17و 16دادگستري  نظر به  مواد وزارت  

وزارت دادگستري با اصالحات  بعدي1325نامه  دفتر ثبت  تجارتی  مصوب   فروردین   یین  آ



1325فروردین  -نامه  دفتر ثبت  تجارتی  مصوب  آیین  

.می داردمقرر 1311قانون  تجارت  مصوب   اردیبهشت  18و 17و 16دادگستري  نظر به  مواد وزارت  

فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی

قوه �ضائ�ه
سازمان ثبت ا�ناد و امالک ��ور

اداره �ل ثبت �ر��ھا و �وسسات ��ر�جاری 
)ا�خاص �قو�ی(د�� �جار�ی پ��ب ا�ھار�� 

داراي.......................فرزند...........................................اینجانب
شناسنامهو.................................شمارهبهکدملی

آدرسبه......................ازصادره..........................
شرکتمدیر..............................................................................

ملیشناسهو........................شمارهبهشدهثبت...........................
وروزنامهدفترجلد..........نمایممیدرخواست.............................

وپلمبرامذکورشرکتداراییدفترجلد..........وکلدفترجلد..........
.فرمائیدامضاء

وکیلتوسطدرخواستگرددکهمیتکمیلصورتیدرقسمتاین
گیردصورت

کدملیداراي...................فرزند............................آقاي/خانم
ازصادره..........................شناسنامهشمارهو.................................

شمارهنامهمعرفی/وکالتنامهموجببه.....................
تحویلوپلمبامورانجامجهت......................مورخ...........................

.شودمیمعرفیاینجانبطرفازدفاتر

موسسه/شرکتمهرومدیرامضايمحل

قوه �ضائ�ه
سازمان ثبت ا�ناد و امالک ��ور

اداره �ل ثبت �ر��ھا و �وسسات ��ر�جاری 
)ا�خاص ����ی(د�� �جار�ی پ��ب ا�ھار�� 

داراي کدملی به ....................... فرزند ...........................................اینجانب 
صادره از  ..........................و شناسنامه .................................شماره 

..............................................................................  به آدرس ......................
جلد دفتر  .......... درخواست می نمایم ................................ مدیر تجارتخانه 

جلد دفتر دارایی تجارتخانه مذکور را .......... جلد دفتر کل و ..........روزنامه و 
. و امضاء فرمائیدپلمب 

این قسمت در صورتی تکمیل می گرددکه درخواست توسط وکیل صورت  
گیرد

داراي کدملی  ................... فرزند............................ آقاي/خانم
صادره از  ..........................و شماره شناسنامه ................................. 

...........................  معرفی نامه شماره / به موجب وکالتنامه ..................... 
و تحویل دفاتر از طرف اینجانب  پلمب جهت انجام امور ...................... مورخ 

. معرفی می شود

امضاي مدیر تجارتخانهمحل 

فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی



اظھار نامھ اینترنتی ثبت نام 





 کشورالکترونیکی آگهی ثبتی به روزنامه رسمی ارسال:
ر درخصوص ارسال اگهی به روزنامه رسمی ، اداره ثبت شرکتها د

ب و  ایران در اجراي تکالیف اسناد فرادستی و بهبود فضاي کس
کار نسبت به ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات و همسانی  

ز در همین راستا نی. اقدامات با روزنامه رسمی اقدام نموده است  
در جهت ارتقاء سالمت اداري اگهی هاي ثبتی بصورت  

ت ها به الکترونیکی  و انالین همزمان با ثبت نزد مرجع ثبت شرک
لذا با توجه به مراتب فوق دریافت و. روزنامه ارسال می گردد 

نزد چگونگی انتشار اگهی هاي ثبتی  در روش جدید پس از ثبت
یت  مرجع ثبت شرکت ها بصورت الکترونیکی و انالین  در سا

روزنامه رسمی قرار می گیرد  لذا یک مرحله و همچنین مدت 
زمان یک روزه مبنی بر درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه

ی  رسمی به علت ایجاد پنجره واحد بین دو دستگاه مذکور یک
ده شده و به نحوي در مرحله ثبتی قبلی ادغام و یکسان گردی

وجود  با توجه به تغییرات جدید اگهی هاي  الکترونیکی م. است 
در سایت روزنامه رسمی قابل استناد و اعتبار بوده و بصورت

د کسب  انالین نیز قابل دسترسی براي عموم می باشد و براي ایجا
و کار  و استناد نزد مراجع قضایی و اداري و مالی ، درج اگهی در

به آرشیو الکترونیک روزنامه رسمی کفایت می نماید و نیازي
.  استناد به انتشار روزانه روزنامه رسمی نمی باشد



هاي کثیراالنتشارروزنامهقانونی در هاي انتشار آگهی:

د چاپ  ، مکانیزه کردن فرآینکثیراالنتشارهاي روزنامههاي قانونی در انتشار آگهیسامانههدف از راه اندازي 
اهد  آگهی هایی از سازمان ثبت اسناد و امالك کشور که در روزنامه ها و انواع نشریات به چاپ میرسیدند خو

.بود
رآیند چاپ  ایجاد این سامانه به صورت الکترونیک و بر بستر اینترنت موجب سهولت ارباب رجوع، تسریع در ف

.آگهی و صرفه جویی در زمان و هزینه خواهد شد و همچنین از تکالیف قانونی مقرر است
داره از  با توجه به اهمیت این فرآیند در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاري، این سامانه ابتدا از ا

ثبت شرکت ها راه اندازي خواهد شد و در ادامه در زیر مجموعه هاي دیگري از سازمان ثبت اسناد و امالك  
.کشور مثل اداره اجرا و اداره ثبت عالئم و مالکیت صنعتی نیز قابل بهره برداري خواهد بود

ت نکته مهم در راه اندازي این سامانه همکاري بین سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارت ارشاد و شرک
.پست جمهوري اسالمی ایران میباشد

:  فرآیند کلی این سامانه شامل چهار بخش کلی است
دریافت اطالعات آگهی در اداره کل ثبت شرکت ها•
ز متقاضینمایش اطالعات آگهی در سایت تحت بستر اینترنت و گرفتن اطالعات تکمیلی و هزینه آگهی ا•
ارسال اطالعات به وزارت ارشاد جهت چاپ آگهی و در نهایت دریافت روزنامه یا نشریه چاپ شده•
ط شرکت ارسال رسید الکترونیکی به در اداره کل ثبت شرکت ها و ارسال فیزیک آگهی به متقاضی توس•

پست



آئین نامه پایگاه اطالعات اشخاص 
حقوقی 



وازن به امروزه نقش نظام هاي اطالعاتی بر ساختار برنامه ریزي و پیشبرد منطقی اهداف و توسعه مت
ناي طور کامل مشهود می باشد و دراین حوزه نیز ساختارهاي دقیق طبقه بندي و شناسایی برمب
باشد، نظام اختصاص شناسه هاي یکتا از اصول اجتناب ناپذیر مدیریت سیستم هاي اطالعاتی می

لذا در راستاي همین ضرورتها ، بخش قانونگذاري کشور در سه محور کلی
شماره ملی اشخاص حقیقی، 

شناسه ملی اشخاص حقوقی و
شماره فراگیر اشخاص خارجی

ه با به عنوان اصلی ترین جمعیت هاي آماري کشور ، تکالیف قانونی تدوین و ابالغ نموده اندک
زدیک به پشتیبانی و حمایت مناسب مبادي ذیربط موضوع شماره ملی اشخاص حقیقی ، با عملکرد ن

ام متناظر این اقد. دو دهه ، در حد انتظار به عنوان یک ساختار قابل قبول مستقر گردیده است 
ی شناسه ملی اشخاص حقوقی می باشد که در نگاه اول ، جمعیت آماري شماره ملی اشخاص حقیق

طالعاتی ابعاد گسترده تري از جمعیت آماري اشخاص حقوقی دارد ولی پیچیدگی بسیار باالي اقالم ا
دور اشخاص حقوقی و مبادي و تکالیف متعدد تشکیل و ثبت اشخاص حقوقی ، حساسیت هاي ص

.  شناسه ملی اشخاص حقوقی در فضاي قانونی کشور را دو چندان کرده است



. ثبت الکترونیکی شرکتها رویکردي نوین در تثبیت ساختار ، ارکان و مدیریت  تشکل هاي دانش بنیان و تجاري سازي اختراعات  می باشد



دستاوردهاي اصالح در ثبت شرکتها



کسب جایگاه پیشرو 

در هفتمین دوره جایزه ملی  

1404بهره وري 



برگزیده پنجمین جشنواره  ملی 

ارتباطات و فناوري اطالعات 

یادواره ي شهید دکتر قندي



دستاوردهاي اصالح در
ثبت شرکتها 



دستاوردهاي اصالح در
ثبت شرکتها 



دستاوردهاي اصالح در
ثبت شرکتها 



دستاوردهاي اصالح در
ثبت شرکتها 





ت  ثبت الکترونیکی موسسات رویکردي نوین در تثبیت ساختار ، ارکان و مدیری
.  تشکل هاي حزبی و سیاسی می باشد  



ت  ثبت الکترونیکی موسسات رویکردي نوین در تثبیت ساختار ، ارکان و مدیری
.  تشکل هاي حزبی و سیاسی می باشد  







In execution of statutory obligations of Note (B), Article 12 of Healthy Administrative System Promotion and Fighting with Corruption Law, as well as 
Note (2), Article 27 of State Services Management Law, and also upon Article 48 of the 5th Social, Cultural, Economic and Political Development Plan 
of IR. Iran, and for the purpose of stopping referral of the applicants to public officials and providing the clients with electronic services, from this 
time forward, all processes related to incorporation, registration and changes of companies and institutions shall be performed electronically and 
according to the rules and regulations set forth herein:

ARTICLE 1: All applications pertaining to incorporation, registration and changes of companies and institutions shall be filed electronically through 
www.ssaa.ir. All applicants are required to fill in relevant forms of incorporation, registration and changes, available on the website, provide related 
information and obtain unique tracking code, given by the website, upon final acceptance of the application.
Sub-article 1: Website assigns a tracking code to every accepted application. In all procedures, applicant is notified by SMS, containing the tracking 
code, of the progress in his/her file. 
Sub-article 2: All notices and notifications for correcting errors or non-registration of an entry, the applicant shall be aware of, will be uploaded in 
the website and applicant may access to it by his/her tracking code.

ARTICLE 2: Upon receiving incorporation application, company registry reviews the proposed name of the company and will notify the applicant, 
electronically, of accepting or refusing the suggested name. If the suggested name is confirmed, the applicant must mail the original documents and 
tracking code to the company registry of Deeds and Real Estate Registration of the province where legal domicile of the legal entity exists.
Sub-article: Applicants who have made changes to the company shall mail the original documents and tracking code to the company registry of
Deeds and Real Estate Registration of the province where legal domicile of the legal entity exists, immediately upon registering their changes in the 
website and receiving the tracking code.

ARTICLE 3: Upon receiving the applicant’s documents and comparing to the originals, the company registry shall take required measures for
providing draft copy, identifying the applicant and taking his/her signature, as provided in Article 8 herein, provided that the received application 
complies with related rules and regulations.

ARTICLE 4: If, under judgment of the relevant authority, the application does not meet the requirements or they deem incomplete, the applicant 
shall be notified of the errors or defects as provided in sub-article under Article 1. The applicant must correct any defect in the documents within 30 
days, otherwise, all submitted documents would 

قدامات حمایتی اصالحات 

http://www.ssaa.ir/


be return by mail and any review would be subject to inserting new information on the website and getting new tracking code.

ARTICLE 5: For the purpose of making any change in the companies that have registered before the company registries other than the capital city of 
the province, the provincial company registry shall, initially, demand the file from the initial registry and then order for registration of changes as per 
related rules and regulations. The initial company registry shall provide the provincial company registry with demanded documents, all prepared and 
numbered, within one week as of the date requested.
Sub-article: Provincial company registry must scan and date process the received documents prior to any registration procedure.

ARTICLE 6: Provincial company registry is the authority responsible for reviewing, identifying and confirming the names of legal entities applying for 
incorporation, registration or name change. 

ARTICLE 7: Legal entities are categorized in the website of the company registry as per nature and other statutory rules and regulations as follows:
Company registry (including all stock companies, limited liability companies, general partnership companies, joint stock with limited responsibility 
companies, cooperative companies, joint stock and non-stock companies, etc.)
Institutions registry, registrar of institutions subject matter of Article 8 of the Bylaw for Registration and Incorporation of Institutions (enacted 1958)
Foreign Branches and Agents Registry (subject matter of Article 14 of executive bylaw of Company Act, enacted 1931)

ARTICLE 8: Upon being confirmed by the relevant expert, following formalities are required to be performed as to the received applications: 
Company registry prepares a draft for incorporation, registration or changes in the legal status of entities and informs the applicant electronically. 
Upon checking the draft, the applicant shall then attend the company registry for paying fees required by law and sign the printed copies of the 
draft.
Company registry identifies the signatories, provides two counterparts of the final document and registers the said counterparts in the system after 
being signed by the signatories. One signed copy of the final document is scanned and saved in electronic file of the legal entity and another copy is 
delivered to the applicant. 

ARTICLE 9: In the event the applicant legal entity is domiciled in a city other than the capital of the province, provincial company registry shall send 
the draft, via system, to the company registry of the legal entity’s domicile for identification and signature. The procedure is notified to the applicant 
by SMS. Company registry of the legal entity’s domicile identifies the applicant, gets the draft signed, scans the signed draft and sends it, via system, 
to the provincial company registry. The applicant is furnished with another copy of the said signed copy.

قدامات حمایتی اصالحات 



Sub-article 1: Provincial company registry finalizes the last step of registration, incorporation, or making changes in the companies and institutions 
by uploading the scan file of the signed document on the electronic registration file of the legal entity.

ARTICLE 10: Considering making infrastructure and systematic integration with the official gazette, provincial company registry uploads a copy of 
registered e-document to official gazette system and informs the applicant electronically. Applicant is required to follow up notice publication and 
paying fees required by law through the website of the official gazette by having tracking code. 

ARTICLE 11: In order to save the records and documentations that contain the original signature of signatories, provincial company registry or 
company registry of the legal entity’s domicile shall gather every 200 printed documents of each single electronic entry, arrange them in number 
from 1 to 200, stamp them, and keep them in the registry upon binding. 

ARTICLE 12: Provincial company registry shall scan the documents and set up a file on the system, as per related rules and regulations,
simultaneously with registration, incorporation of making changes in the companies and institutions. 

ARTICLE 13: General Managers of provincial company registries are responsible for getting regular reports of the electronic registration of companies 
in their subordinate departments, remove probable flaws and order for required utilities in order to foster rendering service to the applicants and 
promote system quality in line with improvements in business environment.
Sub-article: IT department of State Organization for Registration of Deeds and Real Estates shall have access to the electronic system in order to 
monitor the managers and authorities involved in company registry’s electronic system.

ARTICLE 14: For the purpose of standardization of registration procedures in the company registry, one working group, presiding by Deputy of 
Documents Affairs, is formed. General Manager of Company Registry, Directors of Legal Office, Parliamentary Affairs and IT Development Bureau 
shall be members of the said working group. Secretariat of the working group will be located in the Company Registry Directorate.

Ahmad Touyserkani
Deputy Head of Judiciary and Head of State Organization for Registration of Deeds and Real Estates   
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اهداف کالن و چشم اندازهاي متولی 
ثبت اشخاص حقوقی



کاروکسبفضايبهبودراستايدرامالكواسنادثبتسازمانجایگاهارتقاء-1
وکارکسبفضايشروعتوسعهوارتقاء-2
ثبتمدیریتیمردمیمشارکتهايتوسعهوگريتصديکاهش-3
رجوعاربابتکریمجهتدرانسانیمنابعکیفیتوسعهوارتقاء-4
حقوقیاشخاصمدیریتدرکاربرديپژوهشهايوتحقیقاتگسترش-5
اقتصاديفعاالنبهتسریعوتسهیل،کیفیسطحمستمربهبود-6
خارجیگذاريسرمایهجذب-7
ثبتیخدماتگسترشوسازمانفعالیتهايقلمروتوسعه-8
مالیوانتگسترشمنظوربهالمللیبیننهادهايوسازمانهاباارتباطگسترش-9
اقتصاديو

هايشرکتفراگیرسیستممجموعهزیربعنوانبعديچندکاداسترتوسعه-10
اقتصاديفعاالنوتجاري

ياقتصادفعاالنامورتسریعوتسهیلراستايدرمقرراتوقوانیناصالح-11



مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادي و اجتماعی  
جامعه در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادي  

و اجتماعی کشور با رویکرد بستر سازي مناسب براي 
رقابت پذیري در اجراي ساستهاي خصوصی سازي

ثبتی گسترده و بهتر با ارائه خدمات 
بهره گیري از فن اوري هاي نوین و 

کارگزاران 

اهداف کالن 
متولی ثبت 

اشخاص 
حقوقی

وق و اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حق
مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقوقی

هماهنگ با جامعه جهانی

پیشگیري از اختالفات و دعاوي حقوقی  
مربوطه در راستاي استقرار بهداشت  

حقوقی جامعه  رفع عوامل اطاله دادرسی  
مرتبط با حیطه وظایف سازمان
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