
حداقل دو فرد حقیقی و حقوقی  ثبت شرکت تضامنیشرکت تضامنی یکی از دسته بندی های جهانی شرکت ها میباشد. برای 

شرکت را داشته باشند. در شرکت های تضامنی همه ی افراد در مواقع بحران و بدهی ها باید به الزم است که شرایط ثبت 

اندازه مسئولیت و سهمی که دارند در پرداخت بدهی ها شریک شوند و در این شرکت ها معموال اسم اشخاص تاسیس کننده 

 .در تجارت میتواند تعیین کننده باشد

شرکت، تاسیس شرکت های تضامنی است؛ زیرا در این روش شما و شریک خود  یکی از مطمئن ترین روش های تاسیس

  .میتوانید حاشیه اطمینانی در زمینه سود و زیان شرکت برای یکدیگر ایجاد کنید

  

 

  

 نکات ثبت شرکت تضامنی
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ید یا در کنار نام شرکت، در شرکت هایی که از نوع تضامنی هستند باید در کنار نام شرکت، نام یکی از شرکا را قید نمای ️✔

 .را درج کنید« شرکت تضامنی» عین عبارت 

 .در شرکت های تضامنی، در زمان خروج و فوت یکی از شرکای شرکت، شرکت منحل میشود ️✔

در انتقال مالکیت شرکت تضامنی به نکته روبرو توجه کنید؛ زیرا در زمان انتقال مالکیت ابتدا باید شرکت خود را منحل  ️✔

 .، سپس شرکت تضامنی جدید را به ثبت برسانیدکنید

در یک شرکت که از نوع تضامنی، تابعیت شرکت به تابعیت شرکاو موسسان ربطی ندارد. برای نمونه یک شرکت  ️✔

 .میتواند در ایران تاسیس شود و موسسان آن خارجی باشند و دارای جواز کسب و کار در ایران باشند

 .نون جمهوری اسالمی ایران ثبت میشونداین شرکت ها مطابق با قا ️✔

 مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی

 دو برگ تهیه شده از تقاضانامه ✅

 نامهدو برگ تهیه شده از شرکت ✅

 دو نسخه تهیه شده از اساسنامه ✅

 های شرکا فتوکپی از شناسنامه ✅

 دریافت جواز برای ثبت شرکت تضامنی در صورت نیاز ✅

نامه، موضوع فعالیت شرکت تضامنی،  نامه کنید. در این شرکتکت تضامنی خود باید اقدام به تنظیم شرکتبرای ثبت شر

مرکز اصلی شرکت، آدرس کامل شرکت به همراه اسامی شرکا، شماره شناسنامه شرکا و محل سکونت آنها به طور دقیق 

 .قید شود

 ی تضامنیها اداره شرکت

 .فردی خارج از شرکا می توان اقدام به انتخاب مدیر کرداز بین اعضای شرکت و یا  ️✔

در صورتی که تصمیم برای عزل مدیر شرکت، بدون دلیل موجهی هستید، مدیر شرکت این حق را دارد تا از حقوق،  ️✔

 .ضرر و زیان خود دفاع کند و حق خود را از شرکت طلب کند

ازه و توافق کلیه ی شرکای شرکت نمی تواند عزل شود و مدیری که در شرکتنامه شرکت تعیین شده است بدون اج ️✔

 .همچنین حق استعفا را نیز ندارد

 .یک مدیرهم بر اساس اساسنامه شرکت تعیین می شود لذا با تغییر اساسنامه ی شرکت، امکان تغییر مدیر وجود دارد ️✔



د پس از تاسیس شرکت اقدام به تعیین مدیر اگر که مدیر شرکت در شرکتنامه و اساسنامه تعیین نشده باشد و قرار باش ️✔

توسط شرکا شود؛ فقط در این شرایط خاص شرکای شرکت میتوانند در صورت هدم رضایت از مدیر انتخابی آن را عزل 

  .کنند

 .مدیر حق استعفا دارد ️✔

که از آنها سلب شده  مدیران شرکت تضامنی اختیار کلیه ی امور اداره ی شرکت را دارا هستند، مگر اداره ی اموری ️✔

 .باشد

 اختیارات مدیران در شرکت تضامنی

گرفتن تصمیمات درست و صحیح در شرکت تضامنی بر عهده ی مدیران است همچنین این تصمیمات باید طبق دو  ��

 :قانون زیر تدوین شوند

 تقسیم تا زمان جبران ضررهای وارده به شرکت ممنوعیت۱

 .ملیات های تجارتیی مربوط به عهاانجام فعالیت -۲

 .کلیه ی مراحل ثبت شرکت تضامنی در کرج و سایر شهرستانها با هزینه ای به صرفه انجام پذیر است

 تقسیم سود در شرکت تضامنی

  .سود به دست آمده در شرکت های تضامنی با توجه به میزان سهم هر یک از شرکا محاسبه میشود ��

 مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی

یتی که شرکا در شرکت تضامنی بین خودشان دارند با مسئولیتی که در قبال طلبکاران دارد متفاوت است. این مسئول ��

مسئولیت در بین شرکای شرکت تنها به اندازه ی سهام خودشان است؛ اما مسئولیتی که شرکا در بین طلبکاران شرکت دارند 

دارد و هیچ کدام از شرکا نمی توانند با این فرض که بدهی ها این طور میباشد که هرشریک نسبت به طلب افراد مسئولیت 

 .بیشتر از تعهد آنهاست از زیر بار مسئولیت خارج شوند

 دالیل انحالل یک شرکت تضامنی

 .رضایت کلیه ی شركا برای انحالل شرکت تضامنی ️✔

 .العاده برای انحالل شركت تضامنیتصمیم گیری مجمع عمومی فوق ️✔

 .حجوریت یك شریك در صورتی که در اساسنامه قید شده باشدفوت و یا م ️✔

 .زمانی كه شرکت تضامنی ورشكست شده باشد ️✔

 .زمانی که شركت برای به انجام رساندن هدف خاصی ثبت و آن هدف انجام شده باشد و یا انجام آن غیر ممکن شده باشد ️✔

 .در اساسنامه ی شرکت این اجازه به او داده شده باشد زمانی كه یکی از شركای شركت تضامنی شرکت را فسخ کند و ️✔



زمانی كه یکی از شركای شرکت به دالیلی از دادگاه، حکم انحالل شرکت را گرفته و این حکم منطقی و قانونی باشد باید  ️✔

 .انحالل شركت تضامنی انجام بگیرد

 .زمانی که مدت زمان شرکت به پایان رسیده برسد ️✔

  

 خالصه مطلب

معموال یک روش بدون ریسک برای ایجاد یک شرکت است؛ زیرا در این نوع از شرکت ها میزان  ثبت شرکت تضامنی

مسئولیت هر یکاز افراد مشخص شده و میزان سودی که به هر شریک میرسد طبق سهمی است که افراد در تاسیس شرکت 

ت که ما تالش کرده ایم در این مقاله همه موارد را برای داشته اند. برای ایجاد شرکت های تضامنی نکات و مدارکی الزم اس

 .شما شرح دهیم

 .برای دانلود پی دی اف کامل مطالب این صفحه، کلیک کنید
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