زاٌّوبی ثجت شسکت دز تبیلٌد

لجل اص ایٌىِ ثِ هَضَع اصلی ایي ساٌّوب یعٌی ثجت ضشوت ٍاسد ضَین ثْتش است ثب هَاسد اٍلیِ وِ ثشای ثجت ّش گًَِ ضشوت دس
تبیلٌذ ًیبص است آضٌب ضَین
آدزس هحل کست ٍ کبز

ثشای ثجت ضشوت دس تبیلٌذ ضوب ًیبص ثِ یه آدسس خَاّیذ داضت وِ ایي آدسس ثبیذ ثصَست فیضیىی ٍخَد داضتِ ثبضذ تب دس
صَست ًیبص ثِ ثبصسسی هبهَسیي اداسُ هْبخشت ٍ یب اداسُ وبس ثتَاًٌذ دس آى آدسس ثِ ضشوت ضوب هشاخعِ ًوبیٌذ ٍ ایي هىبى دس حیي
ثجت ضشوت ًیض ثبیستی اخبس ُ ضذُ ٍ هَخَد ثبضذ تب ثتَاى اص آدسس آى ثعٌَاى هىبى ضشوت استفبدُ ًوَد
هدیس/هدیسّب

ّش ضشوت دس تبیلٌذ ثبیذ حذالل یه هذیش (تبیلٌذی یب خبسخی ) داضتِ ثبضذ
سْبهدازاى

حذالل تعذاد ً 3فش (یب ثیطتش) سْبهذاس ثشای ّش ضشوت هَسد ًیبص است .ثب داسا ثَدى تعذاد ثیطتشی اص سْبهذاساى تبیلٌذی دس ضشوت
اًحصبسی خَد لبدس خَاّیذ ثَد تب اص صیش ثبس هحذٍدیت ّبی تدبسی تعییي ضذُ تَسظ لبًَى تدبست وست ٍ وبسّبی خبسخی ضبًِ
خبلی وٌیذ.
سسهبیِ ثجت شدُ(قبثل استٌبد)

الضاهبت هشثَط ثِ سشهبیِ دس سبختبسّبی هختلف تدبسی هتفبٍت است .ثب ایي حبل  ،ضشوت ّبیی وِ اص وبسوٌبى خبسخی یب هذیشاًی
استفبدُ هی وٌٌذ وِ دس تبیلٌذ البهت داسًذ ٍ ثِ هدَص وبس ًیبص داسًذ ،ثبیذ ثِ اصای ّش وبسهٌذ  2هیلیَى ثبت سشهبیِ ثجت ضذُ ٍ لبثل
استٌبد داضتِ ثبضٌذ.
حسبة ثبًکی شسکت

یه ضشوت ثجت ضذُ دس تبیلٌذ ٍاخذ ضشایظ است وِ ثشای پس اًذاص  ،چه ٍ /یب حسبة اسص خبسخی دس ثبًىذاسی آًالیي افتتبح
حسبة ًوبیذ
هستٌد کسدى(ثجت) هبلیبت ٍ هبلیبت ثس ازشش افصٍدُ

ّوِ ی وست ٍ وبسّب ثبیذ ثِ عَس خَدوبس ثشای اّذاف هبلیبتی ثجت ضَد .وسبًی وِ اص وبسوٌبى/هذیشاى خبسخی استفبدُ هی وٌٌذ
یب گشدش هبلی آًْب ثیص اص  1.1هیلیَى ثبت دس سبل استّ ،وچٌیي ثبیذ ثشای هبلیبت ثش اسصش افضٍدُ ًیض ثجت ًبم وٌٌذ.
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ثجت ثیوِ تبهیي اجتوبعی

ثجت ثیوِ ثشای ولیِ وبسوٌبى (تبیلٌذی یب خبسخی ) دس اداسُ تبهیي اختوبعی .ایي هَضَع ثشای ّوِ وبسوٌبًی وِ ثِ صَست توبم
ٍلت وبس هیىٌٌذ ،اخجبسی است ٍ ثِ آًْب اخبصُ ی دستشسی ثِ هضایبی تبهیي اختوبعی سا هی دّذ.
هجَش تجبزت(کست ٍ کبز) خبزجی

هدَصی اخجبسی ثشای هطبغلی وِ اص اوثشیت وبسوٌبى خبسخی ثشخَسداس ّستٌذ ،اخبصُ هی دّذ دس تبیلٌذ فعبلیت وٌٌذ.
اخر ٍیصا ٍ ٍزک پسهیت

توبهی خبسخیبًی وِ دس تبیلٌذ لصذ داسًذ ثَسیلِ ثجت ضشوت ٍ یب استخذام البهت ًوبیٌذ تٌْب ٍیضای وبس ثشای آًْب وفبیت ًٌوَدُ ٍ
عالٍُ ثش آى ثبیستی ٍسن پشهیت ٍ یب هدَص وبس ًیض دسیبفت ًوبیٌذ

اًَاع شسکت ّب دز تبیلٌد
شسکت خصَصی اًحصبزی
یه ضشوت اًحصبسی دس تبیلٌذ  ،ضشوت ثب هسئَلیت هحذٍد (  ) LLCاست ٍ هعوَالً اٍلیي لذم تشخیحی ثشای ساُ اًذاصی یه وست ٍ
وبس خذیذ دس تبیلٌذ استّ .وِ ضشوت ّبی اًحصبسی داسای چٌذیي هذیش  ،چٌذیي سْبهذاس (دس ثسیبسی اص هَاسد تبیلٌذی ٍ
خبسخی )  ،هطَق (تشلی دٌّذُ) ٍ ّوچٌیي داسای هسئَلیت هحذٍد ّستٌذ .دس ایي هَسد  ،هسئَلیت هحذٍد ثِ ایي هعٌی است وِ
سْبهذاس یه ضشوت تبیلٌذیٌّ ،گبم ضشس ،تٌْب سشهبیِ ای سا وِ سشهبیِ گزاسی وشدُ است سا اص دست هی دّذ .اص آًدب وِ دس
ضشوت ّبی اًحصبسی حمَق ٍ تعْذات عشفیي ثِ عَس هىتَة دس اسبسٌبهِ ضشوت تعییي ضذُ است ّ ،شوس دسن ٍاضحی اص
ٍضعیت حمَلی خَد دس یه ضشوت داسد ،ثش خالف ثشخی اص هطبسوت ّب دس ثشخی ضشوتْب وِ دس آى ثشخی اص ٍظبیف ٍ اهتیبصات ثِ
علت هىتَة ًجَدى ٍ یب هسبئل دیگش ،هی تَاًٌذ ثِ یه ًمغِ پیچیذُ ٍ ثي ثست ثشسٌذ .دس یه ضشوت اًحصبسی تبیلٌذی ّ ،وِ
حمَق ٍ هسئَلیت ّبی لبًًَی ثِ ٍضَح ثیبى ضذُ ٍ دس صَست لضٍم ثشای هشخع دس دستشس است.
در ایٌجب آًچِ شوب بزای راُ اًذاسی یک شزکت اًحصبری ًیبس داریذ  ،آهذُ است:



تعذاد سِ ًفز (یب بیشتز) سْبهذار



تعذاد یک (یب چٌذ) هذیز



سزهبیِ  2هیلیَى ببت بزای ّز کبرهٌذ خبرجی



آدرس شزکت ثبت شذُ در تبیلٌذ



اکثزیت خبرجی (>  ٪44تب  50 )٪011درصذ سْبم شزکت بِ اسن تبیلٌذی بَدُ ٍ هببمی هیتَاًذ بِ اسن
خبرجی ببشذ



هجَس تجبرت خبرجی ( )FBLهَرد ًیبس است
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 3هیلیَى ببت ٍ بیشتز در سزهبیِ ثبت شذُ ٍ لببل استٌبد



لبدربَدى بِ فعبلیت اًحصبری طبك FBA



ًسبت کبرکٌبى ببیذ  0بِ  4خبرجی بِ تبیلٌذی ببشذ ( بِ اسای ّز خبرجی  4کبرهٌذ تبیلٌذی ببیستی استخذام
شَد )

اگش یه ضشوت اًحصبسی هتعلك ثِ اوثشیت خبسخی ثبضذ  ،یه ضشوت خبسخی تلمی هی ضَد ٍ ثبیذ لجل اص اًدبم فعبلیت ّبی
تدبسی ،هدَص تدبست ثشای خبسخیبى سا دسیبفت وٌذ (هگش ایٌىِ تَسظ  BOIپطتیجبًی ضَد ) .چٌیي ضشوتی دس حبل حبضش ثب
هحذٍدیت ّبی ضذیذتشی اص سَی دٍلت سٍثشٍ است ٍ حَصُ فعبلیت آى هحذٍد ثِ فعبلیت ّبیی است وِ تَسظ  FBAهدبص است ٍ
 3تب  4هبُ صهبى ثشای ثجت ًبم ٍ اخز هدَص تدبست ثشای خبسخیبى ًیبص است.

دفتس ًوبیٌدگی دز تبیلٌد
تبسیس یه ضشوت ثِ عٌَاى یه ضشوت  ٪100خبسخی هی تَاًذ یه پشٍسِ عَالًی دس تبیلٌذ ثبضذ  ،صیشا لبًَى وست ٍ وبس
خبسخی ،ضشایظ الصم سا ثشای تأییذ هدَص وست ٍ وبس خبسخی اعوبل هی وٌذ .اص سَی دیگش  ،ایدبد دفتش ًوبیٌذگی دس تبیلٌذ ثذٍى
ّیچ صحوتی ٍثسیبس سبدُ است ٍ هعوَالً لجل اص ایدبد یه ضشوت دائوی تَسظ ضشوت ّبی خبسخی وِ هبیل ثِ اًدبم سلَن ثبصاس ٍ
ووه ثِ یبفتي ضشوب یب فشصت ّبی خذیذ دس ثبصاس ّستٌذ  ،دس تبیلٌذ هَسد تَخِ لشاس هی گیشد .یه ضشوت خبسخی هدبص است
ثذٍى دسخَاست هدَص وست ٍوبس خبسخی ً ،وبیٌذگی خَد سا عجك لَاًیي هذًی ٍ ت دبسی دس تبیلٌذ تبسیس وٌذ .ایي سبختبس وِ
فشعی یب صیشهدوَعِ دفتش هشوضی است  ،فمظ هدبص است فعبلیتْبی خبصی سا اًدبم دّذ وِ دس صیش تَضیح دادُ ضذُ است .ثب ایي
حبل  ،ثِ عَس ولی  ،ضشایظ ووتشی ثشای یه دفتش ًوبیٌذگی ًسجت ثِ سبیش گشٍُ ّبی وست ٍ وبس خبسخی دس تبیلٌذ ٍخَد داسد.
اصلی تشیي عبهل توبیض ثیي ایي سبختبس ٍ یه ضشوت اًحصبسی ایي است وِ دفتش ًوبیٌذگی ًوی تَاًذ دس تبیلٌذ فبوتَس صبدس وٌذ.
ثش ایي اسبس  ،هبلیبت ثش دسآهذ ،تَسظ دفتش ًوبیٌذگی پشداخت ًوی ضَد  ،وِ گضاسش هبلیبتی ٍ تعْذات حسبثذاسی سا سبدُ تش هی
وٌذ.
حمَق ٍ اهتیبسات دفتز ًوبیٌذگی

•

تأهیي هٌبثع وبال ٍ خذهبت دس تبیلٌذ ثشای دفتش هشوضی

•

ثشسسی ٍ وٌتشل ویفیت ٍ وویت وبال یب خذهبتی وِ تَسظ دفتش هشوضی دس تبیلٌذ خشیذاسی یب سفبسش دادُ ضذُ است

•

ثبصاسیبثی ٍ اًتطبس اعالعبت هشثَط ثِ وبالّب ٍ خذهبت خذیذ دفتش هشوضی

•

گضاسش فعبلیتْبی تدبسی دس تبیلٌذ ثِ دفتش هشوضی

تعْذات

•

فمظ ثبیذ دس فعبلیتْبیی ضشوت وٌٌذ وِ فبلذ دساهذ صایی ثبضذ

•

ّیچ هدَصی ثشای پزیشش خشیذ  ،ثجت سفبسش یب اسائِ پیطٌْبدات فشٍش ثِ عَس هستمین دس تبیلٌذ ٍخَد ًذاسد

•

ولیِ ّضیٌِ ّبی اًدبم ضذُ تَسظ دفتش ًوبیٌذگی ثبیذ ثِ عْذُ دفتش هشوضی ثبضذ
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•

ولیِ فشم ّبی دسخَاست هَسد ًیبص ثِ صثبى تبیلٌذی خَاّذ ثَد وِ تَسظ ٍصاست ثبصسگبًی صبدس ضذُ است .دسخَاست ًبهِ
ثبیذ تَسظ هذیش ًوبیٌذُ تعییي ضذُ اهضب ضَد .دس صَست اًتصبة هذیش خبسخی  ،دسخَاست ًبهِ ثبیذ ضخصبً دس تبیلٌذ
اهضب ضَد.

•

پس اص اسائِ ه ذاسن تىویل ضذُ  ،هدَص ثجت ًبم ٍ ًوبیٌذگی ظشف  20- 15سٍص وبسی تىویل ٍ صبدس هی ضَد

شسکت  BOIدز تبیلٌد
 BOIیب ّ Board of investmentیئت سزهبیِ گذاری تبیلٌذ یک آصاًس است کِ تَسط دٍلت تبیلٌذ تشکیل
شذُ ٍ ٍظیفِ آى افشایش سزهبیِ گذاری خبرجی در کشَر است .ایي اهز بب تشَیك سزهبیِ گذاراى ٍاجذ شزایط بب
هشایبی هتعذد ٍ ارائِ اطالعبت بزای تسْیل رًٍذ سزهبیِ گذاری آسبى در تبیلٌذ ایي کبر را اًجبم هی دّذ.
ّیئت سشهبیِ گزاسی تبیلٌذ یه ًْبد دٍلتی ثب ّذف تطَیك سشهبیِ گزاسی خبسخی دس تبیلٌذ است .یه ضشوت تبیلٌذی هی تَاًذ اص
عیف ٍسیعی اص هضایبی دسیبفت گَاّیٌبهِ تَسظ  BOIثشخَسداس ضَد .هضایبی عوذُ ساُ اًذاصی یه ضشوت  BOIدس تبیلٌذ ضبهل
هَاسد صیش است :تَاًبیی هبلىیت صهیي  ،حتی اگش اوثشیت ضشوت تَسظ اتجبع غیش تبیلٌذی وٌتشل ضَدّ .یئت سشهبیِ گزاسی تبیلٌذ
دس سبل  1991ثشای خزة سشهبیِ گزاساى اص وبسآفشیٌبى خبسخی ٍ هحلی دس وست ٍوبسّبیی وِ  BOIپیطٌْبد هی وٌذ  ،تأسیس
ضذّ .یئت سشهبیِ گزاسی اًگیضُ ّبیی ثشای خزة سشهبیِ گزاسی ثیطتش  ،دٍس وشدى توشوض افشاد اص پبیگبُ صٌعتی تبیلٌذ ٍ پشٍسش
هْبست ّبی هحلی دس صٌبیع خزاة ایدبد وشدُ است .هطبغل ٍاخذ ضشایظ هوىي است اص هضایبی هبلیبتی یب غیش هبلیبتی یب ّش دٍ
استفبدُ وٌٌذ.
فعبلیتْبی شزکت  ٍ BOIردُ ّبی گًَبگَى کسب ٍ کبر ٍ تجبرت

•

دس صهیٌِ ی وطبٍسصی ٍ هحصَالت وطبٍسصی

•

هعذى  ،سشاهیه ٍ فلضات اسبسی ٍ ثٌیبدی

•

صٌبیع تَلیذات ون حدن

•

هحصَالت فلضی  ،هبضیي آالت ٍ تدْیضات حول ٍ ًمل

•

صٌبیع الىتشًٍیىی ٍ لَاصم الىتشًٍیىی

•

هَاد ضیویبیی  ،وبغز ٍ پالستیه

•

خذهبت ٍ صٌبیع عوَهی

•

تَسعِ فٌبٍسی ٍ ًَآٍسی

•
هصایبی شسکت ّبی BOI

هشَق ّب ٍ اهتیبسّبی هبلیبتی
•

هعبفیت یب وبّص عَاسض ٍاسداتی

•

هعبفیت اص هبلیبت ثش دسآهذ ٍ سَد سْبم ضخص حمَلی
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•

وسش هضبعف اص ّضیٌِ ّبی حول ٍ ًمل  ،ثشق ٍ تبهیي آة
هعبفیت ّطت سبلِ اص هبلیبت ثش دسآهذ ضشوت ّب ثشای هَاسد صیش:

•

فعبلیتْبی هجتٌی ثش داًص ثب توشوض ثش تحمیك ٍ تَسعِ ٍ عشاحی ثشای افضایص سلبثت پزیشی تبیلٌذ

•

فعبلیتْبی صیشثٌبیی ثشای تَسعِ تبیلٌذ

•

فعبلیتْبیی ثب استفبدُ اص فٌبٍسی پیطشفتِ ثشای ایدبد اسصش افضٍدُ
هعبفیت پٌح سبلِ اص هبلیبت ثش دسآهذ ضشوت ّب ثشای هَاسد صیش:

•

اًدبم فعبلیت ّبی ثب تىٌَلَطی ثبال وِ ثشای تَسعِ تبیلٌذ هْن ّستٌذ ّ ،وشاُ ثب سشهبیِ گزاسی ّبی ووی وِ دس حبل
حبضش دس تبیلٌذ اًدبم ضذُ است.
سِ سبل هعبفیت اص هبلیبت ثش دسآهذ ضشوت دس هَاسد صیش:

•

فعبلیت ّبیی ثب فٌبٍسی پبییي تش اص هَاسد روشضذُ دس ثبال  ،دس حبلی وِ ایي فعبلیت ّب ثِ هٌبثع داخلی ٍ صًدیشُ تأهیي
اسصش افضٍدُ هی افضایٌذ.

اهتیبس ّبیی کِ شوب را اس پزداخت هبلیبت هعبف هی کٌذ
•

داضتي هدَص ٍسٍد ًیشٍّبی وبسضٌبس ٍ هتخصص خبسخی

•

داضتي هدَص هبلىیت صهیي ٍ ّوچٌیي داضتي هدَص اًتمبل پَل ثِ خبسج اص وطَس ثِ اسص خبسخی

•

حوبیت اص هلی ضذى وست ٍ وبس

•

ّ BOIوچٌیي عیف گستشدُ ای اص اهتیبصّبی ثیطتش ٍ اغلت حسبس ثِ صهبى سا ثشای ضشوت ّبیی وِ لجالً تحت هدَص
 BOIفعبلیت هی وشدًذ سا اعالم هی وٌذ.
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سلت هسئَلیت:
اطالعبت هَجَد دز ایي جصٍُ فقط ثسای ازائِ اطالعبت هفید طساحی شدُ است .هب
ًوی تَاًین ثِ شوب اطویٌبى دّین کِ توبم اطالعبت ازائِ شدُ دقیق ٍ یب ثِ زٍش هیجبشد
ٍ ّوچٌیي ًوی تَاًین هسئَلیت استفبدُ شوب اش ایي اطالعبت زا ثس عْدُ ثگیسین .لطفبً
قجل اش اقدام قبًًَی ثب هشبٍز حقَقی یب ٍکیل هشَزت کٌید

صفحبت هب دز سبیس شجکِ ّبی اجتوبعی زا هیتَاًید دز آدزس ّبی ذیل دًجبل کٌید ٍ
دٍستبى خَد زا ثِ صفحبت هب دعَت کٌید
: https://t.me/iranthaiorgتلگسام
 : https://www.facebook.com/iranthaiorgفیس ثَک
 : http://instagram.com/iranthaiorgایٌستبگسام
ٍ : http://iranthai.org/ة سبیت ایساى تبی
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