
 تفاوت شرکت و موسسه و انواع آنها
 

 شرکت با موسسه چه تفاوتهایی دارد؟

 .اگرچه برخی افراد ممکن است موسسه و شرکت را با یکدیگر هم معنا دانسته اما باید گفت این دو متفاوت از یکدیگر هستند
 

 بیان تفاوتهاي شرکت و موسسه
نفر(سهامی عام) تشکیل  5نفر (مسئولیت محدود،نسبی،تضامنی) حداقل سه نفر (سهامی خاص) و حداقل  2الف) در حالی که شرکت باید بواسطه 

 .شود،موسسات می توانند تنها به واسطه یک نفر تشکیل شوند
 ر حالی که شرکتها غالبا با هدف سودآوري و فعالیتهاي اقتصادي تاسیس می شوند ،موسسات می توانند براي فعالیتهاي انتفاعی و غیرانتفاعیب) د

 .باشد بعبارت دیگر هدف از راه اندازي موسسه می تواند فعالیتهاي غیر تجاري باشد

 
 )اقتصاديتعریف موسسه (یا واحد 

 موسسه عبارت است از یک واحد با نام و هدف مشخص در مالکیت بخش عمومی یا خصوصی و یا ترکیبی از این دو که به فعالیتهاي انتفاعی و غیر
 .انتفاعی می پردازد و طرف معامله محسوب می شود .نام دیگر موسسه ،واحد اقتصادي است که به انواع مختلفی دسته بندي می شوند

 

 :موسسه ها انواع

 
 طبقه بندي واحدهاي اقتصادي

 از نظر مالکیت
 موسسات بخش عمومی یا دولتی

 موسسات بخش خصوصی
 موسسات بخش تعاونی

 از نظر هدف فعالیت
 موسسات انتفاعی

 موسسات غیر انتفاعی

 از نظر نوع فعالیت
 موسسات خدماتی
 موسسات بازرگانی
 موسسات تولیدي

 

 :برحسب مالکیت دسته بندي کنیم به سه نوع زیر تقسیم می شونداگر موسسات را 

  :موسسات بخش دولتی یا عمومی -1
سات دولتی این نوع موسسات به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار دولت قرار می گیرند. نهادها و سازمانهاي عمومی یا شهرداري ها از جمله موس

 :بدون قصد انتفاع فعالیت می کنند و خود شاملمحسوب می شوند که به قصد انتفاع یا 

 دولتی  سازمانهاي دولتی و موسسات عمومی غیرانتفاعی(وزارتخانه ها،سازمانهاي مختلف دولتی،شهرداري ها،نیروهاي نظامی و انتظامی و نهادهاي غیر
 (... عمومی مثل بنیاد مستضعفان و جانبازان و

 کتهاي دولتی و ملی شده ،بانکها،شرکتهاي وابسته به آنها ،شرکتهاي تابع بنیادهاي مستضعفان،سازمان شرکتها و سایر موسسات انتفاعی عمومی (شر
  (... تامین اجتماعی و

  :موسسات بخش خصوصی -2
نتفاع تشکیل به موسساتی گفته می شود که در مدیریت و مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند که ممکن است با هدف انتفاع یا بدون قصد ا

 :شده باشند و شامل
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 .وسسات انتفاعی خصوصی از قبیل موسسات فردي ،شرکتهاي خصوصی، موسسات انتفاعی غیر تجاري و موسسات غیر انتفاعی خصوصی تقسیم می شوندم

 :موسسات بخش تعاونی -3
نوع موسسات بصورت خودیاري و همکاري متقابل عده اي از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل و به قصد نیازمندي هاي مشترك و بهبود وضعیت  این

 :اقتصادي و اجتماعی اعضا فعالیت می کنند و شامل

 تحادیه هاي تعاونیا 

 کن و تولیدشرکت هاي تعاونی از قبیل شرکتهاي تعاونی ،روستایی،مصرف،توزیع،کارگري،مس 

 : واحد هاي اقتصادي را از نظر هدف فعالیت در دو دسته می توان طبقه بندي کرد

 مؤسسات انتفاعی: -1
مؤسساتی که با هدف کسب منافع مادي تشکیل شده اند , اعم از آنکه در مالکیت بخش عمومی باشند یا بخش خصوصی ، مؤسسه انتفاعی محسوب می 

به صورت بازرگانی اداره می شوند و وجه کاالها و خدماتی را که عرضه می کنند ، دریافت می دارند . از آنجا که مؤسسات شوند . مؤسسات انتفاعی معموال 
سسات را در هر انتفاعی با هدف کسب سود تأسیس می شوند ، روشهاي حسابداري خاصی نیاز دارند که بتواند درآمد ها ، هزینه ها و سود (زیان) این گونه مؤ

 لی معین معین می کند .دوره ما

 مؤسسات غیر انتفاعی:-2
کنند یا نکنند ، مؤسساتی که هدف از تشکیل آنها کسب منافع مادي (سود) نباشد ، اعم از آنکه در مقابل کاالها یا خدماتی که ارائه می کنند وجهی دریافت 

انجام می دهند نظیر وزارتخانه ها ، سازمان هاي محلی مثل شهرداري ها ، مؤسسات مؤسسه غیر انتفاعی می گویند . سازمان هاي دولتی که امور حاکمیت دولت را 
می هستند . و نهاد هاي اجتماعی مثل هالل احمر و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین انجمن هاي علمی ، ادبی و فرهنگی از جمله مؤسسات غیرانتفاعی عمو

 ارند که بتوانند درآمد ها ، هزینه ها و بودجه این گونه مؤسسات را تنظیم کنند .مؤسسات غیر انتفاعی روشهاي حسابداري خاصی نیاز د

  واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعالیت در سه دسته می توان طبقه بندي کرد :
 مؤسسات خدماتی: -1

 رائه می کنند ، مؤسسات خدماتی می گویند .مؤسساتی نظیر تعمیرگاه ها ، هتل ها ، درمانگاه ها و آموزشگاه هایی که خدماتی را به مشتریان ا
  مؤسسات بازرگانی:-2

ازرگانی شامل عمده مؤسسات بازرگانی ، مؤسساتی هستند که به خرید و فروش کاال اشتغال دارند بدون آنکه در کاالي مورد مبادله تغییر شکلی دهند . مؤسسات ب
 فروشان یا بنکداران و خرده فروشان می باشند.

 :تولیديمؤسسات -3
 . مؤسسات تولیدي می گویندمؤسساتی را که مواد اولیه و کاالهایی را خریداري و آنها را تغییر شکل داده و یا به کاالي دیگر تبدیل نموده و به فروش می رسانند ، 

 :تعریف شرکت
چند نفر براي دنبال کردن یک هدف اقتصادي با یکدیگر  شرکت از واژه شَرَك به معناي شراکت و همکاري گرفته شده است و زمانی تاسیس می شود که دو یا

ا اساسنامه همکاري می کنند. تمامی شرکتها از شخصیت حقوقی مستقلی برخوردار بوده و تصمیمات شخص حقوقی (شرکتها) توسط مقاماتی که به موجب قانون ی
 .حق تصمیم گیري دارند،اتخاذ می شود

 : انواع شرکتها

 انواع شرکتها

 شرکتهاي مدنی -1

 شرکتهاي تجاري -2

 شرکت سهامی -1

 شرکت با مسئولیت محدود -2

 شرکت تضامنی -3

 )شرکت مختلط غیر سهامی (مسئولیت محدود + تضامنی -4

 )شرکت مختلط سهامی (سهامی+ تضامنی -5
 شرکت نسبی -6

 شرکت تعاونی تولید و مصرف -7

 



 .نوع تجاري و مدنی تقسیم می شوند 2می کنند به شرکتها از نظر هدفهایی که دنبال 

  :شرکتهاي مدنی -1
 .اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد، یعنی هر یک در جزء جزء مال داراي حق مالکیت اند

 :شرکتهاي تجاري -2
نوع تقسیم می  7تجاري براساس قوانین تجارت ایجاد می شوند که اعضا پس از انجام عملیات،از منافع آن متمتع می گردند.انواع شرکتهاي تجاري به  شرکتهاي

 :شوند که عبارتند از
 .ستشرکت سهامی: در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام باتوجه به مبلغ اسمی آنها  .1

سهام  شرکت با مسئولیت محدود: بین دو یا چند نفر براي امور تجارتی تشکیل شده و وظایف هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات .2
 .تقسیم شده باشد، تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد

 .به منظور امور تجاري بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد شرکت تضامنی :  .3

شرکت مختلط غیرسهامی : جهت امور تجارتی با نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون   .4
 .انتشار سهام راه اندازي می شود

 .شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود شرکت مختلط سهامی :میان چند  .5

 شرکت نسبی: بمنظور امور تجارتی با نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا براساس میزان آورده آنها در شرکت می  .6
 .باشد

 .عضو تشکیل می شود 7ی و تابعیت ایرانی با حداقل هدف مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاون 7شرکت تعاونی : با   .7
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