
 نويسند سوگند هب قلم و آنچه مى  

 2جزوۀ حقوق تجارت 
 1402آخرین ربوزرسانى جزوه:

 دکتر امید مالکریمی
 ( دانشگاه و عضو هیأت علمی )وکیل پایه یک دادگستری

 بودید این جزوه است! دنبالش انگیزی کهحیرت
به تدریس چندین هوکالت، قضاوتقوقی مثل  های حس در همۀ آزمونوترین در مهماز    ،تجارتکیه که ندونه درس حقوق   این درس در دانشگاه ساله! با توّجه  های  ی 

ِت مختلف، تصمیم گرفتم که برای این درس که داوطلبان برای فراگیری آن دچار مشکل بوده و متأسفانه به منبع جامع و ساده فهم دسترسی نداشته و بعضًا درگیر َتَشتُّ
رو تهیه کنم که شرِح روان و بیانی ساده دارد. سعی بر آن شده که جامعیت در کنار اختصار بنشیند و مطالب به نحوی تدوین شود که طوِر کاملی  شوند کتاِب جزوهمنابع می

ای تخصصِی  ه الخصوص داوطلبان شرکت در آزمونارشد و علیی این جزوه به دانشجویان دورۀ کارشناسی و کارشناسینظِم منطقِی اوون به سردرگمی تبدیل نشه. مطالعه 
انگیزی شیوا و گیرا و رسا  ها جزوۀ َسُبک و رواِن حقوقی که به طور شگفت شود. ضمنًا باید بگم: ده ، توصیه می اسی ارشد، وکالت، قضاوتهای کارشن حقوقی مانند آزمون

 کنید! ( بگیرید و مطالعه کنید به جزواتم اعتیاد پیدا میwww.mollakarimi.irدم که اگه فقط یکی از اوونها رو از سایتم )توضیح دادم و قول می
های هر سال،  های آزمونهای جدید و آخرین تغییرات قوانین و تست و حّتی این نوشته دائمًا با توّجه به سرفصل  MollaKarimi.irدر آخر، باید بگم که جزواِت سایِت  

شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره مجددًا از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید. ضمنًا ما کارگاهی داریم که متفاوت از  شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپ به روز می 
( رو  omidmollakarimi@( و تلگراِم ما )vekalatyar@تونید اینستاگرام )هاست! اسِم کارگاِه ما، »کارگاه تولید محتوای حقوقی« است که میبقیۀ کارگاه 

 دنبال کنید تا کّلی محتوای حقوقِی خوب رو مشاهده و دریافت کنید.
برداری از آن، تهیه و تکثیر شده و جنبۀ انتفاعی نداشته و تکثیر و نسخه  معلم )امید مالکریمی(ها و مؤسسات آموزشی توسِط  : این جزوه برای تدریس در دانشگاهتوّجه

خوانندگانی خواهد بود که نظرات، پیشنهادها و    آور است. نگارنده، سپاسگزارِ باشد، در غیر این صورت، قانونًا ضمان بدون قصد سودجویی و »تنها با ذکر منبع« مجاز می 
 « بیان فرمایند. mollakarimi.omid@gmail.comهای فوق یا ایمیل » انتقادات خود را پیرامون این نوشتار از راه

اگر    تجارتوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق  ای که به سادگِی خوردِن یک سوپ مرغ به صورت شی را آموزش خواهیم داد به گونه  تجارت  به صورت چریکی، کِلّ حقوق
کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که های ساده توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحّمِل اوون سخت است اما در این نوشته، کاری میبدون مثال

استاد بودیم،  کارشناسی  کتابای  دانشجوی  بهمون  اسکینیامون  م  دکتر  می رو  کتاب عرفی  وقتی  رو دستکردند.  ایشون  یک مون میهای  با  اگرفتیم  صطالحات  سری 
شدیم؛ البته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون رفت و زده می مون سر میفهمیدیم و نهایتًا حوصلهشدیم که ازش چیزی نمی حقوقی مواجه می   سلمبۀ چِقرِ قلمبه

گفت های روشن برامون قّصه می دونستیم و یکی باید اّول به زبوِن داستانی و با مثال فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو نمیارشناسی نمی های دورۀ کاصطالحات رو در سال 
ن و مخاطِب عمدۀ های اجتماعی«، ادبیات عامیانه رو ترویج دادهای اخیر که »شبکهشد! در سال و بعد، برامون خواندِن اصطالحاِت ثقیل و دشوار، مثل خوردن هلو می

گویی«؛ خالصه اینکه،  ها هستند، معلِم حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصاًل هنِر معّلمی یعنی »سادهها و هشتادیها، دهه هفتادیاین شبکه 
 دم!کنم؛ قول می گم و شما رو معتاد به َروِش خودم می مدنی رو به طور کامل می 

 ! ؛ تقدیم هب گمنامانم نشده است ی اه تقدچ هب آنی حال ه که اتهب ى تمام کسان م هب ی قدت 
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  حقوقی   شخص،  حقوقی  شخصیت  شامل  که طبق آخرین سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  2یکی از مباحث حقوق تجارت، حقوق تجارت  
  و  ( مختلط  و   شخص   سرمایه،  هایشرکت مدنی    شرکت   با  مقایسه   تعریف، )   هاشرکت   حقوق   کلیات ،  تجاری   هایشرکت  بر   تأکید   با   آن  تابعیت   و

 است نسبی  شرکتو   مختلط شرکت ، تضامنی شرکت، محدود ولیتمسؤ با  های شرکتخاص،  و عام  سهامی هایشرکت
 های تجاری شرکت 

 های تجاری و مدنی از قرار ذیل است: تفاوت شرکت 
یا به  آیند حال آنکه شرکت وجود می موجب عقد به  های تجاری همیشه به  شرکت .1 های مدنی محتمل است به موجب عقد به وجود آیند و 

 طریقی دیگر )مثل وراثت، اختالط، ...( 
 ، ها، شرکاء و سهامدارانآیند منظور ما آن است که در برخی شرکت های تجاری با عقد یعنی قرارداد به وجود می گوییم شرکت نکته: اینکه می

شرکت یا  و  می اساسنامه  امضاء  را  شرکت نامه  در  و  می کنند  امضا  را  سهم  خرید  ورقه  سهامداران  آن  های سهامی،  به  اصطالحًا  که  کنند 
 های تجاری دارند. نامه یا ورقه خرید سهم، همگی داللت بر عقد بودن شرکت نویسی گویند؛ بنابراین امضای اساسنامه یا شرکت پذیره 

 اند عقدی جایزند.های مدنی که با عقد به وجود آمده آنکه شرکتاند حال قدی الزم های تجاری عشرکت .2
 اند.بهره های مدنی از وجود شخصیت حقوقی بی آنکه شرکتهای تجاری واجد شخصیت حقوقی هستند حال شرکت .3
دارایشرکت .4 تجاری  دارایِی   اختصاصِی   دارایِی   های  از  جدای  دارایی  این  و  هستند  خود  به  درحالی  شخصِی   مخصوص  در  شرکاست  که 

 باشد. اختصاصی نیز نمی  دارای دارایِی  ند وحقوقی نیست د شخصیِت واِج  های تجاریهای مدنی چون شرکتشرکت
کنند، دارایی مستقل شرکت ایجاد  ترین اثر شخصیت حقوقی است. بعد از اینکه صاحبان آورده، آوردۀ خود را تقدیم شرکت میدارایی مهم 

. صاحبان آورده تبدیل به شرکای شرکت 2شود؛  . آورده تبدیل به دارایی مستقل شرکت می1افتد:  کیل و ثبت شرکت دو اتفاق میشود با تشمی
ها به واسطۀ شود. این حق در یکسری جاها به واسطۀ سهام )سهم( است و در یکسری شرکت شوند. در نتیجه، برای شریک حق ایجاد می می

این حق هم جنبۀ مالی )سود مستمر، استرداد اصل آورده بعد از انحالل( دارد و هم جنبۀ غیرمالی )حّق رأی،    شود.الشرکه ایجاد میسهم 
 حّق اطالع، حّق حضور(. 

الشرکه هر دو یک حّق دینی است که برای شریک به عهدۀ شرکت ایجاد شده است. حال این حق هم جنبۀ مالی دارد، هم جنبۀ  سهم و سهم 
رغم  علی  باشند.توثیق )وثیقه یا رهن( می اسقاط و قابل توقیف، قابل انتقال، قابل تقویم، قابل یی که جنبۀ مالی دارند، قابل غیرمالی و از آنجا 

در سهام وثیقۀ مدیران و در ثانی به موجب    114ق.م رهِن دین را باطل دانسته است، اما در حقوق تجارت اّواًل به موجب مادۀ    774اینکه مادۀ  
یا اوراق مشارکت و یا حتی سهم   1380ها مصوب  قانون خاص الزام سپردن وثیقه به بانک  را الشرکه  که وثیقۀ اوراق بهادار از جمله سهم 

 . الشرکه نیز پذیرفته شده استتوثیق سهام و سهم ق.م  10پذیرفته است و النهایه، به موجب مادۀ 
های مدنی در اغلب موارد اتخاذ تصمیم به اتفاق  آنکه در شرکت های تجاری به اکثریت آراست حال در اغلب موارد اتخاذ تصمیم در شرکت .5

 باشد. آراء می
 های مدنی نام مخصوص به خود ندارند. آنکه در اغلب موارد شرکت رای نام مخصوص به خود هستند حال های تجاری دا در همۀ موارد شرکت  .6

 . اسم شریکو  نام خاص/اسم خاص ، عنوانها حداکثر متشکل از سه بخش است. ناِم شرکت 

 عنوان
اسم  
 خاص 

اسم  
 شریک 

 

 مختلط سهامیو  مختلط غیرسهامی، نسبی،  تضامنی + + +

+ +  - 
 ( با مسؤولیت محدودو  تعاونی ، هاسهامی ها )شرکت سایر 

  

 برده در حکم ضامن است. )+( فقط شریک نام 

 است.   در حکم شرکت تضامنی باشد  های عماًل موجود که فاقد عنوان می شرکت   220به موجب مادۀ   -  -  - 

 تست: اگر شرکتی فاقد عنوان باشد: 
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 شریک در حکم ضامن است.  ×
 اند.تضامنی شرکاء در حکم شرکای   ×
 شرکت در حکم شرکت تضامنی است. ×
 شرکت و شرکاء در حکم تضامنی هستند.  ✓
الزامًا    شریکیاند ولی وقتی  نیز ضامن   شرکاءدر حکم تضامنی است،حکمًا    شرکتوقتی   در حکم تضامنی    شرکتدر حکم تضامنی است 

 نیست. 
گردد زیرا این اموال دیگر متعلق به خود شرکت  ل شرکت قطع میمحض تشکی  های تجاری رابطه مالکیت شرکاء با اموال خود به در شرکت  .7

های تجاری، شرکاء نسبت به اموال شرکت، دارای یک حّق احتمالی هستند که اصطالحًا به آن حّق  است؛ به همین دلیل است که در شرکت
باشد، رابطۀ مالکیت شرکاء با اموال خود قطع  های مدنی از آنجاکه شرکت، واجد شخصّیت حقوقی مستقلی نمی گویند؛ اما در شرکت دینی می 

 باشند. گویند شرکاء همچنان دارای یک حّق عینی نسبت به اموال میگردد، اصطالحًا می نمی 
ای الزامات را ضروری دانسته است، مثل داشتن  پاره   قانونگذار های تجاری،  های تجاری و مدنی آن است که در شرکتتفاوت دیگر شرکت  .8

های مدنی چنین الزاماتی  که در شرکت کننده و مواردی از این قبیل درحالیثبت شرکت، وجود هیأت مدیره، ارگان نظارت اسم مخصوص،  
 وجود ندارد. 

تجاری و مدنی آن است که شرکت تفاوت دیگر شرکت  .9 به قصد نفع های  تجاری همیشه  از  بردن تشکیل میهای  یعنی هدف شرکاء  شوند 
های مدنی امکان دارد هدف شرکاء از تشکیل شرکت، انتفاع نباشد بلکه به منظورهای  آنکه در شرکتد؛ حالباشتشکیل شرکت، انتفاع می 

 دیگری شرکت مدنی را تشکیل دهند. 
 کنند. های مدنی علیه شرکاء اقامۀ دعوی میعلیه خود شرکت است، اما در شرکت  های تجاری، اقامۀ دعوی بر شرکت  در مورد  .10

علیه شرکت   ری اگر بخواهیم از جانب شرکت اقامۀ دعوی کنیم، خواهان دعوی، خوِد شرکت است و اگر بخواهیم بر های تجانکته: در شرکت 
عنوان خواهان و یا خواندۀ دعوی قرار  های مدنی خود شرکاء به که در شرکت خواندۀ دعوی خود شرکت است، درحالی  ،اقامۀ دعوا کنیم باز 

 گیرند.می
 

 های موجود در قوانین ایران از قرار ذیل است: شرکت 
 شرکت سهامی خاص  .1
 شرکت سهامی عام  .2
 شرکت با مسؤولیت محدود  .3
 شرکت تضامنی  .4
 شرکت نسبی  .5
 سهامی شرکت مختلط غیر  .6
 شرکت مختلط سهامی .7
 شرکت تعاونی  .8

 : 44های اصل  در قانون اجرای سیاست  :نکته
 1ماده  8های تولید و مصرف قانون تجارت است( بند های تعاونی متعارف )همان تعاونی. شرکت 1
 1ماده  9های تعاونی سهامی عام )در قالب سهامی عام( بند . شرکت 2
 1ماده  10تواند در قالب سهامی عام باشد یا تعاونی( بند تیاری است یعنی می های تعاونی فراگیر مّلی )اخ. شرکت 3

های تعاونی  های تعاونی متعارف( فرقی نکرده اما هدفشان متفاوت است. هدِف این دو مورد )شرکت ساختاِر این دو مورِد اخیر، با اّولی )شرکت 
های تعاونی فراگیر  الَمَثل در شرکت های پایین است؛ فیکردن فاصلۀ دهک مسازی و ک های تعاونی فراگیر مّلی( خصوصیسهامی عام و شرکت 

 مّلی سه َدَهِک پاییِن جامعه باید هفتاد در صِد اعضاء را تشکیل دهند.

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر مالکریمی 2جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

4 
 

ی  شده در قانون تجارت بر هفت قسم است که یکی از آنها شرکِت تعاونِی تولید و مصرف است که اصطالحًا شرکت تعاون های تعریف پس شرکت 
ظاهرًا دو    44های اصل  شوند. از سویی به موجب قانون اجرای سیاست شناخته می   44های اصل  متعارف نیز به موجب قانون اجرای سیاست 

 . تعاونی فراگیر مّلیو شرکت  تعاونی سهامی عامشرکت تعاونی دیگر تعریف شده است که عبارتند از: شرکت 
که دو تا از آنها    44های اصل  قانون اجرای سیاست   1تا در مادۀ    3قانون تجارت +    20تا در مادۀ    7شرکت تعریف شده است )  9در حال حاضر  

بود(. دو شرکِت جدیِد تعریف  تعریف شده  با شرکتجدید است و یکی قباًل  های قانون تجارت متفاوتند وااّل ساختاِر  شده صرفًا به لحاظ اهداف 
به انتخاب شرکاء    تعاونی فراگیر ملی و    مشمول مقررات سهامی عام   تعاونی سهامی عام ومِی آنها مشمول قانون تجارت است. به نحوی که  عم

 شود(.  تواند تشکیل شود )این موضوع در اساسنامه تعیین می می  سهامی عامو یا تعاونی مشمول ساختار  
توانند هر شرکتی را که بخواهند با رعایت الزامات قانونی  انتخاب نوع شرکت آزادند یعنی می   : هرچند که اشخاص در هنگام تشکیل شرکت درنکته

ها الزام قانونی وجود دارد که نوع خاصی از شرکت تشکیل شود؛ برای مثال اشخاصی که  آن شرکت تشکیل دهند اّما استثنائًا برای برخی فعالیت 
بانکدمی فعالیتشان  موضوع  آنها  شرکِت  بیمه خواهند  یا  که  اری  اشخاصی  همچنین  دهند.  تشکیل  عام  سهامی  شرکت  باید  الزامًا  باشد  گری 
همچنین    خواهند سهام شرکت آنها در بازار بورس و اوراق بهادار مورد دادوستد قرار گیرد الزامًا باید اقدام به تشکیل شرکت سهامی عام بنمایند.می

 صرافی اشتغال داشته باشند باید شرکت تضامنی تشکیل دهند. خواهند به کار باید توجه داشت اشخاصی که می 
های هشتگانه( در نیاورند، ضمانت اجرا نکته: اگر چند نفر به عمل تجاری اشتغال داشته باشند اما خود را در قالب یک شرکت تجاری )شرکت

ماده   یعنی    ق.ت   220چیست؟  است  نموده  قلمداد  تضامنی  را  کّل  مقرر    قانونگذار چنین شرکتی  قبال  در  این شرکت  از شرکاِء  داشته هر یک 
 های شرکت، مسئولیت تضامنی دارند. بدهی 

 
 ها: بندی کلی شرکت دسته 

 اند.های تضامنی و نسبی از این قبیل هایی هستند که عنصِر شرکاء در آنها از درجۀ اّوِل اهمیت برخوردار است. شرکتهای شخص: شرکتشرکت -1
های سهامی عام و خاص و شرکت  هایی هستند که عنصِر سرمایه در آنها از درجۀ اّوِل اهمیت برخوردار است. شرکت ای: شرکت سرمایه های  شرکت -2

ای قرار  های سرمایه های با مسؤولیت محدود در دستۀ شرکت هرچند به لحاظ میزان مسؤولیت، شرکت   با مسؤولیت محدود از این قبیل است.
الَمَثل حداقل دو شخص برای  باشد. فی های اشخاص می های شبیه شرکت ای به شمار آمد اما از حیث سایر ویژگیایه گرفت و یک شرکت سرم

شود و نه  نامیده می  الشرکهسهم شود نه اساسنامه، آورده  نامیده می   نامهشرکتشود، قرارداد  نامیده می  شریک تشکیل الزم است، نام اشخاص  
نیازمند رضایت سایر شرکاء است، تشکیل شرکت حداقل  محدود میسهام، فوت شریک با مسؤولیت   تواند باعث انحالل باشد، انتقال سرمایه 

 ها است. ای های اشخاص است ولی مسؤولیتش شبیه سرمایه های با مسؤولیت محدود شبیه شرکت خواهد. پس غالِب ویژگیسرمایه قانونی نمی 
یا دارای  شریک   هایی که دارای دو نوعهای مختلط: شرکت شرکت -3 با مسؤولیت محدود و  از شرکاء، دارای مسؤولیِت شریِک شرکِت  اند: برخی 

باشند. شرکِت مختلِط سهامی و شرکِت مختلِط  مسؤولیِت سهامداِر شرکِت سهامی هستند و برخی دیگر دارای مسؤولیِت شریِک شرکِت تضامنی می
 اند.غیر سهامی از این قبیل 

که بسیار مهم    1377و اصالحیۀ سال    1370هایی هستند که به موجب قانون بخش تعاون اقتصاد ج.ا.ا. مصوب سال  های تعاونی: شرکت شرکت -4
 گردند و در صورت سکوت اینها، مقررات کلی الیحۀ اصالح قانون تجارت در آنها إعمال خواهد شد. است و اساسنامۀ خود تشکیل می 

ها ( و تعاونی، ناِم شرکت باید کاماًل از نام شرکاء یا سهامداران مستقل باشد چون در این شرکت ها و با.م.م های سرمایه )سهامینکته: در شرکت  -5
امِی  تکیه بر سرمایه است و نه نام شریک یا سهامدار. نحوۀ نامگذاری در این شرکت ها اینگونه است که باید ابتدا عنوان شرکت مثاًل »شرکت سه 

ای یا تعاونی تشکیل دادیم، اسم شرکت رو  یار«. مثاًل اگر من و شما و دوستمون شرکتی سرمایه وکالتخاِص ...« و بعد یک نام مستقل مثاًل »
اگر این قاعده اجرا نشد اساسًا   های سهامی و تعاونیشرکت شه مثاًل »شرکت تعاونی مالکریمی« بگذاریم. ضمانت اجرای این حرفم اینه: در نمی 

در  شود.  شرکت با.م.م در برابر اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می  شود ولیشرکت ثبت می   .مشرکت با.ماما در    ثبت نیستقابل شرکت  
  نکتۀ مهم و یک   یک نکتۀ بدیهی«.  ناِم تمام یا بعضی از شرکاء« + »عنوان شرکتنامگذاری به این صورت است: »  های شخص و مختلط شرکت

شود. نکتۀ مهم اینکه: اگر شریِک با.م.م و یا سهامدار )یعنی شریکی که  ناِم شرکای ضامن بیان می  های مختلط در شرکت هم بگم: بدیهی اینکه  
 شود. محسوب می ضامن ضامن نبود( ولی نامش در عنوان شرکت اومد آن شریک 
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گردد و ورود سایر  یل می ها بین صنوف خاص تشک های شخص قلمداد نمود زیرا این شرکت توان در زمره شرکت های تعاونی را مینکته: شرکت 
 اشخاص با مشکل مواجه است. 

سرمایۀ آن متعلق    % 50، شرکت دولتی شرکتی است که بیش از  1386قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب    4های دولتی: با توجه به ماده  شرکت -6
قانون تأسیس و اساسنامۀ خاص خود میباشد. شرکت به دولت می تأسیس    باشند و در صورتهای دولتی مشمول  سکوت اساسنامه و قانون 

 .الیحه اصالح قانون تجارت، مقررات کّلی الیحه اصالح قانون تجارت در مورد آنها ِاعمال و اجرا خواهد شد  300مستندًا به ماده 
 آید؟ به شمار می  آوردهبا مسؤولیت محدود به های ذیل  کدام یک از شرکت  :تست
 شرکت با مسؤولیت محدود  ×
 خاص سهامی عام و  ×
 تعاونی ×
 شرکت با مسؤولیت محدود، شرکت سهامی و شرکت تعاونی  ✓

های تجاری و چه بسا بعد از ختم عملیات تصفیه  های تجاری به محدود و نامحدود )سرمایه و اشخاص( صرفًا بعد از انحالل شرکت تفکیک شرکت 
 باشد. قابل تصور می 

توان به شرکاء مراجعه کرد حتی  شود یعنی تا وقتی موجود است نمی ای محسوب می ها شرکت سرمایه تا زمانی که شرکت موجود است، تمام شرکت 
 تضامنی، حتی نسبی. تا وقتی شرکت موجود است چیزی به نام شرکت اشخاص وجود ندارد. زمان مراجعه به شرکت اشخاص بعد از انحالل است.  

 نحوۀ مطالعۀ قوانین مربوط به درس حقوق تجارت: 
 خوانده شد.(  1)که در حقوق تجارت   1311تجارت مصوب  قانون  20تا  1مواد 
 باشد( های سهامی عام و خاص می )که مربوط به شرکت   1347الیحه اصالح قانون تجارت مصوب   300الی  1مواد 
 1311قانون تجارت مصوب  600الی  94مواد 

 آن.  93، 57، 51نسخ شده به جز مواّد  1311قانون تجارت مصوب   94الی  21توجه: مواّد 
 
 

 مالک تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی: 
 چیست؟  مرکز ادارۀ شرکتسؤال: منظور از 

گردد یعنی محّلی که در آنجا مجامع عمومی شرکت و همچنین جلسات هیأت مدیرۀ شرکت  یعنی مکانی که تصمیمات شرکت در آنجا اتخاذ می 
هیأت مدیره در شهر دیگری تشکیل شود، مالِک ما، جلسات مجامع عمومی    شود. اگر جلسات مجمع عمومی در یک شهر اما جلساتتشکیل می

 باشد. باشد و هیأت مدیره، مجرِی مصوباِت مجمع عمومی میت مدیره میأخواهد بود زیرا مجامع عمومی، مافوِق هی
 چیست؟  مرکز عملیات شرکت سؤال: منظور از 

دهد؛ برای مثال اگر موضوع فعالیت شرکت، امور بازرگانی باشد، مرکز  ا انجام میمنظور مکانی است که شرکت، موضوع فعالیِت خود را در آنج 
دهد. اگر موضوع فعالیت شرکت، تولید دارو باشد مرکز عملیات شرکت شهری  عملیات جایی است که شرکت معامالت خود را در آنجا انجام می 

 است که شرکت در آنجا کارخانه دارد.
اصطالح مرکز اصلی شرکت را استعمال نموده است. منظور    قانونگذارها  انون آئین دادرسی مدنی و قانون ثبت شرکتنکته: در برخی قوانین مثل ق

 باشد. از مرکز اصلی شرکت، همان مرکز ادارۀ شخص حقوقی می 
نظر دارند زیرا از یک  نه اختالف ازآنجاکه در خصوص تعیین مالک اقامتگاه حقوقی ما مواجه با دو نّص قانونی هستیم، حقوقدانان نیز در این زمی

 را مالک قرار داده است. مرکز عملیاتق.مدنی«   1002را مالک قرار داده است و از طرف دیگر »ماده  مرکز اداره« ق.ت  590طرف »ماده 
د لذا تعارضی بین دو مادۀ فوق  برخی از حقوقدانان معتقدند نظر به اینکه در عمل همیشه مرکز عملیات و مرکز اداره بر همدیگر قابلیت انطباق دارن -1

دانیم که منظور  پذیرش نیست زیرا میجا مرکز اداره هم هست. این نظر قابل گویند هر جا مرکز عملیات است همانوجود ندارد یعنی این عده می
آنکه منظور از مرکز عملیات  گردد، حال از مرکز اداره یعنی محّلی که جلسات مجامع عمومی و همچنین جلسات هیأت مدیره در آنجا تشکیل می
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هایشان در یکی از شهرهای صنعتی  ها کارخانه کنیم که بیشتر شرکت یعنی محّلی که کارخانه شرکت در آنجا واقع است. ما در عمل مشاهده می 
 باشد. آنکه محّل تشکیل جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره تهران می است حال  

تصویب شده است »ماده    1311« سال  ق.ت.  590تصویب گردیده اما »ماده    1313ق.م.« در سال    1002برخی دیگر معتقدند ازآنجاکه »ماده   -2
دانیم که قانون مدنی، عام  پذیرش نیست زیرا می . ق.ت« است. این نظر نیز قابل 590ق.م.« به دلیل مؤخرالتصویب بودن، ناسِخ »ماده    1002

 نون عام، قابلیت تخصیص قانون خاص را ندارد.است و قانون تجارت، خاص و مطابق مقررات اصولی قا
و اگر در حقوق    مرکز ادارهق.ت یعنی    590: اگر در حقوق تجارت سؤال از اقامتگاه اشخاص حقوقی مطرح گردد مالک ما ماده  کالم  ۀخالص

محّل ادارۀ شخص  ها  پس، اقامتگاِه اشخاِص حقوقی و شرکت   باشد. می  مرکز عملیاتق.م یعنی    1002مدنی سؤال مطرح گردد مالک ما ماده  
 است یعنی مرکز مهم امور شرکت؛ بنابراین، محّل کار و عملیات تولیدی مهم نیست.  حقوقی

 های تجاری است؟ متگاه شرکت یک از موارد ذیل مالک تعیین اقاسؤال: کدام
 مرکز عملیات  -الف

 مرکز امور بازرگانی شرکت  -ب
 محل وقوع اموال غیرمنقول  -ج

 کدام د. هیچ  ✓
 مالک تعیین تابعیت اشخاص حقوقی: 

عامِل اقامتگاه شخص  ق.ت« اشخاص حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آنها در آن کشور است؛ بنابراین غیر از   591مستند به »ماده  
حقوقی تابعیت    دهندۀ شخِص کند؛ بنابراین اینکه اعضای تشکیل حقوقی، هیچ عامل دیگری نقشی را در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی ایفاء نمی 

تابعیت شخص حقوقی نخواهد داشت. تأثیری در  تابعیِت شرکت   چه کشوری را دارند    591)مادۀ    از نظر قانون تجارت های تجاری  نتیجه: 
قانون راجع به    1)ماده    هااز نظر قانون راجع به ثبت شرکت : شرکِت مقیِم تهران، تابعیِت ایرانی دارد. البته  آنهاست  اقامتگاه  تابِع  ق.ت(  

همان  بودِن قانوِن تجارت  با توّجه به مؤخرالتصویب   آنهاست که   مرکز اصلی  محّل تشکیل و  تابِع  ها  ( تابعیِت شرکت 1310ها مصوب  ثبت شرکت 
 است. اقامتگاه )مرکز ادارۀ شرکت(بندی: تابعیت، تابع و نه محّل تشکیل و نه محّل ثبت. جمع  ِصرفًا مالک است 591معیاِر مادۀ 

  110پذیر است یا خیر؟ در این زمینه ما مواجه با دو نّص قانونی هستیم. از یک طرف »ماده  های تجاری امکان: آیا تغییر تابعیت شرکت سؤال 
«  1347ل.ا.ق.ت مصوب    94« تغییر تابعیت شرکت با مسؤولیت محدود را به اتفاق آراء تجویز نموده است. از طرف دیگر »ماده  1311مصوب  ق.ت  

باشد،  های سهامی را با هیچ اکثریتی تجویز ننموده است. لذا نظر اقوی بر این است: از آنجا که تابعیت، یک امر سیاسی میتغییر تابعیت شرکت 
کند. در کشور ما نیز  تابعیت، سلب تابعیت و تغییر آن نیز در دست دولت است و دولت نیز با وضع قوانین، مالک اعطاء تابعیت را بیان میاعطای  

یت  دهنده شرکت، مقامی نیستند که بتوانند به شرکت اعطاء تابعکند؛ بنابراین افراِد تشکیل ق.ت این مالک را بیان می   591ار با وضع ماده  ذقانونگ 
گاهی بیشتری مبادرت به وضع قانون می  1347ار که سال ذنمایند و یا از آن سلب تابعیت کنند. به همین دلیل است که قانونگ  نمود به  با علم و آ

  110ه  پذیر نیست. برخی از حقوقدانان در مورد »ماداین نکتۀ مهم توجه نموده و مقرر داشته تغییر تابعیت شرکت سهامی با هیچ اکثریتی امکان
متگاه  ق.ت« معتقدند این ماده در حال حاضر قابلیت اعمال ندارد و برخی دیگر معتقدند منظور از این ماده آن است که شرکاء به اتفاق آراء، اقا

 شرکت را تغییر دهند و به َتَبِع تغییِر اقامتگاه، تابعیت نیز تغییر نماید.
 چند سؤال: 

 تغییر تابعیت شرکت سهامی عام و خاص:  -1
 پذیر است.به اتفاق آراء امکان -فال

3به اکثریت  -ب
4

 پذیر است.آراء امکان 
2به اکثریت  -ج

3
 پذیر است.آراء امکان 

 پذیر نیست. د. امکان ✓
 های تجاری: تغییر تابعیت شرکت  -2

 پذیر است.به اتفاق آراء امکان -الف
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3به اکثریت  -ب
4

 پذیر است.آراء امکان 
2به اکثریت  -ج

3
 است.پذیر آراء امکان 

 پذیر نیست. امکان -د ✓
 تغییر تابعیت شرکت با مسؤولیت محدود:  -3
 پذیر است.به اتفاق آراء امکان -الف ✓

3به اکثریت  -ب
4

 پذیر است.آراء امکان 
2به اکثریت  -ج

3
 پذیر است.آراء امکان 

 پذیر است. به اکثریت نصف + یک آراء امکان -د
 تغییر تابعیت شرکت با مسؤولیت محدود:  -4

 پذیر است.اتفاق آراء امکانبه  -الف
3به اکثریت  -ب

4
 پذیر است.آراء امکان 

2به اکثریت  -ج
3

 پذیر است.آراء امکان 
 پذیر نیست. امکان -د ✓

پذیر نیست« صحیح است  پذیر نیست« باهم باشد، گزینه »امکانباید توجه داشت اگر گزینه »به اتفاق آراء« و »امکان  4و    3های شمارۀ  در تست 
 پذیر نیست« وجود ندارد.گزینه »امکان 3در تست شمارۀ  کهدرحالی

 
سؤال: اگر در اساسنامۀ شرکت اقامتگاِه شرکت شهر الف مشخص شده باشد اما شرکت در عمل اقامتگاه خود را شهر ب قرار بدهد. آیا در صورت  

 عنوان اقامتگاِه شرکت قلمداد گردد یا شهر ب؟ حدوث اختالف، شهر الف باید به 
 ین دو مورد تمایز قائل شد: باید ب 

الف( مدعی ثالث باشد؛ یعنی ثالثی اثبات نماید که شرکت از حکم مقرر در اساسنامه تخلف کرده و مرکز ادارۀ خود را در شهر ب قرار داده  
ن است که احتمال  کنند؛ دلیل آن امر ایعنوان اقامتگاه شرکت قلمداد میپذیرند و شهر ب را به است، در این صورت ادعای ثالث را می

خواستند دعاوی راجع به شرکت در شهر الف مطرح شود تا  نفوذی باشند و می دهندگان شرکت در شهر الف اشخاص ذی دارد تشکیل 
 شود.عنوان اقامتگاه شرکت تلقی میای شهر ب به سوءاستفاده شود لذا برای جلوگیری از چنین سوءاستفاده 

یرۀ شرکت و یا سهامداران عمدۀ شرکت باشند و ادعا نمایند اقامتگاه شرکت در مکانی غیر از  ت مد أب( اگر مدعی، خوِد شرکت یا هی 
باشد در این صورت ادعای آنها نباید پذیرفته شود زیرا این امکان وجود دارد که این بار، هدِف آنها  شده در اساسنامه میمکان مشخص 

مند گردید یعنی نید خود از مقررات شرکت تخلف کنید و از مزایای تخلف نیز بهرهتوا گویند شما نمی باز سوءاستفادۀ دیگری باشد لذا می
 اقامتگاه شرکت همان شهر الف قلمداد خواهد شد. 

ها مقرر داشته هر شرکتی  قانون ثبت شرکت  1طرف مادۀ  نص قانونی هستیم، از یک   2نکته مهم: در خصوص تابعیِت اشخاِص حقوقی مواجه با 
قانون تجارت مقرر داشته اشخاص    591گردد از طرف دیگر ماده  ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی قلمداد میکه در  

 حقوقی تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاهشان در آن کشور است.
توانند بیش از  کند اما باید توجه داشت اتباع خارجه نمی نمی نکته: هر چند تابعیت شرکاء و سهامداران هیچ نقشی در تعیین تابعیت شرکت ایفاء  

 سهام یا سرمایه شرکت متعلق به اتباع ایرانی باشد.  % 51از سهام یا سرمایه شرکت را داشته باشند، یعنی الزامًا باید حداقل  49%
 

 های تجاری: نحوه تشکیل شرکت 
 های سهامی عام: نحوۀ تشکیل شرکت  -1

 ها الزم است: تشکیل این شرکتذکر مقدماتی چند در  
 ها دو الزام قانونی باید رعایت شود: : در تشکیل این شرکتمقدمه اول 
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کّل سرمایه    % 20الزام اول: اینکه در هنگام تشکیل شرکت، بایستی مقداری از سرمایۀ شرکت را خود مؤسسین تعهد )تأمین( نمایند که حداقل آن  
 نشده است. باشد و در باب حداکثر، مرزی تعیین می

الزام دوم: آن است که بایستی مقداری از سرمایه جهت تأمین به عموم عرضه گردد. عرضۀ سهام به عموم مختص شرکت سهامی عام است. در  
گهی در روزنامۀ کثیراالنتشار به عمل می آید. عموم  هیچ شرکت دیگری عرضۀ سهام به عموم وجود ندارد. عرضۀ سهام به عموم از طریق نشر آ

گهی، به بانِک معرفیمت آید عمل تجاری  نویسی که توسط عموم به عمل می نمایند. پذیره نویسی می شده مراجعه نموده و اقدام به پذیرهعاقب نشر آ
باشد.  می کدام از این بندها ننویسی مشمول هیچ آنکه پذیره اند حال ق.ت احصاء شده  2گانه ماده  گردد زیرا أعمال تجاری در بندهای دهقلمداد نمی 

خود مستلزم قبول  خودیتواند به مصوبات ایراد نماید زیرا امضاء ورقه سهم به نویس چنانچه در جلسات مجامع عمومی حاضر نشود بعدًا نمیپذیره 
 نویس مسموع نخواهد بود. اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی بوده و ایراد پذیره 

اند. اصطالح مؤسسین متفاوت از  قدم شده ه برای تهیه مقدماِت تشکیِل شرکت پیشمؤسسین چه کسانی هستند؟ مؤسسین اشخاصی هستند ک
ای است که از اجتماع مؤسسین و پذیره نویسان تشکیل گردیده و  اصطالح مجمِع عمومِی مؤسس است. منظور از مجمِع عمومِی مؤسس، جلسه 

 .دارندبا انجام وظایف خود، تشکیل شرکت را اعالم می 
نفر نیز ایرادی ندارد    5نفر اما نظر قوی بر این است که کمتر از    5ای معتقدند حداقل  ؤسسین در سهامی عام چند نفر است؟ عده حداقل تعداد م

 .نفر حداقل سهامداراِن شرکت سهامی است یعنی مجموع مؤسسین و پذیره نویسان 5کند زیرا  نفر نیز کفایت می  2یعنی 
سرمایه را مؤسسین تعهد نمایند؛ در این صورت الزامًا باید    % 50تومان باشد و    100,000,000هامی عام  یک مثال: اگر سرمایۀ اولیۀ یک شرکت س

 .آید به عملمیلیون تومان را نقدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی تعهد به پرداخت  17.5میلیون تومان یعنی  50از  % 35حداقل 
 .اید که مبلغ اسمی همۀ سهام نقدًا پرداخت گرددتواند عنوان نمشرکت سهامی عام در هنگام تشکیل می

را الزامًا باید نقدًا بپردازند    % 35از کّل سرمایه را خود تعهد )تأمین( نمایند و از این مبلغ    % 20در هنگام تشکیل شرکت سهامی مؤسسین باید حداقل  
 سال باشد.  5تواند بیش از کند، اما این مّدت نمی تعیین می   توانند تعهد به پرداخت بنمایند. موعد پرداخت را اساسنامهو نسبت به مابقی می 

 الزام دوم: در شرکت سهامی عام مقداری از سرمایه باید جهت تعهد )تأمین( به عموم عرضه گردد. 
 % 80از  % 65و تعهد به پرداخت   % 80از  % 35پرداخت نقدی 

مؤسسین( زیرا در مؤسسین حداقل مشخص شده اما حداکثر مشخص  باشد )برعکس کّل سرمایه می  % 80حداقل مشخص نشده اّما حداکثر آن  
 نیست. 

گهی جهت پذیره   باشد؟نویسی اخذ مجوز از چه مراجعی الزامی میدر شرکت سهامی عام قبل از نشر آ
 ها و بازار بورس و اوراق بهادر از ادارۀ ثبت شرکت 

گهی جهت پذیره اگر برای شرکت سهامی عام مجوزهای خاصی نیز الزم باشد،    نویسی، مجوزهای الزم اخذ شده باشد. بایستی قبل از نشر آ
نویسی توافق دوجانبه یعنی عقد است که نیاز به ایجاب و قبول دارد که این ایجاب و قبول توسط مؤسسین  نویسی چیست؟ پذیره سؤال: ماهیت پذیره 

 طرف و پذیره نویسان از طرف دیگر تحقق یابد. ازیک 
گهی منتشره حداقلی را برای پذیرهسسین میسؤال: آیا مؤ  نویسی سهام مشخص نمایند؟ توانند در آ

 سهم خریداری نماید.  200تواند کمتر از نویسی نمی توانند شرط نمایند که هیچ پذیرهشود؛ یعنی می بله می 
پرداخت گردد )مؤسسین به نسبت سهام خود و پذیره نویسان  سرمایه نقدًا    % 100از    % 35گوییم در هنگام تشکیل شرکت الزامًا باید  سؤال: اینکه می

 گردد؟به نسبت سهام خود( این پرداخت به چه نحوی احراز می
تسلیم    % 35ها دال بر پرداخت  حساب شرکت در شرف تأسیس نزد بانک بعمل آید و بانک گواهی الزم را به مرجع ثبت شرکت پرداخت بایستی به 

 نماید. 
آوردۀ نقد )پول( و یا آوردۀ غیر نقد )غیر پول مثل کاال، ملک، ماشین    است  های سهامی عام، آورده محتمل تشکیل شرکت  : در هنگاممقدمۀ دوم

تواند تعهد به تأدیه  آن نقدًا پرداخت گردد اما نسبت به مازاد آن می  % 35چنانچه آورده، آوردۀ نقد )پول( باشد الزام قانونی بر آن است که  باشد؛  و ...(  
توان بیش از پنج سال  کند اما در هر حال، این مّدت نمی ل آید. اینکه مبلغ تأدیه شده در چه زمانی قابل مطالبه است اساسنامه تعیین می به عم
 باشد. 
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  را نقداً   % 20از    % 35نقدی، هر سهامداری به نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید؛ بنابراین مؤسسین بایستی    % 35نکته: در پرداخت  
 را نقدًا پرداخت نمایند.  % 80از  % 35اند بایستی بقیۀ سرمایه را تأمین کرده  % 80نویسان نیز چنانچه بپردازند و سایر پذیره 

 چنانچه آورده، غیر نقد )غیر پول( باشد: 
 عهد به تسلیم وجود ندارد. های غیر نقد، تاواًل: در هنگام تشکیل شرکت بایستی همۀ آوردۀ غیر نقد تسلیم گردد؛ بنابراین در مورد آورده 

 های غیر نقد الزامی است.ثانیًا: جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده 
 سؤال: منظور از آوردۀ غیرنقد چیست؟

 آوردۀ غیرنقد، شامل دو مورد است:
 طال و ... لمس هستند مثل ملک، کاال، ماشین، ـ اموال مادی )حقوق مالی مادی( یعنی اموالی که قابل  1
ـ حقوق مالِی غیرمادی یعنی حقوق معنوی مالی، مثل حّق اختراع، مثل حّق تألیف، مثل حّق سرقفلی و حّق کسب و پیشه و تجارت، مثل حّق   2

 انتقال باشد( انتفاع )اگر قابل 
 عنوان آوردۀ غیرنقد یعنی حقوق مالِی غیرمادی به شرکت آورده شود؟ تواند به سؤال: آیا تخصص می 

عنوان آوردۀ غیرنقد به شرکت آورده شود، اما نظر قوی بر آن است که ازآنجاکه  تواند بهای معتقدند تخصص می نظر است، عدهاین زمینه اختالف   در
د قلمداد  عنوان آوردۀ غیرنقتوان آن را به رسد تخصص قابل تسلیم نیست، فلذا نمی آوردۀ غیرنقد باید تسلیم گردد و همچنین تقویم گردد به نظر می 

 نمود. 
 گوییم در هنگام تشکیل شرکت، آوردۀ غیرنقد باید تسلیم گردد، این تسلیم به چه معناست؟ سؤال: اینکه در شرکت سهامی می

م.  کنیمیاگر خود آوردۀ غیرنقد قابلیت تسلیم به بانک را دارد آن را به بانک )بانکی که حساب شرکت در شرِف تأسیس نزد آن افتتاح گردید( تسلیم  
ل موردی  مثل موردی که آوردۀ غیرنقد، طال باشد اما اگر آوردۀ غیرنقد، خود قابل تسلیم به بانک نیست باید اسناد مالکیت آن تسلیم بانک گردد مث 

 که آوردۀ غیرنقد، ملک باشد. 
دیگر از سهامداران، حّق رأی نداشته    در برخی موارد برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران چنین حکم نموده است که برخی  قانونگذارنکته:  

 توان مصادیقی از آن را بیان کرد: باشند. می 
 ـ در شرکت سهامی عام، آورندۀ آوردۀ غیرنقد در هنگام تصویب به آوردۀ غیرنقد در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس، حّق رأی ندارد.  1
خواهند این امتیازات را به آنها تخصیص دهند در  سهامدارانی که می  ـ اگر شرکت بخواهد سهام ممتاز را به برخی از سهامداران تخصیص دهد،  2

 هنگام اخذ تصمیم، حق رأی نخواهند داشت. 
ر  ـ اگر مجمع عمومی بخواهند حّق تقدم سهامداران را به نفع برخی از سهامداران سلب نمایند سهامدارانی که سلب حّق تقدم به نفع آنهاست د  3

 اهند داشت. هنگام اخذ رأی، حّق رأی نخو 
تواند آوردۀ غیر نقد باشد، حتمًا باید مقداری از سرمایه، آوردۀ نقد باشد، اما در شرکت سهامی خاص،  نکته: در شرکت سهامی عام همه سرمایه نمی 

 تواند آوردۀ غیرنقد باشد.همۀ آورده می 
 : مقدمه سوم

باشد،  صاحب آن در شرکت سهامی می  ع  منافو    تعهداتو    مشارکت : سهم، قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که ُمَشِخِص میزاِن  24ماده  
 1ای است که نمایندۀ تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.ورقۀ سهم، سند قابل معامله 

 
شرکاء را    قدر مشارکتو    میزان باشد که  های شخص( می ها )غالبًا شرکت الشرکه نیز بخشی از سرمایۀ شرکت الشرکه، سهم رغم عدم تعریف سهمالشرکه: علی سهم 1

سنامه مشخص نیست چون نامه مشخص است؛ سهامدار، سهامش در اسااش در شرکت الشرکهصادر شده باشد. شریک، سهم  در قالب ورقهکند بدون آنکه تعیین می
اند چون هر دو حّق مالی هستند؛ اما  هر دو قابل انتقال  الشرکه سهمو  سهمانتقال است ولی نیاز به تصویب سایر شرکاء دارد. الشرکه، قابل دهیم. سهمورقۀ تعهد سهم می 

توان انتقال آن را منوط به موافقت مدیران یا مجامع نمود شود تا بتوان آن را به راحتی انتقال داد و اصواًل نمیانتقال سهم به سادگی میسر است لذا در قالب ورقه صادر می
شود چراکه انتقال آن منوط به موافقت سایر شرکاء است. از آنجایی که ورقۀ  الشرکه در قالب ورقه صادر نمی ا سهم ( ام41مگر شرکت سهامی خاص )مفهوم مخالف مادۀ 

ممتاز )ماده  ،  (40با نام )ماده  ،  (39نام )ماده  بیمعنی است اما در خصوص سهام به جهت وجود ورقه، با اقسامی چون  الشرکه نیز بی الشرکه نداریم پس اقسام سهم سهم
 است.  ورقۀ سهام ممتازیا  نامورقۀ سهام بی یا   ورقۀ سهام با نامنیز مواجه خواهیم بود. ورقۀ سهام یا  انتفاعیو  ایسرمایه ،(24
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 اسمِی سهم«  شود: »مبلغ »تعداد سهم« ضربدر »مبلغ اسمی« می
100.000  ×100   =10.000.000 
 : ارزِش اسمِی هر سهم که در اساسنامه مشخص شده است.مبلغ اسمی

 های سهامی عام، مبلِغ اسمِی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. : در شرکت 29ماده 
 شود: »سرمایه« تقسیم بر »تعداد سهام«»مبلغ اسمی سهم« می 

 تواند کمتر از مبلغ اسمی باشد. می : مبلغ واقعی
 های شرکت« تقسیم بر »تعداد سهام« شود: »ارزش کّل دارایی»مبلغ واقعی« می

 که ممکن است معادل، کمتر یا بیشتر از مبلغ واقعی باشد.  مبلغ دادوستدی )مظنه بورسی( 
 سؤال: منظور از سهام انتفاعی چیست؟

ای به شرکت نیاورده و در  ند سهام انتفاعی داشته باشد منظور سهامی است که دارنده سهام، سرمایه توا ای از حقوقدانان معتقدند شرکت میعده
هنگام انحالل شرکت نیز از دارایی شرکت چیزی نخواهد برد، اما سایر حقوق دارندۀ سهم را در طول حیات حقوقی شرکت دارد. مثاًل داشتن  

آیند و  تقویم نیستند و یا قابلیت تقدیم و تسلیم ندارند جزء سرمایۀ شرکت به شمار نمی ر که قابل ، شهرت، اعتبار، هنر، نفوذ سیاسی و فالوئ تخصص
آورند، لذا  ای به شرکت نمیکنند. در ازای سهم، سرمایه سهام انتفاعی دریافت می   ( به عبارت بهتر »چنین مواردی«هایی ) چنین آورده صاحبان  

 پس از انحالِل شرکت، حّق دریافِت اصِل سرمایه را ندارند. 
 سؤال: منظور از سهام ممتاز، چه سهامی است؟ 

 ای از امتیازات برخوردارند. سهام ممتاز سهامی هستند که در مقایسه با سایر سهام از پاره 
 مثاًل امتیاز سهام ممتاز ممکن است داشتن رأی بیشتر و یا ممکن است بردن سود بیشتر باشد و امتیازاتی از این قبیل. 

وانتقال  گیرد نه به دارنده؛ در صورت انتقال سهام ممتازه، امتیازات نیز مورد نقلنکته: اصل بر آن است که در سهام ممتازه امتیازات به سهم تعلق می
 ود.شواقع می

 بینی نمایند؟ توانند سهام ممتازه برای برخی از سهامداران پیش سؤال: چه مرجع یا مراجعی می
 اند: مرجع برای چنین امری صالح  2
 بینِی آن در اساسنامه ـ مجمع عمومی مؤسس از طریق پیش  1
 العاده ـ مجمع عمومی فوق  2

 سؤال: چه مرجعی صالحیت سلب امتیازات سهام ممتازه را دارد؟ 
گونه سهام  العاده بایستی دارندگان نصف بعالوۀ یک اینالعاده چنین صالحیتی دارد، اّما قبل از تصمیِم مجمِع عمومِی فوق مجمِع عمومِی فوق 

 ای بعد از انحالل وجود ندارد. العادهصدور نیست چون مجمع فوق سهام ممتاز بعد از انحالل قابل  موافق سلب امتیاز باشند. 
 از سهام مؤسس چه سهامی است؟ سؤال: منظور 

تواند مثل سهام ممتازه باشد اما یک تفاوت  ای امتیازات دارند. امتیازات سهام مؤسس میشود و پاره سهامی که به مؤسسین اختصاص داده می 
راین با انتقال سهاِم مؤسس،  گیرد نه به سهم بناببین سهام ممتازه و سهام مؤسس وجود دارد و آن اینکه در سهام مؤسس امتیاز به شخص تعلق می 

 رود مگر اینکه اساسنامۀ شرکت خالف آن را مقرر داشته باشد. امتیازات نیز از بین می
 الیحه اصالح قانون تجارت  93و  42تفسیر مواد 

نماید.  سهام مؤسس بحث می  راجع به  93کند و ماده  ، راجع به سهام ممتازه بحث می42نظر است، اّما باید گفت ماده  ماده اختالف   2در تفسیر این  
باشد،  رسد چون تغییر در خصوصیت سهام، تغییر در اساسنامه میمشخص نشده منظور از مجمع، چه مجمعی است، اّما به نظر می  93در ماده  

رندگاِن نصِف بعالوۀ  العاده، موافقِت دا قبل از تصمیم مجمع عمومی فوق   42باشد. در ماده  العاده میمنظور از مجمع عمومی، مجمع عمومی فوق 
، دارندگان سهام مؤسس با اکثریت دیگری باید اعالم رضایت  93که در ماده  گونه سهام در خصوص سلب امتیاز ضروری است درحالییِک این 

 نمایند. 
 سؤال: منظور از سهام جایزه چیست؟
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بابت مبلغ مازاد دریافتی از سهامداران جدید به سهامداران تواند  اگر سهاِم جدیِد شرکت به مبلغی بیشتر از مبلغ اسمی فروخته شود، شرکت می 
 باشد. گونه سهام، سهام جایزه میسابق سهم بدهد، نام این 

 سؤال: اگر شرکت در مؤعد مقرر در اساسنامه مبلغ پرداخت نشدۀ سهام را مطالبه نکند، تکلیف چیست؟
منظور تقلیل سرمایه دعوت نماید، در غیر این صورت  العاده را به  مع عمومی فوق الیحه اصالح قانون تجارت هیئت مدیره، باید مج   33مطابق ماده  

 شده به دادگاه مراجعه کند. تواند برای تقلیل سرمایۀ ثبت هر ذینفعی می
 سؤال: اگر مبلغ تعهد شدۀ سهام مطالبه شود اّما برخی از سهامداران از پرداخت آن امتناع ورزند تکلیف چیست؟ 

گردد و اگر مازادی باشد به  های متعلقه از آن برداشت می الیحۀ اصالح، آن سهام به فروش خواهد رسید و بدهی شرکت با بهره   35مطابق مادۀ  
 خود سهامدار سابق شرکت پرداخت خواهد شد. 

 تواند ورقۀ سهم صادر نماید؟ سؤال: شرکت در چه زمانی می 
 که کّل مبلِغ اسمِی سهم پرداخت شده باشد. وقتی

 سؤال: شرکت در ظرف چه مّدتی مکلف به صدور ورقۀ سهم است؟ 
 در ظرف یک سال پس از پرداخت کّل مبلغ اسمی سهم. 

 سؤال: اگر مقداری از مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد، شرکت باید چه مدرکی به سهامداران بدهد؟
نام است و نه  بلغ اسمی سهم پرداخت نشده نه امکان صدور ورقۀ سهِم بی که کّل منام تا وقتی گواهی موقت سهم )البته استثنًا در مورد سهام بی 

 وانتقال آن تابع سهام بانام است( نام بلکه بایستی گواهِی موقِت سهِم بانام صادر شود که نقل امکان صدوِر گواهِی موقِت سهِم بی
 : نمایندنام تقسیم میبانام و بی  سهام را به سهام ، بندینکته: در یک طبقه 
ای است که یا واجد نام دارندۀ آن بر روی ورقه است و یا با عنواِن بانام صادر شده که نام دارنده در دفتر سهام شرکت قید  : ورقه ورقۀ سهم بانام

دفتر سهام    الیحه، نقل و انتقال آن باید در   40شده است. ویژگِی مهِمّ سهام بانام، قابلیِت شناسایِی سادۀ آن است به نحوی که به موجب مادۀ  
 شرکت )که در واقع در خوِد شرکت است( به ثبت برسد. 

نام هم واجد مزایا هستند هم واجد  سهام بی شود.  ای است که فاقد نام یا عنواِن بانام بوده و در وجه حامل محسوب می : ورقه نامورقۀ سهم بی 
وانتقاِل آن با قبض و اقباض است و تابع تشریفات  پذیر است ثانیًا نقل نوانتقال آن اواًل بدون پرداخت مالیات امکامعایب. مزایا آن است که نقل

نام آن است که در صورت  عیب عمدۀ سهاِم بی   سی از میزان واقعی آن خبر ندارد.نام دارای دارایی پنهان است که کنیست ثالثًا دارندۀ سهام بی 
 گردد.بر آن است که متصرف، مالک قلمداد می اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است، زیرا اصل و سرقت مفقود شدن
 دو ترازنامه  دو سال ثبت  تأدیۀ سرمایه  تأدیۀ سهام  ثبت  تشکیل شرایط کامل  

 - - - - - - ورقۀ تعهد سهام قبل از تشکیل 
 - - - - + + ورقه و گواهی بانام 

 - - - + + + نامورقه و گواهی بی 
 - - + + + + سرمایه ورقۀ تعهد سهام برای افزایش 

 + + + + + + ورقۀ قرضه یا مشارکت 
 :ورقۀ سهم بانامتست: شرایط صدور  

 ثبت شرکتو تشکیل  ✓
 نام= ورقۀ بی تأدیۀ تمام مبلغ اسمی سهامو ثبت و تشکیل  ×
 = افزایش سرمایه تأدیۀ تمام سرمایهو ثبت و تشکیل  ×
 = قرضه و مشارکت تصویب دو ترازنامهو  شدنسپریدو سال از ثبت و  تأدیۀ تمام سرمایهو ثبت و تشکیل  ×

 ها یعنی اموال شرکت را توقیف نماید؟ تواند هم سهام شرکت و هم دارایی سؤال: اگر شرکت، بدهکار شود طلبکاِر شرکت آیا می
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 باشد. ام متعلق به سهامداران میتواند سهام را توقیف کند زیرا سه ها یعنی اموال شرکت را توقیف کند نمی تواندداراییطلبکار شرکت فقط می 
 توانند هم اموال شرکت و هم سهام آن را توقیف کنند؟ سؤال: آیا طلبکاران شخصی سهامدار می

 تواند سهام را توقیف کند. طلبکار شخصِی سهامدار فقط می
های غیر نقد شرکت  ها و آورده ند پول توا دیگر چه کسی میعبارت های واریزشده در حساب شرکت در شرف تأسیس چیست؟ به سؤال: تکلیف پول 

 را استفاده کند؟ 
مورد قائل به تمایز شد؛ مورد اول اینکه شرکت به ثبت برسد، در این صورت مدیراِن صاحب امضای مجاز شرکت حّق برداشت وجوه و    2باید بین  

باشد.  پذیر نمی ثبِت شرکت، استفاده از اموال مذکور امکان  الیحۀ اصالح قانون تجارت تا قبل از   22اموال مذکور را خواهند داشت زیرا مطابق ماده  
به ثبت نرسد، به درخواست    6ماه از تاریخ تسلیِم اظهارنامۀ موضوع ماده  6الیحه اصالح قانون تجارت اگر شرکت تا  19مورد دّوم مستندًا به مادۀ 

کند تا متعاقب آن مؤسسین  عدم ثبت شرکت خطاب به بانک صادر می ها یک گواهی دال بر  هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان، مرجع ثبت شرکت 
 و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. 

 سؤال: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت چیست؟ 
توان به این بطالن استناد نمود، یعنی  اما در مقابل اشخاِص ثالث نمی ضمانت اجراء، بطالن شرکت است،  ق.تالیحه اصالح   270مطابق ماده 

 الیحه اصالح قانون تجارت، مسئولین بطالن برای جبران خسارت، مسئولیت تضامنی دارند.  273این بطالن، نسبی است. ضمنًا مطابق ماده 
شدن موجب  ار سقوط دعوا صادر خواهد کرد یعنی دیگر با مرتفع ، موجب بطالن مرتفع شود، دادگاه قر در مرحلۀ بدوی   نکته: اگر در جریان دعوا 

 بطالن، شرکت باطل نخواهد شد.
 شود؟شود و چه زمانی واجد شخصیت حقوقی میی تشکیل می: شرکت سهامی عام کِ مقدمه چهارم
ن با قبول کتبی سمِت مدیریت و بازرسی  زمازمان با تشکیل یعنی قبل از ثبت یعنی هم تر بر این است که شرکت سهامی عام، هم نکته: نظر قوی 

 شود. از ناحیۀ مدیران و بازرسان، واجد شخصیت حقوقی می
 شود سهامداران.رود. لفِظ مؤسسین میقبل از تشکیل است و با تشکیل از بین می  مجمع عمومی مؤسسنکته: حیات 
 از تاریخ تشکیل است تا تاریخ انحالل.  العادهمجمع عمومی فوق نکته: حیات 
 از تاریخ تشکیل است تا تاریخ ختم عملیات تصفیه.  مجمع عمومی عادینکته: حیات 

قابل برگزاری است. از تاریخ تشکیل تا    ع عادی ممجقابل برگزاری است؛ بعد از انحالل شرکت فقط    مجمع مؤسس نکته: قبل از تشکیل فقط  
 قابل برگزاری است. العاده وقف و  مجمع عادی تاریخ انحالل 

 نحوۀ تشکیل شرکت سهامی خاص:  -2
: در شرکت سهامی خاص همۀ سرمایه را بایستی خود مؤسسین تأمین نمایند. عرضۀ سهام به عموم در این شرکت وجود ندارد. دوباره  مقدمۀ اول

 نمایند. در این نوع شرکت عرضه سهام به عموم وجود ندارد. میشود: در شرکت سهامی خاص، همۀ سرمایه را خود مؤسسین تأمین تأکید می 
خواهد سهام خود را در  در این ماده اشاره به این امر نموده است که اگر شرکت سهامی خاص می   قانونگذار الیحه اصالح ق.ت:    21تفسیر ماده  

گهی برای پذیره    قانونگذار های سهامی عام تبعیت کند منظور  نویسی نماید باید از مقررات شرکتبورس عرضه کند و یا اگر بخواهد اقدام به نشر آ
  278ید تبدیل به شرکت سهامی عام شود. )شرایط تبدیل سهامی خاص به سهامی عام در ماده  از این جمله آن است که شرکت سهامی خاص با 

 بیان شده است(  ق.ت الیحه اصالح 
 سؤال: حداقل تعداد مؤسسین در سهامی خاص چند نفر است؟

ران این شرکت است که با لحاظ  ازآنجاکه همۀ سرمایه باید توسط خوِد مؤسسین تأمین گردد حداقل تعداد مؤسسین همان حداقل تعداد سهامدا 
 باشد. حداقل سه شخص می  ق.ت الیحه اصالح   3ماده 
 : در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد. ق.تل.ا.  3ماده 

 لک و...( باشد. : در این شرکت نیز همانند شرکت سهامی عام محتمل است آوردۀ نقد )پول( و یا آوردۀ غیر نقد )غیر پول مثل کاال، ممقدمۀ دوم
آن نقدًا پرداخت گردد و نسبت به مابقی آن تعهد به پرداخت به عمل آید. اینکه    % 35هرگاه آورده، آوردۀ نقد )پول( باشد الزام قانونی بر آن است که  

 سال باشد.  5تواند بیش از کند اما این مدت نمی مبلغ تعهد شده در چه زمانی قابل مطالبه است اساسنامه تعیین می 
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 نقدی، هر سهامدار به نسبت سهام خود بایستی آن را پرداخت نماید.  % 35نکته: در پرداخت 
 چنانچه آورده، آوردۀ غیر نقد مثل کاال و ملک و غیره باشد؛ 

 اواًل: جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی الزامی است.
 م گردد؛ بنابراین تعهد به تسلیم وجود ندارد.های غیر نقد باید تسلی ثانیًا: هنگام تشکیل شرکت همۀ آورده 

های غیر نقد را تصویب  ل.ا.ق.تجارت »تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست اما بایستی خود مؤسسین آورده   82ثالثًا: هرچند مطابق ماده  
تصویب آنها را به بیش از نظر کارشناس    ما حّق های غیر نقد را معادل نظر کارشناس یا کمتر از آن تصویب کنند ا توانند آورده نماید« مؤسسین می 

 ندارند. 
 های غیرنقد را تصویب کنند؟ سؤال: مؤسسین با چه اکثریتی بایستی آورده

جلسۀ موضوع این ماده را باید  مقرر شده: »همۀ مؤسسین صورت   «ل.ا.ق.ت  20ماده  »قانون در این زمینه ساکت است اما با توجه به اینکه در  
جلسه امتناع خواهد ورزید و در این  رسد اتفاق آراء شرط باشد زیرا اگر یکی از مؤسسین، مخالف باشد از امضاء صورت امضاء نماید.« به نظر می 

 صورت تشکیل شرکت با مشکل مواجه خواهد شد.
 تشکیل شرکت سهامی خاص:  بندِی مقدمۀ دوم درتوضیح و جمع 

سرمایه نقدًا پرداخت گردد و اگر آوردۀ غیرنقد است در هنگام تشکیل شرکت،    % 35الزام قانونی بر آن است که در هنگام تشکیل سهامی خاص  
 تقویم و تسلیم گردد. 

 یرپول( باشد. سرمایۀ شرکت، آوردۀ غیرنقد )غ  % 100نکته: برعکِس شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص محتمل است 
نقدی و تقویم و تسلیم آوردۀ غیرنقد، گواهِی صادره از بانکی است که حساب    % 35نکته: در شرکت سهامی خاص نیز مالک ما برای پرداخت  

 شرکت در شرف تأسیس نزد آن افتتاح شده است. 
  20جلسه و موضوع ماده  ن باید صورت جای آن، مؤسسیباشد و به نکته: در شرکت سهامی خاص، تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نمی

 را همگی امضا نمایند.  ق.ت الیحه اصالح 
 یک میلیون ریال است. « ل.ا.ق.تجارت 5ماده »: حداقل سرمایه در این شرکت مطابق مقدمۀ سوم

ته شد در اینجا هم  : همۀ مواردی که در خصوص تعریف سهم و مبلغ اسمی و مبلغ دادوستدی و مبلغ واقعی سهم در شرکت سهامی عام گفنکته
ریال باشد اما در شرکت سهامی خاص چنین    10000توانند بیش از مبلغ  وجود دارد به جز اینکه در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی سهم نمی

 توان یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. محدودیتی وجود ندارد یعنی اینکه حتی مبلغ اسمی سهم می 
لحظۀ ایجاد شخصیت شرکت سهامی خاص چه زمانی است؟ قبل از ثبت یا بعد از ثبت؟ در اینجا هم اختالف  : لحظۀ تشکیل و  مقدمۀ چهارم 

  20جلسه موضوع ماده  زمان با امضاء صورت است. برخی معتقدند لحظۀ تشکیل و لحظۀ ایجاد شخصیت حقوقی این شرکت قبل از ثبت یعنی هم
 ۀ ایجاد شخصیت حقوقی بعد از ثبت است. ل.ا.ق.ت است اما برخی معتقدند لحظۀ تشکیل و لحظ

 الیحه اصالح ق.ت«؟  20جلسه موضوع ماده  لحظه تشکیل و لحظه ایجاد شخصیت حقوق: »بعد از ثبت« یا »با امضاء صورت
گونه  لحظه تشکیل سهامی عام را بیان نموده است در شرکت سهامی خاص هیچ   ق.ت الیحه اصالح    17برعکس شرکت سهامی عام که ماده  

ی نه در خصوص لحظه تشکیل شرکت و نه در خصوص لحظه ایجاد شخصیت حقوقی وجود ندارد به همین دلیل حقوقدانان در اینجا نیز  نص 
جلسۀ  ای است که صورتنظر دارند اما با وحدت مالک از مقررات شرکت سهامی عام باید گفت لحظه تشکیل سهامی خاص نیز لحظه اختالف

تر باید گفت در همین لحظه  نمایند و بنا به نظر قوی شود و مدیران و بازرسان کتبًا قبول سمت می امضا می   ق.تالیحه اصالح    20موضوع ماده  
 شود.شرکت واجد شخصیت حقوقی می

 های سهامی دقیقَا چه زمانی است؟  شرکت ِل تشکیتست: زماِن 
 زمان قبول سمت توسط مدیران و بازرسان ✓

 زمان ثبت شرکت  ×
 انتشار در روزنامۀ رسمی زمان ثبت شرکت و  ×
 زمان ثبت شرکت و انتشار روزنامۀ رسمی و انتشار روزنامۀ کثیراالنتشار  ×
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شود که  های سهامی« ِکی است، گزینۀ دوم را انتخاب کنید. دقت کنید! شرکت، ثبت نمی شرکتِی حقوق  ِت شخصی   دِ ایجااگر پرسیدند »زمان  
اش ثبت است وااّل در آستانۀ انحالل  ستفاده کند. پس بقای شرکت )نه وجودش( الزمه شه تا از امتیازات شخص رسمی ا موجود شود، ثبت می

 گیرد. قرار می

 
های سهامی خاص باید گفت از آنجایی که شرکت سهامی خاص یک شرکت سهامی است النهایه با همان قبول  نکته: در خصوص تشکیل شرکت 

باشد بر خالف عام که در آن به عموم مراجعه  شود ولی از آنجایی که خاص می می الیحه اشاره شده است تشکیل    20کتبی سمت که در مادۀ  
نویسی از بورس، انجام  نویسی، مجوز پذیره. تمامی سازو کارهای رجوع به عموم از قبیل طرح اعالمیۀ پذیره1شد، دو وجه ممّیزه با عام دارد:  می

باید تمام تصمیمات به تصویب کلیۀ سهامداران )خوِد مؤسسین( برسد    20به موجب مادۀ    . از آنجایی که2نویسی همگی منتفی است؛  و احراز پذیره
های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست  در شرکت   82نیازی به تشکیل مجمع عمومی مؤسس نیست و به تعبیر ماده  

 آید. ا توسط خود سهامداران و با امضای کلیۀ آنها به عمل می)اختیاری است( و به نوعی وظایف مجمع مؤسس در سهامی خاص وجود دارد منته
های سهامی عام و خاص این مؤسسین هستند که مسؤولیت تضامنی برای تشکیل و ثبت  الیحه اصالح در شرکت   23و    19نکته: نظر به مواد  

 شرکت دارند. 
 : سبی و با مسؤولیت محدودهای تضامنی، ن  نحوۀ تشکیل شرکت  -3

 الزم به ذکر است: موارد ذیل  
 گردد. گردد برعکس تعاونی و سهامی که به سرمایه »سهام« اطالق می الشرکه« اطالق می ها »سهم به سرمایۀ این شرکت  -1
این شرکت  -2 به اعضای شرکت »سهامدار« اطالق  شود برعکس شرکتها »شریک« اطالق می به اعضای شرکت در  تعاونی و سهامی که  های 

 گردد.می
ها حداقل سرمایه بیان  حداقلی را در خصوص سرمایه شرکت بیان نموده در این شرکت   قانونگذار های سهامی عام و خاص که  برخالف شرکت  -3

 نشده است. 
طور نقد  الشرکه به الشرکۀ شرکاء نقد باشد الزام قانونی بر آن است که در هنگام تشکیل همۀ سهم ها سهم چنانچه در هنگام تشکیل این شرکت -4

ق.تجارت شرکاء باید تمام سرمایۀ نقدی    118و    96الشرکۀ نقدی تعهد به پرداخت وجود ندارد. مستندًا به مواد  پرداخت گردد؛ بنابراین در مورد سهم 
تسلیم گردد؛  الشرکۀ شرکاء غیرنقد باشد، اواًل بایستی در هنگام تشکیل شرکت الشرکه غیرنقدی را تقویم و تسلیم کند. چنانچه سهم را تأدیه و سهم 

های سهامی عام و  های غیر نقد تقویم گردد. الزم به یادآوری است برعکس شرکت الشرکهبنابراین تعهد به تسلیم وجود ندارد. ثانیًا بایستی سهم 
آورده  ارزیابی  این شرکت خاص که جهت  در  است  الزامی  کارشناس  نظر  نقد، جلب  غیر  با مسؤولیت محدود(  های  نسبی،  )تضامنی،  تقویم  ها 

 تواند توسط خود شرکاء هم به عمل آید. الشرکۀ غیر نقد میسهم 
به مواد   -5 با مسؤولیت محدود زمانی تشکیل میق. تجارت شرکت   96و    118مستندًا  تأدیه و  گردند که سهم های تضامنی، نسبی و  نقد،  الشرکۀ 

گردد شده قلمداد می ماده برخی از حقوقدانان معتقدند شرکت تشکیل رغم نّص صریِح این  الشرکۀ غیر نقد، تقویم و تسلیم شده باشد اما علی سهم 
 ها(ق.تجارت و قانون ثبت شرکت  195نامه و خود شرکت به ثبت رسیده باشد )ماده شود که شرکت و همچنین زمانی دارای شخصیت حقوقی می

 : مقدمه اول 

امتیازات شخص رسمی

شرکت های سهامی

 در آستانۀ انحالل قرار می گی: 19
ّ

.ردبقای شرکت منوط به ثبت شرکت واّل

استفاده از وجوه شرکت در ُشُرف  تأسیس: 22

امکان صدور ورقه یا گواهی موقت سهم: 28

امکان صدور اوراق قرضه: 55

عموم شرکت ها

اجازۀ صادرات و واردات بعد از ثبت

کارت بازرگانی بعد از ثبت

تسهیالت بانکی بعد از ثبت

یه پس از ثبت
َ
ه و َعل

َ
طرح دعوا ل
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 توان سرمایه را به عموم عرضه گردد.کاء تأمین بنمایند و نمی در این سه شرکت بایستی در هنگام تشکیل شرکت همۀ سرمایه را خوِد شر 
 : مقدمه دوم
شود در این سه شرکت در هنگام  ها سرمایه ممکن است، سرمایه نقد یعنی پول باشد و یا غیرنقد یعنی غیرپول باشد. دوباره تأکید میدر این شرکت 

های سهامی  دد و اگر آورده غیرنقد است تقویم و تسلیم گردد یعنی برعکس شرکت سرمایه( نقدًا پرداخت گر   % 100تشکیل شرکت باید همه سرمایه ) 
های سهامی عام و خاص اگر سرمایه اولیه صد میلیارد  عام و خاص در این سه شرکت در مورد سرمایه، تعهد به پرداخت وجود ندارد یعنی در شرکت 

میلیارد، تعهد به پرداخت نمود اما در این سه شرکت اگر سرمایه شرکت صد    65به مبلغ    میلیارِد آن را نقدًا پرداخت نمود اما نسبت   35توان  باشد می 
 میلیارد باشد در هنگام تشکیل شرکت همۀ صد میلیارد باید نقدًا پرداخت گردد.

این است که  نکتۀ مهم: در شرکت  قانونی وجود دارد و آن  را در    قانونگذار های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود یک خالِء  بانک  گواهی 
باشد لذا  شده کافی میشدۀ شرکاء الزامی ندانسته است یعنی در این سه شرکت، گواهی مدیران در مورد سرمایۀ پرداخت خصوص سرمایۀ پرداخت

ت گردیده و در  نمایند سرمایۀ صد میلیاردی شرکت پرداخطور واهی گواهی میشود مثاًل مدیران شرکت به این امر در عمل موجب سوءاستفاده می 
باشد و عالوه بر آن  جرم قلمداد گردیده و عنوان مجرمانۀ آن کالهبرداری می   ق.ت   115اختیار مدیران است البته این اقدام مدیران مطابق ماده  

 ق.ت در چنین مواقعی شرکت باطل بوده و مسببین بطالن در قبال خسارت ناشی از آن مسئولیت تضامنی دارند.   100مطابق مادۀ 
های غیرنقد جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری الزامی بود های سهامی عام و خاص که در مورد تقویم و ارزیابی آورده نکته: برعکِس شرکت 

 تواند توسط خوِد شرکاء نیز بعمل آید. در سه شرکت تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود ارزیابی و تقویم می
 قانونی در تشکیل شرکت با مسئولیت محدود چیست؟ سؤال: ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات 

قانون تجارت شرکت باطل است و مسئولین بطالن )اعم از شرکاء، مؤسسین، مدیران و هیئت ُنّظار( در قبال خسارات ناشی از   100مطابق مادۀ  
 بطالن مسئولیت تضامنی دارند. 

توان به این بطالن  یعنی برای فرار از ایفای تعهد در قبال اشخاص ثالث نمی   باید توجه داشت منظور از بطالن، بطالن نسبی است نه بطالن مطلق
 استناد نمود. 

در خصوص لحظۀ تشکیل شرکت برعکس سهامی عام    قانونگذارلحظۀ تشکیل شرکت و لحظه ایجاد شخصیت حقوقی: در این سه شرکت،  
الشرکۀ  گردد که سهم مقرر داشته شرکت زمانی تشکیل می  ق.ت 96و  118ای به لحظۀ قبول سمت مدیریت و بازرسی ننموده بلکه در مواّد اشاره

 الشرکۀ غیرنقد، تقویم و تسلیم شده باشد. نقد، تأدیه و سهم 
شوند )یعنی  نکته: در خصوص لحظۀ ایجاد شخصیت حقوقی این سه شرکت باید گفت قبل از ثبت، این سه شرکت واجد شخصیت حقوقی می 

 زمان با تشکیل( هم
های سابق که دارای تشکیالت  های مختلط سهامی، تضامنی، ِنسبی، مختلط غیرسهامی و با مسؤولیت محدود بر خالف شرکت رکت نکته: ش

 شوند: ای برای تشکیل بودند در ق.ت تشریفات خاصی ندارند لذا به ِصرِف رعایت قواعد عمومی و انجام تعهدات مالی به نحو ذیل تشکیل میساده
 با مسؤولیت محدود  تضامنی، ن سبی، مختلط غیرسهامی  مختلط سهامی 

 تعهد کّل سرمایه 
+ 

 تسلیم کّل سرمایه 
= 

 تشکیل شرکت 

 تعهد کّل سرمایه 
+ 

 تسلیم کّل سرمایه 
+ 

 تأدیۀ کّل سرمایه 
= 

 تشکیل شرکت 

 تعهد کّل سرمایه 
+ 

 تسلیم کّل سرمایه 
+ 

 تأدیۀ کّل سرمایه 
+ 

 نامهغیرنقدی در شرکت های الشرکه سهم تصریح کّل  
= 

 تشکیل شرکت 
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  تصریح  تأدیه تسلیم  تعهد

 = مختلط سهامی و تعاونی  - - + +

 = تضامنی، نسبی و مختلط غیرسهامی  - + + +

 شرکت با مسؤولیت محدود  تشکیل =  + + + +

 شرکت با مسؤولیت محدود  عدم تشکیل / بطالن=  _ + + +

هم الزامی است و هم الزمۀ تشکیل    شرکت با مسؤولیت محدودالزامی است )ولی الزمۀ تشکیل نیست( اما در    هادر همۀ شرکتنکته: تصریح  
 ق.ت(   98و  97)مواد 

 
 : تعاونیهای نحوۀ تشکیل شرکت  -4

ق.بخش    52و    51ای برای تشکیل ندارند بلکه ضمن وجود شرایط عمومی و با چند شرط مذکور در مواد  های تعاونی تشریفات پیچیده شرکت
جلسۀ هیأت مؤسس که در آن اسامی اعضاء، هیأت  . صورت 3. تهیۀ اساسنامه شرکت؛  2. تهیۀ طرح موضوع و تصویب آن؛  1تعاون که عبارتند از:  

 . گواهی پرداخت مبالغ الزم. 6؛ . مجوز وزارت تعاون5؛ . درخواست کتبی ثبت 4مشخص شده باشد؛  مدیره و بازرس 
های تعاونی بر  رسد از حیث تحلیلی )یعنی مثاًل آزمون ارشد و دکتری( ثبت در کنار مجوز از وزارت تعاون در شرکت توّجهًا به مواد فوق به نظر می

 هاست.شرط الزمۀ تشکیل این شرکت  ها هم شرط الزامی و همخالف سایر شرکت 
ولو اینکه عمل    شوند به هر حال، تاجر محسوب می را دارند و    عنوان شرکت سهامی الیحه به هر حال،    2های سهامی به موجب مادۀ  نکته: شرکت 

اگر  که به هر حال تاجر هستند بلکه  را دارند اما این بدین معنی نیست    عنوان شرکت تعاونی های تعاونی به هر حال،  تجاری انجام ندهند اما شرکت 
 وااّل غیرتاجرند.   أعمال تجاری انجام دهند تاجرند

   
 : های تجاریبندی بحث تشکیل شرکت جمع 

برای تشکیل شرکت این  نکته:  پنج شخص )مؤسس( الزم است؛  یا حقوقی؛ حقیقیه  شخص می   5های سهامی عام الاقل  باشد  تواند حقیقی 
 تواند تجاری باشد یا غیرتجاری. غیرتاجر؛ حقوقیه  می تواند تاجر باشد یا  می

ها در قانون مشخص شده و چه  که در سهامی  آن حداقل قانونیشان تعهد همۀ سرمایه است. حال چه  شرِط تشکیلها پیش نکته: همۀ شرکت 
 شود.نامه تعیین می ها به موجب اساسنامه یا شرکتحداقل سرمایۀ قراردادی که در شرکت

های تجاری اصواًل به دو شکل عمده  ها( بشود تا تشکیل شود. تشکیل شرکتشان باید تعهد و تسلیم )غیرنقدی ها همۀ سرمایه ۀ شرکت نکته:هم 
 باشد: می

باشد: تضامنی، ِنسبی،  های اشخاص میشان منوط به تعهد و تسلیم و تأدیۀ کامل سرمایه است که غالبًا شامِل شرکتهایی که تشکیل . شرکت 1
 لط غیرسهامی، با مسؤولیت محدود.مخت

تأدیۀ  . شرکت 2 تسلیم کامل سرمایه صرفًا  و  تعهد کامل  برای تشکیل شرکت ضروری است  درصد )همان یک   35هایی که ضمن  سوم عرفی( 
 ندارد.  های دستۀ اّول وجودهای سهامی، تعاونی و مختلط نهادی تحت عنوان پرداخت در آینده داریم که در شرکتبنابراین در شرکت 

بینی شده است که در شرکت سهامی  درصد( ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش   65ای هستند مابقی سرمایۀ نقدی )ها که سرمایه در این شرکت 
 عام نباید بیشتر از پنج سال باشد تأدیه خواهد شد. 

سوم  ها و مختلط سهامی که یک ها، تعاونی ی سهامی ها منوط به تعهد، تسلیم و تأدیۀ تماِم سرمایه است مگر تأدیۀ نقد پس تشکیل همۀ شرکت 
 است.
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.  ثبت شرکت، یک بار برای  نویسیاخذ مجوز پذیرهرویم؛ یک بار برای  دو بار می  در سهامی عام رویم ولی  بار ثبت مییک   هادر تمام شرکت نکته:  
شرکت. البته در حاِل حاضر با توّجه به قانون بازار اوراق بهادار مصوب  . ثبت  2. اجازۀ پذیره نویسی؛  1مرجع ثبتی دو کارکرد در سهامی عام دارد:  

آن   4و    3اش به موجب مواد  که در آن به تشریح ساختار بورس یعنی شورای عالی بورس که باالترین رکن بازار اوراق بهادار است و وظیفه  1384
و اوراق بهادار که یک مؤسسۀ عمومی غیردولتی با شخصیت حقوقی  طور ساختار سازمان بورس  های کالن است و همین قانون تصویب سیاست 

طور  نویسی است. همین های سهامی جهت پذیره اش ثبت و صدور مجوز برای عرضۀ اوراق بهادار و همینطور عرضۀ سهام شرکت مستقل که وظیفه 
ها،  نوع بورس کاال و بورس اوراق بهادار مثل سهام شرکتساختار بورس که نوعی بازار داد و ستد و یا نوعی سیستم خرید و فروش است که به دو 

 شود. بندی میارز و طال تقسیم 
  [ کندیاست که اوراق بهادار را به نام خود منتشر م  ی شخص حقوق]  ناشر : »ج.ا.ا   قانون بازار اوراق بهادار   22، به موجب مادۀ  84نکته: از سال  
  یم به سازمان تسل  یعموم   ۀجهت اخذ مجوز عرض یسینو یره پذ  اعالمیۀ  و  ثبت  یانیه برا همراه با   ثبت اوراق بهادار  ی تقاضاموظف است 

  ۀ اجاز ، آنها یهسرما یا افزایش عام  یسهام یها ثبت شرکت   یرا قانون، ب ینشدن ا االجراءالزم   یخاز تار همین قانون: » 25« به موجب مادۀ یدنما
« نتیجه اینکه  .شودی صادر م  [بورس و اوراق بهادار ]موافقت سازمان    از   پس،  هاتوسط مرجع ثبت شرکت   یسینو یره پذ  یهانتشار اعالم

در حال حاضر، عرضۀ عمومی اوراق بهادار مثل سهام شرکت منوط به ثبت نزد سازمان بورس و اخذ مجوز َعرضۀ عمومی از سازمان بورس است،  
  باشد یقانون م  ینمقررات ا   رعایت  منوط به ثبت آن نزد سازمان با  یهاوراق بهادار در بازار اول  یمومع  ۀعرضگه: »قانون یادشده می  20چنانچه مادۀ  

ها  نویسی توسط مرجع ثبت شرکت « پس انتشار اعالمیۀ پذیره قانون ممنوع است  ین ا   مفاد   یتبدون رعا  یق اوراق بهادار به هر طر   یعموم  ۀو عرض
دارد که اینگونه اشعار می  23مادۀ  1نویسی را تأیید کرده و طبق تبصرۀ شود. سازمان بورس اعالمیۀ پذیرهمی پس از موافقت سازمان بورس صادر 

روز تجاوز نخواهد کرد.    یت مذکور از س. مّد کندمی   یینکه سازمان تع  یرد انجام پذ  یتظرف مّد   یداوراق بهادار با   یعموم  ۀعرضکند: »عمل می 
  ناشر : »23مادۀ    2«(  وفق تبصرۀ  کند.  ید تمد   یگرروز د  یت ساکثر به مّد ه حدموّج   ۀ ناشر و احراز ادل  ی تقاضا   با   را   یسیونیرهت پذ مدّ   تواندی سازمان م

  یقی و فروش اوراق بهادار از طر   یع توز   یج را از نتا   سازمان   ی،عموم  ۀ ت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضاکثر ظرف مّد موظف است حد  ]سهام[ 
« پس:  .شودیمشخص م  نویسییره پذ   ۀ یبرخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعالمۀ  . نحویدلع نمامّط   نمود،   خواهد  ن یّ که سازمان مع

 الیحه اصالح را نسخ کرده است.  16قانون اوراق بهادار به نوعی مادۀ  23مادۀ 

   
 : حداکثر یک ماه. نویسیپذیره  احرازمهلت قانونی ندارد؛ اما  نویسی پذیره  انجامنکته: 

 مع مؤسس: جنکته: اقداماِت م
 نویسی )استماع اّولین گزارش مؤسسین(؛ . رسیدگی و احراز پذیره 1
 . طرح اساسنامه )اصالح، تغییر، تصویب(؛ 2

شورای عالی بورس و اوراق بهادار

( سیاست های کالن)

سازمان بورس و اوراق بهادار

(25و 23مجوز پذیره نویسی به موجب مواد )

(شرکت سهامی عام)بورس اوراق بهادار 

ن در آ( که شامل کاال و اوراق بهادار است)بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار 

توسط کارگزاران و یا معامله گران، مورد داد و ستد قرار می گیرد
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 شوند؛ میشوند / اّولین بازرسان انتخاب . اّولین مدیران انتخاب می3
 شود؛ .  اّولین روزنامۀ کثیراالنتشار انتخاب می 4
 شود؛ . اّولین سهام مؤسس یا ممتاز تصویب می 5

رَود! شود و به هوا میشود. بعِد تشکیِل شرکت، مجمع مؤسس، دود می نهایتًا با قبوِل کتبِی ِسَمت توسط مدیران و بازرسان)ان( شرکت تشکیل می
 کنیم. از نیست؛ چیزی که تشکیل شده را ثبت می سدر سهامی عام، ثبت، شرکت 

 . میلیون ریال 5سهامی عام:  ؛ میلیون ریال 1سهامی خاص:  : سهامینکته: حداقل سرمایۀ قانونی در شرکت 
 . میلیون ریال 100سهامی عام:  ؛ میلیون ریال 10سهامی خاص: : تعاونینکته: حداقل سرمایۀ قانونی در شرکت 

آد. در قانون تجارت  نامه مینکته: یه حداقل سرمایۀ قانونی داریم و یه حداقل سرمایۀ قراردادی؛ حداقل سرمایۀ قراردادی در اساسنامه یا شرکت
نیست  ها  برای شرکت  حداقل سرمایۀ قراردادیبینی شده است اما این امر نافِی  پیش   حداقل سرمایۀ قانونیهای سهامی و تعاونی  تنها برای شرکت 

حداقل  های سهامی و تعاونی نباید از  تواند باشد البته در شرکتدارند که به هر میزان می  حداقل سرمایۀ قراردادیها  به نحوی که همۀ شرکت 
 کمتر باشد.  قانونی

رسد. ورقۀ تعهد سهم ماِل قبِل  مقام قانونی او می نویسان یا قائم الیحه اصالح از »ورقۀ تعهد سهم« نام برده که به امضای پذیره   13نکته: مادۀ  
ورقۀ  که مثل گواهی موقت تحصیلی بعد از فراغت از تحصیله با    ورقۀ گواهی موقت سهامشه: »ورقۀ سهام«.  شرکِت؛ بعد از تشکیل شرکت می 

فوق، در باب شرایط ورقۀ تعهد  اند. نظر به مادۀ  هر دو شرایط یکسان دارند و بعد تشکیل   ورقۀ گواهی موقت سهام و    ورقۀ سهاممتفاوته.    تعهد سهام 
  ورقۀ سهم الیحه اصالح در    27و    26منتفی است و حال آنکه به موجب مواد    درج شماره ثبت شرکتشود  سهم که قبل از تشکیل شرکت صادر می 

 شود، درج شمارۀ ثبت نیز ضروری است.  که پس از تشکیل و ثبت شرکت صادر می  گواهینامۀ موقت سهمیا 
 الزامی هست ولی الزمۀ تشکیل نیست.  تجاریهای در شرکتثبت ق.ت    81نکته:طبق مادۀ 

تولد شرکت  غیرتجاریهای  در شرکت ثبت  ق.ت    585و    584نکته: طبق مواد   تاریخ  )یعنی  الزامی است و هم الزمۀ تشکیل  های  ثبت هم 
 غیرتجاری همان تاریخ ثبت است(.

 های دولتی الزامی نیست و الزمۀ تشکیل نیست )به محض ایجاد، شخصیت حقوقی دارند(. ق.ت ثبت در شرکت   587نکته:طبق مادۀ 
 ها:آثار تشکیل شرکت 

ها، اکنون شرکتی که تشکیل یافته است و ثبت گردیده واجد شخصیت حقوقی رسمی  ط تشکیل شرکت ها و شرایمفهوم شرکت   پس از شناسایی
الیحه    71تا    24مواد  که به موجب    تابعیت و    اقامت،  اهلیت،  دارایی،  ناماست. از جمله    هاییشود که این شخصیت رسمی دارای آثار و ویژگی می

 به آنها پرداخته است.   591تا   583مواد و  ق.ت  222تا   94بخشی از مواد ،  اصالح
ت شود: تاریخ تولد رسمی شرکت، تاریخ ثبت و تاریخ مرگ  شود و با ختم تصفیه هم از بین می نکته: شخصیت حقوقی با ثبت ایجاد می 

ّ
رود. دق

ت برابر با زوال شخصیت  شرکت، تاریخ ختم عملیات تصفیه است. پس اشتباه نشود تشکیل شرکت برابر با تشکیل شخصیت حقوقی و انحالل شرک
 حقوقی نیست. 

 با انحالل.   حتینکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با تبدیل شرکت به شرکت دیگر.   حتینکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با ادغام شرکت.  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 با تجزیه.  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 
 تصفیه. با  مگرنکته: شخصیت حقوقی باقی است 

گیرد که شرح  صورت می   به صورت غیر ارادی و به صورت قهریو یا   به صورت ارادی و با تصمیم شرکاءهای تجاری که یا نکته: انحالل شرکت 
های منحله شخصیت حقوقی دارند تا بتوانند عملیات تصفیه را انجام  شود؛ یعنی شرکتآن خواهد آمد سبب زوال شخصیت حقوقی شرکت نمی 

 دهند. 
 ها. . تجزیۀ شرکت 3ها و . ادغام شرکت 2. تبدیل؛  1خوانیم: خیز را با هم می ه بحث  تست س
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رود. شرکت، قالب جدید گرفته ولی شخصیِت حقوقِی قبلی را دارد. تبدیِل  : در تبدیل، شخصیِت حقوقی سرجاشه و با تبدیل از بین نمی . تبدیل1
  در  ق.ت  189،  تضامنی   در   ق.ت  135،  های سهامیالیحه در شرکت   283تا    278مواد  نی  های تجاری، در حقوق ما، در مواردی به نص یع شرکت
تبدیل  های تجاری با رعایت شرایط قانونی قابل ها به وحدت مالک مجاز است. پس اصواًل شخصیِت همۀ شرکت مجاز است و در سایر شرکت   نسبی

 شود و همان حقوق و تکالیف باقی است؛ پس، شخصیت، باقی است حتی با تبدیل. باشد و به موجب تبدیل، شخصیت حقوقی زایل نمی می
ادغام در تمام    دکترین حقوق تجارت و    44های اصل  قانون سیاست قانون تجارت تصریح نشده است اما به موجب  : در  ها. ادغام شرکت 2

. حالتی که در آن چند شرکت در همدیگر ادغام شده و شرکت جدیدی  1باشد:  ها مجاز است آنهم غالبًا به اتفاق آراء که به دو شکل عمده میشرکت
. حالتی که یک  2شود که عبارت است از ترکیب چند شرکت؛  گفته می  ادغام مرکب. اصطالحًا به این ادغام،  کنندرا با شخصیت جدید ایجاد می 

رود(  شونده از بین میشود که بر خالف ادغام مرکب )شخصیت ادغام گفته می  ادغام سادهشود که به این حالت  شرکت در شرکت دیگر، ادغام می
ادغاِم  رود(. پس، شخصیت رسمی شرکت باقی است مگر با  شده از بین نمی شود )شخصیت ادغامشونده زایل می فقط شخصیت شرکِت ادغام 

 . شوندهادغام ساده برای شرکِت ادغام و  مرکب، به هر حال
: تجزیه برعکس ادغام است که در این صورت یک شرکت با یک شرکت شخصیت حقوقی زایل شده و به چند شرکت با  ها. تجزیه شرکت 3

تجزیه نیز در حقوق تجارت پذیرفته    دکترین حقوق تجارت و  44های اصل قانون سیاستیابد که باز هم به موجب چند شخصیت حقوقی تغییر می
 شود؛ پس شخصیت شرکت باقی است مگر با تجزیۀ شرکت.شده است و به موجب آن، شخصیت، زایل می 

 
 های تجاری: مسؤولیت شرکاء و سهامداران در شرکت 

گونه دارایی برای  دد و هیچ سؤال: بحث بر سر این است که اگر شخصی از یک شرکتی صد میلیونی طلب داشته باشد چنانچه شرکت منحل گر 
 پرداخت بدهی نداشته باشد آیا طلبکار حق مراجعه به اعضای شرکت را دارد یا خیر؟ 

 های مختلف متفاوت است: پاسخ به این سؤال در شرکت 

 های سهامداران در شرکت سهامی عام و خاص:شرکت  -1
شده باشد چنانچه این شرکت بدهکار گردد طلبکاران شرکت بابت طلب  سؤال: اگر در شرکت سهامی خاص یا عام کّل مبلِغ اسمِی سهم پرداخت

 خود حّق مراجعه به چه شخص یا اشخاصی را دارند؟ 
ده و  در چنین شرکتی اواًل طلبکاران حّق مراجعه به سهامداران را ندارند زیرا مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت بو

ون شرکت، مسئولیت شخصی ندارند، ثانیًا اصل بر آن است که مدیران شرکت نیز در قبال دیون شرکت هیچگونه مسئولیِت  سهامداران در قبال دی
دات  شخصی ندارند زیرا مدیر همانند وکیل است و مسئولیت، متوّجِه خود اصیل بوده و نماینده یعنی وکیل یا مدیر مسئولیتی در قبال ایفای تعه 

ممکن است برحسب    ق.ت الیحه اصالح    143و    142مدیران مرتکب تخلف از مقرراتی شده باشند در این صورت وفق مواد  ندارد اما استثنًا اگر  
گردد امکان دارد شرکتی بدهکار  مورد مسئولیت انفرادی یا مشترک و یا مسئولیت انفرادی یا تضامنی داشته باشند بنابراین همچنان که مالحظه می 

 طلبکاران حّق مراجعه به سهامداران و مدیران نداشته باشند و طلب آنها بال وصول بماند.  شود و بدهی باال آورد اما
ل.ا.ق.تجارت« که مقرر داشته مسؤولیت صاحبان سهام در این شرکت محدود    1های سهامی عام و خاص مستندًا به »ماده  بندی: در شرکت جمع

های شرکت  گونه مسئولیتی در قبال بدهی ت که سهامداران این شرکت شخصًا هیچ به مبلغ اسمی سهام آنها در شرکت است. قاعدۀ کلی آن اس
شده باشد و در هنگام انحالِل شرکت هنوز  ندارند اما استثنائًا باید توجه داشت چنانچه در هنگام تشکیل شرکت مقداری از سرمایه تعهد به پرداخت  

نشده را  کاران شرکت حّق مراجعه به سهامداران بابت مبلِغ تعهد شده ولی پرداختآن مبلغ تعهد شده، پرداخت نگردیده است در این صورت طلب
 دارند. 

 
 مسؤولیت شرکاء در شرکت با مسؤولیت محدود:  -2

ق.تجارت« که مقرر داشته هر یک از شرکاء این شرکت فقط تامیزان سرمایۀ خود در شرکت مسؤولیت دارد، قاعده کّلی آن    94مستندًا به »ماده  
 های شرکت ندارند اما بر این اصل استثنائات ذیل وارد است: ه شرکای این شرکت شخصًا مسئولیتی در قبال بدهی است ک
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ق.ت« بایستی »با مسؤولیت محدود« در کنار نام شرکت نوشته شود. در غیر این صورت هر یک از شرکای آن    95ل: مستندًا به »ماده  استثناء اوّ 
 ؤولیت تضامنی دارند. های شرکت، مسبدهی   در قبال کّل 

یک از شرکاء در کنار شرکت نوشته شود. در غیر این صورت شریک یا شرکایی که  ق.تجارت« نبایستی نام هیچ   95م: مستندًا به »ماده  استثناء دوّ 
 های شرکت مسؤولیت تضامنی دارند. نام شرکت، متضمن نام آنها باشد در قبال کل بدهی 

با مسؤولیت محدود الف«،  سؤال: شرکت با مسؤولیت   محدود نام یکی از شرکاء را به عنوان نام خود انتخاب نموده است. برای مثال »شرکت 
 که »الف« نام یکی از شرکای شرکت است. در این صورت: درحالی

 ها مسؤولیت تضامنی دارد. الف. آن شریک در مقابل بدهی  ✓
 د. ها ندار گونه مسؤولیتی در قبال بدهی آن شریک هیچ  -ب
 آن شریک مسؤولیت مشترک دارد.  -ج
 آن شریک مسؤولیت نسبی دارد. -د

های غیرنقد مسؤولیت تضامنی  ق.تجارت« هر یک از شرکای شرکِت با مسؤولیت محدود در قبال تقویم آورده   98استثناء سوم: مستندًا به »ماده  
التفاوت است. نه مبلِغ بدهِی شرکت و نه ارزِش کّل آوردۀ غیر نقد.  مبلِغ مابه دارند. باید توّجه داشت مسؤولیِت تضامنِی شرکاء در این مورد در قبال  

گردد شود و پس از آن معلوم میکند. بعدًا شرکت صد میلیون بدهکار می آوردۀ غیرنقد به ده میلیون تقویم می   عنوانبرای مثال شرکتی ماشینی را به  
 باشد. میلیون می 7صورت مسؤولیت تضامنی شرکاء در قبال  میلیون بوده است. در این  3ارزش واقعی آن ماشین 

مواد   به  مستندًا  چهارم:  سهم   101و    100استثناء  محدود،  مسؤولیت  با  تشکیل  هنگام  در  چنانچه  یا  ق.تجارت  و  نگردد  پرداخت  نقد  الشرکۀ 
اشخاصی که بطالن مستند به عمل آنهاست مسؤولیت تضامنی  الشرکۀ غیر نقد تقویم و یا تسلیم نگردد، در این صورت شرکت باطل بوده و  سهم 
 دارند. 

الشرکه نقد پرداخت نگردد و یا  شرکت، باطل باشد )یعنی سهم  ق.ت  100به استناد مادۀ   ق.ت  97و  96نکتۀ پایانی: اگر به دلیل عدم رعایت مواد 
مسئولین بطالن فقط در قبال خسارت ناشی از بطالن    ق.ت 101  باشد. مطابق مادۀالشرکه غیرنقد، تقویم و تسلیم نشود( شرکت باطل می سهم 

 مسئولیت تضامنی دارند نه در قبال کل بدهی شرکت. 
 

 مسؤولیت شرکاء در شرکت نسبی:  -3
است. هیچ اصطالحی قابلیت    الشرکۀ آنها در شرکتبه نسبت سهم ق.تجارت« مسؤولیت هر یک از شرکای این شرکت    183مستندًا به »ماده  

  5جای این اصطالح را ندارد. برای مثال هرگاه یک شرکت نسبی بین »الف و ب و ج« تشکیل گردد و هر یک از آنها به شرح ذیل از ینی به  جایگز 
میلیون بدهی به بار آورد    100میلیون. چنانچه بعدًا شرکت    2میلیون »ج«    2میلیون. »ب«    1میلیون سرمایه شرکت را تأمین نموده باشند: »الف«  

 میلیون مسؤولیت پرداخت خواهند داشت.  40میلیون، »ج«   40میلیون، »ب«  20ف« »ال
 سؤال: مسؤولیت هر یک از شرکت نسبی: 
 الف. تا میزان سرمایه آنها در شرکت است. 

 ب. مسؤولیت تضامنی دارند. 
 گونه مسؤولیتی ندارند. ج. هیچ 

 کدام. د. هیچ  ✓
گردند به دلیل اینکه شرکاء این شرکت دارای مسئولیت شخصی در قباِل دیوِن  ضامن قلمداد می گویند شرکاء، شریِک  نکته: در شرکت نسبی می 

 الشرکه در قبال دیون مسئول است.گویند هر شریکی به نسبت سهمباشند اصطالحًا میاین شرکت می 
الشرکه در  که هر یک از شرکاء به نسبت سهمنکته: در شرکت نسبی، مسئولیت نسبی و نامحدود است منظور از »نسبی بودن مسئولیت« یعنی این 

قبال دیون مسئولیت دارند و منظور از »نامحدود بودن این مسئولیت« یعنی اینکه سقف آن، نامحدود است یعنی شرکاء شرکت نسبی در هنگام  
 پذیرند. دانند که در قبال چه مبلغی مسئولیت نسبی را میتشکیل شرکت نمی 

 منی: مسؤولیت شرکاء در شرکت تضا -5
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های شرکت، مسؤولیت تضامنی دارند؛ اما باید توّجه داشت  ق.تجارت« هر یک از شرکای این شرکت در قبال کّل بدهی  116مستندًا به »ماده  
رکت  ی شطلبکاران زمانی حّق مراجعه به شرکاء را دارند که اواًل شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. ثانیًا امر تصفیه شرکت به عمل آمده و دارای

 کافی برای مدیون آن نباشد. 
باید توّجه داشت اگر مسؤول، واحد باشد مسؤولیِت انفرادی حاکم خواهد بود. برای مثال یک بدهی میلیونی وجود دارد و آقای »الف« مسؤول 

ت بحث مسؤولیت مشترک  گویند مسؤولیت انفرادی حاکم است اما چنانچه مسؤولین متعدد باشند در این صور است. در این صورت اصطالحًا می
گردد. برای مثال اگر یک بدهی یک میلیونی وجود داشته باشد و آقایان »الف و ب« مسؤول این بدهی باشند در این صورت  و یا تضامنی مطرح می

تومان    500/ 000گردد اگر مسؤولیت مشترک حاکم باشد هر یک از آقایان »الف و ب« در قبال  بحث مسؤولیت مشترک یا تضامنی مطرح می 
 مسوؤل هستند اما اگر مسؤولیت تضامنی حاکم باشد هر یک از آقایان »الف و ب« در قبال یک میلیون مسؤول خواهند بود. 

 
 : های تجاریداران در شرکت تعداد شرکا و سهام 

هنگام تشکیل شرکت رعایت شود بلکه  تنها باید در  شده نه های تجاری گفته نکته: حداقلی که در خصوص تعداد شرکاء یا سهامداران در شرکت
 رعایت آنها در بقاء شرکت نیز الزامی است یعنی هیچ وقت شرکت نباید تعداد اعضایش کمتر از تعداد مقرر در قانون باشد. 

اند  ده های تک شریکی به رسمیت شناخته شنکته: در حقوق ایران شرکِت تک شریکی به رسمیت شناخته نشده است اما در برخی کشورها شرکت 
شده آن است که در برخی  توان با یک شریک اقدام به تشکیل شرکت نمود، علِت اینکه وجود شرکت تک شریکی به رسمیت شناخته  یعنی می 

خواهد فقط مقداری از دارایی خود را در معرض خطر قرار دهد یعنی  خواهد بدون مشارکت دیگران شرکتی تشکیل دهد و می مواقع یک شخص می
 قی بیافتد نه برای کل دارایی شریک بلکه برای سرمایه موجود در شرکت بیُافتد. اگر اتفا

های سهامی عام و خاص محتمل است تبعۀ ایران باشند یا تبعۀ خارج باشند البته در مورد اتباع خارجی ممنوعیت مقرر باید  نکته: سهامداِر شرکت 
 سهام را داشته باشند.  % 49توانند مالکیت بیش از رعایت شود یعنی اتباع خارجی نمی

 عنوان سهامدار شرکت باشد. تواند به  های سهامی عام و خاص دولت نیز مینکته: در شرکت 
ها مدیران باید از خود سهامداران انتخاب گردند  توانند محجور باشند زیرا در این شرکت نکته: در شرکت سهامی عام و خاص همۀ سهامداران نمی 

 ره باید اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد اهلیت برای تصدی مدیریت وجود داشته باشد. فلذا به تعداد هیئت مدی
 های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود تعداد شرکاء در شرکت 

تواند شریک این شرکت  نکته: در شرکت با مسئولیت محدود، شریک ممکن است واجد اهلیت کامل باشد یا نباشد یعنی شخص محجور هم می 
 باشد. 

ای معتقدند با توجه  تواند شریک این دو شرکت باشد یا خیر، عده ه: در شرکت تضامنی و نسبی محّل اختالف است که آیا شخص محجور می نکت
  ق.ت  140و    139و مواد    136تواند شریک این دو شرکت باشد اّما با لحاظ بند و ماده  به مسئولیت سنگین شرکاء در این دو شرکت، محجور نمی 

که راجع به موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی    ق.ت   136تواند شریک این دو شرکت باشد زیرا ماده  گردد که محجور می چنین استنباط می
اجازه داده که اگر سایر    قانونگذار   140و    139داند اما در مواد  کند در بند »و« یکی از موارد انحالل این شرکت را حجر شریک میبیان حکم می 

طرف و سرپرست شریِک محجور از طرف دیگر رضایت به بقاء شرکت داشته باشند شرکت منحل نشود و به حیات حقوقی خود ادامه کاء ازیک شر 
عنوان شریک شرکت تضامنی و نسبی باشد بنابراین باید گفت محجور  پذیرد که شخص محجور بتواند به می  قانونگذاردهد که  دهد این امر نشان می

 ر دو شرکِت تضامنی و نسبی نیز شریک باشد. تواند دمی
باشد لذا امکان دارد شرکتی تشکیل  های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود ازآنجاکه انتخاب مدیر شرکت از خارج مجاز می نکته: در شرکت 

 آن را خود برعهده بگیرد.  شود که همۀ شرکاء آن محجور باشد مثاًل پدری برای دو فرزنِد صغیِر خود شرکتی تشکیل دهد و مدیریت
عنوان شریک وارد این دو شرکت گردد زیرا  تواند به  تواند با مسئولیت محدود شریک شود اما در شرکت تضامنی و نسبی دولت نمی نکته: دولت می 

 . های شرکت به باد فنا دادتوان خزانۀ دولت را در خصوص بدهی در این دو شرکت، شرکاء مسئولیت شخصی دارند و نمی 
 شود.نیز اینجا هم رعایت می  % 49نکته: شرکاء این سه شرکت محتمل است تبعۀ ایران باشند و یا تبعۀ خارجه باشند البته ممنوعیت بیش از 
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. در اموری که بالطبیعه یعنی  1ها به عنوان اشخاص حقوقی دارای همان اهلیت اشخاص حقیقی هستند مگر با دو وجِه ممّیزه:  نکته: شرکت 
.  2ها منتفی است؛ سه و به طور ذاتی مختص اشخاص حقیقی است مثل ازدواج، طالق، رابطۀ ابوت، بنوت، حضانت، قیمومت در شرکتالنففی

 (. 588و  588ها در اساسنامه و مقررات قانونی است )اهلیت شرکاء محدود به موضوع شرکت
 های سهامی: سهامداران در شرکتشرکاء و تعداد  -1
ر داشته: »تعداد شرکاء در شرکت سهام نباید کمتر از سه نفر باشد.« بدون تعیین اینکه آیا منظور سهام عام است یا سهامی  مقر   «ل.ا.ق.ت  3ماده  »

 مقرر داشته: « ل.ا.ق.تجارت  107ماده “خاص، از طرف دیگر 
. اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار شرکت باشند. حداقل تعداد اعضای هیأت مدیره  «گرددای اداره میشرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره »

نفر   5گردد که تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام حداقل نفر باشد. از این ماده چنین استنباط می  5تواند کمتر از در شرکت سهامی عام نمی 
نفر    3خاص خواهد بود یعنی اینکه حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص    منصرف به شرکت سهامی  « ل.ا.ق.تجارت  3ماده  »است.  
 است.

 سهامدار شرکت سهامی محتمل است شخص حقوقی باشند و یا شخص حقیقی. 
ل  همچنین در مواردی که سهامدار شخص حقیقی است محتمل است سهامداران واجد اهلیت کامل باشد یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد و محتم

 است فاقد اهلیت کامل باشد یعنی صغیر، مجنون و سفیه باشد که در این صورت سرپرست قانونی انجام وظیفه خواهد کرد.
 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود: تعداد شرکاء در شرکت  -2

در باب حداکثر مرزی    قانونگذارها  ز شرکت یک ا ها دو نفر است. در هیچ ق.تجارت حداقل تعداد شرکای این شرکت  183و    116،  94مستندًا به مواد  
 را تعیین نکرده است. 

ها شخص حقیقی است  ها محتمل است شخص حقیقی باشند و یا شخص حقوقی. در مواردی که شریک این شرکت نکته: شرکاء این شرکت 
تواند شریک  نسبی شخص فاقد اهلیت می   متحمل است واجد اهلیت باشد و یا محتمل است فاقد اهلیت باشد. در اینکه آیا در شرکت تضامنی و 

 نظر است. نظر اقوی بر این است که اشکالی ندارد. شرکت باشد یا خیر. اختالف 
 

 های تجاری: موضوع فعالیت شرکت 
 های سهامی عام و خاص: موضوع فعالیت شرکت  -1

تجاری باشد و محتمل است أعمال تجاری نباشد؛ زیرا  ها محتمل است أعمال  ل.ا.ق.تجارت« موضوع فعالیت این شرکت   2مستندًا به »ماده  
 ل. ا.ق.تجارت« شرکت سهامی را شرکت بازرگانی محسوب نموده و حتی اگر موضوع فعالیت آن أعمال تجاری نباشد.  2»ماده 

  4ورت به صراحت »ماده  نکته: اگر یک شرکت سهامی موضوع فعالیت خود را اشتغال به معامالت راجع به اموال غیرمنقول قرار دهد در این ص
 گردد.ل.ا.ق.تجارت« آن شرکِت سهامی، تاجر قلمداد می  2گردد اما به صراحت »ماده ق.تجارت« آن معامالت عمل تجاری قلمداد نمی 

 که شرکت سهامی موضوع فعالیت خود را اشتغال به معامالت راجع به اموال غیرمنقول قرار دهد: سؤال: درصورتی 
 گردد.ست و هم عمل، عمل تجاری قلمداد می هم شرکت تاجر ا  -الف

 گردد.نه شرکت، تاجر است و نه عمل، عمل تجاری قلمداد می  -ب
 گردد.شرکت تاجر است اما عمل، عمل تجاری قلمداد نمی -ج ✓

 گردد. شرکت تاجر نیست اما عمل، عمل تجاری قلمداد می  -د
 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود: موضوع فعالیت شرکت  -2

ق.تجارت«    2شده در »ماده  ها الزامًا باید أعمال تجاری باشد. موارد احصاء ق.تجارت« موضوع فعالیت این شرکت  183و    116،  94مستندًا به مواد »
 ها عمل تجاری قلمداد شده است.قانون تملک آپارتمان   5های تجاری در ماده وساز به قصد فروش برای شرکت و ساخت 

تضامنی، نسبی و یا با مسؤولیت محدود برای گذران امور روزمره خود غیر از موضوع فعالیت شرکت که تجاری است،    نکته: چنانچه یک شرکت
 أعمال غیرتجاری هم انجام دهد اشکالی ندارد.
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تواند  ینفعی مینکته: اگر یک شرکت تضامنی، نسبی و یا با مسؤولیت محدود، موضوع فعالیت خود را اشتغال به أعمال غیرتجاری قرار دهد هر ذ
 درخواست بطالن شرکت را بخواهد.

قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولِی او اشتغال به عمل تجاری باشد، منظور از عمل تجاری، اعماِل    1بندی: نکته: مطابق ماده  جمع
 ق.ت است.  2تجاری احصاءشده در ده بنِد مادۀ 

های تجاری اشتغال به عمل تجاری داشته  گردند اقتضای امر آن است که شرکت ر قلمداد می های تجاری، تاجبا این مقدمه از آنجا که شرکت 
در برخی موارد این اصل را رعایت ننموده است مثل شرکت سهامی عام و   قانونگذارباشند یعنی موضوع فعالیت آنها عمل تجاری باشد اما استثنائًا 

شرکت سهامی را شرکت بازرگانی قلمداد نموده حتی اگر موضوع فعالیت آن عمل تجاری    ق.ت الیحۀ اصالح    2خاص، زیرا در این شرکت مادۀ  
 نباشد. 

گردد، اّما ازآنجاکه مادۀ  قانون تجارت معامالِت راجع به امواِل غیرمنقول در هیچ صورتی عمل تجاری قلمداد نمی   4صراحِت مادۀ  نکته: هرچند به 
بازر   ق.تالیحه اصالح    2 اگر موضوع فعالیت آن، عمل تجاری نباشد لذا میشرکت سهامی را شرکت  توان گفت که گانی قلمداد نموده حتی 

گردد اما شرکت،  تواند معامالت راجع به اموال غیرمنقول باشد در این صورت عمل، عمل تجاری قلمداد نمی موضوع فعالیت شرکت سهامی می
 شود. تاجر قلمداد می
 گردد.کت، منظور ما عمده فعالیتی است که شرکت به خاطر آن تشکیل میگوییم موضوع فعالیت شر نکته: اینکه می 

 تصریح دارد که موضوع فعالیت شرکت باید تجاری باشد.   94،183،116نکته: در این سه شرکت 
 سؤال: اگر شرکت از موضوع فعالیت خود که در اساسنامه بدان تصریح گردیده عدول نماید ضمانت اجرا چیست؟

 توان به این بطالن استناد نمود.بطالن آن عملیات است اما در قبال اشخاص ثالث نمیضمانت اجرا 
 تواند معامالت راجع به اموال غیرمنقول باشد. های تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود نمینکته: موضوع فعالیت شرکت 

 نکته: باید بین دو مورد قائل به تمایز شد: 
 ول است و دیگری تسهیِل معامالِت امواِل غیرمنقول است.یکی خوِد معاملۀ راجع به غیرمنق

  3ملکی به صراحت بند    گردد اما تسهیل معامالت قانون تجارت عمل تجاری قلمداد نمی   4خوِد معامله راجع به اموال غیرمنقول به صراحِت ماه  
 گردد. ای امالک(، عمل تجاری قلمداد می هگردد یعنی داللِی معامالت )یعنی اقدامات بنگاه عمل تجاری قلمداد می ق.ت  2ماده 

 های تجاری عمِل تجاری قلمداد شده است. برای شرکت  قصد فروش یا اجارهوسازبه ساخت ها قانون تملک آپارتمان 5صراحت مادۀ نکته: به 
 

 های تجاری: الشرکه در شرکتوانتقال( سهام یا سهم نحوۀ انتقال )نقل 
 رکت تضامنی: الشرکه در شوانتقال سهم نحوۀ نقل -1

 الشرکه در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است )یعنی اتفاق آراء(. وانتقال سهم ق.تجارت برای نقل  123مستندًا به ماده 
داند، آن است که در شرکت  وانتقال سهم الشرکه از شریکی به شریک دیگر رضایت سایر شرکاء را نیز الزم می یکی از دالیل مهمی که در بحث نقل

اجعه امنی اگر همۀ طلبکاران از باب مسئولیت تضامنی به یکی از شرکاء مراجعه نموده و کّل طلب را از او دریافت نماید این شریکی که مورد مر تض 
الشرکۀ  هم الشرکۀ هر یک از شرکاء به آنها مراجعه کند، اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء، شریکی بتواند ستواند به نسبت سهم قرار گرفته می

الشرکه، گیرندۀ سهم دار بوده اّما شریک انتقال الشرکه مالدهندۀ سهم خود را به شریک دیگر انتقال دهد این احتمال وجود دارد که شریِک انتقال 
جود دارد که شریکی  غیرَملیء باشد در این صورت بدیهی است که این موضوع در ارتباط سایر شرکاء با آن شریک مؤثر خواهد بود یعنی این امکان و

 الشرکۀ آنها مطالبه نماید. که کّل بدهی شرکت را به طلبکاران داده است نتواند از سایر شرکاء به نسبت سهم 
های راه به  ق.ت: این ماده در مقام بیان این مطلب است که اگر یکی از شرکاء از بدو امر در شرکت حضور نداشته و در نیمه   125تفسیر ماده  

های قبل از  های بعد از ورود خود مسئولیت تضامنی دارد بلکه در قبال کّل بدهی تنها در قبال بدهی داخل شود، این شریک جدیدالورود نه  شرکت  
 ورود خود نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

 الشرکه در شرکت نسبی: نحوه انتقال سهم  -2
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الشرکه در این شرکت رضایت تمامی شرکاء شرط است )اتفاق آراء(. در واقع نحوه  وانتقال سهم ق.تجارت برای نقل   123و    185مستندًا به مواد  
 باشد. الشرکه در شرکت نسبی مثل شرکت تضامنی میانتقال سهم 

  بینی ننموده است لذا در عمل بیشتر از هیچ مکانیسم خاصی را پیش   قانونگذار الشرکه  وانتقال سهم شرکت تضامنی و نسبی برای نقل   2نکته: در  
جلسۀ افزایش سرمایه برای ورود شریک به شرکت  جلسۀ کاهش سرمایه برای خروج شریک از شرکت و تنظیم صورت تأسیس حقوقی تنظیم صورت 

 نمایند. استفاده می
 الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود: وانتقال سهم نحوۀ نقل -3

 : الشرکه در این شرکت شرایط ذیل باید رعایت شودوانتقال سهم برای نقل 
نام  وانتقال اعم از بانام یا بی تواند به شکل اوراق تجاری قابل نقل الشرکه شرکاء در این شرکت نمی ق.تجارت« سهم   102مستندًا به »ماده    -الف

 درآید. 
شرکت  که  برعکِس  خاص  و  عام  سهامی  ماده    قانونگذار های  شرکت   24در  این  در  تجارت  قانون  اصالح  قا الیحه  سندی  را  سهم  ورقۀ  بل  ها 

  قانونگذار ق.ت در شرکت با مسئولیت محدود    102باشد در ماده  وانتقال جزو ذات این ورقۀ سهم می وانتقال توصیف نموده یعنی قابلیت نقل نقل
 ام درآید. نوانتقال اعم از بانام و بی تواند به شکل اوراق تجاری قابل نقل الشرکۀ شرکاء نمی درست نقطۀ مقابِل آن عمل نموده و بیان نموده سهم 

3الشرکه بایستی دارندگان وانتقال سهم ق.ت« برای نقل  102مستندًا به »ماده  -ب
 سرمایه که دارای اکثریت عددی نیز باشند، موافق باشند.  4

 % 10(  ه  % 75د(   % 5ج (  % 5ب(  % 5مثال: الف( 
 نفر   3شود اکثریت عددی: می /   % 75شود اکثریت سرمایه: می

الشرکه در این شرکت باید با سند رسمی باشد در هیچ شرکت دیگری، نه تضامنی، نه سهامی  وانتقال سهم ق.تجارت« نقل  103مستندًا به »ماده    -ج
 و نه هیچ شرکت دیگری چنین حکمی وجود ندارد. 

خیلی مورد استفاده واقع    وانتقال سهم الشرکه تنظیم سند رسمی را الزم دانسته است اّما در عمل این مادهق.ت برای نقل   103نکته: هرچند مادۀ  
 شود. جای این ماده از تأسیس حقوقی کاهش سرمایه و افزایش سرمایه استفاده می شود یعنی به نمی 

ق.تجارت شامل چه کسانی است؟ آیا فقط شامل اشخاص    123و    102سؤال: منظور از دو اصطالح انتقال به غیر و انتقال به دیگری در مواد  
ها )تضامنی، نسبی و با  دیگر آیا اگر شریکی در این شرکت عبارت    شامل اشخاص ثالث است و هم شامل خود شرکاء؟ به ثالث است یا اینکه هم  

ق.ت رعایت شود؟ بنابه    123و    102الشرکه خود را به شریک دیگر انتقال دهد باز بایستی اکثریت مقرر در مواد  مسؤولیت محدود( بخواهد سهم 
الشرکه  خواهد سهم د محتمل است ورود سایر شرکاء به شرکت شخصیت واالی شریکی بوده و که در حال حاضر می گویننظر اقوی بلی زیرا می

رر  خود را به دیگری انتقال دهد. اگر اجازه دهیم بدون رضایت سایر شرکاء این انتقال به عمل آید در این صورت شرکای مخالف این انتقال متض 
 خواهند شد. 

 رکت سهامی عام: نحوۀ انتقال سهام در ش -4
 تواند منوط به موافقت مدیران و یا مشروط به اجازه مجامع عمومی وانتقال سهام در این شرکت آزاد بوده و نمی ل.ا.ق.تجارت نقل  41مستندًا به ماده  

 باشد. 
 گردد.نام تقسیم میهای سهامی به سهام بانام و سهام بی نکته: سهام شرکت 

وانتقال سهام بانام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. این دفتر در خود شرکت قرار دارد.  ل.ا.ق.تجارت نقل   40نکته: مستندًا به ماده  
باطل و کأن لم یکن  این ماده مقرر داشته هر نقل  از نظر شرکت  ثالث و هم  از نظر اشخاص  این دفتر بعمل آید هم  وانتقالی که بدون ثبت در 

 باشد. می
 آید.نام با قبض و اقباض بعمل می ل بی وانتقانکته: نقل 

 نام آن است که:نام چیست؟ مزایای سهام بی سؤال: مزایا و معایب سهام بی 
 پذیر است. وانتقال آن تابع تشریفات نیست و به سهولت یعنی با قبض و اقباض امکاناواًل: نقل 

 د آن مطلع نیست. نام دارای دارایی پنهانی است که کسی از وجو ثانیًا: دارندۀ سهام بی 
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نام آن است که در صورت مفقود شدن و سرقت و یا خیانت در امانت اثبات مالکیت آن بسیار دشوار است زیرامتصرف مالک شناخته  عیب سهم بی 
 شود.می

 وانتقال سهام در شرکت سهامی عام: بندی و چند نکته وسؤال راجع به نقل جمع
نام با قبض و اقباض است یعنی نه تابع تشریفات است  وانتقاِل سهاِم بیگردد. نقل نام تقسیم می م و بی نکته: سهام شرکت سهامی عام به سهام بانا

 تواند منوط به موافقت مرجع خاصی باشد. و نه می 
الیحه اصالح    41ه  ه باشد؟ مادتواند در شرکت سهامی عام منوط به موافقت مدیران یا اجازۀ مجمع عمومی شدوانتقال سهام بانام میسؤال: آیا نقل 

 وانتقال سهام آزاد است.پاسخ منفی به این سؤال داده است یعنی نقل  ق.ت
وانتقال سهام  الیحه اصالح بله یعنی نقل   40وانتقال سهام بانام رعایت تشریفاتی الزم است یا خیر؟ تابع ماده  سؤال: آیا در شرکت سهامی برای نقل

 گردد. بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت 
انتقالی که بدون رعایت    40الیحه اصالح چیست؟ مطابق قسمت آخر مادۀ    40سؤال: ضمانت اجرای عدم ثبت وفق ماده   الیحه اصالح هر 

 شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
تواند در  تواند از شرکت مطالبۀ سود نماید همچنان که نمی ه نمی بنابراین اگر کسی با یک سند عادی، سهام سهامداری را بخرد به استناد این نوشت

نام خود در دفتر ثبت سهام  عنوان یک دلیل در دادگاه اقامۀ دعوی نماید و الزام شرکت را به ثبت تواند به جلسات مجامع عمومی شرکت کند اّما می 
 بخواهد.

تواند با استناد به این سند عادی در جلسات مجامع عمومی  ود نماید همچنان که نمیتواند از شرکت مطالبۀ سپس با استناد به این سند عادی نمی
دهنده و شرکت دادخواستی مبنی بر الزام به ثبِت  تواند این سند عادی را به عنوان دلیل خود قرار داده و در دادگاه علیه انتقال حاضر گردد اما می

 نام خود در دفتر ثبت سهام شرکت بنماید. 
باید بین دو مورد قائل به تمایز شد، مورد اول اینکه، انتقال چه کس باید دفتر ثبت سهام را امضا کند؟  دهندۀ سهام، کّل مبلغ اسمی سهم را  ی 

باشد. مورد دّوم اینکه در  گیرنده نمی کند و نیازی به امضای انتقال تنهایی کفایت میدهنده به پرداخت نموده است در این صورت امضای انتقال 
گیرنده، دفتر  دهنده و هم انتقال دهنده هنوز کّل مبلغ اسمی سهم را پرداخت ننموده است در این صورت هم باید انتقال هنگام انتقال سهام، انتقال 

 سهام را امضا نمایند. 
ماندۀ مبلغ  سهام، پرداخِت باقی نشده، بعد از انتقال  سؤال: اگر در هنگام انتقال سهام در شرکت سهامی هنوز مقداری از مبلغ اسمی سهم پرداخت

وانتقال پرداخت نشده، انتقال  اسمی سهم بر عهده چه کسی است؟ انتقال گیرنده، به همین دلیل است که اگر کّل مبلغ اسمی سهم در هنگام نقل 
 گیرنده باید دفتر سهام را امضاء کند. 

پذیر است بلکه بعد از انحالل نیز  تنها تا لحظۀ انحالل شرکت امکانسهام نه وانتقال  پذیر است؟ نقل وانتقال سهام تا چه زمانی امکانسؤال: نقل 
 باشد. شخصیت حقوقی شرکت تا لحظه خاتمه امر تصفیه پابرجا می ل.ا.ق.ت  208پذیر است زیرا مطابق ماده تا خاتمۀ امر تصفیۀ شرکت امکان

پذیر است؟ معاملۀ این  اند از چه طریقی امکاناوراق بهادار پذیرفته شدههای سهامی عامی که در سازمان بورس  وانتقال سهام شرکت سؤال: نقل 
 پذیر است. قبیل سهام فقط از طریق بازار بورس اوراق بهادار امکان

سهم    اند الزامًا تمام سهام، سهام بانام است و هیچ های سهامی عامی که در بازار بورس اوراق بهادار وارد شده نکته: باید توجه داشت در شرکت
 ها وجود ندارد.نامی در این شرکت بی

آیا شرکت  اوراق بهادار داخل شده سؤال:  این  اند، شخص می های سهامی عامی که در بازار بورس  به خریدوفروش سهام  اقدام  تواند مستقیمًا 
ای در بازار بورس اوراق بهادار  هیچ معامله ها باید از طریق کارگزار بورس باشد یعنی  ها بنماید؟ خیر، الزامًا خریدوفروش سهام این شرکت شرکت

 باشد. بدون دخالت کارگزار بورس، قابل انجام نمی 
وانتقال سهام  نامۀ موقت سهام صادر کرده است، نقل هایی که هنوز ورقۀ سهم صادر نشده است و شرکت برای سهامداران گواهینکته: در شرکت

دهنده، ورقۀ سهم در اختیار  وانتقال سهام گفتیم، تفاوت نخواهد کرد انتقال شرایطی که برای نقل  پذیر است و همه با این گواهِی موقِت سهم امکان
 نامۀ موقت سهام. دارد یا گواهی

 باشد. وانتقال سهام ممتازه مثل سهام عادی می نکته: نقل 
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 وانتقال سهام در شرکت سهام خاص: نحوۀ نقل -5
تواند منوط به موافقت مدیران و  و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص می   ل.ا.ق.ت مفهوم مخالف گرفته و معتقدند نقل  41حقوقدانان از ماده  

ینکه  کننده داشته باشند یا ا باشد اما در اینکه آیا مدیران و مجامع عمومی بایستی برای مخالفت خود دلیل قانع یا مشروط به اجازه مجامع عمومی  
کننده داشته  کننده نباشد. نظر اقوی این است که مدیران و مجامع عمومی بایستی برای مخالفت خود دلیل قانع توانند ولو اینکه قانع هر دلیلی می 

توان کننده نمی وانتقال قلمداد نموده است. لذا با دلیل قانع ل.ا.ق.ت ورقۀ سهم را ذاتًا سند قابل نقل   24در قسمت دوم ماده    قانونگذارباشند زیرا  
 این وصف را از آن سلب نمود. 

قال دهد. مدیران یا  میلیون تومان به ثالث انت  20خواهد سهام خود را در شرکت سهامی خاص به مبلغ  کننده: سهامداری میمثال برای دلیلی قانع 
 گویند: »سهام را به همان مبلغ، به خود ما انتقال دهید« مجامعه عمومی می

میلیون به ثالث انتقال دهد. مدیران یا مجمع    20خواهد سهام خود را به مبلغ  کننده: سهامدار شرکت سهامی خاص میمثال برای دلیل غیر قانع 
دارند:  بلغ به خود سهامداران انتقال دهید اما بابت ثمن، سفتۀ سه ماهه دریافت کنید« و یا اظهار میدارند: »سهام را به همان معمومی اظهار می 
 میلیون به سهامداران انتقال دهید.« 15»سهام را به مبلغ 

تواند با  گیرنده میالِث انتقال دهنده و یا ث کننده باشد آن انتقالوانتقال، دلیلی غیر قانع نکته: چنانچه دلیل مدیران و یا مجامع عمومی برای نقل 
 گیرنده را به اثبات رساند. کننده بودن دلیل، مالکیت ثالِث انتقال مراجعه به دادگاه و اثباِت غیر قانع 

پیشین    نام در شرکت سهامی عام در بندوانتقال سهام بانام و بینام و نحوۀ نقل نکته: همه مواردی را که در باب تقسیم سهام به سهام بانام و بی 
 گفتیم در اینجا هم قابلیت اعمال دارد.

 :بندیجمع 
نام با قبض و اقباض است و تابع هیچ  وانتقال سهام بیگردد. در سهامی خاص نیز نقل نام تقسیم میدر این شرکت نیز سهام به سهام بانام و بی 

 تواند منوط به اجازۀ مرجع خاصی باشد. تشریفاتی نیست و نمی 
الیحه اصالح ق.ت باید    40وانتقال سهام بانام، تابع تشریفات است یعنی مطابق مادۀ  امی خاص نیز همانند سهامی عام، نقل نکته: در شرکت سه

 در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد.
اصالح قانون    الیحه  41وانتقال سهام آزاد است یا خیر؟ یعنی نحوۀ إعمال ماده  سؤال: آیا در شرکت سهامی خاص نیز همانند سهامی عام، نقل 

 تجارت در شرکت سهامی خاص به چه نحو است؟ 
کنیم که اصل با توّجه به  باید بین دو مورد قائل به تمایز شویم، مورد اول اینکه اساسنامۀ شرکت ساکت است در این صورت به اصل مراجعه می

منوط به اجازۀ مدیران و یا مجمع عمومی باشد. مورد دوم    تواندوانتقال سهام است و نمی الیحه اصالح آزادی نقل   24تعریف ورقۀ سهم در ماده  
وانتقال سهام را منوط به اجازۀ مدیران و یا اجازۀ مجمع عمومی بکند. به نظر حقوقدانان با استفاده از مفهوم مخالف  اساسنامۀ شرکت بخواهد نقل 

ر اساسنامه، مدیران و مجامع عمومی باید برای مخالفت خود  رغم وجود چنین حکمی دالیحه اصالح ق.ت این امر مجاز است اّما علی   41ماده  
 وانتقال شوند. کننده مانع نقل توانند با دلیل غیرقانع کننده داشته باشند و نمیدلیل قانع 

کننده مانع  ل.ا.ق.ت با دلیل غیرقانع  41نکته: اگر در شرکت سهامی خاص، مدیران یا مجامع عمومی به استناد اساسنامه و مفهوم مخالف مادۀ  
وانتقال  ل.ا.ق.ت که ورقۀ سهم را ذاتًا سندی قابل نقل  24توان به دادگاه مراجعه نمود و با استناد به اینکه مطابق مادۀ  وانتقال سهام شوند می نقل

 ار شد. وانتقال سهام شد، الزام شرکت را به اعتبار انتقال سهام خواستکننده مانع نقل توان با دلیل غیرقانع دانسته و نمی 
 

 های تجاری:نحوۀ اتخاذ تصمیم اعضای شرکت در شرکت 
 

 های تضامنی و نسبی: اتخاذ تصمیم توسط شرکاء در شرکت
ق.ت    122طور کّلی اکثریت خاصی را راجع به همۀ امور شرکت بیان نموده باشد اّما در مادۀ  در این دو شرکت نّص صریحی وجود ندارد که به 

وانتقال سهم  برای نقل   قانونگذار ق.ت    123بینی نموده همچنین در ماده  ۀ غیرنقدی را با رضایت تمامی شرکاء پیشالشرکتقویم سهم   قانونگذار
ق.ت برای تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، رضایت تمامی شرکاء را    135بینی کرده است. در ماده  الشرکه، رضایت تمامی شرکا را پیش
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گردد در این  ند ب برای انحالل شرکت، باز رضایت تمامی شرکاء را الزم دانسته است، همچنان که مالحظه میب   136الزم دانسته است و در ماده  
  2توان چنین نتیجه گرفت که در سایر موارد نیز برای اتخاذ تصمیم در  برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء را الزم دیده است؛ می  قانونگذار ماده،    4

 باشد. آراء شرط می شرکِت تضامنی و نسبی، اتفاق 
بینی  توانند در اساسنامه خالف آن را پیش گوییم برای اتخاذ تصمیم، اتفاق آراء شرط است، یک قاعدۀ آمره نیست و شرکاء مینکته: اینکه می 

دو شرکت، مجامع عمومی صاحبان سهم  این  در  قانون  در  به نمایند؛ همچنین هرچند  مقرر شده  نحوی الشرکه  در شرکت سهامی  اینجا  که  در 
 بینی بنماید. تواند این مجامع را نیز پیشبینی نگردیده اّما اساسنامۀ شرکت میپیش 

 
 نحوه اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود: 

 ق.ت راجع به سایر موارد.   106ق.ت راجع به تغییر در اساسنامه، ماده   111ماده 
الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایه باشد ضروری  ای از شرکاء که سهم شرکت، تصمیم عده ق.ت در بند ب برای انحالل این    114نکته: در ماده  
 باشد. چهارِم سرمایه که دارای اکثریِت عددی نیز باشند، ضروری می الشرکه، رضایِت دارندگاِن سه وانتقال سهم ق.ت برای نقل  102است و در ماده  

 کثریتی اتخاذ خواهند شد؟ سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود، تصمیمات با چه ا 
ق.ت با اکثریت حداقل نصف سرمایه در بار اول و با اکثریت عددی در بار دوم )مگر اینکه در سؤال تصریح شود موضوع مورد   106مطابق ماده  

 باشد.( می الشرکهوانتقال سهم نقل و یا  انحاللو یا  تغییر اساسنامه اتخاذ، راجع به 
ها، قاعدۀ آمره نیستند و قابل تغییرند یعنی هم قابل افزایشند و هم قابل  ، اکثریت نکته مهم: اصل بر آن است که در شرکت با مسئولیت محدود

 کاهشند.
تواند داشتن رأی بیشتر در مقایسه با سایر  بینی نماییم و امتیاز سهم ممتازه میتوانیم سهام ممتازه را پیش های سهامی میهمچنان که در شرکت 

ولیت محدود نیز امکان دارد در اساسنامه مقرر شده باشد برخی از شرکاء، آراء بیشتری داشته باشند  سهام باشد به همین ترتیب در شرکت با مسئ
باشند مگر اینکه  الشرکه دارای حّق رأی میق.ت مقرر داشته شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سهم  107به این دلیل بوده که ماده  

 نی نموده باشد. بیاساسنامۀ شرکت خالف این ترتیب را پیش 
 بندی: در این شرکت برای اتخاذ تصمیم باید بین دو مورد قائل به تمایز شد. جمع

ق.تجارت بایستی دارندگان   111مورد اول: چنانچه اتخاذ تصمیمی راجع به تغییر مواد اساسنامه و یا تغییر در سرمایۀ شرکت باشد مستندًا به ماده 
3حداقل

 تواند اکثریتی برخالف این مقرر دارد. ی نیز باشند، موافق باشند. اساسنامۀ شرکت میسرمایه که دارای اکثریت عدد 4
ق.تجارت اتخاذ تصمیم با اکثریت دارندگان حداقل نصف سرمایه به    106مورد دوم: چنانچه اتخاذ تصمیم در سایر موارد باشد مستندًا به ماده  

گردند. در بار دوم تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء  د شرکاء برای بار دوم دعوت می آید. چنانچه در بار اول این اکثریت حاصل نگردعمل می 
 های دیگری را مقرر دارد. تواند اکثریت اتخاذ خواهد شد. هرچند که دارای اکثریت سرمایه نباشند. اساسنامه شرکت می 

الشرکه خود دارای رأی هستند مگر اینکه  به میزان سهم  ق.تجارت در شرکت با مسؤولیت محدود هر یک از شرکاء   107نکته: مستندًا به ماده  
 اساسنامه خالف آن مقرر دارد. 

در خصوص نحوۀ تشکیل و اکثریت الزم برای تشکیل مجامع عمومی بحثی به میان نیاورده    قانونگذار : در شرکت با مسؤولیت محدود نیز  نکته
 اتخاذ نماید. تواند هر تصمیمی راجع به این موضوع اما اساسنامه شرکت می 

 های سهامی عام و خاص:نحوۀ اتخاذ تصمیم در شرکت -3
العاده( به عمل  ها از طریق سه مجمع عمومی )مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی فوق اتخاذ تصمیم در این شرکت 

 گردد:الزم جهت اتخاذ تصمیمی اشاره می تک این مجامع و اکثریت الزم جهت تشکیل و اکثریت آید که در ذیل به صالحیت تک  می
 صالحیت مجامع عمومی: 

 صالحیت مجمع عمومی مؤسس  -1
 ل.ا.ق.ت در چهار بند بیان شده است:  74صالحیت این مجمع در ماده 
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نماید آیا  نویسی و تأمین سرمایه شرکت و تصویب اقدامات مؤسسین: اولین اقدام مجمع عمومی مؤسس آن است که بررسی  بند اول: احراز پذیره 
بایست نسبت به آن، تعهد به  بایست نقدًا تأدیه گردد و مبلغی که میسرمایۀ مورد نظر مؤسسین تأمین شده است یا خیر؟ همچنین مبلغی که می

 پرداخت به عمل آید آیا صحیحًا صورت پذیرفته است یا خیر. 
اند. مجمع عمومی مؤسس بایستی اقدامات مؤسسین را  آورده   دانیم که قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، مؤسسین اقداماتی را بعملمی

نشده مسؤولیت تضامنی دارند. برای مثال  ل.ا.ق.ت در قبال آن اقداِم تصویب  23تصویب نماید در غیر این صورت همۀ مؤسسین مستندًا به ماده 
باشد اما محتمل است مجمع عمومی مؤسس فقط  یون میاند صد میلهایی را که تا آن لحظه مصرف کردهممکن است مؤسسین ادعا نمایند هزینه 

 میلیون مازاد مسؤولیت تضامنی دارند.  90میلیون آن را تصویب نماید. در این صورت خود مؤسسین در قبال  10
زیرا مجمع عمومی مؤسس جلسه  است  متفاوت  با مؤسسین  ولی  نکته: مجمع عمومی مؤسس  نویسان ومؤسسین  پذیره  از  متشکل  است  ای 

 نمایند. انی هستند که در ابتدا برای تهیه مقدمات تشکیل شرکت اقدام میسسسین کمؤ
 بند دوم: تصویب اساسنامه و عنداللزوم اصالح آن:

مجمع عمومی مؤسس حّق همه گونه تغییر در اساسنامه را دارد. باید توجه داشت قبل از آنکه مجمع عمومی مؤسس اساسنامۀ پیشنهادی مؤسسین  
گویند اما پس از تصویب مجمع عمومی مؤسس، عنوان طرح از آن برداشته شده و به آن  تصویب نماید اصطالحًا به آن طرح اساسنامه میرا  

 گردد.اساسنامه اطالق می
 بند سوم: انتخاب مدیران و بازرسان

 بند چهارم: تعیین روزنامه کثیراالنتشار 
بازرسان و تعیین روزنامۀ کثیراالنتشار هم مجمع عمومی مؤسس و هم مجمع عمومی عادی هر دو صالحیت  : در خصوص انتخاب مدیران و  نکته

است    دارند اما تفاوت امر در این است که صالحیت مجمع عمومی مؤسس برای انتخاب اولین مدیران، اولین بازرسان و اولین روزنامۀ کثیراالنتشار
 باشد. های کثیراالنتشار بعدی می اب مدیران بعدی، بازرسان بعدی و روزنامه اما صالحیت مجمع عمومی عادی برای انتخ

ل.ا.ق.تجارت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی خاص الزامی نبوده و در صورت عدم تشکیل این    82: مستندًا به ماده  نکته
 دهند. ل. ا.ق.تجارت انجام می 20مجمع، وظایف را از طریق اعمال ماده 

 چیز باز است. گردد دست مجمع عمومی مؤسس در اتخاذ تصمیم راجع به همه  مچنان که مالحظه می: هنکته
گردد و در آن مجمع، در خصوص تشکیل شرکت  بار تشکیل می: مجمع عمومی مؤسس در صورت واجد شرایط قانونی بودن فقط برای یک نکته

 نماید. اتخاذ تصمیم می 
هایی  الیحه اصالح ق.ت، شرکت سهامی به ثبت نرسد هر یک از مؤسسین در قبال هزینه   19ماه مقر در ماده    نکته: اگر در موعد مقرر یعنی تا شش

 که صرف شده است مسئولیت تضامنی دارند. 
های غیرنقد به تصویب مجمع نرسد و یا مزایایی که مطالبه شده به تصویب مجمع نرسد، تکلیف  نکته: اگر در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس آورده 

 یست؟چ
گردد، در این فاصله اشخاصی  ای که از یک ماه تجاوز نکند، تشکیل می الیحه اصالح در این صورت، جلسۀ دوم مجمع به فاصله   79مطابق ماده  

ایای مورد مطالبۀ  توانند تعهِد غیرنقِد خود را تبدیل به تعهِد نقد کرده و مبالغ الزم را بپردازند و اشخاصی که مزکه آوردۀ غیرنقد آنها تصویب نشده می
توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت بمانند، در غیر این صورت اگر به تصمیم مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنان باطل شده و  آنها تصویب نشده می
 توانند سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه نمایند. سایر پذیره نویسان می 

و مزایایی که مطالبه شده تصویب نگردد، دّومین جلسۀ مجمع به فاصلۀ مّدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد   های غیرنقد : هرگاه آورده 79ماده 
کنندگاِن مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند، تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل و  که صاحباِن آوردۀ غیرنقد و مطالبه تشکیل خواهد شد درصورتی 

 د سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه نمایند. تواننسایر پذیره نویسان می 
ای معتقدند مجمع عمومی مؤسس اّول باید در صورت نیاز طرح اساسنامه را  نظر دارند، عدهبند دوم حقوقدانان اختالف  74نکته: در تفسیر ماده 

سنامه را تصویب کرد دیگر بعدًا حّق اصالح آن را ندارد  اصالح کند بعد آن را تصویب کند به اعتقاد این عده اگر مجمع عمومی مؤسس، اّول اسا
تغییر در اساسنامه است و در صالحیت مجمع عمومی فوق  امر  این  تر بر آن است که  باشد. نظر قوی ل.ا.ق.ت می   83العاده مطابق ماده  زیرا 
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اّول آن را اصالح کند و بعدًا تصویب نماید یا اینکه    کند کهباشد هیچ تفاوتی نمی ازآنجاکه مجمع عمومی مؤسس دارای اختیارات تام و کامل می
 اّول تصویب کند، بعدًا اصالحات الزم را در آن بدهد. 

 العاده: صالحیت مجمع عمومی فوق -2
 ل.ا.ق.تجارت صالحیت این مجمع در سه مورد بیان شده است:   83در ماده 

 تغییر در مواد اساسنامه  -الف
 افزایش سرمایه( تغییر در سرمایه شرکت )کاهش یا  -ب
 انحالل قبل از موعد  -ج

 غیر از موارد فوق، موارد دیگری نیز به طور پراکنده در قانون احصاء شده است: 
 ل.ا.ق.تجارت اعطاء مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه 56مستندًا به ماده  -د
اید توجه داشت اساسنامۀ شرکت در هنگام تصویب از ناحیۀ مجمع عمومی  ل.ا.ق.تجارت ترتیب دادن سهام ممتازه. البته ب  42مستندًا به ماده    -ه

 تواند راجع به سهام ممتازه بیان حکم نماید. مؤسس نیز می 
 ل.ا.ق.ت  278تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام مستندًا به ماده  -و

کت به پول نیاز دارد پس از اوراق را جهت ارائه به مردم  شود که شر )رقم سهم ُمَشِخِص میزان سهام شخص است اما اوراق قرضه زمانی چاپ می
 کند تا به او پول قرض دهند.( چاپ می

 نام به بانام نام و بیتبدیل سهام بانام به بی  -ز
که این    العاده اعالم نموده، داللت بر این نداردل.ا.ق.ت فقط »انحالِل قبل از موعد« را در صالحیت مجمع عمومی فوق   83نکته: اینکه ماده  

الیحه اصالح ق.ت کاماًل مشهود است که مرجع صالح در خصوص    201مجمع در خصوص »انحالِل بعد از موعد« صالح نیست زیرا از ماده  
 باشد. العاده میانحالل بعد از موعد باز مجمع عمومی فوق 

باشد امکان دارد این شرکت چند ماه یا حتی چند سال بعد  سال قید شده    5نکته: باید توجه داشت اگر در اساسنامۀ شرکتی مّدِت فعالیِت شرکت  
العاده اقدام به تمدید حیاِت حقوقِی شرکت بنمایند بنابراین در عمل به ِصرف انقضای مّدت  از انقضای آن پنج سال با تشکیل مجمع عمومی فوق 

 ا منحل شده قلمداد نمود. العاده، شرکت ر توان بدون صدور حکم دادگاه و یا بدون تصمیم مجمع عمومی فوق نمی 
الیحه اصالح ق.ت صالحیِت تغییر در خصوصیات سهام ممتازه و یا سلب امتیاز    42العاده مطابق مادۀ  نکته: باید توجه داشت مجمع عمومی فوق 

ا تغییر یا سلب امتیاز اعالم نموده  گونه سهام قباًل موافقت خود را باز سهام ممتازه را دارد البته مشروط به اینکه قباًل دارندگان بیش از نصِف این 
 باشند. 

 باشد.العاده مینام به بانام نیز در صالحیت مجمع عمومی فوق نام و بی الیحه اصالح ق.ت تبدیل سهام بانام به بی   43نکته: مطابق ماده 
باشد زیرا تغییر در خصوصیات سهام  اده میالعالیحه اصالح ق.ت مجمع عمومی فوق   93تر منظور از مجمع عمومی در ماده  نکته: بنا به نظر قوی 

 گردد.منجر به تغییر در اساسنامه می 
گردد، این مجمع پس از انجام وظایف  بار تشکیل می نکته: باید توّجه داشت مجمع عمومی مؤسس در طول حیات حقوقی شرکت، فقط برای یک 

دارد در بار اول و دوم اکثریت قانونی برای تشکیل این مجمع حاصل نشود    قانونی و تشکیل شرکت دیگر مجددًا امکان تشکیل ندارد )البته امکان
 العاده و مجمع عمومی عادی امکان دارد به دفعات متعدد تشکیل گردد.( و این مجمع در بار سوم تشکیل شود اما هریک از مجامع عمومی فوق 

 صالحیت مجمع عمومی عادی: -3
باشد یعنی اینکه این مجمع صالحیت اتخاذ تصمیم راجع به همۀ موارد را دارد به  ل.ا.ق.تجارت، صالحیت این مجمع عام می  86مستندًا به ماده 

العاده باشد. البته حکم قضیه در باب انتخاب مدیران و بازرسان در  جز اینکه در صالحیت خاص مجمع عمومی مؤسس و یا مجمع عمومی فوق 
 فوق توضیح داده شد. 

العاده یا عادی یا مؤسس بنماید  اصطالح مجمع عمومی را به کار برده بدون اینکه تصریح به فوق   قانونگذارر قریب به اتفاق مواردی که  نکته: د
 باشد.منظور مجمع عمومی عادی می 

 : مجمع عمومی خود بر دو نوع است: نکته
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 مجمع عمومی عادی ساالنه -الف
 العادهمجمع عمومی عادی به طور فوق  -ب
بار در موعد مقرر در اساسنامه جهت تصویب ترازنامه و اتخاذ  همان مجمع عمومی عادی است که سالی یک   مجمع عمومی عادی ساالنهنظور از  م

 گردد.تصمیم راجع به سایر موارد تشکیل می
ر اساسنامه برای اتخاذ تصمیم در  همان مجمع عمومی عادی است که در خارج از موعد مقرر د  العادهمجمع عمومی عادی به طور فوق منظور از 

 شود.خصوص مسائلی که برای شرکت حادث گردیده و در صالحیت مجمع عمومی عادی است تشکیل می
 العاده یکسان است.طور فوق : اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی ساالنه و مجمع عمومی عادی به نکته
های  اشتباه گرفت. این دو کاماًل از هم جا هستند با صالحیت   العادهمجمع عمومی عادی به طور فوق ا با  ر   العادهمجمع عمومی فوق : نباید  نکته

 جداگانه. 
العاده یک شرکت،  العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق خوانیم: »مجمع عمومی فوق االنتشار می ها کثیر : در برخی موارد در روزنامه نکته

العاده و مجمع عمومی  خواهد در یک روز مجمع عمومی فوق خوانیم: »یک شرکت می دعوت کرده است«. یا می   برای یک روز سهامدارانش را 
ای از آنها در صالحیت مجمع  خواهند مسائلی را مطرح نمایند که پاره عادی ساالنه را تشکیل دهد« در این قبیل موارد هدف آن است که می

 العاده.ت مجمع عمومی فوقای دیگر در صالحی عمومی عادی است و پاره 
 ها در این قبیل موارد ایراد نگیرد دو نکته را باید بخاطر سپرد.: عملی برای اینکه مرجع ثبت شرکت نکته

گهی منتشره تشکیل دو جلسه جدا از هم تعیین گردد.  اول اینکه در آ
 مجمع، صورتجلسۀ جداگانه تنظیم گردد.   دوم اینکه برای هریک از این دو

طور ساالنه تشکیل نشد، مجمع  باشد اما اگر به دالیلی این مجمع به واًل تصویب ترازنامه در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می: اصنکته
 العاده صالحیت تصویب ترازنامه را خواهد داشت.طورفوق عمومی عادی به 

 باشد. ِی ساالنه می العاده همان صالحیت مجمع عمومی عاد طورفوق : صالحیت مجمع عمومی عادِی به نکته
العاده مثل مجمع عمومی عادی ساالنه  طورفوق : اکثریت الزم برای تشکیل و اکثریت الزم برای اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادِی به نکته

 باشد. می
 تشکیل داد. زمان هم  العادهطور فوق  به  خواه  ساالنه العاده را با مجمع عمومِی عادی خواه توان مجمع عمومی فوقنکته: می

 زمان تشکیل داد. توان این دو مجمع را هم العاده مثل هم است نمی طورفوق نکته: ازآنجاکه صالحیت دو مجمع عمومی عادی ساالنه و به 
 اکثریت ّلزم جهت تشکیل مجمع عمومی و اکثریت ّلزم جهت اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی: 

عنوان  
 مجامع 

اکثریت ّلزم جهت تشکیل در بار 
 اول 

اکثریت ّلزم جهت تشکیل در 
 بار دوم 

 اکثریت ّلزم جهت اتخاذ تصمیم 

مجمع  
 عمومی

 : مؤسس

سرمایه   نصف  حداقل  دارندگاِن  حضور 
پذیره  حضور  حداقل  یعنی  که  نویسانی 

کرده  تعهد  را  سرمایه  )م  نصف    75اند 
 ل.آق. ت( 

حداقل  دارندگان  1حضور 
)م    3 سرمایه 

 ل.ا.ق.ت(  75
بار   برای  اکثریت  هم  )این  سوم 

 اعمال است( قابل 

اکثریت  2با 
عمومی    3 مجمع  در  حاضر  آراِء 

 مگر انتخاب مدیران و بازرسان 
 ل.ا.ق.تجارت(   75)م 

مجمع  
 عمومی

 : العادهفوق

حّق   که  سهامی  نصِف  از  بیش  حضور 
 رأی دارند 

 ل.ا.ق.تجارت(   84)م 

1حضور دارندگان بیش از 
سهامی که   3

 حّق رأی دارند 
 ل.آق. ت(   84)م 

2با اکثریت 
آراء حاضر در مجمع عمومی )م    3

 ل.ا.ق.ت(  85

مجمع  
 عمومی
 : عادی

نصف   از  بیش  حداقل  دارندگان  حضور 
)م   دارند  رأی  حق  که    87سهامی 

 ل.ا.ق.تجارت( 

 با حضور هر عدم از سهامداران
 ل.ا.ق.تجارت(   87)م 

در جلسۀ  با اکثریت نصف + یک آراء حاضر  
 رسمی مجمع )اکثریت مطلق( 

 ل.آق. ت(   88)م 
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تواند اتخاذ تصمیم نماید که  رأی دارد و هر سهم یک رأی دارد اما مجمع عمومی مؤسس می  همۀ سهام، حّق   مجمع عمومی مؤسسنکته: در  
 برخی از سهام بیش از یک رأی داشته باشد. به این قبیل سهام، سهام ممتازه گویند. 

باشند. برای مثال خصیصۀ  سؤال: سهام ممتازه چه سهامی هستند؟ سهام ممتازه سهامی هستند که دارای برخی خصایص بیشتر از سایر سهام می
  سهام ممتازه محتمل است داشتن رأی بیشتر باشد. همچنین خصیصۀ سهام ممتازه محتمل است بردن سود بیشتر باشد و یا هر دو باشد و یا مثالً 

 پرداخت سود زودتر باشد. 
اصطالح »سهامی که حّق رأی دارند«    قانونگذار العاده  ل.ا.ق.تجارت در باب مجمع عمومی فوق   84گردد در ماده  نکته: همچنان که مالحظه می

که در مجمع عمومی مؤسس چنین اصطالحی وجود ندارد. دلیل این امر آن است که در مجمع عمومی مؤسس همۀ سهام،  را بیان نموده درحالی 
 ه باشند: العاده به دالیلی محتمل است برخی از سهام، حق رأی نداشتآنکه در مجمع عمومی فوق حّق رأی دارند حال 

لِغ  محتمل است در هنگام تشکیل شرکت، مقداری از سرمایه نقدًا پرداخت گردد اما نسبت به قسمتی دیگر تعهد به پرداخت به عمل آید. چنانچه مب -1
 تعهدشده بعدًا مطالبه شده باشد اما سهامدار از پرداخت آن امتناع ورزد، چنین سهامی حّق رأی نخواهد داشت. 

سهم داشته باشد حّق رأی    40سهم یک رأی دارد حال در این مثال چنانچه شخصی    50شرکت مقرر نموده باشد هر    محتمل است اساسنامه  -2
 گردد.ل.ا.ق.تجارت استنباط می  114باشد یا خیر، صحت این امر از ماده تواند متضمن چنین حکمی  ندارد. در اینکه آیا اساسنامه شرکت می

نام تبدیل نماید اگر سهامدار برای تبدیل سهام خود مراجعه ننماید  با نام تبدیل نماید و یا سهام بانام خود را به بی نام خود را  چنانچه شرکت، سهام بی  -3
 سهامدار با در دست داشتن سهام سابق حّق رأی نخواهد داشت. 

ه رأی بیشتری بیاورد در مجمع  نکته: منظور از »اکثریت مطلق« یعنی »اکثریت نصف + یک« و منظور از »اکثریت نسبی« یعنی هر طرفی ک
ل.ا.ق.تجارت« در بحث انتخاب مدیران   88عمومی عادی، اصل بر آن است که اتخاذ تصمیم با »اکثریت مطلق آراء« است اما مستندًا به »ماده 

 و بازرسان »اکثریت ِنسبی« مالک است. 
 نظر است: تغییر دهد؟ در این زمینه اختالفهای فوق االشعار )در جدول( را  توانداکثریت سؤال: آیا اساسنامۀ شرکت می 

 افزایش.تغییر نیست یعنی نه قابل کاهش است و نه قابل ها قابل  ل.ا.ق.تجارت معتقدند این اکثریت   72برخی با استناد به ماده  -1
 یش. ها هم قابل کاهش هستند و هم قابل افزا ق.تجارت معتقدند این اکثریت  111و  106برخی با وحدت مالک از مواد  -2
تر  افزایش هستند اما قابل کاهش نیستند. این نظر قوی ها در اساسنامه قابل ل.ا.ق.ت این اکثریت   121برخی معتقدند با وحدت مالک از ماده   -3

 است.
ه داشت  گزار اصطالح »بیش از نصف« را به کار برده است. باید توّج العاده قانونل.ا.ق.ت در باب تشکیل مجمع عمومی فوق   84نکته: در ماده  

 « میلیاردها فاصله باشد. % 51نیست چون احتمال دارد بین »بیش از نصف« و اصطالح » % 51این اصطالح مساوی 
شده در فوق اساسنامه  تواند مقرر دارد که برخی از سهام، حق رأی نداشته باشند؟ خیر مگر آنکه مطابق مطالب عنوانسؤال: آیا اساسنامه شرکت می

 م دارای یک رأی است. سه  10مقرر دارد مثاًل 
 

 های سهامی: نحوۀ انتخاب مدیران و بازرسان در شرکت 
باشد یعنی اینکه مقرر داشته:  ل.ا.ق.تجارت بیان نموده که قاعدۀ آمره می  88ای را در ماده  یک قاعده   قانونگذار در باب انتخاب مدیران و بازرسان،  

دهنده برای  ضرب عبارت است از تعداد آراِء آن رأی شد که باید انتخاب گردند.« حاصل   دهنده ضرب در تعداد مدیرانی خواهد»تعداد آراء هر رأی 
تواند کّل آراء خود را به یک مدیر دهد و یا بین چند مدیر به هر نسبتی که بخواهد تقسیم نماید. بعدًا آراء مکتسبه  دهنده میانتخاب مدیران. آن رأی 

 گردند.البدل انتخاب می ب آراء مکتسبه، مدیران اصلی و علی هر یک از مدیران جمع خواهد شد و به ترتی 
مدیر    3مدیر اصلی و    5اند. باید  نفر کاندید مدیریت شده   15رأی دارد.    30000سهم دارد. در شرایط معمولی    30000مثال: سهامدار، آقای »الف«  

 یران: البدل انتخاب گردد. در این صورت، کّل آراء آقای »الف« برای انتخاب مدعلی
240000=8× 30000 

 باشد. در باب انتخاب مدیران و بازرسان قاعدۀ آمره می 88: حکم مقرر در ماده نکته
 باشد؟ سؤال: نحوۀ دعوت سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی چگونه می 
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گهی در روزنامۀ 97مستندًا به مادۀ   گردند. کثیراالنتشار به مجامع عمومی دعوت می . ل.ا.ق.تجارت سهامداران از طریق نشر آ
گهی نیست.   97: مطابق تبصره ماده نکته  ل.ا.ق.تجارت هرگاه همۀ سهامداران در جلسۀ مجمع حاضر باشند نیاز به نشر آ
گهی، دعوت را به طریق دیگر نیز مقرر دارد مثل ارس: اساسنامۀ شرکت می نکته گهی و یا همراه نشر آ ال نامۀ سفارشی دو تواند به جای نشر آ

 قبضه. 
گهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل و حداکثر چند روز است؟  سؤال: فاصلۀ بین نشر آ

ل.ا.ق.تجارت در   75روز بیشتر باشد. الزم به یادآوری است استثنائًا در ماده  40روز کمتر و از   10ل.ا.ق.تجارت این مّدت نباید از   98مطابق ماده 
 روز باشد.  20مقرر داشته این مّدت نباید کمتر از  قانونگذار مؤسس  بار دوم و سوم مجمع عمومی

 سؤال: مصوبات مجامعه عمومی در چه مواردی معتبرند؟ 
 مصوبات مجامع عمومی در صورت جمع شرایط ذیل معتبرند، در غیر این صورت فاقد اعتبارند: 

 جمع باشد.  میم اکثریت الزم جهت اتخاذ تص و  اکثریت الزم جهت تشکیلشرط اول: بایستی 
 شرط دوم: بایستی آن مجمعی که تشکیل گردیده مطابق مقررات قانونی صالحیت اتخاذ راجع به آن موضوِع تصویب شده را داشته باشد. 

گهی دعوت شده باشد بایستی موضوِع مطرح شده  شرط سوم: چنانچه در جلسۀ مجمع، همۀ سهامداران حاضر نبودند و مجمع از طریق نشر آ
 ر جلسه باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار است.جزء دستو

ل.ا.ق.ت بیان شده    106بند در مادۀ    4جلسات مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت الزامی است؟ این موارد در  سؤال: ارسال کدامیک از صورت 
 است.

 چیست؟ العاده در بار دوم اکثریت مقرر در قانون حاصل نشود، تکلیفسؤال: اگر در مجمع عمومی فوق
العاده برای بار اّول خواهد بود و  العاده را مجددًا دعوت کنیم آن مجمع، مجمع عمومی فوق ای معتقدند اگر بخواهیم مجمع عمومی فوق عده

س توان از مجمع عمومی مؤس العاده برای بار اّول را داشته باشد اما نظر قوی بر این است که میباید اکثریت الزم برای مجمع عمومی فوق 
العاده نیز برای بار سوم قابل دعوت است و اکثریت آن مثل بار دوم است اما اگر در بار سوم  وحدت مالک گرفت و گفت مجمع عمومی فوق 

 العاده برای بار اول خواهد بود.العاده را دعوت کنیم، مجمع عمومی فوق اکثریت قانونی حاصل نشد و بخواهیم بعدًا مجمع عمومی فوق 
ع عمومی مؤسس اگر در بار سوم اکثریت قانونی حاصل نشود مؤسسین باید عدم تشکیل شرکت را اعالم دارند )به مرجع ثبت  نکته: در مجم

 ها( شرکت
الیحه اصالح ق.ت برای تشکیل مجمع عمومی عادی در بار دوم مقرر داشته این مجمع با حضور هر عده از سهامداران   87نکته: اینکه ماده  

 باشد؟ور از هر عده، حداقل شامل چند نفر میتشکیل خواهد شد منظ
باشد اما استثنًا باید توّجه داشت ازآنجاکه  کننده نمیهای سهامی عدد سهامداران، مالک تعیین دانیم اصل بر آن است که در شرکت هرچند که می

الزامًا سهامدار    3عضو بوده که    4حداقل دارای    101ای تنظیم شود که مطابق مادۀ  جلسۀ مجمع توسط هیئت رئیسه بایستی صورت  عضو آن 
نفر خواهد بود الزم به یادآوری است اگر در اساسنامه شرکت برای اداره جلسه و تنظیم    3باشند لذا باید گفت منظور از هر عده حداقل  شرکت می

ل مجمع با کمتر از سه سهامدار  جلسه وجود نداشته باشد، تشکیبینی شده باشد و مشکل تنظیم صورت جلسۀ مجمع طریق دیگری پیش صورت
 نیز بالاشکال خواهد بود. 

نکته: در جلسات مجامع عمومی ازآنجاکه تصمیمات همیشه با اکثریِت سرمایۀ شرکت است سهامداران عمدۀ شرکت همیشه تأثیرگذار خواهند  
ان برای کسب این سمت اثری ندارد یعنی مدیری  بود اما در جلسات هیئت مدیره تصمیمات با اکثریت مدیران است و سرمایه و آراء متخذۀ مدیر 

ه خود  که انتخاب شده، با هر اکثریتی که انتخاب شده دارای یک رأی خواهد بود بنابراین سهامداران عمدۀ شرکت نباید فقط به دنبال این باشند ک
ا به همراه داشته باشند بنابراین سهامدار عمده نباید کّل  عنوان مدیر انتخاب شوند بلکه آنها باید به دنبال این باشند که اکثریت هیئت مدیره ر   به 

 آراء را به خود بدهد چون در این صورت در جلسات هیئت مدیره در اقلیت خواهد بود و کاری از پیش نخواهد برد. 
ک روزنامۀ کثیراالنتشار  الیحه اصالح ق.ت فقط در ی  97نکته: اصل بر آن است که دعوت سهامداران برای حضور در جلسه مجمع، مطابق مادۀ  

ل.ا.ق.ت مقرر داشته: تا زمان    117آید این روزنامۀ کثیراالنتشار منتخب مجمع عمومی عادی ساالنه است اما استثنًا تبصرۀ ماده  به عمل می 
گ هی گردد که یکی از آنها  تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ساالنه هرگونه دعوت و اطالعیه برای سهامداران باید در دو روزنامۀ کثیراالنتشار آ
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اکنون کند )در قانون مقرر شده »وزارت اطالعات و جهانگردی« که این وظیفه هم را مجمع عمومی مؤسس و دیگری را وزارت ارشاد تعیین می 
 جز وظایف »وزارت ارشاد« است( 

گهی دعوت سهامداران چند مورد دستور جلسه صریحًا قید شده باشد اّما این   گهی منتشره وجود داشته باشد »سایر  سؤال: اگر در آ عبارت نیز در آ
تواند به استناد چنین قیدی موضوعاتی را که جزو دستور صریح  مواردی که در صالحیت این مجمع باشد« حال سؤال این است که مجمع می 

 مجمع نبوده اتخاذ تصمیم بنماید؟
توان از دادگاه بطالن  ّق اتخاذ چنین تصمیماتی را ندارد در غیر این صورت میتر بر آن است که مجمع حنظر است، نظر قوی در این زمینه اختالف 

 ای را خواست.چنین مصوبه 
جلسه چندین موضوع را اتخاذ تصمیم نماید، اگر به دالیلی فقط یکی از تصمیمات مجمع غیرقانونی  نکته: امکان دارد جلسۀ مجمع با یک صورت 

 آن قسمت از صورتجلسه را از دادگاه درخواست نمود. توان فقط بطالن باشد در این صورت می 
 نحوۀ ادارۀ جلسات مجمع عمومی 

 تفاوت هیئت رئیسه با هیئت مدیره چیست؟ 
باشد اما وظیفۀ هیئت رئیسه ادارۀ جلسۀ مجمع  وظیفه هیئت مدیره، اداره شرکت است که در شرکت سهامی مّدت مدیریت حداکثر دو سال می

 باشد. این دوره، دو سه ساعت می باشد که طول عمومی می 
 هر مجمع برای خودش یک هیئت رئیسۀ خاص دارد.

 سؤال: آیا سهامداران برای حضور در جلسه مجمع باید اقداماتی را انجام دهند؟ 
توان مانع ورود  ت میل.ا.ق.ت سهامداران باید به شرکت مراجعه نموده و ورقۀ ورود به جلسه را دریافت کنند در غیر این صور   99بله، مطابق ماده 
 آنها به جلسه شد. 

 سؤال: آیا حضور شخص سهامدار در جلسۀ مجمع عمومی الزامی است یا خیر؟ 
خیر، صاحب سهم محتمل است شخصًا در جلسۀ مجمع حاضر شود و یا اقدام به انتخاب وکیل نماید. )وکیل ممکن است، وکیل دادگستری باشد  

 باشد( یندگی الزم نیست با سند رسمی و یا وکیل دادگستری نباشد. برگۀ نما
کند در جلسه حاضر شود این نماینده ممکن است از مدیران  نکته: در مورد اشخاص حقوقی باید نمایندۀ حقیقی که شخِص حقوقی معرفی می 

 شرکت باشد یا نباشد. 
کت سهامی هیچ محدودیتی در این زمینه وجود  نکته: یک شخص امکان دارد به نمایندگی از چندین سهامدار در جلسۀ مجمع حاضر شود، در شر 

 ندارد. 
 شده تمام شود اّما تمامی موضوعات مورد اتخاِذ تصمیم واقع نگردد، تکلیف چیست؟سؤال: اگر ساعتی که برای مجمع عمومی در نظر گرفته 

تاریخ جلسۀ بعد را که نباید بیشتر از دو  نماید و  ل.ا.ق.ت هیئت رئیسۀ مجمع با تصویب مجمع اعالم تنفس می   104در این صورت مطابق ماده  
گهی و دعوت سهامداران نمی هفته باشد تعیین می باشد و اکثریت الزم برای تشکیل مجمع همان  کند. نکته مهم آن است که دیگر نیازی به نشر آ

ر نشوند اما به جای آنها سهامدارانی که  ۀ دوم حاضلسدر جاند  اکثریت جلسه قبل است. )امکان دارد برخی از سهامداران که در جلسه قبل بوده 
 اند تفاوتی ندارد.( اند در جلسۀ دوم حاضر شوند بنابراین حصول اکثریت شرط است اینکه کدام سهامداران حاضر شده جلسۀ اول نبوده 

تصمیم راجع به موضوعات    تواند تصمیم بگیرد و برای اتخاذ نکته: اگر در جلسۀ دوم اکثریت جلسۀ اول حاصل نشود در این صورت مجمع نمی
گهی دعوت شود. باقی   مانده باید جلسۀ مجمِع دیگری وفق مقررات با نشر آ

شود ارسال صورتجلسۀ  العاده که برایش صورتجلسه تنظیم می ل.ا.ق.ت باید گفت همۀ مصوبات مجمع عمومی فوق   106ماده    3نکته: با لحاظ بند  
 باشد. ها الزامی میثبت شرکت  العاده در همۀ موارد به مرجعمجمع عمومی فوق 

 سؤال: دعوت سهامداران برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی مؤسس وظیفۀ کیست؟ 
نویسی مؤسسین باید حداکثر ظرف یک ماه اقدام به  باشد. یعنی پس از انقضای مّدت پذیره ل.ا.ق.ت این امر وظیفۀ مؤسسین می 16مطابق ماده 

 دعوت مجمع عمومی مؤسس بنمایند. 
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 ۀ ادارۀ جلسات مجامع عمومی: نحو 
گردد.  ای اداره میل.ا.ق.تجارت« نحوۀ ادارۀ جلسات مجامع عمومی را بیان نموده است. جلسات مجمع عمومی به وسیله هیأت رئیسه   101»ماده  

ا منشی محتمل است سهامدار  باشد. رئیس و ناظران الزامًا باید سهامدار شرکت باشند امهیأت رئیسه مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی می 
طور  االصول رئیس هیأت مدیره به  کند اما علیشرکت باشد و محتمل است سهامدار شرکت نباشد. منشی و ناظران را خود مجمع انتخاب می

این صورت  اتوماتیک رئیس هیأت رئیسه خواهد شد اما چنانچه در آن جلسه مجمع، بحث عزل مدیر و یا بحث انتخاب مدیری مطرح باشد در  
 تواند رئیس هیأت رئیسه باشد و بایستی رئیس هیئت رئیسه را خوِد مجمع انتخاب نماید. رئیس هیأت مدیره دیگر نمی 

جلسه مجمع توسط سهامداران نیست  کند؛ بنابراین نیازی به امضای صورتجلسات مجمع عمومی را فقط هیأت رئیسه امضاء می: صورت نکته
 یست حضور و غیابی وجود دارد که سهامداران حاضر در جلسۀ مجمع عمومی باید آن را امضاء نمایند. اما باید توّجه داشت یک ل

 سؤال: چه کسانی وظیفۀ دعوت سهامداران جهت حضور در جلسات مجامع عمومی را دارند؟ 
 کنند. مدیره این وظیفه را ایفا می باشد که رئیس هیأت مدیره به نیابت از هیأت در وهله اول، دعوت مجمع عمومی، وظیفه هیأت مدیره می  -1
تواند  چنانچه هیئت مدیره به این وظیفه خود عمل نکند دعوت مجمع عمومی وظیفۀ بازرس یا بازرسان شرکت است. البته هر سهامداری هم می -2

بازرس   به  انتخاب مدیر  برای تشکیل مجمع و  او بالتصدی مانده  را در مواردی که مدیری استعفاء داده و سمت  امر  این  او  از  مراجعه نموده و 
 درخواست نماید. 

ل.ا.ق.تجارت چنانچه مّدت مدیریت مدیران منقضی گردیده و مراجع مکلف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه قانونی خود    136مستندًا به ماده   -3
ها اقدام به دعوت مجمع عمومی برای  ثبت شرکتها درخواست نماید که مرجع  تواند با مراجعه به مرجع ثبت شرکت عمل نکنند هر ذینفعی می 

 انتخاب مدیران بنماید. 
1ل.ا.ق.تجارت دارندگان 95مستندًا به ماده  -4

5
توانند از هیأت مدیره بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومی  سهام در هر زمانی که صالح بدانند می  

1ماید و در غیر این صورت دارندگانروز این درخواست را اجابت ن  20بنماید. هیأت مدیره مکلف است ظرف  
5

توانند از بازرس یا بازرسان  سهام می   
1روز درخواست دارندگان  10شرکت بخواهند اقدام به دعوت مجمع عمومی بنماید. بازرس مکلف است ظرف  

5
سهام را اجابت نماید. در غیر این    

1صورت دارندگان
5

گهی دعوت اواًل موضوع جلسه باید قید گردد، ثانیًا بایستی عدم  توانند اقدام به دعوت مجمع عمومی بنسهام رأسًا می  مایند. در آ
1اجابت درخواست دارندگان 

5
 سهام از ناحیۀ هیأت مدیره و بازرسان مورد تصریح قرار گیرد.  

 های تجاری:مدیریت در شرکت 
 : های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدودمدیریت در شرکت  -الف

 ه الزم به ذکر است: موارد ذیل در این زمین
توان مقرر دارد که بیش از یک مدیر انتخاب  باشد اما وجود یک مدیر کافی است. البته اساسنامه می  هها الزامًا باید مدیر وجود داشتدر این شرکت   -1

 گردد.
 دند. ها، محتمل است خود شریک شرکت باشد و محتمل است شریک شرکت نبوده و از خارج انتخاب گر مدیران این شرکت  -2
ها محتمل است موظف باشند و محتمل است غیرموظف باشند. منظور از مدیر موظف، مدیری است که حقوق ماهانۀ مستمر  مدیران این شرکت  -3

 کند. کند و منظور از مدیر غیرموظف، مدیری است که حقوق ماهانۀ مستمر دریافت نمی دریافت می 
 دود باشد.مّدت مدیریت مدیران محتمل است هم محدود و هم نامح  -4
 نامه انتخاب گردند و یا خارج از آن.ها محتمل است در ضمن شرکت مدیران این شرکت  -5
باشند اما هرگاه مدیران این  نامه انتخاب گردد همانند وکیلی هستند که درهرحال قابل عزل می ها در خارج از شرکت چنانچه مدیران این شرکت  -6

دانیم  نامه سند عقد این شرکت بوده و میطرفه قابل عزل نیستند زیرا شرکتطور یک ه نظر اقوی به نامه انتخاب شوند بنا بها در ضمن شرکت شرکت
طرفه قابل بر هم زدن نیست. اگر انتخاب  طور یککه شرکت تجاری، عقدی الزم است. همچنان که اگر وکالت در ضمن عقد الزم درج گردد به 

 ه قابل برهم زدن نیست. طرفطور یک نامه باشد به مدیر نیز در ضمن شرکت 
 های سهامی عام و خاص: مدیریت در شرکت  -ب

 کنیم: های سهامی را در دو قسمت بررسی می مدیریت در شرکت 
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 های سهامی. قسمت اول: هیأت مدیره در شرکت
 های سهامی. قسمت دوم: مدیرعامل در شرکت 

 
 های سهامی قسمت اول: هیأت مدیره در شرکت

 زمینه الزم به ذکر است: موارد ذیل در این 
باشد مجمع عمومی مؤسس برای انتخاب اولین مدیران  مرجع صالح برای انتخاب هیأت مدیره مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی می -1

 و مجمع عمومی برای انتخاب مدیران بعدی صالحیت دارند. 
 مرجع صالح برای عزل اعضاء هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی است. -2
 الزحمۀ اعضای هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی است. صالح برای تعیین حق مرجع  -3
 توان اعضای هیأت مدیره را از خارج از شرکت انتخاب نمود. اعضای هیأت مدیره الزامًا باید سهامدار شرکت باشند؛ بنابراین نمی -4
نظر  عضای هیأت مدیره در شرکت سهامی خاص اختالفباشد اما در خصوص حداقل ا نفر می   5حداقل اعضای هیأت مدیره در شرکت سهامی عام   -5

 دانند.تر است( و برخی حداقل را سه نفر می دانند )این نظر قوی وجود دارد. برخی حداقل را دو نفر می
 های متوالی بالاشکال است. سال است اما انتخاب مجدد مدیران برای دوره  2مّدت مدیریت در شرکت سهامی عام یا خاص حداکثر  -6
 ی هیئت مدیره محتمل است موظف باشند و محتمل است غیرموظف باشند. اعضا -7
توان باشد. باید توجه داشت پاداشی که میل.ا.ق.ت می  241و    134توان برای هیأت مدیره در نظر گرفت. با لحاظ مواد  حقوق و پاداشی که می  -8

 از قانون تجارت« بدین شرح است:  ی اصالح قسمت ینحه قانوی ( ال 241برای هیأت مدیره در نظر گرفت مطابق »قانون اصالح ماده ) 
ر اصالح و دو تبصره به آن الحاق  یبه شرح ز  1347.12.24از قانون تجارت مصوب   یاصالح قسمت یحه قانونی( ال 241ماده ) -»ماده واحده

 شود:یم
ره در نظر  یأت مدیشرکت که ممکن است جهت پاداش ه   یاز سود خالص سال مال  ی نی( نسبت مع134ط مقرر در ماده )یت شرا یبا رعا  -  241ماده  

که در همان سال به   ی خاص از شش درصِد سود  یسهام ی هاعام از سه درصد و در شرکت  ی سهام ی هاد در شرکتیچ وجه نبا ی گرفته شود، به ه
  ی و برا   ی ه و ی ک سال حقوق پا یهر عضو موظف از معادل    یبرا   تواندی ن پاداش نمیصاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال ا 

ن ماده  ی که مخالف با مفاد ا   ی می شتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیره بیأت مدیموظف ه   ی رموظف از حداقل پاداش اعضایهر عضو غ 
 باشد، باطل و بالاثر است. 

ت  یر ی( قانون مد78ستند و تابع حکم مقرر در ماده )یره نیأت مدیپاداش ه  ن ماده در خصوصی، مشمول مقررات ا یدولت  یهاشرکت  -1تبصره  
 باشند. ی م 1386.7.8مصوب  ی خدمات کشور 

ه آن متعلق به  یاز سرما   ی ا بخشیک شرکت که تمام  ی ش از  یهمزمان در ب   یاز شخص حقوق  یندگیا به نما ی تواند اصالتًا  ینم  ی چ فرد یه  -2تبصره  
  یافتی ره انتخاب شود. متخلف عالوه بر استرداد وجوه در یأت مدی ا عضو هیرعامل  یاست به سمت مد  یردولتیغ  یمؤسسات عموم ا  یا نهادها  یدولت  

 شود«.یمعادل وجوه مذکور محکوم م ینقد   یبه شرکت، به پرداخت جزا 
ضو هیأت مدیره شخص حقوقی  اعضای هیأت مدیره محتمل است شخص حقیقی باشند و محتمل است شخص حقوقی باشند. در مواردی که ع -9

ل.ا.ق.تجارت آن شخص حقوقی بایستی یک نماینده که شخص حقیقی باشد به شرکت معرفی نماید. مسؤولیت کیفری    110باشد مستندًا به ماده  
ده  عضو هیأت مدیره متوجه نماینده یعنی شخص حقیقی است اما در خصوص مسؤولیت حقوقی آن شخص حقوقی، عضو هیأت مدیره با نماین

 خود مسؤولیت تضامنی دارد. 
 بند دارد:   2اند. این ماده ل.ا.ق.تجارت احصاء شده  111اشخاص ممنوع از عضویت در هیأت مدیره در ماده  -10

 بند اول: محجورین و ورشکستگان؛ بند دوم: مرتکبین برخی از جرائم در مّدت محرومیت از حقوق اجتماعی. 
. اهلیت؛  4. ایمان؛  3. عدم ورشکستگی به تقصیر؛  2. تابعیت؛  1برای مدیرشدن باید این شرایط را دارا بود:  (،  38های تعاونی )ماده  نکته: در شرکت 

 های محارب.. عدم عضویت در گروه5
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ب   114و    115مستندًا به مواد   -11 ه  ل.ا.ق.تجارت مدیران باید داری سهام وثیقه باشند. چنانچه مدیری در هنگام انتخاب، دارای تعداد سهام الزم 
 گردد.عنوان وثیقه نباشد در ظرف یک ماه از انتخاب بایستی سهام وثیقه الزم را تأمین و در صندوق شرکت تودیع نماید واال مستعفی محسوب می

اشت  گویند سهام وثیقه مدیران قابل بازداشت نیست. باید توجه داشت منظور از اینکه قابل بازداشت نیست از جهت عملی آن است که قابل بازدمی -12
 گردد. باشد، به عبارت دیگر مازاد بازداشت می کننده می است اما حّق شرکت، مقدم بر بازداشت

ل.ا.ق.ت چنانچه مّدت مدیریت منقضی گردد و مدیران جدید انتخاب نشوند، در این صورت مدیران سابق کماکان مدیر    136مستندًا به ماده   -13
 نها خواهد شد.فرض شده و کلیۀ حقوق و مسؤولیت مدیریت متوجه آ

 ل.ا.ق.تجارت تصویب ترازنامۀ شرکت به منزلۀ تصفیه حساب شرکت با مدیران برای آن دورۀ مالی است.   116مستندًا به ماده  -14
توانند  سؤال: آیا اگر مدیران مرتکب جرمی شده باشند و مجمع عمومی بدون اطالع از این جرم ترازنامۀ شرکت را تصویب نماید مدیران بعدًا می

 ی رد شکایت به تصویب ترازنامه استناد نمایند؟ خیر زیرا تصویب ترازنامه بدون اطالع از ارتکاب جرم بوده است. برا 
 حال در چندین شرکت عضو هیأت مدیره باشد. تواند در عین  یک شخص می  -15
 گردند.ندان تشکیل می های تعاونی که برای خود کارمباشند مگر در شرکت   یهای خصوصتوانند مدیر شرکتکارمندان دولت نمی  -16
مالکیت سهام شرکت را داشته باشند و اگر تعداد کارمندان یک شرکت خصوصی   % 5بیش از  یهای خصوصتوانند در شرکتکارمندان دولت نمی  -17

 باشد.  % 20زیاد باشد مجموع مالکیت سهام آنها نباید بیش از 
نتخاب نمایند. اینکه انتخاب رئیس و نایب رئیس با هیأت مدیره است از  اعضای هیأت مدیره بایستی از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس ا  -18

تواند شخص خاصی را به عنوان رئیس و یا نایب رئیس تعیین نماید و اگر اساسنامه متضمن چنین  قوائد آمره است؛ بنابراین اساسنامۀ شرکت نمی 
 تواند از این حکم تخلف نماید. االتباع نیست یعنی هیأت مدیره میباشد برای هیأت مدیره الزم حکمی

 وظایف عمدۀ رئیس هیئت مدیره از قرار ذیل است:  -19
 دعوت مجامع عمومی به نیابت از هیأت مدیره. -الف

 ریاست جلسات هیأت رئیسه به جز در مواردی که بحث عزل یا نصب مدیر مطرح است.  -ب
 دعوت هیأت مدیره برای تشکیل هیأت مدیره  -ج
 مدیره. ریاست جلسات هیئت  -د

چنانچه رئیس هیأت مدیره به طور موقت نتواند به وظایف خود در خصوص دعوت مجمع هیأت مدیره اقدام نماید وظایف او را نایب رئیس هیأت   -20
دیرۀ  ممدیره انجام خواهد داد اما چنانچه رئیس هیأت مدیره به طور دائم نتواند وظایف خود را ایفاء نماید، در این صورت بایستی هیأت مدیره،  

 جدیدی را انتخاب نماید. 
تواند این  ل.ا.ق.تجارت بیش از نصف اعضاء حاضر باشند اساسنامۀ شرکت می 121گردند که مطابق ماده  جلسات هیأت مدیره وقتی تشکیل می  -21

 اکثریت را افزایش دهد. 
 تواند اکثریت بیشتری را مقرر دارد. میاتخاذ تصمیم در جلسات هیأت مدیره با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود. اساسنامۀ شرکت  -22
ل.ا.ق.تجارت گفت    119توانند به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب شوند بایستی با توجه به ماده  در اینکه آیا اشخاص حقوقی می -23

 ها را داشته باشد. تواند این سمتای را که شخص حقوقی معرفی کرده می این ماده مقرر داشته نماینده  1خیر اما تبصرۀ 
1ل.ا.ق.تجارت دارندگان  276مستندًا به ماده   -24

5
رئیس و اعضای هیأت  توانند به نام شرکت اما به هزینه شخصی خود علیه رئیس، نایب سهام می   

نتیجه نرسد هزینۀ  مدیره و مدیرعامل متخلف اقامۀ دعوت نمایند. اگر دعوی به نتیجه برسد هزینۀ دادرسی به او مسترد خواهد شد. اگر دعوی به 
 دادرسی از کیسه او رفته است. 

با هر نسبت سهام می  276نکته: حکم مقرر در ماده   تواند  ل.ا.ق.تجارت در مورد دعوی حقوقی است. در مورد شکایت کیفری هر سهامداری 
 شکایت کیفری مطرح کند. 

 ی وجود ندارد. های سهامالبدل در شرکتنصب قانونی در خصوص الزامی بودن انتخاب مدیر علی  -25
 های سهامی: مباحثی چند در رابطه با مدیرعامل شرکت 

 شرکت سهامی الزامًا باید دارای مدیرعامل باشد.  -1
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 مدیرعامل الزامًا باید شخص حقیقی باشد.  -2
گردد.  عامل اطالق میمدیرعامل محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشند. چنانچه مدیرعامالن متعدد باشند اصطالحًا به آنها هیأت   -3

در بحث مدیرعامالن متعدد، همانند وکالی متعدد اصل بر اجتماع آنهاست مگر اینکه اساسنامۀ شرکت حّق استقالل آنها را به رسمیت شناخته  
 باشد. 

 مدیرعامل محتمل است سهامدار شرکت باشد یا نباشد.  -4
 مدیرعامل محتمل است عضو هیأت مدیره شرکت باشد یا نباشد.  -5
3تواند رئیس هیأت مدیره همان شرکت باشد مگر اینکه حال نمی ل.ا.ق.تجارت درعین  124عامل شرکت سهامی مستندًا به ماده  مدیر  -6

4
آراء حاضر    

 در مجتمع عمومی این موضوع را تصویب نماید. 
 باشد. مرجع صالح برای انتخاب مدیرعامل، هیأت مدیره می  -7
 باشد. مرجع صالح برای عزل مدیرعامل، هیأت مدیره می  -8
 باشد.الزحمۀ مدیرعامل، هیأت مدیره میمرجع صالح برای تعیین حق  -9

تواند مدیرعامل شرکت دیگر نیز باشد اما باید توّجه داشت مدیرعامل یک شرکت سهامی متحمل  حال نمی مدیرعامل یک شرکت سهامی، درعین  -10
 حال عضو هیأت مدیره چندین شرکت دیگر باشد. است درعین 

 گردد.امی، نماینده شرکت محسوب می مدیرعامل شرکت سه -11
ه؛ نه سهامداران( محسوب  ر مدیرعامل شرکت در حدود اختیارات تفویض شده از ناحیۀ هیأت مدیره )نه اساسنامه( نماینده شرکت )نه هیأت مدی -12

 گردد.می
 سؤال: مدیرعامل شرکت سهامی:

 گردد.نماینده شرکت محسوب می -الف ✓
 گردد.محسوب مینماینده هیأت مدیره  -ب
 گردد.نمایندۀ رئیس هیأت مدیره محسوب می -ج
 گردد.نمایندۀ سهامداران محسوب می -د

 گردد؟سؤال: مدیرعامل شرکت سهامی در حدود چه اختیاراتی نمایندۀ شرکت محسوب می 
 اختیارات تفویض شده در اساسنامه.  -الف

 اختیارات تفویض شده از ناحیه هیأت مدیره.  -ب ✓
 اختیارات تفویض شده از ناحیه سهامداران.  -ج
 اختیارات تفویض شده از ناحیه رئیس هیأت مدیره.-د

 اعمال است. ل.ا.ق.تجارت بیان شده است، در مورد مدیرعامل نیز قابل  111اشخاص ممنوع از مدیریت که در ماده  -13
گهی شود. ل.ا.ق.تجارت مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان   128مستندًا به ماده  -14  و مّدت مدیریت ایشان بایستی در روزنامۀ رسمی آ

 جمع بندی: 
 مدیر عامل  هیئت مدیره  های سهامی عام و خاصمدیریت در شرکت 

 مرجع صالح برای انتخاب 
مؤسس عمومی  مجمع  اول   بار 

 بارهای بعد مجمع عمومی عادی
 هیئت مدیره

 هیئت مدیره مجمع عمومی عادی مرجع صالح برای عزل 
 هیئت مدیره مجمع عمومی عادی الزحمهمرجع صالح برای تعیین حق

 سال  2 سال  2 مدت مدیریت
 محتمل است سهامدار باشد یا نباشد  الزامًا باید سهامدار باشند سهامدار بودن یا نبودن

 فقط باید حقیقی باشد محتمل است حقیقی باشند یا حقوقی شخص حقیقی یا حقوقی بودن 
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 جمع بندی: 
 رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره: 

 تواند رئیس و نایب رئیس شود. شود )قاعده آمره( و حتمًا باید شخص حقیقی باشند؛ نمایندۀ شخص حقوقی میاز خود هیئت مدیره انتخاب می 
 ل.ا.ق.ت:   121ماده 

 برای تشکیل جلسات هیئت مدیره: حضور بیش از نصف اعضای هیئت مدیره .1
 اکثریت آراء حاضرینبرای اتخاذ تصمیم:  .2

 این اکثریت قابل افزایش است اما قابل کاهش نیست. 
 حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره:

 نفر  5سهامی عام: نص صریح، 
 نفر  2سهامی خاص: نص صریح نداریم، 

 : تعاونی مصرف و مسکنئاً های تجاری باشند، استثنایر شرکتتوانند مد کارمندان دولت نمی 
 الزحمهحق

 موظف: حقوق ماهانه )+پاداش(مدیر  .1
 مدیر غیرموظف: بابت ساعات حق حضور )+پاداش( .2

الزحمه بابت ساعات حّق حضور داد و به کدام مدیر  توان حّق توان حقوق ماهانه داد و به کدام مدیر می سؤال: به چه کسی )به کدام مدیر( می 
 توان پاداش داد؟ می

توان به مدیر )ان( غیرموظف داد اّما پاداش را  الزحمه بابت ساعات حّق حضور را میموظف داد، حّق توان به مدیر )ان( حقوق ماهانه را فقط می 
 توان هم به مدیران موظف و هم به مدیران غیرموظف داد. می

توان وفق  ط می نمود چنین امری محمل قانونی ندارد و فق  تمدید مّدت مدیریتتوان پس از انقضای مّدت مدیریت مدیران اقدام به  نکته: نمی 
 نمود.  انتخاب هیئت مدیرۀ جدیدل.ا.ق.ت اقدام به   88ماده 

نکته: اگر مدیرعامل شرکت سهامی، عضو هیئت مدیرۀ همان شرکت باشد، مّدت مدیریت عاملی نباید بیشتر از مّدت عضویت هیئت مدیره باشد.  
خاب شود، چنانچه این شخص پس از انقضای یک سال از عضویت  عنوان عضو هیئت مدیره انتبرای مثال امکان دارد شخصی برای دو سال به 

توان بعد  توان بیش از یک سال باشد البته میعنوان مدیرعامل انتخاب گردد در این صورت مدت مدیریت مدیرعاملی او نمی او در هیئت مدیره به  
 عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. از انقضای یک سال او را مجددًا به

حال، مدیریت عامل  تواند درعین کس نمی الیحه اصالح ق.ت مقرر داشته هیچ   126در ماده    قانونگذار های سهامی عام و خاص،  ر شرکت نکته: د
باشد این ممنوعیت جاری خواهد شد اما اگر شخصی  ها، سهامی  بیش از یک شرکت را داشته باشد، در تفسیر این ماده باید گفت اگر یکی از شرکت

شرکت با مسئولیت محدود باشد یا تضامنی باشد یا نسبی باشد یا مثاًل مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی باشد در این    مدیرعامل دو
 دانند.( ل.ا.ق.ت را شامل موارد احصاء شده نیز می  126موارد ممنوعیت قانونی وجود ندارد )هرچند که برخی حکم عام ماده 

با نماینده مسئولیت کیفری فقط متوجه شخص   اّما در مورد مسئولیت حقوقی، شخص حقوقِی عضو هیئت مدیره  اش مسئولیت  حقیقی است، 
 تضامنی دارد. 

د  اصل بر آن است که در این زمینه ممنوعیت وجود ندارد که کارمند شرکت بتواند سهامدار یا شریک شرکت باشد اما در این زمینه ممنوعیت وجو
سهام این شرکت را داشته باشد و همچنین نباید مجموع سهام    % 5ولت معامله کند نباید هیچ کارمند دولتی بیش از  دارد که اگر شرکتی بخواهد با د

باشد. در صورت تخلف از این امر موضوع مشمول قانون منع مداخله خواهد شد که مجازات بسیار سنگینی    % 20الشرکۀ کارمندان بیش از  یا سهم 
 بینی نموده است. پیش 
توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و  پنجم مجموع سهام شرکت باشد، میشخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک   : 276ماده  

قامۀ  اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینۀ خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل ا 
 تواند شکایت کند( ان کلیۀ خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. )دعوای حقوقی، نه کیفری که هرکس میدعوی نمایند و جبر 
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 : 136مادۀ 
 در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران، تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و ادارۀ آن خواهد بود.

ها دعوت مجمع عمومی عادی را  تواند از مرجع ثبت شرکت وت مجمع عمومی به وظیفۀ خود عمل نکنند، هر ذینفع میهرگاه مراجِع موظف به دع
 برای انتخاب مدیران تقاضا نمایند.
 های تجاری: مسؤولیت مدیران در شرکت 

 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود: مسؤولیت مدیران در شرکت  -1
ق.ت    51ایراد وارد بر مادۀ    ق.تجارت مدیر شرکت در قبال شرکاء همان مسؤولیتی است که وکیل در قبال موکل دارد.  51و    121مستندًا به مواد  

دانیم  که میمسئولیت مدیر را در قبال شرکاء بررسی نموده است درحالی   قانونگذار  51ق.ت بدان ارجاع نموده آن است که در ماده   121که ماده  
تر از نمایندگی مدیر از شرکت است، لذا باید گفت مسئولیت مدیر در قبال شرکت همان مسئولیتی است  رنگ ه مراتب کمنمایندگی مدیر از شرکاء ب 

 که وکیل در قبال موکل دارد. 
 نکته: فقط در شرکت سهامی و شرکت تعاونی است که مدیران باید حتمًا از داخل اعضاء شرکت انتخاب گردند. 

الزحمۀ مدیر یا مدیران با شرکای شرکت است مگر اینکه اساسنامه خالف  تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود، تعیین حق های نکته: در شرکت 
 بینی کرده باشد. آن را پیش 

 شود نامه برای شرکت الزامی بوده و نکات مهم در آن درج مینکته: در سه شرکِت تضامنی، نسبی و با مسئولیت محدود وجود شرکت
باشد راجع به جرائِم خاصی تصریح نموده  الیحه اصالح ق.ت که قسمت جزایی می  269الی    243در مواد    قانونگذارهای سهامی  شرکت نکته: در  

ها از مدیرعامل و یا هیئت مدیره شاکی باشیم باید عنوان مجرمانۀ ما  شوند بنابراین اگر در این شرکتکه مدیرعامل و یا هیئت مدیره مرتکب می
ل.ا.ق.ت است یا    258ماده    2اند موضوع مشمول بند  باشد. مثاًل اگر مدیران ترازنامۀ غیرواقع تنظیم نموده منطبق با یکی از مواد قانونی مذکور  

ل.ا.ق.ت    258ماده    3اند موضوع مشمول بند  اگر هیئت مدیره و مدیرعامل از اموال یا اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی خود استفاده نموده 
سبی و با مسئولیت محدود بخواهیم در خصوص همین دو موضوع فوق بر علیه مدیران اعالم شکایت  های تضامنی، ناست اما اگر در شرکت

  674بینی نکرده، عنوان شکایت ما خیانت در امانت یعنی جرم موضوع ماده  نماییم چون قانوِن تجارت عنوان مجرمانۀ خاصی را در این زمینه پیش
 ق.م.ا خواهد بود. 
گونه مسئولیتی نخواهند داشت  نسبی و با مسئولیت محدود اگر مدیران در حدود اختیارات خود عمل نمایند هیچ های تضامنی،  نکته: در شرکت 

نموده   اما اگر مدیران از حدود اختیارات تفویضی تخلف نمایند در این صورت همانند وکیلی خواهند بود که در انجام وظایف قانونی تعدی یا تفریط
 است.

 های سهامی: ت مسؤولیت مدیران در شرک -2
  بینی مسؤولیت انفرادی یا مشترک پیش   142ل.ا.ق.تجارت در باب مسؤولیت مدیران، بیاِن حکم نموده است. در ماده    143و    142در مواد    قانونگذار 

ما واحد است    دانیم که مسؤولیت انفرادی در جایی است که مسؤولمسؤولیت انفرادی یا تضامنی مطرح شده است. می  143شده است اما در ماده  
مدیران، مرتکب    143و هم در ماده    142باشند. در هر ماده یعنی هم در ماده  اما مسؤولیت تضامنی و مشترک جایی است که مسؤولین ما متعدد می

برای دیون آن    تخلف مدیران موجب شده که شرکت یا ورشکسته گردد و یا اینکه دارایی شرکت بعد از انحالل کافی   143اند اما در ماده  تخلف شده 
اند اما این تخلِف مدیران موجب ورشکستگِی شرکت نگردیده و همچنین اگر  هر چند مدیران، مرتکب تخلف شده   142که در ماده  نباشد درحالی

 باشد. شرکت منحل شده، دارایی شرکت بیش از دیون آن می 
 .ا.ق.تجارت(: ل 131و  130، 129)تفسیر مواد   های سهامی معاملۀ مدیران با خود در شرکت 

 فروض ذیل الزم به است: 
 منظور ما از معامله مدیر با خود، آن است مثاًل مدیر ماشین خود را به شرکت بفروشد و یا ماشین شرکت را برای خود بخرد: 

 کند: دهد و مجمع عمومی نیز آن را تصویب میکند، هیأت مدیره این معامله را اجازه می مدیر با خود معامله می -1
 باشد. ابطال نمی عامله صحیح بوده و قابل اواًل م
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کند: چون مجمع عمومی، مافوِق هیأت  دهد اما مجمع عمومی آن را تصویب میکند، هیئت مدیره معامله را اجازه نمی مدیر با خود معامله می  -2
 باشد.ابطال نمی مدیره است عدم اجازه هیأت مدیره اثری ندارد یعنی اواًل: معامله صحیح است و قابل 

 ثانیًا: خسارتی نیز قابل مطالبه نیست.
ابطال نیست  کند: اواًل: این معامله قابل دهد اما مجمع عمومی آن را تصویب نمیکند، هیأت مدیره این معامله را اجازه می مدیر با خود معامله می -3

 به اجازۀ هیأت مدیره ارزش قائل شده است.  قانونگذار چون 
 باشد. دهنده قابل مطالبه میکننده و مدیراِن اجازهتضامن از مدیر معامله ثانیًا: خسارت به نحو  

 کند: دهد و مجمع عمومی نیز آن را تصویب نمیکند، هیأت مدیره این معامله را اجازه نمی مدیر با خود معامله می -4
 این مورد سه سال است.(  ل.ا.ق.تجارت مهلت مقرر در 131ابطال است )مطابق ماده در این صورت اواًل: معامله، قابل 

 باشد. ثانیًا: خسارت به نحو تضامن قابل مطالبه می 
باشد اما استثنائًا باید  نکته: مواردی که در فوق بدان اشاره شد در بحث معاملۀ با خود بود. در بحث معاملۀ مدیر با ثالث اصل بر صحت معامله می

ابطال است، ثانیًا: خسارت به نحو تضامن  نی باشد و یا به طور صوری باشد. اواًل معامله قابل توّجه داشت چنانچه معاملۀ مدیر با ثالث مسبوق به تبا 
 باشد. قابل مطالبه می 

 
 های سهامی عام و خاص: جمعبندی مسئولیت مدیران در شرکت

بینی نموده این  برای مدیران متخلف مسئولیت انفرادی یا تضامنی پیش  الیحه اصالح ق.ت  143قانونگذار در مادۀ  نکته: باید توّجه داشت اینکه  
 مسئولیت زمانی حاکم خواهد بود که ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی، معلول تخلف مدیر یا مدیران باشد. 

ئت مدیره است و نه نیاز به تصویب  نکته: چنانچه مدیر صاحب امضای مجاز شرکت با ثالث معامله نماید در این قبیل موارد نه نیاز به اجازۀ هی
باشد یعنی معاملۀ مدیر یا مدیران صاحب امضای مجاز با ثالث، صحیح و معتبر است استثناء مربوط به موردی است که  مجمع عمومی عادی می 

ت و هم خسارت به نحو تضامن قابل  مورد استثنًا هم معامله باطل اس  2طور صوری بوده و یا مبتنی بر تبانی باشد در این  معاملۀ مدیر با ثالث به 
 باشد. مطالبه می

تا سه سال از تاریخ    131نکته: در فرضی که مدیر با خود معامله بکند هیئت مدیره آن را اجازه ندهد و مجمع عمومی نیز تصویب نکند، مطابق ماده  
 رف سه سال از تاریخ کشف آن.طور مخفی انجام شده در ظانعقاد قابل اقامۀ دعوی برای بطالن است و اگر معامله به 

تواند دیون آنها  توانند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند یا خیر؟ همچنین آیا شرکت می سؤال: آیا مدیرعامل شرکت و اعضای هیئت مدیره می 
 را تضمین یا تعهد کند یا خیر؟ 

 ل.ا.ق.ت( 132خیر مگر اینکه اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی باشد )
توانند این اقدامات را در مورد مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره  های مالی و اعتباری تحت قیود و شرایط عادِی خود میها و شرکتک نکته: بان 

 انجام دهند. 
نکته: ممنوعیت مذکور در سؤال مطروحۀ فوق شامل اشخاصی که نمایندۀ شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره هستند  

 گردد.ه این ممنوعیت شامل همسر و پدر و مادر و اجداد، اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور نیز می شود بعالومی
 توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت انجام دهند یا خیر؟ سؤال: آیا مدیران و مدیرعامل شرکت می

 توانند. شرکت باشد نمی  ل.ا.ق.ت اگر این معامالت متضمن رقابت با عملیات  133مطابق مادۀ 
 سؤال: ضمانت اجرای تخلف از سؤال فوق چیست؟ 

 ای به بطالن عملیات نشده( ضمانت اجرای تخلف را جبران خسارت شرکت قرار داده است )یعنی هیچ اشاره  قانونگذار
تواند بدون رضایت سایر شرکاء به  کی نمی مقرر داشته هیچ شری  ق.ت  134نیز قانونگذار در ماده    های تضامنی و نسبینکته بسیار مهم: در شرکت 

عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در  حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث، تجارتی از نوع تجارت شرکت نماید و یا به 
 شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. 

 های تجاری: حدود اختیارات مدیران در شرکت 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر مالکریمی 2جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

41 
 

امور شرکت میاصل کلی: اصل کلی آن است که در همۀ شرکت  ادارۀ  اما اصل کلی های تجاری مدیران دارای اختیارات کامل برای  باشند، 
تصور است یک فرض آن  دانیم که دو فرض قابل االشعار با این استثناء مواجه است که امکان دارد اختیارات مدیران محدود شده باشد. می فوق 

 محدود شده باشد.  در خارج از اساسنامهمحدود شده باشد و فرض دیگر آن است که اختیارات مدیران  در اساسنامهارات مدیران است که اختی
 . رابطۀ بین مدیران و شرکت و شرکاء؛ دوم در  رابطۀ بین ثالث و شرکت بررسی است: اول در  نکته: اثر محدود شدِن اختیار مدیران در دو رابطه قابل 

حدود کردن اختیارات مدیران در رابطۀ دوم یعنی در رابطۀ بین مدیران و شرکت و شرکاء )یا سهامداران( درهرحال معتبر است تفاوت  نکته کلی: م
موجب تصمیم مجمع عمومی  موجب اساسنامه یا به کند این محدود کردِن اختیار در اساسنامه باشد یا خارج از اساسنامه باشد برای مثال به نمی 

ندارند اگر مدیران شرکت از این حکم تخلف نموده و سند تعهدآور    200.000.000شده مدیران حّق صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ  عادی مقرر  
صادر کنند در روابط بین خود شرکت و مدیران و شرکاء یا سهامداران، مدیر تخلف نموده و مسئول جبران خسارات ناشی    500.000.000به مبلغ  

 کند شرکت، سهامی عام و خاص باشد یا با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی باشد. ت، تفاوت نمی از این تخلف اس
الیحه    118قانونگذار در مادۀ  نکته بسیار مهم: در خصوص اثر محدود کردِن اختیارات مدیران در رابطۀ اول یعنی در رابطۀ بین شرکت و ثالث  

بوده و در مورد شرکت با مسئولیت    1311مصوب    ق.ت   105دانیم که ماده  ده است میتخاب نموق.ت ان   105راه حّلی متفاوت از مادۀ    اصالح ق.ت 
 باشد. بوده و در مورد شرکت سهامی عام و خاص می   1347ل.ا.ق.ت، مصوب   118محدود است اما مادۀ  

 محدود کردن  اختیارات مدیران در شرکت سهامی عام و خاص 
مقرر داشته محدود کردِن اختیارات مدیران، خواه در اساسنامه و خواه در خارج از اساسنامه در    ا.ق.ت ل.  118در این شرکت در ماده    قانونگذار

موجب تصمیم مجمع عمومی مقرر شده باشد مدیران، حق صدور  باشد؛ یعنی اگر در اساسنامه یا به یکن میلمقبال اشخاص ثالث، باطل و کن 
  500.000.000گر مدیران از این حکم تخلف نموده و مبادرت به صدور یک سند تعهدآور به مبلغ  ندارند ا   200.000.000سند تعهدآور مازاد بر  

در قبال کّل   و    500.000.000بنماید شرکت همچنان  باطل  ثالث  قبال اشخاص  اختیار مدیر در  زیرا گفتیم که محدود کردن  مسئول است 
بین مدیران، شرکت و سهامداران معتبر بوده و شرکت به دلیل تخلف مدیر حّق مراجعه یکن است، البته این محدود کردِن اختیارات مدیر، در  لمکان

 به مدیر را دارد. 
در یک مورد شرکت را در قبال اقدام مدیران که خارج از موضوع شرکت باشد    قانونگذار در شرکت سهامی استثنًا    ل.ا.ق.ت   118اده  نکته: در م

 مسئول قلمداد ننموده است. 
 مدیران در شرکت با مسئولیت محدود )در رابطۀ شرکت و ثالث(  حدود اختیارات

 در بحث محدود کردِن اختیارات مدیران، در رابطه با شرکت و شخص ثالث بین دو مورد قائل به تمایز شده است. ق.ت  105ماده 
حّق  مدیر  شده  گفته  اساسنامه  در  یعنی  باشد  اساسنامه  در  مدیر  اختیار  کردن  محدود  اینکه  اول  مبلغ  مورد  بر  مازاد  تعهدآور  سند  صدور   

این محدود کردِن   105صادر کند در این صورت مطابق مادۀ    500.000.000ندارد اما مدیر از آن تخلف نموده و سند تعهدآور    200.000.000
 گردد.مسئول قلمداد می 200.000.000اختیار در قبال شخص ثالث نیز معتبر است یعنی شرکت در قبال ثالث فقط نسبت به 

مورد دوم محتمل است محدود کردن اختیار در خارج از اساسنامه باشد در این صورت این محدود کردن اختیار در قبال شخص ثالث، باطل و  
سنِد  ندارند اما مدیر    200.000.000یکن است یعنی اگر در خارج از اساسنامه مقرر شده بود که مدیران حّق صدور سند تعهدآور مازاد بر  لمکان

 به شرکت مراجعه کند.  500.000.000تواند برای کل مبلغ صادر نموده، ثالث می 500.000.000تعهدآوِر 
نکته: همچنان که قباًل گفتیم در شرکت با مسئولیت محدود در رابطه بین مدیر و شرکت و شرکاء همانند شرکت سهامی عام و خاص، محدود  

 . کردن اختیارات مدیران، صحیح و معتبر است
قابلیت ِاعمال داشته باشد. )چون    ق.ت  105قانونگذار، حکم مقرر در مادۀ  رسد در شرکت تضامنی و نسبی به دلیل سکوت  نکته: به نظر می 

 تصویب شده است(  1311مقررات شرکت تضامنی و نسبی هم در سال 
 جمع بندی: 

میلیون بنمایند چنانچه دارندۀ سند در سررسید طلب، به    50ر به مبلغ  بحث بر سر این بود که اگر مدیران شرکتی مبادرت به صدور یک سند تعهدآو 
راِن شرکت،  شرکت مراجعه نموده، اواًل: مواجه با تغییر مدیران سابق شده باشد، ثانیًا: مدیران جدید اظهار نمایند که مطابق مقررات اساسنامه، مدی 

باشد شرکت فقط در  میلیون می   50حال چون سند تعهدآوری که در دست شماست    اند، میلیون نداشته   20حّق صدور سند تعهدآور مازاد بر مبلغ  
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گونه مسؤولیتی ندارد حال سؤال این است که آیا اظهار مدیران صحیح  میلیون مانده شرکت هیچ  30میلیون آن مسؤول است و در قبال  20قبال 
 است یا خیر؟ 

 گردد:شاره میپاسخ به این سؤال بستگی به نوع شرکت دارد که در ذیل ا 
 های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود: محدود کردن حدود اختیارات مدیران در شرکت  -1

توان آن را در شرکت تضامنی  که در مورد شرکت با مسؤولیت محدود بوده اما با توجه به زمان تصویب آن می   1311ق.ت مصوب    105با لحاظ ماده  
این ماده محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه هم در قبال مدیران و هم در قبال شرکت شرکاء و  إعمال دانست. مطابق  و نسبی هم قابل 

االشعار، شرکت طرف معامله، شرکت تضامنی، نسبی و با مسؤولیت  هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد دارد. با این وصف اگر در سؤال فوق 
گونه  میلیون مازاد شرکت هیچ  30میلیون مسؤول بوده و در قبال  20عنی اینکه شرکت فقط در قبال باشد یمحدود باشد اظهار مدیران صحیح می 

 کننده خواهد بود. مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت فقط متوّجِه مدیراِن امضاء
 های سهامی: محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت  -2

حدود کردن اختیارات مدیران حتی در اساسنامه فقط در روابط بین خود مدیران  ل.ا.ق.تجارت در مورد شرکت سهامی مقرر داشته: »م  118ماده  
له،  و سهامداران، معتبر است. این محدود کردن اختیارات مدیران در قبال اشخاص ثالث باطل است.« بنابراین اگر در مثال فوق شرکِت طرِف معام

 میلیون مسؤول خواهد بود.  50در قبال کل مبلغ  شرکت سهامی عام یا خاص باشد اظهار مدیران صحیح نبوده و شرکت
ل.ا.ق.تجارت چنانچه   118های سهامی موردی وجود دارد که شرکت در قبال اقدام مدیران مسؤول نباشد؟ بله، مطابق ماده سؤال: آیا درشرکت 

د بود. برای مثال اگر موضوع شرکتی  باشد در این صورت شرکت در قبال اقدام مدیران، مسؤول نخواه  خارج از موضوع شرکتاقدام مدیران،  
سازی باشد اما مدیران شرکت از موضوع شرکت تخلف نموده، اقدام به خرید هزار دستگاه ماشین برای صادرات بنمایند و بابت آن، شرکت،  راه

 واهد بود. اند شرکت مسؤول نخسند تعهدآور صادر نمایند در این صورت باید گفت چون مدیران از موضوع شرکت تخلف نموده 
 

 های تجاری: موارد انحالل شرکت 
 های تضامنی و نسبی: الف( موارد انحالل شرکت 

 
 مورد احصاء شده است. موارد ذیل در خصوص انحالل این شرکت الزم به ذکر است:  8بند اما   6ق.ت در  136موارد انحالل این شرکت در ماده  

ق.تجارت یکی از موارد انحالل شرکت را بدهکاری و یا ورشکستگی شریِک شرکت اعالم    129این ماده و همچنین در ماده    5در بند    قانونگذار -1
توانند  ق.تجارت طلبکاران شخصی شریک نمی   123الشرکه در ماده  وانتقال سهم نموده است. دلیل این امر آن است که به عّلت محدودیت نقل 

به طلبکاران شخصِی   قانونگذارلشرکه این شریک بدهکار و یا ورشکسته را مطرح کنند؛ بنابراین تنها راه چاره در این بوده که  ا درخواست فروش سهم 
 شریک اجازه دهد برای اینکه بتوانند به طلب خود برسند درخواست انحالل شرکت را مطرح نمایند. 

توجه داشت   -2 باشد سایر شرکاء می   در صورتی کهباید  یا ورشکستگی شریک مطرح  و  بدهکاری  به دلیل  انحالل شرکت  پرداخت  بحث  با  توانند 
 الشرکه آن شریک و اخراج او از شرکت مانع انحالل شرکت گردند. سهم 

بر آن است که شرکای شرکت مطابق ماده  در شرکت  -3 ای  ق.ت حّق   137های تضامنی و نسبی اصل  را دارند مگر  این حق در  فسخ شرکت  نکه 
  توانند در این صورت مانع انحالل شرکت گردند. اضرار نباشد واال سایر شرکاء می  به قصد  اساسنامه از شرکاء سلب شده باشد. البته بایستی این فسخ

. عدم قصد  2. عدم سلب حّق فسخ )اصاًل الزم نیست چیزی تصریح شود نه وجود حّق فسخ و نه حّق سلب(؛  1ق.ت(:   137شرایط فسخ )مادۀ  
 . شش ماه بین اعالِن کتبِی فسخ تا إعماِل فسخ فاصله باشد.3اضرار؛ 

 تست: شرط فسخ شرکت تضامنی این است که: 
 بینی شده و سلب نشده باشد. حّق فسخ در اساسنامه پیش  ×
 بینی شده باشد سلب نشده باشد. حّق فسخ در اساسنامه بدون آنکه پیش  ✓

 اساسنامه تصریح شده باشد. وجود حّق فسخ و عدم سلب آن در  ×
 در اساسنامه تصریح شده باشد که حّق فسخ سلب نشده باشد.  ×
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ترین شرِط امکاِن فسِخ شرکت این است که در اساسنامه حّق فسخ سلب نشده باشد یعنی اّواًل الزم نیست وجود حّق فسخ تصریح شود )چون  مهم 
شدن  ن حق باقی است و نیازی نیست که بقای آن تصریح شود یعنی نیازی به تصریِح سلباین حق قانونًا وجود دارد(؛ ثانیًا طبق اصل استصحاب ای

 . نیست بلکه تنها در اساسنامه نباید این حق تصریح شده باشد
 دوام شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء و وراث یا سرپرست قانونی برحسب مورد خواهد بود.  ،در بحث فوت و یا محجوریت یکی از شرکاء  -4

 
 های سهامی: موارد انحالل شرکت ب( 

 مورد بیان شده است. 5ل.ا.ق.ت  199موارد انحالل این شرکت در ماده  
برعکس شرکت تضامنی، بدهکاری و یا ورشکستگی سهامدار از موارد انحالل این شرکت قلمداد نشده است. دلیل این امر آن است که طلبکاران   -1

رسند  مدار بدهکار و یا ورشکسته بنمایند؛ بنابراین چون از این طریق طلبکاران به طلب خود میتوانند اقدام به فروش سهاشخصی سهامدار، می
 بدهکاری و یا ورشکستگی سهامدار را از موارد انحالل این شرکت قلمداد نماید.  قانونگذارپس دلیل وجود نداشته که 

 شرکت است نه ورشکستگی سهامداران. این ماده ورشکستگی خود  3ار از ورشکستگی در بند ذگ قانونمنظور   -2
 دست محاکم را تا حدی در صدور حکم انحالل شرکت بازگذاشته است.  قانونگذار این ماده  5در بند  -3

ل.ا.ق.تجارت موارد دیگری    201در ماده    قانونگذارل.ا.ق.تجارت بدان اشاره شده است    199ماده    در شرکت که    انحالِل   اصلِی   : غیر از مواردِ نکته
انحالل شرکت خواهد شد.  نموده است که موجب  بیان  نیز  در    را  یادشده  ذینفع می   201در موارِد  بخواهد  هر  دادگاه  از  را  انحالل شرکت  تواند 

. عدم تشکیل  3؛  از یک سال   بیش . عدم فعالیت  2؛  یک سال پس از ثبت  تا . عدم اقدام در موضوع شرکت  1)انحالل مستلزم حکم دادگاه است(:  
ماندِن ِسَمِت تمام یا  . بالتصدی 4های هر سال مالی؛  برای رسیدگی به حساب   ده ماه از تاریخی که اساسنامه معّین کرد   تا مجمع عمومی عادی  

الَمَثل  یفای وظایف پیشگیرانه در انحالل. فی العاده و ا . عدم تشکیل مجمع فوق 5؛  از شش ماه  بیش بعضی از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل  
الیحه اگر حداقل سرمایۀ شرکت سهامی از حداقل قانونی کمتر شود و ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه توسط مجمع    5به موجب مادۀ  

العاده بالفاصله نسبت  ن رفته و مجمع فوق های وارده حداقل نصف سرمایه از بیالیحه بر اثر زیان  141العاده اقدام نشود و یا به موجب مادۀ  فوق 
 تواند از دادگاه تقاضای انحالل شرکت را بنماید.به انحالل یا کاهش سرمایه اقدام ننموده هر ذینفع می
 ج( موارد انحالل شرکت با مسؤولیت محدود: 

 مورد احصاء شده است.   6ق.تجارت در چهار بند اما  114موارد انحالل این شرکت در ماده  
باشد، عنوان کند که از یک شخصی طلبکار است که ایشان شریک شرکت با مسؤولیت محدود می: شخصی با مراجعه به ما سؤال می ال سؤ 
الشرکه ایشان در شرکت با مسؤولیت محدود دسترسی داشته  به سهم   م من ندارد اما اگر من بتوان  به   دارد که این بدهکار دارایی برای پرداخت می

 توان بعمل آورد؟ کند چه اقدامی میالشرکه ایشان تکافوی طلب مرا میباشم سهم 
وانتقال  لق.تجارت نق  102الشرکه آن شریک بنماید زیرا در ماده  اقدام به فروش سهم   تواننددر پاسخ به سؤال این شخص باید گفت: اواًل ایشان نمی 

ق.تجارت بیان شده است اما بدهکاری و   114الشرکه با محدودیت مواجه شده است. ثانیًا موارد انحالل شرکت با مسؤولیت محدود در ماده  سهم 
 یا ورشکستگی شریک از موارد انحالل قلمداد نشده است پس تکلیف طلبکار چیست؟ در این زمینه دو نظر وجود دارد: 

تواند  تواند درخواست انحالل شرکت را مطرح نماید. تنها اقدامی که میالشرکه را بفروشد و نه میتواند سهم تقدند طلبکار نه میای معنظر اول: عده 
م شناخته  کننده مقّد منحل گردد، توقیف   الشرکه این شریک را توقیف نماید تا چنانچه بنابه علل دیگری، شرکت در آیندهرد آن است که سهم بعمل آوَ 

 تواند درخواست انحالل شرکت را مطرح نماید. تر است این است، به دو دلیل ذیل طلبکار می اما نظر دوم که قوی  شود؛
ق.تجارت یکی از    129ق.تجارت و. ماده  136ماده   5در بند  قانونگذار های تضامنی، یعنی علت اینکه دلیل اول: وحدت مالک از مقررات شرکت 

الشرکه در  وانتقال سهمنقل   «ق.ت 123ماده » دهکاری و یا ورشکستگی شریک بیان نموده آن است که مطابق موارد انحالل شرکت تضامنی را ب 
باشد. با توجه به اینکه در شرکت  این شرکت مواجه با محدودیت بوده و تنها راه رسیدن طلبکاران شخصی شرکاء به طلب خود، انحالل شرکت می 

الشرکه باز وجود دارد همانند شرکت تضامنی، در شرکت با مسؤولیت  وانتقال سهم محدودیت نقل   « تجارتق.  102ماده  »با مسؤولیت محدود نیز در  
 محدود نیز یکی از موارد انحالل این شرکت بایستی بدهکاری و یا ورشکستگی شریک شرکت باشد. 
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های خود مسؤول  بدهی   رۀرکجا که باشد در بادلیل دوم: اقتضای اصل وحدت دارایی: مطابق این اصل هر بدهکاری با همۀ دارایی خود در ه
تا   باید اجازه بدهیم شرکت منحل گردد  با مسؤولیت محدود قرار داد  یا ورشکسته در شرکت  است. ازآنجاکه مقداری از دارایی شریک بدهکار و 

 طلبکار به دارایی شخصی شریک دسترس داشته باشد. 
شرکت با مسؤولیت محدود زمانی از موارد انحالل شرکت است که در اساسنامه چنین    ق.تجارت فوت شریک در   114ماده    4: مطابق بند  نکته

 موضوعی تصریح شده باشد. 
 :شرکِت مختلِط غیرسهامی: فوِت شریِک با مسؤولیِت محدود در تست
 سبب انحالل است حتی بدون تصریح در اساسنامه.  ×
 باعث انحالل نیست حتی با تصریح در اساسنامه.  ✓

 انحالل نیست مگر با تصریح اساسنامه. باعث  ×
 باعث انحالل نیست مگر نسبت به یک شریک آن هم با تصریح در اساسنامه.  ×

 بود.   3ق.ت پاسخ گزینۀ  114بود طبق مادۀ  شرکت با مسؤولیت محدوداگر سوال در 
 

 بندی:جمع 
 موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی 

 ق.ت احصاء شده است:  136ها در مادۀ موارد انحالل این شرکت 
 یعنی ق.ت  93ماده  3و  2و  1فقرات  الف.

. شرکت برای هدف خاصی تشکیل گردیده، آن هدف را انجام دهد و یا انجام آن غیرمقدور شود مثاًل شرکتی برای احداث سدی تشکیل شود و  1
 قانونی وضع گردد و صادرات برنج را ممنوع نماید. آن سد را احداث نماید. یا مثاًل شرکتی برای صادرات برنج تشکیل شود اما 

گردد خود موجب انحالل شرکت نمی نکته: باید توّجه داشت، صرِف انجام هدف شرکت و یا صرِف غیرمقدور شدِن اجرای موضوع شرکت خودبه 
توان به دادگاه برای صدور حکم  یالعادۀ شرکت تشکیل شود و رأی به انحالل شرکت بدهد در غیر این صورت مبلکه باید مجمع عمومی فوق 

 انحالل مراجعه نماید. 
 . اگر شرکت برای مّدت معینی تشکیل شود و آن مدت منقضی گردد.2

ها پس از  ها یا حتی سال سال منقضی گردد، رویۀ عملی بر این است که اگر شرکت ماه   5سال تشکیل شود و آن   5نکته: اگر شرکتی برای مّدت  
گردد یعنی همچنان  العاده را تشکیل دهد و مّدت شرکت را تمدید نماید، چنین شرکتی معتبر و باقی قلمداد می ومی فوقانقضای مّدت، مجمع عم 

 به حیات حقوقی خود ادامه خواهد داد. 
اگر شرکت ورشکسته گردد. می3   ذارقانونگ شود،  نتیجۀ توقف در پرداخت دیون حاصل می  ق.ت ورشکستگی در  412دانیم که مطابق مادۀ  . 

ورشکستگی را یکی از موارد انحالل، قلمداد نموده است باید توّجه داشت بین ورشکستگی شریک و ورشکستگی شرکت تفاوت وجود دارد در همۀ  
تواند آن هم  ها مثل تضامنی و نسبی، ورشکستگِی شریک میها ورشکستگِی شرکت موجب انحالِل شرکت است اما فقط در برخی شرکتشرکت

 موجب انحالل شرکت گردد.تحت شرایطی 
 باشند. از موارد انحالل شرکت می های تجاریدر همۀ شرکت نکته: سه مورد فوق که به آن اشاره کردیم 

 در صورت تراضی تمامی شرکاء )یعنی اتفاق آراء(  ب.
خصوص انحالل شرکت است    گیرِی اعضای شرکت )شرکاء یا سهامداران( در یکی از موارد انحالل شرکت، تصمیم   های تجاری در همۀ شرکت 

 اما این اکثریت بستگی به نوع شرکت دارد. 
 بینی نموده است.اکثریت الزم را برای انحالل، »اتفاق آراء« پیش  قانونگذارهای تضامنی و نسبی،  در شرکت 

 نحالل شرکت دهد. اگر یکی از شرکاء به دالیلی انحالل را از محکمه بخواهد و دادگاه آن دالیل را موجه دیده و حکم به ا  ج.
های تجاری راه برای همۀ اعضای شرکت باز است تا از دادگاه درخواست صدور حکم انحالل را بخواهند اما نکتۀ مهمی که باید به  در همۀ شرکت 

شرکِت تضامنی و    ها درخواست انحالل از دادگاه، منوط به تحقق قیود و شروطی است اما استثنًا در دوآن توّجه نمود آن است که در سایر شرکت 
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با دلیل موّجه می   قانونگذار نسبی به دلیل مسئولیت سنگین شرکاء،   تواند به دادگاه  انحالل را به سهولت پذیرفته یعنی مقرر داشته هر شریکی 
 مراجعه نموده و درخواست انحالل شرکت را بنماید. 

 ق.ت  137یکی از شرکاء مطابق ماد   در صورت فسخ د.
اجازۀ فسخ شرکت را    قانونگذاررغم این موضوع به دالیل مسئولیت شخصی سنگین شرکاء، اری عقدی الزم است اما علی دانیم که شرکت تجمی

تواند این حّق فسخ را از شرکاء سلب نماید، ضمنًا باید توّجه داشت تقاضای فسخ باید  به هر یک از شرکاء تفویض نموده البته اساسنامۀ شرکت می 
پذیر  شود، فسخ در زمان ختِم محاسبۀ ساالنه امکانسال رسیدگی میبههای شرکت سال کاء اعالم شود و چنانچه به حساب ماه قبل کتبًا به شر   6

 است.
 تست: در شرکت تضامنی و نسبی، هر یک از شرکاء شرکت: 

 بینی کند. تواند خالف آن را پیشالف. حق فسخ شرکت را دارند و اساسنامه نمی 
 بینی کند. تواند خالف آن را پیشند و اساسنامه نمی ب. حق فسخ شرکت را ندار 

 بینی کند. ج. حق فسخ شرکت را ندارند مگر اینکه اساسنامه خالف آن را پیش
 بینی کند.د. حق فسخ شرکت را دارند مگر اینکه اساسنامه خالف آن را پیش ✓
 138در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده  .ه

تواند موجب انحالل این دو شرکت باشد بلکه بدهکاری شریک نیز ممکن است مطابق  نکته: باید توجه داشت نه تنها ورشکستگی شریک می 
 ق.ت موجب انحالل این دو شرکت باشد.   129ماده 

شده آن است که با توّجه به   بینی بدهکارِی شریک از موارد انحالل شرکت پیش   علت اینکه در این دو شرکت، ورشکستگِی شریک و همچنین
توانند مبادرت به توقیف و فروش  ق.ت طلبکاران شخصی شرکاء نمی 123وانتقال سهم الشرکه در این دو شرکت در ماده محدودیت نقل 

ها بدهکاری و یا ورشکستگی شریک را از موارد انحالل این شرکت  ونگذار قانالشرکۀ شریک بدهکار بنمایند، لذا تنها راه چاره در این بوده که سهم 
 قلمداد بنماید. 

الشرکۀ آن شریک از شرکت و خروج او از شرکت شوند  ق.ت سایر شرکاء حاضر به پرداخت سهم  131نکته: الزم به ذکر است اگر وفق مادۀ 
 توانند مانع انحالل شرکت گردند. می
 ق.ت  140و  139کی از شرکاء مطابق مواد در صورت فوت یا حجر ی و.

در بند »و« این را از   136هرچند در ماده  قانونگذارنکته: اگر یکی از شرکای شرکِت تضامنی و نسبی فوت نماید و یا محجور شود در این صورت  
ه نموده است یعنی مقرر داشته اگر  ای به آن اضافق.ت تکمله  140و  139موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی قلمداد نموده اما در مواد 

طرف و رضایت وراث متوفی از طرف دیگر است )در مورد  شریکی فوت نماید یا محجور شود بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک 
از طرف دیگر است.  طرف و رضایت سرپرست قانونِی محجور فوت( و همچنین در مورد حجر بقای این شرکت منوط به رضایت سایر شرکاء ازیک 

 اگر این دو طرف رضایت به بقای شرکت داشته باشند شرکت به بقای حقوقی خود ادامه خواهد داد واال شرکت منحل خواهد شد. 
 ق.م.(   249سکوت در مّدت یک ماه را حمل بر رضایت اعالم نموده است )برعکس  قانونگذار ق.ت 139نکته مهم: در ماده 

 عام و خاص موارد انحالل شرکت سهامی  
 مورد ذکر شده است: 5ل.ا.ق.ت،  199موارد انحالل این شرکت در ماده  

ق.ت در بحث موارد انحالل شرکت تضامنی و نسبی توضیح داده    136ق.ت است که در بند الف ماده   93این سه مورد تکرار ماده  : 3و  2و  1
 شد.

وانتقال سهام در این شرکت آزاد بوده و  نحالل این شرکت نیست زیرا نقلنکته: در شرکت سهامی ورشکستگی و بدهکاری سهامدار از موارد ا 
 توانند سهام سهامداِر بدهکار و یا ورشکسته را توقیف کنند و بفروشند.طلبکاران شخصی سهامدار می 

 العادۀ شرکت تصمیم به انحالل شرکت بگیرد. در هر زمان که مجمع عمومی فوق  .4
، انحالِل شرکت با تصمیم اعضاء یک حکم کّلی است. اکثریت الزم برای این امر، اکثریت الزم برای تشکیل  همچنان که قباًل توضیح دادیم

 ل.ا.ق.ت بیان شده است.  85ل.ا.ق.ت و اکثریت الزم برای اتخاذ تصمیم در ماده   84العاده در ماده مجمع عمومی فوق 
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 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه  .5
توان از دادگاه صالح، درخواست صدور حکم انحالل شرکت سهامی را درخواست نمود. نظر قوی بر این  هر دلیلی می نکته: بحث است که آیا با 

 توان برای صدور حکم انحالل به دادگاه مراجعه نمود. است که فقط در موارد خاص در قانون می 
 اند. احصاء شده  201و  141، 5موارد بارز در مواد 

 ئولیت محدود موارد انحالل شرکت با مس
 ق.ت احصاء شده است:  114ها در ماده گونه شرکت موارد انحالل این 

 ق.ت  93ماده  3و  2، 1فقرات  الف.
 الشرکۀ آنها بیش از نصف سرمایۀ شرکت باشد. ای از شرکاء که سهم در صورت عده  ب.

توانند در خصوص انحالل شرکت اتخاذ تصمیم  میهای تجاری اعضای شرکت این در راستای همان اصلی است که گفتیم در تمام شرکت 
 نمایند 

 درخواست صدور حکم انحالل از دادگاه توسط یکی از شرکاء  ج.
واسطۀ ضررهای وارده نصف سرمایۀ شرکت از بین برود، ثانیًا یکی از شرکاء   شروطی را الزم دانسته، اواًل به قانونگذارنکته: برای تحقق این بند  

گیرد پرداخته  و محکمه دالیل او را موّجه بداند، ثالثًا سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق میتقاضای انحالل کند 
گردد در مقایسه با شرکِت تضامنی، درخواست انحالل از دادگاه در شرکت با مسئولیت  و او را از شرکت خارج نماید، همچنان که مالحظه می 

 است.محدود بسیار سخت 
 شده باشد.بینی د. در صورت فوت یکی از شرکاء اگر در اساسنامه پیش 

 سؤال: در شرکت با مسئولیت محدود فوِت شریک ... 
 بینی کند. تواند خالف آن را پیش الف. موجب انحالِل شرکت است و اساسنامه نمی
 بینی کند. پیش تواند خالف آن را  ب. موجب انحالِل شرکت نیست و اساسنامه نمی 

 بینی کند. تواند خالف آن را پیشج. موجب انحالِل شرکت است و اساسنامه می 
 بینی کند. تواند خالف آن را پیش د. موجب انحالِل شرکت نیست اما اساسنامه می  ✓
 

 تأثیر ورشکستگی شرکت در شرکاء و شرکاء در شرکت: 
گونه مسئولیتی در قبال دیون  شود آن است که شرکت، هیچ شکستگی شرکت نمی یکی از دالیلی که ورشکستگی شرکاء یا سهامداران موجب ور 

شود لذا در این مورد دینی وجود ندارد که شرکت  دانیم که ورشکستگی درنتیجۀ توقف پرداخت دیون حاصل می شرکاء یا سهامداران ندارد و می 
های تضامنی و نسبی  گردد. البته در شرکت گی خود شرکت نمیورشکست شود لذا در هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشکست

 و با مسئولیت محدود، ورشکستگی شریک امکان دارد موجب انحالل شرکت شود. 
 الف( تأثیر ورشکستگی شریک یا سهامدار در ورشکستگی شرکت: 

توّجه داشت با توضیحاتی که قباًل بدان اشاره    گردد. البته بایددر هیچ شرکتی ورشکستگی شریک یا سهامدار موجب ورشکستگی خود شرکت نمی 
دانیم که انحالل،  های تضامنی، نسبی و با مسؤولیت محدود، ورشکستگی شریک محتمل است موجب انحالل شرکت گردد و می شد در شرکت 

 باشد. غیر از ورشکستگی می
 ب( تأثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء یا سهامداران: 

 ورشکستگی شرکت سهامی در ورشکستگی سهامداران آن: تأثیر   -1
بدهی   1با لحاظ مادۀ   قبال  در  ندارند، قاعدۀ کّلی آن است که  ل.ا.ق.تجارت چون سهامداران شرکت سهامی مسؤولیتی شخصًا  های شرکت 

ی از سرمایۀ شرکت، تعهد به پرداخت  ورشکستگِی شرکت موجب ورشکستگِی سهامداران نخواهد شد. البته استثنائًا باید توّجه داشت اگر مقدار 
شده باشد و مبلِغ تعهدشده پرداخت نگردیده و شرکت ورشکسته گردد در این صورت طلبکاران شرکت حّق مراجعه به سهامداران را برای مطالبۀ  
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د در این صورت ورشکستگی شرکت نشده دارند، چنانچه سهامدار آن مبلغ را نپردازد و سهامدار بالشخصه تاجر باشمبلِغ تعهدشده ولی پرداخت 
 موجب ورشکستگی سهامدار نیز خواهد شد.

دن،  مالک ما برای تاجربودِن سهامدار، آن است که سهامدار در خارج از شرکت اشتغال به أعمال تجاری داشته باشد؛ بنابراین ِصرِف سهامدار بو
 باشد. دلیِل تاجربودن نمی 

 ر ورشکستگی شرکای آن: تأثیر ورشکستگی شرکت با مسؤولیت محدود د  -2
ق.ت    94سؤال: آیا ورشکستگی و یا بدهکارِی شریک از موارد انحالِل شرکت با مسئولیت محدود است یا خیر؟ با توّجه به اینکه مطابق ماده  

موجب  های شرکت ندارند قاعدۀ کلی آن است که ورشکستگی شرکت با مسؤولیت محدود  شرکای این شرکت شخصًا مسؤولیتی در قبال بدهی
شده در بحث مسؤولیت شرکاء در شرکت با مسؤولیت  ورشکستگی شرکای آن نخواهد شد اما استثنائًا باید توّجه داشت چنانچه یکی از استثنائاِت بیان 

یک  محدود وجود داشته باشد و به این دلیل، شریک، ضامن قلمداد گردد در این صورت بعد از ورشکستگی شرکت، طلبکاران حّق مراجعه به شر 
ب  ضامن را دارند. اگر شریک ضامن از پرداخت وجه امتناع ورزد و شخصًا نیز تاجر باشد در این صورت ورشکستگِی شرکِت با مسؤولیت محدود موج

ورشکستگِی شریک خواهد شد. مالک ما برای تاجر قلمداد شدن، آن است که شریک در خارج از شرکت، عمِل تجاری انجام دهد. باید توّجه  
 باشد. رِف شریک بودن، دلیِل تاجر بودن نمی داشت ِص 

 
 های تضامنی و نسبی در ورشکستگی شرکای آن: تأثیر ورشکستگی شرکت  -3

های شرکت، مسؤولیت تضامنی دارند اما باید توّجه  ق.تجارت هر یک از شرکای شرکت تضامنی، در قبال کّل بدهی   116هرچند که مطابق ماده  
گردد. ورشکستگی شرکت تضامنی و نسبی زمانی  خود موجب ورشکستگی شرکای آن نمیتضامنی و نسبی خودبه داشت ورشکستگِی شرکِت  

 گردد که شرایط ذیل جمع باشد:موجب ورشکستگی شرکای آن می
 شرط اول: شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. 

 شرط دوم: تصفیه بعمل آمده و دارایی شرکت برای دیون آن کافی نباشد. 
 : برای مطالبۀ طلب به شریِک شرکت مراجعه شده اما شریک از پرداخت آن امتناع ورزد. شرط سوم

 شرط چهارم: آنکه شریک شخصًا تاجر باشد. 
بودن دلیل تاجر بودن  باید توجه داشت صرفًا شریِک شرکِت تضامنی و یا نسبی بودن، دلیل تاجر بودن نیست. حتی مدیر شرکت نسبی یا تضامنی 

 باشد. ق.تجارت می  2دلیل تاجر بودن اشتغال شریک در خارج از شرکت به یکی از أعمال تجاری احصاء شده در ماده   باشد. تنهانمی 
 قانون تجارت:  128تفسیر ماده 

 این ماده متشکل از دو قسمت است:
صحیح است زیرا با توضیحاتی  قسمت اول: ورشکستگی شرکت تضامنی مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکای آن ندارد. این قسمت از این ماده  

گردد. این همان معنی  گردد ولی در برخی مواقع نمیشده ورشکستگی شرکت تضامنی در برخی مواقع موجب ورشکستگی شریک می که قباًل ارائه  
 شد واال خیر. باشد یعنی اگر شرایط چهارگانۀ فوق جمع باشد ورشکستگی شرکت تضامنی موجب ورشکستگی شریک خواهد »مالزمه ندارد« می 

دارد: »ورشکستگی برخی از شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد«. اگر گفته شود این  قسمت دوم: قسمت دوم این ماده مقرر می
ماده دارای مفهوم مخالف است و مفهوم مخالف آن این است که »ورشکستگی همۀ شرکاء مالزمۀ قانونی با ورشکستگی شرکت دارد« این جمله  

گردد حتی اگر همۀ شرکاء  صحیح نیست زیرا قباًل به این مطلب اشاره شد که ورشکستگی شرکاء در هیچ صورتی موجب ورشکستگی شرکت نمی
 ورشکسته شوند. 

 
 ق.تجارت:  439تفسیر ماده  

ه مبتنی بر تسامح  یک قسمت از این ماده مقرر داشته »حکم ورشکستگی شریک در ضمن حکم ورشکستگی شرکت صادر شده باشد.« این جمل 
پذیر نیست؛ زیرا گفتیم که برای صدوِر حکِم ورشکستگِی شریِک  است زیرا امکاِن صدوِر حکِم ورشکستگِی شریک و شرکت به طور توأمان امکان

 شرکِت تضامنی یا نسبی شرایط باید جمع باشد. از جمله اینکه امِر تصفیۀ شرکت بعمل آمده باشد. 
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توان تصور نمود حکم ورشکستگی شرکت و شریک با یک حکِم صادر  باید توجه داشت، تنها فرضی که می  ق.ت  439نکته: در خصوص ماده  
ایفای تعهد سرباز زده از  اند در این  شود، موردی است که شرکت و شریِک ضامن با همدیگر در قبال تعهدی مسئولیت تضامنی دارند و هر دو 

توان درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت و  پرداخت دیون، هم برای شرکت و هم برای شریک حاصل شده باشد میصورت اگر توقف در  
 شریک را در ضمن یک حکم مطرح نمود. 

 فوت شریک  
  -حجر شریک )جنون 

 ِسَفه(  
عجز شریک )اعسار یا ورشکستگی 

 شریک( 
 

 - - - شرکت سهامی عام 

ایه 
سرم

 ای

 - - - شرکت سهامی خاص 
 - - - تعاونی

 با مسؤولیت محدود 
+)به شرط تصریح در  یا-

 ق.ت  114 اساسنامه(
- - 

 مختلط سهامی 
 ضامن

+)به شرط تصریح در  یا-
 ق.ت  181 اساسنامه(

+)به شرط تصریح در  یا-
 ق.ت  181 اساسنامه(

- 

 - - - سهامدار 
مختلط  

 غیرسهامی 
 - - - ب.م.م
 + + + ضامن

ص 
خا

اش
 

 + + + تضامنی
 + + + نسبی

باید بگم ممکنه وضعیتی چون   یا ِسَفه( یا    فوت شریکدر مورد جدول باال  یا    حجر شریک )جنون  یا ورشکستگی و  عجز شریک )یعنی اعسار 
این تأثیر وجود دارد اما در    های اشخاصشرکتشود که غالبًا در    سبب انحالل شرکتهر کدام در وضعیِت شرکت مؤثر واقع شده و    شریک( 

 اصواًل وضعیِت شریک تأثیری در شرکت و بقای آن ندارد که تفکیِک آن به شرح ذیل است.  ایهای سرمایه شرکت
 

 های قانونی و اختیاری:اندوخته
 ل.ا.ق.ت در تعریف سود خالص مقرر داشته، درآمد حاصل در همان سال منهای:  237در ماده  قانونگذار نکته: 

 ها. ذخیره3. استهالکات 2ها . هزینه 1
هایی که شرکت در آن سال داشته است؛ منظور از استهالکات یعنی کاهش دارایی شرکت به  ها یعنی: تمامی مخارج و هزینه منظور از هزینه 

ای َصرف  میلیارد سرمایه تشکیل و همۀ سرمایه برای احداِث کارخانه  5آن و یا درنتیجۀ تغییرات فنی برای مثال اگر شرکتی با  دلیل استفاده از 
شده برای احداث کارخانه را به عنوان از مبلغ َصرف % 10تواند مثاًل میلیارد سود داشته باشد، شرکت می 1شده باشد اگر شرکت در آن سال  

ها و کارخانه کسر شده است لذا از سود شرکت باید  از ارزش دستگاه  500.000.000ماید یعنی بگوید با گذشت یک سال استهالک منظور ن 
 به عنوان استهالک منظور گردد. 500.000.000

 باشد.ها، همان اندوختۀ قانونی و اندوختۀ اختیاری میمنظور از ذخیره 
های  شود یعنی زیان شود و بعضی چیزها اضافه می بعضی چیزها از سود خالص کم می   تقسیم باید توّجه داشتنکته: در تعریف سود قابل 

گردد. نحوۀ تقسیم سود در مواد  های قبل که تقسیم شده است، اضافه میتقسیِم سال شود اما سودهای قابل ها کم میهای قبل و اندوخته سال 
 ل.ا.ق.ت آمده.  240و  90

 تقسیم وجود دارد؟ تعیین نماید سوِد قابل سؤال: چه مرجعی صالحیت دارد تا 
 مجمع عمومی عادی 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر مالکریمی 2جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

49 
 

 تقسیم وجود دارد؟تواند مشخص نماید سود قابل سؤال: مجمع عمومی عادی در چه زمانی می
 های سال مالی یعنی پس از تصویب ترازنامه پس از تصویب حساب 
 گردد؟  ها بین سهامداران تقسیم تواند تصمیم گیرد اندوخته سؤال: چه مرجعی می 

 مجمع عمومی عادی 
 تواند تصمیم گیرد؟ سؤال: مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم کدام اندوخته بین سهامداران می

 اندوخته اختیاری 
ها باید برداشت و تقسیم  گفته شده در تصمیم مجمع عمومی باید مشخص شود مبالغ موردنظر از کدام یک از اندوخته  240سؤال: چرا در ماده  

خاطر اینکه امکان دارد شرکت چندین اندوخته اختیاری داشته باشد. برای مثال یک اندوخته اختیاری آن باشد که مجمع عمومی گردد؟ به 
دهِم  عادی گفته به عنوان اندوخته اختیاری ذخیره شود و ممکن است اندوخته اختیاری دیگر این باشد که پس از رسیدِن اندوختۀ قانونی به یک 

 دهم سرمایه، اندوخته اختیاری خواهد بود. ت باز اندوختۀ قانونی را منظور نماید در این صورت مازاد یک سرمایۀ شرکت، شرک
 سؤال: منظور از منافع موهوم چیست؟ هر سودی که بدون رعایت مقررات قانونی بین سهامداران تقسیم گردد. 

 سؤال: چه مرجعی باید نحوۀ پرداخت سود را مشخص کند؟ 
 و اگر نکرد هیئت مدیره مجمع عمومی عادی 

 سؤال: پرداخت سود به سهامداران باید ظرف چه مدتی صورت گیرد؟
 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی راجع به تقسیم سود. 8ظرف 

 %10سؤال: تقسیم چند درصد سود بین سهامداران الزامی است؟ 
ر نمودن آن هم در شرکت سهامی و هم در شرکت با مسؤولیت محدود و  سؤال: منظور از اندوختۀ قانونی یا سرمایه احتیاطی چیست؟ و آیا منظو

1سالهشرکت تضامنی و هم در شرکت نسبی الزامیست؟ منظور از اندوختۀ قانونی و یا سرمایۀ احتیاطی آن است که همه 
از سود خالص شرکت    20

1بعنوان اندوختۀ قانونی ذخیره گردد. تا زمانیکه مجموع این اندوخته به 
ه شرکت نرسیده منظور کردن آن الزامی است اما پس از آن اختیاری  سرمای10

ل.ا.ق.تجارت منظور نمودن اندوختۀ قانونی در شرکت سهامی عام و خاص الزامی است. همچنین مستندًا    238و    140خواهد بود مستندًا به مواد  
محدود هم الزامی است اما به دلیل فقدان نص قانونی منظور  ق.تجارت منظور کردن اندوختۀ قانونی در شرکت با مسؤولیت    57و    113به مواد  

 نمودن اندوختۀ قانونی در شرکت تضامنی و نسبی الزامی نیست. 
سؤال: منظور از اندوختۀ اختیاری چیست؟ منظور آن است که مجمع عمومی تصمیم بگیرد مقداری از سود شرکت را به عنوان اندوخته اختیاری  

 ذخیره نماید. 
  90تواند اتخاذ تصمیم نماید که کل سود شرکت بعنوان اندوخته تجاری ذخیره گردد؟ خیر زیرا مستندًا به ماده مجمع عمومی عادی میسؤال: آیا 

 آن بین سهامداران الزامی است.  % 10ل.ا.ق.تجارت در صورت وجود سود در شرکت تقسیم حداقل 
 :تفاوت اندوختۀ قانونی )سرمایه احتیاطی( و اندوختۀ اختیاری

 باشد. آنکه منظور کردن اندوختۀ اختیاری، اختیاری می منظور کردِن اندوختۀ قانونی )سرمایۀ احتیاطی( الزامی است حال  -1
اندوختۀ اختیاری بین سهامداران تقسیم گردد. حال مجمع عمومی می  -2 را بین سهامداران آنکه نمیتواند تصمیم بگیرد که  قانونی  اندوختۀ  توان 

 تقسیم نمود. 
آنکه مطابق تبصرۀ توان به سرمایه تبدیل نمود حال ل.ا.ق.تجارت اندوختۀ اختیاری را می   158ماده    3هنگام افزایش سرمایه با توجه به بند  در   -3

 تبدیل به سرمایه نیست. ل.ا.ق.تجارت اندوختۀ قانونی قابل
 ل.ا.ق.تجارت   237منظور از سود خالص چیست؟ ماده 

 ل.ا.ق.تجارت   239چیست؟ ماده تقسیم تعریف سود قابل 
 ل.ا.ق.تجارت  90و  240نحوۀ تقسیم سود چگونه است؟ مواد 
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 افزایش سرمایه: 
 طرق افزایش سرمایه: 

 افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید:  -1
 000/300/ 000سرمایه اولیه  000/000/600یافته سرمایه اولیه و افزایش 

 000/000/3تعداد سهام  000/000/6تعداد سهام 
 100مبلغ اسمی هر سهم  100مبلغ اسمی هر سهم  

 
 افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی  -2

 000/600/ 000یافته سرمایه اولیه افزایش
 000/000/3تعداد سهام 

 200مبلغ اسمی هر سهم  
تومان به عنوان مبلغ اسمی تعیین شده باشد،    100مبلغ  سهم و    3/ 000/000بود باشد که به    000/000/300مثال: هرگاه سرمایه اولیه شرکتی  

افزایش دهد یعنی سرمایه خود را صد در صد افزایش دهد    600/ 000/000به    000/000/300چنانچه این شرکت بخواهد سرمایه خود را از  
 تواند به یکی از دو طریق ذیل عمل نماید: می

سهم ثابت نگه دارد   3/ 000/000تواند تعداد سهام را همچنان اسمی یعنی اینکه شرکت میطریق اول: افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ 
 تومان افزایش دهد.   200تومان به    100اما مبلغ اسمی سهام را از 

 سؤال: در افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی چه اکثریتی الزم است؟ 
ل.ا.ق.تجارت چنانچه افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی    159که مستندًا به ماده  باید بین دو مورد تمایز قائل شویم: مورد اول این

افزایش  بایستی مبلغ  اینکه سهامداران  یعنی  برای سهامداران گردد  تعهد  ایجاد  آراء    موجب  اتفاق  این صورت  بپردازند در  از جیب خود  را  یافته 
 سهامداران شرط است. 
ش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی موجب ایجاد تعهد برای سهامداران نشود یعنی اینکه اندوختۀ اختیاری و یا سود  مورد دوم اینکه اگر افزای

  85و  84گردد، در این صورت اکثریت الزم همان است که در مواد یافته از محل آنها برداشت مینشده در شرکت وجود دارد و مبلغ افزایش تقسیم 
 العاده گفته شده است. ع عمومی فوق ل.ا.ق.ت در باب مجم

ل.ا.ق.تجارت باید نقدًا    188یافته چگونه باید تأدیه گردد؟ مطابق ماده  سؤال: در افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی، مبلغ افزایش
 پرداخت گردد.

  100ن است که مبلغ اسمی سهام شرکت همچنان  طریق دوم: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید. یکی دیگر از طرق افزایش سرمایه آ
  000/000/6سهم جدید صادر کند که تعداد سهام شرکت    000/000/3تومان بماند اما شرکت مبادرت به صدور سهام جدید نماید یعنی شرکت  

 سهم خواهد شد. 
همان است که در باب تشکیل و اتخاذ تصمیم  سؤال: اکثریت الزم برای افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید چه اکثریتی است؟ اکثریت  

 ل.ا.ق تجارت گفته شده است.  85و  84العاده در مواد در مجمع عمومی فوق 
 تواند هنگام افزایش سرمایه سهام خود را بخرد؟ سؤال: آیا خود شرکت می 

 خیر، خرید سهام شرکت از ناحیه خود شرکت ممنوع است. 
 صدور سهام جدید چگونه باید تأدیه گردد سؤال: افزایش سرمایه از طریق  

 بند بیان شده است:  4در   «ل.ا.تجارت 158ماده »نحوۀ پرداخت در 
 بند اول: پرداخت نقدی 

 بند دوم: تبدیل مطالبات حال شدۀ اشخاص از شرکت به سهام. 
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نشده به سرمایه و قسمت  بدیل سود تقسیم بند سوم: خود شامل سه قسمت است: قسمت اول: تبدیل اندوختۀ اختیاری به سرمایه، قسمت دوم: ت 
 التفاوت مبلغ اسمی و مبلغ واقعی سهم. سوم: عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه یعنی مابه 

ین  شود. در ا نکته: باید توجه داشت ازآنجاکه در هنگام افزایش سهم سهامداران سابق شرکت، حق تقدم دارند سهام به مبلغ اسمی فروخته می 
شود. در  شود اما چنانچه حق تقدم سهامداران سابق سلب شده باشد، در این صورت سهام به مبلغ واقعی فروخته میکس متضرر نمی صورت هیچ 

ان  گردد و یا اینکه بابت همالتفاوت مبلغ اسمی و مبلغ واقعی یا بین سهامداران سابق تقسیم می مواردی که سهام به مبلغ واقعی فروخته شود مابه 
 دهند. مبلغ به سهامداران سابق شرکت سهم می 

 بند چهارم: تبدیل اوراق قرضه به سهام. 
های سهامی عام و خاص متوجه شدیم که آورده محتمل است آورده نقد یعنی پول و یا غیر نقد یعنی غیر پول مثل  سؤال: هنگام تشکیل شرکت 

 ام افزایش سرمایه هم به همین منوال است یا خیر/ کاال، ماشین، ... باشد. حال سؤال این است که آیا در هنگ 
ل.ا.ق.تجارت در شرکت سهامی خاص در هنگام افزایش سرمایه آورده محتمل است آوردۀ نقد )پول( و یا    158ماده    1با توجه به منطوق تبصرۀ  

ایه در شرکت سهامی عام، آورده باید آورده نقد  آوردۀ غیر نقد )مثل ملک( باشد اما با توجه به مفهوم مخالف همین تبصره در هنگام افزایش سرم
 ...( باشد.  و تواند آورده غیر نقد )ملک )پول( باشد و نمی 

 سؤال: مراجع تجویز افزایش سرمایه چه مرجع یا مراجعی است؟
ند به هیأت مدیره اجازه  توانالعاده میل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی فوق   56برعکس صدور اوراق قرضه که مطابق ماده  

تواند به هیأت  العاده میل.ا.ق.تجارت فقط مجمع عمومی فوق   164و    162صدور اوراق قرضه را دهند، در باب افزایش سرمایه مستندًا به مواد  
ل.ا.ق.ت اساسنامۀ   164ماده  اقدام به افزایش سرمایه کند. با توجه به صراحتکنه سال تجاوز  5نی که نباید از ت معیّ مدیره اجازه دهد که در مّد 

 تواند متضمن اختیاری برای هیأت مدیره در باب افزایش سرمایه باشد. شرکت نمی 
  165برای آن شرایط بیشتری قائل شده، در ماده  قانونگذار  صدور اوراق قرضه که عکِس  سؤال: برای افزایش سرمایه چه شرایطی الزم است؟ بر

 شده باشد. شرکت تمامًا پرداخت   ۀلیاوّ  ۀشده و آن اینکه در هنگام افزایش سرمایه بایستی سرمای ل.ا.ق.ت برای افزایش سرمایه یک شرط ذکر 
انتقال است یا خیر؟ و همچنین حداقل مهلت  و م سهامداران در هنگام افزایش سرمایه چیست؟ آیا این حق قابل نقل تقّد   سؤال: منظور از حّق 

م از سهامداران قابل سلب است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ از ناحیه چه مرجعی؟ تقّد   اعمال این حق چند روز است؟ همچنین آیا حّق 
م افزایش سرمایه به نسبت سهامی  م آن است که سهامداران سابق شرکت در هنگاتقّد   ل.ا.ق.تجارت منظور از حّق   166و    167مستندًا به مواد  

روز باشد و مبدأ آن   60تواند کمتر از  عمال این حق نمی إ وانتقال است. مهلت  م دارند. این حق قابل نقلتقّد   اند در خرید سهام جدید حّق که مالک 
لح برای این امر همان مجمع عمومی  م از سهامداران قابل سلب است. مرجع صاتقّد   نویسی تعیین شده است. این حّق روزی است که برای پذیره 

 دهد.ای است که اجازه افزایش سرمایه را می العادهفوق 
م به نفع سهامداران باشد این سهامداران در هنگام اتخاذ تصمیم راجع به این موضوع حق رأی  تقّد   نکته: چنانچه در مجمع عمومی سلب حّق 

 ندارند. 
 

 کاهش سرمایه بر دو نوع است:  کاهش سرمایه:
 کاهش اجباری سرمایه:  -1

های وارده حداقل نصف سرمایۀ شرکت از بین رفته باشد. در این صورت هیأت مدیره،  ل.ا.ق.تجارت به دلیل زیان   141آن است که مطابق ماده  
اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این    خصوص انحالل شرکت   در یا    در خصوص کاهش اجباری سرمایه کند تا  العاده را دعوت میمجمع عمومی فوق 

 تواند درخواست انحالل شرکت را بخواهد.عی میصورت هر ذینف
 پذیر است؟ سؤال: کاهش اجباری سرمایه به چه طریقی امکان

 پذیر است.ل.ا.تجارت یا از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم یا از طریق کاهش تعداد سهام امکان 189مستندًا به تبصره ماده  
 کاهش اختیاری سرمایه:  -2

 العاده در خصوص کاهش اختیاری سرمایه اتخاذ تصمیم نماید. ه، مجمع عمومی فوق آن است که به درخواست هیأت مدیر 
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سؤال: آیا اشخاصی هستند که حق اعتراض به کاهش اختیاری سرمایه را داشته باشند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در چه مرجعی و ظرف چه  
 مهلتی؟ 

به مواد   را دارند. مهلت    193و    192مستندًا  به کاهش اختیاری سرمایه  اوراق قرضه و طلبکاران شرکت حق اعتراض  ل.ا.ق.تجارت دارندگان 
گهی و مرجع صالح برای اعتراض دادگاه است.  2اعتراض   ماه از تاریخ آخرین نشر آ

ل.ا.ق.تجارت از طریق کاهش مبلغ اسمی سهم و رد    189به تبصره ماده    پذیر است؟ مستنداً سؤال: کاهش اختیاری سرمایه به چه طریقی امکان
 پذیر است. یافته به سهامداران امکانمبلغ کاهش  

 ل.ا.ق.تجارت کمتر شود.   5: در کاهش سرمایه خواه اختیاری خواه اجباری سرمایۀ شرکت نباید از حداقل مقرر در ماده نکته
بنکته از طریق باال  افزایش سرمایه  از مبلغ مندرج در ماده  ردن مبلغ اسمی در شرکت سهامی عام مبلغ اسمی سهم نمی : در    29تواند بیشتر 

 ل.ا.ق.تجارت باشد. 
 

 صدور اوراق قرضه: 
 موارد ذیل در خصوص اوراق قرضه الزم به ذکر است: 

نه هیچ شرکت دیگر اجازه صدور اوراق قرضه    توانند اقدام به صدور اوراق قرضه بنمایند. نه شرکت سهامی خاص و های سهامی عام می فقط شرکت  -1
 را ندارند. 

 ق.ت نیست.   2گردد و مشمول ماده صدور اوراق قرضه عمل تجاری قلمداد نمی  -2
 گردند و حق دخالت در ادارۀ امور شرکت را ندارند. دارندگان اوراق قرضه طلبکار شرکت قلمداد می  -3
 کاهش اختیاری سرمایه را دارند. دارندگان اوراق قرضه همانند طلبکاران حق اعتراض به  -4
 ل.ا.ق.ت برای صدور اوراق قرضه سه شرط بیان شده است:  55در ماده  -5

 شرط اول: دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد. 
 شرط دوم: دو ترازنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد. 

 اشد. شرط سوم: آنکه سرمایۀ اولیه شرکت تمامًا پرداخت شده ب
تواند به هیأت مدیره اجازه دهند که در مدت معینی که  العاده میل.ا.ق.تجارت هم اساسنامۀ شرکت و هم مجمع عمومی فوق   56مستندًا به ماده  -6

 نباید از دو سال تجاوز نماید اقدام به صدور اوراق قرضه بنماید. 
 

 های سهامی: بازرسی در شرکت 
 بازرس باشد. شرکت سهامی الزامًا باید دارای   -1
البدل  علی   ی البدل نیز باشد )برعکس هیأت مدیره که الزامی در خصوص اعضا علی بایستی دارای بازرس  شرکت سهامی عالوه بر بازرس اصلی   -2

 هیأت مدیره وجود ندارد( 
گزارش واحدی تنظیم گردد  بازرس اصلی شرکت محتمل است واحد باشد و محتمل است متعدد باشند. چنانچه بازرسان متعددی باشند باز بایستی   -3

 اما موارد اختالف بازرسان در آن قید خواهد شد. 
 محتمل است بازرس، شخص حقیقی باشد و محتمل است شخص حقوقی باشد.  -4
 محتمل است بازرس، سهامدار شرکت باشد یا نباشد.  -5
ن ممنوعیت، سمت بازرسی را عالمًا بپذیرد و  اند. هر کس علیرغم علم به ای ل.ا.ق.تجارت احصاء شده  147اشخاص ممنوع از بازرسی در ماده   -6

های تعاونی و سهامی انتخاب بازرس همانند انتخاب مدیر  در شرکت   تعقیب کیفری است.ل.ا.ق.تجارت قابل   266بدان عمل کند مطابق ماده  
اّواًل همان محدودیت  الیحه(؛ دومًا    111الی ماده  های مهای مدیران )حجر، ورشکستگی، محرومیت اجتماعی، مجازات محدودیت دارد یعنی 

 شوند. الیحه( نیز مشمول محدودیت می  147م  4تا  2بگیران آنها )بند مدیران و مدیرعامل و یا خویشاوندان آنها و حقوق 
 مرجع صالح برای انتخاب بازرس، مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی است.  -7
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 باشد. مرجع صالح برای عزل بازرس، مجمع عادی می  -8
 باشد. الزحمۀ بازرس، مجمع عمومی عادی میصالح برای تعیین حق مرجع  -9

 عمده وظیفۀ بازرسان عبارت است از:  -10
 هیأت مدیرهوسقم ترازنامۀ ارائه شده از طرف اظهارنظر در خصوص صحت-الف

 دهد.وسقم اظهاراتی که هیأت مدیره در اختیار مجمع قرار می اظهارنظر در خصوص صحت -ب
 خی مواقع ضروری. دعوت مجمع در بر  -ج
 سایر وظایفی که وجود دارد. -د

 هرگاه بازرسان تخلف را از مدیران مشاهده کنند و اواًل بایستی به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.  -11
 ثانیًا چنانچه تخلف هیأت مدیره جرم باشد به مرجع قضایی اعالم دارند. 

تعقیب هستند، ثانیًا: از حیث حقوقی نیز مطابق مقررات، مسؤولیت از حیث کیفری قابل چنانچه بازرسان در انجام وظایف قانونی قصور ورزند اواًل   -12
 مدنی دارند. 

ضمانت اجرای تخلف از این ماده را بیان نداشته    قانونگذار   « تواند در معامالت شرکت ذینفع باشدبازرس نمی »ل.ا.ق.تجارت مقرر داشته:    156ماده   -13
باشد؟ به دلیل فقدان نّص قانونی در  ین ماده بطالن آن معامله است و یا مطالبۀ خسارت از بازرس میاست. حال آیا ضمانت اجرای تخلف از ا 

 رسد ضمانت اجراء، مطالبۀ خسارت باشد. خصوص بطالن معامله به نظر می
گردد و مدیران جدید انتخاب  چنانچه مدت مدیریت مدیران منقضی  »ل.ا.ق.تجارت مقرر داشته که    136در ماده    قانونگذار برعکس هیأت مدیره که   -14

های سهامی در باب بازرسان  در شرکت  «ان سابق کماکان مدیر فرض شده و کلیه حقوق و مسؤولیت مدیریت متوجه آنها خواهد بودر نشوند، مدی
 صی وجود ندارد. چنین ن

 سؤال: در بحث انحالل، بطالن و ورشکستگی شرکت، امر تصفیه بر عهدۀ چه مقامی است؟ 
 باشد. مجمع عمومی در خصوص انحالل شرکت اتخاذ تصمیم نماید امر تصفیه بر عهده مدیر تصفیه منتخب مجمع عمومی می هرگاه  -1
 هرگاه دادگاه حکم به انحالل شرکت بدهد امر تصفیه بر عهدۀ مدیر تصفیه منتخب دادگاه است. -2
 یه منتخب دادگاه است.هرگاه دادگاه حکم به بطالن شرکت صادر نماید امر تصفیه بر عهدۀ مدیر تصف -3

ل.ا.ق.ت چنانچه دادگاه در هنگام انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه تعیین نماید اما مدیر تصفیۀ منتخب دادگاه    275: مستندًا به ماده  نکته
که در آن حوزه ادارۀ تصفیه  حاضر به قبول سمت نباشد دراین صورت امر تصفیه به ادارۀ تصفیه واقع در حوزۀ دادگاه ارجاع خواهد شد )مشروط براین

ست  وجود داشته باشد( الزم به یادآوری است حکم مقرر در این ماده جنبۀ استثنایی دارد زیرا اداره تصفیه منحصرًا در مورد ورشکستگی مطرح ا 
 باشد. آنکه در اینجا بحث ورشکستگی مطرح نمی حال

برحسب مورد، امر تصفیه با ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه    هرگاه دادگاه حکم ورشکستگی شخصی را صادر نماید در این صورت -4
 خواهد بود. 

آن است که اگر در آن شهر ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی وجود داشته باشد، دادگاه امر تصفیه را به آن اداره محول    «برحسب مورد»منظور از  
 ارت دادگاه برای امر تصفیه مدیر تصفیه و عضو ناظر تعیین خواهد کرد. ق.تج   427و   440کند در غیر این صورت مستندًا به مواد می

 : اگر ورشکسته بانک باشد امر تصفیۀ بر عهدۀ اداره تصفیه امور ورشکستگی با نظارت بانک مرکزی خواهد بود. نکته
گهی در روزنامۀ ک گهی در روزنامۀ رسمی و رد چه مواردی بحث نشر آ  باشد؟ ثیراالنتشار مطرح میسؤال: در چه مواردی بحث نشر آ

گهی در روزنامۀ کثیراالنتشار بعمل    97دعوت سهامداران جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مستندًا به ماده   -1 ل.ا.ق.تجارت از طریق نشر آ
 آید.می

گهی گردد.ل.ا.ق.تجارت مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات ایشان و مدت مدیریت ایشان باید در روز   128مستندًا به ماده  -2  نامۀ رسمی آ
گهی گردد. 170و  169مراتب افزایش سرمایه مستندًا به مواد  -3  ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
گهی گردد.   192مراتب کاهش سرمایه مستندًا به ماده  -4  ل.ا.ق.تجارت بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
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ل.ا.ق.تجارت بایستی در روزنامۀ کثیراالنتشار    44و    47نام به بانام مستندًا به مواد  نام و بی ن جهت تبدیل سهام بانام و به بیمراتب دعوت سهامدارا  -5
گهی گردد.   آ

گهی گردد.  59و  57مراتب صدور اوراق قرضه مستندًا به مواد  -6  ل.ا.ق.ت بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
گهی گردد.  209ًا به ماده مستند -7  ل.ا.ق.ت تصمیم راجع به انحالل شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه بایستی در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
گهی گردد.   227مستندًا به ماده  -8  ل.ا.ق.تجارت مراتب ختم تصفیه بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ کثیراالنتشار آ
ل.ا.ق.تجارت مراتب امر بایستی هم در روزنامۀ رسمی و هم در روزنامۀ    225هامداران در شرکت سهامی مستندًا به ماده  جهت تقسیم دارایی بین س -9

گهی گردد.   کثیراالنتشار آ
 دهند؟ های سهامی در چه زمانی شخصیت حقوقی خود را از دست می سؤال: شرکت 

امر تصفیه شخصیت حقوقی خود را از دست خواهند داد بنابراین به صرف انحالل و یا  های تجاری با خاتمه  ل.ا.ق.ت شرکت  208مستندًا به ماده  
 توانند مبادرت به انجام بنمایند. های در حال تصفیه می پذیرد. به همین دلیل است که شرکت ورشکستگی، شخصیت حقوقی شرکت پایان نمی 

 ق.تجارت بیان شده است. ل.ا.  231نکته: بحث فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در ماده 
 های سهامی: ترازنامه در شرکت 

 ل.ا.ق.ت در این زمینه بیان حکم نموده است. 234و  233و  232مواد 
 ل.ا.ق.تجارت چهار شرط بیان شده است.   278شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، در ماده 

 عملیات آن یا تصمیمات آن رعایت نشود ضمانت اجراء چیست؟ سؤال: چنانچه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا 
تواند در این مورد برحسب مورد، بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات را از دادگاه بخواهد اما  ل.ا.ق.تجارت هر ذینفعی می  270مستندًا به ماده  

زرسان و صاحبان سهام در قبال اشخاص ثالث حق استناد به  ل.ا.ق.تجارت مؤسسین، مدیران و با  270و    135باید توجه داشت مستندًا به مواد  
ل.ا.ق.ت اشخاص که بطالن مستند به عمل آنهاست. متضامنًا مسؤول خساراتی خواهند بود که    273این بطالن را ندارند. ضمنًا مستندًا به ماده  

 به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد شده است.
نفر باشد وجود هیأت نظارت در آن شرکت    12ارت چنانچه تعداد شرکای شرکت با مسؤولیت محدود بیش از  ل.ا.ق.تج  109: مستندًا به ماده  نکته

 ق.تجارت هیأت نظار مرکب از سه عضو بوده و هر سه باید شریک شرکت باشند.   165الزامیست. مطابق ماده 
 ست. ق.تجارت برخی از مسؤولین و شرکاء را کالهبردار محسوب کرده ا   115: ماده  نکته
حساب حساب شخصی خود یا به تواند بدون رضایت سایر شرکاء به ق.تجارت در شرکت تضامنی و شرکت نسبی شریک نمی   134: مطابق ماده  نکته

ثالث تجاری از نوع تجارت شرکت نماید و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسؤولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن اجرت دارد داخل 
 شود.

 
 ها بر دو نوع هستند: این شرکت های مختلط:رکت ش
 مختلط سهامی -2مختلط غیر سهامی  -1

 موارد ذیل در خصوص شرکت مختلط غیر سهامی الزم به ذکر است:
 این شرکت دارای دو نوع شریک است: -1

 طلبکاران  و  است شرکت  هایبدهی  کلیۀ  مسئول  و  است  تضامنی  شرکت  در  ضامن  شریک  شبیه  که  ضامن  شریک:  ضامن  شریک:  اول  نوع
 .کنندمی مراجعه جمعی یا فردی صورت به ضامن شرکای به خود طلب دریافت برای شرکت

  مسئول   شرکت  طلبکاران  مقابل  در   شرکت  به  خود  آورده  سرمایه  حدود  در   که  محدود  مسئولیت  با   شریک :  محدود  مسئولیت   با  شریک:  دوم  نوع
 . ندارند را  شرکاء این شخصی اموال به  مراجعه حق شرکت،  سرمایه  کفایت عدم   صورت در   طلبکاران، و است

گونه مسؤولیتی ندارد  شرکت دارد در خارج از آن هیچ   درای که  با مسؤولیت محدود است غیر از سرمایه   شریکشریکی که دارای مسؤولیت  
 اما شریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت مسؤول است. 
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شریک ضامن در قبال کل بدهی شرکت مسؤولیت دارد اما باید توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حق مراجعه به شریک ضامن را دارند    -2
 ت نیز کافی برای دیون آن نباشد. باشد و دارایی شرک هکه شرکت ورشکسته یا منحل شد 

 این شرکت حداقل دارای دو شریک است، یک شریک ضامن و یک شریک با مسؤولیت محدود.  -3
 ق.ت اداره این شرکت برعهدۀ شریک یا شرکای ضامن است.   144مستندًا به ماده  -4

 ذکر است: موارد ذیل در خصوص شرکت مختلط سهامی قابل 
 است:این شرکت دارای دو نوع شریک  -1

 نوع اول: شرکایی که دارای مسؤولیت سهامدار شرکت سهامی هستند. 
 باشند. نوع دوم: شرکایی که دارایی مسؤولیت شریک ضامن در شرکت تضامنی می

از سرمایه شریکی که دارای مسؤولیت سهامدار شرکت سهامی می -2 به غیر  ای که رد شرکت گذشته دیگر شخصًا مسؤولیتی در قبال  باشد 
 های شرکت مسؤول است. شرکت ندارد اما شریک ضامن در قبال کل بدهی هایبدهی 

  ه تسرشک و مراجعه به   های شریک مسؤول است اما باید توجه داشت طلبکاران شرکت زمانی حّق بدهی  درست که شریک ضامن در قبال کّل  -3
 ل آمده و دارایی شرکت کافی برای دیون نباشد. ضامن را دارند که اواًل شرکت ورشکسته یا منحل شده باشد. ثانیًا امر تصفیه شرکت بعم

باشد. یک نفر حداقل ضامن و حداقل دو نفر شریک با  نفر می  3ق.تجارت حداقل تعداد شرکای این شرکت    165و    162مستندًا به مواد   -4
 مسؤولیت شرکت سهامی. 

 مرکب از سه نفر بوده و هر سه باید شریک شرکت باشند.  ق.ت این شرکت الزامًا باید دارای هیأت نظار باشد هیأت نظار   165مستندًا به ماده  -5
 ق.تجارت ادارۀ این شرکت بر عهدۀ شریک یا شرکای ضامن است.   164مستندًا به ماده  -6

 های تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی در مراجعه به دارایی شریک آیا طلبکاران شرکت مقدم هستند یا طلبکاران شریک؟ سؤال: در شرکت 
طلبکاران شرکت مقدم هستند زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و تا زمانیکه منحل نشده و دیون آن پرداخت نشده شرکای  

 تبع آن طلبکاران شخصی شرکاء حقی برای اموال شرکت نخواهند داشت. شرکت و به 
 

 شرکت تعاونی: 
 گردد. اطالق می در شرکت تعاونی مانند شرکت سهامی به سرمایه شرکت سهام  .1
 سرمایه به وسیله اعضای شرکت تأمین گردد.  % 51در این شرکت باید حداقل  .2
 در شرکت تعاونی دو مجمع وجود دارد: .3

 مجمع عمومی عادی  -الف
 العاده مجمع عمومی فوق  -ب

 مجمع عمومی باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت است.  .4
 نفر است.  7حداقل تعداد اعضای شرکت تعاونی  .5
1گردد که شرکت تعاونی زمانی تشکیل می  .6

3
 سرمایۀ نقدی تأدیه و سرمایۀ غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد و شرکت نیز به ثبت رسیده باشد. 

 باشد. خروج عضو از شرکت تعاونی اختیاری می  .7
 باشد. نظر از تشکیل مجامع عمومی ادارۀ شرکت تعاونی بر عهدۀ هیأت مدیره میصرف .8
1نفر است تا   7نفر و حداکثر  3اعضای اصلی هیأت مدیره  حداقل .9

3
 البدل وجود خواهد داشت. اعضای اصلی، اعضای علی  

 سال است.  3حداکثر مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره در شرکت تعاونی  .10
 گردد.های تعاونی از طریق مجمع عمومی انتخاب می مدیران شرکت .11
 است:  العاده از قرار ذیل وظیفۀ مجمع عمومی فوق  .12

 تغییر در مواد اساسنامه  -الف
 انحالل یا ادغام چند تعاونی  -ب

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر مالکریمی 2جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

56 
 

 گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأت مدیره تصمیم  -ج
 مدت بازرسی بازرسان در شرکت تعاونی یک سال است.  .13
 محتمل است بازرس واحد و یا متعدد باشند.  .14
 بالاشکال است. های متوالی انتخاب مجدد بازرسان برای دوره  .15
ن انتخاب مدیران برای دو دورۀ متوالی بالاشکال است اما انتخاب مدیران برای بیش از دو دورۀ متوالی با این محدودیت مواجه است که مدیرا  .16

 باید دوسوم آراء کل اعضای تعاونی را کسب نمایند. 
 وزارت تعاون.  العاده است و یا با تصمیم انحالل شرکت تعاونی یا با رأی مجمع عمومی فوق  .17
های سهامی که میزان آراء در شرکت تعاونی هر سهامداری بدون در نظر گرفتن میزان سرمایه فقط دارای یک رأی است برعکس شرکت .18

 بستگی به میزان سرمایه دارد. 
اقدام نکند وزارت    های تعاونی وزارت تعاون نقش نظارتی دارد و اگر هیأت مدیره به وظیفه خود در خصوص دعوت مجمع عمومیدر شرکت  .19

 تواند اقدام به دعوت مجمع بنماید. تعاون می
1تواند بیش از  سهم هیچ عضو در شرکت تعاونی نمی  .20

7
 سرمایه تعاونی باشد.  

 
 یه جور  خوبی میبا خواندن نکات زیر، مطالب، در ذهن 

ً
 تون!شینه توی ُعمق  وجودتونتان تثبیت خواهد شد و اصال

 تجاری ی  ها شرکت بندی  جمع 

 . دارند یت حقوقی شخصن قانون ی مذكور در ا یتجارت یهاشركت ه ی ق.ت كل 583ی ماده وفق اشخاص حقوقی:  :1نکته 

 .شوندمی  مختلف تشکیل  ی هات یفعالشخص حقوقی، متشکل از اجتماع اشخاص حقوقی است كه به منظور  :2نکته 

شود كه  می   مختلط غیرسهامی: شركت زمانی تشکیلی با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی و هاشركتزمان ایجاد شخصیت حقوقی در   :3نکته 

 ی غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. الشركه نقدی تأدیه و سهم تمام سرمایه 
و در شركت سهامی    مؤسسی مجمع عمومی  ی سهامی عام، پس از قبول كتبی سمت از سوی مدیران و بازرسان در جلسه هاشركت در   :4نکته 

 شود. می  محسوب  شدهلیتشک ،ل.ا.ق.ت شركت  20 ی خاص، از زمان امضاء صورتجلسه ماده
 . آن پرداخت شده باشد سوم کی الاقل ی شركت تعهد و شود كه تمام سرمایهمی  در شركت مختلط سهامی شركت زمانی تشکیل  :5نکته 
شركت+تفکیک دارایی شركت از شركاء+ تفاوت    یت برا ی داشتن اقامتگاه+وجود تابع  :یتجار   یهاشرکت   یت حقوقی آثار شخص :6نکته 

 . یریگم یتصمی شركت و ی اداره نحوه 

عه فقط انسان  یكه بالطب  یفیافراد قائل است مگر حقوق و وظا  یشود كه قانون برا   یفیه حقوق و تکالیكل   ی تواند دارا ی م  یشخص حقوق :7نکته 
 . ممکن است دارا باشد مانند ابوت 

 در آنجا است.  یی شخص حقوقاست كه اداره  ی ، محلیاقامتگاه شخص حقوق :8نکته 

 . را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملکت است  یت مملکتی تابع یاشخاص حقوق :9نکته 
 .شودمی   هر شركتی كه در ایران تشکیل و مركز اصلی آن در ایران باشد؛ شركت ایرانی محسوب   هاشركت قانون ثبت    1ی  به موجب ماده  :10نکته 
  ی حتی اگر كلیه   جه ی نت  در   . تابعیت شركت را تغییر دهد  تواند ی نمی سهامی هیچ مجمعی با هیچ اكثریتی  هاشركت قانون    94وفق ماده   :11نکته 

ایران تشکیل شده تبعه  ایرانی محسوب   یشركای شركتی كه در  از لحاظ حقوق و تکالیف مانند سایر  می  خارجه باشند باز هم شركت  شود و 
 . باشندمی  اشخاص حقوقی ایرانی

شوند و بیش از چهل درصد سهام آن متعلق به اتباع می   كه در ایران تأسیس   ییهابانک قانون بانکداری،    4ماده    1اً طبق تبصره  استثنائ :12نکته 
 شود.می  بانک خارجی محسوب ، بیگانه باشد از لحاظ این قانون 

یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت    یصنعت  ا یبتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی    نکه یاهر شركت خارجی برای   :13نکته 
 . به ثبت رسیده باشد  هم ثبت تهران   یو در اداره  شدهشناخته اصلی خود شركت قانونی 

ون یآن است و مسؤولیت شركاء و سهامداران در قبال د  ۀشدثبت است كه اعتبار و هویت شركت به سرمایه   ی: شركتهیشرکت سرما :14نکته 

 . محدود به آورده آنها استآن به میزان و 
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 . و با مسؤولیت محدود ی از سهام اند عبارت  هاشركت این  :15نکته 

ون شركت در این  یمسؤولیت شركاء در قبال د-اعم از تمام یا بعض آنها- اعتبار و هویت شركت به شركای آن استشرکت شخص:   :16نکته 

 ق برخالف آن در مقابل ثالث فاقد اثر است. تواف یی قروض شركت است و حتشخصی شركاء وثیقه   یی نامحدود است و دارا هاشركت

عبارت    ؛ به شودمی   شود و نسبت برخی سرمایه محسوب می   شركت نسبت به بعض شركاء شخصی محسوب  مختلط:  ی هاشرکت  :17نکته 

گر نامحدود  ید  یی آنها و محدود است و مسؤولیت برخزان آورده یاز شركا به م  یک وجود دارد مسؤولیت برخیها دو گروه شرن شركت ی دیگر در ا
 .یرسهامیمختلط غ  ـ 2؛ یمختلط سهام ـ  1اند: دو نوع یهاشركت  نی ا  .ندیها را مختلط گون شركت ی ا رون ی ازااست  
ام دیگری از  قوانین فرعی همچون قانون برنامه :18نکته  عه، اقـس ركتی توـس ركتجمله  من  اندگرفتهرا نیز در نظر    هاـش هامی و هاـش ی تعاونی ـس

 بنیان.دانش هایشركت

 .است شركت سهامی عام ینوع  :اونی سهامی عامتع :19نکته 

 .است ریپذامکان تشکیل بانک فقط در قالب شركت تعاونی سهامی عام و شركت سهامی عام  :20نکته 

 .شوندمی  با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد   كهیی هستند هاشركت  ی تعاونی سهامی عامهاشركت :21نکته 

 ین درآمدی تشــکیلیدهک پا  از ســهتعاونی متعارف یا ســهامی عام اســت كه برای فقرزدایی    ینوع   :شررکت تعاونی رراییر ملی :22نکته 

ین درآمدی  یآن باید از ـسه دهک پا  یاعـضا  (%70)در بدو تـشکیل حداقل هفتاد درـصد    ـسایر افراد در این تعاونی آزاد اـست ولی  تی. عـضوـشودمی

 .باشند
تعاونی  به شركتو مقررات مربوط و با مجوز وزارت تعاون  نی چارچوب قواننامه در تواند با اصالح اساسمی  هر شركت سهامی یا تعاونی  :23نکته 

 .سهام عام تبدیل شود

 . شود ولو آنکه موضوع عملیات آن تجاری نباشدمی  مطلقاً تجاری محسوب ،شركت سهامی :24نکته 

 است.  نفر  3حداقل و در سهامی خاص   نفر  5حداقل شركت در سهامی عام   ی تعداد اعضا :25نکته 

 . باشدمی  محدود به مبلغ اسمی سهامشان  ، صاحبان سهاملیت  ؤومس :26نکته 

 .شودمی  تأمین (نویسیپذیره از طریق ) عمومشركتی است كه بخشی از سرمایه آن توسط  ، شركت سهامی عام :27نکته 

سازمان بورس و اوراق و انتشار سهام اولیه این نوع شركت باید نزد    جاد ی ا  . عمومی سهام ممکن است  ی از طریق عرضه   یسینوره یپذ :28نکته 

 . به ثبت برسد  بهادار

 .شودمی   ، پس از موافقت سازمان صادرهاشركت توسط مرجع ثبت  یس ینوره یپذانتشار اعالمیه    یاجازه  :29نکته 

مبلغ را در حین تشکیل شركت    %35سرمایه شركت را خود تعهد نموده و حداقل    % 20حداقل    مؤسسینبرای تشکیل این شركت باید   :30نکته 
 به صورت نقدی تأمین نمایند. 

غیر نقدی باید توسط كارشناس رسمی ارزیابی شود و اسناد مالکیت آن در همان بانکی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز   ی آورده  :31نکته 
 شود. هاشركت اظهارنامه و ضمایم تسلیم اداره ثبت   یه شده است تودیع و گواهی آن به ضمیم

به بیان طرح اساسنامه و مواردی كه باید در آن ذكر شود پرداخته    (سهامی   های شركت قانون  )قانون اصالحی قانون تجارت    8  ی ماده :32نکته 
 . است

 ی سهامی الزامی است. هاشركت و وجود آن در  است  قانون اداره شرکت ت در حکم .ق.ا.ل  8شركت طبق ماده  یاساسنامه  :33نکته 

 . آن به تفکیک الزامی است مقدار نقد و غیر نقد و تعیین   مبلغ سرمایهتعیین  8ماده  5طبق بند  ، شركت یاساسنامه در  :34نکته 

در    سهام ممتاز آن و تعیین تعداد و خصوصیات    اسمیو مبلغ    بانامو    نامبی   تعداد سهامتعیین    8ماده    6بند    ، طبقاساسنامه شركتدر   :35نکته 
 شود.نمیو انتفاعی در اساسنامه قید  مؤسساما تعیین اقسام دیگر سهام از جمله    صورت وجود الزامی است

شركت سهامی عام حداكثر مبلغ   در  .دنظر گیر  دری  دبر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمی اساسنامه    تعیین تعداد سهام  خصوص  در :36نکته 

ی  هاشركت  در . باید متساوی باشد ، مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیهعالوه  به. باشدمی  الیهزار ر 10اسمی سهام 

 اسمی سهام حداكثر ندارد.  مبلغ  ،سهامی خاص

شود می   تعیین  ، شركت  ی اساسنامهدر    مبلغ اسمی هر سهم  ی مطالبه بقیه   ی هر سهم و نحوه  شدهپرداخت مبلغ  باید    8  ی ماده   7بند    طبق :37نکته 

 . باشد  سال  5بیش از مطالبه شود كه این مهلت نباید  ماندهباقی كه باید ظرف آن مبلغ  مدتیو همچنین 
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  را   العادهفوق شركت مکلف است مجمع عمومی    یت مدیره أپرداخت نشود هی  مقرر در اساسنامه ظرف مدت    نشدهپرداخت چنانچه مبلغ   :38نکته 

حق دارد برای تقلیل سرمایه تا میزان    ذینفعی این صورت هر    غیر  در   .دعوت نماید  شدهپرداخت به منظور تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ  

 .به دادگاه مراجعه كند  شدهپرداخت 

 باید در اساسنامه شركت ذكر شود. نحوه انتقال سهاماین ماده   8بند  طبق :39نکته 

در دفتر   بانامانتقال سهام    ثبت  .دنظر گیر  دری  دبر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمی اساسنامه  انتقال سهام    یدر خصوص نحوه  :40نکته 
 .منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی باشد  تواندنمی نقل و انتقال سهام   ،در شركت سهامی عامعالوه  به. سهام شركت الزامی است

 .شودمی  تعیین ، اساسنامه شركتدر و بالعکس   نامبی و  بانام بدیل سهام ت ی طریقه  8 یماده  9بند  طبق :41نکته 

نظر   دری  د بر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمی و اساسنامه    الزامی است  49الی    43در خصوص تبدیل سهام رعایت مقررات مواد    :42نکته 
  . شود در سه نوبت چاپ شودمی   مربوط به شركت در آن نشر   هایآگهی كه    كثیراالنتشاری  ی باید در روزنامه   بانام به سهم    نام بی سهم    تبدیل  .دگیر

 تبدیل و تعویض خَلط نشود.()بحث تبدیل سهام نباید با ورقۀ سهمِ قابل

و    نام تبدیل سهام بی   46تا    44ها را به یکدیگر تجویز كرده است به نحوی كه در مواد  الیحه اصالح، قانونگذار، تبدیل سهام   43به موجب مادۀ  
 بینی نموده است. را پیش تبدیل سهام بانام  47در مادۀ 

ماه نباشد است اما چون    6بار نشر آگهی و مهلتی كه كمتر از  اش كارِ سختی است پس تبدیلش مستلزم سه  نام شناساییاز آنجایی كه سهامِ بی 
 سهامِ بانام، قابلِ شناسایی است پس فقط یک بار نشر آگهی و مهلتی كه كمتر از دو ماه نباشد است.

به شركت و تبدیل ماه به صاحبان سهام برای مراجعه    6روز باشد و از تاریخ اولین آگهی باید حداقل    5بین هر نوبت انتشار باید    یفاصله  :43نکته 
 . سهام مهلت داده شود

سهام او در حکم اموال بالصاحب است ولی در    ،سال مراجعه نکند  10بعد از    سهمصاحب   كهدرصورتی   بانامبه    نامبی در تبدیل سهام   :44نکته 
 . شودنمی صاحب ی اموال بالشود و هیچگاه در زمرهمی  در صندوق شركت نگهداری  صادرشده  بانامسهام  نامبی به   بانامتبدیل سهام 

 .شود  بینیپیش امکان صدور اوراق قرضه باید   8ماده  10بند  طبق  :45نکته 

بر خالف این مقررات    تواندنمی و اساسنامه    الزامی است  71الی    55رعایت مواد    ،مقررات صدور اوراق قرضه در اساسنامه  خصوص  در :46نکته 
دو سال تمام از  :[ 2]شركت به ثبت رسیده باشد و  یكلیه سرمایه :[ 1]اوراق قرضه در صورتی ممکن است كه  انتشار  .دنظر گیر در ی د قانونی، قی

ترتیب دیگری مقرر   تواند نمی به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد و مقررات اساسنامه  ز ین دو ترازنامه آن :[ 3]تاریخ ثبت شركت گذشته باشد و  
 . نماید

  تواند نمی ضوابط    این  .شركت ذكر شود  یبایست در اساسنامه می   شرایط و ترتیبات افزایش و كاهش سرمایه شركت  8  ی ماده  11بند    طبق :47نکته 
 .دنظر گیر  دری دبر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمی و اساسنامه  باشد  198الی   158مخالف مواد 

 . اً تأدیه شده باشدقبلی شركت تمام یامکان دارد كه سرمایه   صورتی  درافزایش سرمایه  :48نکته 

شركت را تا میزان مبلغ    ی نباشد سرمایه  سال  5بیش از  تواند به هیأت مدیره اجازه دهد در مدتی كه  می   العادهفوق مجمع عمومی   :49نکته 

 معینی به یکی از طرق قانونی افزایش دهد. 

الزم جهت شركت در مجامع و اتخاذ تصمیم باید   هایاكثریت و ترتیبات دعوت از مجامع عمومی و   مواقع 14 و  13 و  12 هایبند طبق :50نکته 
  البته .  دنظر گیر در ی  دبر خالف این مقررات قانونی، قی تواندنمی و اساسنامه   باشدنمی قابل كاهش    هااكثریت و این   در اساسنامه شركت قید شود 

 است.  پذیرش قابل مواردی افزایش در 

 .رأی محسوب شود  1سهم    50است اساسنامه شركت مقدار معینی سهام را برای رأی دادن در نظر گرفته باشد مانند آنکه هر    محتمل :51نکته 
 .سهم دارد حق رأی در مجامع را ندارد 40چنین حالتی فردی كه  در

تعیین جانشین برای مدیران   یوهذكر تعداد مدیران در شركت و طرز انتخاب ایشان و مدت مأموریت آنها و نح   8  یماده  15طبق بند   :52نکته 
 شود.می  در اساسنامه شركت ذكر

  دری  د بر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمی و اساسنامه    باشدمی  قانون الزامی  128الی    107در خصوص بند مذكور رعایت مواد   :53نکته 
  بالمانع سال باشد اما تمدید مدت مدیریت ولو كراراً  2بیش از  تواند نمی شود اما این مدت می  مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین  مدت .دنظر گیر

 . است

 .باید در اساسنامه درج شود و اختیارات مدیران  وظایف  ، 8ماده  16بند  طبق :54نکته 
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بر خالف   تواندنمی و اساسنامه  قانون الزامی است  162و    141  ،129  ، 118رعایت مواد    ، در خصوص تعیین وظایف مدیران در اساسنامه :55نکته 
 .دنظر گیر در ی د این مقررات قانونی، قی

صاحبان سهام معتبر است   و محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیم مجامع عمومی فقط در روابط بین مدیران  :56نکته 

 ی سهامی است. هاشركت خصوصیت ویژه مدیران  این.  باشدمی  یکنلمو كان   باطل و در مقابل اشخاص ثالث  

حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوی مسؤولیت علیه مدیران   وجههیچ به   تواند نمی مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی   :57نکته 
 . باشدنمی شركت محدود كند و شرط رفع مسؤولیت از مدیران یا تحدید مسؤولیت مدیران نافذ 

  در .  شودمی  در صندوق شركت بگذارند در اساسنامه مشخص عنوان تضمینتعداد سهامی كه مدیران باید به   ، 8 یماده 17بند  طبق :58نکته 

 الزامی است.  115و   114این خصوص رعایت مواد 

مالکیت آن همچنان متعلق به   البته.  باشدنمی است و قابل نقل و انتقال  با نامسهام   این .  كندمی   تعداد این سهام را اساسنامه تعیین  :59نکته 

 تواند سود آن را دریافت كند. می  مدیر است و سود آن نیز وثیقه نیست و مدیر 
الی   144مواد    رعایت   .شودمی   انتخاب و مدت مأموریت ایشان در اساسنامه ذكر  ی تعیین تعداد بازرسان و نحوه   8  ی ماده  18  بند   طبق :60نکته 
 .د نظر گیر در ی د بر خالف این مقررات قانونی، قی تواند نمی و اساسنامه  در این زمینه الزامی است 147

آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان در اساسنامه شركت   ، 8 یماده  19بند  طبق :61نکته 
 .باید قید شود

 . دنظر گیر در ی دبر خالف این مقررات قانونی، قی  تواندنمیو اساسنامه   الزامی است 138و  137خصوص رعایت ماده  این  در :62نکته 

مجمع عمومی عادی را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب    ، سال مالی مقرر در اساسنامههیأت مدیره باید بعد از انقضای   :63نکته 
 . ترازنامه و حساب سود و زیان شركت دعوت نماید

 نماید.می  موارد انحالل اختیاری شركت و ترتیب تصفیه آن را اساسنامه تعیین   8 یماده  20بند  طبق :64نکته 

 در این خصوص الزامی است.  83تغییر اساسنامه باید در اساسنامه شركت ذكر شود و رعایت ماده  ی نحوه   8 یماده  21بند  طبق :65نکته 

 باشد. می  العادهفوق شركت یا انحالل پیش از موعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی  ی تغییرات در اساسنامه یا سرمایه   :66نکته 

است كه پس از   هاشركت مرجع ثبت  با    نویسی پذیرهاجازه انتشار  جهت تشکیل شركت سهامی عام؛    :تشکیل شرکت سهامی عام  :67نکته 

 كند.می   اظهارنامه و ضمایم آن و تطبیق آن با قانون اجازه آن را صادر  یمطالعه 

عمومی   یباشد و عرضه می   بورسمقررات قانون    ت یبا رعاعمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان    یعرضه :68نکته 
 .این قانون ممنوع است   مفاد تیرعااوراق بهادار به هر طریق بدون 

  ی سینوره یپذ  یاعالمیه   دیی تأنسبت به    ، آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات  م یو ضماسازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار   :69نکته 
 .كنداقدام می 

الزم    یی قانونحهیمطابق ال   بنابراین  . د منتشر كنندید در جرای ه را بای ن اعالمی ، ایسینوره یه پذیاز اخذ مجوز انتشار اعالمن پس یمؤسس :70نکته 
  ی ک یق  یاست كه انتشار از طر  ی گردد بلکه كاف  یراالنتشار آگه یكث  ی ل آن در روزنامه یسهام شركت در زمان تشک  ی سینوره یپذی  ه یست اعالمین

 . د باشدیاز جرا 

  یسی نورهیه پذ ی د اعالمی ق صدور سهام جدیاز طر  هیش سرمایارزا  یدر مرحله ل آن  یی سهام شركت پس از تشکعرضه   یبرا   :71نکته 

 . راالنتشار شركت باشدیكث ید روزنامه یدو حتماً با از آن   یکیراالنتشار منتشر شود كه  یكث یدو روزنامه در  دیباسهام 

باید   :72نکته  در حین  را    %20از    % 35سرمایه شركت را خود تعهد نموده و حداقل    % 100از    %20حداقل    نیمؤسسبرای تشکیل این شركت 
 . بسپارند  سیتأسحساب شركت در شرف  در ،تشکیل شركت

غیر   یآوردهـشود و  می  ـسپرده  سیتأسـ ی نقد در حـساب ـشركت در ـشرف آورده .تواند نقدی یا غیر نقدی باـشدمی  :نیمؤسر ر ی  آورده :73نکته 

 شود.می تودیع در آن سپرده شده است،نقدی  آوردهشود و اسناد مالکیت آن در همان بانکی كه می نقدی توسط كارشناس رسمی ارزیابی

نقد و غیر نقد اما در قانون  ـسهام  .گرفته ـشده بود نظر  در: در قانون ـسابق برای پذیره نویـسان دو قـسم ـسهام  یذارانسررردهی  آورده :74نکته 

ی وجود ندارد و   متی از قانون تجارت چنین نـص الح قـس د اما لزومی ندارد تمام مبلغ مورد    یسـ ینورهیپذاـص تأدیه    نقداً  یسـ ینورهیپذباید نقدی باـش
 .شودمی ذكر یسینورهیپذدر طرح اعالمیه  9ی ماده 11د ی پرداخت وفق بننحوه .شود

شود و قانوناً  می   توانند خریداری كنند ذكری می سینوره یپذفقط حداقل تعداد سهامی كه اشخاص بر اساس    یسینوره یپذی  در اعالمیه  :75نکته 
حداكثر سهم عنوان مثال    به  .سهام وجود دارد  یحداكثرها برای    ییهات یمحدودمحدودیتی برای خرید سهام بیشتر وجود ندارد اما در برخی موارد  
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و    كند  تجاوز  شرکت از نیم درصد سرمایه  نباید    ،تعاونی سهامی عامشركت    زمان تأسیس و طول فعالیت   در  ،شخص حقیقیهر  

و  را دارند  سهامد ده درص حق مالکیت  حداکثرباشند  تعاونی سهامی عام یا   رراییر ملی  ی شرکت تعاونخود   اگر حقوقی  اشخاص 

پنج  حداكثر حق مالکیت    خود  میرمستقیغ متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و    مؤسساتو    هاشركت سایر    ی عن ی  یحقوقاشخاص    ریسا

یک    درصد سهام  20بیش از    تواندینم  حقیقی یا حقوقی اعم از  هر شخص  ی بیمه،  هاشركت خصوص    در  . را دارند  از سهام   ددرص 

 . خواهد بود نیز سهمصاحب درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول  20 . نصابباشد  موسسه بیمه ایرانی را دارا
ــر و یا   :76نکته  ــت كه طی   قرارداد كهعهد پرداخت وجه كامل آن طبق آن و ت  یقانون  یندهینمافرآیند خرید اوراق بهادار از ناش عمل حقوقی اس

باید    سینورهیپذ  جهیدرنت  .ی ـشركت در حدود مبلغ آورده در ـشركت ـسهامی عام ـشریک ـشودقـسمتی از ـسرمایه  نیتأمكند با  می  آن ـشخص تعهد
 .اهلیت داشته باشد و یا از طریق نماینده قانونی وی انجام شده باشد

عام  یسـهام شـركت سـهام  یسـ ینورهیتوانند در پذیم یا دولتی یخصـوصـ  یو اشـخاص حقوق یقیه اشـخاص اعم از اشـخاص حقیكل :77نکته 
ه  ی آنها در اعالم  یرا برا  یط خاصـ یرا محدود كنند و ـشرا  یسـ ینورهیحق در مـشاركت در پذیتوانند اـشخاص ذین میمؤـسسـ   اـصوالً  .مـشاركت كنند

 ند.ین نمایمع یسینورهیپذ

ن عمل یانجام ـشود بنابرا  ی تعهد سرهمورقهبه نام    یـسند  ید با امـضایعام توـسط عموم با  یـسهام  یهاـسهام ـشركت  یسـ ینورهیپذ :78نکته 

م متن قرارداد ورقه تعهد ـسهم مندرجات  یاً در تنظید مکتوب باـشد ثانیاوالً بارا  یز یفاتیاـست تـشر  یعام قرارداد یـسهام ـشركت ـسهام  یسـ ینورهیپذ
نویسان نویسی به پذیرهای است كه در زمان پذیره. ورقۀ تعهد سهام ورقهد گرددیدر متن سند ق  یحه قانونیال  13د به موجب ماده  یمقرر با  یالزام

لیم می ود و در دو حالت، پذیرهتـس ی داریم:  ـش ركت كه به موجب مواد  یره. پذ1نویـس کیل ـش ی برای تـش ادر    15تا   13نویـس ركت ـص کیل ـش قبل تـش
ود؛ می ركت كه به موجب مواد  . پذیره2ـش رمایه ـش ی برای افزایش ـس ادر    180تا   179نویـس ركت ـص رمایۀ ـش کیل و ثبت و تأدیه تمام ـس بعد از تـش
 شود.می

 .باشد یبینمره ترت یراو دا یتعهد سهم چاپ یست ورقهیبرخالف اوراق سهام الزم ن  :79نکته 

  ید وجه و مهر و امـضا ید رسـ یگر با قید  یماند و نـسخهینـسخه از آن نزد بانک م  یک .م گرددید در دو نـسخه تنظیی تعهد ـسهم باورقه :80نکته 
 گردد.یم میس تسلینورهیبانک به پذ

ماه تعهدات پذیره نویسان را رسیدگی نموده و پس از احراز تعهد صحیح   کیحداكثر ظرف    مؤسسین ،نویسیپذیره پس از انقضاء مدت  :81نکته 
 . نمایندمی را دعوت مؤسستعداد سهام تعهدكنندگان را تعیین نموده و مجمع عمومی  ،مؤسسینآن توسط  درصد  35سرمایه اولیه و پرداخت 

كنند   یدگیرس  یسینورهیپذ ج ی به نتا دشدهیتمد ن مدت اید آن پس از پایو در صورت تمد یسینوره یان مهلت پذید پس از پاین با یمؤسس :82نکته 
 . ندی م نمایج آن تنظی در مورد نتا ی گزارش یسینوره یان مهلت پذیخ پایاز تار  ک ماه یظرف و 

ن تعداد ین گزارش و احراز اینکه تمام سرمایه صحیحاً تعهد شده و اقالً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است، مؤسسی م ایپس از تنظ :83نکته 
 باشد. می  خالف واقع جرم  قیتصد .كنندمی  را تصدیق  یسینورهیپذ كنند و می  نویسان( را تعیینپذیرهتعهدكنندگان )سهام هر یک از 

دیق   :84نکته  سـ ،  یسـ ینورهیپذپس از تـص سـ  یاقدام به دعوت مجمع عموم  نیمؤـس سـ   و درند  ینمامی  نیمؤـس ورت امتناع مؤـس ن، الزام آنها به  یـص
ان به  یل ـشركت موجب ورود زیچنانچه امتناع آنها از دعوت مجمع و به تبع آن عدم تـشک  البته  .ـستیر نیپذمجمع مؤـسس امکان ل یدعوت و تـشک

 .اندسان شود، متضامناً مسؤول جبران خسارتینورهیپذ

 .باشدمی   روز  40و حداکثر    10، حداقل  اصوالً  ل جل ه یخ تشکیدعوت مجمع و تار  ین انتشار آیهیب  یزمان   یراصله :85نکته 

انتشار اول  اگر :86نکته    مؤسسین   .ن مجمع حاضر نشودی ا  ی ت جلسه یرسم  یبرا   یمؤسس نصاب قانون  یدعوت مجمع عموم  ین آگه ی پس از 
  یخ جلسه یدعوت با تار   یخ انتشار آگه ی مرتبه دوم و سوم تار  ی هایآگه   در  .مؤسس را دعوت كنند  یگر مجمع عمومید   یتوانند تا دو مرحله یم

 . د فاصله داشته باشدیروز با 20مجمع حداقل 

 .ی غیر نقد آنها امتناع كندو آورده نیمؤسسای مورد تقاضای یمزا رشیب و پذیتواند از تصویمؤسس م یمجمع عموم :87نکته 

  .بمانند   یا در ـشركت باقین مزاینظر كردن از اتوانند فقط با ـصرفیآنها رد ـشده اـست م  یمورد مطالبه  یایكه مزا  ینیا مؤـسسـ یمؤـسس    :88نکته 
هامیر ایغ   در بت به ـس ورت تعهد آنها نـس ایاند باطل منموده  یداریكه خر ین ـص ان مینورهیر پذیگردد و ـس هام آنها را با آوردهیـس نقد   یتوانند ـس
 كنند. یداریخر

ک  :89نکته  هیچنانچه پس از تـش سـ  یدوم مجمع عموم  یل جلـس دن تعهد مؤـس س معلوم گردد به جهت باطل ـش هام   یدارین و عدم خریمؤـس ـس
و ا  یآنها از ـس ان بخشـ ینورهیر پذیـس رما  یـس ركت تأمهیاز ـس ده باقیی ـش سـ  ین نـش کین بایمانده اـست، مؤـس ركت را به مرجع ثبت  ید عدم تـش ل ـش

 .ها اعالم كنندشركت
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كنند و مدیران و بازرسان می   طرح اساسنامه را تصویب نموده و اولین مدیران و بازرسان را انتخاب  ،پس از تشکیل  مؤسسمجمع عمومی   :90نکته 
خواهند    مسؤول  مؤسسین   ، انجام داده باشند و شركت آن را نپذیرد  ای معامله   مؤسسینقبل از تشکیل شركت،    چنانچه .  باید كتباً قبول سمت نمایند

 بود.

مرتبه   ی در مرتبه  حداقل نصف سرمایهدارندگان    حضور  :مؤسسمجمع عمومی    ینصاب اعضا  :91نکته  و در  دوم حضور    یاول 

 . سرمایه  سوم ک یدارندیان حداقل 

 . در جلسه مجمع، رسمیت خواهد داشت آراء حاضر دوسوم تصمیمات با اكثریت : یرییم یتصمنصاب   :92نکته 

  ن ی مؤسسكلیه    مؤسس در مجمع عمومی  در سایر مجامع محتمل است دارندگان برخی از سهام شركت حق حضور و رأی نداشته باشند اما   :93نکته 
 . و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد

 پانصد نفریی كه در زمان تأسیس بیش از  هاشركت برگزاری مجمع عمومی مؤسس برای آن دسته از  ی تعاونی سهامی عام  هاشركت در   :94نکته 
 د. ت مؤسس خواهد بوأ هی از سوی شدههیته بندی و بر اساس طرح اساسنامه سهامدار داشته باشند نیز با بلوک 

 . شودمی  محسوب شدهتشکیل شركت  ،با قبول سمت توسط مدیران و بازرسان  :95نکته 

 ی ران منتخب مجمع عموم ین مدی اول  ی عهده  بر عام،    ی سهام  ی هاثبت آن در شركت   ی م اسناد الزم برا یثبت شركت و تسل  ی تقاضا :96نکته 
 باشد. ین نم یف مؤسسیاند و از وظامؤسس است كه كتباً قبول سمت كرده

ر ی غ   در   . دیها به عمل آشركت خ ارائه اظهارنامه ثبت شركت به مرجع ثبت  ید حداكثر ظرف شش ماه از تار یعام با  یثبت شركت سهام :97نکته 
خ را تقاضا  یعدم ثبت شركت تا آن تار   یصدور گواه  هاثبت شركت توانند با مراجعه به مرجع  ی سان مینوره ین و پذی ک از مؤسسین صورت هر  یا

 كنند.

 .ع شده است ارسال كندیكه وجوه نزد آن تود ی را صادر و به بانک ین گواه ید ا یمرجع ثبت شركت با  :98نکته 

ب شركت  ی ن ترتی رند و بدیاند پس بگرا كه پرداخته   ی توانند با مراجعه به آن بانک مبالغی سان مینورهین و پذی ک از مؤسسیپس از آن هر   :99نکته 
 شود. ی ل نمیتشک

شركت باطل است و قابلیت درخواست بطالن و عملیات    یعنی   ؛است  بطالن ن بی موجب  عدم رعایت ضوابط ثبت شرکت   :100نکته 

 وجود دارد. 

 كند. می  كفایت 20 یمندرج در ماده یالزامی نیست و صورتجلسه  مؤسس تشکیل مجمع عمومی  ، در شركت سهامی خاص :101نکته 

 امضا شده باشد.ن  یهمه مؤس د توسط یی ثبت شركت بااظهارنامه  :102نکته 

 ن امضا شده باشد. ید توسط همه مؤسسیبا  ،شركت ی ا بازرسان قانونیران و بازرس ین مدیاز انتخاب اول ی حاك یاجلسه صورت  :103نکته 

ن  ی را در ایه شركت را شخصاً تعهد كنند زیی سرماد همهین بایعام، مؤسس یسهام یهاخاص برخالف شركت  یسهام یهادر شركت  :104نکته 
 ست. ین مطرح نیر از مؤسسیسهام توسط اشخاص غ  یسینوره یها پذ شركت

 ی ن كنند بلکه آنچه الزامی س آن نقداً تأمیی شركت را در بدو تأسه ی ن تمام سرمایست مؤسسیخاص، الزم ن  یسهام  ی هادر شركت   :105نکته 

  نقد توانند به صورت  ی ن میشركت را مؤسس  یه اسمی سرما  %35بر    مازاد  .نقد است  یشركت با آورده   ی ی اسمه یسرما   %35ن  ی است صرفاً تأم

 . ندیه نمایرا تأد  ماندهباقی ل شركت مبلغ  یخ تشکید ظرف پنج سال از تاری ن صورت بای تعهد كنند كه در ا

  ی ن صورت تمام آورده ی ن كنند كه در ای رنقد تأمیغ   یه را با آورده یسرما  ی مبلغ اسم  درصد  35توانند مازاد بر  ی ن می ن مؤسسیهمچن :106نکته 
 م گردد.یم و تسلیل شركت تقوید در بدو تشکیرنقد بایغ 

ع  ی س تودیبه نام شركت در شرف تأس  ید نزد بانک در حسابین باینقد مؤسس  یعام، آورده   یخاص مانند سهام  یسهام  یهادر شركت   :107نکته 
 م گردد.یران شركت تسلین مدی د به اولیخاص با یسهام شركت دررنقد یغ  یآورده  . ستی ن یرنقد نزد بانک الزامیغ  ی هاع آورده یتود یگردد ول

  این   .باشد  یدادگستر  ینظر كارشناس رسم  اساس   برد  ی عام با  یخاص مانند سهام  یسهام  یهارنقد در شركت یغ   یهام آورده یتقو  :108نکته 
 ست.ین  ین آن مراجعه به دادگاه الزامیی تع ی شود با اتفاق آرا و برا ین میی ن تعی كارشناس توسط مؤسس

اساسنامه موافقت كل ی تصو  ی خاص، برا  ی سهام  یهاشركت در   :109نکته  ب ی عام، تصو  ی سهام  ی هادر شركت  ین الزم است ولی ه مؤسسیب 
ت  ی ر اساسنامه در هر دو شركت با اكثرییتغ ید ولیآیمؤسس به عمل م یمجمع عموم یرسم یحاضر در جلسه   یت دوسوم آرا یاساسنامه با اكثر

 العاده.فوق  یمجمع عموم  ی ی رسمحاضر در جلسه ی ت دوسوم آرا یت اكثررد و منوط است به موافقیگی صورت م

اول  یسهام  یهادر شركت  :110نکته  انتخاب  بازرس  ین مد ی خاص،  و  قانونیران  بازرسان  موافقت همه   یا  به  است  ولی ی مؤسسمنوط  در    ین 
 . دیآی مؤسس به عمل م یمجمع عموم یحاضر در جلسه  ی ت دوسوم آرایعام، انتخاب آنها با اكثر یسهام ی هاشركت

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


!دیارسال کن هارسانامیپ قیتان را از طر درخواست ای  دیبده  امیپ 09352213175به   یحقوق یهاجزوات آزمون افتیجهت در ؛ دکتر مالکریمی 2جزوه حقوق تجارت   

Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

62 
 

ت  ی و با اكثر  یعاد   یعام و خاص، توسط مجمع عموم  یشركت در هر دو شركت سهام  یا بازرسان بعد یران و بازرس  یانتخاب مد :111نکته 
 رد. یگی صورت م  ینسب

 . دارند م ؤولیت تضامنیدهند می  شركت نسبت به كلیه اعمالی كه برای تأسیس شركت انجام مؤسسین :112نکته 

 اند: ل ممنوع یاند از انجام امور ذده یكه به ثبت نرس یعام و خاص تا زمان یسهام ی هاشركت :113نکته 
 شود منوط است به ثبت شركت. ی ع می س شركت تودیتأس ی كه نزد بانک برا یوجوه برداشت  .1

 نام. ی ا بیاند اعم از سهام با نام و اند از صدور اوراق سهام ممنوعدهیكه به ثبت نرس ی ها تا زمانشركت  .2

 اند. موقت سهم ممنوع  ینامه یعام و خاص قبل از ثبت از صدور گواه ی سهام یهاشركت  .3

 . اندا مركب ممنوع یورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده  هرگونهعام قبل از ثبت از صدور  ی سهام یهاشركت  .4

 اند. عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع  ی سهام یاهشركت  .5

و   تعهداتو    مشارکتمیزان    یكننده مشخص شركت است كه   یقسمتی از سرمایه   سهام:  اوراق بهادار در شرکت سهامی :114نکته 

 :منع شود  آن  از است كه ممکن است در برخی موارد سهامدار  رأی حق  ، از مشاركت منظور . صاحب آن استمنارع 

 . مبلغ تعهدشده را كه توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد  مابقی .1

 و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.  بانامخود را به   نامبی موعد مقرر سهام  در .2

 تبدیل نکرده باشد. ی سهم ی موقت سهام را به ورقه موعد مقرر گواهینامه  در .3

 دارد.  یاست كه صاحب آن در شركت سهام یی تعداد سهام نده یاست كه نما  یاقابل معامله ی سهم، سند ورقه  :115نکته 

و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از    می، مستقحداكثر سهم هر شخص حقیقیی تعاونی سهامی عام،  هاشركت در   :116نکته 

 . كند شركت تجاوز نیم درصد سرمایه

رراییر ملی   ی شركت تعاونهرگاه خود    ، سهامدار شركت تعاونی سهامی عام  اشخاص حقوقی ی تعاونی سهامی عام  هاشركت در   :117نکته 

را دارندد  باشند حداكثر حق مالکیت ده درص  یا تعاونی سهامی عام  با تعداد سهامداران مستقیم و    ری. ساسهام  اشخاص حقوقی متناسب 

 . از سهام را دارند د حداكثر حق مالکیت پنج درص خود میرمستقیغ 

 . نامبیاست یا   بانامسهم یا به صورت   :118نکته 

 سهم صاحب ن باشد نام  ی ن چنیاگر ا  یبرگه سهم باشد ول  یبر رو   باناما صرفاً ذكر سهام  یممکن است با اسم شخص باشد و    بانامسهام   :119نکته 
 ن نوع سهام است. ی ت در مورد ای ل مالکیسهام شركت دل . دفترگرددی مدر دفتر سهام شركت ثبت 

 شود.می  در نقل و انتقال سریع آن است و به صرف قبض و اقباض منتقل نام بی مزیت سهم  :120نکته 

 . ان اثبات ادعا آسان استدر این امر است كه در صورت مفقود شدن یا سرقت شدن یا جعل امک بانام مزیت سهم  :121نکته 

معتبر نخواهد بود اما بین طرفین    اشخاص ثالثو    شرکتانتقال سهم بانام باید در دفتر سهام شركت ثبت شود و اال در مقابل   :122نکته 

 . معتبر است

 . در بورس اوراق بهادار وارد شوند و باید سهام خود را به بانام تبدیل نمایند توانندنمی است   نامبی سهامی كه سهامشان  های شركت :123نکته 

سهام شركت و رعایت    در دفتربوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت    بانام   ،كلیه سهامی تعاونی سهامی عام  هاشركت در   :124نکته 

باطل   ، توافقی بر خالف حکم این بند . هر نباید از سقف مقرر تجاوز كند است كه سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره 
 . بالاثر خواهد بود و

حداقل دو نفر از صاحبان امضاء شركت كه اساسنامه   ی و چاپی و دارای شماره ترتیبی بوده و به امضا  متحدالشکلاوراق سهام باید   :125نکته 
 . كند برسدمی   تعیین

  :الزامی است بانامموارد صدور سهام این در  :126نکته 

 . پرداخت نشده باشد نام بیتمام مبلغ اسمی هر سهم  كهمادامی  .1

 . باشدمی  انتقالغیرقابل مفاصا حساب دوره تصدی مدیران  ی تا خاتمه كهمدیران ی وثیقه  سهام .2
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 . محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آنها سهام .3

مزایایی از قبیل قسمتی    ،كه به دلیل ارائه خدمات انجام داده در زمان تأسیس شركت  مؤسسانیسهمی است برای    :مؤسسسهم   :127نکته 

بر سرمایه   اضافه  دارایی  از  یا قسمتی  منافع شركت  تصفیه تخصیص  ی مانده باقی از  در حین  اعالمیه  این .  دهدمی   شركت  آگهی  در  ی  سهام 
 قانون تجارت است.  93ا تصویب مجمع عمومی خاص موضوع ماده امتیازات این نوع سهام ب تغییر .شودبینی می پیش  نویسیپذیره 

در   شركت   العادهفوق یا طبق تصویب مجمع عمومی    شودبینی می پیش  اساسنامه  یا درت كه  .ق. ا.ل  42  ی ماده   موضوع:  سهم ممتاز :128نکته 

تواند درصد معینی از سود  می   امتیازات   این .  شودمی   آن اعطا  ی امتیاز یا امتیازاتی خاص به دارنده   شود و به موجب آن گیری می تصمیم خصوص آن  
  العاده فوقامتیازات این نوع سهم منوط به تصویب مجمع عمومی    تغییر.  یا سود بیشتر یا حق تقدم در طرف معامله شدن یا حق رأی بیشتر باشد

 ز است. دارندگان سهام ممتا 1نصف +  با موافقت

 : سهمی است كه در ازاء اضافه ارزشی كه از سهامداران جدید دریافت و به سهامداران سابق شركت اختصاص داده سهم جایزه :129نکته 

 .شودمی

باید تعداد سهام الزم به موجب اساسنامه را كه برای   مدیران .  باشدمی  این سهام برای تضمین خسارات احتمالی مدیران   :سهام وثیقه :130نکته 

 . ماه اقدام به تهیه آن نمایند  یکغیر این صورت باید ظرف  در . كت مقرر گردیده است دارا باشندرأی دادن در شر

قهراً سهام انتقال یابد یا در اثر افزایش یافتن تعداد سهام الزم، مدیر اقدام به تهیه و سپردن    كهدرصورتیدر صورت عدم تهیه آن و   :131نکته 

 . شودمی  محسوب   م تعفی ، آن به صندوق شركت نکند

تصدی و تصویب ترازنامه در    یو تا پایان مدت مدیریت و ارائه حساب دوره   باشدنمی است و قابل نقل و انتقال    با نامسهام وثیقه   :132نکته 
مالی تصدی مدیر این سهام خود به خود از قید وثیقه    یبا تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره   وماند  می  صندوق شركت به عنوان وثیقه

 . شودمی  آزاد 

 .شودنمی متعلق به مدیران است و جزء وثیقه منظور  ، سود سهام وثیقه :133نکته 

  شركت وكالت در فروش داشته باشد  اگر.  فروش سهام وثیقه برای جبران خسارات مدیران باید از طریق مراجع قضایی انجام شود :134نکته 
 . تواند اقدام به فروش نمایدمی

گردد داده  می   به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف كسی كه بین طرفین معین   نامبیسهم    چنانچه:  سهام  یوثیقه  :135نکته 

گردد و اال از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد  می   مراتب در دفتر سهام شركت ثبت  بانامق.م( و در مورد رهن سهم    772شود )ماده  

 .بود

حق مالکیت نسبت به اموال شركت و    تصرف مالکانه در سهام  حق  سهام جدید،  حق تقدم در خرید  حقوق مالی مربوط به سهام: :136نکته 

 پس از تصفیه. 

از    حق،  و مجامع  در جلسات و حضور  دعوت    شركت در مجامع،   حق  حقوق غیرمالی سهام:  :137نکته  شركت و اقامه    هایحساب اطالع 

 .دعوی

اساسنامه و تصمیمات شركت به مجرد امضاء و خرید ورقه : پرداخت مبلغ اسمی سهم + قبول  تکالیف مربوط به صاحب سهام :138نکته 

 . سهم

بقیه بهای تعهد شده   سهمصاحب در صورتی كه   حقوق ناشی از سهام خود را به اجرا گذارند:   توانندینم در برخی موارد صاحبان سهام  :139نکته 
  مذكور دارندگان سهام  ،  به نرخ رسمی بهره به عالوه چهار درصد در سال  ركردیدخسارت    بر تعلق   عالوه   ،را در مهلت مقرر پرداخت ننمایدسهام  

منظور    های ر یگم یتصمتا در  سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد    گونه ن ی اتعداد    را ندارند و   جامع عمومیمدر    ی رأ   حقّ  حضور و   حقّ
 . در مجامع عمومی را خواهند یافت یرأ حضور و   حقّ و در صورت پرداخت بدهی خود مجدداً نشوند  

 ن شده است. مبلغی كه در اساسنامه برای تعیین سهم معیّ  : مبلغ اسمی سهم :140نکته 

سهامی خاص محدودیتی برای حداكثر مبلغ اسمی وجود   در.  هزار ریال بیشتر باشد  10مبلغ اسمی سهم در شركت سهامی عام نباید از   :141نکته 

 . ندارد

ارزش اصوالً با   این .  شودمی   ترازنامه تعیین   طبقفعالیت شركت و سود و زیان آن و  مبلغ بر اساس میزان    این   :مبلغ واقعی سهم :142نکته 

 توجه به فعالیت شركت در حال نوسان است. 

 شود.می  گر مثل شرایط اقتصادی و تبلیغات تعیینارزش بورسی سهم بر اساس ارزش واقعی و برخی موارد دی :143نکته 
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است  كه   زمانی تا   :144نکته  نشده  پرداخت  اسمی سهم  مبلغ  ورقه سهم    ، تمام  به    نام بی موقت    ی نامه گواهی یا    نام بی صدور  و  است  ممنوع 
 . است  بانامشود و نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم  می   داده بانام موقت  یسهم، گواهینامه  گونهاین تعهدكنندگان 

و انتقال آن هم مثل  است    نامبی است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهم    نامبیدر حکم سهم    نامبی سهم    ینامه گواهی :145نکته 
 است.   نامبی سهام 

منوط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی شركت    تواند نمیسهامی خاص  نقل و انتقال سهام در شركت سهامی عام بر خالف شركت   :146نکته 
 باشد. 

 . ناقل خواهد بود مقامقائم لیه إمنتقلٌ ، در صورتی كه قسمتی از مبلغ اسمی سهم با نام پرداخت نشود :147نکته 

ا اجزاء آن در یآن   یتمامن كه  یی معاست با بهره  وام  ی مبلغاست كه معرف   یای قابل معامله ی قرضه، ورقهورقه  :قرضه   اوراق :148نکته 

  شركت سهامی عام   فقط  ز شناخته شود. ین  ی گری ی قرضه ممکن است عالوه بر بهره حقوق دورقه   برای  .د مسترد گرددیبا   ی نیا مواعد معیموعد  
 تواند اوراق قرضه منتشر كند. می

 شوند.ی شركت محسوب م ب تانکار و فقط  نداشته یدخالت چگونه یی امور شركت هدارندگان اوراق قرضه در اداره  :149نکته 

خ ثبت  یتمام از تار  سال  دو:[  2]شده و    هیتأدشركت    شدهثبت   ه یه سرمایکل  :[ 1]كه  وقتیست مگر  یانتشار اوراق قرضه ممکن ن :150نکته 

 ده باشد. یرس ی ب مجمع عمومیآن به تصو دو ترازنامه :[ 3] شركت گذشته و

 قابل تعویض با سهام(  -2 سهامبه  تبدیلقابل  - 1اوراق قرضه مركب ) - 2اوراق قرضه ساده  - 1: اوراق قرضه دو نوع هستند :151نکته 
تواند پیشنهاد اعطای مجوز صدور اوراق قرضه را به مجمع عمومی دهد و مجمع عمومی در صورت تشکیل با حد  می   ت مدیره أهی :152نکته 

 . كندمی  ت مدیره اجازه صدور اوراق قرضهأو به هی گیریتصمیمنصاب قانونی نسبت به آن 

است كه به موجب قانون    نامییب یا    بانامبهادار   اوراق ی انتشار اوراق مشاركت،اجرایی قانون نحوه   نامه آیین وفق    :مشارکت  اوراق :153نکته 

انتفاعی    -عمرانی    یهاطرحنیاز    مورد  یمالو برای تأمین بخشی از منابع    برای مدت معینیا مجوز بانک مركزی به قیمت اسمی مشخص  

دولت توسط  و    هایشركت .  ..  و  های شهردار  ،دولتی  یهاشركت   ،دولت  خاص  و  عام  منتشر  یهاشركت سهامی  تولید  به  می  تعاونی  و  شود 
 . گرددمی  را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار  یادشده  ی هاطرحدر اجرای  قصد مشاركت كه  گذارانی یه سرما

ممکن   بود كه در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند   ،مشاركت  زمان مدت اسمی و   یمتنسبت قدارندگان این اوراق به   :154نکته 
 . است و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز  یماًمستقو فروش این اوراق  ید خر .است این سود كمتر یا بیشتر از سود سهام شركت باشد

تواند  می  اعالمیِ به مصرف برساند اما در اوراق قرضه ناشر های طرحدر  الزاماًدر اوراق مشاركت، ناشر باید وجوه حاصل از مشاركت را  :155نکته 
 . داند وجوه حاصله را مصرف كندمی  به صالحدید خود و در هر زمینه اقتصادی كه الزم 

 شود.می  کس وجوه حاصل از اوراق قرضه به شركت ناشر تملیکبرع  آیدنمی وجوه حاصل از اوراق مشاركت به مالکیت شركت در   :156نکته 

شود اما اوراق می   مشاركت حاصل   زمان مدت اوراق مشاركت سود مشخص ندارند بلکه بر اساس قیمت اسمی و در نتیجه اجرای طرح و   :157نکته 
  و ربوی   غیرشرعیطرف شورای نگهبان    بودن سود از باشند و به همین دلیل یعنی قطعی می   قرضه در زمان انتشار دارای سود معلوم و مقطوع

الیحۀ اصالح( با نظر شورای نگهبان متروک است با این وجود الزم است    71تا    51در حال حاضر، مواد مربوط به اوراق قرضه )مواد    شناخته شد.
 مطالعه شود چون امکان طرح سؤال ازش وجود دارد. 

هم در سهامی   اوراق مشاركت قانون نحوۀ انتشار    1مادۀ  داند ولی  م مجاز می، اوراق قرضه را فقط در سهامی عاالیحۀ اصالح  51مادۀ   :158نکته 
 داند. های دولتی را مجاز در صدور اوراق مشاركت میها، شركت عام، هم سهامی خاص، تعاونی، شهرداری 

قانون    3و  2طبق مواد  ای است كه معرفِ مبلغی وام )با بهرۀ معیّن( است ولی  معامله ورقۀ قرضه، ورقۀ قابل   اصالح   یحۀال   52  ۀمادطبق   :159نکته 
باشد. ضمن  الحساب می نامی است كه معرفِ مشاركت )شراكت( آن هم با سود علی ، اوراق مشاركت ورقۀ بانام یا بی انتشار اوراق مشاركت  ۀنحو

 مشاركت حتماً باید نزد بانک، پرداخت اصل و سودش تضمین شود.اینکه بر خالف اوراق قرضه، اوراق 

هم اوراق مشاركت در    اوراق مشاركتقانون نحوۀ انتشار   6مادۀ به موجب هم اوراق قرضه و  الیحه اصالح 56به موجب تبصرۀ مادۀ  :160نکته 
 صورتی كه به قطعات تنظیم شود باید مساوی باشد. 

در اوراق مشاركت، هم   اوراق مشاركتقانون نحوۀ انتشار    6مادۀ  به موجب  راق قرضه و  در او  الیحه اصالح  71تا    61به موجب مواد   :161نکته 
 تبدیل به اوراق سهام باشند.تعویض با اوراق سهام یا قابل توانند قابل اوراق قرضه و هم اوراق مشاركت می 

شود یعنی افزایش سرمایه قطعی  افزایش سرمایه نیز تصویب می  زمان با صدور )مقارن با صدور(هم : ورقۀ قرضه یا مشاركتی است كه تعویض
 تواند اوراق خود را با ورقۀ سهام تعویض كند. در صورت تمایل در سررسید می  64است، حال صاحب ورقه طبق مادۀ 
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ه را صادر كند، پس افزایش  زمان با صدورِ آن اجازۀ افزایش سرمایای است كه شركت، هم تبدیل، ورقه : ورقۀ قرضه یا مشاركتِ قابلتبدیل
 ، احتمالی است و نه حتمی. بر خالف تعویضسرمایه در این حالت 

 حقّ تقدّم و حقّ رُجحان منتفی است.  تعویضنسبت به سهام قابل ، بانام بوده و قابل تأمین و توقیف نیست و  تعویضورقۀ قرضۀ قابل 
 ( و عملش، عمل تجاری نیست. 53دۀ صاحب اوراق قرضه یا مشاركت، حقّ دخالت در شركت نداشته )ما 

 شوند اما دارندگان اوراق مشاركت همانگونه كه از نام آن معلوم است، شریک شركت می   دارندگان اوراق قرضه، طلبکار شركت محسوب :162نکته 
 . ناشر( ۀ سسؤشریک مدنی با م) باشندمی

شود ولی در اوراق قرضه، تضمین اصل و سود بستگی به  می   الزاماً تضمین  الحسابعلیدر اوراق مشاركت، بازپرداخت اصل و سود   :163نکته 
 . تواند تضمین بدهد یا ندهدمی  صالحدید ناشر دارد كه

  ی ها طرح دولتی است كه فهرست آنها در  عمرانی یهاطرح آن بخش از   بودنانتفاعی منوط به  ،انتشار اوراق مشاركت توسط دولت :164نکته 

 . خواهد شدمشخص درج   با عالمت ،عمرانی مربوط به قوانین بودجه سنواتی

انتشار اوراق مشاركت    3  ی ماده  بر اساس  :165نکته   بینی یش پدولت به میزانی كه در قوانین بودجه ساالنه كل كشور    از طرف قانون مزبور 
 . بود  خواهد شود مجاز می

 . العادهو فوق   یمؤسس، عاد  باشند:می  شركت سهامی سه قسم یامع عموممجاركان اجرایی یا   :166نکته 

و با   شودمی  و پذیره نویسان و قبل از ثبت شركت تشکیل مؤسسین اجتماع این مجمع از   است كه مؤسسمجمع عمومی اولین ركن،  :167نکته 
 دهد.می  تشکیل شركت این مجمع، موجودیت خود را از دست 

 :مؤسسوظایف مجمع عمومی  :168نکته 

 و تأدیه مبالغ الزم  نویسی پذیره و تصویب آن و احراز    مؤسسین به گزارش    رسیدگی .1

 طرح اساسنامه و اصالح آن  تصویب  .2

 های شركت در آن منتشرآگهی   تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی   شركت كه  كثیراالنتشاراولین مدیران و بازرسان و روزنامه    انتخاب   .3
 .شودمی

نظر  مؤسس    ید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومین بایداشته باشند مؤسس  رنقدی غی  ن آورده ی ا چند نفر از مؤسسیک  یهرگاه   :169نکته 

ار مجمع  یاقدامات خود در اخت  جزء یزارش و آن را    جلب رنقد  یغ   ی هاآورده  ی اب یارزرا در مورد    یوزارت دادگستر  ی كارشناس رسم  یکتب

ی گزارش مزبور به مجمع  مه یآن به ضم  هیتوج د  یمطالبه كرده باشند با  ییا یمزاخود    ی ن برا یكه مؤسس  یصورت   در   . مؤسس بگذارند  یعموم

 م شود.یمؤسس تقد

كه تعهد   ی رنقد یی غ م آوردهیكه تقو ی در موقع اند كرده خود مطالبه  یبرا   ی خاص ی ا یكه مزا ی ک انر نقد و  یی غ آورده   دارندیان :170نکته 

  ث حد یاز حاست    ی كه موضوع مذاكره و رأ   ی رنقدیغی ه یو آن قسمت از سرما  ندارند   ی حق رأاست   یآنها موضوع رأ  یا یا مزای اندكرده

 . منظور نخواهد شده شركت  ینصاب جزء سرما

 . و پذیره نویسان حق حضور و رأی دارند و هر سهم یک رأی دارد مؤسسینكلیه  ،مؤسسدر مجمع عمومی   :171نکته 

كند اما در این  می  كفایت  20  ی مندرج در ماده  ی الزامی نیست و صورتجلسه مؤسسدر شركت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی  :172نکته 

 غیر نقد الزامی است.  هایآورده برای   رسمیشركت نیز جلب نظر كارشناس 

برا   یسهام  ی هادر شركت  :173نکته  اساسنامه، موافقت كل ی تصو  یخاص  است ولی ه مؤسسیب  ب  ی عام تصو  یسهام  ی هادر شركت  ین الزم 
ت  ی ر اساسنامه در هر دو شركت با اكثرییتغ ید ولیآیمؤسس به عمل م یمجمع عموم یرسم یحاضر در جلسه   یت دوسوم آرا یاساسنامه با اكثر

 العاده.فوق  یمجمع عموم  ی ی رسمحاضر در جلسه ی ت دوسوم آرا یرد و منوط است به موافقت اكثریگی صورت م

انتخاب اول  یسهام  یهادر شركت   :174نکته  بازرسان قانونیران و بازرس  ین مدیخاص،  به موافقت همه   یا  در   ین ولیسی مؤسمنوط است 
ا  یران و بازرس  یمد  انتخاب  .دیآی مؤسس به عمل م  یمجمع عموم  یحاضر در جلسه   ی ت دوسوم آرای عام انتخاب آنها با اكثر  یسهام  ی هاشركت

 رد. یگی صورت م  یت نسبی و با اكثر یعاد  یعام و خاص توسط مجمع عموم یشركت در هر دو شركت سهام ی بازرسان بعد

برای شركت حادث شده و نیاز به   ای العادهفوق شود كه به صورت  می  برای رسیدگی به اموری تشکیل  :العادهروق مجمع عمومی    :175نکته 

 مجمع دارد. و تغییر در اساسنامه یا اصالح آن در  گیریتصمیم
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 : وظایف این مجمع عبارت است از  :176نکته 

 و اصالح اساسنامه  مواد اساسنامه تغییر .1

 در سرمایه شركت از طریق افزایش یا كاهش سرمایه  تغییر .2

 قبل از موعد  انحالل .3

 دادن سهام ممتازه  ترتیب .4

 مجوز به هیأت مدیره برای صدور اوراق قرضه  اعطاء  .5

 شركت سهامی عام به خاص تبدیل .6

 و بالعکس   نامبیبه   بانام تبدیل سهام  تصویب  .7

تابعیت شركت را تغییر دهد و یا تغییری در اساسنامه ایجاد كند كه باعث افزایش تعهدات سهامداران شود مگر   تواندنمی این مجمع   :177نکته 
ایشان منجر    شدهشناخته به محروم شدن سهامداران از حقوق    تواندنمی تغییر در اساسنامه    ضمناً سهامداران شركت باشد    ی آنکه با تصویب همه

 .شود

  ،كه حق رأی دارند و اگر این حد نصاب حاصل نشد بیش از نصف سهامی اول حضور دارندگان   یدر مرتبه  :حد نصاب حضور :178نکته 

 . سهامی كه حق رأی دارند برای رسمیت جلسه الزامی است  سومیک بیش از دوم حضور دارندگان   یدر مرتبه 

 . در جلسه رسمیت دارد آراء حاضر  دوسوم اکثریت با  العاده فوق مجمع عمومی  تصمیمات : ییریتصمیم حد نصاب  :179نکته 

دارد مگر اموری كه در صالحیت    گیریتصمیم وظایف این مجمع عام است و نسبت به كلیه امور شركت حق  مجمع عمومی عادی:   :180نکته 

رد،  موارد مقرر شده ضرورتی ندا  ر كه تشکیل آن جز د  العادهفوق و بر خالف مجمع عمومی  باشد  می   شركت  العادهفوق و    مؤسسمجامع عمومی  
 اجباری است.  بار یک تشکیل مجمع عمومی عادی سالی 

معامالت موضوع    تصویب   و نصب مدیران،  عزل   رسیدگی به حساب سود و زیان و تصویب ترازنامه،  :وظایف مجمع عمومی عادی  :181نکته 

 ... و تقسیمقابلتقسیم سود و اندوخته   ،129ماده 

هر دوم با حضور    یكه حق رأی دارند و در مرتبه   بیش از نصف سهامی اول حضور دارندگان    ی مرتبه   در  حد نصاب حضور: :182نکته 

 كه حق رأی دارند.   عده از سهامدارانی

آراء حاضر در جلسه رسمیت دارد مگر در خصوص انتخاب    یک   ی نصف به عالوهتصمیمات با اكثریت  :  ییریتصمیم حد نصاب   :183نکته 

 حاكم است.  اکثریت ن بیمدیران و بازرسان كه  

ق ید از طریدهد بای ل جلسه میساالنه تشک  ی عاد  ین مجمع عمومی ل اولیالعاده شركت كه از قبل از تشکفوق   ین مجمع عمومیاول :184نکته 
  شده تعیین راالنتشار  یكث  یروزنامه   .2  مؤسس  یتوسط مجمع عموم  شدهتعیین راالنتشار  یكث  یروزنامه   .1ر دعوت شود:  یز  یدر دو روزنامه   ینشر آگه 

 توسط وزارت فرهنگ 

عموم :185نکته  تشک  یمجامع  از  بعد  اولی كه  عمومیل  مجمع  تشک  یعاد  ین  میساالنه  جلسه  طری ل  از  آگه یدهند،  نشر  روزنامه   یق    ی در 
 ن خواهد شد.یی تع یعاد  یتوسط مجمع عموم شدهتعیین راالنتشار یكث

 ، توانند از هیأت مدیرهمی   (%20)  شركت سهام    پنجمیکدارندگان حداقل    :تشکیل مجمع عمومی به دعوت صاحبان سهام :186نکته 

 . تقاضای تشکیل مجمع عمومی را نمایند

بازرس یا بازرسان توانند دعوت مجمع را از  می   كنندگان درخواست مجمع را تشکیل ندهد،    روز   20ظرف  چنانچه هیأت مدیره حداكثر   :187نکته 

 . شركت تقاضا نمایند

توانند مستقیماً و به شرط رعایت كلیه  می   مجمع را تشکیل دهند در غیر این صورت صاحبان سهام  روز  10ظرف  بازرسان مکلفند   :188نکته 

 . اقدام به تشکیل این مجمع كنند ،تشریفات دعوت و قید عدم اجابت هیأت مدیره و بازرسان در آگهی

روز باشد مگر در دو    40و حداكثر    10د حداقل  یآن با  ی ل جلسه یخ تشک یدعوت مجمع و تار  یخ انتشار آگه یتار ن  ی ب  ی زمان  ی فاصله  :189نکته 
 حالت: 
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  مؤسسین   . ن مجمع حاضر نشودیا   یت جلسه یرسم  یبرا   یمؤسس نصاب قانون  یدعوت مجمع عموم  ین آگه ی پس از انتشار اول  چنانچه   .1
خ  یدعوت با تار یخ انتشار آگه یی دوم و سوم تارمرتبه  یهای آگه  در .ؤسس را دعوت كنندم یگر مجمع عمومید یتوانند تا دو مرحله یم

 د فاصله داشته باشد. ی روز با  20مجمع حداقل  یجلسه 

بار    ی ن مجمع برا ی رد ایرا نپذ  هاآن رنقد  یغ   یهاا آورده ین  یمؤسس  یمطالبه شده از سو  یا یمؤسس، مزا  یكه مجمع عموم  یصورت  در  .2
 ن مورد یک ماه است. ی مؤسس در ا یدوم مجمع عموم یل جلسه یتشک یبرا   یی زمانفاصله  حداكثر .ل جلسه دهدید تشکیدوم با 

 باید این موارد ذكر شود:  یه مجامع عمومی دعوت كل یدر آگه  :190نکته 

 ل باشد.( یا تعطیو  ی ركاریمجمع ممکن است روز غ  یل جلسه یزمان تشکساعت )د روز و یمجمع با ق ی ل جلسه یتشک تاریخ .1

 ل جلسه یق محل تشکیدق نشانی .2

 مجمع  یجلسه  دستور .3

  یعنی   . ، یک منشی و دو ناظر استرئیسمركب از چهار عضو اداره گردد كه شامل یک    ای رئیسه د تحت نظر هیأت  یه مجامع بایكل :191نکته 
 گردد. ی ز منحل مین رئیسه افتن مجمع هیأت  یان  یاند و با پامجامع موقت  رئیسه   هیأت .ل گرددیتشک رئیسهک هیأت  ی د یهر مجمع با  ی برا

  ی ت نسبی نیز با اكثر  منشی  .انتخاب شوند ی ت نسبی ن سهامداران حاضر در مجمع با اكثری د از بیه مجامع بایشه در كلیناظر هم ی اعضا :192نکته 
مجمع عمومی در موارد خاص به درخواست و دعوت   كه یدرصورت استثنائا .سهامداران باشدر از  یا غ یتواند از بین سهامداران می  شود وی انتخاب م
 ن صاحبان سهام انتخاب شود. ی د از بیز با ین  یحه( منشیال  96پنجم سهام شركت دعوت شده باشد )ماده ک یدارندگان 

نده از همان یحضور خود سهامدار است و نما  ی به منزله   سهمصاحب   ی نده یاحضور نم  ی سهام  یهاشركت   یه مجامع عمومی در كل :193نکته 
تواند  ی ی سهامدار حاضر در مجمع منده ینما  ن ی ؛ بنابراگرددی از آن برخوردار م  ی برخوردار است كه خود سهامدار در صورت حضور شخص  یحقوق

 .انتخاب گردد  سهیرئبه عنوان عضو ناظر هیأت  

شود و در مركز ی م میک نسخه تنظیمجامع اصوالً در    ی جلسهصورت   .گرددمی   میتنظ  جلسه صورت مات مجامع،  یاز مذاكرات و تصم :194نکته 
 . شده است ی در دو نسخه الزام جلسهصورت م  یكه تنظ یی گردد مگر در موارد استثنای م یشركت نگهدار 

 بنابراین   .برسد رئیسههیأت  یه اعضای امضاء كلد به  یشود و بایم می مجمع تنظ رئیسههیأت   یمجامع توسط عضو منش جلساتصورت  :195نکته 
 ست. ی ره شركت الزم نیمدهیأت  ی ن اعضا ی ندگان آنها و همچنیا نمایمجامع توسط سهامداران حاضر در مجمع  جلساتصورت امضاء 

ی دوم جهت شود و نسخه ی م  ی آن در مركز شركت نگهدار  یک نسخه ی م گردد كه  ید در دو نسخه تنظیبا  جلسهصورت در برخی موارد   :196نکته 
 گردد.یم می ها تسلثبت به مرجع ثبت شركت 

 : از  اندعبارت  برای ثبت ارسال شود هاشركتتصمیماتی كه باید به مرجع ثبت   :197نکته 

 مدیران و بازرسان  انتخاب  .1

 ترازنامه  تصویب  .2

 یا افزایش سرمایه و تغییرات در اساسنامه  كاهش  .3

 تصفیه آن  ی شركت و نحوه انحالل .4

باشند اداره  ی ا بعضاً قابل عزل مین صاحبان سهام انتخاب شده و كالً  یكه از ب  یا رهیأت مد ی له هیبه وس  یسهام  شركت  مدیره:هیأت   :198نکته 

 باشد.  پنج نفر کمتر د از ی نبا یعموم ی سهام هایشركت ره در یأت مدی ه یی اعضا عده  .خواهد شد

نفر را   2است )البته برخی اساتید    نفر   3  خاصو در سهامی    نفر  5حداقل  شركت سهامی عام    در  اعضاء هیأت مدیره:  یعده  :199نکته 

 . دانند(می  نیز صحیح 

مجمع عمومی عادی شركت است و همین    یعهده   برت مدیره  أهی  یاعضا   تعیین .  ت مدیره باید از سهامداران شركت باشندأهی  ی اعضا :200نکته 
 . مجمع حق عزل آنها را دارد

 . حداكثر دو سال است و قابل تمدید است ،مدیران مدت مدیریت  :201نکته 
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شخص حقوقی كه به نمایندگی از شخص حقوقی در هیأت مدیره حضور دارد همان وظایف و اختیارات شخص حقیقی را    ینماینده  :202نکته 
 . دارد

غیر   در  .این نماینده توسط شخص حقوقی عضو هیأت مدیره قابل عزل است به شرط اینکه جانشینی را كتباً به شركت معرفی كند  :203نکته 
 شود.می  این صورت غایب محسوب 

افرادی كه حکم ورشکستگی آنها صادر شده و محجورین + افرادی كه به جهت ارتکاب   ز مدیریت شرکت: اشخاص ممنوع ا  :204نکته 

 محرومیت از حقوق اجتماعی.  در مدت اند شده در حکم آن از حقوق اجتماعی محروم  جرائمدر امانت كالهبرداری یا  خیانت  سرقت،

  مدیرعامل سمت    هاتعاونی ی تجاری غیر از  هاشركت در    توانندنمی  جمهور و معاونان وی و وزیران و كارمندان دولت  رئیس همچنین   :205نکته 
 و مدیریت داشته باشند. 

 را داشته باشند. هاشركت ت مدیره و مدیریت عامل أعضویت در هی  توانندنمی سردفتران و دفتریاران نیز  :206نکته 

ولی به تقاضای هر ذینفع و از طرف دادگاه  در مقابل اشخاص ثالث معتبر است    اندبوده اعمال و اقدامات مدیرانی كه ممنوع از مدیریت   :207نکته 
 قابل عزل است. 

برای موارد اضطراری است و در صورت عزل مدیر، مجمع    البدلعلیت مدیره، اختیاری است و اعضای  أ هی  البدلعلیانتخاب عضو   :208نکته 
 من عزل، مدیر دیگری انتخاب كند. موظف است ض

 صاحبان سهام و    مدیران محدود كردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع عمومی فقط در روابط   :209نکته 

 .شودمی  یکن محسوبلممعتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن 

 : وظایف و اختیارات هیأت مدیره :210نکته 

 و تعیین حدود اختیارات وی  مدیرعاملانتخاب   هیأت مدیره/ رئیسو نایب  رئیس انتخاب  .1

 141و  138و  91مجامع عمومی در مواعد مقرر در مواد  دعوت .2

 (243و   233و   137مواد ) عادیشركت و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی  هایحساب  تنظیم .3

 ( 167ماده  یو تبصره  189و   156و  71و  61 موادگزارش و ارائه به مجمع عمومی ) تهیه .4

 129معامالت مذكور در ماده  تجویز .5

 140قانونی ماده   ی از سود خالص شركت به عنوان اندوخته بیستمیک نمودن  موضوع  .6

 ها شركت عملی نمودن افزایش سرمایه و اعالم آن به مرجع ثبت  (،  162ماده  )  العاده فوق افزایش سرمایه از مجمع عمومی    تقاضای   .7
 ( 181ماده ) نویسان به تعهدات پذیره  رسیدگی ، (163ماده )

 ( 192ماده ) سرمایه آگهی مربوط به كاهش سرمایه قبل از اقدام به كاهش اختیاری  انتشار  .8

 ( 204ماده ) شركت امر تصفیه  .9

 شود. می  با حضور بیش از نصف اعضای هیأت مدیره جلسات تشکیل : نصاب تشکیل جل ات هیأت مدیره :211نکته 

 .شودمی  تصمیمات با اكثریت آراء حاضرین اتخاذ : ییریتصمیم نصاب   :212نکته 

 . تنظیمی باید به امضاء اكثریت مدیران حاضر برسد جلساتصورت در جلسات هیأت مدیره   :213نکته 

شود و مسؤولیت كیفری و مدنی می  قید  جلسهصورت ن در  مدیرانی كه با تصمیمات اتخاذی در جلسات مخالف باشند نظر مخالفشا :214نکته 
 .شودمی  تخلفات هیأت مدیره از مدیر مخالف رفع 

متناسب با ساعات   ،ا اجرتیحضور  حق .شودی ن میی تع یعاد یحق حضور توسط مجمع عموم ره:یمد هیأت  ی اعضا الزحمه حق  :215نکته 

  یمثال درصد   ین نشده باشد برا یی حق حضور به صورت مقطوع تع  چنانچه  .مقطوع باشدد  یشود و بای ن مییره تعیمدهیأت   یحضور اعضا در جلسه 
 المثل هستند. ران مستحق اجرت ین صورت مد یشركت باشد، قابل مطالبه نخواهد بود و در ا  تقسیمقابل ا یاز سود خالص 

ی كه می :216نکته  د. باید توجّل.ا.ق.ت می 241و   134با لحاظ مواد   ،توان برای هیأت مدیره در نظر گرفتحقوق و پاداـش ی  باـش ت پاداـش ه داـش
مت  یحه قانونیال 241توان برای هیأت مدیره در نظر گرفت مطابق »قانون اـصالح ماده  كه می ت: یاـصالح قـس رح اـس   از قانون تجارت« بدین ـش
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رای»با رعا بت مع  ]الیحه اـصالح[  134ط مقرر در ماده یت ـش ود خالص    ینینـس ال مالاز ـس ركت كه ممکن اـست جهت پاداش ه  یـس ره یأت مدیـش
كه در همان   یخاص از شش درصدِ سود یسهام  یهاعام از سه درصد و در شركت  یسهام  یهاد در شركتیچ وجه نبایدر نظر گرفته شود، به ه

  یو   ۀیک سال حقوق پایاز معادل    موظفهر عضو    یبراتواند  ین پاداش نمیسال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز كند. در هر حال ا

كه مخالف با مفاد  یمیـشتر باـشد. مقررات اـساـسنامه و هرگونه تـصمیره بیأت مدیموظف ه  یاز حداقل پاداش اعـضا  رموظفیغهر عـضو   یبراو  

ـستند و تابع حکم یره نیمدأت  ین ماده در خـصوص پاداش هی، مـشمول مقررات ایدولت  یهاـشركت  -1تبـصره   ن ماده باـشد، باطل و بالاثر اـست.یا
 ...« باشندمی 1386.7.8ات كشوری مصوب ت خدمیریقانون مد 78مقرر در ماده 

  یندگ یا به نمایتواند اـصالتاً  ینم یچ فردیه: »...  از قانون تجارت یاـصالح قـسمت  یحه قانونیال  241قانون اـصالح ماده  2بـصره  وفق ت :217نکته 
اـست   یردولتیغ  یا مؤـسـسات عمومیا نهادها  یه آن متعلق به دولت  یاز ـسرما  یا بخشـ یک ـشركت كه تمام یش از  یزمان در بهم  یاز ـشخص حقوق

مت مد و هیرعامل یبه ـس ترداد وجوه دریأت مدیا عـض ود. متخلف عالوه بر اـس ركت، به پرداخت جزا  یافتیره انتخاب ـش معادل وجوه   ینقد  یبه ـش
 شود«.یمذكور محکوم م

  نموده تفویض  به وی  در حدود اختیاراتی كه توسط هیأت مدیره  و  شود  می   توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب  مدیرعامل:  مدیرعامل  :218نکته 

تواند بیشتر از یک نفر  ، می تواند غیر سهامدار باشدمدیرعامل می   شود و از طرف شركت حق امضا دارد.می  محسوب  شرکت  ینماینده٬است

 باید شخص حقیقی باشد.  حتماً و  به تودیع سهام وثیقه ندارد نیاز   .باشد

 . شودمی  توسط هیأت مدیره تعیین  ، وی الزحمهحق و مدت تصدی وی و  مدیرعاملحدود اختیارات  :219نکته 

 اعمال   به عذر عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آنها،  توان نمیاقدامات و اعمال مدیران در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و   :220نکته 
 . ایشان را غیر معتبر دانست

مسؤولیت    این(  142در صورت تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شركت )موضوع ماده    :مدیران  اشتراکیم ؤولیت انفرادی یا   :221نکته 

علیت بین ضرر وارده و فعل    یو وجود رابطه   بارزیان مسؤولیت یعنی وجود ضرر و فعل    گانه سه شود كه اركان  می  و در صورتی ایجاد شود  ی  ایجاد 
 مدیران وجود داشته باشد.  بارِزیان 

است كه در اثر تخلفات    صورتی   در و    ( 143صورت ورشکستگی شركت )موضوع ماده    در   : مدیران  تضامنیم ؤولیت انفرادی یا   :222نکته 

 مدیران، شركت دچار ورشکستگی شود یا دارایی شركت برای پرداخت قروض آن كافی نباشد. 

غیر این صورت    در  .كی تا زمانی است كه شركت ورشکست نشده یا دارایی آن برای پرداخت قروضش كافی باشدمسؤولیت اشترا :223نکته 
 . مسؤولیت تضامنی است

 ا سهام شركت را دار   (%20)  پنجمیک از سهامداران كه حداقل    ایعده   ،طرح دعوای حقوقی علیه مدیران یا مدیرعامل  خصوص  در :224نکته 

هیأت مدیره اقامه دعوی نمایند و در صورتی    ی یا تمام اعضا   رئیس خود علیه  ی شركت یا از طرف شركت و به هزینه توانند به نام  می  ٬باشندمی
،  بهمحکوم طرح دعوی از مبلغ    ی دادرسی محکوم شده و هزینه  های هزینه كه در دعوی پیروز شوند خواندگان دعوی به جبران خسارت و پرداخت  

 .شودمی  كنندگان پرداختبه اقامه 

 . كنندگان دعوی وجود ندارددر خصوص طرح دعوی كیفری محدودیتی از نظر اقامه   :225نکته 

 :شوندمی معامالت مدیران با شركت مشمول كنترل است كه به دو دسته تقسیم  :226نکته 

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(.   132موضوع ماده ) است كه مطلقاً باطل   معامالتی .1

 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت(.  131تا  129موضوع مواد )هستند  ابطالقابل كه   معامالتی .2

  جلسه صورت طبق    ، و در سهامی خاص در صورت عدم تشکیل مجمع فوق  مؤسس انتخاب اولین بازرسان شركت با مجمع عمومی   :227نکته 
 است.   20ماده 

 . باشدمی  بازرسان با مجمع عمومی عادی ی لزحمهاحق بازرسان بعدی با مجمع عمومی عادی خواهد بود، تعیین و عزل انتخاب  :228نکته 

بازرسان  :229نکته  باشدمی   تعداد  متعدد  یا  واحد  انتخاب  بازرسان .  تواند  استمی  ساالنه  بالمانع  آنان  مجدد  انتخاب  و  بازرس    انتخاب.  شوند 
 ، اجباری است. البدلعلی

 . خاب نمایدمرجع عزل بازرسان مجمع عمومی عادی است به شرط آنکه جانشین آنها را نیز انت  :230نکته 

به سمت بازرسی منصوب   توان نمیرا    اندشده از حقوق اجتماعی محروم    111مذكور در ماده    جرائم  یمحجورین و افرادی كه به واسطه  :231نکته 
 .كرد
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به بازرسی منصوب نمود   توان نمیاول و دوم را نیز    یسببی و نسبی آنها تا درجه سوم از طبقه   ی شركت و اقربا  مدیرعاملمدیران و   :232نکته 
 . نمایندمی  اشخاصی كه از اشخاص مذكور موظفاً حقوق دریافت به عالوه 

  انتخاب  .ف خود عمل كنندین قانون به وظایا   بر طبقكند تا  ی انتخاب م  ا چند بازرسیک  ی  هر سالدر    ی عاد  یمجمع عموم :233نکته 

 است.  بالمانع ا بازرسان یمجدد بازرس 

 د. یز انتخاب نماین آنها را نی آنکه جانش به شرطكند  عزلا بازرسان را  یتواند بازرس  ی در هر موقع م ی عاد یمجمع عموم :234نکته 

ا  ی ط یا سلب شرایا استعفاء یا فوت یت ی ز انتخاب كند تا در صورت معذورین البدلی عل ا چند بازرس  یک ی دیبا  یعاد یمجمع عموم :235نکته 

 دعوت شوند.  یف بازرسی جهت انجام وظا یا بازرسان اصلیعدم قبول سمت توسط بازرس  

 : وظایف بازرسان :236نکته 

 روز  10سهامداران در عرض  پنجمیک مجمع عمومی به درخواست   تشکیل . الف 

 اعالم تخلف مدیران به اولین مجمع عمومی و اعالم جرم به مراجع قضایی .ب

عملکرد مدیران و حساب سود و زیان و ترازنامه و اظهارنظر در خصوص    یدوره  حسابصورت اظهارنظر در خصوص صحت صورت دارایی و  .ج
 .دهندمی  صحت اطالعاتی كه مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار 

با دریافت :237نکته  از    تصویب صورت دارایی و ترازنامه توسط مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان یا  گزارش بازرسانی كه ممنوع 
 . ، اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط استاندبوده بازرسی 

 . توانند از نظر كارشناسان استفاده نمایند به شرط آنکه كارشناسان را به شركت معرفی نموده باشندمی   بازرسان در صورت لزوم :238نکته 

 را در آن قید نمایند.  نظرشان اختالف ئه دهند اما باید موارد  بازرسان در صورت تعدد باید گزارش واحدی را به مجمع ارا :239نکته 

 . خسارت است ی با شركت یا به حساب شركت مستقیم یا غیرمستقیم معامله كنند و ضمانت اجرای آن مطالبه   توانندنمی بازرسان  :240نکته 

 است.  ی عاد  یمجمع عموم ی بازرس با الزحمهن حق ییتع :241نکته 

 شود.  نفعیذم یرمستقیا غ ی م یرد به طور مستقیگی ا به حساب شركت انجام میكه با شركت  یتواند در معامالتی بازرس نم :242نکته 

 مسؤولیت بازرسان در مورد اقدامات خود در برابر شركت و اشخاص ثالث اشتراكی است.  :243نکته 

 . كاهش سرمایهیا سرمایه و  افزایش  :تغییر در سرمایه به دو صورت استتغییرات در سرمایه شرکت:  :244نکته 

تواند صدور اوراق را اجازه دهد ولی در افزایش سرمایه فقط العاده و هم اساسنامه می اوراق قرضه هم مجمع عمومی فوق در صدور   :245نکته 
ی شركت را افزایش  سال تجاوز كند سرمایه   5تواند این اجازه را به هیأت مدیره دهد كه ظرف مدت معینی كه نباید از  العاده می مجمع عمومی فوق 
 تواند مجوز افزایش سرمایه را به هیأت مدیره دهد. هم نمی  دهد. حتی اساسنامه

گیرد، كلیۀ افزایش سرمایه باید نقداً پرداخت شود در موردی كه افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می  :246نکته 
های  حسب مورد كالً پرداخته یا تهاتر شود. در شركت  نویسی برشود باید به هنگام پذیره و نیز سهام جدیدی كه در قبال افزایش سرمایه صادر می 

 سهامی خاص، پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به غیرنقد جایز است. 

شود اما اگر حقّ تقدّمِ سهامداران به موجب در خرید سهام جدید سهامداران شركت حقّ تقدّم + سهام به مبلغ اسمی به آنها فروخته می  :247نکته 
التفاوت مبلغ واقعی و اسمی یا بین سهامداران سابق  شود و مابه سلب شده باشد، سهام به مبلغ واقعی فروخته می   العاده تصمیم مجمع عمومی فوق 

 دهند.شود و یا بابت همان مبلغ به سهامداران سابق شركت سهم میتقسیم می

 تواند سهام خود را بخرد.در هنگام افزایش سرمایه، خود شركت نمی  :248نکته 

های سهامی عالوه در افزایش سرمایه در شركت مجاز است به    به صورت غیرنقدییۀ مبلغِ اسمیِ سهام  ، تأد در زمان تشکیل شركت :249نکته 

تواند به صورت غیرنقد باشد اما در سهامی عام تأدیۀ مبلغ اسمیِ سهام جدید در افزایش سرمایه است باید  ، تأدیۀ مبلغ اسمیِ سهام جدید می خاص
 نقدی باشد. 

 به سرمایه ممنوع است.  اندوختۀ قانونیانتقالِ در افزایش سرمایه  :250نکته 

 ی به عهده   ، اتخاذ تصمیم و اجازه افزایش سرمایه پس از پیشنهاد هیأت مدیره مبنی بر افزایش سرمایه و پس از قرائت گزارش بازرسان  :251نکته 
 . باشدمی  شركت  العادهفوق مجمع عمومی 

 ت مدیره باشد. أمتضمن اختیار افزایش سرمایه برای هی تواندنمی شركت  ی اساسنامه   :252نکته 
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 . است كه كلیه سرمایه شركت تأدیه شده باشد پذیرامکان افزایش سرمایه زمانی    :253نکته 

و یا اندوخته اختیاری به سرمایه شركت    نشدهتقسیم سود    انتقال  ،صدور سهام جدیداست:    پذیرامکان افزایش سرمایه از چندین راه    :254نکته 
 به سهام شركت.   تبدیل اوراق قرضه

از مبلغ اسمی    یتأدیه كه در این صورت    یسینوره یپذبا  انتشار سهام جدید  :  از طریق صدور سهام جدیدارزایش سرمایه   :255نکته 

مبلغ اسمی سهام جدید به صورت غیر نقدی نیز    یاست اما در شركت سهامی خاص تأدیه   ریپذامکان فقط به صورت نقدی سوی پذیره نویسان  
 جایز است. 

مگر آنکه كلیه صاحبان   باشدنمی  پذیرامکان برای صاحبان سهام ایجاد تعهد كند    كهدرصورتی پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد فقط   :256نکته 
 . سهام با آن موافق باشند

  ن ی ا .  این حق تقدم را سلب نماید  تواندمی   العادهفوق دارند، مجمع عمومی    حق تقدمصاحبان سهام شركت در خرید سهام جدید   :257نکته 

 . دارد ییهات یمحدودحق قابل نقل و انتقال است و 

در شركت سهامی  ) دباشباشد مانند آنکه منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی   ییهات یمحدودچنانچه نقل و انتقال سهم دارای   :258نکته 
 خاص(، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیران است. 

  10توان در سهامی عام حداكثر تا  می   مبلغ اسمی سهام را   : از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجودارزایش سرمایه   :259نکته 

شركت مبلغ اسمی سهام هزار تومان باشد افزایش سرمایه از این طریق ممکن نیست اما در سهامی    سیتأساگر در ابتدای    پس  .هزار ریال باال برد
 خاص محدودیتی وجود ندارد. 

برای صاحبان سهام ایجاد تعهد كند فقط با توافق   هی تأدمبلغ اسمی جدیدی به یکی از طرق ذیل است و در مواردی كه این    یه یتأد :260نکته 
 ت: اس  ریپذامکان ی سهامداران  همه

 اشخاص از شركت به سهام جدید  شدهحاصل مطالبات نقدی  تبدیل .1

 یا اندوخته اختیاری به سرمایه شركت  نشدهتقسیم سود  انتقال .2

 عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شركت.  انتقال .3

بودن اوراق قرضه به سهام شركت مجمع    لیتبدقابل صورت    در  :تبدیل اوراق قرضه به سهام شرکت از  ارزایش سرمایه   :261نکته 

دهد و ضمن تعیین شرایط و مهلتی به  می   انتشار اوراق قرضه را   ی ت مدیره و گزارش خاص بازرسان اجازهأبنا به پیشنهاد هی  العادهفوق عمومی  
نشده اوراق  بازپرداخت معادل مبلغ    دهشن ییتعمدیره نیز در پایان مهلت    هیأتشركت را افزایش دهد و    ی دهد تا سرمایه می   ت مدیره اجازه أهی

تشریفات ثبت افزایش مزبور در مرجع    از انجامكه برای تبدیل به سهام شركت عرضه شده است سرمایه شركت را افزایش داده و پس   یاقرضه 
 .دهدمی  تحویل اندنموده م اوراق به شركت تسلی  نشدهپرداخت سهام جدید انتشار و به صاحبان اوراق مذكور معادل مبلغ باز   ،هاشركت ثبت 

 احتیاطی( به سرمایه ممنوع است.   ی)سرمایه  قانونی یاندوخته انتقال   :262نکته 

افزایش سرمایه در هر زمان پس از پرداخت كل سرمایه تعهد شده ممکن است ولی انتشار اوراق قرضه باید بعد از گذشت دو سال از  :263نکته 
 ثبت شركت باشد. 

پرداخت در زمان افزایش سرمایه  هر سهم    یبرا   یاست كه اضافه بر ارزش اسم  یمبلغ  معرف«  صرف سهام»   اصطالحصرف سهام:   :264نکته 

 . ه سهام و چه در بازار بورسی اول نویسیپذیره   یدر مرحله  چه ،شودمی

 این حق تقدم را سلب نماید.   تواندمی   العادهفوق عمومی  مجمع .دارند حق تقدمصاحبان سهام شركت در خرید سهام جدید    :265نکته 

باشد مانند آنکه منوط به   هاییمحدودیت نقل و انتقال سهم دارای    چنانچه  .دارد  هاییمحدودیت این حق قابل نقل و انتقال است و    :266نکته 
 . ن استدر شركت سهامی خاص(، انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز منوط به موافقت مدیرا) باشدموافقت مدیران و مجامع عمومی  

 . اختیاری و كاهش اجباری كاهش : دو صورت قابل تحقق است به  ، کاهش سرمایه :267نکته 

هیأت مدیره   ،شركت از میان برود  یوارده حداقل نیمی از سرمایه   های زیان چنانچه بر اثر    :141کاهش اجباری موضوع ماده    :268نکته 

 .شود گیریتصمیمرا دعوت نموده تا در خصوص انحالل یا بقای شركت  العادهفوق مکلف است مجمع عمومی 

با در نظر گرفتن حداقل سرمایه   مجمع چنانچه تصمیم   :269نکته  باید در همان جلسه  نباشد  قانونی برای شركت   یمبنی بر انحالل شركت 
 . موجود كاهش دهد یشركت را به مبلغ سرمایه  یسهامی، سرمایه 
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 گیرد.می  كاهش تعداد سهام و یا از طریق كاهش مبلغ اسمی سهام صورت  كاهش اجباری سرمایه از طریق  :270نکته 

شركت اتخاذ تصمیم   ی تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص كاهش سرمایه می   العادهفوق مجمع عمومی    :کاهش اختیاری :271نکته 

 . نماید

 . وارد نکند كاهش سرمایه به صورت اختیاری در صورتی امکانپذیر است كه به حقوق صاحبان سهام لطمه   :272نکته 

هر سهم به صاحب آن   یارتهکاهشرد مبلغ  سهام به نسبت مساوی و    بهای اسمی كاهش اختیاری سهام فقط از طریق كاهش    :273نکته 

 . است پذیرامکان 

در خصوص كاهش سرمایه حداقل یک ماه قبل از اقدام توسط   العادهفوق برای كاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی    :274نکته 
 . آگهی شود ،شركت كثیراالنتشار یهیأت مدیره در روزنامه 

 . باشدمی از سوی طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه شركت اعتراضقابل شركت  یكاهش اختیاری سرمایه  :275نکته 

از سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید  بی تمیک هیأت مدیره مکلف است هر سال    : قانونی  ی اندوخته  :276نکته 

موضوع نمودن آن    ،سرمایه شركت برسد  دهمیک قانونی به   یاندوخته   چنانچه  .سرمایه شركت برسد  دهمیکقانونی به   یاندوخته   كه   زمانی تا  

 .شودمی  اختیاری

میان سهامداران و اندوخته كردن آن به عنوان    تقسیمقابل تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود    : اختیاری  یاندوخته   :277نکته 

 . اختیاری ی اندوخته

 .هاذخیرهو استهالكات و  هاهزینه هر سال منهای كلیه   درآمد  :سود خالص :278نکته 

اختیاری به    های اندوخته قانونی و سایر    ی مالی قبل و اندوخته   های سال   های زیان سود خالص سال مالی منهای    : تق یمقابل سود   :279نکته 

 . قبل كه تقسیم نشده است   هایسال  تقسیمقابلعالوه سود 

مبلغی را كه باید به سهامداران    ،تقسیمقابل : مجمع عمومی پس از تصویب حساب سال مالی و احراز وجود سود  تق یم سود   ینحوه  :280نکته 

 كند. می  تخصیص یابد تعیین

شود و اگر مجمع عمومی تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکند هیأت می   توسط مجمع عمومی تعیین   متقسیقابل تقسیم سود    ینحوه  :281نکته 
 . نمایدمی  پرداخت آن را تعیین ی مدیره نحوه

 .انجام شود ،از تصمیم مجمع عمومی به پرداخت سود ماه  8ظرف پرداخت سود به صاحبان سهام باید نهایت   :282نکته 

بند بیان شده است و ورشکستگی یکی از    5در    199موارد انحالل شركت سهامی در ماده    : انحالل شرکت سهامی و تصفیه آن :283نکته 

 باشد. می  موارد آن 

توسط دادیاه برای ررع    ماههشش )با اعطای مهلت    موارد تقاضای ارراد ذینفع از دادیاه برای انحالل شرکت :284نکته 

 : موجبات انحالل(

جهت انحالل شركت    العادهفوق از زمان به ثبت رسیدن شركت هیچ اقدامی جهت موضوع شركت نشود و مجمع عمومی    سال   1تا    اگر  .1

 تشکیل نشود. 

 جهت انحالل شركت تشکیل نشود.  العادهفوقمتوقف شده باشد و مجمع عمومی    سال  1بیش از  شركت برای مدتی    هایفعالیت   اگر  .2

 نامه مقرر كرده مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب سال مالی قبل تشکیل نشود. از تاریخی كه اساس ماه 10تا  گر .3

 .بالتصدی مانده باشد ماه   6بیش از سمت مدیران یا برخی از اعضاء هیأت مدیره برای مدتی  اگر .4

است مگر در خصوص ورشکستگی   مدیران شرکت   ی عهده  سهامی و بر  های شركت تصفیه شركت با رعایت مقررات قانون    امر :285نکته 

 شركت.

 كند. اگر دادگاه، شركت را منحل كند یا شركت را باطل كند، رأساً مدیر تصفیه را انتخاب می  :286نکته 

 مانَد. تا خاتمۀ امر تصفیه، شخصیت حقوقی شركت، جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی می  :287نکته 

ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شركت را با رعایت شرایط و  همه مادام كه امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، مدیران تصفیه باید  :288نکته 
بینی شده است دعوت كرده و صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات  تشریفاتی كه در قانون و اساسنامه پیش 
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د به مجمع عمومی مذكور تسلیم كنند. طرح دعوا علیه شركت منحله كه  انی گزارشی حاكی از أعمالی كه تا آن موقع انجام داده خود را به ضمیمه 
 پذیر است. ی آن خاتمه نیافته به طرفیت مدیران تصفیه امکان تصفیه

 . رودمی  از بین  ،با اتمام امر تصفیهشخصیت حقوقی شركت  :289نکته 

امر تصفیه شركت در جریان است موظف به خاتمه دادن و   كه   زمانیشركت در حال تصفیه هستند و تا    ینماینده   ، مدیران تصفیه :290نکته 
  اقدام به انجام معامالت  ،اجرای تعهدات شركت و تقسیم دارایی شركت بوده و چنانچه معامالت جدیدی برای اجرای تعهدات شركت الزم باشد

 كنند. می

 . است و بالاثر   باطل سهامی های ت شرك تصفیهمحدود كردن اختیارات مدیران  :291نکته 

  و جرم محسوب چهار به هر صورت باطل و بالاثر است    یاول و دوم تا درجه  یطبقه   اقاربانتقال دارایی شركت به مدیران تصفیه و    :292نکته 
 شود.می

ا تعیین نموده  سال است و اگر مهلت بیشتری الزم باشد مدیران تصفیه باید از مرجعی كه آنها ر  دو مدت مأموریت مدیران تصفیه   :293نکته 
 . )حسب مورد مجمع عمومی یا دادگاه( تقاضای تمدید مدت را كنند

 . باشندمی مدیران تصفیه توسط مرجعی كه آنان را انتخاب نموده است قابل عزل :294نکته 

  یک بار به فاصله    سهامکان دارد كه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران حداقل    صورتی  درتقسیم دارایی شركت بین صاحبان سهام    :295نکته 
 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.  سهرسمی و كثیراالنتشار منتشر شده و حداقل   یماه در روزنامه 

نقدی كه در مدت تصفیه مورد احتیاج نباشد  :296نکته  به نسبت سهامشان تقسیم  ،دارایی  به شرطی كه حقوق  می   بین صاحبان سهام  شود 
 . موضوع شده باشد مؤجلطلبکاران و دیون مالی 

یابد و مازاد بر آن به ترتیب  می   دارایی شركت بدواً به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام تخصیص  ،كلیه دیون   ی تصفیه و تأدیهختم  پس از    :297نکته 
 شود.می  نسبت سهام بین سهامداران تقسیمشود و اگر در اساسنامه ترتیبی مقرر نشده باشد به  می  مقرر در اساسنامه تقسیم

كثیراالنتشار    ی رسمی و روزنامه  یاعالم تا در روزنامه   هاشركت مراتب را به مرجع ثبت    ، ماه پس از ختم تصفیه  یک مدیران تصفیه ظرف   :298نکته 
مدیر تصفیه را تصویب    های حساب مجمع عمومی باید    ،ختم تصفیه  در   و دفتر ثبت تجارتی حذف شود.   هاشركت درج و نام شركت از دفتر ثبت  

 كند.

نگهداری نموده    هابانک مدیران تصفیه باید وجوهی را كه باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از    ،پس از اعالم ختم تصفیه :299نکته 

مبالغ    ،از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه  سال   10  انقضای از    پس .  به بانک تسلیم كنند  اند نکرده و صورت طلبکارانی را كه طلب خود را دریافت  

 . شودمی  دولت منتقل  یمال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه  حکم  در مانده باقی

 اشتراكی یا نسبی است.  اندنرسیده برابر طلبکارانی كه به طلب خود  در  ،مسؤولیت مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات :300نکته 

چنانچه در مورد تشکیل شركت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات اتخاذی توسط هر یک از اركان شركت، مقررات قانونی رعایت نشده باشد،   : 301نکته 

و مدیران و بازرسان و سهامداران    مؤسسین نماید اما  دادگاه بطالن شركت یا عملیات یا تصمیمات مذكور را اعالن می   ذینفعی بنا به تقاضای هر  

 . در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند   توانند نمی 

 . دارند   تضامنی در مقابل خسارات وارده مسؤولیت    اند بوده صدور حکم بر بطالن موارد مذكور، كسانی كه مسؤول این بطالن    صورت   در  : 302نکته 

 

 ت محدود ی شرکت با م ؤول 

  . ( 2باشد )ماده    ی ذات   ی د اعمال تجار ی ت آن با ی موضوع فعال   یعنی   . است   ی موضوعًا تجار   ی ها شركت   از   : محدود شرکت با م ؤولیت   : 303نکته 

 . ست ی ن   ی شکاًل تجار   ی عام و خاص و تعاون   ی سهام   ی ها مسؤولیت محدود برخالف شركت   با   شركت 

برخی، آن    البته   . شود سرمایه محسوب می   های شركت شركت از    این   . شود نفر و الزامًا برای امور تجاری تشکیل می   دو این شركت بین حداقل   : 304نکته 
 دانند. را شركت شخص می 

میلیون    یک حداقل سرمایه را    ها شركت ثبت    ی عملی در اداره   ی قانون در خصوص حداقل میزان سرمایه در این شركت ساكت است اما رویه  : 305نکته 
 . داده است ال قرار  ی ر 

  بنابراین   است.   الزامی   ها های غیرنقد آن تقویم و تسلیم آورده و    ی نقدی شركا پرداخت كلیه آورده ل شركت با مسؤولیت محدود  ی تشک   ی برا  : 306نکته 

نظر    ثانیًا  ِبَدن!(.   باس ]باید[ )یعنی تماِم سرمایۀ نقدی را اّوِل كار    ی نقد توسط شركاء ممنوع است ت محدود تعهد به آورده ی با مسؤول   ی ها در شركت اواًل  
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م باشند  ی و قابل تسل   ی رنقد قابل ارائه هستند كه ماد ی غ   ۀ به عنوان آورد   ی اموال   است   الزامی ن شركت  ی ل ا ی تشک   ی رنقد برا ی غ   ی ها م آورده ی نکه تسل ی به ا 
رنقد قابل ارائه به  ی ی غ به عنوان آورده  ی تجار  ی ها ر شركت ی الشركه سا ز سهم ی ا منفعت( و ن ی ل مطالبات و منافع اشخاص )خدمت  ی از قب  ی ن اموال ی بنابرا 

 نقدی است. ۀ غیر نقدی و تقویم و تسلیم سرمای   ۀ سرمای   ۀ كلی   تأدیۀ زمان تشکیل این شركت پس از    ثالثًا  ستند. ی شركت با مسؤولیت محدود ن 

د و منوط به جلب نظر كارشناس  ی آ ی ی شركاء به عمل م رنقد با توافق همه ی ی غ م( آورده ی )تقو   ی گذار مت ی ت محدود ق ی با مسؤول   ی ها در شركت  : 307نکته 
 ست. ی ن   ی دادگستر   ی رسم 

  . بالاثر است ن صورت شركت باطل و  ی ر ا ی غ   در   . د شود ی ق   نامه شركت د در  ی ت محدود حتمًا با ی با مسؤول   ی ها رنقد در شركت ی غ   ی ها مت آورده ی ق  : 308نکته 
 ست. ی ن   ی الزام   نامه شركت رنقد در  ی غ   ی مت آورده ی د ق ی ر از شركت با مسؤولیت محدود ق ی غ   ی چ شركت تجار ی ه   در 

شركت    ی گذار مت ی ن ق ی كه در ا   یی ن گردد، شركا یی آن تع   ی مت واقع ی ش از ق ی ب   ی رنقد شركت با مسؤولیت محدود ارزش ی غ   ی آورده   ی چنانچه برا  : 309نکته 
 محکوم خواهند شد.   ی كردند به مجازات كالهبردار 

عدم ثبت شركت با    ی است و ضمانت اجرا   ی ن شركت قانونًا الزام ی چند ثبت ا   هر   . ست ی ل آن ن ی ثبت شركت با مسؤولیت محدود شرط تشک  : 310نکته 
به ثبت   قانون راجع  20مقرر در ماده  ی نقد  ی ران شركت به جزا ی ا مد ی ر ی ده باشد مد ی چنانچه شركت به ثبت نرس  اواًلمسؤولیت محدود عبارت است از: 

 تواند صدور حکم انحالل را از دادگاه بخواهد. ی د در آنجا به ثبت برسد م ی كه شركت با   ی محل   دادستان   ثانیًا  . ها محکوم خواهد شد شركت 

ن شركت  ی ا   شركای   . ل اوراق سهام، اوراق قرضه و اوراق مشاركت ممنوع است ی ی بهادار از قب شركت با مسؤولیت محدود از صدور هر نوع ورقه  : 311نکته 
 رد. ی گ ی آن سهم تعلق م   ی كه به شركا   ی و تعاون   ی سهام   ی ها شركت   برخالف   . شوند نه سهام ی الشركه م خود مالک سهم   ی آورده   ی ازا   در 

 است كه در شركت گذاشته است.   ای سرمایه   تا میزان مسؤولیت هر شریک   : 312نکته 

 . قانون تجارت باشد   2  ی مگر آنکه شغل معمول آنها شخصًا اعمال تجاری مصرح در ماده   شوند نمی شركای شركت تجاری، تاجر محسوب   : 313نکته 

ها حداقل دارند و  همۀ شركت   . باشد شركت می   ی بقاء و ادامه   ی شرط وجود حداقل دو شریک هم در زمان تشکیل شرط است و هم الزمه  : 314نکته 
نامۀ  های تجاری گفته نشده است مگر شركت تعاونی كه به نسبت موضوع شركِت تعاونی و به موجب نظام ت اصواًل تعداد حداكثر تعداد شركای شرك 

شركت حداقل دو شخص با دو  شریکی به رسمیت شناخته نشده و برای تشکیل  های تک خاصی حداكثِر شركاء نیز دارند. از نظر قانون تجارت، شركت 
توانند هر دو حقیقی  اراده )بر خالف قانون مدنی كه ممکن است شراكت به موجب اراده شکل نگیرد و قهری باشد( الزم است. حال آنکه دو شخص می 

د در صِد سهاِم آنها متعلق به دولت  های دولتی كه ص توانند تجاری باشند یا غیرتجاری )دو شخص به هر كیفیت(. البته عماًل شركت باشند یا حقوقی؛ می 
 شوند. شریک محسوب می است، شركت تک 

 : استثنائات م ؤولیت شرکا در میزان م ؤولیتشان    : 315نکته 

و نامحدود خواهد بود و شركت    ی شركاء در مقابل بستانکاران تضامن   م ؤولیت   نشود عبارت با مسؤولیت محدود در اسم شركت قید    چنانچه   . 1

ه تابع مقررات  ی م سود و انحالل و تصف ی شركا، تقس   ی ر ی گ م ی تصم   ی ، نحوه ی ت، بازرس ی ر ی ر جهات مثل مد ی از سا   ی است ول   ی در حکم شركت تضامن 
 ت محدود است. ی با مسؤول   ی ها حاكم بر شركت 

عبارت    به   ؛ دارد   تضامنی شریک ضامن بوده و مسؤولیت    حکم   در آن شریک    قید شده باشد در اسم شركت    ء نام یکی از شركا   چنانچه   . 2

شركت با مسؤولیت محدود    ی از شركا   ی ک ی چنانچه نام    پس   ک ضامن است. ی د شده در حکم شر ی كه نام او در كنار اسم شركت ق   ی ک ی شر  دیگر 
از    ی است ول   ی رسهام ی بستانکاران در حکم شركت مختلط غ ث مسؤولیت شركاء در مقابل  ی ن شركت از ح ی د شده باشد ا ی در كنار اسم شركت ق 

 ت محدود است. ی با مسؤول   ی ها ر جهات تابع مقررات حاكم بر شركت ی سا 

 دارند.   تضامنی مسؤولیت    ء شركت باطل است و شركا   تأدیه نشده باشد نقدی شركت    ی تمام سرمایه   كه   زمانی   . 3

 . دارند   تضامنی مسؤولیت    ء شركت باطل است و شركا   نشده باشد تقویم و ت لیم  الشركه غیرنقدی  سهم   كه   زمانی   . 4

 . دارند   تضامنی نقد مسؤولیت  الشركه غیر و یا قید نکردن صریح میزان تقویم سهم   الشرکه تقویم برخالف واقع سهم نسبت به    شركاء   . 5

 . باشد می   سال   10مرور زمان دعاوی مسؤولیت در این شركت     : 316نکته 

 ( ... یا نقدی است یا غیرنقدی )اموال مادی مانند ملک یا غیرمادی مانند حق اختراع، حق كسب و پیشه   : سرمایه بر دو نوع است  : 317نکته 

در شركت با مسؤولیت محدود تقویم آن   ، غیر نقد الزامی است   ی برخالف شركت سهامی كه جلب نظر كارشناس رسمی برای ارزیابی آورده  : 318نکته 
 . باشد می   ء با شركا 
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محدود آورده به مدیرعامل    مسؤولیت   با غیرنقد با اسناد مالکیت آن باید نزد بانک تودیع شود در شركت    ی برخالف شركت سهامی كه آورده    : 319نکته 
 شود. شركت تسلیم می 

انتقال    آید نمی در    انتقال قابل الشركه به صورت اوراق تجاری  سهم    : 320نکته  كه حداقل    اکثریت عددی شرکا مگر با رضایت    باشد نمی و قابل 

 . شود( الشركه در این شركت عقدی تشریفاتی محسوب می . )انتقال سهم باشد   سند رسمی باید به موجب    كه متعلق به آنها است    سرمایه   چهارم سه 

 از آن و برای مدتی محدود یا نامحدود خواهد بود.   بین اعضا یا خارج مدیریت در این شركت از     : 321نکته 

عام و خاص و    ی سهام   ی ها ک شركت باشند برخالف شركت ی شركت شر ران  ی ا مد ی ر  ی ست مد ی ت محدود الزم ن ی با مسؤول   ی ها در شركت  : 322نکته 
 ک شركت باشند. ی د شر ی ران آنها حتمًا با ی كه مد   ی رسهام ی و غ   ی و مختلط سهام   ی تعاون 

 . ی ، مسؤولیت محدود و تضامن ی در سه شركت تعیین مدیر از بین شركا الزامی نیست: نسب    : 323نکته 

 ر شركت با مسؤولیت محدود بالمانع است. ی مد   او صادر شده به عنوان   ی كه حکم ورشکستگ   ی انتخاب شخص  : 324نکته 

د شود در مقابل  ی ت در اساسنامه شركت ق ی ن محدود ی های سهامی چنانچه ا ران را محدود كنند و برخالف شركت ی ارات مد ی توانند اخت ی شركاء م  : 325نکته 
 ت استناد ندارد. ی نسبت به اشخاص ثالث قابل   ران معتبر است و ی ن شركاء و مد ی ب   ی ن صورت صرفًا در رابطه ی ر ا ی غ   در   . اشخاص ثالث قابل استناد است 

در امور شركت توسط شركاء   ی ر ی گ م ی تصم  ی با مسؤولیت محدود برا  ی ها شركت  در   اتخاذ تصمیم در شرکت با م ؤولیت محدود:  : 326نکته 

د در هر سال  ی رت با ن صو ی باشد كه در ا   ( ک ی شر   13حداقل  ) ک  ی شر   12ش از  ی ن شركت ب ی ا   ی نکه تعداد شركا ی ست مگر ا ی ن   ی الزام   ی ل مجمع عموم ی تشک 
 ل دهند. ی تشک   ی مجمع عموم   مرتبه یک حداقل  

شود  دوم با اكثریت عددی شركا اتخاذ می   ی شود و در مرتبه اتخاذ می  حداقل نصف سرمایه تصمیمات امور جاری در شركت با اكثریت     : 327نکته 

 . د ی آ ی به عمل م   ی ت مطلق عدد ی با اكثر   ی ر ی گ م ی در شور دوم تصم عبارت دیگر    به   ؛ گرفته شود   نظر   در مگر اساسنامه اكثریت بیشتری  

 این تصمیمات عبارتند از:  : 328نکته 

 ران ی مد   انتخاب   . 1

 باشد. ر در اساسنامه انتخاب نشده  ی كه مد   ی ران در صورت ی مد   عزل   . 2

 ا بازرسان ی بازرس    انتخاب   . 3

 د نشده باشد. ی كه در اساسنامه ق   ی ا بازرسان در صورت ی بازرس    عزل   . 4

 ه شركت ی ر تصف ی ا مد ی   ی ران شركت به عنوان متصد ی ر از مد ی غ   ی اشخاص   تعیین   . 5  

 ه ی تصف ران  ی ا مد ی ر  ی ه به مد ی شركت در حال تصف   ی ا ارجاع دعاو ی حق سازش    ی در خصوص اعطا   ی ر ی گ تصمیم   . 6  

را   ( درصد  75= ربع سه )  سرمایه  چهارم سه حداقل الشركه با اكثریت عددی شركا كه  تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه و انتقال سهم  : 329نکته 

د  ی گر با ی از شركا به شخص د   ی ک ی الشركه توسط  ر اساسنامه شركت و انتقال سهم یی در خصوص تغ   ی ر ی گ م ی صم ت   عبارت دیگر   به   ؛ شود دارا باشند اتخاذ می 

 د. ی هستند به عمل آ   ( 1)نصف +  ت مطلق  ی در اكثر   ی ی شركت كه از نظر عدد ه ی سرما چهارم  سه با موافقت دارندگان الاقل  

 . رد ی شركت صورت گ ه  ی ش از نصف سرما ی ب د با موافقت دارندگان  ی در خصوص انحالل شركت با   ی ر ی گ م ی تصم  : 330نکته 

 . باشد مگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد هر شریک به نسبت سهمی كه در شركت دارد دارای حق رأی می    : 331نکته 

 باشند. ی ش هستند اما قابل كاهش نم ی قابل افزا   ی قانون   ی ها ت ی اكثر  : 332نکته 

 . به نسبت سرمایه است مگر اساسنامه تغییر دیگری در نظر گرفته باشد   ء تقسیم نفع و ضرر بین شركا    : 333نکته 

هیأت باید از بین شركا انتخاب    این .  ظاری تشکیل دهد باشد باید هیأت ُن  نفر   12  ن بیش از آ   ی هر شركت با مسؤولیت محدود كه تعداد شركا    : 334نکته 

 نظار اختیاری است.   هیأت یا كمتر است انتخاب    نفر   12با مسؤولیت محدودی كه تعداد شركای آن    های شركت در    بنابراین   ؛ شود 

قانونی    ی از سود خالص سالیانه را به عنوان اندوخته   بیستم یک باید    ء : در شركت با مسؤولیت محدود شركا احتیاطی   ی تشکیل سرمایه  : 335نکته 

  كه   زمانی شركت افزایش یابد منظور نمودن اندوخته قانونی تا    ی سرمایه شركت برسد و اگر سرمایه   دهم یک میزان آن به    كه   زمانی   تا   . منظور نمایند 
 یابد. سرمایه برسد ادامه می   دهم یک میزان آن به  

باشد  ک  ی شر   13ا حداقل  ی ک  ی شر   12ش از ی نکه تعداد شركا ب ی ست مگر ا ی ن   ی با مسؤولیت محدود اصواًل انتخاب بازرس الزام   ی ها در شركت  : 336نکته 
 ل شود. ی شركت هیأت نظارت تشک   ی د برا ی ن صورت با ی كه در ا 
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ن  ی د از ب ی هیأت با   ی اعضا   ی د سه عضو باشد و همگ ی ن هیأت حداقل با ی ا   ی است، تعداد اعضا   ی كه انتخاب هیأت نظارت الزام   ی در موارد    : 337نکته 
 شركت انتخاب شوند.   ی شركا 

  ی كه انتخاب بازرس قانونًا الزام   ی ن شركت در موارد ی بازرسان ا   ی ند ول ک شركت باش ی ست شر ی با مسؤولیت محدود الزم ن   ی ها ران شركت ی مد    : 338نکته 
 ک باشند. ی د حتمًا شر ی است با 

د شده  ی ط بازرس چنانچه انتخاب آن در اساسنامه ق ی ست شرا ی ن   ی شركت با مسؤولیت محدود قانونًا الزام   ی كه انتخاب بازرس برا   ی در موارد  : 339نکته 
 ا خارج از شركاء انتخاب شود. ی ن شركاء  ی توانند شرط كنند كه بازرس از ب ی در اساسنامه م   لذا   . شود ی ن م یی باشد به موجب اساسنامه تع 

 : موارد انحالل شرکت با م ؤولیت محدود :340نکته 

 موضوعی كه شركت برای آن تشکیل شده است انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود. اگر .1

 مدت شركت منقضی شده و شركا آن را تمدید نکرده باشند.  كهدرصورتی  .2

 صورت ورشکستگی شركت   در .3

 ای از شركا كه بیش از نصف سرمایه شركت را داشته باشند. عده  تصمیم .4

تقاضای انحالل كرده و محکمه دالیل وی را    ءضررهای وارده از بین رفته و یکی از شركا  یشركت به واسطه   نیمی از سرمایه  اگر  .5
گیرد به وی پرداخت نکرده و او را از شركت خارج نکرده می   سهمی را كه در صورت انحالل به وی تعلق  ء موجه دانسته و سایر شركا

 باشند. 

 ه در اساسنامه به انحالل شركت در اثر فوت شركا تصریح شده باشد. فوت یکی از شركا به شرط آنک صورت   در .6

مختلط حق تقاضای انحالل    های شركت شخصی و    های شركت ی سهامی یا  هاشركت طلبکاران این شركت و افراد ذینفع برخالف   :341نکته 
 شركت را ندارند. 

وراث وی مستقیماً شریک    ،اگر در اساسنامه از فوت شریک به عنوان یکی از علل انحالل شركت ذكر نشده باشد با فوت آن شریک  :342نکته 
 .شوندمی  شركت

ورشکستگی شركت موجب ورشکستگی شریک نخواهد بود مگر آنکه آن شریک شخصاً تاجر بوده و به حکم قانون در حکم شریک   :343نکته 
 از پرداخت دیون عاجز باشد و دادگاه حکم به ورشکستگی وی دهد.   ،طلبکاران به وی یز مراجعه ضامن در شركت باشد و پس ا

 

 شرکت تضامنی 

 .شودمی  شخص محسوب هایشركت شود و این شركت از می است كه بین حداقل دو نفر تشکیل  شركتی :شرکت تضامنی :344نکته 

 ی تجار   ی هار شركت یهیچ عنوانی ندارند ولی در سا  ( تحت شركادر شركت تضامنی شركاء حق رقابت با شركت را )بدون اجازه سایر   :345نکته 

  هیأت   ی اعضاعام و خاص صرفاً رقابت    یسهام   ی هادر شركت   فقط  . ک با شركت وجود نداردیرقابت شر  یبرا   ی مانند مسؤولیت محدود، منع

 د آن را جبران كنند. یان به شركت شود بایبا شركت ممنوع است و اگر رقابت آنها موجب ورود ز  رعامل یره و مدیمد

ضامن چه میزان بدهی خواهند    دانندنمی در این شركت تضامنی و نامحدود است زیرا شركا در هنگام تشکیل شركت    ء مسؤولیت شركا  :346نکته 
 .بود

صحیح اما در   ءباشد و توافق برخالف آن بین شركا می   امر از قواعد آمره   مسؤولیت هر شریک در مقابل طلبکاران تضامنی است و این   :347نکته 
 . باشد(می  یکنلمشرط تحدید مسؤولیت در مقابل اشخاص ثالث كأن ) باشدمی  یکنلمن أمقابل اشخاص ثالث باطل و ك

  در  .تقویم و تسلیم شود ءشركا یكلیه نقدی توسط  غیر ی الشركهنقدی تأدیه و سهم  یالشركه شود كه سهممی  شركت زمانی تشکیل  :348نکته 
 . ندارند را   صورت عدم رعایت این امر شركت باطل است اما شركا حق استناد به این بطالن در مقابل اشخاص ثالث

 باشد. می  نامهشركتدر این شركت تابع   ءروابط شركا  :349نکته 

 ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.  نامه شرکت است مگر آنکه   الشرکه به ن بت سهم تقسیم منافع در این شركت   :350نکته 
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این انتقال    چنانچه  .گیردمی   شود با رضایت تمامی شركا صورتمی  الشركه در شركت تضامنی كه شركت شخص محسوب انتقال سهم   :351نکته 
 . شركای دیگر در ابقاء یا انحالل شركت مختارند ، قهری باشد )در اثر فوت شریک(

و  توانند به شركا مراجعه نمایند كه اوالً شركت منحل شده باشد  می  قط زمانی طلبکاران ف : طلبکاران شرکت به شرکا ی مراجعه  :352نکته 

 دارایی شركت كفاف طلب طلبکاران را نکند.  ثانیاً

 .باشدمی  نسبی  ،ءدر مقابل طلبکاران تضامنی و در مقابل سایر شركا ء مسؤولیت شركا :و روابط آنها ء م ؤولیت شرکا :353نکته 

اگر شركت منحل شود و طلبکار به شریک مراجعه    :طلبکاران تضامنی است به این معنا کهم ؤولیت شرکا در مقابل   :354نکته 

 . سهم وی در شركت باشد بیش از   نماید شریک موظف است كلیه طلب طلبکار را پرداخت نماید حتی اگر چندین برابر

تواند  می   ا پرداخت نموده است شریکی كه طلب طلبکار ر  :م ؤولیت شرکا در مقابل سایر شرکا ن بی است به این معنا که :355نکته 

 . به هر یک از شركا به نسبت سهم او مراجعه نماید

طلبکاران شخصی شركا )طلبکارانی كه طلبشان نسبت به شخص تاجر است نه شخص حقوقی   ،تا زمانی كه شركت منحل نشده   :356نکته 

 (. طلب خود از اموال شركتحق توقیف و تأمین و وصول ) ندارند   دارایی شرکتشركت مثل طلب زن بابت مهریه( حقی بر 

دارایی  طلبکاران شركت و طلبکاران شخصی شركا نسبت به    ،اگر شركت منحل شود و طلب آن كافی برای طلب طلبکاران نباشد :357نکته 

 . توانند طلب خود را از اموال شریک استیفاء نمایندمی  حق تقدمی ندارند و هر یک شریک 

 منارع شرکت طلب خود سهم مدیون را از    یتواند جهت استیفا می  ندارد اما  دارایی شرکتطلبکار شخصی شریک حقی نسبت به    :358نکته 

اجرای احکام دستوری    ی شریک را از دادگاه بخواهد و دایره   الشركهسهم این صورت كه توقیف منافع    به   . كه شریک در آن سهم دارد استیفاء نماید
منافع مذكور را به هیچ عنوانی در اختیار شریک قرار دهند یا   توانند نمیمدیران    دال بر توقیف منافع به مدیران شركت ارسال نموده و از آن تاریخ 

 . در ازای طلب طلبکاران به آنها پرداخت نمایند

منافع شركت متعلق   ندارد اما  دارایی شرکتطلبکار شخصی شریک حقی نسبت به  دارایی شركت متعلق به شركت است درنتیجه، :359نکته 

كه    منارع شرکترا از    شریکجهت استیفاء طلب خود سهم    حتی قبل از انحالل شركت،  دنتوانمی   آنها، به شركاء است و طلبکاران شخصی  

 . دن شریک را بخواه الشركهسهم توقیف منافع و از دادگاه درخواست د  ننمای توقیف

دستوری دال بر توقیف منافع به مدیران شركت ارسال نموده و از آن تاریخ   ، مستند به حکم محکومیت شریک، اجرای احکام  یدایره   :360نکته 
و اگر    را به هیچ عنوانی در اختیار شریک قرار دهند یا در ازای طلب طلبکاران به آنها پرداخت نمایند  و سودی  منافع   گونه چ یه  توانند ی نممدیران  

 . اه به حساب دادگستری واریز كنندطبق دستور دادگ را آن باشد باید پس از حال شدن،  مؤجلسود 

به عنوان شریبا موضوع فعال  ی گر ید  ی هادر شركت   ی و نسب  ی ت شركای شركت تضامنیعضو :361نکته  با مسؤولیت  یک ضامن  یت مشابه  ا 
 .شودیر شركاء به اتفاق آرا برطرف م یست و با موافقت سایت مطلق نین ممنوع ی ا البته   .محدود ممنوع است

سا :362نکته  ممنوع یتجار   یهار شركت یدر  شری عضو  یبرا  یتی،  تجار یت  در شركت  فعالید  یک  موضوع  با  مگر یگر  ندارد  وجود  مشابه  ت 
ت  یبا همان موضوع فعال  یگرید   یت( در شركت تعاونی عضو  یک )متقاضین است كه شریت ا ی ط عضویاز شرا  یک یكه در آنها    یتعاون  یهاشركت

 عضو نباشد. 

 : موارد انحالل شرکت تضامنی :363نکته 

 صورت پایان مدت شركت   در .1

 صورت انجام موضوع شركت یا منتفی شدن موضوعی كه شركت برای آن تشکیل گردیده است.   در .2

 شركت  ورشکستگی  .3

 ء تمامی شركا تراضی  .4

 موجه دانستن آن دالیل از طرف دادگاه از دادگاه و   ءیکی از شركا   تقاضای .5

حق فسخ نیز طبق )  باشدماه قبل از فسخ كتباً به شركا اعالم نموده    شش به قصد اضرار نباشد و    كهدرصورتی   ء یکی از شركا  فسخ  .6
 .اساسنامه از شركا سلب نشده باشد(
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را منصرف   تصفیه   مدیرمدیر تصفیه تقاضای انحالل شركت را كرده باشد و شركت    كه درصورتی  ءورشکستگی یکی از شركا  صورت  در   .7
 نکرده باشند. 

ماه    یکمتوفی ظرف    مقامقائم متوفی است و اگر    مقامقائم و    ء بقاء شركت منوط به رضایت شركا  ،فوت یا محجوریت شریک  صورت   در   .8
 .شودمی  د سکوت وی حمل بر رضایت وی از تاریخ فوت، رضایت یا عدم رضایت خود را اعالم نکرده باش

ل موجهی انحالل شركت را از محکمه بخواهند یتوانند به هر دلیشركاء م  ، با مسؤولیت محدود در این دو شركت  ی هابرخالف شركت  :364نکته 
ی  كه به واسطه  تواند درخواست انحالل كندمی حتی اگر سرمایه شركت افزایش هم داشته باشد اما در شركت با مسؤولیت محدود شریک زمانی

 . ی شركت از بین رفته باشدضررهای وارده بیش از نصف سرمایه 

ورشکستگی شركت مالزمه قانونی با ورشکستگی شریک ندارد مگر آنکه شركت منحل شود و طلبکار به شریک مراجعه نماید و   :365نکته 
نیز تاجر باشد و طلبکار طرح دعوی نماید و دادگاه توقف شریک تاجر را احراز نماید و حکم به   از پرداخت طلب عاجز باشد و شخصاً  شریک 

 . ورشکستگی شریک دهد

توان حکم داد مشروط بر آنکه دارایی شركت تقسیم نشده باشد زیرا با تقسیم می   ستگی شركت تضامنی پس از انحالل آن نیز به ورشک :366نکته 
 رود.می  دارایی شخصیت حقوقی شركت كامالً از بین 

 

 شرکت ن بی 

 شود.می است كه بین حداقل دو نفر شریک تشکیل  شركتی: شرکت ن بی :367نکته 

 اند. است كه در شركت گذاشته   ایسرمایه  به ن بت در مقابل طلبکاران   ء در این شركت مسؤولیت شركا  :368نکته 

 . تقویم و تسلیم شود ءغیرنقدی به تراضی شركا  یتأدیه و آورده  ء نقدی شركا  هایآورده شود كه می  شركت زمانی تشکیل  :369نکته 

 .باشدمی  ء تمام شرکادر این شركت به تراضی  الشركه سهمانتقال   :370نکته 

 ترتیب دیگری مقرر نموده باشد.  نامهشركت باشد مگر آنکه می  تقسیم منافع در این شركت به نسبت سرمایه :371نکته 

توانند  می   طلبکاران شركت برای وصول طلب خود باید به شركت مراجعه نمایند و اگر شركت منحل شود و دارایی شركت كافی نباشد  :372نکته 
 . به شركا برای وصول طلب خود مراجعه نمایند

 . ندارند  دارایی شرکتطلبکاران شخصی شریک تا قبل از انحالل شركت حقی بر  :373نکته 

، شركای شخصی و شركای شركت تقدمی بر یکدیگر برای مراجعه به دارایی شریکچنانچه شركت منحل شود برای مراجعه به    :374نکته 

 . دارایی شركت ندارند

 . موارد انحالل شركت نسبی همان موارد انحالل شركت تضامنی است  :375نکته 

 

 شرکت مختلط غیرسهامی 

= حداقل یک شریک با مسؤولیت محدود و یک شریک    دو دسته اشخاص در این شركت حضور دارند :  یرسهامیشرکت مختلط غ :376نکته 

 . شریک ضامن یکشریک با مسؤولیت محدود و حداقل   یکحداقل  : نفر است دو در این شركت  ء حداقل اعضا. پس، ضامن

 باشد:می  است كه در شركت آورده است كه این اصل دارای استثنائاتی  ای سرمایه مسؤولیت شریک با مسؤولیت محدود فقط تا میزان  :377نکته 

 نام شریک با مسؤولیت محدود جزء نام شركت باشد در مقابل طلبکاران در حکم شریک ضامن خواهد بود.   اگر .1

الت از طرف شركت انجام داده  برای شركت نماید و تصریح نکند كه معامله را در سمت وك  ایمعامله شریک با مسؤولیت محدود    اگر  .2
 است. 

تابع    ، و قواعد حاكم بر این شركاء  الزامات   . تأمین سرمایه با شركای با مسؤولیت محدود است  اصوالًشرکای با م ؤولیت محدود:   :378نکته 

 . مسؤولیت محدود استی با هاشركت مقررات 

 . باشدمی  مسؤولیت شریک ضامن مسؤولیت تضامنی   :379نکته 
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شود و شریک ضامن اصوالً بدون گذاشتن سرمایه وارد شده و  می   در این شركت سرمایه از طرف شركای با مسؤولیت محدود گذاشته   :380نکته 
 .شودمی با كار و صنعت خود در منافع سهیم

توان برای پرداخت قروض تعقیب نمود كه شركت  می   شریک ضامن را زمانی   عالوه  ه ب  .شركای ضامن است  یعهده   برشركت    یاداره   :381نکته 
 منحل شده باشد. 

روابط شركای ضامن( تابع  )  یکدیگرآنها با    ی آنها با طلبکاران مسؤولیت تضامنی است و رابطه   ی رابطه  ،تعدد شركای ضامن  صورت   در :382نکته 
 . مسؤولیت نسبی است

 . شركت داشته باشد یشریک با مسؤولیت محدود حق نظارت بر امور شركت را دارد بدون آنکه دخالتی در امر اداره   :383نکته 

شركت وارد نماید و باید با    درخود    ی الشركه سهمشخص ثالثی را با انتقال تمام یا بخشی از    تواند نمی شریک با مسؤولیت محدود   :384نکته 
 باشد.  ء رضایت سایر شركا

 .دخالت و نظارت و تفتیش در امور شركت را ندارد گونههیچ به شركت وارد شده است حق  ءرضایت سایر شركاشریکی كه بدون   :385نکته 

 شود. می  تقسیم طلبکاران شرکت بین   دارایی شرکت حقی بر آن ندارد و  شریک  طلبکار  ،در صورت ورشکستگی شركت :386نکته 

 شود. می  شركای با مسؤولیت محدود نیز جزو دارایی شركت محسوب  ی الشركهسهم ، در تقسیم دارایی شركت :387نکته 

 دارایی شریک طلب خود به    یبقیه   یتوانند برای استیفامی   در صورت عدم كفایت دارایی شركت پس از انحالل، طلبکاران شركت  :388نکته 

 . باشدنمی مراجعه كنند و در این حالت تفاوتی بین طلبکاران شریک و طلبکاران شركت 

یا محجوریت شركای با مسؤولیت محدود    مرگ   . موارد انحالل شركت تضامنی است  همان   الل شركت مختلط غیرسهامی،موارد انح :389نکته 
 . باشدنمی موجب انحالل شركت 

 

 شرکت مختلط سهامی 

  ضامن شریک    یکشریک سهامی + حداقل    دو   حداقل  . نفر است  سهآن    یاست كه حداقل اعضا   شركتی  :شرکت مختلط سهامی :390نکته 

 . دانند(می  نفر  سهنفر دانسته و شركای سهامی را حداقل  چهاررا  اعضاء برخی نیز حداقل تعداد )

 . در اسم شركت باید عبارت شركت مختلط و اسم یکی از شركای ضامن قید شود :391نکته 

كه برحسب    یعمومگر مجمع  یی دشود مگر در جلسه ی واقع نم  ل شركت ید و تشکیآی ا به عمل نمیا موجبات مزایم  یتقو  ی ب قطعیتصو :392نکته 
د الاقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه گزارشی  ی ب شود با ی ا تصویا موجبات مزایم  یی دوم تقونکه در جلسهیا ید منعقد خواهد شد و برایدعوت جد

 ع شده باشد. ی ن تمام تعهدكنندگان توزی ن خصوص طبع و بی در ا

نکه از  ینخواهد بود مگر ا ی قانون یی مجمع عموم باشد و جلسه  تعهدکنندیان حاضردو ثلث ت ی د به اكثریب امور مذكور با یتصو :393نکته 

 . را دارا باشند  یه نقدی اند حاضر بوده و نصف كل سرمارا تعهد كرده   ید سهام نقد یكه خر یینظر تعداد نصف كل شركا 

آنها موضوع   ی ا یا مزای  یرنقدیكه سهم غ   یقعاند در موخود مطالبه كرده   ی برا  یخاص  یا یا مزایهستند    یرنقدیسهم غ   ی كه دارا   یكسان :394نکته 
 ه شركت محسوب نخواهد شد.یاست در جزء سرما یكه موضوع مذاكره و رأ  ی رنقدیه غ یقسمت از سرما آن   .ندارند ی است، حق رأ  یرأ 

ثبت اسناد مركز ی  ره یكند و به دامی   ر شركت اقرار به وقوع آن را ی شود و مدمی   ی شركت، شركت محققه ی ه تمام سرمای پس از تأد :395نکته 
د  یال نباشد تعهدكنندگان با یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریرسد و هرگاه سهام می  دهد و به همراه سایر مدارک الزم به ثبت می   شركت ارائه   ی اصل

 ال باشد. ید كمتر از پنجاه ر یاشود نبی كه پرداخته م یمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجه ید الاقل ثلث قیند واال با یه نمای تمام وجه را تأد
است كه در شركت   ایسرمایه آید و مسؤولیت آنها تا میزان  می   القیمت سهم دربه قطعات متساوی   شركای سهامیآورده و سرمایه   :396نکته 

 . اندگذاشته 

مسؤولیت تضامنی دارد و اگر شركای ضامن متعدد    ،و نسبت به بدهی شركت  آیدنمی شریک ضامن به صورت سهام در    یسرمایه   :397نکته 
 . مسؤولیت نسبی است اما در مقابل طلبکاران شركت مسؤولیت تضامنی خواهند داشت پایه بر  شركاء  این  بینروابط و  باشند

ال باشد و  یپنجاه رد كمتر از  یا قطعات سهام نبایال تجاوز نکند سهام  یست هزار ریاز دو  یسهام  یهاه شركت یكه سرما  یدر صورت :398نکته 

ل نشده  یتشک ی مادام كه شركت سهام اًیثان  ال نخواهد بود. یکصد ر یال باشد سهام و قطعات سهام كمتر از  یست هزار ریه زائد بر دویهرگاه سرما

 .شودی نمسهام موقت صادر 

 . است ضامن  شركای یعهده مدیریت شركت بر   :399نکته 
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  شركت انتخاب   یاست و از بین شركا   نفر   سه حداقل  ظار  هیأت نُ  تعداد  . الزامی استظار در شركت مختلط سهامی  وجود هیأت نُ :400نکته 

 .شوندمی

 : موارد انحالل شرکت مختلط سهامی :401نکته 

 مدت شركت و عدم تمدید آن  انقضاء .1

 موضوعی كه شركت برای آن تشکیل شده یا منتفی شدن انجام آن  انجام  .2

 شركت  ورشکستگی  .3

 . (با اكثریت مطلق آراء)كه اساسنامه این حق را برای مجمع در نظر گرفته باشد   تصمیم مجمع عمومی در صورتی صورت   در .4

 ( با اكثریت مطلق آراء)تصمیم مجمع عمومی و رضایت شركای ضامن  صورت   در .5

 . انحالل شركت در این موارد در اساسنامه شرط شده باشد كهدرصورتی یا محجوریت یکی از شركای ضامن  وتف .6

 

 شرکت تعاونی 

ن وجود در  ی ا  با   .مشترک اعضاست نه كسب سود  ی ازها یل آنها رفع نیهدف از تشک  چراكه ستند  ین  ی تجار   ماهیتاً   : شرکت تعاونی :402نکته 

 . هستند تاجر بنابراین . اندشناخته شده یتجار  ،ق.ت 20ی ماده
این تعداد بر اساس نوع    1371قانون بخش تعاون مصوب    نامهآیین با توجه به    البته .  نفر است  هفتحداقل تعداد اعضای شركت تعاونی   :403نکته 

 شركت تعاونی متفاوت است. 

 تأمین شوداعضاء  یسرمایه بوسیله  درصد  51 تمام یا حداقل كه  ندسته ی یهاشركت ی تعاونی هاشركت :404نکته 

ماه قبل از استعفاء كتباً موضوع را به شركت اطالع    ششمتخصص تعاونی باید   یاز شركت اختیاری است و فقط اعضا   ء خروج اعضا  :405نکته 
 .دهند

 حداقلی برای میزان سرمایه در شركت تعاونی وجود ندارد.   :406نکته 

 . نمایند  هی تأداست مگر مجمع عمومی تصویب نماید كه اعضاء سهم بیشتری   برابری تعاونی هاشركت مین سرمایه أسهم اعضاء در ت :407نکته 

 غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد.  یآن تأدیه و آورده  ی سرمایهسوم یک شود كه حداقل می  شركت تعاونی زمانی تشکیل :408نکته 

 . پرداخت مبلغ تعهد شده ظرف مهلتی است كه اساسنامه شركت مقرر نموده است  :409نکته 

 باشد.می  تا میزان سرمایه متعلق به آنها اصوالً مسؤولیت شركا در این شركت   :410نکته 

 ی ا مؤسسه یباشد    یبستانکار دولت  اگر  .ستون شركت با توجه به نوع طلبکار متفاوت ای، مسؤولیت شركاء در قبال دیتعاون  ی هادر شركت  :411نکته 
باشد مسؤولیت    ی چنانچه بستانکار از بخش خصوص ی ون شركت نامحدود است ولیدر قبال د ی ، مسؤولیت شركای شركت تعاونیردولتیغ  یعموم

 زان آورده.یشركاء محدود است به م

 بازرس یا بازرسان   ،هیأت مدیره ،: مجمع عمومیارکان شرکت تعاونی :412نکته 

 . فقط یک رأی دارد اشسرمایه گرفتن  نظر  درهر عضو بدون  ،در مجامع عمومی  :413نکته 

 . است اعضای اولین مجمع عمومی عادی  دوسوم حداقل شركت تعاونی با   ی تصویب اساسنامه  :414نکته 

 سومیک عضو اصلی و تا    نفر  هفتنفر و حداكثر    سهحداقل  مركب از    ایمدیرههیأت    یعهده   برامور تعاونی طبق اساسنامه    یاداره   :415نکته 
 باشد.می  البدلعلی اعضای 

 باشد.می   با اكثریت نسبی البدلعلی اصلی و   یانتخاب اعضا   :416نکته 

 . سال مالی انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان بالمانع است ک یتوانند واحد یا متعدد باشد و برای می  شركت بازرسان   :417نکته 

متوالی تنها برای یک دوره    شوند و انتخاب مجدد آنان به صورتمی  مدیره برای مدت سه سال انتخابت  أهی  ی اعضا  ت مدیره:أهی :418نکته 

 . بالمانع است
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اعضاء    سومک یهفت نفر عضو اصلی و تا    و حداكثرمركب از حداقل سه نفر    یا ره یمدت  أهی  بر عهده امور تعاونی طبق اساسنامه    ی اداره  :419نکته 
 . گردندمی  اعضاء برای مدت سه سال و با رأی مخفی انتخاب  باشند كه از بینمی  البدلی علاصلی 

البدل اصلی به ترتیب اعضاء علی   ی اكثریت بعد از اعضا   نی حائز  .آیدمی   در یک نوبت به عمل  یاصل  ی اعضااخذ رأی برای انتخاب    :420نکته 
 . برای دو نوبت متوالی بالمانع است  حداكثر رهیمدت أهی البدلی علاصلی و   یشوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضا می  شناخته

 . باشدمی  مدیره با اكثریت نسبی مجمع عمومی  تأهی البدل ی علاصلی و  ی انتخاب اعضا  :421نکته 

یا دو نفر را   کی و    س یرئیک نفر را به عنوان نایب  ،ت مدیرهأ هی  سی رئمیان خود یک نفر را به عنوان    جلسه از ت مدیره در اولین  أهی :422نکته 
 .كندمی   به عنوان منشی انتخاب

  ، ت مدیره أهی  ی اعضا  (شودمی   تعیین   در اساسنامه مکرر )به نحوی كه    رموجهیغ ممنوعیت قانونی و یا غیبت    ، فوت  ،در صورت استعفاء :423نکته 
 . نمایدمی   ركتت مدیره شأبرای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هی   شتریب ی آرا البدل به ترتیب علی  ی یکی از اعضا

 . نمایند توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت می   ت مدیرهأهی ی اعضا :424نکته 

 .پاداش دریافت خواهد كرد مربوط صرفاً گیرد در تعاونی می  ت مدیره از محل دیگری حقوق أدر صورتی كه عضو هی  :425نکته 

 : موارد انحالل شرکت تعاونی :426نکته 

 .العادهفوق مجمع عمومی  تصمیم .1

 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسد.   3ظرف  كهدرصورتی تعداد اعضاء از حد نصاب  كاهش  .2

 در اساسنامه و عدم تمدید مدت آن  شدهتعیین مدت  انقضای  .3

 فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه  توقف .4

 بار اخطار كتبی  سه رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از   عدم .5

 شركت  ورشکستگی  .6

از مدیران و   ذیل تشخیص موارد   :شودمی   در موارد زیر عضو از شركت تعاونی اخراج:  خراج از عضویتا :427نکته  بنا به پیشنهاد هریک 

 :خواهد بود مجمع عمومی تصویب
 دست دادن هریک از شرایط عضویت  از  .1

روز از تاریخ اخطار دوم    15  یبه فاصله  هیات مدیره  و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار كتبی توسط اساسنامه  رعایت مقررات  عدم  .2
 عادی  میبا تصویب مجمع عمو

اعمالی كه موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی كه به حیثیت و اعتبار    ارتکاب  .3

 .تعاونی لطمه وارد كند یا با تعاونی رقابتی ناسالم به نماید

عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه    و مطالبات سهم و كلیه حقوق    ، انحالل و اخراج  ،استعفا  ،در صورت لغو عضویت به سبب فوت
 . خواهد شد ماه پرداخت حداكثر ظرف مدت سه  اش ورثه شود و پس از كسر بدهی وی به تعاونی به او یا می  و به دیون تعاونی تبدیل

 . شوندمی   عضو تعاونی شناخته   ،مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث  یک یا چند نفر به تعداد   ، اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد :428نکته 
تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعالم و دادگاه    های یا اتحادیه   هاشركت امور    ی تواند در صورت احراز تخلف در اداره می   وزارت تعاون  :429نکته 

.  صادر نماید  را  ادشدهیتعاونی    یهاه ی اتحادو    هاشركت در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران    یمقدمات  یدگیرسموظف است خارج از نوبت در  
 . دیمنصوب نمات مدیره جدید أهی مجمع عمومی و انتخاب  لیتشک ی برااین صورت وزارت تعاون موظف است به طور موقت افرادی را   در

های تضامنی همیشه  شود؛ ثانیاً شركت وقت با شركت دیگری خَلط نمی ی و تعاونی هیچ های نِسبق.ت اوالً شركت   20با توجّه به نظم ظاهری مادۀ  
حسب مورد با شركت تضامنی خَلط شده و مختلط سهامی و    با مسؤولیت محدودو    های سهامیشركت های مختلط هستند؛ ثالثاً  پایِ ثابت شركت 

 دهند.غیرسهامی را تشکیل می 
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 ان یبندانش های شرکت 

  عنوان   با و اختراعات كه    های نوآور   یسازی تجار و    ان یبندانش و مؤسسات    هاشركت قانون حمایت از  : وفق  انیبندانش ی  هاشرکت  :430نکته 

  89/ 5/8، در تاریخ شورای اسالمی تقدیم گردیده بود و اختراعات به مجلس های نوآور   یسازی تجار و  ان یبندانش ی هاشركت حمایت از  یالیحه 
 . به تأیید شورای نگهبان رسید

 ی توسعه  ، علم و ثروت  ییافزاهم شركت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است كه به منظور  دارای اوصاف ذیل هستند:    هاشركت این   :431نکته 
شامل  )نتایج تحقیق و توسعه    یسازی تجار و    (و كاربرد اختراع و نوآوری  )شامل گسترشتحقق اهداف علمی و اقتصادی    محور،دانش اقتصاد  
تولطراحی   خدمات  دیو  و  حوزه   ( كاال  با    یهای فناور   یدر  و  ویژه    افزودهارزش برتر  به  تولفراوان  تشکیل  ی افزارها نرم   دیدر  . شودمی   مربوط 
متعلق به   هاآن  تی از مالک  (%50)و مؤسساتی كه بیش از پنجاه درصد  هاشركت عمومی غیردولتی و نیز  یاهنهاد ومؤسسات   ،ی دولتیهاشركت
 .این قانون نیستند ی هات یحما ، مشمولی دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشدهاشركت
 شود: های موجود و دارای شخصیت در دو حالت تصفیه می شركت  :هاشرکت تصفیه  :432نکته 

 یابد.شود، تصفیه می ای كه از سوی دادگاه انتخاب می . در حالت ورشکستگی كه توسط مدیر تصفیه 1
قبل از انحالل  كند و در صورت عدم انتخاب، آخرین مدیر  ای كه مجمع عمومی آن را انتخاب می . در حالت انحالل كه توسط مدیر تصفیه 2

 شود.باشد، عملیات تصفیه انجام میمی
پس شركت ورشکسته و شركت منحله تا ختم عملیات تصفیه دارای شخصیت حقوقی است، یعنی شخصیت باقی است مگر تا ختم عملیات  

 تصفیه.
شده كه شخصیتشان زایل شده  فیه شده یا تصشده و تجزیه های ادغام شده شخصیتشان باقی است بر خالف شركت های منحله و تبدیل شركت
 است. 

تصفیه    ی شركت بر عهده مدیر یا مدیران شركت است مگر آنکه انحالل بر اثر ورشکستگی باشد كه در این صورت با اداره   تصفیه :433نکته 
 . توسط دادگاه خواهد بود شدهتعیین ورشکسته یا مدیر تصفیه 

 208توجه داشت كه طبق ماده    باید  . البته كندرا حفظ می در طول تصفیه شخصیت حقوقی خود    پس از انحالل و   شركت سهامی :434نکته 
 . بقای شخصیت حقوقی شركت در راستای انجام اموری است كه برای تصفیه شركت الزم است ه الیح

شركت و دارایی شركت برای انجام امور    اهلیت و نام و نشانی   ،قانون   203و    206با بقای شخصیت حقوقی شركت، مستند به مواد   :435نکته 
نیز در حین    شركت  یورشکستگامکان صدور حکم   در كنار نام شركت باید عبارت »در حال تصفیه« قید شود و حتی    البته .ماندمی   تصفیه باقی

 . تصفیه وجود دارد

 . انجام دهد - معامله و...–شركت هر عمل حقوقی  ماندهی باقتواند در راستای اجرای تعهدات  می   مدیر تصفیه :436نکته 

 . (حهی ال  203ماده  كرد )توان حکم ورشکستگی آن را از دادگاه تقاضا  می   ،معلوم شود كه شركت ورشکسته است  هرگاه در حین تصفیه :437نکته 

 در مختلط سهامی و غیر سهامی كه دارای شركای ضامن است انتخاب مدیر تصفیه با شركای ضامن خواهد بود و    هایشركت در    :438نکته 
 .كندمی   اختالف دادگاه مدیر تصفیه تعیین  صورت

 . نمایند معین توانند یک یا چند نفر را برای نظارت بر امر تصفیه می  مختلط سهامی و غیرسهامی شركای غیرضامن های شركت در  :439نکته 

ر تصفیه اقدامات الزم را جهت تصفیه از قبیل حفظ اموال و پرداخت دیون و انجام معامالت جدید كه برای اجرای تعهدات شركت  مدی :440نکته 
 دهد. می  الزم است را انجام

د و  نباید از دادگاه تقاضای صدور ورشکستگی نمای  كندنمی تصفیه متوجه شوند دارایی شركت كفاف كلیه دیون را    حین  درچنانچه    :441نکته 
 . پس از صدور حکم امر تصفیه با اداره تصفیه یا مدیر تصفیه تعیینی دادگاه خواهد بود

 یک مرتبه در روزنامه رسمی و كثیراالنتشار آگهی شده و    سه امکان دارد كه ابتدائاً    صورتی   درتصفیه    حین   درتقسیم دارایی شركت    :442نکته 
 انتشار آن گذشته باشد.سال از تاریخ  

الیحه   223ماده  به    اما مستند  گیردهای شركت انجام می تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و پرداخت تمام بدهی   اصوالً  :443نکته 
 .كنندنیست بین شركا به نسبت سهام تقسیم می  اج یمورداحتكه در مدت تصفیه   را   آن قسمت از دارایی نقدی شركتتواند می   مدیر تصفیه

مربوط   مالیاتی  یمدیران تصفیه اشخاص حقوقی مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحالل اظهارنامه مستقیم،    ی هااتیمالوفق قانون   :444نکته 
 . مربوط تسلیم و ترتیب پرداخت مالیات متعلق را بدهند تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی  85عملیات شركت را بر اساس ماده  ی به آخرین دوره 
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نوبت رسیدگی نموده و در صورتی   خارج از عملیات اشخاص حقوقی    ی مربوط به آخرین دوره  یممیز مالیاتی مکلف است به اظهارنامه  :445نکته 
ابالغ  از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و    یک ساله باشد منتهی ظرف  كه به مندرجات آن اعتراضی داشت 

 .گرددمی  مدیران تصفیه قطعی تعلق یمالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله  وگرنه  دینما

 . ر به هر صورت باطل و بالاثر استچها یب طبقه اول و دوم تا درجه رانتقال دارایی شركت به مدیران تصفیه و اقا :446نکته 

  ی رسمی و روزنامه   ی تا در روزنامه كنند  می   اعالم   هاشركت ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت    یک مدیران تصفیه ظرف   :447نکته 
انحالل به ثبت نرسیده است در مقابل اشخاص    كه   یزمانو تا    و دفتر ثبت تجارتی حذف شود  هاشركت كثیراالنتشار درج و نام شركت از دفتر ثبت  

 . ثالث بالاثر است

نگهداری نموده    هابانک مدیران تصفیه باید وجوهی را كه باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از    ،پس از اعالم ختم تصفیه :448نکته 
 . به بانک تسلیم كنند اند نکرده و صورت طلبکارانی را كه طلب خود را دریافت 

مال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالع    حکم  در   مانده ی باقمبالغ    ، از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه  سال   10  پس از انقضاء  :449نکته 

 . شودمی  دولت منتقل  یدادستان شهرستان محل به خزانه 

گیرد می  قرار ی کیتملآوری و رروش اموال  جمع   سازماناین اموال و كلیه اموالی كه در حکم مال بالصاحب باشند در اختیار  :450نکته 

 . به حکم قضایی یا قانون است  اموال منوطآن اقدام نماید و فروش این قبیل   یآوری و نگهداری و ادارهتا در جمع 

  شخصیت حقوقی واحد و  ،ضمن محو شخصیت حقوقی خود  ،آن چند شركت  اساسبر  كه  است  اقدامی    ادغام   :هاشرکت ادغام   :451نکته 

 . جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند

 : باشدمی از لحاظ مقررات مالیاتی به دو صورت ذیل هاشركت ادغام یا تركیب  :452نکته 

طوری    ، بهشودمی   این پس شركت موجود نامیدههای یک یا چند شركت به یک شركت دیگر كه از  بدهی   و  هایی دارا انتقال    - الف   :453نکته 
كرده و دارایی و بدهی آن به میزان جمع دارایی و بدهی    را حفظشوند لکن شركت موجود نام و هویت خود  می  ادغام شونده منحل  ی هاشركت كه  

 . یابدمی  یش شونده افزاادغام  ی هاشركت

ادغام شونده منحل شده و میزان   ی هاشركت به طوری كه    ، ت جدیدیک یا چند شركت به شرك  هایی بدهو    هایی دارا انتقال    - ب   :454نکته 
 . ادغام شونده خواهد بود  یهاشركت  هایی بدهو   هایی دارا معادل جمعدارایی و بدهی شركت جدید 

 . تحصیل شده باشد آن   یقانونمشروط به آن است كه مجوز  فوق به یکی از دو طریق  هاشركت  یب ترك یا ادغام  :455نکته 

این حالت سهامداران شركتی كه رونق بیشتری   در   .وضعیت اقتصادی بهتری دارد  هاشركت از    یکی  مورد ادغام دو شركت،اصوالً در   :456نکته 
 .شودمی  در قالب سهام ممتاز اعطا اصوالً كنند كه این امتیازات  می  دارد اصوالً تقاضای امتیازاتی

ایران و تصویب    ی مركز  ی یمه بتوانند با موافقت  می   بیمه  مؤسسات  54  یماده وفق  :  انتقال عملیات  بیمه و   هایشرکت ادغام   :457نکته 

 . واگذار كنندخود را با كلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر  پورتفوی شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از 

ـ  هاشركت بقاء یکی از ) جانبهیک   به شکل  ،نشودی تجاری، مادامی كه موجب ایجاد تمركز و بروز قدرت انحصاری هاشركت ادغام  :458نکته 

در    (، ی ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شركت جدیدهاشركت حقوقی    یت )محو شخص  چندجانبه و ادغام دو یا    ( شركت پذیرنده
دیون و مطالبات شركت یا    ، ییدارا  ، تعهدات  حقوق و  یهكل  . مجاز است  ، ی تجاری موضوع ادغامهاشركت اساسنامه آن شركت در سایر    چهارچوب

 .شودمی  یا شركت جدید منتقل ادغام  یرنده پذبه شركت   ، ی موضوع ادغامهاشركت

از عرضه و تقاضای بازار    و فروشندهخریدار    ،یدكنندهتولوضعیتی در بازار كه سهم یک یا چند بنگاه یا شركت    عبارت است از انحصار   :459نکته 
 .باشد  مواجه یت محدودجدید به بازار با  یهابنگاه و خروج  بازار داشته باشد یا ورود   را دربه میزانی باشد كه قدرت تعیین قیمت و یا مقدار 

از    ،آن   شده درادغام ی  هاشركتگردد تا سقف مجموع سرمایه  می  ی موضوع این بند حاصلهاشركت   از ادغامشركتی كه    یسرمایه :460نکته 
 .های آن معاف است مستقیم مصوب و اصالحیه  های یات مالقانون  ( 48)پرداخت مالیات موضوع ماده 

 

ــت که انر ی: از بهترین راهیه توصیییۀ ُمخلصییانه ــتیابی به اهداف این اس ــش به دیگران متمرکز کنیم. اگر میهای دس نفس خودمان بهخواهیم اعتمادمان را در بخش
اگر ا القا کنیم و ها ر خواهیم باید در شـــخِص دیگری ایناندیشـــی میمان را باال ببریم. اگر حس امیدواری و مثبتبیشـــتر شـــود، ســـعی کنیم اعتماد به نفس اطرافیان

. این »اثر دیگران« اســت بر زندگی ما! اثِر موجِی کمک به دیگران و بخشــیدِن ســخاوتمندانۀ  خواهیم برای دیگران هم بخواهیم موفقیت را برای خودمان می
ــت ـکه خودـمان بزرگوـقت و انر ی ــتی« خواهیم بود. وقتی هم آموختیمترین ذینفع این »نوعـمان ـبه آنـها این اسـ أثیرـگذارترین بخش  دوسـ ـها بر زـندگی هر کس  یکی از ـت
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ایم. اثر دیگران یعنی اینکه اگر دوسـتم جزوۀ حقوق مدنی را خوانده باشـد، لذا با بهبود وضـع اطرافیان در واقع زندگی خودمان را به سـمت خوبی تغییر دادهاطرافیانش می
با نوشیتن مطلبی دربارۀ این جزوه، دیگران را تشیویق به خواندن آن کنم تا یا   دیه کنم من به دیگری هاسـت و از آن متأثر شـده، آن را به من هدیه کند،  

ــده  هم خودم لذت ببرم، هم جامعه ــاس کنند. من متوّجه ش ــتو اطرافیانم هم موجی از لذت و تغییِر مثبت را احس آوردن چیزهایی که در ام بهترین راه برای به دس
ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر این جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدوِن تو حتی ممکن خواهم این است که انر یام میزندگی

 نبود آن را پیدا کند.

با ما   mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شــدید؛ از طریق ایمیل ســانی دیگر که ما از آن غافل ماندهاگر در حین مطالعه با موارد ســهو قلم و یا خطاهای ان
 دکتر تطبیقی نظم در تجارت  حقوق»  کتاب،  های این جزوه از کتاب »مختصـر حقوق تجارت دکتر توکلی«در میان بگذارید تا اصـالح نماییم. در نگارش بعضـی از قسـمت

  omid_mollakarimi     اینستاگرام        1402روزرسانی جزوه: به     .ایمکمک گرفته «پاشایی دکتر تجارت حقوق»  کتاب و «فالح علی

  
ارـشد ـشدم؛ البته باید بگم که یه کاِر ثابت هم داـشتم که های حقوق وارد دورۀ کارـشناـسیآموختهخیلی از دانشبعد از اینکه لیـسانـسم رو گرفتم مثل داسیتان نویسینده:  

ری  ارـشد و یا حّتی دکت گرفتم. رفته رفته به این نتیجه رـسیدم که اگه بخوام اینجوری ادامه ِبدم دـسِت آخر بعد از دریافت مدرک کارـشناـسیماهانه یه حقوِق ثابت از اوون می
ها رسـیدن به یه حقوِق کارمندِی خوب نقطۀ اوِج خوام یه کارمنِد سـطِح باال توو یه اداره بشـم که نهایتًا یه حقوق خوب دریافت کنم. شـاید برای خیلیدر بهترین حالت می

های بد مانای این فیلما به آدمایی که توو موقعیتدیدم. همیـشه دوـست داـشتم مثل قهرآرزوهاـشون محـسوب بـشه اما من رـسیدن به یه حقوِق ثابِت خوب رو مطلوب نمی
اِت زندگِی آدمیزاد اینه که باید قرار گرفتن کمک کنم و با کّلی غرور و کماِل رـضایت از مفید بودِن خودم یه نفس عمیق بکـشم و بگم »تونـستم!«. از این فیلما که بگذریم ذ

ن توو یه محیط اداری« فراری باشد. خالصه اواخر اسفند ماه بود که تصمیم گرفتم عطای حقوِق ثابت را به بجنگه و از »یه جا نـشـستن« یا همون »صبح به صبح کارت زد
تان و اطرافیان با تمسخر بهت بگن: لقایش ببخشم و از اّول فروردین شروع کنم به خوندن! البته این اشتیاِق سوزان باید اّوِل اّول توو خوِد آدم ایجاد بشه و حتی اگه دوس

دارن و تو بدوِن سـهمیه ُعمرًا شـانسـی  کنن و نهایتًا سـه هزار تا َور میخوای بشـینی و بخونی که چی!«؛ یا بگن: »صـد و ده  هزار تا شـرکت میو که کاِر ثابت داری، می»ت
ام خواـستم که توو توانم پیش ِبرم؛ البته قبلـشم از خانوادهالله« بگم و با همۀ نداری!« اطمینان نداـشتم که به موفقیت برـسم اما با خودم عهد کردم که اّول فروردین »بـسمه

ای رو آغاز کرده بودم؛ خالصـش کنم برات: »با وجوِد این مسـیر کمکم کنن و این هشـت ماه یه کم توقع و انتظارشـون رو از من کم کنن. من ریسـِک شـیریِن بلندپروازانه
گفت اگر آرزوت اینه که یه ماشین بخری، اّول برو یه جاسوئیچی ی خدا اوومد توو ذهنم که می«. جملۀ یه بندهام راضی بودم!تماِم ترـسی که از شکست داشتم، از تصمیم

ســـینۀ کوچولو که رووش آرم کانون رو داره و رســـی! منم بدون معّطلی، رفتم یک ســـنجاقبرای ماشـــینی که توو رویاته تهّیه کن و یقین داشـــته باش که به ماشـــینه می
ُاومد. مثاًل با مـسؤول یه کتابخونه ـصحبت های خدا رو دیدم که یکی یکی َبرام میزنن تهیه کردم. تا ـشروع کردم کمکنون همیـشه روی ُکت یا مانتوـشون میهای کاوکیل

هم از کتابخونه اســتفاده کنی! خالصـه  شــب   ۱۱تونی با نگهباِن مجموعه هماهنگ کنی و تا  بعد از ظهر بود بهم گفت: می ۶کردم و با وجود اینکه ســاعِت کاِر اوونجا تا  
شـم؛ به فرموده قرآن: »فان َمع الُعسـر، ُیسـرا«. خوشـحالم از اینکه که مند میاینکه ایمان داشـتم اگر امروز زحمت بکشـم فردا از نتیجه و میوۀ شـیریِن اوون زحمات بهره

ی )وکالت، قضــاوت، ارشــد، دکتری( قبول شــدم و به عضــویت »هیأت علمی« رســیدم و های حقوقامروز که این متن رو نوشــتم در وضــعیتی هســتم که در تمامِی آزمون
 خوام متنم رو با یه جمله تموم کنم: »تووی سکوت تالش کن و اجازه بده صدای موفقیتت همه جا بپیچه!«می

 مالکریمی )پایان گفتار ما: حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است.(  امیدموفقیِت تو؛  امیدتان هستم. به انتظاِر خواندِن داستاِن موفقیت چشم 
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

تا تمام ها درخواست بدین رسان یا از طریق پیامبدین و   پیام 09352213175به شماره 
 !مبرایتان ارسال کناست را های حقوقی آزمون کنندۀ قبولی شما در جزواتی که تضمین

تأثیریذاری بر  ارزشِ اصلیِ من در زندیی، کمک به دیگران و    !  60پَرتِ متولدِ دهۀ  امید مالکریمی ه تم؛ یه حواس 

اشتراک  و   یادییری  به  آنهاست.  آموخته زندیی  دیگران عالقه یذاشتن  با  را  هایم  تالشم  البته همه  دارم.  زیادی  ی 

کنند یاد بگیرم و بعد از ارزودن تجربیات خودم، آنها  هایی را که به ارزایشِ کیفیتِ یادییری کمک می کنم تا روش می 

نوی ی« و »به کار بردن  حوزۀ آموزش و نوی ندیی در رشتۀ حقوق با روش »ساده   را به دیگران هم انتقال بدهم. در

خواهی باید به دیگران کمک کنی تا  های روان« متفاوتم! من به این جمله ایمان دارم: »ایر مورقیتِ بیشتری می مثال 

 یابند.«  به مورقیت بیشتری دست
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