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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 شركتهاي تجارتي
و امروزه در سراسر جهان عمده فعاليت ر قالبد... هاي بخشهاي مختلف اقتصادي، تجاري، صنعتي، خدماتي

و تجار حقيقي شركتهاي تجارتي انجام مي هم) اشخاص حقيقي تاجر(پذيرد كه به فعاليت تجاري اشتغال دارند

و هم از نظر كيفي فعاليت مي از نظر كمي دهند كه قابل مقايسه با شركتهاي هايي تجاري محدودي را انجام

.نيست) اشخاص حقوقي تاجر(تجارتي 

عظيم به صورت شركت سهامي هستند كه سهام اين شركتها در بازار بورس بسياري از شركتهاي تجاري

و عده زيايدي براي سرمايه اوراق بهادار معامله مي مي شود .كنند گذاري خريد سهام بورس را انتخاب

سرمايه بايد براي يك فعاليت يا پروژه معين. است» سرمايه«مسأله بسيار مهم در شركتهاي تجاري عنصر

اي هنگفت است كه در اختيار يك يا چند نفر نيست يا اگر هم باشد ها، سرمايه كه معموالً اين سرمايهجمع شود 

.گيرد اش را در يك زمينه به كار نمي كس همه سرمايه هيچ

و سرمايه با جند به همين جهت چاره اي نيست به جز اينكه مبالغ قابل توجه توسط عده زيادي جمع شود

و حتي بيشتر . انجام گيرد صد نفر

مخصوصاً اگر شركت تجاري متعلق به دولت باشد. مهمترين شكل در اين شركتها، شركتهاي مديريتي است

.يا تحت نظارت دولت فعاليت كند اين مشكل حادتر است

مي سرمايه و به بازار اعتماد داشته گذاري توسط مردم زماني انجام گيرد كه به گردانندگان شركتهاي تجارتي

گذاري در كشور ما باال بودن سود بانكي است زماني سود بانكي باال از جمله ديگر مشكالت سرمايه.ندباش

و معاف از ماليات هم باشد كسي اقدام به توليد نمي و سود آن هم تضمين است و همه باشد اصل سرمايه كند

(گذارند پول خود را در بانك مي زي. )درصد است3درصد وام2ر سود بانكي در ساير كشورها به سپرده
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شركت ملي نفت، شركت ملي گاز، شركت واحد. بسياري از شركتهاي تجاري در ايران متعلق به دولت است

و  . اتوبوسراني، شركت مترو تهران ... 

و قانون مدني آمده است عالوه بر شركتهاي تجاري، . شركتهاي مدني هم وجود دارد كه مقررات آن در فقه

ممكن است اختياري يا اجباري باشد مثل شركت دو نفر در يك ملك زراعي)شركتهاي مدني( اين شركتها

).اجباري(و يا با ارث رسيدن يك منزل به فرزندان يك خانواده) اختياري(

و از قديم .االيام وجود داشت در ساير سيستمهاي حقوقي هم شركتهاي مدني وجود دارد

م ربطه به شركتهاي مدني جوابگوي شركتهاي تجاري با صنعتي شدن جهان به وجود آمد زيرا قوانين

.هاي عظيم تجارتي نبود فعاليت

يكي از مهمترين اصول حاكم بر شركتهاي مدني اين است كه هر يك از شركاء در جزء جزء مال مشترك

و اداره مال مشترك بايد با نظر موافق كليه شركاء باشد .سهم دارد

و اعم در شركتهاي تجاري الزم. اي در شركتهاي تجاري غير ممكن است ال چنين قاعدهبديهي است انجام

و امور  و پا گير بودن چيزي در بر ندارد و چنين مقرراتي جز دست است كليه كارها با سرعت انجام گيرد

.كند شركتهاي تجاري دچار اختالل مي

از طرف سايرين)نفر5يا3(تشكيل شده در حاليكه در شركتهاي تجاري هيئت مديره كه از تعداد محدودي

ميو به سرعت تصميم .كنند آن هم با رأي اكثريت آنها نه اتفاق آراء گيري

توان شريكي را مجبور كرد كه در شركت باقي نمي«از قواعد ديگري كه به شركتهاي مدني حاكم است كه

.»بماند

شر يعني هر شريك مي و شركت را منحل سازد در كت تواند هر وقت خواست سهم خود را از خارج كند

مي حاليكه چنين فايده .كند اي در شركتهاي تجاري مشكالت زيادي را فراهم
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هاي شود بلكه ضربه زيرا انحالل يك شركت تجاري نه تنها باعث به خطر افتادن منافع ساير سهامداران مي

و اقتصادي زيادي به جامعه وارد مي ش(كند اجتماعي و بيماري، كم )دن توليد ... 

و نيزا است تا قوانين متناسب با بنابراين مقررات شركتهاي مدني قابل اعمال در مورد شركتهاي تجاري نيست

.نياز شركتهاي تجارتي تصويب گردد

و آن است در حاليكه شركتهاي مدني» شخصيت حقوقي«شركتهاي تجارتي از يك ويژگي مهم برخوردارند

.شخصيت حقوقي ندارند

ميه دارايي معين، اقامتگاه شود، يك شخصيت حقوقي با اسم معين، نگاميكه يك شركت تجارتي تشكيل

و مستقل از شخصيت .شركاي آن است معين، تابعيت معين تشكيل مي شود كه منفك

.ممكن است تابعيت يك شراكت با تابعيت شركاي آن متفاوت باشد

و و تئوري وجود دارد ...در توجيه شخصيت حقوقي شركتهاي تجارتي :بين حقوقدانان اختالف است

آي كنار هم جمع چون زماني كه عده. برخي معتقدند شخصيت حقوقي چنين شركتهايي واقعي است)1

و روحيات جديدي بر آنها حاكم مي و شخصيت تواند خيلي كارها شود يك نفر نمي شوند توانايي

به.ت كه بر تك تك افراد آن حاكم نيستانجام دهد ولي جمع روحيات جديدي بر جمع حاكم اس

.نظر اين عده از حقوقدانان شخصيت حقوقي يك شخصيت واقعي دارد

و فرضي ديگري از حقوقدانان بر اين عقيده عده)2 اند كه شخصيت حقوقي واقعي نيست بلكه صوري

و مقررات. مصالحي اقتضاء مي كند كه اين شخصيت در نظر گرفته شود. است براي يعني قوانين

.گيرند مصالح مختلف شخصيت حقوقي را به صورت اعتباري در نظر مي

مي)3 و سرمايه برخي ديگر اي به كاري معين اختصاص گويند چون براي تشكيل هر شركت دارايي

و تا سرمايه مي هم يابد اين شخصيت در حقيقيت متعلق به سرمايه است اي نباشد شخصيت حقوقي

.وجود دارد
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ت .گويندمي» دارايي اختصاصي«ئوري اين تئوري را

و در قانون تصفيه تاجر ورشكسته آمده بر اي تصفيه دو صندوق تشكيل: در بحث تصفيه تاجر ورشكسته

مي مي .رسد شود كه طبق آئين نامه وجوه معيني به اين صندوقها پرداخت يا به مصرف خاصي

ئوري دارايي اختصاصي در اين مودر كامالًت. ها شخصيت حقوقي دارند در اين قانون ذكر شده اين صندوق

.دخد جواب مي

. شوند شخصيت حقوقي محدود به شركتهاي تجارتي نمي

) 583- 591مواد(باب پانزدهم قانون تجارت ما به شخصيت حقوقي پرداخته است

 هاي حقوقي انواع شخصيت

)583ماده(شركتهاي تجارتي)1

. ون شخصيت حقوقي دارندكليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قان

شركت)3شركت با مسئوليت محدود؛)2شركت سهامي؛)1:اند احصاء شده20شركتهاي تجارتي در ماده

و)7شركت نسبي؛)6شركت مختلط سهامي؛)5شركت مختلط غيرسهامي؛)4تضامني؛  شركت تعاوني توليد

.مصرف

و موسسات غير تجارتي)2 )584ماده(تشكيالت

و در اي ن ماده تصريح شده است كه شخصيت حقوقي محدود به شركتهاي تجارتي نيست بلكه تشكيالت

شخصيت حقوقي) دادگستري(مؤسسات كه به امور غير تجاري هم بپردازد از تاريخ ثبت در وزارت عدليه

.دارند

اتحاديه، انجمن، سنديكا، صنف، مجمع،: اين شخصيت حقوقي ممكن است با نامهي گوناگون ايجاد شوند

.كانون .... 
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مي اين شخصيت و پردازند اجتماعي، هاي حقوقي به امور مختلفي ... فرهنگي، دفاع از حقوق گروه خاص

و سود نيست. ولي هدف آنها تجاري نيست . ممكن است اين كانون ها سود ببرند ولي هدف آنها كسب منفعت

م .نافع صنف خاص استمثل اتحاديه صنف خواربار فروش كه هدف آنها دفاع از

يك اتحاديه مثل انجمن حمايت از بيماران خاص ممكن است حتي فعاليتهاي تجارتي هم انجام دهد ولي

. كنند مؤسسين از سود آنها برداشت شخصي نمي

به عنوان مثال شركتهاي توليد مواد اين انجمنها براي ثبت خود بايد موافق وزرات مربوطه را كسب نمايند،

و غذايي بايد و درمان و اين انجمن. را كسب كند... موافقت وزارت بهداشت از اين شركتهاي غير تجاري ها

.باشند زمان ثبت داراي شخصيت حقوقي مي

و امالك كشور است كه آن هم اداره كحل ثبت شركتها در تهران واقع است كه وابته به سازمان ثبت اسناد

ش. ابواب جمعي قوه قضائيه است .پذير است ركت در كليه دواير ثبتي كشور هم امكانالبته ثبت

و بلدي)3 و تشكيالت دولتي )587ماده(موسسات

مي 587هاي حقوقي را ماده سومين دسته از شخصيت به. كند معرفي و بلدي، و تشكيالت دولتي موسسات

دا. محض ايجاد بدون احيتاج به ثبت داراي شخصيت حقوقي هستند ري شخصيت حقوقي نه اينكه فقط دولت

و شهرداري داراي يك شخصيت حقوقي مجزا است .است بلكه هر اداره دولتي

و روستا هم با توجه به اين ماده مي .توان داراي شخصيت حقوقي دانست شوراهاي شهر

توانست اگر يك اداره در يك شهرستان شخصيت حقوقي نداشت براي خريد هر كااليي رئيس اداره نمي

مي.ه بايد وزير تأييد نمايداقدام كند بلك بايست به وزراتخانه يا حتي هيئت دولت يا براي بستن هر قراردادي

.شد مراجعه مي

آن هاي حقوقي وزارتخانه كه شخصيت. البته دولت هم شخصيت حقوقي دارد و ادارات جزء زير نظر ها

و هر اداره يا وزارتخانه شخصيت حقوقي مستقل دارد مي .باشد



7

و حقوقي در عالم حقوق تفاوت شخص )588ماده(حقيقي

ك و شخص حقوقي از همه حقوقي و حقيقي وجود ندارد در عالم حقوق هيچ تفاوتي بين شخص حقوقي

مي شخص حقيقي برخوردار است، بهره و وظايفي كه بالطبيعه مخصوص شخص حقيقي مند شود به جز حقوق

.مانند حق واليت، حق بنوت، حق زوجيت. است

ميشخص و بتواند به وظايف بايد داري يك سري ويژگي حقوقي هايي باشد تا مورد شناسايي قرار گيرد

معلوم باشد جه دادگاهي براي رسيدگي به دعواهاي آن صالحيت دارد، تابع چه كشوري است، خود عمل كند؛

و وجه تمايز تفاوت. نحوه اداره اين شخص حقوقي چگونه است، چگونه از ديگر اشخاص متمايز مي شود

آن[. در كجاست) شركاء(شخص حقوقي با مؤسسين آن » عضو«از شركت غيرتجاري باشد به مؤسسين

.ممكن است شركاي يك شركت خود شخصيت حقوقي باشند] گويند مي

 هاي اشخاص حقوقي ويژگي

 اسم مخصوص به خود)1

و . ممتازي معين شود شخص حقوقي چيزي غير شركاي آن است به همين جهت بايد با اسم مشخص

مي. شود معموالً اين اسم آزادانه انتخاب مي يك. دهند البته سازمان ثبت شركتها بر روي اسم كنترلهايي انجام اگر

.اسم قبالً براي يك شركت انتخاب شده باشد ممنوع است

و مذهبي باشد ممنوع است اسم ا معموالً اسم. هايي كه برخالف شعائر ملي ست مگر هاي خارچي ممنوع

.اينكه يك شركت نماينده يك شركت خارجي باشد

و و چك كردن تكراري نبودن مي... پس از انتخاب اسم در شركت ثبت و هر شركتي پس از ثبت شود

و كثير مي روزنامه رسمي .كند االنتشار آگهي

و البته براي تغييرات مدير عامل؛ شر. نيز بايد آگهي شود... افزايش سرمايه كتها بايد حتماً اسم يكي در برخي

:از شركاء در اسم شركت ذكر شود
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 شركتهاي نسبي)2 شركتهاي تضامني)1

.و در شركتهاي با مسئوليت محدود ذكر اسم شريك در اسم شركت ممنوع است

 دارايي اختصاصي شركت)2

و. ترديد نيست كه يك شركت تجارتي سرمايه دارد سهامدارانو ترديدي نيست كه يان سرمايه شركاء

مي مي به آورند ولي وقتي شريك سرمايه خود را باري شركت اختصاص داد ديگر از دارايي شريك خارج و شد

مثالً يك شركت. البته ممكن است يك شركت سرمايه نقد نداشته باشد. آيد مالكيت شركت تجارتي در مي

ن سازي، ماشين راه و ممكن است مال نقد چنداني و ابزار دارد ولي به هر حال همين ماشين. داشته باشدآالت

.شود آالت دارايي شركت محسوب مي

حتي اگر شركت روزي منحل شود، شركاء در عين مال حتي ارگ خودشان آن را به شركت داده باشند حقي

.گيرد ندارند بلكه پس از فروش هر كس سهم خود را مي

ه به شركت داده .د بلكه حق احتمالي داردندارحق عينيهر شريك نسبت به ماليك

او مثالً اگر كسي يك آپارتمان در يك شركت سرمايه گذاري كند پس از انحالل شركت آپارتمان متعلق به

. پس از انحالل شركت طلبكاران شركت به مراتب در گرفتن طلب خود از شركاي شركت اولويت دارند. نيست

ن توانند براي وصول طلب خود به شركت مراجعهميبه همين جهت است كه طلبكاران شخصي هر يك شركاء

و از اموال شركت بخواهد طلب خود را وصول كنند .كند

.با اين استدالل كه اموال شركت، متعلق به شركت است نه متعلق به شريك

.ممكن است پس از انحالل شركت دارايي شركت حتي براي پرداخت ديون كافي نباشد
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 اداره شركت)3

شركتهاي مدني توسط همه شركاء ادره. پيدايش شخصيت حقوقي مسئله اداره شركت استيكي از علل

اصل سرعت يك اصل مسلم در روابط. شود كه به اين ترتيب عمل كردن با طبع فعاليت تجاري انطباق ندارد مي

و بازرگاني است .تجاري

ا3به همين دليل است يك شركت غول آسا ممكن است يك هيئت مديره و يا حتي ممكن نفره داره كند

.نفر باشد1است رئيس شركت 

در) يت محدودشركتهاي تضامني، نسبي، مسئول.(حتي ممكن است رئيس شركت از بين شركاء نباشد ولي

..شركتهاي سهامي رئيس شركت حتماً بايد جزء شركا باشد

راد حتي راه هم ندهند ولير شركتهاي بزرگ سهامي، سهامدار حتي اگر به در شركت رود ممكن است او

و: سهامداران حقوق خاص خود را دارد .شركت در مجامع عمومي، حق رأي، دريافت سود ... 

و مطابق شرايط اين است كه شركت توسط يك فرد يا اشخاص الزم است انجام كار به نحو مطلوب

مي) شركاء(البته اين افراد را سهامداران. محدودي اداره شود .كنند انتخاب

× تعدا مدير[به اين صورت كه هر كس به تعداد. توانند مدير در هيئت مديره داشته باشند البته اقليت مي

كه اگر اقليت همه آراء خود را به يك نفر دهند اين احتمال وجود دارد كه بتوانند. حق رأي دارد] تعداد سهام

. يك مدير به هيئت مديره بفرستند

ز(هر چقدر هم قوانين شود بلكه مهم اخالق دقيق تنظيم شود باز هم مشكالت حل نمي)اي مينهدر هر

و به حق ديگران تجاوز نكند و اينكه هر كس به حق خود قانع باشد .عمومي است

 اقامتگاه)4

و در برخي قوانين مثل قانون. االصول دادگاه صالح براي طرح دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده است علي

.كت بستگي تام به اقامتگاه شركت داردايران تابعيت شر
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مي: تعريف اقامتگاه .شود جايي كه مهمترين امور مشخص در آنجا قرار دارد، اقامتگاه شخص محسوب

و محل امور. كنند حال اگر محل حضور شخص متعدد باشد اقامتگاه را چگونه تعيين مي اگر محل سكونت

و محل. اوست) محل كار(مهم مهم فرد متفاوت باشد اقامتگاه او مركز امور  مثالً اگر كسي منزلش در كرج باشد

. شود كارش تهران باشد، اقامتگاه او تهران محسوب مي

:اقامتگاه اشخاص حقوقي
. اقامتگاه شخص حقوقي، مركز عمليات شخص حقوقي است: قانون مدني 1002ماده

آن: قانون تجارت 590ماده .است اقامتگاه شخص حقوقي، مركز اداره

و مركز اداره شخص حقوقي با هم متفاوت. اين دو ماده با هم تعارض دارد زيرا ممكن است مركز عمليات

از. باشد به عالوه يك شركت مثل شركت بانك ملي، مراكز عمليات متعددي دارد  3000مثالً بانك ملي پيش

. شود شعبه دارد كه همه آنها مركز عملياتي محسوب مي

ميبانك ملي شعبي .شود در خارج از كشور دارد در اين حالت اقامتگاه بانك ملي كجا محسوب

و كدام ميبراي حل اين تعارض بايد ديد كدام قانون سابق است و ببينيم كداميك ديگري را فسخ . كند الحق

به تصويب 1311مواد قانون تجارت در سال. تصويب شده است 1313قانون مدني در سال 1002ماده

و ماده.ه استرسيد و قاعدتاً بايد ماده 590پس قانون مدني الحق قانون تجارت نسخ 590قانون سابق است

.شود

در حليكه. ولي اين قاعده در جايي قابل كاربرد است كه هر دو قانون عام باشد يا هر دو قانون خاص باشد

و قانون تجارت خاص است عام الحق، قانون خاص سابق را نسخ بنابراين قانون. قانون مدني قانون عام است

و تعيين اقامتگاه آنها بايد به ماده نمي .قانون تجارت رجوع كرد 590كند وبايد گفت براي شركتهاي تجاري
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و مركز اصلي آنه هم در ايران ): 1310مصوب(قانون ثبت شركتها1ماده شركتي كه در ايران به ثبت برسد

.باشد ايراني است

مي): سابق(آيين دادرسي مدني قانون35ماده كه دعواي ورشكستگي شركتهاي تجاري در محلي طرح شود

. مركز اصلي شركت در حوزه قضايي آن دادگاه واقع باشد) جديد(قانون آيين دادرسي مدني 22

كه مشخص است كه مركز اصلي همان مركز امور: اند بينيم كه اين دو ماده هم مركز اصلي را ذكر كرده مي

.اري شركت استاد

مي مركز اصلي آن مركزي است كه شركت در آنجا اداره مي و تصميمات در آنجا اتخاذ مثالً كليه. شود شود

و بخشنامه و تصميمات مي... ها مجمع عمومي، عمليات مدير. گيرد بانك ملي در شعبه مركزي تهران انجام

در. گيرد عامل در آن شعبه انجام مي و مزايا مي تعيين حقوق مي.گيرد آنجا انجام به در مركز اصلي توان تصميم

. انحالل گرفت

در برخي موارد حتي مركز عمليات بسيار اهميت دارد مثل مس سرچشمه ولي مركز اصلي محل عقد

و خط مشي مي قراردادها، تعيين حقوق و دفتر مركزي آن انجام گيرد اگر چه عمليات اصلي هاي كلي در تهران

ميشركت در سرچش .گيرد مه انجام

در مورد شعب مختلف بانك قانون آيين دادرسي مدني اجازه داده است بر عليه شعبه دعوا ارائه شود آن هم

.در محل اقامت شعبه

.استالبته اين امر موجب به رسميت شناختن اقامتگاه در محل شعبه براي بانك نيست بلكه براي تسهيل كار

جوابگويي به عوا يا طرح دعوا ندارد مگر در صورتي كه اخيتارات خاص در اين مورد هم رئيس شعبه حق

.ولي وظيفه جوابگويي اصلي بر عهده هيئت مديره يا وكيل قانوني بانك است. به او اعطا شده باشد
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 تابعيت)5

و با كشوري در ارتباط است تابعيت دارد هر شخصي كه در جامعه زندگي مي تابعيت يك امر سياسي. كند

مي.تاس .اي اعمالي را انجام دهند بايد داراي تابعيت باشند خواهند در جامعه اشخاص حقوقي هم كه

و دولتي اشخاص حقيقي ممكن است فاقد تابعيت باشند يعني هيچ دولتي به آنها تابعيت ندهد يا سرزمين

.ها تا چند سال پيش مثل فلسطيني. نداشته باشد

.اي ضد اجتماعي، حق تابعيت آنها سلب شوده ممكن است افرادي به علت فعاليت

يك. همچنين ممكن است كه اشخاص حقيقي تابعيت مضاعف داشته باشند طبق قانون مدني فرانسه اگر

كند در حاليكه تابعيت قبلي خود را از دست غيرفرانسوي با فرانسوي ازدواج كند تابعيت فرانسوي پيدا مي

.دهد نمي

.حقيقي قابل اكتساب است پس تابعيت مضاعف براي اشخاص

را. توانند دو تابعيت داشته باشند ولي اشخص حقوقي نمي اگر تابعيت دومي بدست آورند تابعيت اول خود

.دهند از دست مي

ولي شركتهاي.توانند تابعيت خود را تغيير دهند شركتهاي با مسئوليت محدود با اتفاق آراء موافقت همه مي

توانند تابعيت خود را تغيير دهند زيرا اين شركتها معموالً شركتهاي بزرگي هستند نميسهامي حتي با اتفاق آراء 

.و نقش مهمي در اقتصاد كشورها دارند

شركتهاي چند مليتي هم دراي يك تابعيت هستند ولي شركاي آن از كشورهاي مختلفند يا متشكل از چند

.كنسرسيوم از كشورهاي مختلف هستند
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ت  ابعيت اشخاص حقوقيضابطه براي تعيين

درستي اين ضابطه، ضابطه. اي از حقوقدانان معتقدند شركت بايد تابعيت شركاء آن را داشته باشد عده)1

...و SONY ،Philips ،Aiwaكنند مثل شركتهاي نيست زيرا شركتهاي فراميلتي كه در چندين كشور فعاليت مي

.دهاي مختلف را داشته باشن ممكن است شركاء تابعيت

هاي مختلف هستند تابعيت شركت را چگونه بايد تعيين كرد؟ برخي در چين شركتهايي كه شركاء از مليت

بي. گويند تابعيت اكثريت شركاء را بايد مالك قرار داد مي و دائماً ولي چون سهام اين شركتها معموالً نام است

.اين حالت بايد تابعيت شركت را تغيير داددر حال مبادله است اكثريت در شركت ممكن است تغيير كند كه در 

مي)2 مي برخي كي. شود مالك قرار داد گويند بايد كشوري كه شركت در آن تأسيس تأسيس ولي شركت

يا مي  ... شود؟ با تنظيم اساسنامه، با ثبت شركت يا اولين جلسه مجمع عمومي

.اين مالك چندان قابل قبول نيست

مي)3 شر برخي . كت تابعيت كشوري را داشته باشد كه مركز اصلي شركت در آنجا واقع استگويند بايد

.يعني تابعيت شركت حقوقي، همان محل اقامتگاه شركت است

مي 591ماده آن«: كند قانون تجارت هم تأكيد اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در

ام» ممكلت است .ور شركت استو اقامتگاه هم همان مركز مهم

مي قانون ثبت شركتها ضابطه1ولي ماده و آن محل ثبت شركت است اي ديگر هم بدست يعني عالوه. دهد

ها هم از همين فرانسوي. بر وجود مركز مهم، بايد محل ثبت شكرت هم در ايران باشد تا تابعيت ايراني بگيرد

مي كردند ولي ديدند در يك مواقع بحراني اين ضابطه پيروي مي در. كند ضابطه با مشكالتي ايجاد مثالً شركت

و مركز اصلي آن هم در فراسنه است ولي اصل شركت آلماني است كل سرمايه آلماني است. فرانسه ثبت شده

.شودو خط مشيء ها از آلمان تعيين مي



14 

دو به دادگاه. را در پيش گرفتند» كنترل«به همين جهت پس از جنگ آنها سياست ادند در مورد ها اجازه

به همين. دادگاهها هم با اين سياست سعي كردند جلوي تقلب نسبت هب ثانون را بگيرند. شركتها بررسي كنند

ها اين علت بسياري شركتهاي آلماني را مصادره كردند از جمله شركت رنو كه به علت همكاري آن با آلمان

.كردند» ملي«شركت را 

 انواع شركتهاي تجارتي
:است احصاء شده20ا در ماده اين شركته

مختلط سهامي)5 نسبي)4 تضامني)3 محدودشركت با مستوليت)2 شركت سهامي)1

و مصرف)7 مختلط غير سهامي)6  تعاوني توليد

مي براي تقسيم .توان آنها را درچهار گروه قرار داد بندي اين شركتها

يعني كساني شركت را تأسيس. شخص است در اين شركتها آنچه مهم است شخصيت: شركتهاي شخص)1

مي مي و به فعاليت و پردازند كه با هم رابطه كنند و دارند مثل اعضاي يك خانواده .اي داشته ... 

مي يعني هر كسي با هر كس ديگري تشكيل شركت نمي گيرد دهد بلكه تشكيل شركت بين اشخاص صوريت

و با هم تفاهم  و اختالف نظر ندارن بلكه به هم اعتماد دارندكه با هم روابط دوستانه دارند در اين نوع. دارند

. شركتها، مسئوليت شركاء بسيار سنگين است

دهند اگر با ورشكستگي روبرو در اين شركتها، عالوه بر اينكه سرمايه شركت را در معرض خطر قرار مي

م شوند سرمايه شخصي شركاء هم در معرض خطر قرار مي و طلبكاران توانند از اموال شخصي شركاء نيزيگيرد

.طلب خود را وصول كنند

و شركتهاي تضامني هستند شركت: شركتهاي شخص شامل .هاي نسبي
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و اجازه نمي اين شركتها معموالً نان خوشنامي خود را مي اين. دهند شركاء جحديد وارد شركت شوند خورند

حق«كنند شركتها معموالً با اين شعار كار مي .»با مشتري استهميشه

. شود هر كسي با هر كس ديگري شريك نشود مسئوليت سنگين شركاء، مهمترين عاملي است كه موجب مي

مي: شركتهاي سرمايه)2 را زند كه معموالً پروژه در اين شركتها حرف اول را سرمايه و فعاليتها عظيم ها

مي برمي و در اين زمينه فعاليت .كنند دارند

.شركتهاي سهامي، شركتهاي با مسئوليت محدود: شركتهاي سرمايه

و مسئوليت هر و شخصيت آنها مهم است ولي مسئوليت شركاء محدود است در اين شركتها اگر چه شركاء

.اي است كه به شركت آورده است كس در شركت محدود به سرمايه

اي از شركاء مانند مسئوليت مسئوليت عده. در اين شركتها دو دسته شريك وجود دارد: شركتهاي مختلط)3

و مسئوليت بسيار سنگين است . شركتهاي شخص است

در اين شركتها اداره شركت بر عهده شركاي. شان دارند اي از شركاء هم مسئوليت محدود به سرمايه عده

به اگر جه اين شركتها قوانين مربوط. در حاليكه در شركتهاي سهامي اداره شركت اينگونه نيست. ضامن است

. اند خود را دارند ولي هرگز در ايران تشكيل نشده

مي: شركتهاي تعاوني)4 مثالً يك شركت تعاوني. آيند كه در خدمت اعضاء باشند اين شركتها به وجود

آيد تا كارمندان آن اداره بتوانند كليه نيازهاي روزمره خود را به راحتي مصرف كه در يك اداره به وجود مي

و با اطمينان خاطر تهيه كننديكجا، با بهتري و بهترين كيفيت .ن قيمت

يا شركتهاي. تواند خدمات بسياري انجام دهد اين شركتهاي تعاوني مصرف اگر با اين هدف ايجاد شوند مي

و  و شركتهاي تعاوني توليد .تعاوني مسكن، شركتهاي تعاوني توزيع ... 
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تر اي كشاورز در توليد، توليد محصوالت بسيارارزان شود با جمع شدن عده اين شركتهاي تعاوني موجب مي

مي تمام شود، كارها ماشيني مي و در نهايت به همين جهت در قانون. تواند بسيار مقرون به صرفه باشد شود

.اساسي هم به شركتهاي تعاوني اشاره شده است

د، زيرا اداره شركت به دست پس از انقالب هم عده زيادي از اين شركتها تأسيس شد ولي در عمل موفق نبو

و االن پرونده افرادي مي ها به اتهام هاي بسياري از مديران اين شركت افتد كه فقط به فكر سود خود هستند

. ها موجود است اختالس در دادگاه

 تضامني شركت

.دگوينمي ها شركت تضامني مسئوليت شركاء در اين شركتها تضامني است به همين جهت به اين شركت

.گرفته شده است كه البته منظور ضمان قانون تجارت است» ضمان«تضامني از كلمه

.نقل ذمه به ذمه است:در قانون مدني ضمان

.ضم ذمه به ذمه است:در قانون تجارت

و فقه اماميه،. ضمان از عقود مدني است كه گرفته شده از فقه است به اين معناست ضمان در حقوق مدني

ذ مي) بدهكار(مه مضمونٌ عنه كه مي منتقل به ضامن و شود يعني با عقد ضمان مضمونٌ عنه بري الذمه شود

به. اين نظر اكثر فقهاي اماميه است. بايد به ضامن رجوع كند) طلبكار(له مضمونٌ ولي نظر اهل سنت ضم ذمه

.ذمه است

رود بلكه ذمه ضامن از بين نمي) بدهكار(ولي در قانون تجارت ضمان به اين معناست كه ضمان مضونٌ عنه

.اين نوع ضمان از حقوق فرانسه گرفته شده است نه فقه اهل سنت. شود به ذمه او اضافه مي

در. زيرا در اين حالت دو نفر ضامن يك ذمه هستند. مسئوليت تضامني فرع بر تعدد مسئوليت است اين

) نسبي(باشد اصل بر اين است كه مسئوليت آنها مشترك حالي است كه در فقه هر جا تعدد مسئول وجود داشته 

مي است كه نسبته آن را قانون مشخص مي و اگر مشخص نبود اصل تساوي رعايت .شود كند
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ب در اقرارنامه و مي الف ج بدهكارند اي دادگاه هر يك از آنها را به پرداخت. نويسند يك ميليون به

مي500 (كند هزار تومان )مسئوليت نسبي.

از در حاليكه اگر مسئوليت تضامين وجود داشته باشد طلبكار مي و كل مبلغ را تواند به هر يك رجوع كرده

مي. او بگيرد .آيد يا رضات طرفين مسئوليت تضامني به موجب قانون به وجود

. است) نسبي(پس اصل بر اين است كه مسئوليت جمعي، مسئوليت مشترك

مي قانون 116در مورد شركتها ماده كند كه مسئوليت شركاء شركتهاي تضامني، تضامني تجارت صراحتاً بيان

و. است و 100پس اگر يك شركت تضامني به ورشكستگي رسيد ميليون 500ميليون تومان دارايي داشت

و شركاء بايد تومان بدهي، هر يك از طلبكاران مي تواند براي وصول طلب خود به هر يك از شركاء رجوع كند

.بدهي شركت را از اموال خود بدهند بقيه

و هم نامحدود ميليون 100تواند بگويد سهم من از بدهي يعني شريكي نمي. اين مسئوليت هم تضامني است

.توان كل بدهي را طلب كرد است بلكه از هر شريك مي

و به همين دليل كسي امروزه به سراغ تأسيس اين شركتها نم .رودياين مسئوليت بسيار سنگين است

و ظهرنويس آن در مقابل ذينفع تضامني ولي محدود است: نكته (مسئوليت صادركننده سفته محدود به مبلغ.

)سفته

و يكي مرد شركت تضامني بين دو نفر يا بيشتر بايد تشكيل شود بنابراين اگر شركت دو نفر شريك داشت

.رود شركت از بين مي

ا اين.ست ولي معموالً اين شركتها شركاي محدودي دارندحداكثر شركي در اين شركتها مشخص نشده

و پسران يا چند برادر تشكيل مي . شود شركتها معموالً بين پدر

(هاي تضامني حتماً بايد تجارتي باشد موضوع فعاليت شركت )قانون تجارت2طبق ماده.
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ليت تضامني اين مسئو. هر شركت تضامني هم مانند ساير شركتهاي تجاري نام مخصوص به خود دارد

و در مقابل شخص ثالث هر توافقي كه نافي مسئوليت تضامني باشد كأن يكن تلقيلم شركتها از قواعد آمره است

.شود مي

يعني اگر فردي شرط كند كه مسئوليت تضامني نداشته. ولي اين توافقنامه در روابط بين شركاء معتبر است

ميباشد در مقابل اشخاص ثالث اين تواقفنامه  و طلبكاران را اعتباري ندارد و طلب خود توانند به او رجوع كنند

.تواند از شركاء مبالغي را كه پرداخت كرده طلب كند از او وصول كنند ولي آن فرد مي

براي مشخص شدن اين موضوع كه اين. شركتهاي تضامني از جمله شركتهاي شخص است:117ماده

.د در اسم شركت قيد شودشركت، شركت شخص است اسم شركاء باي

و اسم شركاء را به آن اضافه كنند معموالً اسم .. البته اين طور نيست كه يك اسم براي شركت انتخاب كنند

آن شريك عمده ذكر مي و به انتهاي مي»و پسران«يا» وبرادران«يا»و شركاء«وشد در شركتهاي نسبي. كنند ذكر

.استكه شركت شخص است نيز وضع همين گونه 

مي: 118ماده :وشد دو مورد از آنها در اين ماده به آنها اشاره شده است شركت تضامني با شرايطي تشكيل

و تسليم شده باشد)2. تمام سرمايه نقدي تأديه شود)1 .سهم الشركه غير نقدي نيز تقويم

:ساير شروط

و امضاي آن توسط شركاء، تنظيم شركت)1 .ثبت خود شركت)3نامه، ثبت شركت)2نامه

.نامه يعني سند مبين اراده شركاء بر عقد شركت شركت)1

در. نامه تظمي كند آي قصد دارند با هم شراكتي تشكيل دهند، بايد اين قصد خود را شركت هنگامي كه عده

ت ناه، سرمايه شركت، نام شركت، نام شركاء، نحوه اداره شركت، وظايف مشترك، سهم شركاء در پرداخ شركت
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سرمايه، نخوه تقسيم سود، مجمع عمولي تشكيل شود يا نه، اگر بله چگونه، تصميمات مجمع عمومي چگونه

مي مسائل مهم شركت در شركت. كند اعتبار پيدا مي .وشد نامه ثبت

البته شركتهاي تضامني. شركتهاي سهامي به موجب مواد اصالحي قانون بايد داراي اساسنامه باشد: اساسنامه

مي هم ممكن است اساسنامه دشته باشند كه در آنها مسائل كم اهميت ...و  .شود تر در اساسنامه ذكر

ه اين شركت)2 و گرنه معتبر نيست 147نامه بايد به موجب ماد علي االصول اين. قانون تجارت ثبت شود

.وشند گونه اسناد در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي

را) 1341نامه سال مطابق آئين(رر شدهاست ولي براي سهولت بخشيدنن به كار مق همان مرجعي كه شركت

مي كند، شركت ثبت مي و امالك كشور زير نظر قوه قضاييه فعاليت. تواند ثبت كند نامه را هم سازمان اسناد

در. در شهرستانهاي بزرك اداره ثبت شركتها وجود دارد. ند اداره كل ثبت شركتها در تهران واقع است: مي

مي. ستانهاي مهم، دايره ثبت شركتها وجود داردشهر و امالك رجوع در ساير شهرستانها توان به اداره ثبت اسناد

و شركت را ثبت كرد و احياناً شركت. كرد آن نامه در اين مراجع دفاتري وجود دارد كه ثبت شركتها ها در

و شركت. گيرد صورت مي ش البته دفتر ثبت شركت و در ركاء بايد پس از ثبت شركتنامه جداگانه است نامه

.كنند دفتر مربوط آن را امضاء

شد)3 از عالوه بر ثبت شركت بايد خالصه. سومين شرط، ثبت خود شركت است كه در باال توضيح داده اي

.ثبت شركت در روزنامه رسمي آگهي شود

قض روزنامه رسمي به صورت شركت سهامي اداره مي و از ابواب جمعي قوه روزنامه رسمي. ائيه استشود

هم نامه وحدت رويه قضايي، قوانين جديد، آيين آراء. شود هر روز به جز روزهاي تعطيل منتشر مي هاي اجرايي

مي در روزنامه .شود رسمي منتشر

:118شرط ماده2ولي

 پرداخت يا تأديه سرمايه نقدي)1
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ي شركتها به جز سرمايه نقدي سرمايه نقدي هم برخ. است) پول نقد(شان نقدي خيلي از شركتها همه سرمايه

.تواند داشته باشد مي

و نقل نياز به تعدادي كاميون دارد يك شركت نياز به يك دفتر دارد ممكناست يكي. مثالً يك شركت حمل

.از شركاء يك دستگاه آپارتمان به شركت بدهد

:اگر سرمايه غير نقدي بود دو شرط بايد داشته باشد

 سرمايه غير نقديتسليموتقويم)2

و ارزيابي تقويم يعين قيمت) الف گذاري روي سرمايه غير نقدي توسط خود شركاء انجام اين قيمت. گذاري

گذاري سرمايه غير نقدي با جلب نظر كارشناس دادگستري در حاليكه در شركتهاي سهامي بايد قيمت. گيرد مي

.انجام گيرد

ب)ب و گرنه تعهد به تسليم مورد پذيرش قرار نميسرمايه غير نقدي حتماً بايد .گيرده شركت تسليم شود

و تجربه خود را سرمايه شركت قرار دهد؟ يعني كسي فقط تجربه و مهارت سوال آيا ممكن است فردي كار

و بقيه پول بدهند؟ و كارداني خود را بياورد

و قيمت و به نحوي مهارت فرد هم قيمت ثانياً اگر. گذاري آنه خالي از اشكال نيست اوالً تقويم گذاري شود

دهد بعداً كاري براي شركت انجام مورد توافق شركا قرار گيرد امكان تسليم آن وجود ندارد زيرا فرد تعهد مي

و كارداني نمي. دهد .تواند سرمايه شركت قرار گيرد بنابراين مهارت

كه. تواند سرمايه شركت قرار گيرد ولي اختراع فردي مي مي كسي و آن اختراع را به نام خود اختراعي كند

مي ثبت مي و تسليم است كند .تواند اين اختراع را سرمايه غير نقدي شركت قرار دهد چون قابل تقويم

به البته اگر چه در قانون گفته شده است سرمايه غيرنقدي هم پذيرفته مي شود ولي اين سرمايه غيرنقدي بايد

.شرط مذكور الزم است5تأسيس شركت تضامني پس براي. درد شركت بخود
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مي: 119ماده بنابراين. شود شركتهاي تضامني هم مانند ساير شركتهاي تجاري براي تحصيل سود تشكيل

يعني هر كس سرمايه بيشتري. هر نفر است) الشركه سهم(نحوه تقسيم طبيعي سود تقسيم سود به نسبت سرمايه 

.برد آورده سود بيشتري هم مي

و. توانند اين نسبت را به هم بزنند ولي خود شركاء مي برخي اوقات براي جلب رضايت افراد به دردبخور

مي متنفذ سهم سود فردي را بيشتر از سرمايه تعيين مي . دهند كنند يا مقداري از سهم الشركه را مجاني به او

ن سهم بيشتري حاضر به همكاري شود ممكن است فردي كه مهارت يا نفوذ يا معروفيت بيشتري داشته با گرفت

.و شركاء هم بپذيرند كه اين مسئله قانون گرفته است

 ممكن است آيا با توافق شركاء فردي سود نگيرد؟: سوال

مي(در حقوق فراينسه اسن شرط باطل است مي) گويند به آن شرط شيري گويد من سود كاهي اوقات فردي

ب نمي و افزايش قيمت سهم الشركه و امالك زياد. راي من كافي استگيرم مخصوصاً در ايران كه قيمت زمين

و امالك شركت سال سهم5وشد ظرف است افزايش قيمتها سبب مي و ممكن است. برابر شود10-20الشركه

و سود ساالنه نمي مي. خواهم فردي بگويد اين سود براي من كافي است به به نظر رسد اين توافق با توجه

و سك .وت قانون در ايران صحيح باشدشرايط

و نياز به مدير دارد:120ماده مي. شركت يك شخصيت حقوقي است كه قانون گذار در اين ماده مشخص كند

باشد يا خارج، ممكن است مدير از شركاء)هيئت مديره(ممكن است شركت يك مدير داشته باشد يا چند مدير 

.از داخل يا خارج از شركاء داشته باشد بنابراين شركت بايد حداقل يك مدير. آنها

و گرنهدر اين نكته كه شركاء مي و نظري است توانند مدير از خارج از خود انتخاب كنند يك مسئله تئوري

و مدير بايد. كنند عمل هيچ گاه شركاء مدير از خارج انتخاب نمي چون اداره اين شركتها بسيار حساس است

و مورد اعتماد باشد پس و كاردان هميشه مدير متشخص دلسوز و با نفوذترين .ترين شركاء است ترين
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51در اين ماده بيان شده است كه مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده: 121ماده

و آن عبارت است) قانون سابق( .»همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد«بيان شده

ا ماني است، پس مدير زماني در برابر شركت، شركاء، اشخاص ثالث مسئول است كه تعدي يا يد وكيل يد

.وي به اثبات برسد) تقصير(تفريط 

ويپس اصل بر اين است كه .مدير شركت مسئول نيست مگر با اثبات تقصير

ت همانگونه كه قبالً هم بيان شد قيمت:122ماده وافق شركاء باشد ولي گذاري سرمايه غير نقدي شركت بايد با

اين امر منافي آن نيست كه شركاء به علت عدم توافق يا نداشتن سررشته كار را به كارشناس دادگستري يا 

. محلي ارجاع كنند

.توانند تقويم سرمايه غيرنقدي را به كارشناس واگذارند پس شركاء مي

ش: 123ماده و شخصيت شريك در به ركتشركتهاي تضامني، شركتهاي شخص است بسيار اهميت دارد

و  همين دليل شريك حق ندار سهم الشركه خود را به ديگري منتقل كند چون ممكن است فرد غير مطمئن

و موجب بدنام شركت گردد .نااليقي وارد شركت شود

. تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند ولي اگر همه شركاء با اين امر موافق باشند يكي از شركاء مي

مي:السو تواند سهم خود را به شريك آيا منظور از ديگري، ساير شركاء هم هست؟ يعني آيا يك شريك

 ديگري واگذار كند؟

و هم افراد غير از خود فرد را شامل مي كه. شود بلي، ديگري در لغت هم اطالق دارد علت هم اين است

و يا توازن  همممكن است شريك با نفوذي از شركت بخواهد خارج شود .ميخورد سهم شركاء هم به

: 124ماده
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يعني در مقابل طلبكاران شركت، شركاي شركت. در شركتهاي تضامني مسئوليت شركاء تضامني است

هاي شخصي خارج از شركت هم براي پرداخت ديون شركت مسئوليت تضامني دارند يعني شركا بايد از دارايي

. استفاده كنند

مي در اين ماده ذكر شده است كه را تا زماني شركت به حيات خود ادامه دهد طلبكاران حق رجوع به شركاء

و حتماً بايد به شركت رجوع كنند .ندارند

(كنند تنها پس از انحالل شركت است كه طلبكاران حق رجوع به شركاء را پيدا مي و تصفيه. )انحالل

ك. گيرد پس از انحالل شركت، عمليات تصفيه صورت مي مييعني ابتدا و در انتها اگر ليه ديون پرداخت شود

و تصفيه طلبكاران نمي چيزي ماند بين شركاء تقسيم مي پس. رجوع كنند توانند به شركاء شود ولي قبل از انحالل

مي از تصفيه است كه مشخص مي و اگر بتواند اصالً شود آيا شركت تواند ديون خود را پرداخت كنند يا نه

.ران به شركاء وجود نداردموجبي براي رجوع طلبكا

:گيرد از جمله انحالل شركت به چند صورت انجام مي

مي: ارادي)1 .توانند شركت را منحل كنند يعني خود شركاء با توافق با يكديگر

 به حكم دادگاه)2

 ورشكستگي)3

و مشخص شد دارايي شركت براي پرداخت ديون آن كافي نيست حق و تصفيه صورت گرفت اگر انحالل

يعني. طلبكاران در اعمال اين حق خد از آزادي كامل برخوردارند. ايجاد مي شود بكاران به شركاءرجوع طل

و مي .توانند به همه شركاء رجوع كنند، به يكي از شركا، برخي از آنها ... 

و هر و گرنه در بين شركاء، مسئوليت نسبي است و شخص ثالث است اين مسئوليت تضامني بين شركاء

ر به عنوان مثال اگر طلبكاران همه. اش در شركت مسئوليت دارد ابطه با شركاء فقط به نسبت آوردهشريك در
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و بدهي را نسبت طلب خود را از يكي از شركاء بگيرند آن شريك حق دارد به ساير شركاء رجوع كرده

.شان از آنها دريافت كند سرمايه

به اشخاص يعني مسئوليت تضامني نسبت. آمره است از قواعد» مسئوليت تضامني«الزم به ذكر است كه اين

و هر شرطي كه در شركت نامه برخالف آن ذكر شود فقط بين شركاء محترم است نه در مقابل ثالث وجود دارد

.اشخاص ثالث

و بقيه افراد ضامن و در اين موارد هم شركت بدهكار در مسئوليت تضامني يك نفر بدهكار اصلي است اند

و  مي. شركاء ضامننداصلي است به يعني اگر خود بدهكار نتوانست ديون خود را پرداخت كند طلبكاران توانند

.پس طلبكاران اول بايد به بدهكار اصلي رجوع كنند. ضامن رجوع كنند

اگر شريكي جديد، وارد شركت شود، مسئوليت او فقط مربوط به آينده نخواهد بود، بلكه مربوط: 125ماده

ه ميبه گذشتهخ (باشدم )خواه اسم شركت تغيير كرده باشد خواه خير.

اين قاعده نيز از قواعد. يعني فرد با ورود به شركت در مقابل همه ديون شركت تا آن زمان هم مسئل است

و هر شرطي بر خالف آن در رابطه با اشخاص ثالث كأن . يكن استلم آمره است

خو: 126ماده مي.د را دارندشركت هاي تجارتي دارايي خاص شود ولي اگر چه داراريي آنها از شركا تأمين

و در دارايي شركت استقرار مي .يابد به محض تشكيل شركت، سرمايه از دارايي شركاء خارج

و برخي طلبكار شخص شركاء. با انحالل شركت دو دسته طلبكار وجود دارند . برخي طلبكاراز شركتند

اگر دارايي شركت براي ديون كافي.د وسيله پرداخت ديون شركت قرار گيرددارايي شركت در اولين مرحله باي

. كنند نبود، طلبكاران به شركاء رجوع مي

و هر دو گروه و طلبكاران شركت در رجوع به شركاء اولويتي وجود ندارد در اينجا بين طلبكاران شخصي

.حق يكساني دارند
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م: 127ماده مي. كنديورشكستگي به نوعي شركت را منحل توان حكم ورشكستگي بعد از انحالل هم

آن. شركت را صادر كرد مشروط بر اينكه دارايي شركت تقسيم نشده باشد و قونين مربوط به ورشكستگي

مي. شود حقوق طلبكاران بهتر تأديه شود موجب مي .گردد كه زير نظر اداره دولتي است زيرا اداره تصفيه تشكيل

چون. يك شركت ورشكسته شود ولي اين امر مالزمه با ورشكستگي شركاء نداردممكن است: 128ماده

و اصالً موجبات رجوع به شركاء به وجود نيايد .ممكن است دارايي شركت براي پرداخت ديون آن كافي باشد

؛)1: در شرط براي ورشكستگي  نپرداختن ديون مسلم)2 تاجر بودن

همچنين. اشد كه در اين صورت امكان ورزشكستگي او وجود نداردحتي ممكن است يكي از شركاء تاجر نب

.اي با ورشكسته شدن ندارد اگر يكي يا بعضي از شركاء ورشكسته شود، مالزمه

به: 129ماده و علي االصول طلبكاران شخصي شركاء حق دست زدن شركت دارايي مخصوص به خود دارد

.سرمايه شركت براي وصول طلبهاي خود را ندارند

(يعني حق عيني وجود ندارد. آورند حق احتمالي دارند گفتيم شركاء نسبت به آنچه به شركت مي هم. ديني

. بنابراين شريك حتي در مورد سرمايه غير نقد كه پس از انحالل هم موجود باشد، هيچ حقي ندارد) نيست

مي بنابراين طلبكاران شخصي نمي و بگويند ما از توانند به شركت رجوع كنند خواهيم طلب شخصي خود را

. سهم الشركه فالن شريك وصول كنيم

و عمل. توانند طلب خود را وصول كنند البته از منافع يعني سود شركت مي همچنين اگر شركت منحل شود

و چيزي باقي بماند طلبكاران شخصي يك شريك  و كليه ديون شركت پرداخت شود تصفيه صورت گرد

.ك طلب خود را وصول كنندتوانند از سهم شري مي

مي» مسئوليت تضامني« و اگر طلبكاري پس از تصفيه رجوع كند تواند شركاء محدود به زمان خاصي نيست

و تنها عامل مانع ننكن است قوانين مرور زمان باشد .ديون خود را وصل كند
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ك. گفتيم در اينجا دو شخصيت كامالً مستقل وجود دارد: 130ماده و بنابراين اگر سي به شركت بدهكار باشد

و مديون بايد يكي باشد .از يكي از شركاء طلبكار باشد تهاتر امكان ندارد زيرا در تهاتر شخصيت داين

و پس از تصفيه مشخص شود سهمي به شركاء مي رسد، در مورد اين سهم ولي اگر شركت منحل شود

.خاص تهاتر ممكن است

تواند بگويد اين سهم كه به فالنمي.و به شركت مديون است يعني فردي از يكي از شركاء طلب دارد

.گيرد برداريد بابت ديني كه به شركت دارد شريك تعلق مي

زماني كه يكي از شركاء ورشكسته شود يا يكي از طلبكاران شخص شريك تقاضاي وصول دين: 131ماده

[نمايد) 129طبق ماده(خود را از طريق انحالل شركت  و6ات خود، گذشت طبق مقرر. در اين حالت ...] ماه

و مانع از انحالل شركت شوند به عبارت ديگر آنان شريكمي شركاء توانند سهم الشركه بدهكار را به او بدهند

.كنند را حتي بدون رضايت او از شركت اخراج مي

و مانع از انحالل شركت ماه فرصت به اين دليل است كه ساير شركاء بتوانند پول تهيه كنند6اساساً اين

مي. شوند و يا اينكه يك يا چند تن از شركاء سهم توانند سهم البته الشركه را از دارايي شركت خارج كنند،

البته نظر شريك بدهكار) اتفاق آراء(با خريد اين سهم موافقت كنند بايد ساير شركاءالبته. الشركه او را بخرند

.مهم نيست

سر: 132ماده مي مايهشريك با شود ممكن است در يك سال شركت ضرر كند، اگر سال بعد يعني تشكيل

شركت سود كند، شركاء حق برداشت سود ندارند نگر اينكه كم شدن سرمايه ناشي از ضرر سال قبل جبران 

. شود

و آن اينكه پس از وقوع ضرر شركاء تصميم به كاهش سرمايه بگيرند در. البته يك راه انحرافي وجود دارد

.اين صورت در سال بعد با تشكيل سود شركاء حق برداشت سود دارند
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. بيشتري به شركت بياورد اصل بر اين است كه هيچ كس حق ندارد شريكي را مجبور كنند سرمايه: 133ماده

. تواند ديگري را به پرداخت سرمايه به شركت مجبور كند يعني هيچ اكثريتي نمي

ميتنها استثناء زماني است و در سال بعد سود كند كه شريك حق برداشت سود ندارد كه شركت ضرر كرده

مي.و بايد كاهش سرمايه جبران شود .توانند سرمايه را افزايش دهند البته با اتفاق آراء يعني موافقت همه

ست. در اينجا رقابت را ممنوع كرده است: 134ماده و يعني شريك شركت كه از اهداف شركت مطلع شده

.تواند از اين اطالعات استفاده كند اطالعاتي در مورد شركت به دست آورده نمي

را دارد نه حق دارد براي اين كار وكيل ديگري شود) با موضوع فعالتي يكسان(يعني نه حق تشكيل شركت

شو نه مي .ودتواندبه عنوان شريك ضامن يا شريك مسئوليت محدود وارد شركتي با موضوع فعاليت يكسان

.حتي حق انجام تجارت يكسان هم ندارد

و حتي اخراج از شركت جديد مي .باشد ضمانت اجراي آن هم پرداخت خسارت

مي: 135ماده ولي اين امر. با رعايت مقررات مربوطه. توان به شركت سهامي تبديل كرد شركت تضامني را

همچنين تبديل. تبديل كردوليت محدود نافي آن نيست كه شركت تضامني را به شركت نسبي يا شركت با مسئ

.شركت نسبي به شركت با مسئوليت محدود

مي: 136ماده :كند شركت تضامني در موارد زير انحالل پيدا

:سه مورد آن همان مواردي اس كه در شركتهاي سهامي هم وجود دارد)الف

و آن مدت هم به سر رسيده است)1 .شركت براي مدت معيني تشكيل شده است

و آن موضوع معين يا پروژه خاص به اتمام رسيدهشر)2 كت براي انجام موضوع معين تشكيل شده است

به عنوان مثال يك شركت بازرگاني براي بازاريابي شركت سيمان تشكيل. است يا انجام آن امكان ندارد

و آن شركت سيمان منحل شود .شود

.ورشكسته شدن شركت تجارتي)3
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مثالً در مورد اول قبل از پايان يافتن مدت. ان جلوي انحالل شركت را گرفتتو البته در اين سه مورد مي

و يا آن را به نامحدود تبديل كنند شركت، يا در مورد دوم موضوع فعاليت. مجمع عمومي مدت را تمديد

را. شركت را تغيير دهند فراهمو يا با بستن قرارداد ارفاقي با طلبكاران موجب ادامه فعاليت شركت ورشكسته

.آورند

 موافقت همه شركاء براي برهم زدن شركت)ب

از.و دادگاه هم بپذيرد يكي از شركاء تقاضاي انحالل شركت تضامني را از دادگاه نمايد)ج مثالً يكي

و بايد به استراحت بپردازد دادگاه.و ساير شركاء هم با خروج او موافق نيستند. شركاء دچار بيماري قلبي است

ميتوان مي .تواند حكم به انحالل شركت دهدد در اين حالت

 يا داليل ديگر مثل جنون يا زنداني شدن يكي از شركاء

حق چون شريك نمي: 137حق فسخ شركاء مطابق ماده)د تواند به راحتي از شركت بيرون رود اين

:137باشد با دوشرط مذكور در ماده فسخ را دارا مي

او حق فسخ در شركت)1 .سلب نشده باشد نامه از

.براي اضرار به ساير شركا نباشد)2

.شركت داراي حساب ساليانه باشد بايد تقاضاي فسخ پس از حساب ساليانه صورت گيرددر صورتيكه

.ماه قبل بايد به اطالع شركاء برسد6اين درخواست

مي:1380ماده)ه ند تقاضاي انحالل توا اگر يكي از شركاء ورشكسته شود، مدير تصفيه شريك ورشكسته

. آوري كرده ديون او را بپردازد هاي شريك را جمع مدير تصفيه موظف است كليه دارايي. شركت را نمايد

. الشركه شريك از شركت تضامني است ها، سهم ها را جمع كند كه يكي از اين دارايي بنابراين بايد همه دارايي

را بنابراين مي و نمايد تا سهم تواند تقاضاي انحالل شركت تضامني الشركه شريك ورشكسته مشخص شود

.مدير تصفيه بتواند با آنها ديون او را بپردازد
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.ماه قبل به اطالع ساير شركاء برسد6البته اين درخواست انحالل بايد

:اين فرصت باي اين است كه در صورت تمايل شركاء با يكي از طرق زير مانع انحالل شركت شوند

ب)1  الشركه شريك ورشكستهه ميزان سهمكاهش سرمايه

.فردي ديگر كه ساير شركاء او را قبول دارند سهم الشركه شريك ورشكسته رابخرد)2)2

.سهم الشركه شريك ورشكسته را بخرند) يك يا چندنفر( خود شركاء)3

و نامي از بدهكار نيامده است ا. الزم به ذكر است كه در ينجا فقط به ورشكستگي اشاره شده ين امر علت

مي) منبع اين ماده(اين است كه در قانون فرانسه  شود در حاليكه در ايران شريك شركت تضامني تاجر محسوب

.شريك، شركت تضامني تاجر نيست

هم. توان از وحدت مالك اين ماده استفاده كرد بنابراين در بدهكاري هم مي پس در صورت بدهكاري

شر طلبكاران مي .كت را نمايندتوانند تقاضاي انحالل

 140و 139در صورت فوت يا حجر يكي از شركاء مطابق ماده)و

بنابراين با فوت يكي از شركاء، هيچ دليلي نيست. در شركت تضامني شخصيت شركاء اهميت بسياري دارد

و در اين صورت قطعاً شركاء راضي به ادامه. كه وراث شريك متوفي از خصايل مورث خود برخوردار باشند

و يا ممكن است به علت مسئوليت سنگين در اين. يا ممكن است تعداد وراث زياد باشد. كت نيستندشر

.شركتها، بازماندگان شريك متوفي حاضر به ادامه شركت نباشند

اگر راضي به شراكت، بازماندگان نباشند، رضايت. ابتدا بايد شركاء توافق يا عدم توافق خود را اعالم كنند

. اردورثه اهميت ند

در. در صورتي كه شركاء راضي به ادامه شركت با بازماندگان باشند، موافقت بازماندگان هم اهميت دارد

و ضرر از زمان فوت شريك هستند ولي اگر شراكت را نپذيرند فقط. صورت موافقت ورثه بازماندگان در سود

.در سود سهيمند
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در صورت عدم. سكوت تا يك ماه عالمت رضايت است. بازماندگان بايد نظر خود را تا يك ماه اعالم كنند

مي. شود رضايت شركاء يا بازماندگان شركت منحل مي توانند جلوي انحالل شركت از يكي از سه راه البته

مي. مذكور بگيرند .شود در مورد محجوريت هم به همين ترتيب عمل

 شركت نسبي

و تدوين اند شركتي را مطابق دگان قانون تجارت خواستهكنن اين شركت در حقوق فرانسه وجود نداشته

.اند تضامني داشته مقررات شركت مدني ايجاد كنند ولي مقررات آن را مطابق شركت

مي: 183ماده هم در تعريف اين شركت مشاهده شود عيناً شبيه شركت تضامني است با يك تفاوت آن

هر مسئلويت شركاء در اسين شركتها نسبي. مسئوليت شركا است است يعني به نسبت آورده آنها در شركت،

.يك مسئول است

و سه شريك با سهم90شود يعني اگر شركت نسبي از انحالل مشخص مي ميليون تومان بدهكاري دارد

.ميليون تومان از بدهي را بپردازد30مساوي در شركت وجود داشته باشند هر شريك بايد 

.توانند سهم او را از دو شريك بگيرنده باشد طلبكاران نمييعني اگر يك شريك وضع مالي بدي داشت

30يعني اگر يك طلبكار. طلب هر طلبكار ضامن است3/1الزم به ذكر است هر شريك فقط در مقابل

ميليون10تواند كل طلب خود را از يك شريك بگيرد بلكه بايد از هر شريك ميليون طلب داشته باشد نمي

.تومان بگيرد

مي: 184ماده .شود نام شركت نسبي هم مانند شركت تضامني تعيين

:185- 189مواد

فقط در مورد مسئوليت شركاء تفاوت. كليه مقررات مربوط به شركت نسبي همانند شركت تضامني است

. وجود دارد
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و به نسبت آورده. در شركت تضامني مسئوليت شركاء تضامني است در شركت نسبي مسئوليت شركاء نسبي

. نها در شركت استآ

)la société responsabilité limite( شركت با مسئوليت محدود

ولي(شود پس شركت با يك نفر تشكيل نمي. شود شركت با مسئوليت محدود حداقل با دو نفر تشكيل مي

گر چه در مورد ماكزيمم قانونگذار مقرراتي تعيين نكرده ولي عده شركاي) در برخي كشورها ممكن است

.ركت معموالً محدود استش

هم گر چه مسئوليت در اينجا محدود است ولي باز هم بين افرادي تشكيل مي و به شود كه از يك صنفند

.نزديك باشند

ها بسيار خطرناكند چون ممكن است اين شركتو اين شركت. شوند در ايران اين شركتها بسيار تأسيس مي

و براي اشخ .اص ثالث خطرناك استبراي كالهبرداري تأسيس شود

به علت محدود بودن مسئوليت به ميزان آورده، در بعضي موارد مسئوليت شركاء تضامني است مثالً:95ماده

.ذكر نشود» با مسئوليت محدود«زماني كه در نام شركت 

مي:96ماده و شود كه تمام سرمايه نقدي تأديه در اينجا هم همانند شركت تضامني شركت زماني تأسيس

و تسليم گردد .سرمايه غير نقدي تقويم

و:97ماده و تسليم سرمايه غيرنقدي در شركت با مسئوليت محدود همانند شركت تضامني مسئله تقويم

و آن اينكه قيمت سرمايه غيرنقدي بايد در شركت. نسبي است نامه ثبت ولي در اينجا يك نكته اضافي دارد

زي. شود اد نشان دادن سرمايه شركت سرمايه غيرنقدي تقويم بيش از قيمت چون ممكن است براي به دروغ

.واقعي كاال يا ملك باشد

مي براي جلوگيري از اين مطلب است كه بعدها شركاء در مورد تقويم،،، قيمت .كنند گذاري زيادتر را انكار
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گذاري است اوت قيمتاگر تقويم بيش از قيمت واقعي صورت گيرد، كليه شركاء نسبت به ما به التف:98ماده

.نه كليه ديون شركت

.اند گذاري صورت گرفته امضاء كرده نامه را كه در آن قيمت چون هم شركاء شركت

ولي در امور تجاري. مدت زمان مرور زمان دعاوي مدني مربوط به اموال غيرمنقول ده سال است:99ماده

وي مربوط به شركت با مسئوليت محدود براي ولي در مورد دعا. سال است5اصوالً مدت زمان مرور زمان 

.سال تعيين شده است10حفظ منافع اشخاص ثالث اين مدت مرور زمان 

.هنوز پا برجاست) مرور زمان در دعاوي تجاري(به عقيده برخي حقوقدانان مقررات اين ماده

: 100ماده

ب:نسبي� بطالن طالن منتسب به عمل آنهاست يعني نسبت به همه شركاء باطل است ولي شركايي كه

.مسئوليت تضامني دارند

و جود ندارد: مطلق� و مسئوليت هم .نسبت به همه شركاء باطل است

و تسليم سرمايه غير نقدي، ثبت تقويم(97و96اگر شركت نسبي بر خالف مواد تأديه سرمايه نقدي، تقويم

.دارندانجام گيرد شركت باطل ولي شركاء مسئوليت) نامه در شركت

و اين مسئوليت هم تضامني است .البته شركايي كه بطالن منتسب به عمل آنهاست

:صورت گيرد 100اگر بطالن نسبي، موجب ماده: 101ماده

.مستند به عمل آنهاستشركايي كه بطالن)1

(هيئت نظار)2 از) بازرسان: نفر باشد بايد12در صورتيكه تعداد شركاء شركت با مسئوليت محدود بيش

.نفر است3وجود داشته باشد كه حداقل تعداد آنها) بازرس(يك هيئت نظار 

.اند مديراني كه در حين حدوث بطالن يا بالفاصله پس از سركار بوده)3
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و اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند ولي مسئوليت آنها در محدوده اين افراد در مقابل ساير شركاء

.باشدخساراتي است كه ناشي از بطالن شركت 

و شركتهاي با مسئوليت محدود كه هر دو شركتهاي: 102ماده يك وجه تمايز عمده بين شركتهاي سهامي

توان تقسيم كرد در حاليكه سرمايه شركت با مسئوليت سرمايه هستند اين است كه سرمايه شركت سهامي را مي

.توان به سهام تقسيم كرد محدود را نمي

ميعلت تقسيم سرمايه به سهام اي دهد انتقالن است كه انتقال آن راحت باشد در حاليكه همين ماده نشان

و نياز به دو اكثريت دارد و ديگري اكثريت مطلق. سرمايه به ديگران مشكالتي دارد يكي اكثريت مطلق عددي

.سرمايه

و حرفه مشاهده مي كه بيناي شود كه در شركتهاي با مسئوليت محدود به علت يك سري اشتراكات شغلي

الشركه منوط به دو اكثريت شده است كه كسب چنين اكثريتي راحت شركاء وجود دارد بنابراين به انتقال سهم

.نيست

مي» الشركه به غير انتقال سهم«الزم به ذكر است كه در اين ماده ذكر شده است » غير«رسد در اين ماده به نظر

ولي اگر. شركاء ندارد نياز به موافقت الشركه به يكي از شركاءل سهمبنابراين انتقا. گيرد ساير شركاء را در بر نمي

در شركتهاي تضامني كلمه. شريك جديدي بخواهد به شركت بپيوندد بايد آن دو اكثريت وجود داشته باشد

مي» ديگري« .شود به كار رفته است، كه شامل خود شركاء هم

و تجاري اصل .آزادي استبايد توجه داشت كه در روابط حقوقي

سند رسمي سنديست كه نزد. الشركه حتماً بايد با سند رسمي به ديگري انتقال دهد انتقال سهم: 103ماده

و يا در دفتر ثبت  و وظايف قانوني مأموران دولتي و در قالب مقررات قانوني يكي از مأمورين رسمي دولت

.اسناد رسمي ثبت شده باشد
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ش اداره ثبت شركت الشركه در دفتر اسناد رسميو ثبت انتقاالت سهم. ها را دارد نامه ركتها فقط حق ثبت

.گيرد صورت مي

گردد الزم است دفتر اسناد رسمي، شرايط را بررسي كند با توجه به اين كه هنگاميكه سند رسمي تنظيم مي

و اكثريت اكثريت عددي( 102شود، خود به خود شرط موجود در ماده بنابراين وجود اين ماده موجب مي

.رعايت گردد)اي سرمايه

و در عين حال ماده اگر كسي با سند عادي سهم: سوال هم رعايت شده باشد، 102الشركه خود را منتقل كند

اگر) فوت كند يا نخواهد سندرسمي تنظيم كند(و تعهد به تنظيم سند رسمي نمايد ولي اين عمل صورت نگيرد 

و اگر به منتقلٌ اليه دادخواست الزام به تن ظيم سند رسمي دهد، آيا دادگاه به نفع وي حكم صادر خواهد كرد؟

 گيرد زمان تنظيم سند عادي يا زمان تنظيم سند رسمي؟ نفع وي حكم صادر كند انتقال چه زماني صورت مي

در. تواند وي را ملزم به اجراي تعهدش نمايد چون تعهد به تنظيم سند رسمي كرده است دادگاه مي  ولي اگر

، الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي با اشكال مواجه باشد .سند عادي تعهد به تنظيم سند رسمي ننموده باشد

و اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه چون امروزه انتقال با سند رسمي داراي مقررات بسياري است

مي2-3حداقل  م انجامد بنابراين امروزه هيچ معامله ماه به طول ورد امالك طي سند رسمي ابتدائاً صورت اي در

مي نمي و دادگاه هم تا حدي حقوق متعاملين با سند عادي را رعايت .كند گيرد،

شركتهاي با مسئوليت محدود براي اداره احتياج به يك ارگان اداري دارد كه به نمايندگي از شركت: 104ماده

يا. كند عمل مي .چند مدير باشداين ارگان اداري ممكن است داراي يك

مي. يا خارج از شركت باشند توانند از شركاء باشند، مدير يا مديران مي توانند موظف يا غير مدير يا مديران

مي موظف در اينجا به معناي حقوق. موظف باشند نه بگير است يعني مدير (تواند حقوق بگيرد يا به. وظيفه

)معناي مستمري
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مي. نده شركت هستندمدير يا مديران نماي: 105ماده و از مهمترين قانون به صراحت مدير را نماينده شمارد

.است» مديريت«مزاياي نمايندگي 

آ. كند اين نمايندگي خيلي با تئوري وكالت تطبيق نمي در«اختيارات مدير همان است كه در اساسنامه ده،

خارج از اساسنامه محدود شود در مقابل اگر اختيارات مدير. توان اختيارات مدير را محدود كرد اساسنامه مي

.اشخاص ثالث قابل استناد نيست

مثالً اگر طي يك صورتجلسه مجمع عمومي اختيارات مدير كاهش يابد در مقابل اشخاص ثالث اعتباري

و مدير همچنان در مقابل اشخاص ثالث در مورد همان اختيارات  در حاليكه. مسئول است) سلب شده(ندارد

ق .كرد سلب اختيارات در اساسنامه باشد يا در جاي ديگر واعد وكالت بود تقاوتي نمياگر طبق

و آگهي ولي شركاء مي توانند اساسنامه را تغيير دهند كه البته پس از تغيير مجدداً تغييرات بايد به ثبت برسد

.شود

ميعلت اين امر كه قانون سلب اختيارات در اساسنامه را در مقابل اشخاص ثالث معت كه بر داند اين است

و اشخاص ثالث مي و كليه تغييرات آن در اداره ثبت شركتها موجود است در اساسنامه توانند اطالعات الزم

.مورد اساسنامه را از مرجع ثبت شركتها دريافت كنند

با[تصميمات راجع به شركت بايد به اكثريت: 106ماده (شركاي نصف) ظاهرا اين كلمه از متن افتاده است]

. سرمايه برسد

و هم اكثريت سرمايه اگر در مرتبه) حداقل نصف سرمايه(اي يعني در بار اول بايد هم اكثريت عددي باشد

و اين بار وجود اكثريت عددي به تنهايي كافي  اول اين اكثريت به دست نيامد مجدداً بايد شركاء دعوت شوند

.است
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و شركاء مي هر چند با اين.د بر خالف آن در اساسنامه، مقرراتي تنظيم نمايندتوانن اين مقررات تكميلي است

(روش باز هم ممكن است گاهي مشكل حل نشود دو. دو شريك كه هر يك نصف سرمايه را دارند بايد هر

)موافق باشند تا تصميمي اتخاذ شود

به. كسي كه سرمايه بيشتري در شركت دارد از حق رأي بيشتري برخوردار است: 107ماده بنابراين حق رأي

بنابراين اگر كسي. ها مساوي باشد هركس يك حق رأي ندارد نگر آنكه سرمايه. شود نسبت سرمايه تعيين مي

و2/5رأي،1سرمايه را داده است5/1  ...دو رأي

ميالبته اين قاعده، يك و مثالً پدري كه مؤسس شركت است. توان بر خالف آن توافق كرد قاعده آمره نيست

، حق رأي بيشتري براي خود نگه دارد مي .تواند براي جلوگيري از دخالت فرزندان در آينده

گاهي اوقات هم براي جذب فردي كه موقعيت اجتماعي، اقتصادي مناسبي دارند ممكن است به آنها حق

و منفعت بيشتري برخوردار گردندرأي بيشتر .ي بدهند يا از سود

.اين ماده شبيه سهم ممتاز در شركتهاي سهامي است

مي: 108ماده اي سود هم بر اساس سرمايه. گويد اين ماده هم شبيه ماده قبل است ولي در مودر سود سخن

.كه هر شريك آورده است تقسيم مي شود

و در اساسن مياين ماده هم آمره نيست البته در حقوق فرانسه، محروم كردن. توان بر خالف آن توافق كرد امه

مي) به طور كامل(يكي از شركاء از سود  ولي در حقوق ايران ظاهراً دليلي براي) سهم شيري(دانند را باطل

مي. ابطال اين شرط وجود ندارد .بادش علت هم اين است كه اساسنامه مورد توافق همه شركاء

به در اين ماده ارگان ديگري پيش: 109ماده و آن هيئت نظار است كه امروزه معروف بيني شده است

و در شركتهاي سهامي حتماً بازرس وجود دارد .بازرسان است

در. نفر باشد12در شركتهاي با مسئوليت محدود، در صورتي هيئت نظار وجود دارد كه عده شركاء بيش از

ا علت اين مسئله اين است كه اگر. نفر باشد وجود هيئت نظار الزامي نيست12ز صورتيكه تعداد شركاء كمتر
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معموالً همه شركاء در امور شركت دخالت دارند ولي اگر تعداد شركاء زياد شد قطعاً عدد تعداد شركاء كم باشد،

. اي از آنها در امور شركت دخالت ندارند عده

كن اولين كار هيئت نظار و96مواد(د آيا اين شركت طبق قانون تشكيل شده است يا نه اين است كه بررسي

و تسليم سرمايه غيرنقدي تأديه سرمايه نقدي،- 97 كه در مورد 170، 168، 167، 165مقررات مواد) تقويم

.شود شركتهاي ختلط سهامي است نيز در مورد شركتهاي با مسئوليت محدود اجرا مي

ميدر اين ماده يك ارگان ديگر را هم و آن مجمع عمومي است معرفي مجمع عمومي با حضور كليه. كند

شود قانون در مورد نحوه تشكيل جلسات ساكت است به همين علت الزم است مقررات شركاء تشكيل مي

.مربوط به آن در اساسنامه ذكر شود

كه توسط مدير شركت) ترازنامه(در اين جلسه بيالن. شود مجمع عمومي حداقل هر سال يكبار تشكيل مي

.وشد بايد به تصويب شركاء برسد شركت ارائه مي

مي در موارد فوق. قبل از ارائه بيالن، بازرسان بايد آن را بررسي نمايند به توان جلسات مجمع العاده عمومي

.درخواست بازرسان تشكيل داد

عم. تعداد اعضاي هيئت نظار حداقل سه نفر است: 165ماده و به مدت يكسال اين هيئت توسط مجمع ومي

. شوند انتخاب مي

زيرا مسئول اداره شركت مدير. اعضاي هيئت نظار در مقابل اعمال ادري شركت مسئول نيستند: 167ماده

.شركت است ولي در مورد اموري كه جزء وظايف خود هيئت نظار است، مسئوليت دارند

مياي كه مدير شركت ارا مجمع عمومي بايد ترازنامه: 168ماده اين ترازنامه بايد همراه. دهد تصويب كنند ئه

و گزارشي هيئت نظار بايد صورتحساب. هيئت نظار باشد) راپرت(با گزارش  و اسناد شركت را بررسي كرده ها

را. به مجمع عمومي ارائه دهد در واقع در اين گزارش بازرسان پس از بررسي صحت يا عدم صحت بيالن

.كنند اعالم مي
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مي:170ماده تا شركاء و ترازنامه15توانند روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به شركت رجوع كرده از حسابها

و آنها را بررسي كنند .و گزارش هيئت نظار رونوشت تهيه كرده

را شركاء نمي. باشدمي)Nationalité(»تابعيت«از تبعيت در اين ماده منظور: 110ماده توانند تابعيت شركت

د البته الزم به ذكر است اين تغيير تابعيت بايد مطابف قانون كشور خارجي هم باشد. هند مگر به اتفاق آراءتغيير

مي.و آن كشور به اين شركت تابعيت جديد بدهد از نظر قانون ايران تغيير تابعيت كند، اين ماده فقط اعالم

.ممكن است

ميزي. تغيير تابعيت، تغيير در اساسنامه است: 111ماده در. شود را تابعيت در اساسنامه ذكر به جز اين تغيير

سرمايه وجود داشته4/3اساسنامه كه نياز به اتفاق آراء دارد در ساير موارد بايد اكثريت عددي شركاء با الاقل 

.باشد

اگ. الشركه خود را در شركت افزايش دهد توان كسي را مجبور كرد سهم در هيچ موردي نمي: 112ماده ر حتي

.الشركه خود را افزايش دهد توان او را مجبور كرد سهم يك نفر هم راضي نباشد نمي

الشركه همه شركاء را افزايش توان سهممي) همه شركاء راضي باشند(البته اگر اتفاق آراء وجود داشته باشد

.داد

در. عالوه بر سرمايه اصلي، شركت يك سرمايه احتياطي هم دارد: 113ماده قانون57اين ماده به ماده ارجاع

هاي با مسئوليت ماده مزبور در مورد شركتهاي سهامي فسخ شده ولي در مورد شركت. تجارت قديم است

.محدود همچنان معتبر است

مي20/1همه ساله حداقل به از سود به عنوان سرمايه احتياطي كنار گذاشته سرمايه اصلي10/1شود تا

اض. شركت برسد بدپس از آن .افه كردن به سرمايه احتياطي اختيار خواهد

.مواد انحالل شركت با مسئوليت محدود: 114ماده

( قانون تجارت قديم93ماده3و2و1فقرات) الف )هاي تضامني هم همان استو در مورد شركت.
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و آن كار انجام شود يا انجام آن غير ممكن شود)1 .شركت براي موضوع معيني تشكيل شده باشد

و آن مدت به اتمام رسيده)2  شركت براي مدت معيني تشكيل شده

.شركت به حكم دادگاه، ورشكسته شود)3

)انحالل ارادي(تصميم شركاي با بيش از نصف سرمايه)ب

اگر هر يك از شركاء به دادگاه. در صورتي كه به علتهاي ضررهاي وارده سرمايه به نصف تقليل يابد)ج

در صورتي كه ساير شركاء ناراضي باشند دادگاه داليل. اي انحالل شركت را نمايدتواند تقاض مراجعه كند مي

و اگر موجه ندانست شركت منحل نمي متقاضي انحالل را بررسي مي .شود كند

.الشركه آنها را بپردازند اگر دليل آنها موجه بود ولي برخي از شركاء اصرار به عدم انحالل داشتند بايد سهم

ك)د ميدر صورتي .شوده در اساسنامه بيان شده باشد در صورت فوت فالن شخص منحل

مي: 115ماده و افراد زير را كالهبردار محسوب :شوند اين ماده يك ماده جزايي است

و تسليم نگردد، ولي بر خالف واقع اظهار شود كه اين)1 و سرمايه غيرنقدي تقويم اگر سرمايه نقدي تأديه

و كسان .اندي كه اين اسناد را امضاء كردهسرمايه تسليم شده

.كساني كه سرمايه غيرنقدي واقعي تقويم نكرده باشند)2

و با سندسازي مبالغي را به عنوان سود تقسيم كرده باشند كه دراين حالت سرمايه كساني كه با نبود سود،)3

.اند را تقسيم كرده

ج1-7. مجازات كالهبرداري مجازات سنگيني است زاي نقدي معادل مبلغ سال حبس؛ پرداخت

و زيان(و پرداخت مبلغ كالهبرداري كالهبرداري، )بدون نياز به دادخواست پرداخت ضرر
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 شركتهاي سهامي
و مي جز شركتهاي سهامي از شركتهايي هستند كه در ايران مورد استقبال قرار گرفتند توان گفت به

د شركت . اند يا با مسئوليت محدودر ايران يا سهاميهاي تعاوني كه وضعيت خاصي دارند همه شركتهاي ديگر

مي در اين هر دو شركت مسئوليت شركاء محدود به سرمايه و اين دليل اين كار اي است كه به شركت آورند

مي. است .ماند از تعرض احمالي شركاء درارايي خارج از شركت آنها مصوب باقي

و شركتهاي مبتالهاي بسياري در سطح جامعه فعاليت نه تنها در ايران، بلكه در خارج از ايران، به بعهده دارند

.بنابراين كامالً شايسته است مقررات راجع به شركتها مورد بررسي قرار گيرد. هستند

از73در قانون تجارت ولي اين. راجع به اين موضوع بود93تا21ماده راجع به شركتهاي سهامي بوده

م و آن. هاي سهامي نبود نطبق با مقررات مدرن راجع به شركتمقررات جوابگو به نظر نرسيد بنابراين در مقام

و كميسيوني به اين امر اختصاص داده شد و اين كميسيون مدت مديدي. برآمدند كه به اصالح آن بپردازند

و پروژه رت كه اي از مواد قانون تجا اي را به تصويب رساند تحت عنوان اليحه قانوني اصالح پاره زحمت كشيد

در. صورت گرفت 1347ماده در سال 300همه آن راجع به شركتهاي سهامي ات كه در  يكي از قوانين خوب

.اين زمينه است

مي)1ماده تفاوت بسيار مهم بين شركت. شود شركت سهامي است تنها شركتي كه سرمايه آن به سهام تقسيم

و شركت با مسئوليت محدود در همين زمينه است ميس. سهامي توان به سهام تبديل كرد رمايه شركت سهامي

انتقال. علت آن اين است كه انتقال راحتر انجام گيرد. توان اين كار را كرد ولي با مسئولي محدود نمي

و عددي را نياز سهم و دو اكثريت نسبي سرمايه آلشركه در شركت با مسئوليت محدود براحتي ممكن نيست

مي) سهامي(سهام، تقسيم سهام در اين شركت براي سهولت در انتقال. دارد براي توليد كار، نياز. گيرد صورت

و سرمايه و اين كار از طريق هاي كالن نياز دارد كه گردآوري آن توسط فرد، به سرمايه است دولت ممكن نيست

مي آوري سرمايه شركتهاي سهامي با جمع .گيرد هاي اندك صورت
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ميگذا آن كسي كه حاضر به سرمايه به ري در كاري شود بايد اين اطمينان را داشته باشد كه اگر روزي نياز

پس در اين مورد هيچ چاره. اش داشت بتواند آن را بگيرد سرمايه انداز كردن كه البته در ايران اي وجود ندارد جز

پس. اينطور است و اطمينان در اين زمينه وجود داشته اين گذاري باشد، سرمايهانداز اگر در شركت سهامي باشد

و يك علت تقسيم سرمايه به سهام، همين علت است .در اين زمينه به خوبي صورت خواهد گرفت

مسئوليت آنها محدود به مبلغ اسمي هر سهام. در اين شركتها صاحبان سهام داريم يا سهامداران نه شركاء

ش. است از. ركت تشكيل شوددر شركت الزم نيست تمام سرمايه شركت در پرداخت گردد تا اگر قسمتي

مي. شود سرمايه جمع گردد، شركت سهامي تشكيل مي كنند آن مقداري را كه پرداخت منتها سهامدارن تعهد

%65. سرمايه شركت براي تشكيل شركت الزم است%35. اند هر موقع شرك گفت به خواست بپردازند نكرده

پس%35اگر شركت. داخت گرددكه پرداخت نشده است هر موقع شرك خواست بايد پر و سرمايه داشته باشد

.اند، ترديدي نيست كه بايد به تعهدشان عمل كنند از مدتي با شكست روبرو شود، سهامداراني كه تعهد كرده

پرداخت آن بر چه اساس بايد باشد؟ بر اساس روز اوليه يا روز پرداخت؟ مسئوليت سهامدارن در اين زمينه

و ارزش آنچه كه محدود به ارزش اسم و مالك دراين زمينه خواهد بود ي سهام يعني ارزش روز اول مهم است

.در بازار پيدا كرده مالك نخواهد بود

و معامالت تجاري همان ست كه در ماده به جز شركت سهامي، بقيه شركت:2ماده ها براي امور تجاري است

شر). احصاء شده است(قانون تجارت آمده است2 كتها حتما بايد يكي از اين موارد باشد اما در در اين

در2شركتهاي سهامي الزم نيست كه يكي از اعمال مذكور در ماده  قانون تجارت باشد كه يك تفاوت عمده

.اين زمينه با بقيه شركتهاست

خا. خاص)2عام،)1:بندي است در شركت سهامي دو نوع تقسيم:3ماده ص اين ماده ناظر به شركت سهامي

.نفر باشد كه در اين مورد هم با شركتهاي ديگر تفاوت دارد3است كه حداقل شركاء بايد

: دو نوع شركت سهامي داريم:4ماده
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مي: سهامي عام)1 شود كه درب آن به روي همه باز است يعني قسمتي از سرمايه اين شركتها به مردم عرضه

مي. كندو هر كسي كه مايل باشد، آن سهام را خريداري مي هم پس هم مؤسسين سرمايه را تأمين و قسمتي كنند

.شود كه مقدار آن مشخص است توسط عموم مردم تأمين مي

مي: سهامي خاص)2 و به مردم مراجعه نمي كه همه سرمايه توسط مؤسسين تأمين بنابراين. شود گردد

و  .عبارت سهامي خاص يا عام ذكر شود....تفكيك اين دو شركت، بايد در كليه اوراق صورتحسابها، فاكتورها

مي. راجع به حداقل سرمايه است:5ماده تواند بااندك سرمايه در شركتهاي تضامني، نسبي، مسئوليت محدود

و در شركتهاي سهامي خاص. ريال است 5.000.000ولي در شركتهاي سهامي عام حداقل. تشكيل گردد

در. حداقل كمتر گردد بايد ظرف يك سال آنرا به حداقل برسانند اگر از مقدار. ريال است 1.000.000حداقل و

. توانند تقاضاي انحالل آنرا بخواهند غير اينصورت مي

و تشريفات راجع به آنها است18تا ماده6از ماده:6ماده براي. اختصاص به تشكيل شركت سهامي عام

د 5000000تشكيل شركت سهامي حداقل سرمايه  ادن تمامي سرمايه در ابتداي تشكيل شركت ريال است كه

و%20آن مقدار پرداخت شده بايد حداقل. ضروري نيست  را بايد%2از اين%35توسط مؤسسين تأمي شودو

مي. در ابتدا بايد پرداخت به حساب شركت شود. بدهند در. آيد شركت بعداً بوجود پولها به حساب شركت

كه حال شرف تأسيس واريز مي بايد مداركي به مرجع ثبت شركتها داده شود. قانون اين اجازه را داده استگردد

.نويسي طرح اعالميه پذيره)3طرح اساسنامه،)2اظهارنامه،)1: پس اين مدارك بايد به مرجع ثبت داده شود

د و گواهي بانك ر اين ممكن است آورده آنها غيرنقدي باشد بايد مدارك در اين زمينه را به بانك بدهند

و ضماير آن به مرجع ثبت شركت بدهند .زمينه ضميمه اظهار نامه

يكي از مداريك كه مؤسسين بايد به مرجع ثبت شركتها بدهند اظهارنامه است كه بايد مواردي:7ماده

در اين ماده. ها تهيه شده است اين اظهارنامه كاغذهاي چاپي است كه توسط اداره ثبت شركت. مشخص گردد

:ت كه بايد مواردي ذكر گرددآمده اس
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.شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران دارد كه بايد نام داشته اشد: نام شركت)1

و اقامتگاه مؤسسين)2 و شناخته شده باشند،:هويت كامل پس بايد مؤسسين را بشناسند بايد افرادي معروف

.گذاري كنند تا سرمايه

ت: موضوع شركت)3 مياين شركت سهامي عام براي چه كاري .شود أسيس

. با چه ميزان سرمايه مقرر است كه تشكيل شود آيا نقد است يا غير نقد: مقدار سرمايه شركت)4

، اين سهام به سه نوع قابل نام)5 و بي نام يك. يك نوع سهام با نام است: گذاري است تعداد سهام با نام

و نوع ديگر سهم ممتاز نوع سهم بي و دارنده آن معلوم نيست ممكن است براي مؤسسين. است نام است

مي. امتيازي در نظر گرفته شود آْنها تعلق و اينكه سهام ممتاز اين امتيازات به گيرد كه بايد امتيازات

و توسط آنهايي كه از اين سهم برخوردار گرديد يا خير   چندتاست ذكر گردد

مي)6 ك%35. تواند به صورت نقدي يا غير نقدي باشد اين تعهد ار الزم است ولي اگر غير نقدي در ابتداي

و تقويم شود .باشد بايد تماماً در اختيار شركت قرار گيرد

.بايد اقامتگاه شركت مشخص باشد:مركز اصلي شركت)7

معموالً. براي مدت محدود است يا نامحدود. براي چه مدت زماني تشكيل شده است: مدت شركت)8

. كنند نامحدود ذكر مي

. بايد در اظهارنامه ذكر گردداينها اطالعاتي است كه

و بايد. داشته باشد هر شركتي بايد اساسنامه:8ماده ط رح است سند مبين عقد شركت است در اين ماده هنز

شد3و2و1. به تصويب برسد بايد تكليف تمام بندها مشخص گردد .در ماده قبل ذكر

تصممكن است عالوه بر مركز اصلي)4 .ويب شودشعبي داشته باشد كه بايد

و تفكيك گردد)5 و غر نقد سرمايه دقيقاً مشخص .مقدار نقد

بي)6 و بانام، سهام و نام و امتيازات سهام ممتاز... مبلغ اسمي آنها و خصوصيات .تعيين تعداد
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از)7 و بقيه ارزش اسمي سهم بايد مشخص نمي%25حداقل پرداخت شده چقدر است كه تواند كمتر باشد

ق .سال نبايد بيشتر باشد5ابل پرداخت است كه از گردد كه تا چه موقع

 خود قانون روند كار را مشخص كرده است)8

مي)9 .كه خود قانون هم تعيين تكليف كرده است. گيرد گاهي بر اساس مصالح اين كار صورت

.در اين شركتها اجازه داده شده اوراق قرضه صادر شود كه بايد در اساسنامه ذكر شود)10

 ايهافزايش يا كاهش سرم)11

و براي چه امري، چگونه دعوت شوند؟)12  مجامع عمومي كي تشكيل گردد

و چگونگي اداره آنها)13 .كه قانون خود مشخص كرده است. حد نصاب براي تشكيل مجمع عمومي

و ميزان رأي الزم براي به تصويب رسيدن امري)14 و اخذ رأي .چگونگي مشورت

 ارگان اداره شركت)15

و وظايف مديران)16  حدود اختيارات

و بايد براي جبران خسارت تعداديمد)17  يران حتماً بايد از بين سهامداران باشد

و زيان گيري نويسي سخت قانونگذار براي طرح اعالميه پذيره:9ماده هايي به خرج داده است تا موجب ضرر

هم بايد نويسي پذيره عالوه بر اظهارنامه كه قانون موارد آن را مشخص كرده است، طرح اعالميه. مردم نشود

د راين ماده(همراه با رعايت نكات خاصي  .باشد) مندرج

مي علت اين است كه كساني كه در شركت سرمايه و كنند بايد با ديد باز سرمايه گذاري گذاري نمايند

. اطالعاتي در مورد شركت داشته باشند

و اقامتگاه آنان بايد در اعالميه پذيره- و شغل ن شود تا مردم با توجه به نويسي بيا هويت كامل مؤسسين

.شناخت از آنان اقدام به خريد سهام نمايند

و اجازه- و وزارتخانه نامه همچنين برخي اقدامات توليدي نياز به موافقت اصولي هايي از برخي مراجع

.نويسي ذكر شود كه موجب ترغيب مردم هم خواهد بود دارد كه بايد در اعالميه پذيره
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ا- ،. اند، بايد ذكر شود متيازاتي قائل شدهاگر مؤسسين براي خود و علت آن همچنين نوع اين امتيازات

.اند بايد به طور كامل ذكر شود هايي كه تا كنون مؤسسين انجام داده هزينه

از- با توجه به اينكه در شركتهاي سهامي عام امكان خريد سهام براي همه وجود دارد براي جلوگيري

و كنترل ورود افراد با سهام بسيرا  و مشكالت تشكيل و افزايش غيرمنطقي تعداد از سهامداران اندك

شود كه در صورتي كه در هر شركت حداقلي مجمع عمومي، معموالًَ نصابي براي خرديد سهام تعيين مي

.نويسي ذكر شود براي خريد سهام وجود دارد بايد در اعالميه پذيره

.ا بايد به تأييد مرجع ثبت شركتها برسداست زير» نويسي طرح اعالميه پذيره«نام آن

و طرح اعالميه:10ماده و مرجع ثبت شركتها بايد اظهارنامه پذيره نويسي را جهت انطباق با قانون بررسي كند،

.دهد در صورت تطبيق با قانون، اجازه انتشار آن را مي

است كه كدام روزنامه ولي معموالً بايد بيان نشده. اي چاپ شود نويسي بايد در جريده اعالميه پذيره:11ماده

و پرخواننده باشد روزنامه كثير مي برخي اوقات تلويزيون هم اقدام به انتشار اعالميه پذيره. االنتشار . كند نويسي

و برخي اوقات هم پذيره و در همه بانكهاي ملي يا صادرات مي... نويسي در سطح ملي است در. رسد به فروش

اي نيست رايانه زيرا يك شبكه. آوري شده بيشتر از مبلغ مود نظر باشد كن است سرمايه جمعچنين مواردي مم

.كنند كه در چنين صورتي اقدام به افزايش سرمايه مي

مي عالوه بر انتشار اعالميه پذيره .نيز نصب گردد) كه تعهد سهام نزد آن شده(بايست در بانك نويسي

نويسي شامل پرداخت نقدي بخشي از ارزش پذيره. مهلت معين صورت گيرد نويسي بايد ظرف پذيره:12ماده

و تعهد به پرداخت مابقي آن است مي. اسمي سهام .كند پس از پرداخت مبلغ معين فرد رسيد دريافت

و تعهد كتبي به پرداخت پذيره:13ماده نويسي هم شامل پرداخت مبلغ معيني است كه فرد ابتدائاً بايد بپردازد

.يه ارزش اسمي سهمبق
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مي براي اين كار فرد ورقه كه. كند هاي چاپي موجود در بانك را امضا اين تعهدها بايد به شكلي تنظيم شود

و با صراحت مشخص شده باشد و مواد تعهد به دقت .بعدها ايجاد مشكل نكند

مي:14ماده و يكي. شود اين تعهدنامه در دو نسخه تنظيم .براي بانكيكي براي پذيره نويس

مي نسخه و شركت تحويل داده شود اي كه در بانك و مهر بانك اين برگه. ماند بايد به مؤسسه ها به امضاء

.رسد مي

نيز ممكن) وكالت، واليت، وصايت، قيمومت(نويسي نياز نيست مباشرتاً باشد بلكه به وسيله نمايندگي پذيره

.است

ان در صورتي كه پذيره مينويسي توسط نماينده و هم مدرك جام گيرد، هم بايد هويت نماينده مشخص شود

، وكالت،(مثبِت سمت  .او بايد ارائه شود) قيمومت واليت، وصايت

در:15ماده اين حرف حرف كامالً درستي نيست ولي علت اين مسأله اين است كه اگر بعداً سهامداران

ميجلسات شركت نكردند، پيشاپيش تعهد كنند كه تصميمات مجم .پذيرندع عمومي را

و پس انقضاي مهلت معين يا در صورتيكه در مهلت معين پذيره:16ماده نويسي به طور كامل انجام نشود،

:نويسي تمديد شود، پس از انقضاي مهلت تمديد شده شركت بايد موارد زير را بررسي كند مهلت پذيره

.تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد شده باشد-

.ن نقداً دريافت شده باشدآ%35حداقل-

و جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس دعوت و تعداد سهام آنها مشخص شود سپس بايد اسامي سهامداران

.شوند

و پذيره:17ماده مي مجمع عمومي مؤسس متشكل از مؤسسين نويسي كليه مجمع پذيرهدر اين. باشند نويسان

و تأديه  . كندميسرمايه به صورت نقد را احراز%35سهام
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:وظايف اين مجمع

 بررسي اينكه آيا كليه سهام به فروش رفته)1

.آيا مبلغ الزم به صورت نقدي تأديه شده است)2

آن)3 و تصويب .بررسي مواد اساسنامه

از)4 و الزاماً هيئت مديره بايد از ميان سهامداران. نفر است5انتخاب هيئت مديره كه حداقل متشكل

.انتخاب شوند

(يا بازرسانانتخاب بازرس)5 مي. .تواند يكي يا بيشتر باشد بازرس

و و اين قبولي كتباً متضمن اين معناست كه به وظايف و بازرسان بايد كتباً قبول سمت كنند اين مديران

.هاي خود آگاهند مسئوليت

.هاي شركت را در آن چاپ كنند اي كه اطالعيه انتخاب روزنامه)6

ع مي ام،پس از انجام اين امور شركت سهامي هرچند كه عمليات ثبت شركت بعداً صورت. شود تشكيل

.گيرد مي

و طرح اعالميه پذيره و ارائه اظهارنامه بلكه مقدمات. نويسي ثبت شركت نيست رفتن به مرجع ثبت شركتها

مي تا زمان تشكيل مجمع عمومي عادي اطالعيه. ثبت است .شود ها در روزنامه چاپ

مياي كه مجم آن روزنامه)الف .كندع عمومي موسس تعيين

مي روزنامه)ب و ارشاد مشخص .نمايد اي كه وزارت فرهنگ

مي:18ماده نيازي نيست كه همه. رسد اساسنامه پس از تصويب در مجمع عمومي به امضاء هيئت رئيسه

ه، مجمع عمومي همچنين صورتجلس. كنند زيرا تعداد آنها معموالً بسيار زياد است سهامداران اساسنامه را امضاء

و بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع. مؤسس كه به امضاء هيئت مديره رسيده است و اعالميه قبولي مديران

.شود ثبت شركتها ارائه مي
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آيد كه موسسين بايد اين چنين برمي19كند؟ از برخي مواد از جمله ماده چه كسي اين مدارك را ارائه مي

ح .قوقي ندارد زيرا شركت رئيس داردعمل را انجام دهند كه توجيه

تا:19ماده مدارك مورد نظر در ماده قبل به مرجع ثبت شركتها ارائه ماه از ارائه اظهارنامه6در صورتي كه

مي نشود به درخواست از هر يك مؤسسين يا پذيره و نويسان، مرجع ثبت شركتها گواهي عدم ثبت را صادر كند

مي پذيره و تعهدنامه خود به بانكي كه تعهد سهام نزد آنها صادر شده مراجعه توانند جهت نويسان دريافت وجوه

.كنند

.هاي تأسيس شركت همچنين هزينه. باشد خسارات احتمالي برعهده مؤسسين مي

:20ماده

و ثبت شركت سهامي خاص مراحل زير بايد طي شود .جهت تأسيس

مي اي جهت تأسيس شركت به مرجع ثبت شركتها اظهارنامه)1 .شود ارائه

مي سپس اساسنامه)2 .شود اي كه به امضاي همه سهامداران رسيده است ارائه

و حداقل اظهارنامه)3 همراه(اند آن را نقداً ارائه كرده%35اي مبني بر اينكه كليه سهام تعهد شده است

مي) گواهي بانك مي تهيه و همه سهامداران آن را امضاء .كنند شود

ميهمچنين سرمايه غير ، سهام ممتازه در اظهارنامه منعكس و تأديه كل آن . شود نقدي

و بازرسان كه به امضاي همه سهامداران رسيده است)4 .صورتجلسه جهت انتخاب مديران

و بازرسان)5 .اعالميه قبول سمت مديران

عم)6 .وميذكر نام روزنامه كثير االنتشار مورد نظر جهت درج آگهي راجع به شركت تا زمان تشكيل مجمع

.الرعايه نيست ساير مسائل مربوط به شركت سهامي عام در مورد شركت سهامي خاص الزم
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و:21ماده ... شركتهاي سهامي خاص حق ارائه سهام در بانك، تبيلغ جهت فروش سهام، ارائه سهام در بورس

و از قوانين تبعيت كنند. را ندارند .مگر اينكه شركت را به صورت سهامي عام درآورند

در مورد شركتهاي در شرف(توانند وجوه پرداختي خود به بانك را دريافت كنند سهامداران نمي:22ماده

(19مگر به موجب ماده) تأسيس )گواهي عدم ثبت از مرجع ثبت شركتهاصدور.

مي:23ماده و اقدامات كه جهت تأسيس شركت انجام مسئوليت. دهند مؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال

(مني دارندتضا و خاص شركت. )هاي سهامي

مي:24ماده كه تنها شركتي كه سرمايه آن به سهام تقسيم و عالت هم اين است شود شركت سهامي است

و انتقال آورده شريك به راحتي امكان مي. پذير باشد نقل هاي بزرگ توان افراد را راضي كرد در پروژه وقتي

ش و شريك بتواند هر زمان كه مايل باشد به آن آورداه دسترسي مشاركت كنند كه منفعت شريك رعايت ود

.داشته باشد

و شركت با مسئوليت محدود نيست با. از نظر مسئوليت شريك تفاوتي بين شركت سهامي و سابقه شركتهاي

.مسئوليت محدود بيشتر است

. آورده شريك به ديگري است نبابراين امتياز شركتهاي سهامي بر شركتهاي با مسئوليت محدود امكان انتقال

.اين سهم تعيين كننده موارد زير است

البته مبلغ. به كل مبلغي اسمي سهم استمستوليت صاحب سهم محدود: مسئوليت صاحب سهم)1

كننده متعهد اسمي الزم نيست تماماً هنگام نتشكيل شركت پرداخت شود ولي سهامداران پرداخت

.ي را مطالبه كرد بپردازدشود هر زمان شركت بقيه مبلغ اسم مي

.هم وابسته به تعداد سهامي است كه خريداري نموده است: مشاركت صاحب سهم)2

و مشخص نفعي است كه فرد در شركت دارد: نفع صاحب سهم)3  1000مثالً اگر شركت. سهام معرف

و او .سود شركت متعلق به اوست10/1سهم دارد 100سهم دارد
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حق. در شركت ميزان مالكيت صاحب سهم: سهم و ملموس خارجي نيست بلكه يك سهم چيز عيني

و ديون شركت را بپردازد، نسبت به باقي مانده داراي حق  احتمالي است يعني اگر شركت روزي منحل شود

.است آن هم به ميزان سهامي كه دارد

درو علت صدور مستقل ورقه سهم براي هر شريك. در حكم سند مالكيت سهم است: ورقه سهام سهولت

و انتقاالت بعدي است .نقل

كه. كنند كه اين ورقه مربوط به چند سهم است در ورقه سهم مشخص مي دارد نيازي نيست 100مثالً كسي

يا 100سهمي، به او بدهند ممكن است يك ورقه1ورقه 100 فرد خود. سهمي10ورقه10سهمي به او دهند

.كند تعداد ورقه سهام را انتخاب مي

بيسه در سهام بانام، نام صاحب سهم روي ورقه سهم نوشته شده است ولي. نام باشد ام ممكن است با ام يا

.نام، نام صاحب سهم روي ورقه سهم نوشته نشده است در سهام بي

و بي با. سهام با نام از امنيت بيشتري برخوردار است. نام هر كدام مزايايي دارند سهام با نام چون انتقال سهام

و در صورت گم شدن يا سرقت رفتن خطري صاحب سهم را تهديد. نام بايد در دفتر سهام شركت انجام گيرد

.كند نمي

و انتقال راحت سهام بي بي. تر را دارد ولي امنيت آن كمتر است نام نقل يا سهم نام در حكم اسكناس است

و صاحب آن كسي است كه آن را در اختيار دار .دچك در وجه حامل است

مي نام راحتبي سهم مي شود، تر منتقل توانند سهم به عالوه كسانيكه تمايل ندارند نامشان بر سرزبانها بيفتد

بي بي آن نام خريداري كنند، همچنين تعيين ماليات براي سهام و انتقاالت نام تقريباً غيرممكن است زيرا نقل

.مشخص نيست

اي در اوايل انقالب دادستان كل كشور طي بخشنامه. مشخص است در حاليكه سهام بانام، صاحبان آن كامالً

. نام را به صورت غيرقانوني ممنوع كرد پذيرش سهام بي
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را. سهم ممكن است ممتاز باشد موسسين معموالً داراي سهام ممتاز هستند كه امتيازات مترتب بر سهام ممتاز

خ. بايد مشخص نمايند .اص برخي از شركاء استعلت وجود سهم ممتاز هم فعاليتهاي

دهد آيا شركت مكلف است به سهامدار اخطاريه. شود پرداخت سود سهام همه گاهي با مشكل روبرو مي

به. سود را دريافت كند؟ طبق مقررات ايران خير و سود را يعني شركت مكلف نيست براي فرد حساب باز كند

.حساب او بريزد، يا حتي به او اعالم كند

و معموالً با نام است سهام ممتازسهام ممتاز و قائم به شخص نيست، براي شخص.هم قابل انتقال است

.شود ولي قائم به مشخص نيست خاص صادر مي

و به صورت چاپي باشد ورقه:25ماده و حداقل. هاي سهم بايد يكنواخت همچنين داراي شماره ترتيب باشد

.دبرس-مشخص شده در اساسنامه- به امضاي دو نفر

:موارد زير بايد در ورقه سهم قيد شود:26ماده

آن)1 و شماره ثبت  نام شركت

 اگر با نام است نام صاحب سهم)2

 ورقه سهم نماينده چند سهم است)3

و مبلغي كه پرداخت شده است)4 .مبلغ اسمي سهم

بي«تعيين نوع سهم »نام بانام يا

ا: موقت سهم گواهينامه:27ماده و با مشكلي روبرو نشود شركتها براي اينكه مبلغ سمي سهم را دريافت كنند

و تا زماني كه تمام مبالغ اسمي پرداخت نشود، ورقه سهم صادر. كنند معموالً گواهينامه موقت سهم صادر مي

بي. كنند نمي نام باشد ممكن است فرد بدون پرداخت كل مبلغ اسمي سهم آن را منتقل مخصوصاً اگر سهام

.نمايد
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ا ميبه همين علت و پس از دريافت كل ارزش اسمي سهم گواهينامه بتدا گواهينامه موقت سهم صادر كنند

و باطل مي مي موقت سهم را مسترد و ورقه سهم صادر .كنند كند

صدور ورقه سهم از ابتدا منعي ندارد ولي اگر ورقه سهم به فرد داده نشده بايد براي او گواهينامه موقت سهم

.صادر شود

و ثبت شركت از هم جداستد:28ماده و همين امر مشكالتي را ايجاد.ر شركتهاي سهامي تشكيل شركت

در اين ماده مقرر شده است صدور گواهينامه موقت سهم يا ورقه سهم قبل از ثبت شركت ممنوع. كرده است

.است

خود را به علت اين است كه ممكن است شركت تشكيل نشود ولي فرد ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم

و شخص ثالثي در يان ميان ضرر ببيند .ديگري منتقل كند

.در صورت ضرر به شخص ثالث، امضاء كنندگان ورقه سهم مسئول اين خسارت هستند

و با سرمايه. ريال باشد 10000ارزش هر سهم نبايد بيش:29ماده علت اين امر اين است كه افراد بيشتري

(گذاري كنند كم هم بتوانند در شركت سرمايه به) در شركتهاي سهامي عام. مقررات شركتهاي سهامي عام

.گذاري نمايند اي است تا عده بيشتري در آن بتوانند سرمايه گونه

و عدم موفقيت آنها دو چيز است :مشكل مهم در جامعه ما در مورد شركتهاي سهامي

 عدم هماهنگي سر موسسات دولتي)2 عدم وجود مديريت صحيح)1

بي:30ده ما مي سهم اگر سهم. اند اسمي سهام را پرداخت كردهشود كه تمام مبلغ نام تنها به سهامداراني داده

مي بي و همه مبلغ اسمي پرداخت نشده بود بايد به سهامداران آن گواهي موقت سهم با نام داده .شود نام بود

.شود ورقه سهم صادر نمينام است تا زماني كه هم مبلغ آن پرداخت نشده پس اگر سهم بي
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اگر مبلغ اسمي كامالً پرداخت نشده باشد، گاهي الزم است شركت براي دريافت مبلغ تعهد شده اقدام قانوني

و مشخصات صاحب سهم را داشته باشد) اقامه دعوا نمايد(انجام دهد  .در اين حالت الزم است نام

ت كند الزم است نام سهامداران مشخصات آن را پس جهت اينكه شركت بتواند مبلغ اسمي سهم كالً درياف

.ولي پس از پرداخت كامل ارزش اسمي سهام ديگر مسئله مهم سرمايه است نه شخص صاحب سرمايه. بداند

و متحد. الزم است26و25در مورد گواهي نامه موقت سهم رعايت ماده:31ماده و چاپي مواد ... الشكل

و: مشخص شده در آن ..تعداد سهم .. 

جز. مبلغ اسمي سهام بايد مساوي باشد:32ماده يعني بين سهام مختلف شركت هيچ تبعيضي وجود ندارد به

. سهام ممتاز

و به يك ميزان مطالبه يعني اگر مبلغ تعهد شده را شركت مطالبه نمايد بايد از همه سهامداران به نسبت سهم

(شود اي ديگرو عده%50اي نه اينكه عده. ديگر پرداخت كنند%30پرداخت شده بايد بگويد همه%20اگر.

.)ارزش اسمي را بپردازند% 10

مي%35با پرداخت:33ماده مي ارزش اسمي سهام شركت، شركت تشكيل شوند شود ولي سهامداران متعهد

.هر زمان شركت خواست مبلغ پرداخت نشده را بپردازند

بق در اساسنامه معين مي در اين زمان مديران. يه ارزش اسمي سهام در چه زماني نياز داردشود كه شركت به

.نمايد شركت بقيه ارزش اسمي را مطالبه مي

توانند در زمان معين در صورتيكه كه شركت نياز ندارد، بقيه مبلغ را يا بخشي از آن را مطالبه مديران مي

اگر اين اقدام را انجام.ت را كاهش دهدالعاده سرمايه شرك صورت بايد طي يك مجمع فوق در اين. نكنند

ميندهد هر ذي و تقاضاي كاهش سرمايه نمايد نفع البته فقط اين دو راه وجود ندارد. تواند به دادگاه رجوع كند

.توانند بقيه ارزش اسمي را مطالبه نمايند بلكه مي
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تا در شركت:34ماده شركت شود ولي بايد هاي سهامي الزم نيست تمامي سرمايه شركت پرداخت شود

و چون تبيعيضي نبايد در ميان باشد بايد هر سهم) مبلغ اسمي سهام%35(حداقل مقرره در قانون  تأسيس شود

.آن پرداخت شود% 35

در. چون كل مبلغ اسمي سهام تأديه نشده خريدار سهم نسبت به بقيه مبلغ سهم متعهد است كه اين تعهد

ب ورقه جداگانه مياي نيز قيد شده .رسده امضاي خريدار سهم

و. كسي كه در ابتدا سهامدار شركت است متعهد به پرداخت است چون سهام شركتهاي سهامي قابليت نقل

انتقال دارد حتي سهام در زماني كه تمام مبلغ اسمي آن تأديه نشده قابل انتقال است ولي منتقلٌ اليه قائم مقام 

و مسئول پرد .اخت بقيه مبلغ اسمي سهام استسهامدار اولي قرار گرفته

مي سهامداراني كه متعهد شده:35ماده ولي. توان بر عليه آنها اقامه دعوا كرد اند اگر به تعهد خود عمل نكنند

مي اقامه دعوا هزينه يعني. در اين ماده مكانيسمي براي دور زدن اين راه وجود دارد. شودو وقت زيادي تلف

ب شركت مي و كل مبلغ اسمي را تأديه نمايدتواند سهام را در قانونگذار شركت را قائم. فروشد مقام صاحب سهم

مي(اين سهم از طريق بورس. داند فروش سهم مي و گرنه از طريق مزايده به فروش) شود اگر در بورس ارائه

.رسد

ب(تواند عالوه بر بقيه مبلغ اسمي خسارت تأخير تأديه شركت مي ه جاي آن در قانون كه امروزه منسوخ شده

مي.د.آ ميو ساير هزينه) باشدم نرخ تورم تعيين شده كه افت ارزش پول .تواند بگيرد ها را

و اگر كسي سهام را نخرد اين روش براي شركت و سهام آن خريدار داشته باشد هايي است كه موفق باشند

و كلي اين روش فايده و بايد به روش عمومي .اقدام نمود)اقامه دعوا(اي ندارد

عمده فعاليتهاي شركت سهامي به علت كثرت. االنتشار آگهي شود فروش سهام بايد در روزنامه كثير:36ماده

.اعضاء سهامداران بايد آگهي شود
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از. همچنين بايد يك نسخه از آن آگهي با پست سفارشي به سهامداران مستنكف ارسال شود اگر تا قبل

و كرد بقيه مبلغ اسمي، خسارت تأخير تأديه هزينه تاريخ فروش سهامدار مراجعه را پرداخت نمود فروش ... ها

.شود متوقف مي

و به نام سهامدار جديد سهم جديد يا گواهينامه سهم جديد اگر سهامدار مراجعه نكرد سهام فروخته مي شود

مي» المثني« مي صادر و نام سهامدار قديم از دفاتر شركت حذف و سها گردد ميگردد در. گرددم قبلي ابطال

و شركت بايد آن را نگهداري كند . صورتيكه پس از كسر طلب شركت مبلغي باقي ماند متعلق به سهامدار است

الزم به ذكر است كليه معامالت مربوط به سهام با نام بايد در دفتر شركت انجام گيرد، بنابراين انتقاالت سهام

.يرد بدون اعتبار خواهد بودگ قبلي چون در دفتر شركت انجام نمي

:هايي براي الزام سهامداران به پرداخت بقيه مبلغ اسمي اهرم:37ماده

و. سهامداراني كه اين مبلغ را در صورت مطالبه پرداخت نكنند حق حضور در مجمع عمومي را ندارند)1

.شود حد نصاب مجمع عمومي هم بدون آنها در نظر گرفته مي

پر)2 .شود داخت نميسود سهام وي به او

مي. گيرد اندوخته قانوني شركت هم در صورت تقسيم به وي تعلق نمي)3 .آيد به حالت تعليق در

.محروم است) كه سهامداران قديمي دارند(از حق رجحان در خريد سهام جديد)4

مي اگر سهامدار بدهي خود را پرداخت كرد، محروميت:38ماده و حق رأي هاي قبل لغو و حق حضور در شود

و مي .تواند حقوق مالي گذشته را كه مشمول مرور زمان نشده مطالبه نمايد مجمع عمومي را خواهد داشت

بي: سهم بر دو نوع است:39ماده و . نام با نام

و اقباض است مكانيسم انتقال سهام بي بي. نام، قبض مي» سند در وجه حامل«نام به عنوان سهم . شود شناخته

بنابراين براي اين سهام اماره تصرف جاري. لق به كسي است كه سهم در دست اوستيعني اين سهم متع
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و مدعي مالكيت سهام بايد خالف آن را ثابت نمايد. شود مي بر. البته اين اماره خالف پذير است و بار دليل

بي. عهده اوست مي وقتي ورقه سهام .شود كه تمام ارزش اسمي آن پرداخت شده باشد نام صادر

و اقباض در انتقال اسناد در وجه حاملق  بض

و از مالك اين ماده بسيار مي توان استفاده تنها جايي كه اين مقررات به صورت صريح بيان شده همين جاست

(كرد ) در مورد كليه اسناد تجاري در وجه حامل، چك در وجه حامل،. و ... حتي پول سند در وجه حامل است

و اقباض انتقال مي مي. يابد با قبض چون بدون ظهرنويس. توان ظهرنويسي هم نمود در مورد اسناد تجاري البته

چك. ديگر دارنده اول چك ضامن نيست و اقباض(ولي اگر ظهرنويسي نمايد دارنده هم تضامناً) قبل از قبض

.مسئول است

كه در آن مشخص كليه پذير است انتقال سهام با نام از طريق ثبت در دفتر سهام شركت، امكان:40ماده

.سهامداران ذكر شده است

مي انتقال و مشخصات او در دفتر سهام شركت ثبت مي. شود گيرنده نام در همچنين اقامتگاه وي ثبت شود تا

م. صورت لزوم شركت بتواند بر عليه او اقامه دعوا نمايد گردد، تقلناگر سهام شركت بدون اين تشريفات

.اعتبار است بي

و خاص: شركتهاي سهامي:41ماده  عام

و عنصر سرمايه است كس. در شركتهاي سهامي عام تنها عنصري اس كه سهم است يعني اين سهام دست هر

باشد براي شركت مهم نيست، ولي در شركت سهامي خاص چنين نيست چون اين شركت بين كساني تشكيل 

مي مي آن. شناسد شود كه همديگر را .ها ناخوشايند استو ورود فرد بيگانه براي

يك بعد ديگر قضيه اين است كه شركتهاي سهامي. پس بايد يك تدبيري انديشيد كه چنين اتفاقي رخ ندهد

و پروژه قالبي است براي جذب سرمايه قطره قطره جمع گردد«. هاي عظيم را انجام دهد هااي پراكنده اشخاص

»شودو انگهي دريا مي
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ن دار هم نياز به اين تضمين دارد كه در صورت البته سهام. ياز به مديريت قوي داردالبته اداره چنين شركتهايي

و علت اصلي تقسيم سرمايه سهام در شركتهاي سهامي، همين  نياز بتواند سهام خود را به پول نقد تبديل كند

. است

.وارد نشدن فرد غريبه به شركت سهامي خاص: بنابراين اينجا دو مسئله وجود دارد

و انتقال سهام .امكان نقل

و انتقال سهام امري بديهي است و انتقال سهام لطمه. قابليت نقل جمع دو مسئله فوق به نحوي كه قابليت نقل

و فرد نامناسب هم نتواند به شركت راه پيدا كند در اين ماده بيان شده است .نبيند

م و انتقال سهام به هيچ عنوان . وكول به تصويب هيئت مديره يا مجمع عمومي نيستدر شركت سهامي عام نقل

مي يعني سهامدار در هر لحظه به هر كس كه اراده كند بدون هيچ اجازه .تواند سهام خود را منتقل نمايد اي

مي برخي از اين ماده مفهوم مخالف استنباط مي و مي كنند و گويند وقتي قانون گويد در شركت سهامي عام نقل

ب ه اجازه هيئت مديره يا مجمع عمومي نيست يعني در شركتهاي سهامي خاص اين اجازه الزم انتقال موكول

.است

ما نبايد بتوانيم با اين.و فلسفه وجودي شركتهاي سهامي است24اين تفسير كامالً مخالف تعريف مهم ماده

و فلسفه وجودي عمل كنيممفهوم  اي. مخالف قانون رون ماده با اشكال روبهبنابراين گرفتن مفهوم مخالف از

.شود، چون بر خالف صريح قانون است مي

نام باشد اين امر اصالً ممكن نيست اگر هم مفهوم مخالف بگيريم بايد توجه داشته باشيم كه اوالً اگر سهم بي

مي زيرا دارنده سهام بي و قانون هم اگ. گويد دارنده سهام بي نام مالك آن است نام معلوم نيست ر قائل پس حتي

.به مفهوم مخالف اين ماده باشيم فقط در مورد سهام بانام است
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يا» تواندمي«گويد اينكه مي و انتقال سهام بايد با موافقت هيئت مديره يعني بايد در اساسنامه قيد شده باشد نقل

و انتقال سهام نياز به و نقل و بدون قيد در اساسنامه اين امر ممكن نيست هيچ مجوزي مجمع عمومي باشد

. ندارد

و سهام هم با نام باشد باز نمي به فرض اينكه در اساسنام چنين ماده توانيم مفهوم مخالف اي وجود داشته باشد

.بسنجيم كه اين شرط بر خالف آن ماده است24اين ماده را استنباط كنيم بلكه بايد اين شرط را با ماده 

.دبايد راهي بيابيم كه هر دو منظور حاصل شو

راه عقاليي اين است كه بگوييم اگر سهامداري اراده فروش سهم خود را نمود بايد ساير سهامداران در اولويت

مي شركت نمي. باشند ب تواند جلوي فروش سهام را بگيرد ولي حل. تواند بگويد به الف بفروش نه به اين راه

ا ست ولي اگر دادگاه بر اساس مباني حقوق در حقوق فرانسه ارائه شده است ولي در حقوق ما ارائه نشده

.توان راه حل حقوق فرانسه را اعمال كرد تجارت باشد مي

 مجامع عمومي

مي در شركت توان گفت قوه قانونگذاري اين هاي سهامي يك مجمع عمومي داريم، اين مجمع عمومي

مي شركت است، خط مشي ا. كند ها را تعيين .ستدر حاليكه هيئت مديره قوه اجرايي

و هم پذيره مجمع عمومي متشكل از سهامداران است كه سهامداران هم شامل موسسين مي براي. نويسان باشد

و رسميت يافتن قانوني آن بايد تعداد حاضرين به يك حد نصاب برسد، همچنين براي  تشكيل مجمع عمومي

. شود تصويب مصوبات هم بايد حد نصاب وجود داشته باشد كه در اساسنامه معين مي

را البته اساسنامه زماني مي و در بيشتر موارد قانون اين مسائل تواند تعيين كند كه قانون معين نكرده باشد

و در عمل اختيار زيادي براي اساسنامه باقي نگذاشته است .معين كرده است

:73ماده

: مجامع عمومي
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)17ماده(براي تشكيل شركت سهامي عام: مجمع عمومي موسس)1

.گيريهاي شركت بقيه تصميم: عمومي عاديمجمع)2

مي: العاده مجمع عمومي فوق)3 و ضرورتاً مطرح .شود براي انجام كارهايي كه همواره مطرح نيست

.وظايف مجمع عمومي موسس:74ماده

مي)1 م شركت كه عرضه شده خريداري شده يا نه؟ يا كند تا ببيند آيا كليه سها گزارش مؤسسين را بررسي

يا) مبلغ اسمي%35(مبالغ الزم جمع شده است؟ آيا تعهد الزم جهت بقيه مبلغ اسمي گرفته شده است

.نه؟ اين وظيفه بر عهده مجمع عمومي موسس است

و در نهايت تصويب اساسنامه)2 و در صورت لزوم اصالح آن .بررسي اساسنامه

د)3 و بازرسان را انتخاب نمايد چون شركت سهامي دو ارگان (يگر هم دارداولين هيئت مديره هيئت.

مي) بازرسي- مديره .شوند كه توسط مجمع عمومي تعيين

آن االنتشار جهت انتشار آگهي تعيين يك روزنامه كثير)4 .هاي شركت در

نويسان قرار روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي موسس در معرض ديد پذيره5گزارش بند يك حداقل

آ گيرد تا پذيره . گاه باشندنويسان از مندرجات آن

مجمع عمومي دو حد نصاب بايد در آن رعايت. راجع به حدنصاب مجمع عمومي موسس است:75ماده

. يكي حد نصاب آراء براي تصويب امري در مجمع. شود

و تأييد اين مطلب كه سرمايه الزم براي تشكيل جمع شده است بايد مجمع بعد از بررسي ها موسسين

.عمومي موسس برگزار شود

ميم در. شود جمع عمومي موسس با حضور كليه سهامداران برگزار حد نصاب شركت سهامداران در مجمع

و اكثريت عددي مالك نيست .مرتبه اول، نصف به عالوه يك سهم است
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در اگر در مرتبه اول حد نصاب الزم تشكيل نشد، براي دو مرتبه ديگر دعوت به عمل مي آيد كه حد نصاب

اگر درهيچ يك از اين دو جلسه هم حد نصاب الزم تشكيل. سهام است3/1دارندگان اين دو مجمع حضور

.شود نشد، شركت تشكيل نمي

.روز است20حداقل) مرتبه اول، دوم، سوم(حداقل فاصله بين جلسات مجمع عمومي مؤسس

و خاص ممكن است سرمايه يكي از سرمايه در شركت:76ماده ن هاي سهامي عام باشد بلكه مال گذاران پول

و(يا حق مالي  ) حق اختراع و بامسئولت. باشد... و تضامني محدود، در اين مورد برخالف شركتهاي نسبي

و گزارش آن به مجمع عمومي تقويم سرمايه هاي غيرنقدي بايد توسط كاشناس رسمي دادگستري صورت گيرد

.مؤسس ارائه شود

يرند بايد اين امتيازات را همراه با علل توجيهي به مجمع اگر مؤسسين براي خود سهام ممتاز در نظر بگ

و به تصويب مجمع عمومي برسد .عمومي موسس ارائه گردد

مي. نظر كارشناس رسمي دادگستري براي دادگاه حجيت ندارد:77ماده تواند گزارش مجمع عمومي

و آن مبلغ مورد نظر كارشناس را تأييد كندكارشناس  همچنين مجمع عمومي مؤسس. رسمي را تصويب نكند

و نپذيرد، مي هاي غيرنقدي بايد مورد استفاده شركت قرار بنابراين سرمايه تواند آورده غيرنقدي را تصويب نكند

و به درد شركت بخورد .گيرد

و تقويم آن در مجمع عمومي موسس به همان نسبت سهام شركت را كاهش پس از بررسي آورده غيرنقدي

س. دهند مي و رأيكاهش هم. گيري مؤثر است هام شركت در تعيين حدنصاب تشكيل مجمع حدنصاب تصويب

.سهام حاضرين است3/2

و تقويم آن حق رأي ندارد يعني خود افرادي كه سرمايه غير نقدي را آورده در تصويب سرمايه غير نقدي

ميولي پس از تصويب او نيز حق رأي خواهد داشت كه اين رأي به نسبت ارزش سرم .باشد ايه غيرنقدي او

.تقويم به بيش از قيمت كارشناس رسمي دادگستري ممنوع ولي به كمتر از آن صحيح است:78ماده
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مي:79ماده به. تواند سرمايه غيرنقدي را تصويب نكند مجمع عمومي مؤسس امتيازات هيئت مؤسس هم بايد

. تصويب مجمع عمومي برسد

مياگر در جلسه اول اين دو امر در اين. شود تصويب نشد به فاصله حداكثر يك ماده جلسه ديگري تشكيل

همچنين. گذاري نقدي نمايند توانند اقدام به سرمايه مدت افرادي كه سرمايه غيرنقدي آنها تصويب نشده مي

مي سهامداراني كه براي خود سهام ممتاز در نظر گرفته و اين سهام ممتاز تصويب نشده باشد نند به توا باشند

.صورت سهامدار عادي در مجمع عمومي شركت كنند

هاي غيرنقدي خود صاحبان سرمايه غيرنقدي رأي الزم به ذكر است همانگونه كه در مورد تصويب سرمايه

.دهند براي تصويب امتيازات سهام ممتاز هم خود درخواست كنندگان امتياز حق رأي ندارند نمي

.آراء براي تشكيل مجمع عمومي در نظر گرفته شده است3/1به همين دليل است حتي حد نصاب

در جلسه دوم مربوط به ماده قبل كه جهت تصويب سرمايه غيرنقدي تصويب نشده يا امتيازات سهم:80ماده

.نويسان، با حداقل نصف سهام حضور يابند ممتاز تشكيل شده بايد پذيره

و دستور كار دوم بيان شوددعوت اين جلسه بايد در روزنامه آگهي شده صورتجل .سه جلسه اول

اگر سرمايه غيرنقدي در جلسه اول تصويب نشود يا امتيازات تصويب نشود، مجمع عمومي تشكيل:81ماده

مي. شود مي اگر در جلسه. توانند يا سرمايه نقد بياورند يا از شركت انصراف دهند در فاصله دو جلسه اين افراد

و كسي هم حاضر به خيرد اين سرمايه غيرنقدي نبود انها از شركت دوم هنوز سرمايه نقد فرا هم نكرده باشند

مي خارج مي و اگر هنوز سرمايه كمتر از ميزان مورد نياز براي شركت بود، شركت منحل و مؤسسين شوند شود

.دهند به مرجع ثبت شركتها عدم تشكيل شركت را گزارش مي

مي به نظر مي دو رسد كاتوانند در جلسه و مانع انحالل شركت شوندم سرمايه را البته ممكن است. هش دهند

و به همين علت. كساني كه در جلسه حضور ندارند راضي به كاهش سرمايه نباشندو اين اشكال وجود دارد

.بيني نشده است است كه اين راه حل در اين ماده پيش
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ن دارند ممكن است اگر سرمايه كاهش يابد پس كاهش سرمايه ممكن نيست زيرا كساني كه در مجمع حضور

و حقوق آنها تضييع شود حاضر به سرمايه .گذاري نباشند

اينها در صورتي است كه در مجمع عمومي دوم هم سرمايه غيرنقدي به تصويب نرسد كه اگر به تصويب

.رسيد ديگر موردي براي انحالل شركت نيست

و در شركتهاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس مخصوص شركته:82ماده اي سهامي عام است

و بيشتر از نظر كارشناس  تشكيل آن الزامي نيست ولي در تقويم سرمايه غير نقدي جلب نظر كارشناس الزامي

.توان تقويم كرد نمي

 العاده مجمع عمومي فوق:83ماده

و انحالل قبل از موع د بايد تصويب مجمع عمومي هر گونه در تغيير اساسنامه، كاهش يا افزايش سرمايه

.العاده برسد فوق

العاده بايد حداقل سهامداران با نصف به عالوه يك حق رأي حضور داشته در مجمع عمومي فوق:84ماده

البته منظور تعداد. مطرح نيست چون هنوز شركت تشكيل نشده» حق رأي«در مجمع عمومي مؤسس. باشند

ن است به موجب اساسنامه افرادي كه از حد معيني كمتر سهام داشته سهامي است كه حق رأي دارند زيرا ممك

.باشند حق رأي نداشته باشند

العاده اين حد نصاب تشكيل نشد در جلسه دوم حدنصاب حضور سهامداران با بيش اگر در اولين جلسه فوق

.نامه جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شود مشروط بر اينكه در دعوت. آراء است3/1از 

و. آراء حاضرين برسد3/2العاده بايد به تصويب تصميمات مجمع عمومي فوق:85ماده اين مواد آمره است

.توان مقرر كرد ولي بيشتر از آن اشكال ندارد كمتر از آن در اساسنامه نمي

 مجمع عمومي عادي:86ماده
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.ساير امور شركت، در صالحيت مجمع عمومي عادي است

اين حدنصاب مربوط. مجمع عمومي عادي حضور نصف به عالوه يك حق رأي استحد نصاب:87ماده

و فوق. به مرتبه اول است ولي تفاوت در اينجاست. كند العاده تفاوت نميو در اينجا با مجمع عمومي مؤسس

دع. يابد كه در جلسه دوم مجمع عمومي عادي، مجمع با حضور هر تعداد سهامداران رسميت مي وت البته نتيجه

.اول بايد در آگهي دعوت دوم قيد شود

و فوق:88ماده و موسسين . در حدنصاب تصويب مصوبات استالعاده ديگر تفاوت مجمع عمومي عادي

در مجمع عمومي عادي براي تصويب تصميمات نياز به بيش از نصف حق رأي افرادي است كه در مجمع

و در مجمع عمومي فوق3/2ان در حاليكه در مجمع عمومي مؤسس صاحب. حضور دارند العاده سهام حاضرين

.رأي افرادي است كه حق رأي دارند3/2

مي.. شود اين فرمول در انتخاب هيئت مديره اجرا نمي .شود براي انتخاب هيئت مديره به اين ترتيب عمل

 حق رأي هر نفر= تعداد سهام داراي رأي× تعداد مديران

و حداقل يك نفر را به هيئت مديره بفرستندتوانند بنابراين اقليت هم مي . تمام آراء خود را به يك نفر بدهند

مي 1000مدير،5سهم داراي حق رأي دارد براي انتخاب 200مثالً كسي كه به حق رأي دارد كه تواند همه را

.يك نفر بدهد

هر. ال مالي استمهمترين وظيفه مجمع عمومي عادي رسيدگي به وضعيت مالي شركت در يكس:89ماده

را شركت يك سال مالي دارد كه مي و آنها بايست مجمع عمومي عادي فعاليتهاي مالي شركت را بررسي نموده

.اين كار بايد مبتني باشد بر گزارش بازرسان. تصويب كند

و اگر چنين كند داراي اعتبار نخو مجمع نمي اهد تواند بدون گزارش بازرسان ترازنامه شركت را تصويب كند

اگر بازرسان وظايف خود را خوب انجام دهند ارگان بازرسي، ارگان مفيدي خواهد بود ولي متأسفانه. بود

مي امروزه بازرسان به گونه براي رفع اين مشكل. شوند كه خيال هيئت مديره از آنها راحت باشد اي انتخاب
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و صالحيتشوند، افرادي حسابدان، بهتر است افرادي جهت اين سمت پيشنهاد مي و امين باشند ... دار، بالياقت

.دار به اين سمت گماشته شوند، هم افرادي صالحيت تا هم حق انتخاب وجود داشته باشد

مي:90ماده به. گردد شركتهاي سهامي براي جلب سود تأسيس ولي سود در صورتي قابل تقسيم است كه

.تصويب مجمع عمومي برسد

مي» دوخته قانونيان«الزم به ذكر است شركت يك سود خاصل به عنوان اندوخته20/1بايست دارد هر سال

سخن اين ماده پيرامون تقسمي اندوخته قانوني مربوط كل سرمايه برسد،10/1قانوني ذخيره شود تا زماني كه به 

م. كل سرمايه تأمين باشد10/1يعني. به زماني است كه اين اندوخته اختياري باشد عموالً در شركتهاي سهامي

و در واقع سود حاصله را مجدداً سرمايه پايان هر سال اقدام به انتشار سهام جديد مي مي نمايد .كنند گذاري

سود را به سهامداران%10ولي شركت بايد حداقل. در فروش اين سهام، سهامداران قديم در اولويت هستند

و نمي منظور از سود ويژه سود خالص است يعني. نمايد گذاري تواند كل سود حاصله را مجدداً سرمايه بدهد

و(ها سود پس از كسر هزينه )مواد اوليه، استهالك ... 

تشكيل. مجمع عمومي عادي بايد در پايان سال براي تصويب عملكرد مالي شركت تشكيل شود:91ماده

و يا باز. يد همراه با دعوت باشدمجمع عمومي با مياين دعوت بر عهده هيئت مديره توانند رأساً رسان است كه

و فوق .العاده نمايند دعوت به تشكيل مجمع عمومي عادي

مي:92ماده و در پايان سال مالي تشكيل همچنين. شود مجمع عمومي عادي به طور معمول هر سال يكبار

متفاوت العاده شود كه با مجمع عمومي فوق گاهي اوقات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشكيل مي

.است

مي مجمع عمومي عادي به طور فوق يا العاده زماني تشكيل شود كه يكي از اعضاي هيئت مديره فوت كند

و  . حبس شود يا استعفا دهد يا دعوت جهت مجمع عمومي عادي به طور فوق... العاده هم بر عهده بازرسان

.هيئت مديره شركت است
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م:93ماده ميمجمع عمومي صاحبان سهام هم و هم فوق جمع عمومي :العاده شوند

طي كليه تصميماتي كه راجع به نوع مخصوصي از سهام گرفته مي شود بايد پس از تصويب مجمع عمومي،

. جلسه خاص، دارندگان اين نوع سهام آن را تصويب نمايند وگرنه معتبر نخواهد بود

بخ» نوع مخصوصي از سهام« واهند حقوق مربوط به سهام ممتاز را تغيير منظور سهام ممتاز است يعني هر گاه

. دهند

و اگر در دعوت اول. براي جلسه مذكور در اين ماده حد نصاب تشكيل نصف دارندگان اين نوع سهام است

قانون42ماده. دارندگان سهام خاص كافي است3/1اين حد نصاب تشكيل نشد، در دعوت دوم حضور

العاده است بايد مجمع رضايت تاز كه در صالحيت مجمع عمومي فوقتجارت در مورد تغيير حقوق سهام مم

مي. نصف به عالوه يك صاحبان آن سهام را بدست آورد را اجرا كرد زيرا اگر93رسد بايد حكم ماده به نظر

و بي استفاده است .چنين نكنيم اين ماده يك ماده بيخود

و نظم عمومي حائز اهميت استتابعيت از نظر. تابعيت يك امر سياسي است:94ماده با. اقتصادي، امنيتي

مي تغيير تابعيت يك شركت كل سرمايه هاي يك شركت به كشور ديگر منتقل مي به شود كه گاهي اوقات تواند

. به همين علت تغيير تابعيت شركت سهامي ممنوع است. هاي جبران ناپذيري بزند اقتصاد يك كشور ضربه

گذاري توان افراد را مجبور به سرمايه زيرا نمي.ن تعهد صاحبان سهام را افزايش دادتوا نميبا هيچ اكثريتي

و موافقت. توان با باالترين ارزش اسمي سهام سرمايه شركت را افزايش داد بنابراين نمي. نمود البته باتفاق آراء

و مي به همه شركاء افزايش ارزش اسمي سهام ممكن است گذاري افزايش سرمايه توان سهامداران را وادار

.نمايند

و اگر هيئت مديره به اين وظيفه عمل نكند:95ماده وظيفه دعوت مجمع عمومي به عهده هيئت مديره است

.بر عهده بازرس يا بازرسان است
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را اگر بازرسان هم اقدام به تشكيل مجمع عمومي ننمايند صاحبان سهام هم مي توانند تقاضاي تشكيل مجمع

اول هم اين افراد بايد. سهام را دارا باشند5/1لبته نه هر صاحب سهمي بلكه صاحبان سهامي كه حداقلا. نمايند

و. از هيئت مديره تقاضاي تشكيل مجمع عمومي را نمايند اگر هيئت مديره اقدام نكرد به بازرسان مراجعه كنند

. كنند اگر بازرسان هم اقدام ننمايند رأساً دعوت مي

د و بازرسين چنين اقدامي ننمودهر دعوتالبته بايد .اند نامه قيد نمايند كه هيئت مديره

مي95در مجمع عمومي ماده:96ماده توان رسيدگي كرد كه در تقاضانامه صاحبان شركت فقط به مسائلي

ميهيئت رئيسه. ذكر شده است .شود اين مجمع هم از بين سهامداران انتخاب

مم:97ماده به. كن است عام يا خاص باشندشركتهاي سهامي اگر شركت سهامي خاص بين اشخاص نزديك

و بدون  و به صورت كامالً معمولي و چاپ در روزنامه هم نيست هم تشكيل شده باشد نيازي به دعوت رسمي

مي. شود تشريفات برگزار مي و به امضاي بقيه برساندو حتي فرد شاخص حتي. تواند صورتجلسه را تنظيم

.كن است تلفني باشددعوت مم

در شركت سهامي خاص اگر بين دو دسته از سهامداران اختالف به وجود آمده يا در سهامي عام كه تعداد

. زياد است، دعوت براي مجمع عمومي در روزنامه انتشار شود

البته مجمع عمومي. اي الزم است كه مجمع عمومي آن را مشخص كرده است چاپ آگهي هم روزنامه

. ند روزنامه را تغيير دهد ولي بايد در روزنامه قبلي هم آگهي تغيير روزنامه را اعالم كندتوا مي

از:98ماده و تشكيل جلسه كمتر از10فاصله زماني بين آگهي دعوت و بيشتر .روز نيست40روز

ا:99ماده و يا شركت سهامي خاص كه تعداد زياد است الزم است فرد قبل ز تشكيل در شركت سهامي عام

و در صورت وجود مدارك مجمع عمومي به شركت مراجعه نموده با ارائه ورقه سهم يا گواهي موقت سهم

. مربوط به وكالت واليت، قيموميت، برگه ورود به مجمع دريافت نمايد
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و الزم است ورقه ورود به مجمع صادر نام باشد، سهامداران يكديگر را نمي همچنين اگر سهام بي شناسند

و كساني كه ورقه ورود دريافت كرده.ودش مي مشخصات كليه حاضرين در جلسه .شود اند به طور كامل ثبت

و مكان جلسه مجمع عمومي كامالً بايد مشخص شود: 100ماده .زمان

و يأس هيئت مديره است: 101ماده دو نفر ناظر هم از بيان سهامداران. رياست مجمع عمومي بر عهده

مي. شوند انتخاب مي نه منشي . تواند سهامدار باشد يا

اگر موضوع جلسه تغيير يك يا چند تن از مديران باشد رياست مجمع بر عهده يكي از صاحبان سهم با

.نصف به عالوه يك رأي است

ولي الزم است گواهي مبني بر وكالت همراه فرد. حضور در مجمع عمومي قائم به شخص نيست: 102ماده

.باشد

.در كليه مواد اين قانون كه تصريح نشده باشد منظور از اكثريت، اكثريت حاضرين است:103ماده

در: 104ماده و و موضوعاتي كه بايد در مجمع بايد بررسي شود زياد باشد ممكن است بحث به درازا بكشد

مي. جلسه مجمع فرصت رسيدگي به همه آنها نباشد و جلسه ديگري در اين حالت اعالم تنفس در فاصله شود

مي ادامه بحثكمتر از دو هفته بدون تشريفات  .گيرد ها صورت

و مكتوب باشد بايد صورتجلسه: 105ماده اي براي اينكه تصميمات اتخاذ شده در مجمع عمومي مضبوط

و منشي ثبت اين صورتجلسه است و مصوبات را بنويسيد. تنظيم شود، يكي از وظايف هيئت رئيسه . تصميمات

.ف نظر وجود دارد، موارد آن را بنويسيداگر اختال

و. اين صورتجلسه براي ضبط در شركت است و اساسنامه اين تصميمات به هر حال غير از مقررات قانوني

يعني اين صورتجلسات هم در حكم قانون است مگر آنكه با مخالف. صورتجلسات هم نقش قانوني دارد

اصل. ولي در ساير موارد كه مخالف قوانين آمره نباشد. كن استيلم قوانين آمره باشد كه در اينصورت كأن

.آزادي اراده حاكم است



68 

و مخالف نبودن با قانون تصميم مجمع عمومي مي گيري كند كه تصميمات تواند در چارچوب وظايف خود

و هيئت مديره موظف است مصوبات مجمع عمومي را اجرا كند .آن در حكم قانون است

مي)و خاص(مي عام در شركتهاي سها در. كنند هيئت رئيسه صورتجلسه را امضاء البته رسم بر اين است كه

كم شركت مي هاي سهامي خاصر به علت .كنند بودن سهامداران همه آنها، صورتجلسه را امضاء

ن بيا 106آيا كليه مصوبات مجمع عمومي بايد ثبت شركتها اعالم شود؟ خير فقط در موارد خاصي كه در ماده

:شده است

مي: 106 هم. شود فقط در موارد احصاء شده زير، صورتجلسات جهت ثبت به ثبت شركتها اعالم البته آگهي

اي شود بلكه خالصه ولي كل صورتجلسه ولي كل صورتجلسه آگهي نمي. شود جزء تشريفات ثبت محسوب مي

فر از آن آگهي مي ميشود آگهي كردن در روزنامه امكان دسترسي همگان را آورد ولي حتي ممكن است اهم

.همه از آن مطلع نشوند ولي امكان اطالع يافتن همه مردم از آن فراهم است

و تغيير آنها)1 و بازرسان .انتخاب مديران

.تغيير اساسنامه كه يكي از موارد آن كاهش يا افزايش سرمايه است)2

 تصويب ترازنامه)3

و تعيين مدير يا مديران تصفيه)4  انحالل شركت

و مجمع عمومي استدر .انحالل، ارادي وظيفه تعيين مديران تصفيه بر عهده خود سهامداران

 حكم دادگاه يا اداره تصفيه:حكم قهري، حكم دادگاه، ور شكستگي

 شركتهاي تعاوني

و مصرف دو قانون بسيار مهم يكي قبل از انق راجع به شركت و يكي بعد از انقالب به تصويب ها توليد الب

.ترسده اس

و مصرف)1  قانون شركتهاي تعاوني توليد
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)بعد از انقالب(قانون تعاون)2

و از ماده و دقيق بيان شده است توان استفاده قانون تجارت نمي 193مقررات اين شركتها به صورت مفصل

و تشكيل آن از نظر تئوري فكر بسيار خوبي است. كرد ولي در اداره كردن آن اصالً خوب. شركتهاي تعاوني

.ل نشده استعم

و در مقابل هر طلبكار استبه نسبت سرمايهمسئوليت شركاء: در شركتهاي نسبي مسئوليت: نكته يعني. آنان

هم%20شريكي كه  و نمي%20سهام را آورده است در بدهي توان همه دين طلب هر طلبكار را ضامن است

را%20بلكه بايد. خود را به يك طلبكار بدهد .بدهدطلب هر طلبكار

هاي يعني بدهي. آورده آنان به شركت استبه اندازهمسئوليت شركاء: در شركتهاي با مسئوليت محدود

و محدود به سرمايه شركت به مال خارج از شركت فرد تسري نمي و. آي است كه به شركت آورده است يابد

.شود اگر بدهي شركت تصفيه نشد، ساير طلب طلبكاران سوخت مي

و شركت%20ي اگر يك شريك كه در شركت نسب تواند بدهي دارد، نمي 100.000.000سهام را آورده است

. طلب هر طلبكار را بپردازد%20بدهي را به يك نفر بپردازد بلكه بايد 20.000.000

و حق رجوع به ساير الذمه نمي اگر همه را به يك نفر يا چند نفر پرداخت در مقابل بقيه طلبكاران برئ شود

پرداخت دين از جانب غيرمديون جايز است«ركاء جهت دريافت اضافي مبلغ پرداخت كرده را هم ندارد زيراش

.»ولي حق رجوع به مديون را ندارد مگر آنكه از جانب او اذن داشته باشد


