
 

______________  
  ھاساختار شركت

______________  
  

  

  شرکت

توان گفت که آن شرکت تأسیس شده  شود می زمانی که مجوز قانونی فعالیت اقتصادی برای یک شرکت صادر 

  : ھا در چارچوب قانون تجارت دارای انواع مختلف ھستند که عبارتند از شرکت. است

 )خاص –عام (شرکت سھامی -١

 سئولیت محدود شرکت با م -٢

 شرکت تضامنی -٣

 شرکت مختلط سھامی -۴

 شرکت مختلط غیر سھامی  -۵

 شرکت نسبی -۶

 شرکت تعاونی  -٧

ھای سھامی عام قابلیت پذیرش در بورس سھام را داشته و اکنون  ھای نام برده شده فقط شرکت از انواع شرکت

ح شرکت سھامی و به خصوص شرکت سھامی عام بنابراین در ادامه به تشری. ھم در بورس تھران فعالیت دارند

  .پردازیم  می

  

   شرکت سھامی 

شود به آن شرکت  زمانی که یک شرکت برای انجام امور تجارتی بین حداقل سه نفر، و یا بیشتر، تشکیل می

در واقع شرکت سھامی شرکتی است که سرمایه آن به سھام تقسیم شده و مسئولیت . گویند سھامی می

ی شرکت سھامی الف صد میلیون ریال  برای مثال سرمایه .ھا است محدود به مبلغ اسمی آن صاحبان سھام

مسئولیت صاحبان . باشد که به صورت صد ھزار سھم ھزار ریالی توسط صاحبان سھام تأمین گردیده است می

ر و در نتیجه اند؛ بنابراین بدیھی است کسانی که دارای سھام بیشت سھام به نسبت مبلغی است که سھم خریده

سھامداران در شرکت سھامی از . باشند ی بیشتری ھستند، دارای حقوق و مسئولیت زیادتری نیز می سرمایه

ی و حق نقل و انتقال أحقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود سھام، حق تقدم در خرید سھام جدید شرکت، حق ر

شود ولو اينكه موضوع عملیات  رگاني محسوب ميشركت سھامي شركت بازطبق قانون تجارت  .سھام برخوردارند

   .آن امور بازرگاني نباشد

  

  :شوند تقسیم می دو نوعھای سھامی به  شرکت

 

 شرکت سھامی خاص) الف 

سھامی خاص طبق شود شرکت  اش در موقع تأسیس از سوی مؤسسان آن تأمین می شرکتی که کل سرمایه

  .خاص در زمان تأسیس نباید از یک میلیون ریال کمتر باشدی این شرکت سھامی  سرمایه. قانون، نام دارد



 

  

 شرکت سھامی عام  ) ب 

ی شرکت را از طریق فروش  مؤسسان آن قسمتی از سرمایهسرمایه آن به سھام تقسیم شده و شرکتی که 

دار باید ھا برای پذیرش در بورس اوراق بھا شرکت. کنند شرکت سھامی عام نام دارد سھام به عموم مردم تأمین می

تر باشد و  نفر کم ۵در شرکت سھامی عام، تعداد سھامداران نباید از . به صورت شرکت سھامی عام باشند

ه مورد نیاز برای تأسیس چنین حداقل سرمای. ھا است مسئولیت سھامداران، محدود به مبلغ اسمی سھام آن

از کل . گردد مانده توسط مردم پرداخت می درصد آن توسط مؤسسین و باقی ٢٠میلیون ریال است که  ۵شرکتی، 

سال و به تصمیم ھیئت مدیره  ۵درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت  ٣۵سرمایه حداقل 

باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام " سھامی عام شرکت"در این شرکت، عبارت. پرداخت گردد

طور کامل از  دارنده سھام به. طور روشن و خوانا قید شود ھای شرکت به ھا و آگھی ی اوراق و اطالعیه شرکت در کلیه

دست  خرند، حق مشارکت در سود را به اشخاصی که سھام جدید شرکت را می. حقوق مالکیت برخوردار است

پرداخت سود سھام عادی . شوند آورند؛ یعنی با خرید سھام جدید از ھمان حقوق سھامداران قبلی برخوردار می می

البته قانون . مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سھام در مورد تقسیم سود است

د، باید حداقل ده درصد آن را بین سھامداران بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باش پیش تجارت ایران

رأی و کنترل  توان حق مالکیت، مسئولیت محدود سھامداران، حق ھای سھام می با این توضیح، از ویژگی. تقسیم کند

  .تقدم در خرید سھام جدید را نام برد شرکت و حق

 .شوند ھای آن شمرده می ییآخرین مدعیان نسبت به داراسھامداران مالکان واقعی شرکت ھستند و البته 

بنابراین اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سپس ادعای سھامداران از محل آنچه باقی 

  .شود مانده است، پرداخت می

تعھد سھامدار در شرکت سھامی، پرداخت مبلغ سھم است و اگر به این تعھد خود عمل کند، به عنوان صاحب 

گونه تعھد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دالیلی  سھامدار ھیچ. دسھم تعھد دیگری ندار

ھمچنین تعھدات سھامداران ھمان است که . تواند به سھامداران رجوع کند قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی

. یا تعھدات فعلی آنان را افزایش دادتوان با تغییر اساسنامه تعھد جدیدی بر عھده آنان گذاشت  اند و نمی قبول کرده

تواند با ھیچ اکثریتی بر تعھدات  که ھیچ مجمع عمومی نمیدر این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است 

  . صاحبان سھم بیفزایند
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  بازگشت به صفحه اصلي آموزش


