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مالکیت انفرادی

در تملک یک نفر است❖

همه مسئولیت ها و ریسک ها متوجه مالک است❖

نامکان وصول مطالبات از محل دارایی های شخصی مالک توسط بستانکارا❖

امکان صدور اوراق بهادار ندارند❖

ارزش گذاری آنها بسیار مشکل است❖

@ACCPress
 



شرکت تضامنی

(نفر2حداقل )در تملک بیش از یک نفر است ✓

(نو برادرا–و شرکا )آوردن حداقل نام یکی از شرکا در اسم شرکت الزامی است ✓

سود به نسبت توافقی تقسیم میشود✓

امحدودنمسئولیتدارایشرکتبدهی هایمقابلدرتضامنیشرکتیکشرکاءکلیه✓
باشدنکافیبدهیهاپرداختبرایآندارائیهایوشودمنحلشرکتچنانچه.می باشند

مینتاشرکاءازکدامهرشخصیاموالازراخودمطالباتتوانندمیطلبکارانازیکهر
.باشدمیشرکتدیونکلیهپرداختضامنشرکاءازیکهراموالدیگربعبارت.نمایند

.دشخواهدمنحلشرکتفوتی،مقامقائمرضایتعدموشرکاءازیکیفوتصورتدرتجارت،قانون136مادهطبق✓
فسخبرایاءشرکتوافقوورشکستکیدادگاه،حکمبعالوه،.یابدپایانشرکاءفوتباتواندمیشرکتعمربنابراین
.نمایدفراهمراشرکتانحاللموجباتتواندمینیزشرکت



شرکت نسبی

برای امور تجاری تحت عنوان اسم 
مخصوصی تشکیل میشود

در تملک دو یا چند نفر است

کهتفاوتاینبااستتضامنیشرکتمشابه
استایسرمایهنسبتبهشرکاازیکهرمسئولیت

استگذاشتهشرکتدرکه

01

02

03



شرکت 
با مسئولیت

محدود

 شود؛میتشکیلشریکدوحداقلازنیزشرکتاین
،نسبیوتضامنیشرکت هایبرخالفآن،درولی

بهدودمحشرکتطلبکارانقبالدرشرکامسئولیت
لیتمسئوباشرکتپساستشرکتدرآنهاآورده ی
کهداردشرکابرایراعمدهامتیازاینمحدود

بهمحدودهشرکتعملیاتدرراآنهامسئولیت
.می کندشرکتدرآنهاآورده ی

فاینال شده محدود.pdf


شرکت مختلط

ایسهامیشرکت هاییعنیسرمایه ایشرکت هایکهمی شوددیدهعملدرگاهی

شرکت هایازهریکیعنیضمانتیشرکت هایبامحدودمسئولیتشرکت

به.می شودپیداشرکتازدیگرینوعوشدهمخلوطیکدیگربانسبی،یاتضامنی

آنهامسئولیتکهشریکچندیایکوضامنشریکچندیایککهطریقاین

.می شوندسهمدارایواحدیشرکتدردوهراستمحدود

چندکندقرضنمی خواهدوداردپولبهاحتیاجتاجریکهمواردیدربیشتر

ودمحدسرمایه یمیزانبهراآنهامسئولیتومی کندواردخودشرکتدرشریک

ایادازبعداگربنابراین.می کندضمانتراشرکتتعهداتتمامخودومی سازد

ضامنشرکاییاشریکباشدماندهباقیقروضازچیزیشرکت،سرمایه یازدین

یزانمبهمحدودیمسئولیتکهشرکاییبهوهستند،پرداختمسئولمتضامناً

.نمی کندپیداارتباطدارندسرمایه



انواع شرکت های مختلط

01

شرکت مختلط غیرسهامی

ودهرمحدودمسئولیتباشرکاءباضامنشرکاءآندر
نیتضامشرکتطریقبهضامنشرکاءوشوندمیجمع

رفتاردمحدومسئولیتباشرکتطریقبهدیگرشرکاءو
2حداقلبهنیازشرکت،اینتشکیلبرای.نمایندمی

.میباشدشریک

02

سهامیمختلطشرکت

هکشرکانفرازچندیایک:استشرکاازدوگونهدارای
اءشرکازدیگریعدهوهستندتضامنیمسوولیتدارای

بهمحدودمسوولیتشانومی گیرندنامسهامدارکه
اقلحدبهنیازشرکت،اینتشکیلبرای.استآورده شان

.میباشدشریک3



هکهستندمهمیتجاریشرکت هایفوق الذکر،شرکت های
عملدرامااست؛شدهاشارهآنهابهایرانتجارتقانوندر

درحاضرحالدر.دارندوجودنیزشرکت هاازدیگریانواع
افزودههر روزتجاریشرکت هایانواعبهتجارت،دنیای

تدولورودسرمایه،فعالیت،موضوعحسببرکهمی شود
یمتفاوتقوانینوقواعدورود،اینمیزانوسرمایه شاندر
اینچندهرکهداشتتوجهباید.می شودبارآنهابر

ا،آنهعمده یواصلیقالبامادارند،تفاوتباهمشرکت ها
کردهتهیهتجارتقانونکهقالب هاییهماندرواقعدر

.می گنجداست،

مالکیت انفرادی

تضامنی

نسبی

با مسئولیت محدود

مختلط

شرکت های سهامی



بهمحدود،سهامصاحبانمسئولیتوشدهتقسیمسهامبهآنسرمایهکهاستشرکتیسهامیشرکت
تاسیسرمنظوبهکهاقداماتیواعمالکلیهبهنسبتشرکت،موسسین.استهاآنسهاماسمیمبلغ

قسیمتخاصسهامیوعامسهامیدستهدوبه.دارندتضامنیمسئولیتمیدهند،انجامشرکتثبتو
.میشوندبندی

شرکت سهامی

.میکنندتامینمردمبهسهامفروشطریقازراشرکتسرمایهازقسمتیآنهاموسسیسکهشرکتهایی:عامسهامی

.استگردیدهتامینموسسینتوسطمنحصراتاسیسموقعدرآنهاسرمایهتمامکهشرکتهایی:خاصسهامی



.استشدهتأمینشرکتمؤسسینتوسطشرکتاینسرمایه یتمام•

.(باشدفردبایدشرکاتعداد)می شوندتشکیلشریکسهحداقلاز•

.باشدریالمیلیونیکازکمترنبایدخاصسهامیشرکتسرمایه ی•

آنازبعدیاشرکتنامذکرازقبل«خاصسهامی»کلمه یبایدشرکتعنواندرهمچنین•

.«الوندخاصسهامیشرکت»مانندشوداضافهبالفاصله

شرکت سهامی خاص

فاینال شده خاص.pdf


شرکت سهامی عام

انتشاربارکت،شسرمایه یتشکیلبرایمی توانندشرکتمؤسسانکهصورتاینبهمی شود؛تأمینمردمبهسهامفروشطریقازشرکتسرمایهازبخشی❖

.کنندسهیمسرمایهتأمیندررامردمیعنیثالثاشخاصپذیره نویسی،اوراق

.باشدکمترنفرپنجازنبایدسهامدارانتعدادعام،سهامیشرکتدر❖

طوربهتشرکآگهی هایواطالعیه هاواوراقکلیه یدرشرکتنامبافاصلهبدونآن،ازبعدیاشرکتنامازقبلباید«عامسهامی»عبارتشرکت،ایندر❖

.شودقیدخواناوروشن

.باشدکمترریالمیلیونپنجازنبایدشرکتهااینسرمایهتاسیس،زماندر❖

.می آیدپیشگینمایندمسئلهصورتایندرکهنیستند؛آنمالکانلزوماشرکتمدیرانکهمعنااینبهمیباشد،مجزامدیریتازمالکیتها،شرکتایندر❖

حگردش.pdf


شرکت سهامی عام

اوراقتشارانباشرکت،سرمایه یتشکیلبرایمی توانندشرکتمؤسسانکهصورتاینبهمی شود؛تأمینمردمبهسهامفروشطریقازشرکتسرمایهازبخشی❖

.کنندسهیمسرمایهتأمیندررامردمیعنیثالثاشخاصپذیره نویسی،

.باشدکمترنفرپنجازنبایدسهامدارانتعدادعام،سهامیشرکتدر❖

وروشنطوربهشرکتآگهی هایواطالعیه هاواوراقکلیه یدرشرکتنامبافاصلهبدونآن،ازبعدیاشرکتنامازقبلباید«عامسهامی»عبارتشرکت،ایندر❖

.شودقیدخوانا

.باشدکمترریالمیلیونپنجازنبایدشرکتهااینسرمایهتاسیس،زماندر❖

.می آیدپیشنمایندگیمسئلهصورتایندرکهنیستند؛آنمالکانلزوماشرکتمدیرانکهمعنااینبهمیباشد،مجزامدیریتازمالکیتها،شرکتایندر❖



تعریف مجمع

مجمعکهگفتمیتوانبیانترینسادهدر 

و سهامدارانآن،در کهاستایجلسه

کتمدیرههیئت .وندمیشجمعهمدور شر

وضعیتتعیی   مورد در جلساتایندر 

کت یتصمیمو شر ثبحآنمورد در گی 

.میشود



فلسفه و اهمیت مجمع

ردرامالکینهمهنمیتوانواستزیادعامسهامیهایشرکت(مالکین)سهامدارانتعداد

واگذارانسهامدارنمایندگانبهشرکتادارهمسئولیتبنابراینگرفت؛بکارشرکتاداره

.میشودگفتهمدیرههیئتاعضایآنهابهکهمیشود

وسهامدارانمنافعجهتدرشرکتادارهمدیره،هیئتوظیفهتریناصلیکهآنجاییاز

پیشدتضامدیرههیئتعملکردواصلیهدفبیناستممکناست،شرکتارزشافزایش

صورتبهاتمیکندمکلفرامدیرههیئتشرکت،اساسنامهوتجارتقانونبنابراینبیاید؛

ورتدرصهموشوندآگاهشرکتشرایطازسهامدارانهمتاکندبرگزارراجلساتیایدوره

صمیماتتبرایالزممجوزیاوکردهارائهتاییدیهمدیرههیئتقبلیهایتصمیمبراینیاز

.نمایندصادرراآتی

هرومیشوندنامزدشرکتسهامدارانازایعدهابتدامدیره،هیئتدرعضویتبرای

مدتطول.میدهدراینظرموردنامزدبهخودسهامداریدرصدبامتناسبسهامدار

انزمحداکثرومیشودتعیینشرکتاساسنامهدرمدیرههیئتعضوسمتدرتصدی

.استسالدوسمت،ایندرگریتصدی

𝑦 =
𝑑 ∗ 𝑆

𝑏 + 1
+ 1

تعداد سهام مورد نیاز

تعداد اعضای هیئت مدیره



انواع مجامع عمومی

وپیش بینیتعاونیوسهامیهایشرکتدرتنهاعمومیمجامعوجودقانون،در
ولیتمسئباهایشرکتالبتهنیست،الزامیهاشرکتسایردرواستشدهالزامی

بهموظفباشد،نفر12ازبیشترشرکاتعداددرصورتیکهسهامی،مختلطومحدود
.هستندعمومیمجمعتشکیل

!نکته



انواع مجامع عمومی

مجمع عمومی فوق العادهمجمع عمومی عادیمجمع عمومی موسس

مجمع عمومی عادی بطور فوق 
العاده



دعوت به هر نوع مجمع بر عهده هیئت 
.مدیره شرکت است

ورسمیروزنامهدرمجمعآگهی
تسایکدال،سایتکثیراالنتشار،

قرارtsetmcسایتوشرکت
.میگیرد

ومکانساعت،تاریخ،آگهی،در
.میگرددذکرجلسهنوع

بیشتروروز10ازکمترنبایدآگهیانتشار
.باشدمجمعتاریخازقبلروز40از

سهمورقهبامجمعازقبلبایداشخاص
ورودمجوزومراجعهشرکتبهخود

.نماینددریافت

لهوسیبهیاشخصااستممکنسهامدار
.شودحاضرمجمعدرنماینده

دعوت و نحوه شرکت در مجمع

1

2

3

4

5

6



مجمع عمومی موسس

درصد سرمایه20تعهد حداقل 

درصد مبلغ 35سپرده حداقل 
تعهد در بانک

ارسال اظهارنامه به انضمام 
طرح اساسنامه شرکت و طرح 
اعالمیه پذیره نویسی به اداره 

ثبت شرکت ها

صدور مجوز انتشار اعالمیه 
پذیره نویسی در صورت تطابق

با قانون

انجام پذیره نویسی

، بررسی تعهدات پذیره نویسان
درصد مبلغ و 35تادیه حداقل 

اعالم برگزاری مجمع موسس

برگزاری مجمع عمومی 
موسس

از این تاریخ، شرکت تشکیل )
(شده محسوب میگردد

ارسال اساسنامه تایید شده در 
مجمع، صورتجلسه و اعالمیه 
قبولی مدیران و بازرسان به 
مرجع ثبت شرکتها به جهت 

ثبت شرکت



ومدیرانتخابانواساسنامهتصویبمنظوربهکهمجمعاولینالزم،مبالغتادیهونویسیپذیرهازپس

اعضا،بهوظایفتفویضازپس.میشودنامیدهموسسعمومیمجمعمیگردد،برگزارشرکتبازرسان

شرکتقانونیضوععنوانبهرسماامضا،ازپسوکنندمسئولیتقبولکتبامیبایستبازرسانومدیران

اعضاوهشدتاسیسشرکترسمامرحله،اینازپس.آیندمیحساببهبازرسیامدیریتپستدر

.بردارندگامخودهایمسئولیتووظایفچارچوبدرهریکمیتوانند

زاریبرگهیچگاهدارند،رابهاداراوراقبورسدرسهامفروشوخریدقصدکهگذارانیسرمایهدرواقع

.دیدنخواهندرامجامعازنوعاین

مجمع عمومی موسس



:تجارتقانون75ماده
کهنویسانپذیرهازایعدهحضورعمومیدرمجمع

باشند،نمودهتعهدراشرکتسرمایهنصفحداقل
لحاصمذکوراکثریتدعوتاولیندراگر.استضروری

توسطنوبتدوتافقطجدیدعمومیمجمعنشد،
قلحداصاحبانکهدرصورتیومیشونددعوتموسسین

باشند،داشتهحضورآندرشرکتسرمایهسومیک
.بودخواهدقانونی

اتخاذینحاضرآراثلثدواکثریتبهبایدتصمیماتکلیه
زمالاکثریتسومیکعمومیمجمعدردرصورتیکهشود

ماعالراشرکتتشکیلعدمموسسیننباشند،حاضر
.میدارند



وظایف مجمع عمومی موسس

01

ویسینپذیرهاحرازهمچنینوآنتصویبوموسسینگزارشبررسی
الزممبلغتادیهوشرکتسهامکلیه

وظیفه اول

02

تصویب و درصورت لزوم، اصالح اساسنامه

وظیفه دوم

03

انتصاب اولین مدیران و بازرسان شرکت

وظیفه سوم

04

عدیباطالعیهودعوتهرگونهکهکثیراالنتشاریروزنامهتعیین
رمنتشآندرعادیعمومیمجمعاولینتشکیلتاسهامدارانبرای

.شدخواهد

وظیفه چهارم



(سالیانه)مجمع عمومی عادی 

مالیصورتهایبهرسیدگیبرایمجمعاین.میباشدسالیانهعادیعمومیمجمعها،شرکتمجامعانواعازدیگرینوع

نامهاساسدرکهزمانیدرسهام،صاحبانبیناندوختهوسودتقسیموشرکتبازرسانومدیرانگزارشها،شرکت

.میشودتشکیلاست،شدهبینیپیش

باارههموتصمیماتویابدمیرسمیتمالکیت،نظرازسهامدارانازنیمیازبیشحداقلحضورباعادیعمومیمجمع

ایترعمذکورحدنصابدعوت،اولیندراگر.بودخواهدمعتبررسمی،جلسهدرحاضرراییکبعالوهنصفاکثریت

.یابدمیرسمیتدارند،رایحقکهسهامیصاحبانازعدههرحضورباوشدخواهددعوتدومباربرایمجمعنشد،

معمجکههستندموظفسهامیهایشرکتایران،تجارتقانونطبقمیشود؛برگزارسالدریکبارمجمعنوعاین

سالهکآنجاییازدرنتیجهکنند،برگزارخودمالیسالپایانازپسماهچهارحداکثرراخودسالیانهعادیعمومی

.میشودبرگزارتیروخرداددرهاشرکتمجامعاکثرمیباشد،اسفندماهپایانبورسیهایشرکتاکثرمالی

هاییادداشتکلیههمراهبهشرکتشدهحسابرسیساالنهمالیصورتهایمجمع،برگزاریازقبلروز10معموال

.میشودرمنتشکدالسایتدرنقدیسودپرداختزمانبندیجدولوشرکتمدیرههیئتفعالیتگزارشآن،پیوست



قانون تجارت، تقسیم سود و 90برطبق ماده 

اندوخته بین سهامداران، پس از تصویب مجمع 

از % 10عمومی عادی جایز خواهد بود و تقسیم 

.سود خالص بین سهامداران الزامی خواهد بود

نکته

وظایف مجمع عمومی عادی سالیانه

استماع گزارش حسابرس و
به بازرس شرکت و رسیدگی

صورتهای مالی دوره قبل و
صورت دارایی، مطالبات و 

دیون شرکت

تعیین روزنامه 
ه کثیراالنتشار ب

ی منظور انتشار آگه
های شرکت

انتخاب هیئت 
مدیره

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 
باره کلیه امور جاری شرکت 
غیر از آنچه در صالحیت 

مجامع عمومی موسس یا فوق 
العادست

انتصاب بازرس یا
بازرسان

تصویب صورتهای مالی و 
دستور تقسیم سود بین

صاحبان سهام
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مجمع عمومی فوق العاده

هبنیازایالعادهفوقموضوعواضطراریمواقعبرایکهزمانی

د،باششرکتمدیرههیاتوسهامدارانبینجلسهتشکیل

جلسهتشکیلبنابراین.میشودبرگزارالعادهفوقعمومیمجمع

تابععادی،عمومیمجمعخالفبرالعادهفوقعمومیمجمع

.نیستخاصیقانونونظم
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مجمع عمومی فوق العاده

هبنیازایالعادهفوقموضوعواضطراریمواقعبرایکهزمانی

د،باششرکتمدیرههیاتوسهامدارانبینجلسهتشکیل

جلسهتشکیلبنابراین.میشودبرگزارالعادهفوقعمومیمجمع

تابععادی،عمومیمجمعخالفبرالعادهفوقعمومیمجمع

.نیستخاصیقانونونظم

:تجارتقانون84ماده
نصفازبیشدارندگانالعادهفوقعمومیدرمجمع
جلسهتاباشندحاضربایددارندرایحقکهسهامی
لحاصمذکورحدنصابدرصورتیکه.کندپیدارسمیت

حضورباویافتهدعوتدومباربرایمجمعنشود،
دارند،رایحقکهسهامیسومیکازبیشدارندگان
.یابدمیرسمیت

:تجارتقانون85ماده
وداکثریتبههموارهالعادهفوقعمومیمجمعتصمیمات

.بودخواهدرسمیجلسهدرحاضرآراسوم



فوقمومیعمجمعباشد،شرکتمدیرههیاتوسهامدارانبینجلسهتشکیلبهنیازایالعادهفوقموضوعواضطراریمواقعبرایکهزمانی

.یستنخاصیقانونونظمتابععادی،عمومیمجمعخالفبرالعادهفوقعمومیمجمعیجلسهتشکیلبنابراین.میشودبرگزارالعاده

مجمع عمومی فوق العاده

:تجارتقانون84ماده
نصفازبیشدارندگانالعادهفوقعمومیدرمجمع
جلسهتاباشندحاضربایددارندرایحقکهسهامی
لحاصمذکورحدنصابدرصورتیکه.کندپیدارسمیت

حضورباویافتهدعوتدومباربرایمجمعنشود،
دارند،رایحقکهسهامیسومیکازبیشدارندگان
.یابدمیرسمیت

:تجارتقانون85ماده
وداکثریتبههموارهالعادهفوقعمومیمجمعتصمیمات

.بودخواهدرسمیجلسهدرحاضرآراسوم



حضور بیش از نیمی از : رسمیت
مالکان سهام

تایید نصف بعالوه : تصمیمات
یک حاضران در جلسه

1

مجمع عمومی عادی

2

مجمع عمومی فوق 
العاده

3

مجمع عمومی 
موسس

حضور بیش از نیمی از : رسمیت
مالکان سهام

تایـیـد دو سـوم : تصمیمات
حاضران در جلسه

حضور سهامدارانی که حداقل : رسمیت
نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده اند

تایید دو سوم حاضران در : تصمیمات
جلسه

جمع بندی
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