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شرکت های سهامی

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و 
2طبق ماده .مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

اصالحیه قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب     

.می شود، ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد



:انواع شرکت های سهامی
:اصالحیه قانون تجارت ، شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم میشوند4طبق ماده 

شرکت هایی هستند که موسسین قسمتیی از سرمایه شرکت را  :شرکت سهامی عام-1
.از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند

شرکت هایی هستند که تمام سرمایه آنها در موقع  : شرکت های سهامی خاص-2
.تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین می گردد

اصالحیه قانون تجارت ،در موقع تاسیس حداقل سرمایه در شرکت های 5طبق ماده 
.سهامی عام پنج میلیون ریال و در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است



:ویژگی های شرکت های سهامی

ویژگی هایی که شرکت های سهامی را از موسسات تک مالکی و شرکت 
:های تضامنی ممتاز می سازد به شرح زیر است

شخصیت حقوقی مستقل-1

مسئولیت محدود سهامداران-2

تفکیک مدیریت از مالکیت-3

سهولت جمع آوری سرمایه-4

سهولت نقل و انتقال سهام-5

تداوم فعالیت-6



:سازمان شرکت های سهامی

به موجب اصالحیه قانون تجارت ، شرکت های سهامی دارای سه 
:رکن اساسی زیر می باشند

مجمع عمومی صاحبان سهام-1

هیئت مدیره-2

بازرسان-3



:انواع سهام

در یک طبقه بندی کلی می توان سهام را به دو گروه زیر 
:تقسیم نمود

سهام عادی–1

سهام ممتاز–2



:سهام عادی
سهام عادی عموما بخش عمده ای از سهام صادره را تشکیل داده و معرف حقوق صاحبان سهام 

دارندگان سهام عادی ،صاحبان اصلی ونهایی . عادی در خالص دارایی های شرکت سهامی می باشد
:شرکت محسوب شده و دارای حقوق و مزایای به شرح زیر می باشند

داشتن حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام و انتخاب اعضای هیئت مدیره ( الف

سهیم شدن در سود وزیان شرکت( ب

سهیم شدن در توزیع دارایی های شرکت در زمان انحالل(ج

داشتن حق تقدم در خرید سهام جدید در هنگام افزایش سرمایه( د



:سهام ممتاز
سهام ممتاز معرف نوعی مالکیت محدود در شرکت سهامی است که دارندگان آن عالوه بر دریافت  

سود سهام ممتاز معموال به صورت درصدری از . مبلغی سود معین دارای امتیازاتی نیز می باشند
:برخی از ویژگی های سهام ممتاز عبارتند از. ارزش اسمی بیان میشود

داشتن حق رای بیشتر نسبت به سهام عادی( الف

اولویت در دریافت سود سهام(ب

اولویت در بازیافت سرمایه هنگام انحالل شرکت( ج

قابل تبدیل بودن به سهام عادی به اختیار سهامدار( د

قابل بازخرید بودن( ه

داشتن امتیاز جمع شوندگی سود سهام( و

داشتن حق مشارکت در سود اضافی، عالوه بر نرخ سود از پیش تعیین شده ( ز


