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 ،فقط سرمایه مورد توجه است

چنان نقشی در شرکت ندارند، شخص وسرمایه گذار آن

 ،و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند، مسئول تعهدات شرکت هستند

،در چنین شرکتهایی سرمایه حرف اصلی را می زند

از خصوصیات شرکتهای سرمایه قابل انتقال بودن سهام، و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق به ورثه آن است.

:، شرکتهایی هستند که 

مده ای در شخصیت شرکاء مورد توجه است و اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی دارد، و سرمایه شرکت نقش ع

.  اعتبار شرکت نخواهد داشت

ر شرکاء بعد از خصوصیات شرکتهای اشخاص، سهام بدون رضایت سایر شرکاء قابل انتقال نیست، و بدون رضایت سای

. از فوت هم به وارث قابل انتقال نمی باشد

در برخی موارد هم خروج یک شریک باعث انحالل شرکت می شود .



(قانون اصالح موادی از قانون تجارت1ماده ):شرکت سهامی

.شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

تعریف سهم:

ی سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی م

.باشد

 انواع شرکت های سهامی:

شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود

گونه شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این•
.شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند سهامی عام-1

رکت ها این گونه ش. شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسین تامین گردیده است•
.شرکت سهامی خاص نامیده می شوند سهامی خاص-2



(  باشدولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی ن)شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی 

تأمین   سرمایه  ی آن به سهام، تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش سهام به مردم
. می شود

در شرکت سهامی عام، تعداد سهام داران نباید از سه نفر کمتر باشد

. مسئولیت سهام داران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست

له با  باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاص« شرکت سهامی عام»در این شرکت، عبارت 
.نام شرکت در کلیه ی اوراق و اطالعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود



شرکتی است بازرگانی که تمام سرمایه آن منحصرا توسط موسسین تامین گردیده ؛

سرمایه آن به سهام تقسیم شده؛

مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛

.نفر کمتر باشد3تعداد سهامداران نباید از 

کت بطور باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شر« شرکت سهامی خاص» عنوان 
.روشن و خوانا قید شود



.  نفر باشد3نفر و شرکت سهامی خاص می تواند حداقل 5مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل -5

ریال کمتر باشد در حالی که سرمایه شرکت سهامی خاص بهنگام تأسیس  5،000،000سرمایه شرکت سهامی عام درموقع تأسیس نباید از -4
.  ریال می باشد1،000،000حداقل 

ای  عمومی صاحبان سهام نیست درصورتی که در شرکت همجامع ویانقل انتقال سهام درشرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران -3
ر بازار سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت خواهد بودوسهام شرکت سهامی عام تحت شرایطی د

. بورس قابل معامله می باشد

.  شرکت سهامی عام می تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نماید ولی شرکت سهامی خاص چنین اختیاری ندارد-2

خاص حق  شرکت سهامی عام برای تأمین سرمایه وافزایش سرمایه ازطریق پذیره نویسی عمومی اقدام مینمایددرصورتیکه شرکت سهامی-1
.مراجعه به عامه درامورمذکور را ندارد



شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده؛•

ر شرکت هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود د•
مسئول قروض و تعهدات شرکت است؛

قید شود؛« با مسئولیت محدود»در اسم شرکت باید عبارت •

خاص قید شود و الّا آن شرکت در مقابل اش« با مسئولیت محدود»باید عبارت [ با مسئولیت محدود]در اسم شرکت »•
(قانون تجارت95مادۀ . )«...ثالث، شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود



از جمله شرکت های شخصی محسوب گردیده و شخصیت شرکا نقش بسیار مهمی در آن ایفا می نماید؛•

شود؛شرکتی که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین حداقل دو نفر شریک با مسئولیت تضامنی تشکیل می•

شرکت می اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا به تنهایی مسئول پرداخت تمام قروض•
(خواهد بوداگر شرکا قراری برخالف این مورد بین خود مقرر نموده باشند این قرار در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن) باشند

شد و عباراتی از قبیل بالفاصله بعد از نام شرکت باید نام یک نفر از شرکا در صورتی که نام شرکت مشتمل بر نام کلیه شرکا نبا•
؛« شرکت تضامنی حسن زاده و برادران» قید شود مانند « برادران»یا و « و شرکا»



و یک یا شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن•
.چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می شود

. شریک ضامن، مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود•

. ستی بگذاردشریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه ای است که درشرکت گذارده و یا بای•

. و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود« شرکت مختلط»در اسم شرکت باید عبارت •



.کیل می شودشرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تش•

زان همان شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا می•
.  سرمایه ای است که در شرکت دارند

ی شرکت شریک ضامن کسی است که سرمایه ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه ی قروضی است که ممکن است عالوه بر دارای•
.  امنی خواهد بوددر صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تض.پیداشود 

. و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود «  شرکت مختلط»در نام شرکت باید عبارت •



ولیت هر یک از شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل شده و مسئ•
است که هر منظور از مسئولیت شرکاء به نسبت سرمایه، این. شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است

بت شریک در صورتی که دارائی شرکت پس از انحالل و تصفیه برای ادای دیون و قروض شرکت کافی نباشد، به نس
.  مسئولیت مدنی داردطلبکارانسهم الشرکه خود از کلّ قروض در مقابل 

کت مشتمل بر در صورتی که اسم شر. در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و الاقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود»•
« روری استض« و برادران»، «و شرکاء»اسامی تمام شرکاء نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده، عبارتی از قبیل 

شرکت »بنابراین کسانی که یک شرکت نسبی را تشکیل می دهند، باید در اسم آن حتماً عبارت( قانون تجارت184ماده )
.شرکت حق دارند شرکاء را شریک تضامنی تلقی کنندطلبکارانرا قید کنند و الّا « نسبی

رکت قانون گذار ایران مقررات راجع به شرکت نسبی را از مقررات ش. شرکت نسبی یکی از اقسام شرکت های اشخاص است•
.مدنی و اصول حقوق اسالمی اقتباس کرده است و در حقوق اروپایی نمی توان برای آن شرکتی مشابه نام برد

شرکتلبکارانططلبازسومیکبایدشریکیهرباشند،شرکتسرمایهسومیکمالکشرکا،ازیکهروباشدداشتهشریکنفرسهشرکت،هرگاهمثال،برای

راشرکتازخودطلببقیهتوانندمیطلبکاراننباشد،طلبکارانبهخوددیونتمامیپرداختبهقادروشرکتکنندمراجعهشرکتبهطلبکاراناگر.بپردازدرا

دوبهبایدگردیسومدوبرایوگیرندمیشریکهرازراخودمطالباتازسومیکفقططلبکاراننیست،تضامنیشرکامسئولیتچونامابگیرند؛شرکااز

تقاضایحینشرکتداراییهرگاهباشد،ریالهزار300شریکهرالشرکهسهموریالهزار900شرکتسرمایهاگرنمونه،برای.کنندمراجعهدیگرشریک

آنپرداختبهقادرشرکتکهـخودطلبازماندهباقیریالهزار300بابتطلبکارانباشد،ریال1200000طلبکارانطلباماریال،هزار900فقططلبکاران

.کندپرداختخودشخصیداراییازبایدشریکهررامقداراینکهکنندمراجعهریالهزار100سقفتافقطشریکهربهتوانندمیـاستنبوده



%51حداقلیاتمامکهاستشرکتیتعاونی،شرکت»ایران،اسالمیجمهوریتجارتقانون17ماده یموجببه

وابستهودولتیشرکت هایسازمان ها،وزارتخانه ها،وقرارگیردتعاونیشرکتاختیاردراعضاوسیله یبهآنسرمایه ی

اینهادهسایرومستضعفانبنیادکشوری،اسالمیشوراهایشهرداری ها،بانک ها، دولت،پوششتحتودولتبه

مضاربه،مشارکت،قبیلازدیگرمشروعراههریابهرهبدونوامراهاز43اصل2بنداجرایجهتمی توانندعمومی

زایشافیاتأمیندرکمکبهاقدامصلح،واقساطیفروششرط،بیعتملیک،شرطبهاجارهاجاره، مساقات،مزارعه،

.«باشندعضوکهآنبدوننمایند؛تعاونیشرکت هایسرمایه ی

دامکشاورزی،بهمربوطاموردرکهاستتعاونی هاییشاملتولیدی،تعاونی های»:قانونهمان26ماده یمطابق

فعالیتاینهانظایروروستاییوشهری عمرانمعدن،صنعت،شیالت،ماهی،صیدوپرورشپروری، دامداری،

مصرفیاوتولیدیمشاغلنیازکهتعاونی هاییازعبارتندتوزیع،تعاونی های»:27ماده یموجببهو«می نمایند

ره یتبص.«می نمایندتأمینقیمت هاوهزینه هاکاهشمنظوربهوعمومیمصالحچهارچوبدرراخودعضوکنندگان

موضوعدروارداتوصادراتامربهمی توانندمقرراتوقوانینرعایتباقانوناینموضوعتعاونی های »:28ماده ی

.«بپردازندخود



اجتماعی  شرکت تعاونی سازمانی است متشکل از افراد که بمنظور بهبود وضع اقتصادی و
جمعی ووکوششاعضاء و وصول به هدف مشترک و رفع نیازمندیهای آنان از طریق کار 

همکاری و اشتراک مساعی همگان و با رعایت اصول آزادی و تساوی حقوق و ابراز رای  
.تشکیل می شود

در شرکت های تعاونی صاحب سهم صرف نظر از تعداد سهامی که دارد فقط دارای یک 
ن رای است در حالیکه در شرکت غیرتعاونی صاحب سهم بر حسب مقدار و سهام و نوع آ

.  ممکن است صاحب چندین رای باشد

.مسئولیت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد

تعداد اعضاء شرکت تعاونی حداقل باید هفت نفر باشد

.مدت تصدی هیئت مدیره در شرکت های تعاونی سه سال است

.چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می گردد
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