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فصل چهارم

 آشنايى با شرکت هاى سهامى
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:

۱ــ خصوصيات شرکت هاى سهامى را بيان نمايد.
۲ــ انواع شرکت هاى سهامى را توضيح دهد.

۳ــ نحوه پذيره نويسى سهام در شرکت سهامى عام را بيان نمايد.
۴ــ مشخصات شرکت سهامى خاص را شرح دهد.
۵ ــ اساس نامه شرکت هاى سهامى را توضيح دهد.

۶ ــ سرمايه شرکت هاى سهامى، نحوه پرداخت آن، افزايش و کاهش آن را بيان نمايد. 
 

١ــ٤ــ مقدمه 
به موجب اصالحى قانون تجارت، مصوب ١٣٤٧ «شرکت سهامى شرکتى ست که سرمائه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت 
صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنهاست» و طبق همين قانون «شرکت سهامى، شرکت بازرگانى محسوب مى شود ولو اين که 

موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد.»
 در شرکت سهامى عدٔه شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد. 

طبق قانون ياد شده، حداقل ميزان سرمايه نيز يک ميليون ريال در شرکت هاى سهامى خاص و پنج ميليون ريال در سهامى عام 
است. بنابراين، مشخصات ويژٔه اين نوع شرکت ها عبارت است از: 

١ــ سرمايه به سهام متساوى تقسيم شده باشد. 
٢ــ مسئوليت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست. 

٣ــ کليه عمليات شرکت، بازرگانى محسوب است. 
٤ــ عدٔه شرکا کمتر از سه نفر نخواهد بود. 

٥  ــ سرمايه شرکت از مبلغ معينى نبايد کمتر باشد.
 

٢ــ٤ــ تقسيم سرمايه به سهام 
مسلم است شرکت سهامى مانند ساير شرکت ها بايد داراى سرمايه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتى، سرمايه است. منتهى 
در اين قسم شرکت ها سرمايه بايد به قسمت هاى مساوى تقسيم شده باشد و هر قسمت را «سهم» مى گويند. اگر شرکتى دو ميليون ريال 
سرمايه دارد بايد به هزار سهم دو هزار ريالى و يا پانصد سهم چهار هزار ريالى تقسيم شده باشد و چنين شرکتى نمى تواند يک ميليون 

ريال از سرمايه خود را به ٥٠٠ سهم دو هزار ريالى و بقيه را مثالً به ٢٥٠ سهم چهار هزار ريالى تقسيم نمايد. 
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در اين گونه شرکت ها، سهامداران الزم نيست که هر يک فقط يک سهم داشته باشند بلکه هر سهامدار مى تواند به هر مقدار 
دلخواه سهم خريدارى نمايد. مثالً در شرکتى که سرمائه آن به يک    صد سهم تقسيم شده است ممکن است يک سهامدار هفتاد سهم و 

سهامدار ديگر بيست سهم و بقئه سهامداران هر کدام يک سهم يا دو سهم داشته باشند. 

٣ــ٤ــ مسئوليت دارندگان سهام 
در شرکت هاى سهامى، سهامداران به ميزان سهام متعلق به خود، مسئول هستند و زايد بر آن مسئوليتى ندارند و اگر شرکت به نحوى 
متضرر گردد که عالوه بر سرمايه، مبلغى هم بدهکار شود، صاحبان سهام ملزم به پرداخت ديون شرکت نخواهند بود. اگر شرکتى که سرمائه 
آن دو ميليون ريال است ورشکست شود به نحوى که پانصد هزار ريال با احتساب سرمايه کسرى ايجاد شود، طلبکاران حق مطالبه از 

سهامداران را نخواهند داشت زيرا شخصيت و اعتبار سهامداران، به هيچ وجه در شرکت دخالتى ندارد. 
تعداد سهامداران: در شرکت سهامى خاص، تعداد شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد. اين رقم در شرکت سهامى عام، حداقل 

پنج نفر است. 
قانون  موجب  به  زيرا  سهامى ست.  شرکت هاى  مقررات  ساير  با  تطبيق  براى  نفر،  پنج  يا  سه  به  سهامداران  تعداد  حداقل  تعيين 
تجارت «شرکت سهامى به وسيلٔه هيئت مديره اى که از بين صاحبان سهام انتخاب شده اند و کالً يا بعضاً قابل عزل مى باشند اداره خواهد 
شد. عده اعضاى هيئت مديره در شرکت هاى سهامى خاص و عام به ترتيب نبايد از سه يا پنج نفر کمتر باشد.» بنابراين در شرکت سهامى 

عام، تعداد شرکا نبايد کمتر از ٥ نفر باشد. 

٤ــ٤ــ انواع شرکت هاى سهامى 
قانون تجارت، شرکت هاى سهامى را به دو نوع زير تقسيم نموده است: 

١ــ شرکت سهامى عام 
٢ــ شرکت سهامى خاص 

 ٥ ــ٤ــ شرکت سهامى عام 
تأمين  مردم،  سهام به  شرکت را از طريق فروش  سرمايه  قسمتى از  مؤسسان آن  شرکتى ست که  عام،  سهامى  شرکت  تعريف: 
مى کنند. به اين طريق که آنان، قبالً حداقل بيست درصد سرمايه را خودشان تعهد کرده، حداقل سى و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در 
حسابى به نام «شرکت در شرف تأسيس» در يکى از بانک ها سپرده گذارى مى کنند و سپس اظهارنامه اى به ضميمه طرح اساس نامه شرکت 

و طرح اعالميه پذيره نويسى سهام، به مراجع ثبت شرکت ها تسليم مى نمايند. 
شرکت سهامى عام، کامل ترين نوع شرکت سهامى است که براى انجام امور تجارتى و بازرگانى مهم تشکيل مى شود که 

سرمايه فردى کفاف آن را نمى دهد. 
فکر تأسيس هر شرکت ابتدا از ناحئه اشخاصى ايجاد مى شود که به آن ها «مؤسسان» گفته مى شود. 

 ١ــ ٥ ــ۴ــ مؤسسين: قبل از هر کار، مؤسسان بايد حداقل بيست درصد سرمايه را تعهد نمايند و دست کم، سى و پنج 
درصد از مبلغ تعهد شده را نزد يکى از بانک ها در حسابى به نام «شرکت در شرف تأسيس» بسپارند. مثالً در شرکتى از اين دست که با 
سرمايه يکصد ميليون ريال تأسيس مى شود مؤسسان بايد حداقل بيست ميليون ريال آن را تعهد نموده، هفت ميليون ريال آن را که معادل 
سى و پنج درصد مورد تعهد است نقدًا پرداخت کنند و در حساب جديدى که به نام «شرکت سهامى در شرف تأسيس» مى باشد (با قيد 
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اسم شرکت) نزد يکى از بانک هاى کشور به امانت گذارند. 
«هرگاه تمام يا قسمتى از تعهد مؤسسان به صورت غيرنقد (مانند امتياز يا ملک) باشد بايد عين آن يا اسناد مالکيت آن را در نزد 

همان بانکى که براى پرداخت مبلغ نقدى حساب باز شده است توديع نمايند». 
سپس اظهارنامه اى که معموالً چاپى و حاکى از موادى است که در قانون ذکر شده، به ضميمٔه طرح اساس نامه و طرح اعالمئه 
پذيره نويسى سهام که به امضاى کلئه مؤسسان رسيده باشد منضم به گواهى نامه بانک، داير بر موجود بودن حساب سپرده و تسليم مدارک 
مربوط به آورده هاى غيرنقدى در صورتى که تعهد مؤسسان به صورت غيرنقد باشد، به مرجع ثبت شرکت ها تسليم نمايند. اين مدارک 

بايد به امضاى مؤسسان رسيده باشد. 
مراجع ثبت شرکت ها در تهران، ادارٔه ثبت شرکت ها و در شهرستان ها دايرٔه ثبت شرکت ها و در نقاطى که فاقد دايرٔه ثبت شرکت ها 

باشد ادارٔه ثبت اسناد محل خواهد بود. 
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعٔه اظهارنامه و ضمايم آن و تطبيق مندرجات آن با قانون، اجازٔه انتشار اعالميه پذيره نويسى را 

صادر خواهد نمود. 
 ٢ــ ٥ ــ۴ــ پذيره نويسى: تعهد پرداخت سهام را که از ناحئه اشخاص به عمل مى آيد، «پذيره نويسى» ناميده مى شود. 

به موجب آگهى (که اصطالح قانونى آن در اين مورد «اعالميه» است) اشخاصى که مايل به سرمايه گذارى در شرکت 
سهامى عام هستند دعوت مى شوند تا با مالحظه عملى که شرکت براى انجام آن تأسيس مى شود و سرمايه اى که در نظر گرفته 

شده است و با اطالع از سوابق و شخصّيت مؤسسان در خريد سهام شرکت نمايند. 
طرح اعالميه مزبور بايد شامل نکات زير باشد: 

١ــ نام شرکت 
٢ــ موضوع شرکت 

٣ــ مرکز اصلى شرکت و شعب آن در صورتى که تأسيس شعبه مورد نظر باشد. 
٤ــ مدت شرکت 

٥ ــ هويت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسان. (در صورتى که بعضى از آن ها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص يا 
اطالعاتى داشته باشند ذکر آن به اختصار الزم است.) 

٦ــ مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غيرنقد (جنسى) تعيين 
مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن. 

٧ــ در صورتى که مؤسسان مزايايى براى خود در نظر گرفته اند تعيين چگونگى و موجبات آن مزايا. 
٨ ــ تعيين درصدى از سرمايه که مؤسسان تعهد کرده و مبلغى که پرداخت کرده اند. 

٩ــ ذکر هزينه هايى که مؤسسان تا آن موقع براى تدارک مقدمات تشکيل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزينه هاى الزم تا 
شروع فعاليت شرکت. 

موافقت  يا  اجازه نامه  مشخصات  ذکر  باشد  خاصى  مراجع  موافقت  مستلزم  قانوناً  شرکت  موضوع  انجام  که  صورتى  در  ١٠ــ 
اصولى آن مرجع. 

١١ــ ذکر حداقل سهامى که هنگام پذيره نويسى بايد از سوى پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغى از آن که بايد مقارن پذيره نويسى، 
نقدًا پرداخت گردد. 

١٢ــ ذکر شماره و مشخّصات حساب بانکى که مبلغ نقدى سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتى که 
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اشخاص مى توانند براى پذيره نويسى و پرداخت مبلغ نقدى، به بانک مراجعه کنند. 
١٣ــ تصريح به اين که اظهارنامٔه مؤسسان به انضمام طرح اساس نامه براى مراجعه عالقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها، تسليم 

شده است. 
١٤ــ ذکر نام روزنامه کثيراالنتشارى که هرگونه دعوت و اطالعيه بعدى تا تشکيل مجمع عمومى مؤسس منحصرًا در آن منتشر 

خواهد شد. 
١٥ــ چگونگى تخصيص سهام به پذيره نويسان. 

ـ ٥   ــ۴ ــ هزينه هاى تأسيس: براى تشکيل و ثبت شرکت سهامى، انجام هزينـه هايى ــ از جمله هزينه هاى تهيهٔ   اساس نامه،   ٣ـ
حقوق ثبتى، حق تمبر ، حق المشاوره هاى حقوقى و نظاير آن ها ــ ضرورى ست. اين هزينه ها را «هزينه هاى تأسيس» مى گويند، که در 

طبقه بندی حساب ها در قسمت ساير دارايی ها نگهداری می شود.
طبق استاندارد شماره ۱۷ اين هزينه ها در دوره تحمل به عنوان هزينه منظور می شود.

 ٤ــ ٥ ــ۴ــ مجمع عمومى مؤسس: با سپرى شدن مهلتى که براى پذيره نويسى معين شده است و يا در صورتى که مدت 
پذيره نويسى تمديد شده باشد از انقضاى مدت تمديد شده، مؤسسان حداکثر تا يک ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگى و پس از احراز 
اين که پرداخت تمام سرمايه شرکت تعهد گرديده و اقالً سى و پنج درصد آن پرداخت شده، تعداد سهام هر يک از تعهدکنندگان را تعيين 

و اعالم مى کنند و مجمع عمومى مؤسسان را دعوت مى نمايند. 
دعوت مجمع عمومى مؤسسان به اين طريق خواهد بود که تاريخ تشکيل مجمع در روزنامه اى که در اعالميه پذيره نويسى معلوم 
شده آگهى مى شود و عالوه بر آن، به موجب دعوت نامه جداگانه، کلئه تعهدکنندگان سهام براى روز و ساعت معين دعوت مى شوند و 

معموالً دستور مجمع عمومى مؤسسان هم در آن قيد مى گردد. 
 ٥ ــ ٥ ــ۴ــ ثبت شرکت سهامى عام: اساس نامه اى که به تصويب مجمع مؤّسس رسيده است به ضميمه صورتجلسه مجمع 

و اعالمئه قبولى مديران و بازرسان براى ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسليم خواهد شد. 
هرگاه تا شش ماه از تاريخ مراجعه قبلى مؤسسان به مرجع ثبت شرکت که طرح اساس نامه و اعالمئه پذيره نويسى را به مرجع مزبور تسليم 
نموده اند، شرکت سهامى عام با تشريفاتى که ذکر شد به ثبت نرسد، با درخواست هر يک از مؤسسان يا پذيره نويسان، مرجع ثبت شرکت ها 
که اظهارنامه (قبلى) به آن تسليم شده است گواهى نامه اى حاکى از عدم ثبت شرکت، صادر مى کند و به بانکى که تعهد سهام و تأدئه وجوه در 
آن به عمل آمده است ارسال مى دارد تا مؤسسان و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختى خود را مسترد دارند. در اين 
صورت، هرگونه هزينه اى که براى تأسيس شرکت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهدهٔ مؤسسان خواهد بود. بنابراين پذيره نويسانى که در اثر 

اعالميه وجهى پرداخته اند بدون هيچ گونه هزينه، پول خود را دريافت خواهند داشت. 
زير  شرح  به  است  آن  فاقد  خاص  سهامى  شرکت  که  مشخصات  اين  عام:  سهامى  شرکت  مشخصات  ــ۴ــ   ٥ ٦ــ   

مى باشد: 
١ــ در نام شرکت، قبل از اسم شرکت يا بالفاصله پس از آن کلمٔه «عام» اضافه مى شود. مانند «شرکت سرمايه گذارى آينده نگر 

(سهامى عام)» 
٢ــ قبل از تشکيل شرکت، قسمتى از سرمائه شرکت را با صدور اعالميه پذيره نويسى در اختيار عموم مى گذارند تا اشخاص با 

مراجعه به بانک ها در خريد آن اقدام کنند. 
٣ــ سرمايه شرکت از پنج ميليون ريال نبايد کمتر باشد. 

٤ــ هيئت مديره شرکت سهامى عام، کمتر از پنج نفر نخواهد بود. 
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٥ ــ شرکت سهامى عام مى تواند اوراق قرضه منتشر کند. 
٦ــ شرکت مى تواند سهام خود را براى فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نمايد. 

سهام  صاحبان  عمومى  مجمع  يا  شرکت  مديران  موافقت  به  مشروط  نمى تواند  سهام  انتقال  و  نقل  عام  سهامى  شرکت  در  ٧ــ 
باشد. 

٨ ــ در شرکت سهامى عام، مبلغ اسمى هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد. 
٩ــ بازرسان شرکت سهامى عام بايد داراى شرايط مخصوصى باشند. 

٦ــ٤ــ شرکت سهامى خاص 
 شرکت سهامى خاص شرکتى ست که تمام سرمائه آن از سوى مؤسسان تأمين گرديده است. چون تشکيل شرکت هاى سهامى 
عام با تشريفاتى که ذکر شد طوالنى ست، قانون تجارت براى امور تجارى ساده ترى که نيازمند شرکاى کمترى است يک نوع شرکت 

سهامى مقرر داشته است که به شرح فوق «شرکت سهامى خاص» ناميده مى شود. 
در اين قبيل شرکت ها، صدور اعالمئه پذيره نويسى وجود ندارد. تمام سرمايه از ناحئه مؤسسان تعهد و اقالً سى و پنج درصد آن 

در حساب مخصوصى نزد يکى از بانک ها به نام «شرکت در شرف تأسيس» سپرده مى شود. 
بايد  يابد،  تقليل  شرکت  سرمايه  عللى،  به  که  صورتى  در  باشد.  ريال  ميليون  يک  از  کمتر  نبايد  خاص  سهامى  شرکت  سرمائه 
سهامداران در ظرف مدت يک   سال آن را جبران و يا شرکت را به نوع ديگرى از شرکت ها، از قبيل با مسئوليت محدود يا تضامنى 

تبديل نمايند. 
در نام شرکت بايد کلمٔه «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و يا بالفاصله پس از آن اضافه شود. مانند «شرکت سهامى خاص الوند» يا 
«شرکت سهامى امير ــ خاص» و قيد کلمه خاص بايد در تمام اوراق شرکت ذکر گردد. زيرا اين نوع شرکت ها در حقيقت نوعى شرکت 

سهامى خصوصى اند که مراجعه کنندگان بايد اطالع داشته باشند. 
ـ  ٦    ــ۴ــ مشخصات شرکت سهامى خاص: مشخصات شرکت سهامى خاص عبارتست از:  ١ـ

١ــ در نام شرکت، قبل از اسم شرکت يا بعد از آن کلمه «خاص» بايد اضافه شود و اين کلمه در کلئه نوشته هاى شرکت و آگهى ها 
بايد رعايت گردد. 

٢ــ سرمائه شرکت به وسيلٔه خود مؤسسان تأمين مى شود و آنان، حق صدور اعالمئه پذيره نويسى را ندارند. 
٣ــ سرمائه شرکت حداقل يک ميليون ريال است. 

٤ــ هيئت مديرٔه شرکت سهامى خاص حداقل سه نفر است. 
٥  ــ شرکت سهامى خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد. 

٦  ــ شرکت سهامى خاص نمى تواند سهام خود را براى پذيره نويسى يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانک ها عرضه 
نمايد يا با انتشار آگهى يا هر نوع اقدام تبليغاتى، براى فروش سهام خود مبادرت کند. 

٧ــ٤ــ اساس نامه
اساس نامه، مهم ترين سند شرکت سهامى و مدرکى ست که چارچوب فعاليت شرکت به آن بستگى دارد. کليه شرکت هاى سهامى، 
اعم از شرکت سهامى عام يا شرکت سهامى خاص، بايد داراى اساس نامه باشند. اساس نامه، حدود اختيارات مجامع عمومى و هيئت 
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مديره را تعيين و تکليف سود و زيان شرکت و مدت انحالل آن را معين مى نمايد. اساس نامه تابع نظر مؤسسان و اکثريت دارندگان سهام 
است. 

٨   ــ٤ ــ نام شرکت 
شرکت سهامى بايد داراى نام مخصوصى باشد. زيرا ناميدن شرکت به نام سهامداران به علت اين که مسئوليتى ندارند ممنوع 
است و چون هر شخص حقوقى مانند شخص حقيقى بايد داراى نام باشد تا تشخيص داده شود از اين رو، انتخاب نام براى شرکت، 

ضرورى و از مبانى اوليه تشکيل آن است. 

٩ــ٤ ــ مرکز اصلى شرکت 
مرکز اصلى شرکت، يکى از مواردى است که بايد در اساس نامه نوشته شود و معموالً مجامع عمومى و جلسات هيئت مديره در 

آنجا تشکيل مى گردد. مرکز شرکت، از سوى مجمع عمومى مى تواند تغيير مکان داده شود. 

١٠ــ٤ ــ موضوع شرکت 
موضوع شرکت، هدفى ست که شرکت براى آن تأسيس شده است. مثالً شرکتى که براى توليد خودرو يا سرمايه گذارى در صنايع 

پتروشيمى تشکيل شده عمل «توليد خودرو» و يا «سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى» موضوع شرکت است. 
 

١١ــ٤ــ مدت شرکت 
شرکت، ممکن است براى مدت محدودى مثالً ١٠ يا ٣٠ سال تشکيل شود و نيز ممکن است اين زمان نامحدود باشد. در صورتى 
که مدت زمان فعاليت شرکت محدود باشد بايد آن مدت، معلوم گردد و اثر آن اين است که با فرا  رسيدن تاريخ و انقضاى مدت، شرکت 
به خودى خود منحل و برچيده مى شود. مثالً چنانچه براى ساختن يک فرودگاه، شرکت خاصى تشکيل شود با خاتمه عمليات ساخت 

و بهره بردارى از فرودگاه، مدت زمان فعاليت شرکت مذکور، خاتمه يافته تلقى مى شود.

١٢ــ٤ــ حقوق صاحبان سهام 
سرمائه هر شرکت سهامى، عبارت است از جمع قيمت اسمى سهام آن شرکت. بنابراين سرمايه به سهام متساوى قسمت مى شود 

و هر يک از سهامداران، يک يا چند سهم آن را خواهند داشت. 
پرداخت سرمايه: قانون اجازه داده است که در موقع تشکيل شرکت هاى سهامى عام، دارندگان سهام اقالً سى و پنج درصد 

از مورد تعهد خود را پرداخت و باقى ماندٔه آن را حداکثر ظرف مدت پنج سال پرداخت نمايند. 
ولى هرگاه آورده هاى سهامداران، غيرنقدى باشد بايد تمام آن تقويم و تسليم شده باشد. 

سرمائه شرکت هاى سهامى معموالً شامل دو بخش است: 
۱ــ سرمايه پرداخت شده که همان مبلغى ست که سهامداران به حساب شرکت واريز کرده اند. 

۲ــ سرمايه تعهد شده مابه التفاوت مبلغ اسمى و مبلغ واريز شده. 
اهميت سرمائه شرکت، بيشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با اطالع از اعتبار و ميزان سرمايه با شرکت، 
قرارداد منعقد مى کنند و يا معامله انجام مى دهند. به اين دليل، هر شرکت بايد در سربرگ هاى چاپى خود ميزان سرمايه شرکت و آن 
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قسمتى را که تأديه شده درج نمايد تا اشخاص طرف معامله با شرکت، از سرمائه آن مطلع باشند. 
١ــ١٢ــ۴ــ سرمايۀ نقدى و غيرنقدى: سرمايه، ممکن است نقدى باشد يا غيرنقدى. سرمايه نقدى که اغلب شرکت هاى 
سهامى دارند وجه نقد است. سرمايه غيرنقدى مال يا امتياز يا عملى ست که سهامداران در قبال سهام خريدارى شده مى پردازند. مثالً 
ممکن است در شرکتى که موضوع آن ساخت و ساز مسکن است شخصى يک قطعه زمين به ارزش يکصد ميليون ريال تسليم و در 

مقابل، هزار سهم يکصد هزار ريالى قبول کند. 
۲ــ١٢ــ۴ ــ اندوخته قانونى: در تجارت امکان دارد زيانى متوجه شرکت شود که باعث از بين رفتن سرمايه شود. در قانون 
تجارت، به  منظور جلوگيرى از تأثير زيان هاى احتمالى بر سرمايه، عنوانى به نام اندوختٔه قانونى پيش بينى شده است و قانون، هيئت مديرٔه 
شرکت را ملزم نموده است که حداقل پنج درصد از سود خالص شرکت را به اندوختٔه قانونى تخصيص دهد تا در حساب خاصى به  نام 
«اندوخته قانونى» ثبت شود. اين الزام تا زمانى  ا ست که ماندٔه اندوخته مذکور، معادل يک دهم سرمايه اصلى شرکت گردد و اضافه بر 

آن را قانون به اختيار شرکت گذاشته است. 
قسمت حقوق صاحبان سهام را می توان به صورت های زير تنظيم نمود: 

۱ــ چنانچه تمام سرمايه پرداخت نشده و در حالت تعهد صاحبان سهام باشد:

ترازنامه
بدهی ها:دارايی ها:

حقوق صاحبان سهام:
سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

صرف سهام عادی

سرمايه ــ سهام ممتاز تعهدشده
صرف سهام ممتاز

جمع
کسر شود: تعهد صاحبان سهام

سرمايه پرداخت شده
اضافه شود: 

اندوخته ها
سود (زيان) انباشته

مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها
سرمايه اهدايی

جمع
جمع حقوق صاحبان سهام

**
**

**
**

**
**(**)

*
*

**
(**)
**

**
**

**جمع بدهی و حقوق صاحبان سهامجمع دارايی ها **
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۲ــ چنانچه تمام سرمايه پرداخت شده باشد

بدهی ها:دارايی ها:
حقوق صاحبان سهام:

سرمايه ــ سهام عادی (… سهم … ريالی پرداخت شده)
صرف سهام ممتاز (… سهم … ريالی پرداخت شده)

صرف سهام عادی
صرف سهام ممتاز

جمع سرمايه پرداخت شده
اضافه شود: 

اندوخته ها
سود (زيان) انباشته

مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها
سرمايه اهدايی

جمع
جمع حقوق صاحبان سهام

**
**
**
**

**
**
**
**

**

**
**
**    جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام                  ** جمع دارايی ها 

۳ــ۱۲ــ۴  ــ افزايش سرمايه : در اثر پيشرفت کار و احتياج به نقدينگى و يا انجام طرح هاى در دست اجرا، شرکت ها نياز 
به افزايش سرمايه پيدا مى کنند که ناچار مى شوند به سرمايه خود اضافه نمايند. در چنين حالتى، شرکت ناچار است سهام جديدى بفروشد. 
در صورتى که در اساس نامه پيش بينى شده باشد مى توان با رعايت آن اقدام به افزايش سرمايه و فروش سهم نمود. افزايش سرمايه، زمانى 
امکان پذير است که سرمائه قبلى شرکت تماماً تأديه شده باشد و تا زمانى که شرکا هنوز تعهد قبلى خود را کامالً انجام نداده و مبلغى از 

سرمايه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزايش سرمايه را «تحت هيچ عنوان» نخواهد داشت. 
گاهى در عمل مشاهده مى شود که شرکت سود سرشارى داشته است و ارزش سهام آن در بازار، بيش از قيمت اسمى سهام 
يعنى پولى است که سهامداران در روز اول پرداخته اند. در چنين حالتى، شرکت با تصويب مجمع عمومى فوق العاده اقدام به انتشار 

سهام جديد به قيمتى بيشتر از قيمت اسمى مى نمايد. 
قانون تجارت در اين مورد مى گويد که «شرکت مى تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمى بفروشد و يا اين که مبلغى عالوه بر مبلغ 
اسمى سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند. هم چنين شرکت مى تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته 

شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدًا بين صاحبان سهام سابق تقسيم کند يا در ازاى آن، سهام جديد به صاحبان سهام بدهد.» 
به طورکلى، افزايش سرمايه در شرکت هاى سهامى به يکى از روش هاى زير انجام مى پذيرد:

١ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش مبلغ اسمى سهام موجود که در اين روش بايد موافقت کلئه سهامداران در جمع اعالم شود 
و تمام مبلغ افزايش سرمايه نيز نقدًا پرداخت گردد. 

٢ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد که در اين شيوه تأدئه مبلغ افزايش سرمايه (بهاى سهام) جديد به يکى از روش هاى 
زير امکان پذير خواهد بود. 



٩٤

٢/١) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد به صورت نقد و به ارزش اسمی ــ به ارزش روز 
٢/٢) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام در ازای بدهی های شرکت و اوراق قرضه

٢/٣) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد از محل سود انباشته، صرف سهام، اندوخته ها، غير اندوخته قانونی
گفتنى ست که صدور سهام جديد از محل اندوخته ها يا سود تقسيم نشده را «سود سهمى» يا «سهام جايزه» مى نامند. 

٤ــ١٢ــ۴ــ کاهش سرمايه: هم چنان که سرمايه شرکت ممکن است اضافه شود گاهى نيز اتفاق مى افتد که سرمايه شرکت ها 
کاهش مى يابد. کاهش سرمايه به دو صورت انجام مى شود: 

١ــ اختيارى 
٢ــ اجبارى 

مورد  مبلغ  از  بيش  و  نمى شود  خود  اساس نامه اى  اهداف  انجام  به  موفق  شرکت  که  مواردى  در  سرمايه:  اختيارى  کاهش   
احتياج، سرمايه در اختيار دارد، مى تواند قسمتى از سرمائه خود را کاهش داده، به شرکا مسترد دارد. 

به  استناد قانون تجارت «مجمع عمومى فوق العادٔه شرکت مى تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد کاهش سرمايه به طور اختيارى 
اتخاذ تصميم کند، مشروط بر    اين که در اثر کاهش به تساوى حقوق صاحبان سهام لطمه اى وارد نشود و سرمايه شرکت از حداقل مبلغ مقرر 

کمتر نشود.» يعنى در شرکت هاى سهامى عام از پنج ميليون ريال و در شرکت هاى سهامى خاص از يک ميليون ريال کمتر نباشد. 
توضيح اين که به  استناد قانون تجارت، خريد سهام شرکت از سوى همان شرکت ممنوع است. زيرا در اين صورت سرمائه شرکت 
تقليل پيدا مى کند بدون اين که کاهش سرمايه آگهى شود. البته در کشورهاى خارجى خريد سهام از سوى شرکت ها مجاز است که به 

اين گونه سهام «سهام خزانه» مى گويند. 
کاهش اجبارى سرمايه: اگر تقليل سرمايه در اثر زيان هاى وارده به قدرى باشد که نصف سرمايه شرکت از ميان برود، در اين 
صورت قانون تجارت، هيئت مديره شرکت را موظف نموده است که مجمع عمومى فوق العاده را دعوت نمايند تا نسبت به بقا يا انحالل 
شرکت تصميم بگيرند. مجمع عمومى مى تواند در مورد انتشار سهام جديد و يا کاهش سرمايه و يا انحالل شرکت اتخاذ تصميم نمايد. 
اين تصميم را در هر حال مديران شرکت مطابق مقررات قانون به اطالع مرجع ثبت شرکت ها خواهند رسانيد. «هرگاه مجمع عمومى 
فوق العاده رأى به انحالل شرکت ندهد بايد در همان جلسه با رعايت مقرراتى که براى ثبت شرکت الزم است سرمايه شرکت را به مبلغ 

سرمايه موجود کاهش دهند» مشروط بر اين که از ميزان حداقلى که براى شرکت هاى سهامى تعيين شده کمتر نباشد. 

١ــ در شرکت سهامى، مسئوليت صاحبان سهام: 
ج) هيچ گونه مسئوليت خاصى ندارند.  الف) محدود به مبلغ اسمى سهام آن هاست .   

د) مسئوليت تضامنى دارند.  ب) معادل درصد سهام آن هاست.   
٢ــ در يک شرکت سهامى، تعداد سهامداران حداقل …… است. 

ج) دو يا چند نفر  الف) پنج  نفر    
د) هيچکدام  ب) سه نفر    

پرسش های چهار گزينه ای



٩٥

٣ــ سرمايه شرکت سهامى خاص حداقل چقدر است؟ 
ج) حداقل ندارد   الف) يک ميليون ريال     

د) پنج ميليون ريال  ب) دو ميليون ريال     
٤ــ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامى عام چندنفر است؟ 

ج) پنج نفر  الف) سه نفر    
د) پنج نفر يا بيشتر  ب) بين سه تا پنج نفر    

٥  ــ در هنگام تشکيل شرکت سهامى عام، مؤسسان بايد: 
الف) صددرصد سهم خود را تأديه و پرداخت نمايند.  

ب) ٢٠ درصد سرمايه را تعهد و ٣٥ درصد آن را پرداخت نمايند.   
ج) ٢٠ درصد سرمايه را تعهد و پرداخت نمايند.   

د) ٣٥ درصد سرمايه را پرداخت نمايند.   
٦ــ پذيره نويسى عبارتست از: 

الف) تعهد پرداخت سهام از ناحئه اشخاص    
  ب) پرداخت بهاى سهام از ناحئه اشخاص

ج) پرداخت ٣٥ درصد بهاى سهام از ناحيه اشخاص  
  د) همه موارد باال 

٧ــ هزينه هاى تأسيس، تحت چه سرفصلى و در کدام بخش از صورت هاى مالى نمايش داده مى شود؟ 
الف) دارايى هاى ثابت و در ترازنامه    
ب) دارايى هاى جارى و در ترازنامه   

ج) هزينه هاى عملياتى در صورت سود و زيان   
د) ساير دارايى ها و در ترازنامه   

٨    ــ انواع شرکت هاى سهامى کدام اند؟ 
ج) خاص  الف) خاص و عام     

د) عام  ب) خاص و عام و تضامنى     
٩ــ کدام يک از شرکت هاى هفتگانه قانون تجارت، مجاز به پذيره نويسى و انتشار اوراق قرضه هستند؟ 

ج) سهامى خاص و عام  الف) مسئوليت محدود و سهامى خاص     
د) سهامى خاص  ب) سهامى عام     

١٠ــ در شرکت هاى سهامى، کاهش سرمايه به چند صورت انجام مى شود؟ 
ج) اختيارى  الف) اختيارى و قانونى     
د) اجبارى  ب) اختيارى و اجبارى     
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فصل پنجم

 سهام 
 

هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:
١ــ انواع سهام را توضيح دهد.

٢ــ ارزش سهام و انواع آن را بيان نمايد.
٣ــ سود هر سهم را محاسبه نمايد.

٤ــ صرف و کسر سهام را توضيح دهد.
٥  ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام را به صورت نقد انجام دهد.

٦  ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام بر مبنای پذيره نويسی را انجام دهد.
٧ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی انجام 

دهد.
٨   ــ حسابداری تأسيس شرکت سهامی را شرح دهد.

ـ   ٥    ــ مقدمه  ١ـ
سرمائه هر شرکت سهامى، به قطعاتى تقسيم شده است که هر يک از آن ها را «سهم» مى گويند. بنابراين، سهم عبارت از قطعاتى ست 

که مجموع آن، سرمايه شرکت را تشکيل مى دهد. 
در قانون تجارت، سهم چنين تعريف شده است «سهم قسمتى ست از سرمايه شرکت سهامى که مشخص   کنندٔه ميزان مشارکت و 

تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى باشد.» 
در شرکت هاى غيرسهامى، سهم هر شريک را «سهم الشرکه» مى گويند ولى در شرکت سهامى به ذکر «سهم» اکتفا مى شود. مثالً 

گفته مى شود فالن شخص در فالن شرکت، داراى يک يا چند سهم است. 
دارندٔه سهم نمى تواند به نسبت سهم خود در دارايى هاى شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت داراى حق است 
و به  موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده، در مجمع عمومى رأى مى دهد و در صورِت انحالل از دارايى شرکت سهم خواهد برد. 

قانون تجارت، حداکثر قيمت اسمى سهام در شرکت هاى سهامى عام را ده هزار ريال معين کرده، ولى در شرکت هاى سهامى 
خاص، حداقل و حداکثرى براى مبلغ اسمى سهام تعيين نشده است. 

ـ   ٥     ــ انواع سهام   ٢ـ
سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت انتشار يابد: 
۱ــ  عادى(سهام عادى مى تواند بانام يا بى نام منتشر شود)
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۲ــ ممتاز
ـ  ۵  ــ سهم عادى با نام: سهم، ممکن است با نام باشد. در اين صورت، دارندٔه سهم معلوم و مشخص است و در محل  ١ــ٢ـ
شرکت دفترى وجود دارد که شماره رديف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است.  بنابراين، از روى شمارٔه رديف هر سهم مى توان 

دانست که آن سهم متعلق به چه کسى است. 
انتخاب سهام با نام، به اين جهت است که شرکت مايل است شرکاى خود را بشناسد و سياست تجارى آن ايجاب مى کند که 

بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصى است. 
قانون تجارت، مقرر داشته است «مادام که تمام مبلغ اسمى هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بى نام يا گواهى نامه موقت 
ممنوع است. به تعهدکننده اين گونه سهام، گواهى نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و 

انتقال سهام با نام است.»
٢ــ٢ــ۵    ــ سهم عادى بى نام: سهم بى نام، ورقه اى ست که اسم دارندٔه آن در ورقه و يا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و 
مالکيت آن با در دست داشتن ورقه سهم، محرز مى شود. از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت آن، سهام بى نام، 

بهتر از سهام با نام است. 
سهام بى نام به صورت سند در وجه حامل است و دارنده آن مالک شناخته مى شود مگر آن که خالف آن قانوناً ثابت گردد. نقل 

و انتقاالت اين نوع سهام با قبض و اقباض يعنى با دست به  دست شدن به عمل مى آيد. 
اگر کسى خواست سهام بى نام خود را بفروشد کافى ست که قيمت آن را دريافت و سهم را مانند اسکناس تسليم کند. اين گونه 
سهام در دست هر کس مشاهده شود به عنوان مالک آن سهم شناخته شده، مى تواند از منافع شرکت استفاده نمايد و در مجامع عمومى 
به نام دارندٔه سهم وارد شود و در موقع انحالل هم، از دارايى شرکت سهم ببرد مگر اين که شخص ديگرى در دادگاه ثابت کند که سهم، 

متعلق به او است و دارنده به ناحق آن را در تصرف دارد. 
يکسان  شرکت  از  استفاده  و  ضرر  و  نفع  در  آن ها  دارندگان  و  ارزش اند  يک  داراى  مراحل  تمام  در  بى نام  و  نام  با  سهام 

هستند. 
ـ  ۵  ــ سهم ممتاز: سهام ممتاز، سهامى ست که امتيازاتى نسبت به ساير سهام در نفع و يا سرمايه و يا ساير موارد داشته  ٣ــ٢ـ

باشد ولى در هر حال قيمت اسمى آن ها از ساير سهام بيشتر نيست.
ـ  ۵   ــ امتيازات سهام ممتاز:  ٤ــ٢ـ

۱ــ اولويت در دريافت سهم سود که ممکن است به يکى از روش هاى زير صورت گيرد: 
الف) تعلق نسبت معينى از سود به سهام ممتاز قبل از تقسيم سود بين صاحبان سهام عادى
ب) تعلق نسبت معينى از سود به اضافه حق مشارکت در بقيه سود با صاحبان سهام عادى

ج) محفوظ ماندن حق دريافت سهم سود نسبت به سال هايى که شرکت زيان دارد از محل سود سال هاى آتى. (اين گونه سهام را 
سهام ممتاز با سود انباشته مى گويند). 

۲ــ حق تقدم در بازيافت مبلغ سهام نسبت به سهام عادى در صورت انحالل شرکت
سهام ممتازه موقعى قابل انتشار است که اساسنامٔه شرکت، اجازٔه انتشار آن را داده باشد و يا مجمع عمومى فوق العاده آن را 
تصويب نمايد. در قانون تجارت مقرر گرديده است «در صورتى که براى بعضى از سهام شرکت با رعايت مقررات قانون، مزايايى قائل 

شوند اين گونه سهام، «سهام ممتازه» ناميده مى شود». 
ندارد و عادى  ترجيح  ديگرى  سهام نسبت به  زيرا در اين صورت، هيچ يک از  دانست.  ممتاز  سهام شرکت را نمى توان  کلئه 
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محسوب مى شود. سهام ممتاز ممکن است در چند نوبت منتشر شود و داراى چند نوع باشد. مثالً ممکن است شرکت، تعدادى سهام 
ممتاز داشته باشد که فقط ٥ درصد بيش از ساير سهام منفعت ببرد و تعدادى ديگر، عالوه بر منافع در دارايى شرکت در زمان انحالل، 

حق تقدم داشته باشد. 

٣ــ٥   ــ پرداخت قيمت سهام
چون تمام سرمائه شرکت، در ابتداى تأسيس مورد احتياج نيست از اين رو، مقدارى از آن (بهاى سهام) مطالبه مى شود 
و بقيه آن به تدريج اخذ مى گردد. با در نظر گرفتن اين موضوع، قانون تجارت مقرر داشته است که خريداران سهم مى توانند در 

ابتدا قسمتى از قيمت سهم را که کمتر از سى و پنج درصد نباشد پرداخت و بقيه را تعهد نمايند. 
ممکن  است شرکتى در ابتداى تشکيل بيش از سى و پنج درصد مثالً شصت درصد قيمت اسمى سهام و يا تمام قيمت 
آن را الزم داشته باشد که در اين صورت، به همان نسبت از قيمت سهام نقدًا پرداخت مى شود ولى در هر حال مبلغ پرداخت و 

ميزان تعهد شدٔه هر سهم بايد در اساس نامه ذکر شود. 
مطالبٔه مبلغ پرداخت نشدٔه سهام به اين طريق خواهد بود که هيئت مديره مراتب را در روزنامه کثيراالنتشارى که آگهى هاى 

مربوط به شرکت در آن درج مى شود منتشر مى کند و مهلت «معقول و مناسبى» براى پرداخت آن قرار مى دهد. 
در صورتى که دارندگان سهام از تأدئه مبلغ پرداخت نشده خود دارى نمايند، خسارت ديرکرد از قرار نرخ رسمى بهره۱ 
به عالوه چهار درصد در سال به مبلغ تأديه نشده اضافه خواهد شد. پس از اخطار اين موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم 
پرداخت نشود، شرکت آگهى  و گذشتن يک ماه از صدور اخطار، در صورتى که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخير آن تماماً 
فروش سهم مزبور را با قيد مشخصات سهام فقط يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشارى که آگهى هاى مربوط به شرکت در آن 
منتشر مى شود، چاپ مى نمايد و يک نسخه از آگهى به  وسيلٔه پست سفارشى براى صاحب سهم ارسال مى شود. سپس اين گونه 
سهام را در صورتى که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد (مربوط به شرکت هاى سهامى عام) از طريق بورس و در غير 
اين صورت، از طريق مزايده فروخته، از حاصل فروش آن، شرکت کلئه هزينه هاى مربوط را برداشت مى کند و در صورتى که 
چيزى باقى بماند، مازاد را به صاحب سهم پرداخت مى نمايد. در اين موقع، نام صاحب سهام قبلى از دفتر حذف و اوراق سهام 

يا گواهى نامٔه موقت سهام، با قيد کلمٔه المثنى به  نام خريدار صادر و مراتب براى اطالع عموم آگهى مى گردد. 
 

ـ    ٥     ــ ارزش سهام  ٤ـ
هر سهمى معموالً داراى چهار نوع قيمت يا ارزش است: 

١ــ ارزش اسمى 
٢ــ ارزش روز يا تجارتى 

٣ــ ارزش دفترى 
٤ــ ارزش تصفيه 

ـ    ۵     ــ ارزش اسمى: ارزش اسمى سهام، همان است که در روى آن نوشته شده است و سرمائه شرکت مجموع قيمت  ١ــ٤ـ

١ــ به موجب ماده ۳۵ اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مى بايد خسارت تأخير تأديه نيز اخذ شود ولى پس از انقالب و به موجب برخى يا همه فتاوى صادره، خسارت 
تأخير تأديه، غيرشرعى اعالم شده است.
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اسمى آن است. چنانچه سرمايه شرکتى، دو ميليون ريال شامل هزار سهم تقسيم شده باشد ارزش اسمى هر سهم آن دو هزار ريال 
است. 

ـ    ۵     ــ ارزش تجارتى يا ارزش روز: قيمت تجارتى يا حقيقى هر سهم به فعاليت و سوددهى شرکت بستگى دارد.  ٢ــ٤ـ
طبيعى است که قيمت سهام شرکتى که ساالنه ٢٠ درصد سود مى دهد با سهام شرکتى که ساالنه ٣٥ درصد سود مى دهد فرق دارد. قيمتى 
که سهام در بازار و بورس ها به فروش مى رسد با قيمت اصلى و اسمى سهام فرق دارد و قيمت بازار «ارزش تجارتى» ناميده مى شود. 
ممکن است ارزش تجارتى از ارزش اسمى کمتر يا بيشتر باشد. مثالً سهام شرکتى که فعاليتى نداشته و در اثر زيان هاى وارده، قسمتى 
از سرمائه آن از بين رفته است، در بازار به ارزش اسمى خريدار ندارد و ناچار به قيمت کمترى فروش مى رود. گاهى ارزش اسمى و 

تجارتى با يکديگر فرقى ندارند. در اين صورت، گفته مى شود که ارزش اسمى سهام با ارزش تجارتى منطبق است. 
عبارت است از ارزش سهام شرکت در حالت فعلى آن و يا حقى که صاحبان سهام نسبت به  ـ  ۵     ــ ارزش دفترى:  ٣ــ٤ـ
ارزش ويژٔه ثبت شده در دفاتر دارند. در اين گونه موارد، سود تقسيم نشده و اندوخته ها نيز بخشى از ارزش دفترى سهام را تشکيل 

مى دهند.

                 صرف (کسر) سهام عادى ±  اندوخته ها + سود (زيان)انباشته  ± سرمايه (سهام عادى)       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ارزش دفترى هر سهم عادى 

تعداد سهام عادى

گفتنى است که ارزش دفترى، فقط براى سهام عادى محاسبه مى شود که عموماً با ارزش اسمى هر سهم عادى تفاوت دارد. اما 
ارزش دفترى سهام ممتاز، معموالً با ارزش اسمى آن برابر است. بنابراين، براى محاسبٔه ارزش دفترى هر سهم عادى بايد مبلغ ريالى 

سهام ممتاز را از سرمايه کسر نمود. 
ـ    ۵     ــ ارزش تصفيه: عبارت است از مبلغى که در صورت انحالل و تصفئه شرکت به هر سهم تعلق مى گيرد.  ٤ــ٤ـ

       صرف (کسر) سهام عادى ± سود (زيان) تصفيه ± اندوخته ها + سود (زيان)انباشته  ± سرمايه (سهام عادى)     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ارزش تصفيه هر سهم عادی

تعداد سهام عادی

ـ    ٥     ــ سود هر سهم  ٥     ـ
از جمله مهم ترين اطالعاتى که در صورت هاى مالى شرکت هاى سهامى ارائه مى شود، اطالعات مربوط به ميزان سود متعلق به 
هر سهم است. در محاسبه سود هر سهم، اثر اقالم غيرمستمر و غيرعادى بر سود بايد مورد توجه قرار گيرد. در غير اين صورت، رقم 

سود متعلق به هر سهم گمراه کننده خواهد بود.
مثال ــ فرض کنيد  سرمايه شرکت حسام، متشکل از ٢٠٠/٠٠٠ سهم باشد. شرکت در سال ** ١٣مبلغ، ١٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
سود داشته و اقالم غيرعادى يا ساير اقالم خاص، در حساب سود و زيان سال مذکور منظور نشده است. به اين ترتيب، سود متعلق 

/   ريال بوده است. حال اگر در سال بعد سود شرکت بدون توجه به اقالم  /
/

=
140 000 000

700
200 000

به هر سهم در سال ** ١٣ معادل 

/  ريال است.  /
/

=
145 000 000

725
200 000

غيرعادى، معادل ١٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد، سود هر سهم معادل 



١٠٠

١ــ مجامع شرکت هاى سهامى
در شرکت سهامى ،سهامداران  که مالکان شرکت هستند شرکت را بر اساس شرايطى  که در اساس نامه ذکر شده ، اداره مى کنند و 
بر آن نظارت دارند. ادارٔه شرکت از سوى هيئت مديره و نظارت بر آنان، از طريق بازرسان قانونى که توسط سهامداران  منصوب مى شوند، 

صورت خواهد گرفت. نمودار زير ساختار سازمانى يک شرکت سهامى را نمايش مى دهد.

مجمع عمومى، اجتماع شرکاى شرکت و مجموع اشخاصى ست که شخصّيت شرکت را به وجود آورده اند و شخصيت حقوقى 
شرکت بسته به وجود آن هاست. مجمع عمومى که باالترين مرکز قدرت شرکت و تعيين کنندٔه سرنوشت آن مى باشد، سه قسم است: 

١ــ مجمع عمومى مؤسس 
٢ــ مجمع عمومى عادى 

٣ــ مجمع عمومى فوق العاده 

ـ  مجمع عمومى مؤسس  ٢ـ
در شرکت هاى سهامى عام، اولين مجمعى که کار رسيدگى به پذيره نويسى و تصويب اساس نامه و تعيين مديران را بر عهده دارد، 

«مجمع مؤسس» ناميده مى شود. تشکيل چنين مجمعى در شرکت هاى سهامى خاص الزامى نيست. 
مجمع عمومى مؤسس که قبل از تشکيل شرکت سهامى عام، و در تمام مدت شرکت، فقط يک بار تشکيل مى شود، مرکب از 
کلئه مؤسسان و پذيره نويسان خواهد بود. حضور عده اى که الاقل نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده اند، ضرورى ست. در صورتى 
که در اين مجمع، عدٔه کافى (دارندگان بيش از نصف سرمايه) حاضر نشوند، مؤسسان مجمع عمومى ديگرى دعوت مى نمايند. در مجمع 
عمومى دوم، حضور يک ثلث از دارندگان سرمائه شرکت ضرورى ست. در صورتى که باز هم عدٔه کافى براى شرکت در مجمع عمومى 

مؤسس حاضر نشوند، براى بار سوم آخرين مجمع عمومى دعوت مى شود. 

ـ    مجمع عمومى فوق العاده  ٣ـ
مجمع عمومى فوق العاده، با حضور حداقل دارندگان بيش از پنجاه درصد صاحبان سهامى که حق رأى دارند يا نمايندگان آن ها 
در جلسه، رسميت خواهد داشت. اگر اين حد نصاب در اولين دعوت حاصل نشود، مجمع، براى مرتبٔه دوم دعوت خواهند شد و حد 
نصاب در اين مجمع با حضور بيش از يک سوم صاحبان سهام با حق رأى شرکت است؛ مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتيجٔه دعوت 

اول ذکر شده باشد. تصميمات مجمع عمومى فوق العاده با شرکت دو سوم آراى صاحبان سهام حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود. 
وظايف و اختيارات مجمع عمومى فوق العاده: وظايف مجمع عبارتست از: 

ــ افزايش سرمايه 

بازرسان

مدير عامل

هيئت مديره

مجمع عمومی
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ــ کاهش سرمايه 
ــ تغييرات اساس نامه

ــ انحالل شرکت قبل از موعد و يا تغيير نوع شرکت
ــ حدود اختيارات مجمع عمومى فوق العاده در مورد افزايش سرمايه: افزايش سرمايه از نظر حقوقى وقتى صورت مى گيرد که 

شرکت سرمائه قبلى خود را تماماً تأديه کرده باشد. اين افزايش به چهار صورت زير تحقق مى يابد: 
ــ افزايش سرمايه از طريق پرداخت مبلغ اسمى سهم به نقد

ــ با تبديل سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمائه شرکت 
ــ به صورت تبديل مطالبات نقدى حال شده اشخاص از شرکت به سهام جديد 

ــ با تبديل اوراق قرضه به سهام

٤ــ مجمع عمومى عادى 
تصميمات کلى هر شرکت که از سوى مديران اخذ شده و همچنين خط مشى ساالنٔه آن، بايد به اطالع و تصويب سهامداران 
برسد. دارندگان سهام نيز عالقه مند هستند از امور کلى شرکت با اطالع باشند. مجمع عمومى تنها وسيله اى ست که دارندگان سهم 
مى توانند نظرئه خود را اعمال نمايند. قانون مقرر مى دارد: «مجمع عمومى شرکت بايد سالى يک مرتبه منعقد شود». در اين مورد، دو 

تکليف براى شرکت معين شده است: 
١ــ مجمع عمومى بايد در هر سال يک مرتبه تشکيل شود. انعقاد مجمع عمومى در هر سال، چند مرتبه هم ممکن است اتفاق 

بيفتد ولى نمى توان هر چند سال يک مرتبه آن را منعقد نمود. بلکه همه ساله حتماً بايد تشکيل شود. 
٢ــ زمان تشکيل مجمع عمومى ساالنه بايد در اساس نامه قيد شود. تا سهامداران بدانند مجمع عمومى چه موقعى تشکيل مى شود 

تا خود را براى آن حاضر کنند. 
وظايف مجمع عمومى عادى: مجمع عمومى عادى، ناظر به جريان و فعاليت يک ساله شرکت و داراى وظايف زير است: 

١ــ انتخاب هيئت مديره: هيئت مديرٔه شرکت از طرف اين مجمع عمومى تعيين مى شود. مدت مأموريت اعضاى هيئت مديره، 
حداکثر دو سال تعيين مى گردد. هر موقع که مدت خدمت آن ها پايان يابد مجمع عمومى، هيئت مديرٔه جديدى انتخاب خواهد نمود. 
انتخاب هيئت مديره، يکى از اقدامات مهم مجمع عمومى است زيرا اينان در حقيقت نمايندٔه دارندگان سهام براى اداره امور شرکت اند 

و عمليات آن ها در نفع و ضرر شرکت خيلى تأثير دارد. 
٢ــ انتخاب بازرسان شرکت: بازرس يا بازرسان به تعدادى که در اساس نامه معين شده اند بايد از طرف مجمع عمومى انتخاب 
شوند. بديهى ست بازرس شرکت، ناظر عمليات هيئت مديره است و گزارش عملکرد هيئت مديره و درستى يا نادرستى ارقام مندرج در 

صورت هاى مالى را به اطالع صاحبان سهام مى رساند. 
٣ــ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان: هيئت مديره موظف است صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) و 
صورت دارايى و مطالبات و ديون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساالنه را تهيه نمايد. مجمع عمومى با قرائت گزارش بازرسان 
نسبت به تصويب يا رد عملکرد هيئت مديره تصميم مى گيرند. مسلم است «بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت در مجمع 

عمومى، اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى معتبر نخواهد بود. » 
۴ــ تقسيم منافع : در شرکت هاى سهامى براى اين که حقوق همٔه سهامداران يکسان رعايت شود، تقسيم سود صرفاً با نظر 

مجمع عمومى صورت مى گيرد.
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٥ــ تصويب و يا رد پيشنهادهايى که از طرف هيئت مديره و يا بازرسان و يا يکى از سهامداران ارائه مى شود. 
۶ــ تعيين خط مشى شرکت و تصويب و يا اقدام به هر عملى که به صالح شرکت است مشروط بر اين که در صالحيت مجمع 

عمومى فوق العاده نباشد. 
تذکر: چنانچه مجمع عمومى عادى ساالنه خارج از موعد مقرر قانونى تشکيل شود به آن «مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده» 

مى گويندکه با مجمع عمومى فوق العاده تفاوت دارد. 
 

ـ    هيئت مديره شرکت  ٥    ـ
هر شرکت سهامى به وسيلٔه چند نفر که خود صاحب سهم نيز هستند اداره مى شود که در قانون تحت عنوان «هيئت مديره» 
شناخته مى شوند. افراد اين هيئت هر يک نمايندٔه شرکت هستند يعنى از طرف شرکت نمايندگى دارند که در امور جارى شرکت 
اقدام نمايند. فعاليت هر شرکت و سود و منافع آن بيشتر بستگى به وضعّيت افراد هيئت مديرٔه شرکت دارد. در صورتى که اين 
اشخاص، بصير و آگاه باشند نفع خوبى به شرکا مى رسانند و اگر هر يک از مديران متوجه شوند ادامه شرکت زيان دارد فورًا 
به شرکا اطالع داده و انحالل شرکت را از مجمع عمومى خواستار مى شوند. چون مديران شرکت سهامى در قبال عده اى از 
شرکاى متفرق و متعّدد قرار گرفته اند و بايد منافع آن ها را حفظ نمايند، قانون، مقرراتى براى آن ها وضع نموده است که ذيالً بيان 

مى شود: 
ـ  انتخاب مديران و مدت آن: انتخاب مديران، از سوى  مجمع عمومى خواهد بود و اولين مديران شرکت را اولين  ـ   ۵    ـ ١ـ
مجمع عمومى انتخاب مى نمايد. مادام که مديران و بازرسان شرکت انتخاب نشده و قبولى خود را اعالم نداشته اند نمى توان شرکت را 

قطعاً تشکيل شده دانست. 
اشخاصى که به سمت مديريت انتخاب مى شوند دائمى نيستند و براى مدت محدودى تعيين مى شوند و مدت انتخاب آن ها هيچ 
وقت نبايد از دو سال تجاوز نمايد. هرگاه به موجب اساس نامه يا تصميم مجمع، مدت مديريت بيش از دو سال تعيين شود نسبت به  مازاد 

دو سال، اثر قانونى ندارد. 
شروط اصلى انتخاب مديران: 

١ــ مديران بايد از ميان شرکاى شرکت انتخاب شوند. بنابراين کسى که داراى سهمى در شرکت نباشد نمى تواند به سمت مديريت 
اشتغال يابد. 

٢ــ مدت خدمت آن ها به ميزانى خواهد بود که در اساس نامه معين شده است و حداکثر آن دو سال خواهد بود. چنانچه مجمع 
عمومى مايل به انتخاب مجدد آن ها بود براى مدتى که از دو سال تجاوز ننمايد آن ها را انتخاب مى نمايد. به  هرحال «انتخاب مجدد مديران 

بالمانع است.» 
٣ــ هيئت مديره يا هر يک از مديران قابل عزل هستند و هر گاه مجمع عمومى بخواهد مى تواند آن ها را معزول کند. 

٤ــ عده هيئت مديره در شرکت هاى سهامى عام نبايد کمتر از پنج نفر باشد ولى بيشتر از پنج نفر مثالً هفت يا نه يا يازده نفر (چون 
معموالً به علت جلوگيرى از اختالف رأى، عدهٔ هيئت مديره را فرد انتخاب مى نمايند) طبق مقررات اساس نامه مانعى ندارد. در شرکت هاى 

سهامى خاص، تعداد اعضاى هيئت مديره حداقل سه نفر است. 
اعضاى هيئت مديره بايد يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس را از اشخاص حقيقى، از بين خود انتخاب نمايند. اکثريت هيئت 

مديره مى توانند اشخاص مزبور را عزل و ديگرى را از بين خود انتخاب نمايند. 
ـ    حدود اختيارات مديران: هيئت مديره، براى اداره کردن و رسيدگى به امور عادى و جارى شرکت از قبيل خريد  ـ    ۵      ـ ۲ـ
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و فروش، اجاره محل، استخدام کارمندان جديد، طرح دعوى، دفاع از حقوق شرکت، امضاى مراسالت و اوراق تجارتى و امثال 
آن داراى اختيار است. 

 
٦ ــ بازرسان شرکت 

براى نظارت بر اعمال مديران شرکت و اطالع مجمع عمومى از اوضاع و احوال آن، هر شرکت سهامى بايد داراى بازرسانى باشد 
که انتخاب آنان از طرف مجمع عمومى صورت مى گيرد و مدت مأموريت آن ها يک سال است. بنابراين، يکى از وظايف مجمع عمومى 

ساالنه، انتخاب بازرسان است. 
۱ــ۶   ــ حدود اختيارات بازرسان: بازرسان نمى توانند مستقالً در شرکت عمل نمايند و يا مانع کار مديران باشند ولى حق 
دربارٔه صحت و درستى صورت دارايى و  نمايند.  دارند به دفاتر و سوابق شرکت مراجعه نموده اوضاع و احوال شرکت را بررسى 
صورتحساب دورٔه عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اى که مديران براى تسليم به مجمع عمومى تهيه مى کنند و نيز دربارٔه صحت 
طبق  سهام،  صاحبان  حقوق  که  کنند  حاصل  اطمينان  بايد  کرده،  اظهارنظر  مى گذارند  عمومى  مجمع  اختيار  در  مديران  که  اطالعاتى 

اساس نامه يکسان رعايت شده است. 
طبق قانون تجارت، بازرسان مکلف اند «هرگونه تخلف يا تقصيرى را که در امور شرکت از ناحيه مديران يا مديرعامل مشاهده 
کنند به اولين مجمع عمومى اطالع دهند. در صورتى که ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمى مطلع شوند بايد به مراجع قضايى 

صالحيت دار اعالم نموده، نيز، جريان را به اولين مجمع عمومى گزارش دهند.» 
و  ترازنامه  به  نسبت  تصميم  اخذ  عمومى،  مجمع  در  شرکت  بازرسان  يا  بازرس  گزارش  قرائت  تجارت «بدون  قانون  به موجب 
حساب سود و زيان مالى معتبر نخواهد بود» و در صورتى که مجمع عمومى، بدون دريافت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت صورت 
دارايى و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت را مورد تصويب قرار دهد، اين تصويب به هيچ وجه اثر قانونى ندارد و از درجٔه اعتبار 

ساقط است. 
 

مطالعه آزاد

٧ــ ترازنامه 
هيئت مديرٔه شرکت سهامى، در درجٔه اول مسئول صحت حساب هاى شرکت و تهئه ترازنامه در آخر هر سال مالى است. 

بنابراين قانون تجارت، در اين باره وظايفى را به شرح زير براى آن ها تعيين نموده است: 
١ــ هيئت مديره شرکت بايد پس از انقضاى سال مالى، صورت دارايى و ديون شرکت را در پايان هر سال و همچنين ترازنامه 
و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمٔه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شرکت، طى سال مالى مزبور 

تنظيم کند. 
٢ــ اسنادى که به  شرح فوق تهيه مى شود بايد اقالً بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومى عادى ساالنه شرکت 

در اختيار بازرسان گذارده شود تا فرصت داشته باشند که بيالن سود و زيان را بررسى و امضا کنند. 
٣ــ براى اين که در ارزيابى اموال منقول و غيرمنقول روش هاى غيرمتعارفى وجود نداشته باشد، قانون مقرر داشته «در 
تنظيم حساب عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شرکت، بايد همان شکل و روش هاى ارزيابى که در سال مالى قبل از آن 
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به کار رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتى که تغييرى در شکل و روش هاى ارزيابى سال قبل از آن مورد نظر باشد 
بايد اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزيابى تنظيم گردد تا مجمع عمومى با مالحظه آن ها و با توجه به گزارش هيئت 

مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادى تصميم بگيرند.» 
٤ــ قانون تصريح دارد که «در ترازنامه بايد استهالک اموال و اندوخته هاى الزم در نظر گرفته شود ولو اين که پس از 

وضع استهالک و اندوخته ها، سود قابل تقسيم، باقى نماند يا کافى نباشد.» 
٥  ــ «تعهداتى که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.» 

٦  ــ در اولين ترازنامه شرکت بخشى از «هزينه تأسيس شرکت با توجه به قانون ماليات هاى مستقيم، بايد قبل از تقسيم 
هرگونه سود، مستهلک شود.» 

٧ــ در ترازنامه ها «هزينه هاى افزايش سرمايه بايد حداکثر تا پنج سال از تاريخى که اين گونه هزينه ها به عمل مى آيد مستهلک 
شود» ولى اجازه داده شده «در صورتى که سهام جديدى که در نتيجٔه افزايش سرمايه صادر مى شود به قيمتى بيش از مبلغ اسمى 

فروخته شده باشد، هزينه هاى افزايش سرمايه را از محل اين اضافه ارزش مستهلک نمود.» 

ـ   سود و زيان  ٨      ـ
قانون تجارت در مورد تعريف سود شرکت مقرر داشته «سود خالص شرکت در هر سال مالى عبارت است از درآمد 

حاصل در همان سال مالى منهاى کلئه هزينه ها و استهالک و ذخيره ها.» که اين سود را «سود حسابدارى» مى نامند. 
مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسيم نيست. به شرحى که قبالً گفته شد اندوختٔه قانونى بايد کسر شود. بنابراين، در 

قانون تجارت قيد شده است که دو نوع حساب زير بايد از سود خالص کسر شود تا قابل تقسيم بين شرکا باشد: 
۱ــ کسر اندوخته قانونى به  اضافٔه هر نوع اندوخته اى که در اساس نامه ذکر شده يا مجمع عمومى فوق العاده تصميم گرفته 

باشد. 
۲ــ در صورتى که در سنوات قبل، زيانى متوجه شرکت شده است بايد از سود سال جارى کسر شود. 

هر تصميم که بدون رعايت اين دو موضوع گرفته شود باطل است و سودى که پس از وضع دو مورد فوق باقى مى ماند 
شرکاست. مشروط بر اين که «در هر حال پرداخت سود به  مديره قابل تقسيم بين  طبق تصميم مجمع عمومى به وسيله هيئت 

صاحبان سهام بايد ظرف ٨ ماه پس از تصميم مجمع عمومى راجع به تقسيم سود انجام گيرد.» 
در تقسيم سود، دو وظيفه براى هيئت مديرٔه شرکت مقرر گرديده است به شرح زير: 

الف) هرگاه مقرر شود از سود خالص سال مالى شرکت، پاداشى براى اعضاى هيأت مديره در نظر گرفته شود «به هيچ 
وجه نبايد در شرکت هاى سهامى عام از پنج درصد سود که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى شود و در شرکت هاى 
سهامى خاص، از ده درصد سودى که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى شود تجاوز کند. مقررات اساس نامه و هرگونه 

توضيحى که مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بالاثر است.» 
ب) در شرکت هاى سهامى عام هيئت مديره مکلف است به حساب هاى سود و زيان و ترازنامٔه شرکت، گزارش حسابداران 
رسمى (حسابداران قسم خورده) را نيز ضميمه کند. حسابداران رسمى بايد عالوه بر اظهارنظر در حساب هاى شرکت، گواهى 
نمايند که کليه دفاتر و اسناد و صورت هاى مالى شرکت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آن ها قرار گرفته است و حساب هاى 

سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيئت مديره، وضع مالى شرکت را به خوبى نشان مى دهد. 
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ـ   سود سهام  ٩  ـ
منظور از سود سهام، قسمتى از سود قابل تقسيم شرکت است که به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى صاحبان 
سود به نسبت مساوى به سهام تعلق مى گيرد، مگر اين که در اساس نامه در  سهام نقدًا بين سهامداران تقسيم مى شود. معموالً 

مورد تقسيم سود، امتياز خاصى براى گروهى از سهام منظور شده باشد. 

ـ   سود تقسيم نشده  ١٠ـ
همان طور که ذکر شد، ممکن است بخشى از سود ويژه در شرکت نگاهدارى و از تقسيم آن بين سهامداران خوددارى 
شود. سود تقسيم نشده به صورت يکى از انواع اندوخته ها يا مانده سود تخصيص نيافته (انباشته) در صورت هاى مالى ارائه 

مى شود. 

١١ــ اندوخته ها
آن بخش از سود را که به دليل الزام قانونى يا به اختيار صاحبان سهام، براى مقاصد خاص يا مصارف عمومى کنار 

گذارده مى شود «اندوخته» مى نامند. 
اندوخته ها به داليل زير ايجاد مى شوند: 
الف) الزام قانونى (مثل اندوخته قانونى) 

ب) براى مقاصد خاص (مثل اندوخته توسعه) 
ج) براى مصارف عمومى و احتياطى (اندوخته هاى عمومى و احتياطى) 

به دو گروه تقسيم مى شوند: «اندوخته هاى  از سوى ديگر، از نظر ضوابط بين المللى حسابدارى اندوخته ها نوعاً 
جارى» و «اندوخته هاى سرمايه اى». اندوخته هاى جارى را مى توان بين سهامداران تقسيم و يا از محل آن ها هزينه ها و 
زيان هاى پيش بينى نشده را تأمين کرد. ليکن، اندوخته هاى سرمايه اى را نمى توان به عنوان سود سهام بين صاحبان سهام 

تقسيم نمود.۱

ـ  انحالل و تصفيه شرکت  ١٢ـ
شرکت سهامى (اعم از عام يا خاص) در موارد زير منحل مى شود: 

ــ وقتى که شرکت، موضوعى را که براى آن تشکيل شده است انجام داده يا انجام آن ناممکن باشد. 
ــ در صورتى که شرکت براى مدت معين تشکيل گرديده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اين که، مدت مزبور قبل 

از انقضا، تمديد شده باشد. 
ــ در صورت ورشکستگى 

ــ در هر موقع که مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحالل بدهند 
١ــ طبق مادٔه ١٥٨ و ٢٤٠ قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمايه ممنوع شناخته شده است ليکن انتقال ساير اندوخته ها و نيز عوايد حاصله از اضافه ارزش 
سهام جديد به سرمائه شرکت و نيز تقسيم آنها بين صاحبان سهام مجاز اعالم گرديده است، مشروط بر آن که در تصميم مجمع عمومی صريحًا قيد شود که مبالغ موردنظر از کدام 

يک از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.
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ــ در صورت صدور حکم قطعى دادگاه
١ــ ۱۲ــ مدير تصفيه و وظايف او: امر تصفيه با مديران شرکت است مگر در اساس نامه يا مجمع عمومى ترتيب 

ديگرى مقرر شده باشد. 
هرگاه علت انحالل شرکت ورشکستگى باشد تابع مقررات قانون امور ورشکستگى است. 

هرگاه مدير تصفيه معين نشده باشد و يا اين که تعيين شده ولى به وظايف خود عمل ننمايد هر ذينفع مى تواند به دادگاه 
مراجعه کند و تعيين مدير تصفئه جديدى را از دادگاه بخواهد. 

از آن زمان که شرکت منحل مى شود، مديران، ديگر سمتى ندارند و چون ممکن است شرکت کارهاى ناتمامى داشته 
باشد، مطالبات و بدهکارى داشته يا اجناسى در انبار موجود باشد که بايد به فروش برسد و حتى ممکن است دعاوى در محاکم 
داشته باشد و از همه مهمتر اين که دارايى شرکت بايد بين سهامداران تقسيم شود از اين  رو، کسانى بايد وجود داشته باشند که 

اين امور را به انجام رسانند. اين اشخاص را «مديران تصفيه» مى گويند. 
٢ــ۱۲ــ تقسيم دارايى شرکت: آن قسمت از دارايى شرکت که در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان 
سهام به نسبت سهمى که دارند تقسيم مى شود، به  شرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل ديونى که هنوز موعد تأديه 
آن نرسيده است کنار گذارده شده باشد و پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأدئه کليه ديون، دارايى شرکت بدوًا به مصرف 
بازخريد مبلغ اسمى سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساس نامه شرکت و در صورتى که اساس نامه 

ساکت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم مى شود. 
مديران تصفيه مکلف اند ظرف يک ماه پس از ختم تصفيه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعالم دارند. 

مديران تصفيه بايد پس از اعالم ختم تصفيه، وجوه باقى مانده را در حساب مخصوص در نزد يکى از بانک هاى 
ايران توديع نموده، صورت اسامى بستانکاران و صاحبان سهامى را که حقوق خود را استيفا نکرده اند به بانک تسليم و 
مراتب را آگهى کنند تا اشخاص براى گرفتن طلب خود مراجعه نمايند. در صورتى که پس از ده سال از تاريخ انتشار 
آگهى ختم تصفيه مراجعه نکنند وجوه باقى مانده با اطالع دادستان محل، جزء اموال بالصاحب شناخته و به خزانه دولت 

منتقل خواهد شد. 

ـ  ٥  ــ انواع روش های انتشار سهام و ثبت آن در شرکت های سهامی ٦  ـ
در شرکت های سهامی انتشار سهام (عادی يا ممتاز) برای هر کدام از انواع سهام به صورت جداگانه  و طبق يکی از روش های 

زير صورت می پذيرد:
۱ــ انتشار سهام به صورت نقد

۲ــ انتشار سهام بر مبنای پذير ه نويسی  (تعهدی)
۳ــ انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی و يا انجام هزينه ها و خدمات

۴ــ انتشار سهام به صورت يکجا
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ـ  ٥  ــ انتشار سهام به صورت نقد ١ــ٦ ـ
در اين روش کل مبلغ سهام به صورت نقدی دريافت و اصل برگٔه سهام صادر می شود. انتشار سهام به صورت نقدی طبق يکی 

از حالت های زير انجام می شود:
ــ انتشار سهام معادل ارزش اسمی: در اين حالت به ازای کل مبالغ دريافت شده سهام صادر و در اختيار صاحبان سهام 

قرار داده می شود.

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک١

                 سرمايه ــ سهام عادی
                 سرمايه ــ سهام ممتاز

**
**
**

  ــ انتشار سهام به قيمتی بيشتر از ارزش اسمی: در اين روش به دليل وجود تقاضا برای سهام شرکت، ممکن است شرکت 
سهام را به ارزشی باالتر از ارزش، ارزش اسمی آن به فروش برساند و مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و وجوه دريافتی به حساب صرف 

سهام بستانکار می گردد. اين حساب قسمتی از حقوق صاحبان سهام می باشد و باعث افزايش حقوق صاحبان سهام می گردد.

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک١

                 سرمايه ــ سهام عادی (سهام ممتاز)
                 صرف سهام عادی (ممتاز)

**
**
**

ــ انتشار سهام به قيمتی کمتر از ارزش اسمی: اگر سهام به قيمتی کمتر از ارزش اسمی آن به فروش برسد، مابه التفاوت 
در  کاهش دهنده  عامل  يک  به عنوان  حساب  اين  می گردد.  منظور  سهام  کسر  حساب  بدهکار  به  دريافتی  مبالغ  و  سهام  اسمی  ارزش 
حقوق صاحبان سهام محسوب می گردد. ولی طبق قوانين ايران هيچ شرکتی مجاز به فروش سهام خود به کمتر از مبلغ ارزش اسمی 

آن نمی باشد.
مثال نمونه ۱: شرکت سهامی عام آزادگان دارای ۵/۰۰۰ سهم عادی با نام ۱/۰۰۰ ريالی و ۳/۰۰۰ سهم ممتاز ۸ درصد 

۱/۰۰۰ ريالی می باشد، و کليه سهام خود را به صورت زير به فروش می رساند:
در تاريخ ۱۰/۱۵ ــ فروش ۲/۰۰۰ سهم عادی و ۱/۰۰۰ سهم ممتاز به ارزش اسمی سهام به صورت نقد.

در تاريخ ۱۱/۱۸ ــ فروش باقی مانده سهام عادی به ارزش هر سهم ۱/۵۰۰ ريال و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١/٣۰۰ ريال 
به صورت نقد.
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دفتر روزنامه شرکت سهامی عام آزادگان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

١ /١٥

١١/١٨

موجودی نقد ــ بانک
                 سرمايه ــ سهام عادی
                 سرمايه ــ سهام ممتاز

   موجودی نقد ــ بانک
               سرمايه ــ سهام عادی
               صرف سهام عادی

               سرمايه ــ سهام ممتاز
               صرف سهام ممتاز

٣/ /

٧/١ /

٢/ /
١/ /

٣/ /
١/٥ /
٢/ /
٦ /

محاسبات:
۱ ۱) تاريخ ۱۵/

۲/ *۱/ = ۲/ / سهام عادی   
۱/ *۱/ =۱/ / سهام ممتاز   
(۵/ -۲/ )*۱/۵ =۴/۵ / دريافتی بابت سهام عادی  ۲) تاريخ ۱۱/۱۸ 
(۵/ -۲/ )*۱/ =۳/ / ارزش اسمی سهام عادی   
۴/۵ / -۳/ /  =۱/۵ / صرف سهام عادی   
(۳/ -۱/ )*۱/۳ =۲/۶ / دريافتی بابت سهام ممتاز   
(۳/ -۱/ )*۱/ =۲/ / ارزش اسمی سهام ممتاز   
۲/۶ / -۲/ / =۶ / صرف سهام ممتاز   

ـ  ٥  ــ انتشار سهام بر مبنای پذيره نويسی (تعهدی) ٢ــ٦ ـ
در بسياری از مواقع فروش سهام به صورت  پذيره نويسی (تعهدی) انجام می پذيرد. در اين حالت صاحبان سهام (اعم از مؤسسان 
و پذيره نويسان) هنگام خريد سهام مبلغی از ارزش سهام (حداقل ۳۵٪) را پرداخته و مابقی را تعهد می نمايند در آينده (حداکثر تا مدت 
زمان ۵ سال) و يا تا زمانی که هيئت مديره اعالم می نمايد را پرداخت نمايند. در اين صورت وجوه نقد و يا دارايی های غير نقد که ارزش 
آن به تأييد کارشناس رسمی رسيده باشد بدهکار و تعهد صاحبان سهام معادل مابقی مبلغ سهام بدهکار و سهام عادی يا سهام ممتاز تعهد 
شده بستانکار می گردد طبيعی است که اگر سهام به ارزش بيشتر از ارزش اسمی فروخته شود مابه التفاوت محاسبه شده و به حساب 

صرف سهام عادی (ممتاز) بستانکار می گردد.
دفاتر آماری مؤسسان (شرکت سهامی عام در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک (شرکت درشرف تأسيس)١

دارايی های غير نقد (به تفکيک)
تعهد صاحبان سهام

                 سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده
                 صرف سهام عادی (ممتاز)

**
**
**

**
**



١٠٩

ــ مطالبۀ مبلغ تعهد شده سهام: طبق اساس نامه شرکت، مديران شرکت هنگامی که قصد داشته باشند مبلغ تعهد شده را از 
صاحبان سهام مطالبه نمايند با تعيين مدت زمان قانونی در روزنامه رسمی شرکت اعالم آگهی نموده و موضوع را به اطالع کليه صاحبان 

سهام می رسانند و در اين صورت ممکن است که يکی از دو حالت زير به وجود آيد:
۱ــ پرداخت کل مبلغ تعهد شده توسط صاحبان سهام: در اين حالت صاحبان سهام تمامی مبلغ تعهد شده را به حساب 

بانکی شرکت واريز نموده که ثبت آن به صورت زير است:

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک

                 تعهد صاحبان سهام
**

**

۲ــ خودداری صاحبان سهام از پرداخت مبالغ تعهد شده: چنانچه بعضی از صاحبان سهام در مهلت مقرر تعهدات خود 
را پرداخت ننمايند شرکت پس از خاتمه مهلت زمانی مقرر اقدام به فروش سهام اين سهام داران در بورس اوراق بهادار (در صورتی 
که سهام شرکت در بورس پذيرفته شده باشد) و يا از طريق مزايده می نمايد و مخارج فروش مجدد سهام را از آن کسر نموده و باقی مانده 

مبلغ (در صورت وجود) به سهام داران قبلی پرداخت می گردد. که ثبت های آن به قرار زير است:

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

موجودی نقد ــ بانک
                 تعهد صاحبان سهام

                 حساب های پرداختنی (سهام داران)
بابت فروش مجدد سهام پرداخت نشده

حساب های پرداختنی (سهام داران)
                موجودی نقد ــ بانک

بابت پرداخت مخارج فروش مجدد سهام
حساب های پرداختنی (سهام داران)
                موجودی نقد ــ بانک

بابت پرداخت و تسويه حساب با سهام داران قبلی

**

**

**

**
**

**

**

هيچگونه  بابت  نمود و از اين  دريافت  سهام را  مربوط به  کلئه وجوه  سهامی  شرکت  سهام: پس از آن که  اوراق  صدور  ــ 
مطالباتی از صاحبان سهام نداشته باشد، نسبت به ابطال گواهينامه موقت سهام اقدام نموده و سپس برگه (اوراق) سهام را انتشار داده 

و در اختيار سهام داران قرار می دهد.



١١٠

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده

                 سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز)
بابت صدور اوراق سهام

**
**

تذکر۱: حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده در قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه گزارش می گردد.
تذکر ۲: مانده حساب تعهد صاحبان سهام به عنوان يک حساب کاهنده سرمايه در قسمت حقوق صاحبان سهام قرار گرفته و 

پس از کسر از حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده، ميزان سرمايه پرداخت شده را نشان می دهد.
جريمه  عنوان  تحت  رقمی  سهام  اين  مجدد  فروش  يا  و  سهام  صاحبان  تعهدات  وصول  هنگام  منابع  از  بسياری  در   :۳ تذکر 
(خسارت) دير کرد را محاسبه و از حساب سهام داران قبلی برداشت می نمايند، که اين رقم طبق موازين بانکداری اسالمی غيرمجاز 

(غيرشرعی) شناخته شده و معموالً در ايران استفاده نمی گردد.
مثال نمونه۲: شرکت سهامی خاص ايرانيان در تاريخ ۸۸/۳/۱ با سرمايه ای معادل ۱۰۰/۰۰۰ سهم عادی ۱/۰۰۰ ريالی تشکيل 

و مؤسسان فعاليت های زير را انجام می دهند:
۳/۱ مؤسسان شرکت معادل ۴۰٪ سهام شرکت را به ارزش هر سهم ۱/۰۰۰ ريال خريداری و آن را به صورت نقد به حساب 

بانک شرکت در شرف تأسيس واريز نمودند و مابقی در تعهد آنان است.
۳/۵ــ يکی از مؤسسان به نام اکبری مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مخارج آگهی و تنظيم اساس نامه شرکت را پرداخت نمود.

۵/۱   ــ پس از تصويب اساس نامه شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و انتخاب مديران و اعضای هيئت مديره و معرفی امضاهای 
مجاز به اداره ثبت شرکت ها شرکت به طور رسمی به ثبت رسيد.

۵/۱۰ ــ بدهی شرکت بابت تأسيس شرکت پرداخت گرديد.
۷/۱ ــ با توجه به شرايط فروش سهام به کلئه سهام داران اعالم شده بود که تعهدات خود را حداکثر تا تاريخ ۸۸/۷/۱ پرداخت 
نمايند در غيراين صورت شرکت اقدام به فروش سهام آنان می نمايد. در اين تاريخ مالکان ۸۰/۰۰۰ سهم تعهدات خود را پرداخت 

نمودند.
۷/۱۵ ــ شرکت سهام آن دسته از سهام دارانی که تعهد خود را پرداخت ننموده اند را از طريق مزايده به بهای هر سهم ۱/۰۵۰ 
ريال نقد به فروش رسانده و پس از کسر مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مخارج فروش مجدد سهام مابقی را به حساب سهام داران قبلی 

منظور نمود.
۹/۱ ــ سهام داران قبلی با مراجعه به شرکت چکی معادل طلبشان وصول و تسويه حساب نمودند.

مطلوبست: 
۱ــ ثبت رويدادها در دفاتر آماری مؤسسان
۲ــ ثبت رويدادها در دفاتر رسمی شرکت



١١١

دفاتر آماری مؤسسان شرکت سهامی خاص ايرانيان (در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٣/١

٣/٥

٥/١

موجودی نقد ــ بانک (شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام

                  سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده    
هزينه های تأسيس

حساب های پرداختنی (اکبری)
سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
حساب های پرداختنی (اکبری)

                  موجودی نقد
                  حساب تعهد صاحبان سهام

                  هزينه های تأسيس
بابت بستن دفاتر آماری مؤسسان

٤ / /
٦ / /

٥/ /

١ / /
٥/ /

١ / /

٥/ /

٤ / /
٦ / /
٥/ /

دفاتر قانونی شرکت سهامی خاص ايرانيان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٥/١

٥/١

٧/١

٧/١٥

٧/١٥

٧/١٥

٩/١

حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

                     حساب های پرداختنی (اکبری)
                     حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

حساب های پرداختنی (اکبری)
                     موجودی نقد ــ بانک

حساب موجودی نقد ــ بانک
                     حساب تعهد صاحبان سهام

حساب موجودی نقدی ــ بانک
                      حساب تعهد صاحبان سهام

                      حساب های پرداختنی (سهام داران)
حساب های پرداختنی (سهام داران)

                     حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                     حساب سرمايه ــ سهام عادی
حساب های پرداختنی (سهام داران)

                     حساب موجودی نقد ــ بانک

٤ / /
٦ / /
٥/ /

٥/ /

٤٨/ /

٢١/ /

٢/ /

١ / /

٧/ /

٥/ /
١ / /

٥/ /

٤٨/ /

١٢/ /
٩/ /

٢/ /

١ / /

٧/ /

۱ /  - ۸ /  = ۲ / تعداد سهام پرداخت نشده  محاسبات رديف ۴ تاريخ ۷/۱۵ 
۲ /  * ۱/ ۵ =۲۱/ / دريافتی بابت فروش مجدد سهام   

مثال نمونه ۳: شرکت سهامی عام آزادگان در تاريخ ۸۹/۲/۱ با سرمايه ای شامل ۲۰۰/۰۰۰ سهم عادی با نام ۱/۰۰۰ ريالی 
تشکيل و مؤسسان ۲۰٪ سرمايه را تعهد و ۳۵٪ آن را نقد به حساب بانک شرکت واريز می نمايند. 



١١٢

۲/۱۸ ــ يکی از مؤسسان بنام آقای محسنی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه های تأسيس شرکت پرداخت نمود.
۲/۲۵ ــ باقی مانده سهام شرکت از طريق پذيره نويسی به مبلغ هر سهم ۱/۴۰۰ ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان ۳۵٪ بهای 
سهام را به حساب بانکی شرکت واريز و همچنين شرکت به سهام داران مهلت داد تا تاريخ ۵/۱ نسبت به پرداخت مبلغ باقی مانده سهام 

خود اقدام نمايند.
۳/۱۵ ــ با تشکيل مجمع عمومی مؤسس و تصويب اساس نامه و انتخاب اعضای هيئت مديره و مديرعامل و معرفی اشخاص 

مجاز به اداره ثبت شرکت ها، شرکت بطور رسمی به ثبت رسيد.
۴/۲۰ ــ بدهی شرکت به آقای محسنی پرداخت شد.

۵/۱ ــ همگی سهام داران و مؤسسان به استثنای آقای کمالی که دارای ۲۰/۰۰۰ سهم پذيره نويسی شده بود بدهی خود را به 
شرکت پرداخت نمودند.

ـ با توجه به شرايط پذيره نويسی، سهام آقای کمالی که به تعهدات خود عمل ننموده بود به بهای هر سهم ۱/٢۰۰ ريال فروخته  ۶/۱ـ 
شده و مخارج فروش مجدد سهام به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت گرديد.

۶/۱۸ ــ طلب آقای کمالی به ايشان پرداخت گرديد.
۶/۳۰ ــ اوراق سهام صادر و به سهام داران تحويل گرديد.

مطلوبست :
۱ــ ثبت رويدادهای فوق در دفاتر آماری مؤسسان
۲ــ ثبت رويدادهای فوق در دفاتر رسمی شرکت

۳ــ تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در تاريخ های ۳/۱۵ و ۶/۳۰
دفاتر آماری مؤسسان شرکت سهامی عام آزادگان (در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٢/١

٢/١٨

٢/٢٥

٣/١٥

حساب موجودی نقد ــ بانک (شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام

                    حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
حساب هزينه های تأسيس

                    حساب های پرداختنی (محسنی)
ـ  بانک (شرکت در شرف تأسيس) حساب موجودی نقد ـ

حساب تعهد صاحبان سهام
                    حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                    حساب صرف سهام عادی
حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

حساب صرف سهام عادی
حساب های پرداختنی (محسنی)

حساب موجودی نقد ــ بانک(شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

١٤/ /
٢٦/ /

١ / /

٧٨/٤ /
١٤٥/٦ /

٢ / /
٦٤/ /
١ / /

٤ / /

١ / /

١٦ / /
٦٤/ /

٩٢/٤ /
١٧١/٦ /
١ / /



١١٣

محاسبات رديف ۳ ــ تاريخ ۲/۲۵
۲ / * ٪۸  = ۱۶ / سهام واگذار شده به پذيره نويسان   
۱۶ /  * ۱/۴  * ٪۳۵ = ۷۸/۴ / مبلغ نقد واريز شده   
۱۶ / *۱/۴ * ٪۶۵=۱۴۵/۶ / مبلغ تعهد صاحبان سهام پذيره نويسی شده   
۱۶ / *۱/  = ۱۶ / / سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده   
۱۶ /  * (۱/۴ -۱/ )= ۶۴/ / صرف سهام عادی   

قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تاريخ ۸۹/۳/۱۵
۲ / / سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده 
۶۴/ / صرف سهام عادی 
۲۶۴/ / جمع 

(۱۷۱/۶ / ) کسر شود: تعهد صاحبان سهام 
۹۲/۴ / جمع سرمايه پرداخت شده 

                                                                                  
دفاتر رسمی شرکت سهامی عام آزادگان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٣/١٥

٤/٢

٥/١

٦/١

٦/١

٦/١٨

٦/٣

حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

                       حساب های پرداختنی (محسنی)
                      حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                      حساب صرف سهام عادی
حساب های پرداختنی (محسنی)

                      حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب موجودی نقد ــ بانک

                      حساب تعهد صاحبان سهام
حساب موجودی نقد ــ بانک

                      حساب تعهد صاحبان سهام
                      حساب های پرداختنی (کمالی)

حساب های پرداختنی (کمالی)
                      حساب موجودی نقد ــ بانک

حساب های پرداختنی (کمالی)
                      حساب موجودی نقد ــ بانک

حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
                      حساب سرمايه ــ سهام عادی

٩٢/٤ /
١٧١/٦ /
١ / /

١ / /

١٥٣/٤ /

٢٤/ /

٢/٥ /

٣/٣ /

٢ / /

١ / /
٢ / /
٦٤/ /

١ / /

١٥٣/٤ /

١٨/٢ /
٥/٨ /

٢/٥ /

٣/٣ /

٢ / /



١١٤

محاسبات الزم:
۲ / *۱/۴ *۶۵٪=۱۸/۲ / سهم تعهد پرداخت نشده کمالی   رديف ۳ــ تاريخ ۵/۱ 
۱۷۱/۶ /  - ۱۸/۲ /  = ۱۵۳/۴ / تعهدات پرداخت شده صاحبان سهام   
۲ / *۱/٢ =۲۴/ / دريافتی بابت فروش مجدد سهام  رديف ۳ ــ تاريخ ۶/۱ 
۲۴/ /  - ۱۸/۲ /  = ۵/۸ / بدهی شرکت به کمالی   

۸۹/۶/۳ قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تاريخ 
۲ / / سرمايه ــ سهام عادی 
۶۴/ / صرف سهام عادی 
۲۶۴/ / جمع سرمايه پرداخت شده 
                                                                           

ـ  ٥  ــ انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی ٣ــ٦ ـ
در بعضی از موارد ممکن است که شرکت سهامی، در مقابل دريافت دارايی های غيرنقدی مانند زمين، ساختمان، ماشين آالت 
و … و يا خدمات دريافت شده مثل هزينه های حقوقی۱، هزينه های تأسيس شرکت و … سهام ارايه نمايد. در اين صورت بايد ارزش 
منصفانه (متعارف) سهام در بازار و يا ارزش منصفانه (متعارف) دارايی غيرنقدی هر کدام که قابليت استناد و اتکای بيشتری داشته باشد 
جهت ثبت در دفاتر مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه ارزش هيچکدام از سهام يا دارايی غيرنقد در دسترس نبود بايد از نظر کارشناس 
رسمی دادگستری استفاده نمود. در هر صورت هزينه ها يا دارايی غيرنقد براساس ارزش بدست آمده بدهکار و سهام عادی (ممتاز) 

براساس ارزش اسمی بستانکار می گردد و مابه التفاوت اين قيمت ها به حساب صرف سهام عادی (ممتاز) برده می شود.
تذکر مهم: چنانچه ارزش متعارف سهام و ارزش متعارف دارايی غيرنقد هر دو قابل استناد و در دسترس باشد ارزش متعارف 

سهام صادر شده مورد قبول و مستندتر می باشد.
دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
حساب دارايی غيرنقدی

                 حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز)
                 حساب صرف سهام عادی (ممتاز)

بابت واگذاری سهام در ازای دارايی

**
**
**

دفتری  ارزش  به  ساختمانی  تحصيل  جهت  را  خود  ريالی   ۱۰/۰۰۰ عادی  سهم   ۳۰۰۰ آذر  سهامی  شرکت   نمونه۴:  مثال 
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر نمود.

مطلوبست: ثبت رويداد فوق: هر يک از مفروضات زير:
۱ــ ارزش بازار هر سهم ۱۲/۵۰۰ ريال ولی ارزش متعارف ساختمان در دست نيست.

۲ــ ارزش بازار ساختمان ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال ولی ارزش متعارف سهام در دست نيست.
١ــ هزينه های حقوقی مانند مخارج تنظيم قانونی اساس نامه که در دفاتر وکالت انجام می گيرد.
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۳ــ ارزش بازار هر سهم ۱۳/۰۰۰ ريال و ارزش متعارف ساختمان ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال است.
۴ــ ارزش بازار هر سهم و ارزش متعارف ساختمان در دست نبوده ولی کارشناس رسمی ساختمان را به مبلغ ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ 

ريال ارزيابی نموده است.

فرض ۱                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٧/٥ /
٣ / /
٧/٥ /

فرض ۲                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٤٤/ /
٣ / /
١٤/ /

فرض ۳                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٩/ /
٣ / /
٩/ /

فرض ۴                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٥/٥ /
٣ / /
٥/٥ /

ـ  ٥  ــ انتشار سهام به صورت يکجا ٤ــ٦ ـ
در بعضی از موارد ممکن است شرکت ترکيبی از سهام مختلف خود را (معموالً عادی و ممتاز) در ازای مبلغی مشخص بطور 
يکجا واگذار نمايد. که در اين صورت بايد با روش های مختلف ارزش هر نوع سهام را مشخص و ميزان صرف يا کسر آن را نيز تعيين 

و سپس ثبت کرد (نحوه ثبت و محاسبات مربوط در مقاطع تحصيلی باالتر توضيح داده می شود).
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پرسش

 ١ــ انواع شرکت هاى سهامى را نام ببريد. حداقل سرمايه در هر يک از انواع شرکت هاى سهامى چه مبلغى 
است؟ 

٢ــ تفاوت هاى اساسى بين شرکت سهامى عام و شرکت سهامى خاص را نام ببريد. 
٣ــ امتياز سهام ممتاز نسبت به سهام عادى در چه مواردى مى تواند باشد؟ 

٤ــ در صورت مطالبه تعهد صاحبان سهام در شرکت هاى سهامى عام، آيا پرداخت آن به صورت غيرنقد ممکن 
است؟ 

٥ ــ حداقل  و حداکثر ارزش هر سهم در شرکت های سهامی عام چه ميزان است و حداقل تعداد سهام چند 
سهم است؟ 

اعضا  مجدد  انتخاب  آيا  انتخاب مى شوند؟  سال  چند  براى  حداکثر  سهامى،  شرکت  مديره  هيئت  اعضاى  ٦ ــ 
براى دوره هاى بعد مجاز است؟ 

٧ــ ارزش اسمى سهم، ارزش دفترى سهم و ارزش روز سهم را تعريف کنيد. 
٨ ــ انواع مجامع عمومى را در شرکت هاى سهامى نام ببريد. 

٩ــ سهام بانام و سهام بى نام را تعريف کنيد. 
١٠ــ آيا پرداخت هزينه هاى قبل از تأسيس شرکت از سوى سهامداران مؤسس مجاز است؟ 

١١ــ طبق قانون تجارت، همه ساله چند درصد از سود خالص مى بايست بابت اندوختٔه قانونى تخصيص داده 
شود؟ 

١٢ــ طبق قانون تجارت، تخصيص سود به اندوختٔه قانونى تا چه موقع ادامه مى يابد؟ 
١٣ــ آيا مى توان عالوه بر اندوخته قانونى، اندوخته هاى عمومى ديگرى نيز نگهدارى نمود؟ 

١٤ــ مهم ترين داليل مربوط به لزوم افزايش سرمايه را نام ببريد. 
١٥ــ روش هاى افزايش سرمايه در شرکت هاى سهامى را نام ببريد. 
١٦ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جايزه را توضيح دهيد. 

١٧ــ مهمترين داليل مربوط به تقليل سرمايه در شرکت هاى سهامى را نام ببريد. 
١٨ــ روش هاى تقليل سرمايه کدام اند؟ 

١٩ــ چرا اغلب مؤسسات بزرگ به صورت شرکت هاى سهامى تأسيس مى شوند؟ 
٢٠ــ چه فرقى بين حقوق صاحبان سرمايه در مؤسسات تک مالکى، شرکت هاى تضامنى و شرکت هاى سهامى 

از چشم اندازهاى زير وجود دارد؟ 
الف) ماهيت 

ب) ميزان مسئوليت صاحبان سرمايه 
ج) ارائٔه صورت هاى مالى 

٢١ــ حساب سود تقسيم نشده يک شرکت سهامى در آغاز سال داراى ماندٔه بستانکارى به مبلغ ٦/٠٠٠/٠٠٠  ريال 
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است. طى سال، مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال در بستانکار اين حساب ثبت شده است. 
الف) ماهيت مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال فوق چيست؟ 

ب) مانده حساب سود تقسيم نشده در پايان سال نشان دهندٔه چيست؟ 
٢٢ــ از دو شرکت سهامى که همزمان تأسيس شده اند و در يک رشته فعاليت مى کنند، يکى سهام عادى با ارزش 
اسمى ٥/٠٠٠ ريال و ديگرى سهام عادى با ارزش اسمى ١٠/٠٠٠ ريال منتشر کرده است. آيا تفاوت ارزش اسمى 

سهام مى تواند دليل ارجحيت سرمايه گذارى در يکى از دو شرکت باشد؟ 
٢٣ــ موارد تفاوت بين سهام عادى و سهام ممتاز را شرح دهيد. 

٢٤ــ سود انباشته چه تأثيرى بر حقوق صاحبان سهام دارد؟ 
٢٥ــ آيا ممکن است سهام يک شرکت سهامى به قيمتى متفاوت با ارزش اسمى آن ها به فروش رسد؟ در اين 

صورت، چه عواملى بر قيمت سهام مذکور مؤثّر است؟ 
٢٦ــ در يک شرکت سهامى خاص تازه تأسيس، تعداد ٧٠٠ سهم ممتاز به ارزش اسمى هر سهم ١٠/٠٠٠ ريال 
در ازاى يک قطعه زمين اختصاص يافته است. با فرض اين که قيمت کارشناسى شده زمين مزبور ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 

ارزش روز آن ٧/٧٠٠/٠٠٠ ريال باشد به نظر شما زمين مذکور بايد به چه بهايى در دفاتر ثبت گردد؟ توضيح دهيد. 
٢٧ــ شرکتى سهام خود را با صرف منتشر کرده است. به نظر شما آيا صرف سهام در بين سهامداران به طور 

نقد، قابل تقسيم است؟ توضيح دهيد. 
٢٨ــ چه نوع هزينه هايى به حساب هزينٔه تأسيس منظور مى شود؟ 

 

 ١ــ مانده کدام يک از حساب هاى زير امکان دارد که بدهکار شود؟ 
الف) سود سهام پيشنهادى  ج) ذخيرٔه ماليات

د) اندوخته ها ب) سود و زيان انباشته 
٢ــ يک شرکت سهامى در ٢/٢٠/  **١٣ تأسيس شده است و به موجب اساس نامه، ١٥٠٠ سهم عادى به ارزش 
اسمى ١/٠٠٠ ريال دارد. اگر هر سهم شرکت به قيمت ١/٢٠٠ ريال فروخته شود مابه التفاوت کدام حساب بستانکار 

مى شود؟ 
ج) صندوق ١/٨٠٠/٠٠٠ ريال  الف) صرف سهام ٣٠٠/٠٠٠ ريال  
ب) سهام سرمايه ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال  د) کسر سهام ٣٠٠/٠٠٠ ريال 

 ٣ــ در سؤال فوق، سهام عادى به چه مبلغى بستانکار مى شود؟ 
ج)١/٨٠٠/٠٠٠ ريال  الف)٤٠٠/٠٠٠ ريال  
ب) ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال  د) ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال 

پرسش های چهار گزينه ای
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 ٤   ــ شرکت سهامى روناک، در تاريخ ٣/٢٠/  **١٣ تأسيس شده است. سرمائه اين شرکت مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠  
ريال شامل ١٠/٠٠٠ سهم عادى به ارزش اسمى ١/٠٠٠ ريال مى باشد. هنگام تأسيس شرکت، ٣٥ درصد ارزش اسمى 

سهام، به طور نقد پرداخت شده است، حساب تعهد صاحبان سهام چه مبلغى بدهکار مى شود؟ 
الف) ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال  ج) ٦/٥٠٠/٠٠٠ ريال 

د) ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ب) ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  
 ٥  ــ کدام يک از موارد زير مفهوم شرکت سهامى را بيان مى کند؟ 

سهام   اسمى  مبلغ  به  محدود  سهام  دارندگان  مسئوليت  و  شده  تقسيم  سهام  به  آن  سرمائه  که  شرکتى ست  الف) 
آن ها ست. 

ب) شرکتى ست که سهام آن محدود به سود (زيان) انباشته است. 
ج) شرکتى ست که سهام آن محدود به صرف سهام عادى است. 

د) شرکتى ست که سهام آن محدود به صرف يا کسر سهام عادى ست. 
 ٦  ــ کدام يک از موارد زير مزاياى شرکت هاى سهامى را نشان مى دهد؟ 

الف) محدوديت مسئوليت سهامداران و تجمع سرمايه هاى کوچک 
ب) تعيين هيئت مديره و سهولت نقل و انتقال سهام 

ج) استمرار موجوديت 
د) هر سه مورد الف، ب و ج 

 ٧  ــ براى تأسيس شرکت هاى سهامى، کدام يک از مدارک زير بايد از سوى مؤّسسان تنظيم و تسليم ادارٔه ثبت 
شرکت ها شود؟ 

ج) تعهد خريد سهام  الف) ترازنامه  
ب) اساس نامه  د) صورت ريز دارايى ها 

٨   ــ در ترازنامٔه شرکت هاى سهامى، هزينه هاى تأسيس جزو کدام يک از عنوان هاى زير، طبقه بندى مى شود؟ 
ج) دارايى هاى جارى  الف) ساير دارايى ها 

د) دارايى هاى ثابت  ب) هزينه هاى جارى  
 ٩ــ سهامداران يک شرکت سهامى، کدام يک از حقوق زير را دارا هستند؟ 

الف) حق دريافت سهمى از سود شرکت و حق تقدم خريد سهام جديد 
ب) حق رأى براى انتخاب هيئت مديره 

ج) حق سهيم بودن در دارايى هاى شرکت هنگام انحالل 
د) هر سه مورد الف، ب و ج 

 ١٠ــ مهم ترين وظيفٔه هيئت مديرٔه شرکت هاى سهامى، کدام است؟ 
الف) انتخاب سهامداران  ج) افزايش توليد 

ب) حفظ منافع صاحبان سهام  د) تعيين حقوق کارکنان 
 ١١ــ کدام يک از موارد زير از منابع عمدٔه تأمين کننده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاى سهامى ست؟ 

الف) سرمايه گذارى سهامداران  ج) وام بانکى 
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ب) مانده سود (زيان) انباشته  د) موارد الف و ب 
 ١٢ــ هنگام انتشار سهام عادى و فروش آن به ارزش اسمى، کدام يک از حساب هاى زير بستانکار مى گردد؟ 

ج) سهام عادى  الف) صرف سهام  
د) موارد الف و ج  ب) کسر سهام  

 ١٣ــ مابه التفاوت فروش سهام به قيمتى بيشتر از ارزش اسمى، به بستانکار کدام يک از حساب هاى زير ثبت 
مى شود؟ 

الف) سهام سرمايه  ج) حقوق صاحبان سهام 
د) صرف سهام  ب) کسر سهام  

 ١٤ــ سود تضمين شدٔه سهام ممتاز، چگونه محاسبه و پرداخت مى شود؟ 
الف) به صورت درصدى از ارزش اسمى  ج) به نسبت سود سهام عادى 

د) به نسبت سود کل سهام  ب) به صورت درصدى از ارزش بازار 
١٥ــ ارزش دفترِى سهام عادى در شرکت هاى سهامى که فقط سهام عادى منتشر نموده اند، 

الف) از تقسيم دارايى ها به جمع تعداد سهام عادى به دست مى آيد. 
ب) از تقسيم سود انباشته به جمع تعداد سهام عادى حاصل مى شود.

ج) از تقسيم صرف سهام به جمع تعداد سهام عادى به دست مى آيد. 
د) از تقسيم حقوق صاحبان سهام به جمع تعداد سهام عادى، حاصل مى شود. 

١٦ــ تفاوت ترازنامه شرکت هاى سهامى با ترازنامه مؤّسسات تک مالکى و شرکت هاى تضامنى در کدام يک 
از موارد زير است؟ 

ج) سرمايه  الف) دارايى ها 
د) دارايى ها و بدهى هاى جارى ب) بدهى ها 

۱ــ شرکت سهامی آوا در تاريخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ با سرمايه ای معادل ۱۰/۰۰۰ سهم عادی ۱۰/۰۰۰ ريالی و ۵/۰۰۰ 
سهم ۸٪ ممتاز ۱۰/۰۰۰ ريالی تشکيل گرديده است.

مطلوبست: انجام ثبت های الزم و تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه باتوجه به مفروضات زير:
١ــ فروش سهام عادی و ممتاز به ارزش اسمی به صورت نقد

٢ــ فروش سهام عادی به مبلغ هر سهم ١٣/٠٠٠ ريال و سهام ممتاز به ارزش اسمی به صورت نقد
٣ــ فروش سهام عادی به ارزش اسمی و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١٠/٥٠٠ ريال به صورت نقد

٤ــ فروش سهام عادی به ارزش هر سهم ١٤/٠٠٠ ريال و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١١/٠٠٠ ريال به صورت 
نقد

٢ــ هيئت مؤسس شرکت در شرف تأسيس حسام، در اول مردادماه **  ١٣ تشکيل شد و در اين هيئت، در 

مسائل
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موارد زير توافق به  عمل آمد:
 ــ سرمائه شرکت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و منقسم به پنج هزار سهم ١٠/٠٠٠ ريالى باشد. 
ــ تعداد ٢٥٠٠ سهم از سهام شرکت متعلق به مؤسسان باشد و بقيه براى عموم عرضه شود. 

ــ از مبلغ اسمى هر سهم مبلغ ٦/٠٠٠ ريال تأديه شود و بقيه در تعهد صاحبان سهام باقى بماند. 
ــ مؤسسان در تاريخ ٥/٥/  **١٣ سرمايه قابل پرداخت سهم خود را به شرح زير تأديه نمودند: 

 ١/٢٠٠/٠٠٠ زمين 
 ٣/٠٠٠/٠٠٠ ساختمان 
 ٢/٢٠٠/٠٠٠ وسايط نقليه 
 ١/٩٠٠/٠٠٠ ماشين آالت 
 ٦/٧٠٠/٠٠٠ واريز وجه نقد به حساب بانک شرکت در شرف تأسيس 

 ــ پس از طى تشريفات قانونى، اعالمئه پذيره نويسى در تاريخ ٦/١/**  ١٣ براى عرضٔه سهام به عموم مردم،در 
يکى از روزنامه هاى کثيراالنتشار چاپ گرديد. 

ــ در تاريخ ٧/١٥/**  ١٣ هزينه هاى تأسيس به مبلغ ١٨٠/٠٠٠ ريال از سوى يکى از مؤسسان پرداخت گرديد. 
ــ در اول آبان ماه، مجمع عمومى مؤسس با احراز پذيره نويسى و انتخاب اولين مديران و بازرس قانونى تشکيل 

شرکت را تصويب نمود.
مطلوبست: ثبت عمليات تأسيس شرکت در دفاتر آماری مؤسسان و دفاتر رسمی شرکت.

٣ــ آقاى حيدرى به اتفاق چند تن از سرمايه گذاران ديگر، تصميم به تشکيل شرکت سهامى عام پارس نموده اند. 
سرمايه شرکت ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و منقسم به سهام ١/٠٠٠ ريالى است. 

مؤسسان ٢٥٪ از سهام شرکت را تعهد کرده و ٦٠٪ از سرمايه تعهد شده را به   شرح زير واريز نموده اند: 
 ١/٦٠٠/٠٠٠  زمين 
 ٢/٣٠٠/٠٠٠ ساختمان 
١/٥٠٠/٠٠٠ سرقفلى 
٤٠٠/٠٠٠ اثاثه ادارى 

 ٦/٢٠٠/٠٠٠ ـــــــــــــــــ   وجه نقد    
 ١٢/٠٠٠/٠٠٠   

(وجه نقد در تاريخ ١٧/١٥  **١٣ به حساب بانکى واريز شده و ارزش دارايى هاى ديگر نيز از سوى کارشناس 
رسمى در همين تاريخ، تأييد و تقويم گرديده است.) 

ــ در تاريخ ٨/١٥/  **١٣ اعالمئه پذيره نويسى نسبت به بقئه سرمايه، چاپ شد و در اختيار عموم قرار گرفت و 
هزينه هاى تأسيس شرکت، جمعاً به مبلغ ٣٢٠/٠٠٠ ريال از سوى يکى از مؤسسان پرداخت شد. 

ــ در اول آذرماه، مجمع عمومى مؤسس با احراز پذيره نويسى و انجام ساير تشريفات، تشکيل شرکت را تصويب نمود. 
مطلوبست: ثبت عمليات مذکور در دفاتر آماری مؤسسان و دفاتر رسمی شرکت

٤ــ شرکت سهامی خاص سرسبز با سرمايه ای معادل ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال مرکب از ٨/١٠٠٠ سهم ١٠٠٠ ريال 
تشکيل و رويدادهای زير انجام می شود.



١٢١

٥/١) مؤسسان ٤٠٪ از مبلغ سرمايه را به شرح زير تحويل شرکت می نمايند و مابقی سرمايه در تعهد آنان است:
ساختمان ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال. ماشين آالت ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال، اثاثه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال و مابقی به صورت 

نقد به حساب بانک شرکت در شرف تأسيس واريز می گردد.
٥/١٠) يکی از مؤسسان مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت مخارج تأسيس شرکت را پرداخت نمود.

٦/٣٠) با احراز پذيره نويسی توسط مؤسسان و تصويب اساس نامه و انتخاب اولين هيئت مديره و مديران شرکت 
و بازرسان شرکت فعاليت رسمی خود را آغاز می کند.

٧/١٤) هيئت مديره به تمامی صاحبان سهام اعالم می نمايد که آخرين مهلت پرداخت تعهدات ٩/١٥ بوده و تمامی 
صاحبان سهام مکلف به پرداخت تعهدات خود تا اين تاريخ می باشند.

٩/١٥) تمامی سهام داران به استثنای آقای اصغرزاده مالک ٦٠٠٠ سهم وجوه الزم را به حساب بانک شرکت 
واريز نمودند.

١١/١٥) شرکت سهام آقای اصغرزاده را پس از ارسال اخطار دوم و خاتمه زمان يکماهٔه آن به مبلغ هر سهم 
١٠٣٠ ريال از طريق مزايده بين مؤسسان به فروش رسانده و مخارج فروش سهام به مبلغ ٢٥٠/٠٠٠ ريال را پرداخت 

نموده و مابقی را به آقای اصغرزاده پرداخت می نمايد.
١١/١٥) اصل برگه سهام به سهام داران واگذار می گردد.

مطلوبست:
١) نسبت رويدادهای الزم در دفاتر آماری مؤسسان

٢)نسبت رويدادهای الزم در دفاتر رسمی شرکت سهامی خاص سرسبز
٥ ــ شرکت سهامی عام محسنين شامل ٦٠/٠٠٠ سهم عادی ١٠٠٠ ريالی است. مؤسسين ٣٠٪ سرمايه را در 
تاريخ ٨٨/٤/١ تعهد و ٤٠٪  آن را پس از ارزيابی به شرح زير واريز نمودند. موجودی نقد ــ بانک ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال، 

ساختمان ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و اثاثه ١/٧٠٠/٠٠٠ ريال و موجودی  کاال ٥٠٠/٠٠٠ ريال.
ـ باقی مانده سهام شرکت از طريق پذيره نويسی به مبلغ هر سهم ١/٢٠٠ ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان  ٨٨/٥/٢٠ـ 
٤٠٪ بهای سهام پذيره نويسی شده را نقد به حساب بانک شرکت واريز کردند. همچنين شرکت به کلئه سهام داران مهلت 

داد تا در مدت حداکثر ٢ ماهه نسبت به پرداخت باقی مانده تعهدات خود اقدام نمايند.
٨٨/٥/٢٥ ــ يکی از مؤسسان مخارج تأسيس شرکت به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال را پرداخت نمود.

٨٨/٦/١   ــ با معرفی اعضای هيئت مديره و مديرعامل به ادارٔه ثبت شرکت ها و تصويب اساس نامه، شرکت به طور 
رسمی تشکيل گرديد.

٨٨/٧/١٥   ــ بدهی شرکت بابت مخارج تأسيس پرداخت شد.
٨٨/٧/٢٠   ــ در تاريخ فوق کليه سهام داران به استثنای يکی از پذيره نويسان به نام آقای رحيمی، مالک ٥/٠٠٠ 

سهم، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و وجوه الزم را به حساب بانکی شرکت واريز نمودند.
٨٨/٨/٣٠   ــ با توجه به شرايط پذيره نويسی، شرکت سهام آقای رحيمی را که به تعهدات خود عمل نکرده بود، 
را به بهای هر سهم ١/١٠٠ ريال فروخته و پس از کسر مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال مخارج فروش سهام، مابقی مبلغ را به 

ايشان مسترد نمود.
٨٨/٨/٣٠   ــ اوراق سهام صادر و به سهام داران تحويل داده شد.



١٢٢

مطلوبست:
١ــ ثبت رويدادهای حسابداری تشکيل شرکت در دفاتر آماری مؤسسان و تنظيم ترازنامه در تاريخ ٨٨/٦/١

٢ــ ثبت رويدادهای حسابداری الزم در دفاتر رسمی شرکت 
٣ــ تنظيم ترازنامه شرکت به تاريخ ٨٨/٨/٣٠

تذکر: در ترازنامه قسمت حقوق صاحبان سهام نشان داده شود.
٦  ــ در تاريخ ٨٧/٢/٥ شرکت سهامی عام کسری با سرمايه ای مرکب از ١٠/٠٠٠ سهم عادی ١/٠٠٠ ريالی و 
٨/٠٠٠ سهم  ٧٪ ممتاز ١/٠٠٠ ريالی می باشد. مؤسسان حداقل قانونی سرمايه را تعهد و وجوه الزم را به صورت نقد 

به حساب بانک شرکت واريز نمودند.
٢/١٨ ــ باقيمانده سهام از طريق پذيره نويسی به ارزش هر سهم عادی ١/٤٠٠ ريال و هر سهم ممتاز ١/٢٠٠ 
ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان هم حداقل قانونی را پرداخت نمودند. طبق شرايط فروش سهام کليه پذيره نويسان 

و مؤسسان متعهد گرديدند که باقی مانده وجوه سهام را حداکثر تا مدت سه ماه پرداخت نمايند.
٣/٢٠ــ خانم بشيری يکی از مؤسسان مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت مخارج تأسيس شرکت را پرداخت نمود.

٣/٣٠ــ با تشکيل مجمع عمومی مؤسس و تصويب اساس نامه و انتخابات اعضای هيئت مديره و مديرعامل و 
معرفی آنان به اداره ثبت شرکت ها، شرکت به طور رسمی تشکيل گرديد.

٤/١٠ــ بدهی شرکت به خانم بشيری پرداخت گرديد.
٤/١٨ــ همگی سهام داران به استثنای يکی از پذيره نويسان به نام آقای رودکی که مالک ٥٪ سهام عادی و ممتاز 

شرکت است، تعهدات خود را به موقع پرداخت نمودند.
٥/٢٠  ــ شرکت پس از ارسال اخطار مجدد و عدم مراجعه آقای رودکی سهام مذکور را از طريق مزايده به ارزش 
هر سهم عادی ١/١٠٠ ريال و هر سهم ممتاز به ارزش اسمی به فروش رسانده و مخارج فروش آن به مبلغ ٥٠/٠٠٠ ريال 

را از آن کسر و مابقی مبلغ به ايشان پرداخت گرديد.
٥/٣٠  ــ شرکت اوراق سهام را صادر و به سهام داران تحويل نمود.

مطلوبست:
١ــ ثبت رويدادهای حسابداری در دفاتر آماری مؤسسان

٢ــ تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه مورخ ٨٧/٣/٣٠ 
٣ــ ثبت تشکيل رسمی شرکت و ساير رويدادهای مالی در دفاتر رسمی شرکت

٤ــ تنظيم ترازنامه شرکت به تاريخ ٨٨/٥/٣٠ ( با نمايش قسمت حقوق صاحبان سهام)
دستگاه             يک  تحصيل  جهت  را  خود  ريالی   ١/٠٠٠ عادی  سهم   ٢٠/٠٠٠ تعداد  پارس  سهامی  شرکت  ٧  ــ 

ماشين آالت به بهای تمام شده ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ و استهالک انباشته ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال صادر نمود.
مطلوبست: اين رويداد را با هر يک از مفروضات زير در دفتر روزنامه شرکت ثبت نماييد.

١ــ ارزش بازار هر سهم عادی ١/٢٠٠ ريال ولی ارزش متعارف ماشين آالت در دست نيست.
٢ــ ماشين آالت به ارزش ٢٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابی گرديد ولی ارزش روز سهام در دست نيست.

٣ــ ارزش روز هر سهم ١/١٥٠ ريال و ارزش متعارف ماشين آالت ٢٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال می باشد.
٤ــ ارزش متعارف ماشين آالت ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال بوده ولی کارشناس آن را ٢٥/٥٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابی 

کرده است.


