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1-1- مقدمه
شرکت های سهامی جهت تصمیم گیری، مدیریت و نظارت بر امور شرکت ها توسط سه رکن اصلی 

سازماندهی می شوند. 

 مجامع عمومی به عنوان رکن تصمیم گیرنده

 بازرس یا بازرسین به عنوان رکن نظارت کننده

 مدیران )هیات مدیره( به عنوان رکن اداره کننده

مجمع عمومی صاحبان سهام به منزله فرمانده قواست و ارکان دیگر شرکت به آن وابسته است. 

هیچ کدام از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت بدون تایید مجمع عمومی اعتبار ندارد ولیکن 

مجمع عمومی نمی تواند برای اداره شرکت، هر روز جلسه تشکیل دهد به همین علت باید به طور 

دموکراتیک، هیات مدیره ای را انتخاب کند تا به نمایندگی از طرف او عمل کند. اما از طرفی مدیران 

شرکت را نمی توان به حال خود رها کرد و مجمع عمومی صاحبان سهام باید شخص یا اشخاصی 

)بازرس یا بازرسان( را برای نظارت بر امور شرکت ) و عملکرد هیات مدیره( تعیین کند تا او را از 

وضعیت شرکت و طرز عمل مدیران مطلع سازد. 

یکی از مباحث مهم در اداره شرکت ها و برگزاری مجامع عمومی، حفظ منافع و رعایت حقوق 

تمام سهامداران به طور یکسان است. امروزه عملکرد شرکت ها نه تنها بر اساس نحوة سودآفرینی 

برای سهامداران، بلکه بر این اساس که چگونه با سهامداران خود ارتباط برقرار می کنند و در این 

ارتباط تا چه اندازه شفافیت دارد، سنجیده می شود.

مجامع عمومی شرکت ها از نظر موضوع مورد بررسی به مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی 

عادی و مجمع عمومی  فوق العاده طبقه بندی می شود که در این فصل به تشریح و تبیین هر کدام 

از این مجامع پرداخته خواهد شد.

1-2- چرخه حیات شرکت ها
سازمان هم مانند دیگر موجودات، دارای چرخه زندگی است. روزی متولد می شود، رشد می کند و 

سرانجام می میرد. فعالیت شرکت، در برگیرنده دوره پس از تاسیس )ثبت( تا هنگام انحالل و ورود 

به روند تصفیه است، یعنی همان مدت زمانی که دوره حیات شرکت خوانده می شود. چرا که تا 

هنگامی که شرکت به ثبت نرسیده ، به مفهوم واقعی و به عنوان شخصیت حقوقی پا به عرصه 

وجود نگذاشته است و از لحظه ای که به صورت اختیاری یا به شکل قهری ) ورشکستگی( یا به حکم 
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دادگاه منحل می گردد فعالیت و حیات قانونی شرکت پایان می یابد. به بیان دیگر، انحالل شرکت 

موجب می شود که شرکت، صالحیت قانونی و امکان عملی برای ادامه فعالیت را از دست بدهد.

1-3- شرکت های سهامی
شرکت سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و 

مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنهاست. شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و 

سهامی خاص تشکیل می شود.  

در شرکت های سهامی عام، موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به 

مردم تأمین می کنند و عبارت شرکت سهامی عام باید قبل از نام شرکت و یا بعد از نام آن بدون 

پنج  از  نباید  عام  تاسیس شركت های سهامی  موقع  در  قید شود. سرمایه  اوراق  کلیه  در  فاصله 

میلیون لایر كمتر باشد و در صورتی كه سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور 

کمتر باشد، باید ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید 

در غیر این صورت، هر ذینفع می تواند انحالل آن را از دادگاه صالحیت دار درخواست کند.

در شرکت های سهامی خاص، تمام سرمایه آن در موقع تأسیس منحصرًا توسط موسسین تأمین 

می گردد و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می باشد. تعداد سهامداران 

در شرکت های سهامی خاص نباید از سه نفر كمتر باشد و در موقع تاسیس، سرمایه شركت های 

سهامی خاص از یك میلیون لایر نباید كمتر باشد. عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام 

شرکت و یا بعد از نام آن بدون فاصله در کلیه اوراق قید شود.

اداره و مدیریت

تاسیس و ثبت شرکتانحالل و تصفیه

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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از 3 نفر کمتر  نباید  وفق ماده 3 الیحه اصالح قانون تجارت، تعداد شرکاء در شرکت سهامی 

باشد. البته آنچه از این ماده برآورد می شود این است که در این ماده منظور از شرکت سهامی تنها 

شرکت سهامی خاص است زیرا بر اساس ماده 107 الیحه اصالح قانون تجارت: » شرکت سهامی به 

وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام، انتخاب شده کاًل یا بعضًا قابل عزل می باشند، 

اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد«. 

این ماده نشانگر این امر است که حداقل تعداد شرکاء در شرکت سهامی عامی 5 نفر است زیرا 

اگر تعداد شرکاء کمتر از 5 نفر باشد هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل 

نخواهد شد و در صورت تشکیل نشدن هیئت مدیره عماًل شرکت تشکیل نخواهد شد.

تصمیمات کلی که به وسیلۀ مدیران این شرکت ها اتخاذ می شود و همچنین خط مشی سالیانه 

باید به اطالع و تصویب صاحبان سهام شرکت برسد که این امر از طریق برگزاری مجامع عمومی 

انجام می پذیرد.

1-4- حقوق سهامداران و جایگاه مجامع عمومی
برگزاری مجامع عمومی مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، عصاره و نماد رعایت حقوق سهامداران 

و رفتار یکسان با سهامداران می باشد.

با شکل گیری جنبشی تحت عنوان جنبش سهامداران در سه دهه اخیر، بسیاری از سهامداران 

رویکرد فعاالنه در فرآیند پرسش گری از عملکرد شرکت ها و مدیران آن در پیش گرفتند و مدیران 

شرکت ها موظف شدند به صورتی برنامه ریزی شده در بازه ای مشخص از نظر زمانی با سهامداران 

خود در قالب مجمع عمومی سهامداران ارتباط برقرار کنند و در ارتباط با عملکرد شرکت به پرسش 

عمومی  مجامع  جلسات  برگزاری  سال ها  این  طی  دهند.  درخور  پاسخی  سهامداران  انتظارات  و 

سهامداران یکی از بهترین روش هایی بوده است که از طریق آن، شرکت ها سعی نموده اند تعهد 

خود را نسبت به حقوق مختلف سهامداران نشان داده و در قالبی شفاف و جامع، اطالعات مورد 

نیاز سهامداران را در اختیار آنان قرار دهند. لذا برگزاری هر چه اثر بخش تر این مجامع ضرورتی دو 

چندان یافته است.

در خصوص حقوق متنوع و متعدد سهامداران، والسکو )2006( حقوق سهامداران را به  چهار دسته 

کلی تقسیم بندی کرده است:

انگیزه در شرکت سرمایه گذاری می کنند که  با این   حقوق اقتصادی: بیشتر سهامداران 
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از این سرمایه گذاری، سود اقتصادی کافی ببرند و ارزش پول خود را در گذر زمان ارتقاء 

بخشند. در ارتباط با این حق، مجمع عمومی سهامداران جای مناسبی است تا در آن نسبت 

اتخاذ شود. در واقع تشکیل مجمع عمومی به  به این موارد بحث و تصمیمات مناسب 

سهامداران این امکان را می دهد تا با بررسی جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی و تصویب 

/ تغییر آن، قابلیت نقل و انتقال سهام ، طرح سوال از مدیران و اعضای هیئت مدیره نسبت 

به تغییرات ارزش سهام و ... به این حقوق دست یابند.

 حقوق کنترلی / تصمیم گیری: در این حالت سهامداران می توانند با اعمال حق کنترلی/ 

تصمیم گیری، اعضای هیات مدیره را به نمایندگی از جانب خود جهت پایش اقدامات شرکت، 

طلبانه  خودمنفعت  رفتارهای  بر  کنترل  و  فعالیت ها  در  استراتژیک  رویکرد  کردن  نهادینه 

مدیران شرکت انتخاب کنند. در واقع مجمع عمومی تنها جایی است که سهامداران می توانند 

در آن اعضای هیات مدیره را به نمایندگی از خود تعیین کنند و در قالب ارتباطی نزدیک و 

چهره به چهره عملکرد آنان را به چالش بکشند و با عمال رای خود، تصمیم گیری های هیات 

مدیره همچون تقسیم سود، پاداش اعضای هیات مدیره و ... را دستخوش تغییر قرار دهند.

 حقوق اطالعاتی: بی تردید تحقق حقوق اقتصادی و کنترلی سهامداران، مستلزم اطالع رسانی 

جامع، به موقع، شفاف و بدون تبعیض بین سهامداران نسبت به عملکرد شرکت می باشد. در 

واقع بر اساس این حق، سهامداران مجاز می باشند در بازه های زمانی در قبل، حین و پس از 

جلسات مجامع عمومی، عالوه بر دریافت کلیه اطالعات مورد نیاز در ارتباط با عملکرد شرکت 

و مدیران در طی سنوات مالی گذشته، د رمورد مسائل مختلف و مهم تصمیم گیری کنند.

 حق دادخواهی: صاحبان سهام می توانند به تناسب تخلفاتی که از جانب شرکت، اشخاص 

یا تیم های عالی شرکت اعم از تیم هیات مدیره و تیم اجرایی صورت گرفته است، جهت 

دفاع از حقوق یاد شده فوق، طرح دعوی نمایند.

 نقش مجمع در ارتباط با این حق، فراهم کردن شرایطی است که تا پیش از دادگاهی شدن 

و رسانه ای شدن شکایات، آنها به صورت منطقی تر و در فضایی دور از حاشیه حل و فصل 

گردد، زیرا چنین مسائلی می تواند تاثیرات مخربی بر اعتبار شرکت در میان سایر ذینفعان 

داشته باشد. بنابراین مجامع عمومی سهامداران نقش بسیار مهمی در تحقق این حقوق 

داشته و در صورت بی توجهی به برگزاری هر چه اثربخش تر آن، اولین نتیجه آن بی اعتمادی 

و نارضایتی سهامداران به عنوان یکی از موثرترین ذینفعان هر شرکت خواهد بود. مسئله ا ی 

که می تواند شرکت را تا مرحله انحالل پیش ببرد.

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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با استناد به ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شركتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران و فرابورس ایران، هیات  مدیره باید با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، 

رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران از جمله موارد زیر را برقرار نماید:

1- حضور و اعمال حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام،

2- دسترسی به اطالعات به موقع و قابل اتکای شرکت،

3- تملك و ثبت مالکیت سهام،

4- سهیم بودن در منافع شرکت و

5- پرداخت به موقع سود سهام.

همچنین بر اساس ماده 18 دستورالعمل فوق الذکر، هیات مدیره باید از طراحی و اجرای مناسب 

ساز وکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران اطمینان یابد.

عالوه بر آن، بر اساس ماده 42 دستورالعمل فوق الذکر، اطالعات بااهمیتی از قبیل نام، مشخصات 

کامل، تحصیالت، تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی 

هیات مدیره و اعضای آن ها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام 

آنان در شرکت، عضویت در هیات   مدیره سایر شرکت ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای 

مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل 

هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش 

تفسیری مدیریت افشا شود. شرکت می تواند با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازوکاری برای سنجش 

و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اطالعات الزم در زمینۀ مسائل مالی، اقتصادی، 

محیطی و اجتماعی را در قالب گزارشگری یکپارچه تهیه و در پایگاه اینترنتی خود ارائه نماید.

همچنین بر اساس ماده 15 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

تهران، تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی ناشر باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق 

تمام سهامداران به طور یکسان باشد.

1-5- انواع مجامع عمومی شرکت ها
تصمیمات  که  می باشند  و شرکت ها  سازمان ها  در  تصمیم گیری  رکن  عالی ترین  عمومی  مجامع 

از قانون تجارت » مجمع  راهبردی را اتخاذ می نمایند. بر اساس ماده 72 الیحه اصالح قسمتی 

عمومی شرکت های سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود و مقررات مربوط به حضور 
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معین  اساسنامه  در  تصمیمات  اتخاذ  جهت  الزم  آراء  و  عمومی  مجمع  تشکیل  برای  الزم  عده 

می شود، مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده است«. 

مجامع عمومی شرکت ها از نظر موضوع مورد بررسی، زمان برگزاری و نوع برگزاری جلسه به اشکال 

زیر طبقه بندی می شود:

انواع مجامع از نظر موضوع مورد بررسی:
 مجمع عمومی موسس

 مجمع عمومی عادی

 مجمع عمومی فوق العاده

انواع مجامع از نظر زمان برگزاری:
 مجمع عمومی عادی سالیانه

 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

انواع مجامع از نظر نوع برگزاری جلسه:
 فیزیکی

 مجازی )الکترونیکی(

1-5-1- مجمع عمومی مؤسس

ایجاد یک شرکت سهامی وقتی میسر است که آن شرکت دارای شخصیت حقوقی شود. مجمع عمومی 

عنوان  واقع  در  می رود.  به شمار  عام  سهامی  تشکیل شرکت  اجزای ضروری جهت  از  یکی  موسس 

موسس برای مجمع مزبور، بدان جهت به کار می رود که نقش تاسیس کننده برای شرکت سهامی را 

ایفا می نماید. وظیفه این مجمع پس از ثبت شرکت و صدور آگهی تأسیس خاتمه می یابد.

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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براساس ماده 17  الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، وظایف مجمع عمومی موسس به قرار 

زیر است:

1 - رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن وهمچنین احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و 

تادیه مبالغ الزم.

2 - تصویب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصالح آن.

3 - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت.

4 - تعیین روزنامه كثیراالنتشاری كه هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشكیل 

اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد.

وظایف 
مجمع عمومی 

موسس

تصویب
گزارش

موسسین

انتخاب
مدیران
شرکت

تعیین 
روزنامه های 
کثیراالنتشار

تصویب 
اساسنامه 

شرکت

الزم به توضیح است در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسسین الزم نیست. 

فقط برای شرکت سهامی عام، تشکیل آن ضروری است. اما در عمل شرکت های سهامی خاص نیز 

مجمع عمومی موسسین را تشکیل می دهند.

به موجب تبصره ماده 75 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، در مجمع عمومی موسسین هر 
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سهم دارای یک رای می باشد. یعنی هر سهم بیش از یک رای نخواهد داشت و هیچ صاحب سهم 

را هم نمی توان از حضور در مجمع منع کرد.

 به موجب ماده 76 قانون تجارت، هر گاه یک یا چند نفر از موسسین آورده غیر نقدی داشته 

باشند ، موسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی موسسین، نظر کتبی کارشناس رسمی 

وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیرنقد جلب و آن را جزو گزارش اقدامات خود در 

اختیارات مجمع عمومی موسسین قرار دهند. چنانچه موسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده 

باشند، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع موسسین تقدیم گردد.

نقدی و همچنین کسانی که  آورده غیر  قانون تجارت، صاحبان  به موجب ماده 77 اصالحیه 

مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند به هنگام رسیدگی مجمع موسسین به گزارش مربوط به 

موارد مذکور ، از حق رای محروم می باشند. 

به موجب ماده 78 اصالحیه قانون تجارت، مجمع عمومی موسسین نمی تواند آورده های غیرنقد 

را بیشتر از مبلغ ارزیابی شده از طرف کارشناس رسمی وزارت دادگستری، مورد قبول قرار دهد. 

آورده  برای حفظ حقوق طلبکاران،  باید  بنابراین،  وثیقه طلب طلبکاران است.  اموال شرکت،  زیرا 

غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود. البته دارایی و اموال غیرنقدی به کمتر از 

نظر کارشناس رسمی دادگستری می تواند تقویم شود اما بیش از آن نه. اگر آورده غیرنقدی کمتر 

از نظر کارشناس رسمی دادگستری تقویم شود در آن صورت شخصی که مال او به کم تقویم شده 

می تواند مابه التفاوت را بدهد و سهم را بگیرد و یا می توان اموال را پس بگیرد. هم چنین می توان 

به اندازه ای که اموال کم تقویم شده، از تعداد سهام پذیره نویس کم کرد. در آن حالت، در صورتی 

شرکت تشکیل می شود که این مابقی سهام خریداری یا تعهد کرده باشند.

به موجب ماده 81 اصالحیه قانون تجارت، قانونگذار صراحتَا اعالم می دارد، اگر کلیه سهام شرکت 

تعهد نشده باشد، شرکت تشکیل نمی شود. در این صورت، دیگر پذیره نویسان می توانند به شرکت 

مراجعه کرده و پول خود را پس بگیرند.

1-5-2- مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی که به لحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت 

بیشتری برخوردار است،  بر اساس ماده 89 اصالحیه قانون تجارت، باید سالی یكبار در موقعی كه 

در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و 

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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صورت دارائی و مطالبات و دیون شركت و صورتحساب دوره و عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به 

گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشكیل شود. الزم 

به ذکر است بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شركت در مجمع عمومی، اخذ تصمیم نسبت 

به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود.

بر اساس ماده 18 اساسنامه شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، وظایف 

و اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون 

تجارت است. مطابق بند 1 این ماده، مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار و حداکثر چهار 

ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:

 استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل

 استماع گزارش بازرس یا بازرسان

 بررسی وتصویب صورت های مالی سال مالی قبل

 تصویب میزان سود تقسیمی

 تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره

 تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت  و حق الزحمه آنان

 تعیین روزنامه)های( کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

 انتخاب مدیران )اعضای هیئت مدیره(

 انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام

 سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی است.

تبصره: تفويض تصويب ميزان پاداش و حق حضور اعضای هيئت مديره و تعيين بازرس يا بازرسان، به 

مديران شركت مجاز نمیباشد.

همچنین مطابق مفاد دستورالعمل های انضباطی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، قبل 

از پرداخت هر گونه کمکهای بالعوض به اشخاص خارج از شرکت، موضوع باید به تصویب مجمع عمومی 

عادی شرکت برسد و در این مجمع سهامداران ذینفع و سهامداران پیشنهاد دهنده کمک مزبور، حق رای ندارد. 

سهامداران برای تشکیل نشدن مجمع عمومی ساالنه سهامداران، ضمانت اجرایی نیز مقرر کرده است. 

بر اساس بند 2 ماده 201 الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت، در صورتی که مجمع عمومی عادی 

ساالنه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین 

کرده است، تشکیل نشده باشد، هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد.
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1-5-3- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی  باید تصمیم های کلی که  در تمام شرکت ها 

سالیانه به اطالع و تصویب شرکاء و نیز دارندگان سهام برسد. بنابراین طبق قانون، مجمع عمومی 

عادی شرکت باید هر سال یک مرتبه منعقد شود تا طی تنظیم صورتجلسه ای تصمیم های اخذ شده 

را تصویب و به اطالع اعضا برساند. اما گاه شرایطی پیش می آید که در صورت لزوم، هیئت مدیره 

شرکت و بازرسان می توانند مجمع عمومی عادی را به  صورت فوق العاده تشکیل دهند.

براساس اساسنامه نمونه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس، زمان برگزاری مجمع عمومی 

عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دالیلی 

تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود. از جمله وظایف مجمع عمومی 

عادی به طور فوق العاده موارد زیر می باشد:

 انتخاب مدیران

 انتخاب بازرسین

 انتخاب روزنامه کثیر االنتشار

 تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان

بر اساس ماده 92 اصالحیه قانون تجارت، هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شركت 

می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. در این صورت 

دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

بنابراین تفاوت مجمع عمومی عادی سالیانه با مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بدین صورت 

می باشد که مجمع عمومی عادی سالیانه، سالی یک مرتبه جهت رسیدگی به صورت های مالی شرکت 

و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود میان سهامداران شرکت در هنگامی که 

در اساسنامه قید شده است تشکیل می گردد. ولیکن در صورتی که مجمع عمومی عادی سالیانه در 

موعد مقرر تشکیل نشود و یا بیش از یک بار در سال، نیاز به برگزاری مجمع عمومی عادی باشد در آن 

صورت در آگهی دعوت به مجمع، نام آن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خواهد بود.

1-5-4- مجمع عمومی فوق العاده

بر اساس ماده 83 اصالحیه قانون تجارت، هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شركت 

یا انحالل شركت قبل از موعد، منحصرًا در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. در بند 2 

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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ماده 18 اساسنامه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص وظایف و 

کارکردهای مجمع عمومی فوق العاده چنین آمده است:

 تغییر در مبلغ سرمایه )افزایش یا کاهش(

 تغییر در مفاد اساسنامه

 انحالل شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت

 انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل یا تعویض با سهام

تغییر در مبلغ سرمایه شرکت:

 مدیران و سهامداران به دالیل متعددی اقدام به تغییر در مبلغ سرمایه شرکت می نمایند. تغییرات 

در سرمایه شرکت شامل هر نوع افزایش یا کاهشی است که نسبت به مبلغ سرمایه اولیه یا قبلی 

اعمال می شود. این تغییرات می تواند اختیاری یا اجباری باشد.

تعیین مبلغ سرمایه اولیه، در موقع تاسیس شرکت سهامی می باشد. هنگام تاسیس، سرمایه 

شرکت های سهامی عام از پنج میلیون لایر و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون لایر 

نباید کمتر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این 

ماده کمتر شود باید ظرف مدت یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به 

عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه 

هر ذی نفع می تواند انحالل آن را از دادگاه درخواست کند.

تغییر در مفاد اساسنامه: 

هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه شامل تغییرات در نام، موضوع، مدت، مرکز و سال مالی شرکت، 

تعداد اعضای هیات مدیره شرکت و هر گونه تصمیماتی که در صالحیت مجمع عمومی عادی 

نباشد در جلسات مجامع عمومی عادی فوق العاده راجع به آن تصمیم گیری می شود.

الزم به توضیح است که بر اساس ماده 94 اصالحیه قانون تجارت، هیچ مجمع عمومی نمی تواند 

تابعیت شركت را تغییر بدهد و با هیچ اكثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.

همچنین وفق ماده 42 اصالحیه قانون تجارت، هر شركت سهامی می تواند به موجب اساسنامه 

و همچنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده، سهام 

ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده ازآن باید به طور وضوح تعیین گردد. 
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هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت 

با جلب موافقت دارندگان نصف بعالوه یك این گونه سهام انجام گیرد.

بر اساس ماده 278 اصالحیه قانون تجارت، شركت سهامی خاص در صورتی می تواند به شركت 

سهامی عام تبدیل شود كه اواًل موضوع به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شركت سهامی خاص 

رسیده باشد. ثانیًا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد كه برای شركت های سهامی عام مقرر شده است 

و یا شركت سرمایه خود را به میزان مذكور افزایش دهد. ثالثًا دو سال تمام از تاریخ تاسیس و ثبت 

شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده باشد. رابعًا اساسنامه 

آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شركت های سهامی عام تنظیم یا اصالح شده باشد.

انحالل شرکت: 

بر اساس ماده 199 اصالحیه قانون تجارت، شركت های سهامی در موارد زیر منحل می شوند:

 وقتی كه شركت موضوعی راكه برای آن تشكیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممكن 

شده باشد.

 در صورتی كه شركت برای مدت معین تشكیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینكه 

مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

 در صورت ورشكستگی: انحالل شركت درصورت ورشكستگی تابع مقررات مربوط به ورشكستگی است.

 در هر موقع كه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحالل شركت بدهد.

درصورت صدور حكم قطعی دادگاه:  

بر اساس ماده 201 اصالحیه قانون تجارت، در صورتی كه تا یكسال پس از به ثبت رسیدن شركت 

هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی كه فعالیت های شركت 

در مدت بیش از یكسال متوقف شده باشد یا در صورتی كه مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به 

حساب های هر یك از سال های مالی، تا ده ماه از تاریخی كه اساسنامه معین كرده است، تشكیل 

نشده باشد یا سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شركت 

طی مدتی زائد بر شش ماه بالمتصدی مانده باشد یا در مورد بندهای یك و دو فوق، در صورتی 

كه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شركت تشكیل نشود و یا رای به 

انحالل شركت ندهد هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد.

همچنین بر اساس ماده 141 اصالحیه قانون تجارت، اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه 
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شركت از میان برود هیئت مدیره مكلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را 

دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شركت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به 

انحالل شركت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 اصالحیه قانون تجارت، سرمایه 

شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد. در صورتی كه هیئت مدیره بر خالف این ماده به دعوت 

مقررات  نتواند مطابق  یا مجمعی كه دعوت می شود،  و  ننماید  مبادرت  فوق العاده  مجمع عمومی 

قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحالل شركت را از دادگاه صالحیت  دار درخواست كند.

1-5-5- مجامع عمومی فیزیکی و الکترونیکی

منظور از فیزیکی بودن جلسات مجامع، تشکیل جلسه در محلی مشخص از نظر فیزیکی و حضور 

فیزیکی صاحبان سهام در آن جلسه است. این جلسات به طور کامل در دو حالت جداگانه و یا در 

یک روز دیده می شوند. در حالت جداگانه، جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده از یکدیگر 

جدا می باشند. در حالی که در جلساتی که در یک روز برگزار می شود پس از تشکیل جلسه اول )که 

می تواند عادی یا فوق العاده باشد( جلسه دوم تشکیل می گردد و از نظر فیزیکی معمواًل همان 

مکان برای جلسه بعدی اختصاص داده می شود. در صورتی که در یک روز این دو جلسه برگزار شود، 

باید نکات زیر رعایت گردد:

1- ساعت تشکیل دو جلسه مجمع، جدا از هم تعیین شود. مثال جلسه مجمع عمومی عادی در 

ساعت 14 الی 16 و جلسه مجمع عمومی فوق العاده از ساغت 16:30 تا 15:30 برگزار شود.

2- باید برای هر یک از دو مجمع، صورت جلسه جداگانه تهیه شده باشد.

روزنامه  در  باید  شود  رعایت  مجامع،  از  یک  هر  در  باید  که  مواردی  نیز  و  فوق  الزام  دو   -3

کثیراالنتشار، درج گردد.

با  ارتباط شرکت ها  کیفیت  بر  زیادی  بسیار  اثر  اینترنت می تواند  آن  در  که  از حوزه هایی  یکی 

از  این شکل  است.  الکترونیکی  به شکل  مجامع  جلسات  برگزاری  باشد،  داشته  خود  سهامداران 

برگزاری جلسات عالوه بر هزینه کمتر، معمواًل این امکان را در اختیار سهامداران قرار می دهد که 

فارغ از مشکالت فاصله ای، سهامدار بتواند حتی بدون حضور فیزیکی، نقش موثری در تصمیمات 

جلسه شرکت داشته باشد. مزیت دیگر آن است که بعضًا به دلیل طرح سواالت از طریق نامه های 

آنان  مشارکت  کیفیت  و  می یابد  افزایش  سواالت  بیان  در  افراد  گونه  این  صراحت  الکترونیکی، 

احتمااًل بیشتر می شود. در واقع به این روش، تعارفات سهامداران نسبت به شرکت و اعضای هیات 

مدیرة آن کمتر می شود و چون فرد، دیگر مجبور نیست که سوال خود را در میان تعداد زیادی از 
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سهامداران مطرح نماید و به نوعی اسیر پدیده گروه اندیشی شود، با اطمینان بیشتری به طرح 

سواالت خود از تیم مدیریت و هیات مدیره شرکت می پردازد.

دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری الکترونیکی مجامع:

1- بر اساس ماده 30 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت باید با تایید سازمان امکان حضور در 

مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای را به طریق الکترونیکی فراهم آورد.

2- دستورالعمل نحوۀ حضور و اعمال حق رأی به صورت الكترونیكی در مجامع عمومی شركت های 

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1399/02/02 به کلیه شرکت های ثبت شده نزد 

سازمان بورس و اوراق بهادار ابالغ شده است. این دستورالعمل دارای 21 ماده بوده که در زیر به 

بعضی از مواد و بندهای این دستورالعمل اشاره شده است:

  مجمع الكترونیكی مجمعی است كه حضور مشاركت كنندگان در آن، توأمان به  صورت 

فیزیكی و الكترونیكی امكان پذیر بوده و رأی به صورت الكترونیكی ثبت و اعمال می گردد.

 ثبت و اعمال حق رأی برای تمامی حضار )فیزیكی و الكترونیكی( در مجمع الكترونیكی 

صرفًا به شیوۀ الكترونیكی و از طریق سامانه واحد انجام خواهد شد.

 شركت پس از اخذ مجوز و انجام ترتیبات قانونی الزم برای برگزاری مجمع الكترونیكی، 

ملزم به برگزاری مجامع خود به این شیوه خواهد بود، مگر آنكه به استناد دالیل قابل قبول، 

درخواست خود مبنی بر برگزاری مجامع به شیوۀ صرفًا حضوری را به سازمان اعالم نماید و 

پس از تأیید توسط سازمان، تصمیم مزبور را به عموم سهامداران اطالع رسانی كند.

 مجمع الكترونیكی شركت در زمان اعالمی در آگهی دعوت به مجمع شروع می شود و 

رای گیری از زمان رسمیت مجمع و به ترتیب قرائت دستورجلسه در مجمع در تاریخ مجمع 

انجام می شود. شركت مكلف است اطالعات دارندگان سهام را پس از بسته شدن نماد از 

شركت سپرده گذاری به صورت الكترونیكی دریافت نماید. مسئولیت احراز هویت حاضرین 

در مجمع با دعوت كننده مجمع است

 حد نصاب های قانونی مجمع براساس مجموع میزان مشاركت فیزیكی و الكترونیكی و 

با رعایت مفاد قانون تجارت محاسبه خواهد شد. 

به طور فیزیکی در جلسه حاضر  بین داوطلبانی که  از  رئیسه مجمع  انتخاب هیئت   
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هستند، با رای گیری به صورت مجزا درخصوص رئیس، ناظران و منشی به عمل می آید  و 

پس از اعالم رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، رای گیری برای ترکیب هیات رئیسه نیز 

انجام خواهد شد.

3- با توجه به شیوع کرونا حسب نامه شماره 104/31 مورخ 1398/12/20 ستاد مبارزه با بیماری 

اوراق بهادار »تا اطالع  کرونا و ابالغیه شماره 440/050/ب/98 مورخ 98/11/26 سازمان بورس و 

نفر سهامدار   15 با حضور  در شرایطی که حداکثر  برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفًا  ثانوی 

حقیقی و حقیقی تشکیل شود، امکان پذیر است و بهره گیری از امکاناتی از قبیل ویدیو کنفرانس 

و سایر روش های الکترونیک جهت پخش برخط رویدادهای مجمع جهت استحضار سهامداران و 

کاهش حضور سهامداران غیرعمده توسط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا توصیه می شود«.

1-6- اشخاصی که باید به مجمع عمومی عادی دعوت شوند
  سهامداران دارای حق رای

  اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ارائه ترازنامه، حساب سود و زیان، گزارش مدیران 

و ...

  بازرس یا بازرسان قانونی برای قرائت گزارش حسابرسی و بازرس قانونی

نزد  شده  پذیرفته  و  ثبت  )جهت شرکت های  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  نمایندگان    

سازمان بورس(، بانک مرکزی )جهت بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز(، بیمه مرکزی 

)جهت شرکت های بیمه ای( برای نظارت بر حسن اجرای جلسات و مصوبات مجامع مطابق 

مقررارت مربوطه. شایان ذکر است عدم حضور نمایندگان مزبور مانع از تشکیل و رسمیت 

جلسات مجامع نخواهد شد.

بر اساس ماده 33 دستورالعمل حاکمیت شرکتی »مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و رئیس کمیته 

حسابرسی باید در مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشند. در صورتی که تصویب صورت های 

مالی در دستور جلسه مجمع باشد، حضور باالترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به 

صورت های مالی نیز الزامی است. در هر صورت هیات مدیره باید ترتیبی اتخاذ نماید که اکثریت 

اعضای هیات مدیره در مجمع حضور داشته باشند«.

تبصره: عدم حضور مدیران فوق و رئیس کمیته حسابرسی، مانع از برگزاری مجمع نخواهد شد ولیکن 

دالیل عدم حضور باید در همان مجمع به اطالع سهامداران برسد. 
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1-7- اشخاصی که می توانند تشکیل مجمع عمومی را درخواست کنند
عمومی  مجامع  كه  است  موظف  مدیره  هیئت  رئیس  تجارت،  قانون   120 ماده  اساس  بر   

نماید.  دعوت  می باشد  آنها  دعوت  به  مكلف  مدیره  هیئت  كه  مواردی  در  را  سهام  صاحبان 

همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 119 اصالحیه قانون تجارت،  هرگاه رئیس هیات مدیره موقتًا 

نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد داد.

  بر اساس ماده 112 قانون تجارت،  درصورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك 

یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود اعضاء 

علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه واال به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را 

خواهند گرفت و در صورتی كه عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل 

بالفاصله  باید  باقیمانده  مدیران  نباشد،  مدیره  درهیئت  خالی  محل های  تصدی  برای  كافی 

مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.

برابر ماده 91  بازرس قانونی شرکت سهامی  باال،  از مجمع در موارد   در صورت عدم دعوت 

اصالحیه قانون تجارت، مکلف به دعوت از مجمع عمومی عادی برای تشکیل جلسه است.

 بر اساس ماده 95 اصالحیه قانون تجارت، در صورت عدم دعوت از مجمع عمومی عادی در 

موارد باال، یک پنجم سهامداران شرکت، حق درخواست تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت 

سهامی را خواهند داشت.

 بر اساس ماده 113 اصالحیه قانون تجارت، هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع 

عمومی برای انتخاب مدیری كه سمت او بالمتصدی مانده، خودداری كند هر ذینفع حق دارد از 

بازرس یا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تكمیل عده مدیران با 

رعایت تشریفات الزم اقدام كنند و بازرس یا بازرسان مكلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

 اداره ثبت شرکت ها نیز می تواند در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران، اقدام به برگزاری 

مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به درخواست فرد ذینفع بنماید.

 وفق ماده 219 اصالحیه قانون تجارت، در مدت تصفیه دعوت مجمع عمومی در كلیه موارد به 

عهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه به این تكلیف عمل نكنند ناظر مكلف به دعوت 

مجمع عمومی خواهد بود و در صورتی كه ناظر نیز به تكلیف خود عمل نكند یا ناظر پیش بینی یا 

معین نشده باشد دادگاه به تقاضای هر ذینفع حكم به تشكیل مجمع عمومی خواهد داد. 
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1-8- طریقه دعوت و حضور در مجامع عمومی
در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه 

کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل آید. هر یک از مجامع 

عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران 

تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد، تعیین نمایند. این تصمیم باید در 

روزنامه کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامه ها و اطالعیه های مربوط 

به شرکت قباًل تعیین شده، منتشر گردد )ماده 97 اصالحیه قانون تجارت(.

  در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.

درآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل 

جلسه مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.

پنج ساله ششم  برنامه  قانون  بند »چ« ماده 68  اجرای جزء »2«  راستای  در  شایان ذکر است 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،  برخی مواد نمونه اساسنامه )از قبیل ماده 20 درخصوص 

آگهی دعوت به مجامع عمومی( شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 

اصالح و در تاریخ 1398/04/27 به کلیۀ ناشران ثبت  شده نزد سازمان ابالغ گردید.  بر اساس این 

ماده، درج آگهی دعوت به مجامع عمومی به یکی از دو روش 1-  انتشار در روزنامه کثیر االنتشار و 

یا 2- انتشار اطالعیه دعوت در سامانه کدال را برای شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس 

و فرابورس مجاز دانسته است. اصالحیه ماده 20 نمونه اساسنامه شرکت های سهامی عام پذیرفته 

شده در بورس و فرابورس به شرح زیر است: 

»برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامة کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط 
روش  عنوان  )به  کدال  سامانه  در  دعوت  اطالعیة  انتشار  یا  و  می گردد  منتشر  آن  در  شرکت  به 
الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار( از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد«

در خصوص طریقه دعوت و حضور در مجامع، توجه به موارد زیر ضروری است:
 بر اساس ماده 98 اصالحیه قانون تجارت، فاصله بین نشر دعوت نامه مجمع عمومی و 

تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. 

ولیکن بر اساس ماده 38 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، در صورتی که انتخاب اعضای 

هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی  باشد، شرکت باید آگهی دعوت به مجمع را 

حداقل 25 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیراالنتشار شرکت درج نماید. شایان ذکر 
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است پیرو ابالغیه شماره 440/067/ ب/99مورخ 1399/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار، 

به دلیل نیاز به بررسی بیشتر راهکارهای اجرای ماده 38 فوق و نحوه اصالح اساسنامه 

نمونه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید تاریخ 

الزم االجرا شدن ماده مذکور تا اطالع ثانوی تمدید شود.

 محل تشکیل مجمع را اساسنامه مشخص می کند. اگر در اساسنامه شرکت، محلی مشخص 

نشده باشد محل برگزاری را مرجع دعوت کننده )هیات مدیره یا سایر مقامات ذیصالح برای 

دعوت از مجمع( تعیین می کنند.

از تشکیل مجمع عمومی، هر صاحب  قانون تجارت، قبل  بر اساس ماده 99 اصالحیه   

سهمی که مایل به حضور در مجع عمومی باشد باید با ارائه ورقة سهم یا تصدیق موقت سهم 

متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را در یافت کند، فقط سهامدارانی 

حق ورود به مجمع را دارندكه ورقه ورودی دریافت كرده باشند.

 بر اساس ماده 102 اصالحیه قانون تجارت، در كلیه مجامع عمومی حضور وكیل یا قائم 

مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی به 

شرط ارائه مدارك وكالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

 ناشران بورسی و فرابورسی موظفند زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسة مجامع 

عمومی را در روزنامه های کثیراالنتشار خود و یا در سامانه کدال درج  و مراتب را حداقل 

10 روز قبل از برگزاری مجمع افشا نمایند. )در صورتی که انتخاب هیئت مدیره جزو دستور 

انجام  دستورالعمل حاکمیت شرکتی  ماده 38  با  مطابق  باید  عمومی باشد  جلسه مجمع 

گیرد(. دستور جلسه مجمع باید صریح و واضح باشد.

 بر اساس ماده 253 اصالحیه قانون تجارت، هركس عامدًا مانع حضور دارنده سهم شركت 

در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشود به حبس تادیبی ازسه ماه تا یكسال یا به 

جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار لایر یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

 وفق ماده 259 قانون تجارت، رئیس و اعضای هیئت مدیره شركت كه متعمدًا مجمع 

عمومی صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان شركت باید انجام پذیرد به این 

منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شركت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نكنند 

انواع مجامع عمومی شرکت های سهامی
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به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار لایر یا به هر دو 

مجازات محكوم خواهند شد.

 بر اساس ماده 254 اصالحیه قانون تجارت، رئیس و اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی 

كه حداكثر تا شش ماه پس از پایان هرسال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را 

دعوت نكنند یا مدارك مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننماید به حبس از 

دو تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار لایر یا به هر دو مجازات 

محكوم خواهند شد.

هر شركت  مدیره  هیئت  اعضاء  و  رئیس  تجارت،  قانون  اصالحیه   265 ماده  اساس  بر   

وارده  زیان های  براثر  شركت  سرمایه  نصف  از  بیش  رفتن  میان  از  در صورت  كه  سهامی 

حداكثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع 

انحالل یا بقاء شركت مورد شور و رای واقع شود و حداكثر تا یك ماه نسبت به ثبت و آگهی 

تصمیم مجمع مذكور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده 

هزار لایر تا یكصد هزار لایر یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

 با استناد به بند 2 ماده 201 اصالحیه قانون تجارت، در صورتی كه مجمع عمومی ساالنه 

برای رسیدگی به حساب های هر یك از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی كه اساسنامه 

معین كرده است تشكیل نشده باشد، هر ذینفع می تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد.

 وفق ماده 257 اصالحیه قانون تجارت، رئیس و اعضاء هیئت رئیسه هر مجمع عمومی 

كه مقررات راجع به حق رای صاحبان سهام را رعایت نكرده باشند، به جزای نقدی از بیست 

هزار لایر تا دویست هزار لایر محکوم خواهند شد.

 بر اساس ماده 39 دستورالعمل حاکمیتی شرکتی، سهامدارانی که در نظر دارند به عنوان 

عضو مستقل هیات مدیره انتخاب شوند، باید حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع، نامزدی 

خود جهت عضویت در هیات مدیره را به همراه خالصه ای از مشخصات و سوابق مدیریتی 

خود، اعالم و مدارک مورد نیاز را به کمیته انتصابات ارائه نمایند. شرکت باید نتایج بررسی 

خود در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط نامزدهای عضویت مستقل در هیات مدیره را 

حداقل 5 روز قبل از برگزاری مجمع به سازمان ارایه و افشا نماید.



27

واکاوی تفاوت میان
 مجامع عمومی صاحبان سهام

2

)از منظر حد نصاب رسمیت، حد نصاب رای، زمان برگزاری، افراد دعوت کننده،

 وظایف افراد در برگزاری مجمع، موضوعات قابل بررسی و تصمیم گیری(
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2-1- تفاوت میان مجامع عمومی شرکت ها از منظر زمان برگزاری و روش دعوت 
از سهامداران 

از جمله مهم ترین مسائل مربوط به تشکیل هر مجمع عمومی بحث زمان برگزاری، اطالع رسانی، 

روش دعوت از سهامداران و افراد و گروه های دعوت کننده است. در جدول زیر این موارد در مجامع 

مختلف سهامداران به تفکیک ارائه شده است.

در ابتدای تاسیس شرکت
حداقل هر سال یکبار و 
حداکثر تا 4 ماه پس از 

پایان سال مالی

در صورت تشکیل نشدن 
مجمع عادی 

در زمان مقرر و هر زمان 
که ضرورت پیدا کند

هر زمان که 
ضرورت پیدا کند

ی
زار

رگ
ن ب

ما
ز

دعوت نامه کتبی،
 روزنامه کثیراالنتشار و 

ارائه گزارش
موسسین حداقل 5 روز 

مانده به مجمع

روزنامه کثیراالنتشار ) یا سایت کدال برای 
شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و 
فرابورس( و درج در سایت شرکت از 10 تا 40 روز 

مانده به مجمع.
 برای شرکتهای پذیرفته شده بورسی و فرابورسی، در 
صورتی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور 

جلسه مجمع عمومی باشد، شرکت باید آگهی دعوت 
به مجمع را حداقل 25 روز قبل از برگزاری مجمع 

منتشر  نماید.

روزنامه کثیر ااالنتشار
) یا سایت کدال برای 

شرکت های سهامی عام 
پذیرفته شده 

در بورس و فرابورس(
 و درج در سایت شرکت 
از 10 تا 40 روز مانده به 

مجمع
ان

دار
ام

سه
از 

ت 
عو

 د
ش

رو

هیات موسس
 یا نماینده تام االختیار 

موسسین

هیات مدیره )رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره(/
بازرس/یک پنجم سهامداران/هر ذینفع/ اداره ثبت/ 

مدیران تصفیه

هیات مدیره )رئیس 
یا نایب رئیس هیئت 

مدیره/بازرس/یک پنجم 
سهامداران/هر ذینفع/

اداره ثبت/مدیران تصفیه ده
نن

ت ک
عو

 د
راد

اف

مجمع عمومی عادیمجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

ها
وزه 

ح
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براساس مفاده 97 اصالحیه قانون تجارت، از آنجا که در شرکت های سهامی عام احتمال غیبت 

یک یا چند نفر از سهامداران وجود دارد از طریق نشر اگهی و با رعایت تشریفات دعوت )موضوع 

مواد 98 و 100 اصالحیه قانون تجارت( امکان تشکیل مجمع وجود دارد. در این خصوص توجه به 

نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

 سهامداران باید روزنامه منتخب مجمع عمومی سالیانه را به طور مستمر مطالعه نمایند تا به 

موقع از اخبار شرکت مثل زمان برگزاری مجامع، اعالمیه های پذیره نویسی و ... مطلع گردند.

 روزنامه ناشر آگهی ها و اطالعیه های شرکت باید کثیراالنتشار باشد.

 هنگامی که مجامع عمومی عادی سالیانة شرکت، روزنامه ناشر آگهی های شرکت را تعیین 

می کند این مطلب که مجمع مزبور چه روزنامه ای را برای نشر دعوت نامه و اطالعیه های 

مربوط به شرکت تعیین نموده ، باید حتمًا در روزنامه کثیراالنتشاری که قباًل منتخب مجمع 

عمومی سالیانه بوده منتشر کند. در غیر اینصورت، تصمیم مجمع عمومی دایر بر تغییر 

برابر سهامدارانی که در مجمع عمومی حاضر نشده اند  روزنامه ناشر آگهی های شرکت در 

قابل استناد نیست.

واکاوی تفاوت میان مجامع عمومی صاحبان سهام
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2-2- تفاوت میان مجامع عمومی شرکت ها از منظر موضوعات قابل بررسی و 
تصمیم گیری

آنچه در این مرحله مهم است درک مدیران برگزاری و رئیس هیئت مدیره از این مساله هست که 

برای بررسی  هر مساله ای باید کدام یک از مجامع را تشکیل داد. بر حسب قانون هر یک از مجامع، 

اختیار تصمیم گیری در مورد مسائل خاصی از شرکت را دارند )به جز مجامع عمومی عادی سالیانه 

و مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده که تنها از نظر زمانی با یکدیگر متفاوتند( که باید این 

تفاوت ها را به عنوان مدیر برگزاری مجامع درک نمود. این تفاوت ها در جدول زیر تشریح شده است:

 رسیدگی به گزارش 
موسسین و تصویب آن

 احراز پذیره نویسی کلیه 
سهام شرکت و تادیه 

مبالغ الزم

 تصویب طرح 
اساسنامه شرکت

 انتخاب مدیران و 
بازرسان شرکت

 تعیین روزنامه 
کثیراالنتشار

 تصمیم گیری در 
مورد آورده غیرنقدی و 

مزایا خاص مطالبه شده 
توسط موسسین

 کلیه امور شرکت به جز آنچه در صالحیت مجمع 
عمومی موسس و فوق العاده است

 استماع گزارشات عملکرد هیئت مدیره و حسابرسی 
مستقل و بازرس قانونی

 بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل
 تصویب میزان سود تقسیمی

 تصویب میلغ پاداش و حق حضور اعضای هیات 
مدیره

البدل شرکت و حق  بازرسان اصلی و علی   تعیین 
الزحمه آنها

 تعیین روزنامه کثیر االنتشار

 انتخاب اعضای هیات مدیره

 تغییر در مفاد 
اساسنامه

 تغییر در میزان 
سرمایه )افزایش یا 

کاهش(

 انتشار اوراق بهادار 
قابل تبدیل و یا 
تعویض با سهام

 انحالل شرکت پیش 
از موعد با رعایت 

مقررات قانون تجارت

مع
مج

در 
ح 

طر
 م

ت
عا

ضو
مو

مجمع عمومی عادیمجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

ها
وزه 

ح
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2-3- تفاوت مجامع عمومی شرکت ها از منظر حد نصاب تشکیل )رسمیت( جلسه 
و حد نصاب رای )تصمیمات(

یکی از مهمترین مسائل مربوط به تشکیل هر مجمع عمومی، بحث حد نصاب تشکیل )رسمیت( 

جلسه و حدنصاب آراء برای اتخاذ تصمیمات می باشد. نصاب رسمیت و تصمیمات در جلسات 

مجامع عمومی به شرح جدول زیر است:

 در کلیه مواردی که اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده باشد، مراد اکثریت حاضرین در جلسه 

است.

 در مورد انتخاب مدیران و بازرسان، رای اکثریت نسبی نیز کافی خواهد بود.

اولین جلسه
حضور دارندگان

اقاًل بیش از نصف سهامی 
که حق رای دارند

دارندگان 
بیش از نصف سهامی که 

حق رای دارند

حضور عده ای از 
پذیره نویسان که حداقل 
نصف سرمایه شرکت را 

تعهد نموده باشند.

سه
جل

ت 
می

رس
ب 

صا
دن

ح

اولین جلسه
همواره با اکثریت نصف 

بعالوه یک آراء حاضر
همواره با اکثریت
دو سوم آراء حاضر

اکثریت دو ثلت آراء 
حاضرین

دومین جلسه
همواره با اکثریت نصف 

بعالوه یک آراء حاضر
همواره با اکثریت 
دو سوم آراء حاضر

اکثریت دو ثلت آراء 
حاضرین ت

ما
می

ص
ب ت

صا
د ن

ح

دومین جلسه

با حضور هر عده ای از 
صاحبان سهام که 

حق رای دارند
 )به شرط آنکه 

در دعوت دوم نتیجه 
دعوت اول قید شده باشد(

دارندگان بیش از
 یک سوم سهامی که 
حق رای دارند )به شرط 

انکه در دعوت دوم
 نتیجه دعوت اول قید 

شده باشد(

حضور صاحبان الاقل 
یک سوم سرمایه شرکت 
)در صورتی که یک سوم 
اکثریت الزم حاضر نشد، 
موسسین عدم تشکیل 
شرکت را اعالم می دارند(

مجمع عمومی عادیمجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده

ها
وزه 

ح

واکاوی تفاوت میان مجامع عمومی صاحبان سهام
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حد نصاب رسمیت جلسه

زمانی که در دعوت مجمع برای نوبت اول، حد نصاب الزم برای تشکیل و رسمیت جلسه حاصل 

نشود، در این حالت مجمع برای بار دوم و یا در مورد مجمع موسس برای بار سوم دعوت می شود. 

نکته مهم این است که مقررات مربوط به برگزاری مجامع در نوبت بعد با مقررارت مربوط به تشکیل 

جلسه اول متفاوت است که در جدول فوق به این موارد اشاره شده است.

تمام موضوعات  در مجمع عمومی  تجارت، هرگاه  قانون  104 اصالحیه  ماده  اساس  بر  همچنین 

مجمع  تصویب  با  مجمع  رئیسه  هیئت  نشود  واقع  تصمیم  اخذ  مورد  مجمع  دستور  در  مندرج 

می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را كه نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین كند، 

تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب 

جلسه اول رسمیت خواهد داشت.

حد نصاب آراء برای اخذ تصمیمات

بر اساس ماده 23 اساسنامه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اخذ رأی به 

صورت شفاهی مثاًل با بلند کردن دست یا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می پذیرد. در صورتی 

که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع، رأی گیری به 

صورت شفاهی امکان پذیر نباشد، اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. البته اخذ رأی در 

خصوص انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس، الزامًا به صورت کتبی خواهد بود. 

در خصوص حد نصاب آراء برای اخذ تصمیمات، نکته مهم این است که مقررات مربوط به اخذ 

تصمیم در مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده متفاوت بوده که در جدول فوق به این موارد 

اشاره شده است.
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شرکت ها
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3-1- فرآیند اثربخش برگزاری مجامع
از برگزاری  فرآیند اثربخش برگزاری مجامع عمومی سهامداران شامل سه گام قبل، حین و پس 

مجامع می باشد. مدیران برگزاری مجامع و به عبارتی بهتر کلیه کسانی که در فرآیند برگزاری، نقش 

خاصی ایفا می نمایند باید در هر یک از این گام ها اقدامات خاصی را انجام دهند و در قبال این 

اقدامات پاسخگو باشند. البته تا پیش از ورود به مراحل سه گانه باید استانداردهای مشخصی در 

فرآیند برگزاری مجمع مدنظر قرار گیرد تا در فرآیند برنامه ریزی های مربوط به جلسه، اختالل و ابهام 

خاصی پیش نیاید. 

3-1-1- گام های الزم قبل از برگزاری مجمع

 تعیین تاریخ، زمان و مکان برگزاری مجمع: محل تشکیل مجمع را اساسنامه مشخص می کند. اگر 

در اساسنامه شرکت، محلی مشخص نشده باشد محل برگزاری را مرجع دعوت کننده )هیات مدیره یا 

سایر مقامات ذیصالح برای دعوت از مجمع( تعیین می کنند. در تعیین تاریخ، زمان و مکان مجمع 

بهتر آن است که نظرات سهامداران )عمده( در این زمینه مدنظر قرار گیرد. فاصله بین نشر آگهی تا 

تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از 10 روز و بیش تر از 40 روز باشد.

همچنین بر اساس ماده 16 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 

ناشر مکلف است مکان برگزاری مجمع را به نحوی تعیین نماید که امکان حضور سهامداران به 

ویژه سهامداران جزء فراهم گردد:

تبصره 1: در صورت انتشار آگهی دعوت، تغییر تاریخ و مکان برگزاری مجمع منوط به انتشار آگهی جدید، 

حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع می باشد.

تبصره 2: در صورتی که ناشر در نظر داشته باشد شهر مکان برگزاری مجمع را نسبت به سال قبل تغییر 

دهد، باید قبل از انتشار آگهی، مراتب را به سازمان اعالم نماید.

 تأمین تدارکات مورد نیاز جلسات مجامع: تخصیص سرویس های حمل و نقل برای رسیدن به محل 

جلسه، آماده سازی سالن و تهیه امکاناتی از قبیل نور کافی، میکرفون، نوشیدنی و ...، طراحی میز و 

صندلی برای اعضای هیات رئیسه، تدارک تعداد صندوق کافی برای اخذ رای، پر کردن دقایق اولیه با 

پخش موسیقی های مالیم و یا پخش تصاویری از شرکت و پروژه ها، انتخاب مجری، قاری قرآن و ... .

  تنظیم دستور جلسه و انتشار آگهی:  دریافت پیشنهاد سهامداران  جهت طرح در دستور جلسه، 

تنظیم دستور جلسه نهایی و انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و وب سایت شرکت حداقل 10 
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روز و حداکثر 40 روز پیش از برگزاری مجمع. شایان ذکر است:

- برای شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار، دعوتنامه مجمع توسط هیات مدیره، 

بازرس یا سهامداران به کدال ارسال می شود.

- دستور جلسه مجمع باید صریح و واضح باشد. موضوعات مهم از قبیل انتخاب اعضاب هیات 

مدیره، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، تقسیم سود و اندوخته و تغییر موضوع فعالیت باید 

مشخصًا در دستور جلسه قید شود و قابل طرح در بخش »سایر موارد« نیست.

  دعوت از نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس و بازرس قانونی شرکت: ریاست هیئت 

از  بهادار حداقل 10 روز قبل  اوراق  از نماینده سازمان بورس و  باید به صورت جداگانه  مدیره شرکت 

مجمع دعوت به عمل آید. همچنین بر اساس ماده ۱۶ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در 

بورس اوراق بهادار تهران، کلیه مجامع عمومی باید با حضور حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل 

شود و به این منظور ناشر مکلف است بصورت کتبی از حسابرس و بازرس قانونی دعوت به عمل آورد.

 تهیه بسته اطالعاتی مجمع: تنظیم بسته اطالعاتی مجمع از قبیل صورت های مالی به همراه گزارش 

بازرس و حسابرس قانونی و گزارش هیئت مدیره )برای مجمع عمومی عادی( یا گزارش توجیهی هیئت 

مدیره درباره افزایش سرمایه و گزارش بازرس درباره آن )برای مجمع عمومی فوق العاده( و غیره و ارسال 

آن به سهامداران حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع. شایان ذکر است  بر اساس دستورالعمل اجرایی 

افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، ناشر بورسی مکلف است گزارش ها و صورت های 

مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم هایی که توسط سازمان ارائه می شود، ظرف مهلت های 

مقرر تهیه و افشا نماید:

- صورت های مالی ساالنۀ حسابرسی شدۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاری 

مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی

- گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاری 

مجمع عمومی.

- صورت های مالی ساالنۀ حسابرسی شدۀ شرکت های تحت کنترل، حداقل 10 روز قبل از برگزاری 

مجمع عمومی عادی ساالنۀ شرکت اصلی.

- در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسة هیئت مدیره تصویب 

اجرای افزایش سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاریخ برگزاری جلسة هیئت 

مدیره، مراتب را افشاء نماید.

فرآیند برگزاری مجامع عمومی شرکت ها
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همچنین بر اساس ماده 31 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، کلیه گزارش ها طبق قوانین و مقررات 

گزارش  مدیره،  هیات  فعالیت  گزارش  مدیریت،  تفسیری  گزارش  ساالنه ،  مالی  جمله صورت های  از 

از  باید در مواعد مقرر، قبل  بازرس قانونی شركت  کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و 

برگزاری مجمع، پس از ارائه به سازمان، از طریق پایگاه اینترنتی شركت در اختیار عموم قرار داده شود.

همچنین توصیه می شود شرکت قبل از برگزاری مجمع، دستور جلسه و گزارش عملکرد هیئت 

مدیره و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را در در قالب پاورپوینت تهیه کند تا در روز 

مجمع توسط افراد مربوطه ارائه گردد.

 انتشار جدول زمان بندی پرداخت سود: بر اساس ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات، 

ناشر موظف هستند جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات مدیره را قبل از 

برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید. در صورتی که مجمع عمومی عادی سود نقدی بیشتری 

را نسبت به پیشنهاد هیات مدیره تصویب نماید. جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی می بایست 

متناسب با آن اصالح و حداکثر ظرف 30 روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

باید  بر اساس ماده 32 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، زمان بندی پرداخت سود سهام  همچنین 

به گونه ای باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران 

پرداخت نشود.

 طراحی فرم حضور، فرم وکالت و برگه های رای:  بر اساس ماده 29 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، 

هیات مدیره باید قبل از تشکیل مجامع عمومی صاحبان سهام، مالکیت و یا وکالت سهامداران )به 

غیر از وکالت به متولی دارایی( را تایید و برگه ورود به مجمع را صادر نماید.

تبصره: سهامداران می توانند شخصًا در مجمع عمومی صاحبان سهام حضور یافته یا شخص دیگری )از 

طریق وکالت به متولی دارایی یا سایرین( را جهت شرکت در مجمع معرفی نمایند.

 ارائه ورقه ورودی پیش از برگزاری مجمع با ارائه اوراق سهام با توجه کارت شناسایی معتبر یا 

برگه نمایندگی )اشخاص حقوقی(
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گام های الزم قبل از برگزاری مجمع عمومی سهامداران در زیر به صورت نموداری ارائه شده است:

تهیه گزارش عملکرد هیئت مدیره، صورتهای مالی

دعوت کتبی از نماینده حسابرس
 چند روز قبل از مجمع

انتشار جدول زمانبندی سود

انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و وب سایت شرکت حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز پیش از مجمع

طراحی برگه اعطای وکالت/نمایندگی، برگه رای و 
اعالم امادگی توسط شرکت برای اعطای گواهی 
وکالت تا 2 روز مانده به مجمع در دفتر شرکت

دعوت جداگانه از نماینده 
سازمان بورس حداقل 10 روزقبل از مجمع 

توسط رئیس هیات مدیره

برای شرکتهای ثبت شده نزد 
سازمان بورس، دعوتنامه مجمع 

توسط هیات مدیره/بازرس/
سهامداران به کدال ارسال می شود

تهیه بسته اطالعاتی مجمع )گزارش حسابرس مستقل، گزارش عملکرد هیئت مدیره و ...(

برگزاری جلسه آزمایشی و تست تمام موارد جهت برطرف کردن نقایص موجود در مکان برگزاری جلسه

دریافت پیشنهاد سهامداران 
جهت طرح در دستور جلسه

اخذ گزارش حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی

بررسی نظر سهامداران برای زمان
ساعت مجمع و تعیین آن

هماهنگی الزم در مورد مکان 
مجمع و تعیین آن

گزارش  افشاء  و  تهیه  تذکر: 
حسابرسی  مالی  صورت های 
هیئت  عملکرد  گزارش  و  شده 
از  قبل  روز   10 حداقل  مدیره 
مجمع و حداکثر 4 ماه پس از 

پایان سال مالی انجام شود.

مجمع  مکان  تغییر  تذکر: 
از  مجمع  قبل  روز   10 حداقل 
است.  امکانپذیر  آگهی  طریق 
مجمع  برگزاری  شهر  تغییر 
سازمان  توافق  مورد  می بایست 

بورس باشد.

عمومی  مجمع  برای  تذکر: 
عادی حداکثر 4 ماه پس از سال 
مالی مهلت برای تشکیل مجمع 
وجود دارد. تغییر زمان، حداقل 
طریق  از  مجمع  از  قبل  روز   10

آگهی امکانپذیر است

تنظیم دستور جلسه نهایی

رای  برگه های  تذکر: 
تناسب  به  می تواند 
نوع مـــــــــوضوعات 
)انتخاب  دستورجلسه 
نامزدها، بازرس و سایر 
مجمع(  تصمیمــــات 
متفاوت طراحی شود.

اقدامات قبل از برگزاری

فرآیند برگزاری مجامع عمومی شرکت ها
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3-1-2- گام های الزم حین برگزاری مجمع

 تعیین هویت حضار، ترتیب نشستن، تعیین حد نصاب: تطبیق کارت شناسایی با فرم حضور، ارائه 

کارت ورود و برگه رای سهامداران، تعیین حد نصاب جلسه. در صورتی که جلسه به حد نصاب رسیده 

نباشد، در آن صورت عدم رسمیت جلسه اعالم و سپس زمان و مکان جلسه دوم تعیین می گردد.

 شروع جلسه، قرائت دستورجلسه و دعوت از گزارش دهندگان: شروع جلسه توسط رئیس هیات 

مدیره )یا ابتدا انتخاب رئیس مجمع در صورتی که در دستور جلسه تصمیم به انتخاب اعضای 

جدید هیات مدیره باشد و سپس شروع جلسه(، اعالم زمان شروع جلسه، اعالم حد نصاب، معرفی 

اعضای هیات رئیسه، قرائت دستور جلسه، دعوت از افراد گزارش دهنده.

 قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و طرح سواالت: 

قرائت گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، طرح سوال از جانب 

سهامداران پس از ارائه گزارشات مزبور. 

 ورود به دستور جلسه و رای گیری جهت اتخاذ تصمیم: رای گیری در خصوص تصویب یا عدم 

تصویب صورت های مالی، انتخاب اعضای هیات مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، 

میزان تقسیم سود، پاداش هیئت مدیره و تعیین تکالیف هیئت مدیره از سوی مجمع.  

دلیل حساسیت  به  قانونی  بازرس  و  مستقل  و حسابرس  مدیره  هیات  اعضای  انتخاب  مورد  در 

موضوع پیشنهاد می گردد اخذ رای به صورت کتبی صورت گیرد. در حالی که در سایر موضوعات 

این رای گیری می تواند به صورت شفاهی )قیام/بلند کردن دست( صورت گیرد.

مکان  زمان،  شامل  جلسه  منشی  برداری  یاداشت  جلسه:  منشی  توسط  مجمع  مصوبات  ثبت   

نتایج  از گزارش ها،  برگزاری مجمع، درصد حاضرین در جلسه، حد نصاب ها، خالصه  ای  و ساعت 

رای گیری و تصمیمات متخذه از قبیل تصویب یا عدم تصویب صورت های مالی، حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی، مبلغ سود تقسیمی، پاداش هیئت مدیره، تکالیف مجمع به هیئت مدیره و ... 

می باشد.
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گام های الزم حین برگزاری مجمع عمومی سهامداران در زیر به صورت نموداری ارائه شده است:

ختم جلسه

تایید هویت حضار و مطابقت آن با لیست افراد تایید صالحیت شده در پیش از برگزاری مجمع

ارائه کارت ورود به جلسه و برگه رای سهامداران

خوش آمدگویی هیات رئیسه و قرائت دستور جلسه 

ارائه گزارش هیات مدیره به سهامداران 

ارائه گزارش حسابرس و بازرس

ورود به دستور جلسه

بیان موضوعات دستور جلسه به ترتیب و با رعایت اولویت بندی

رای گیری از سهامداران در خصوص بندهای دستور جلسه

ثبت مصوبات مجمع توسط منشی جلسه

تهیه فهرست و درصد سهامداران حاضر

آیا جلسه به حد نصاب
 رسیده است؟

معرفی اعضاب هیات رئیسه 
و اعالم رسمیت جلسه

پرسش و پاسخ یا موکول 
به بخش پرسش و پاسخ 

در انتهای جلسه

انتخاب رئیس مجمع 
و 2 ناظر مجمع

در صورت عزل یا نصب هیات 
مدیره، رئیس هیات مدیره 
نمی تواند رئیس مجمع باشد

اعالم عدم 
رسمیت جلسه

سه
جل

ی 
ش

من
ط 

س
تو

ت 
ثب

تعیین زمان و 
مکان جلسه دوم

خیر

بله

فرآیند برگزاری مجامع عمومی شرکت ها

اقدامات حین برگزاری
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3-1-2- گام های الزم پس از برگزاری مجمع

 تهیه صورت جلسه مجمع و امضای آن توسط هیات رئیسه 

 ارسال صورتجلسه: بر اساس ماده 106 اصالحیه قانون تجارت، در مورادی که تصمیمات مجمع 

عمومی متضمن یکی از موارد ذیل باشد، یک نسخه از صورتجلسات مجمع باید جهت ثبت به 

مرجع ثبت شرکت ها برسد:

- انتخاب مدیران )اعضای هیات مدیره( و بازرس یا بازرسان

- تصویب ترازنامه

- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

- انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن

عالوه بر آن، مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان 

بورس، چنین مقرر می نماید:

ماده 9 – ناشر موظف است عالوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت 

یک هفته پس از برگزاری مجمع عمومی، متنی از صورتجلسه مورد تایید هیات رئیسه را افشا نماید.

ماده 10- ناشر موظف است صورتجلسه مجمع عمومی را حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع 

به مرجع ثبت شرکت ها ارائه و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت، افشا نماید.

 قبولی سمت مدیران و تشکیل جلسه هیئت مدیره: مدیران شرکت بایستی پس از انتخاب به 

وسیله مجمع عمومی صاحبان سهام، کتبًا قبول سمت نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت به اداره 

ثبت شرکت ها تسلیم گردد.

همچنین هیئت  مدیره باید در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع 

عمومی عادی یا عادی به  طور فوق العاده )که هیئت مدیره را انتخاب کرده است( تشکیل خواهد شد 

از بین اعضای خود، یک رییس و یک نایب رییس را تعیین  نماید.

 جلسه بازنگری در فرآیند برگزاری مجامع سهامداران: تشکیل جلسه پس از مجمع با حضور رئیس 

مجمع، اعضای هیات مدیره، منشی و مدیر تدارکات جهت بررسی نقایص و کاستی های موجود در 

فرآیند برگزاری.
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گام های الزم پس از برگزاری مجمع عمومی سهامداران در زیر به صورت نموداری ارائه شده است:

تهیه صورت جلسه مجمع
و صورت خالصه مذاکرات

قبولی کتبی سمت مدیران
)در صورت انتخاب 

هیات مدیره(

تشکیل جلسه بازنگری
در خصوص فرآیند برگزاری 

مجمع

بایگانی آن در محل شرکت

در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره 
در جلسه مجمع، یک نسخه از آن باید 

به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود

در صورت وجود مصوبه ای در خصوص 
تصویب صورتهای مالی، باید به اداره 

ثبت شرکت ها ارسال شود

هیئت مدیره باید حداکثر 
ظرف یک هفته در اولین 
جلسه خود پس از مجمع، 

باید از بین اعضای خود، یک 
رئیس و یک نایب رئیس 

تعیین کند

امضای آن توسط هیات رئیسه

فرآیند برگزاری مجامع عمومی شرکت ها

پس از برگزاری مجمع
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نحوه اداره مجامع عمومی 
شرکت های سهامی

4



مدیریت مجامع عمومی شرکت های سهامی

44

4-1- مقدمه
از سهامداران  برگزاری مجمع،  از  قبل  روز  چند  مدیره شرکت ها  اعضای هیات  و  مدیران  معمواًل 

منظور  به  مجمع«  »پیش  عنوان  تحت  جلسه ای  در  تا  می آوردند  عمل  به  دعوت  شرکت  عمده 

ایجاد هماهنگی های بیشتر و توافقات اولیه بین سهامداران، دور هم جمع شوند. در این جلسه 

سهامداران پس از بحث و بررسی در خصوص بندهای دستور جلسه )از قبیل تصویب صورت های 

مالی، انتخاب اعضای هیات رئیسه، میزان سود تقسیمی، نامزدهای انتخاب هیئت مدیره و ...( 

و تکالیف بندهای حسابرسی به توافقات اولیه می رسند و با هماهنگی بیشتر به استقبال مجمع 

عمومی شرکت می روند.

با اطمینان از تشکیل نصاب الزم، جلسه مجمع عمومی شروع می گردد.  حسب فصای عمومی، 

جلسات مجامع عمومی حدودًا دو ساعت به داراز خواهد شد. 

با توجه به اینکه مجمع عمومی عادی به لحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی 

دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است، لذا در این فصل صرفًا به نحوه اداره جلسات مجامع عمومی 

عادی پرداخته شده است.

در قانون تجارت هیچ ترتیب یا اولویتی جهت موضوعات قابل طرح در جلسات مجامع عمومی 

پیش بینی نشده است. با وجود این، بهتر است با توجه به ماهیت و تسلسل مباحث، اولویت و 

ترتیب طرح موضوعات به شرح عناوین زیر، رعایت گردد.

4-2- تعیین هیئت رئیسه مجمع
  در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت 

مدیره خواهد بود )مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیة آنها جزو دستور 

جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با رای اکثریت 

نسبی انتخاب خواهد شد(.

  پس از اطمینان از حضور بیش از نصف سهامداران دارای حق رای در جلسه مجع عمومی عادی، 

رئیس مجمع، رسمیت جلسه را اعالم و برای انتخاب دو ناظر و یک منشی از بین حاضرین در جلسه 

منشی جلسه  ولی  انتخاب شوند  بین سهامداران  از  باید  عمومی  ناظران مجمع  نمود.  اقدام خواهد 

می تواند فردی به جز سهامداران باشد. منشی و ناظر می تواند از طریق رای اکثریت نسبی انتخاب گردد.
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  پس از انتخاب دو ناظر و یک منشی به ترتیب یاد شده، هیئت رئیسه مجمع عمومی عادی 

متشکل از آنها، عهده دار جلسه مجمع عمومی عادی خواهد شد و اجرای تمامی مراحل بعدی 

مجمع، توسط رئیس مجمع برنامه ریزی و مدیریت خواهد شد.

4-3-  قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره
 گزارش فعالیت هیئت مدیره به عنوان یکی از گزارش های  ساالنه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی 

بر اطالعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و 

عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد. مطابق ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت 

باید پس از انقضای سال مالی، گزارشی درباره وضع عمومی شرکت طی سال مالی تنظیم کند و اقاًل 

بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان گذارد. همچنین مطابق بند 

3 ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار، » گزارش هیئت مدیره به مجامع« از جمله اطالعاتی است که 

شرکت های ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ارائه آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان می باشند.

 در صورتی که تشکیل جلسه در محلی که دارای امکاناتی از قبیل ویدئو پرژکتور پیش بینی شده، 

بهتر است گزارش به صورت بصری و حاوی نمودارهای تحلیلی ارائه گردد.

باید توجه داشت که به موجب مصوبات سازمان بورس اوراق بهادار، ناشران پذیرفته شده در بورس 

افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ساالنه و میان دوره ای مختلف  به  فرابورس مکلف  و 

شده اند. بر اساس ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت، گزارش مذکور متمم و مکمل صورت های 

مالی تهیه شده طبق استاندارهای حسابداری می باشد. هر چند محتویات گزارش تفسیری مدیریت 

شباهت زیادی با محتویات گزارش هیات مدیره دارد، لیکن نمی تواند جایگزین این گزارش شود.

و  قوانین  گزارش ها طبق  31 دستورالعمل حاکمیت شرکتی،کلیه  ماده  اساس  بر  است  ذکر   شایان 

مدیره،  هیات  فعالیت  گزارش  مدیریت،  تفسیری  گزارش  ساالنه ،  مالی  صورت های  جمله  از  مقررات 

گزارش کنترل های داخلی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت باید در مواعد مقرر، قبل از 

برگزاری مجمع، پس از ارائه به سازمان، از طریق پایگاه اینترنتی شركت در اختیار عموم قرار داده شود.

  به جهت اشراف بیشتر شخص مدیر عامل به دلیل انجام عملیات اجرایی طی سال مالی، بهتر 

است گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل قرائت گردد. مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به هر 

گونه سواالت مطروحه توسط حاضرین پاسخگو می باشند. حضور مدیران اجرایی از جمله مدیر مالی 

به جهت پاسخگویی مناسب نیز می تواند مفید باشد.

نحوه اداره مجامع عمومی شرکت های سهامی
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4-4-  قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 جهت اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، گزارش حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی قرائت می شود. این گزارش معمواًل توسط شخص بازرس و یا نماینده آن قرائت 

اخذ  بازرسان شرکت در مجمع عمومی  یا  بازرس  قرائت گزارش  بدون  می شود. شایان ذکر است 

تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر نخواهد بود. حین قرائت گزارش 

و یا در پایان آن، هر گونه موارد سوال یا ابهام توسط بازرس، مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و یا 

در موارد مقتضی سایر مدیران شرکت توضیح داده خواهد شد.

 موارد بندهای گزارش را که مجمع راجع به آنها بحث و یا جهت برطرف نمودن بندها، تکلیفی 

برای هیات مدیره تعیین می گردد، توسط منشی جلسه یادداشت و صورت جلسه ای تحت عنوان 

تکلیف مصوب مجمع تنظیم و توسط هیات رئیسه امضاء می شود.

 بر اساس بند 34 دستورالعمل حاکمیت شرکت، در مجمع عمومی صاحبان سهام باید تصمیمات 

الزم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع 

یا صورت خالصه مذاکرات مجمع منعکس شود.

 بهتر است هیات رئیسه دالیل و توجیهات عدم رفع تکالیف مصوب سال مالی قبل را به همراه 

مستندات کافی به همراه داشته باشد و در صورت لزوم برای مجمع تشریح نماید

4-5-  پاسخ به سواالت و ابهامات سهامداران
 پس از  قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، در راستای رعایت 

حقوق سهامداران، هیات رئیسه و مدیران شرکت مکلف به پاسخگوی به سواالت و ابهامات سهامداران 

در خصوص عملکرد سال مالی قبل شرکت و سایر مواردی که جزو بند های دستور جلسه باشد، هستند.
 

  بر اساس بند 36 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، طی برگزاری جلسات مجامع عمومی صاحبان 

سهام، باید فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود.

  بر اساس بند 14 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رئیس 

مجمع باید جلسه را به نحوی اداره نماید که در چارچوب دستور جلسه، امکان طرح سواالت و 

نظرات سهامداران و نماینده سازمان فراهم شود. در صورتی که به تشخیص نماینده سازمان مفاد 
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این ماده رعایت نشود، نماینده سازمان به هیأت رئیسه مجمع تذکر خواهد داد و مراتب باید در 

صورتجلسه مجمع ذکر گردد. 

  همچنین بر اساس ماده 24 دستورالعمل انضباطی ناشران، اگر اداره مجمع به گونه ای باشد که امکان طرح 

سواالت و نظرات نماینده سازمان و یا سهامداران در چارچوب دستور جلسه، فراهم نشود، تخلف محسوب 

شده و موجب تذکر کتبی به ناشر و مدیران ارشد آن با درج در پرونده می گردد.

  عالوه بر آن،  بر اساس ماده 15 دستورالعمل انضباطی ناشران، تصمیمات اتخاذ شده در مجامع 

عمومی ناشر باید در جهت حفظ منافع و رعایت حقوق تمام سهامداران به طور یکسان باشد.

4-6-  تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان
  بعد از قرائت گزارش حسابرس و بارس قانونی نسبت به تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان 

رای گیری می گردد و با اکثریت نصف بعالوه یک، آرای حاضرین به تصویب  می رسد. براساس ماده  

116 اصالحیه قانون تجارت، تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله 

مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی است.

  در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش حسابرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که 

بر خالف ماده 147 این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته و از درجه 

اعتبار ساقط خواهد بود. 

  بر اساس ماده 33 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، در صورتی  که تصویب صورت های مالی در 

دستور جلسه مجمع باشد، حضور باالترین مقام مالی شرکت در زمان طرح و رسیدگی به صورت های 

مالی الزامی است. البته عدم حضور باالترین مقام مالی مانع از برگزاری مجمع نخواهد شد ولیکن 

دالیل عدم حضور باید در همان مجمع به اطالع سهامداران برسد.

4-7-  اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام نقدی

  تصمیم گیری درباره تقسیم سود نقدی یکی از مهم ترین تصمیمات شرکت است. تخصیص سود 

یک دوره مالی بین سهامداران و یا انباشته کردن آن در شرکت را سیاست تقسیم سود می نامند. 
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 239 ماده  مفاد  طبق  تقسیم  قابل  سود  و  است  سرمایه  صاحبان  قانونی  حق  سود،  دریافت    

اصالحیه قانون تجارت عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های 

قبل و اندوحته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته های اختیاری بعالوه سود قابل تقسیم 

سالهای قبل که تقسیم نشده است، می باشد. بر اساس ماده 90 اصالحیه قانون تجارت، تقسیم 

سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جائز خواهد بود و درصورت 

وجود منافع، تقسیم 10 درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.

تقسیم سود بر مبنای روش های حسابداری تعهدی و بدون پشتوانه نقدی ممکن است شرکت را 

با کسری شدید نقدینگی مواجه نموده و تأمین مالی بودجه بندی های سرمایه ای و یا حتی فعالیت 

به  داده که منجر  بانکی سوق  از جمله تسهیالت  پرهزینه  به سمت منابع مالی  را  عادی شرکت 

تاثیرات منفی سودآوری و کاهش ثروت سهامداران خواهد شد.

 بر اساس ماده 240 اصالحیه قانون تجارت، مجمع عمومی پس از تصویب حساب های سال مالی 

و احراز اینكه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را كه باید بین صاحبان تقسیم شود تعیین 

خواهد نمود. عالوه بر این، مجمع عمومی می تواند تصمیم بگیرد كه مبالغی از اندوخته هایی كه 

شركت در اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود. در این صورت در تصمیم مجمع عمومی 

باید صریحًا قید شود كه مبالغ مورد نظر از كدام یك از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم گردد. 

هر سودی كه بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه 

پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی درخصوص 

نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر 

حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به 

تقسیم سود انجام پذیرد.

 مواد دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس در خصوص تقسیم سود نقدی:

 ماده 5: ناشر مکلف است سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی را طبق برنامه اعالم شده و با 

رعایت مهلت قانونی، به سهامداران پرداخت نماید. 

تبصره ۱: ناشر موظف است خط مشی تقسیم سود را مطابق مقررات، همزمان با اطالعات پیش بینی 

درآمد هر سهم به سازمان اعالم نماید. 

را  مدیره  توسط هیئت  پیشنهادی  پرداخت سودنقدی  بندی  زمان  است جدول  ناشر موظف   :2 تبصره 
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حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی افشا نماید. درصورتی که مجمع عمومی عادی سود 

نقدی بیشتری را نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره تصویب نماید، جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی 

می بایست متناسب با آن اصالح و حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ مجمع افشا گردد.

تبصره3: ناشر موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله 

توزیع سود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به آن شرکت 

واگذار نماید. در صورت عدم قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ناشر مکلف 

است سود سهامداران را از طریق واریز به حساب بانکی اعالم شده از سوی آنها و یا از طریق حساب 

بانکی واسطه پرداخت نماید و با درخواست سهامدار، صورت حساب نحوه محاسبه مطالبات وی را در 

اختیار او قرار دهد.

 ماده ۱۷: ناشر مکلف است با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود و با ارائه دالیل 

مالی  های  صورت  همراِه  یادداشت های  در  را  تقسیم«  قابل  سود  »حداکثر  کافی،  توضیحات  و 

اظهارنظر  آن  مورد  در  است  موظف  نیز  معتمد  و حسابرس  نماید  افشا  سالیانه،  حسابرسی شده 

نماید. در شرکت هایی که ملزم به تهیه صورت های مالی تلفیقی می باشند، اعالم »حداکثر سود 

قابل تقسیم« و تصمیمات تقسیم سود باید مبتنی بر صورت های مالی تلفیقی باشد. ناشر موظف 

است »حداکثر سود قابل تقسیم« را بر اساس »سود قابل تقسیم طبق صورت سود و زیان تلفیقی 

یا صورت سود و زیان شرکت اصلی، هر کدام که کمتر باشد« و با لحاظ نمودن توان پرداخت سود، 

محاسبه و افشا نماید.

 ماده ۱۸: در صورتی که بندهای گزارش حسابرس/ بازرس قانونی در مورد صورت های مالی، ناشی 

از عدم انجام تعدیالت بااهمیت در سود یا زیان و یا سود قابل تقسیم ناشر باشد، مجمع باید با 

لحاظ نمودن پیشنهادات حسابرس/ بازرس قانونی و در نظر گرفتن الزامات ماده ۲۴۰ قانون تجارت 

و ماده ۱۷ این دستورالعمل، درخصوص تقسیم سود تصمیم گیری نماید. 

تبصره1: در صورتی که حداکثر سود قابل تقسیم با لحاظ نمودن مواد 17 و 18 این دستورالعمل، کمتر از 

ده درصد سود خالص شرکت اصلی باشد، به منظور رعایت ماده90 قانون تجارت، تقسیم ده درصد از سود 

خالص شرکت اصلی بین صاحبان سهام الزامی است.

 بر اساس ماده 32 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، زمان بندی پرداخت سود سهام باید به گونه ای 

باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود.
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4-8-  اتخاذ تصمیم در خصوص پاداش هیئت مدیره
 در صورتی كه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب كند كه 

نسبت معینی از سود خالص ساالنه شركت به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تخصیص داده 

شود. مبلغ پاداش هیئت مدیره نسبت به سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت 

است، محاسبه می شود.

 به موجب مصوبه مورح 1395/02/30 مجلس شورای اسالمی که در تاریخ 1395/02/29 به تایید 

شورای نگهبان رسیده است، مفاده ماده 241 اصالحیه قانون تجارت به شرح ذیل اصالح و ابالغ 

گردیده است:

- پاداش هیئت مدیره به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه در صد و در شرکت های 

سهامی خاص از شش درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز 

کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی 

و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیئت مدیره بیشتر باشد. مقررات 

اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بالاثر است.

- اعضای غیرموظف هیئت مدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال 

سمت مدیریت خود به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از 

شرکت دریافت کنند. این موضوع در تبصره ماده 17 دستورالعمل حاکمیت شرکتی بدین صورت 

به عنوان عضو هیات مدیره،  برای سمت خود  اعضای هیات مدیره نمی توانند  مقرر شده است: 

وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام 

تعیین شده، مقرر نمایند.

- شرکت های دولتی، مشمول مقررات ماده 241 اصالحیه قانون تجارت در خصوص پاداش هیئت مدیره 

نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 می باشند.

4-9-  اتخاذ تصمیم در خصوص حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و 
کمیته های تخصصی هیات مدیره  

 مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت 

مدیره در جلسات هیئت مزبور، پرداخت مبلغی را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات 

تصویب كند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی كه هرعضو هیئت مدیره 

درجلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهدكرد )ماده 134 اصالحیه قانون تجارت(.
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 بر اساس بند 3 ماده 4 منشور کمیته حسابرسی، هیئت مدیره تمهیداتی را فراهم می آورد که 

نحوه جبران خدمات اعضای کمیته در چارچوب قوانین و مقررات مربوط معین گردد. همچنین 

بر اساس ماده 35 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و 

نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته های تخصصی هیات مدیره )از قبیل کمیته 

حسابرسی و کمیته انتصابات( باید در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شود.

 بر اساس ماده 28 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، عدم 

تعیین مبلغ قطعی پاداش و حق حضور هیئت مدیره در مجمع عمومی و یا عدم رعایت سقف 

حداکثر مبلغ پاداش، موجب اخطار کتبی به سهامدار/سهامداران عمده ناشر و مدیران ارشد آنها با 

درج در پرونده و اعالم به عموم می گردد. 

  معمواًل در مجامع عمومی شرکت ها، حق حضور )جبران خدمت( کمیته حسابرسی به صورت 

درصدی از حقوق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر حق 

حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، 20 میلیون لایر به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه 

تعیین گرد حق حضور )جبران خدمت( ماهانه اعضای کمیته حسابرسی مثاًل به میزان 80 درصد 

مبلغ فوق ) یعنی مبلغ 16 میلیون لایر( تعیین می گردد.  

 بر اساس ماده 24 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی 

 سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را 

در گزارش ساالنة خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.

4-10-  انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی  
  بر اساس ماده 144 اصالحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی در هر سال یك یا چند بازرس 

بازرسان  یا  بازرس  انتخاب مجدد  به وظایف خود عمل كنند.  قانون  بر طبق  تا  انتخاب می كند 

بالمانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل كند به شرط آن 

كه جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.

  به موجب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصالح به عنوان حسابدار 

رسمی،  شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس و شرکت های تابعه و وابسته آنها 

و نیز شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته آنها مکلفند حسب مورد »حسابرس 
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ایران  از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی  را  قانونی« خود  بازرس  و 

می باشند، انتخاب نمایند.

نامه شماره 3300/ت39037ک مورخ 1387/01/19 وزیران  1، 2 و 3 تصویب  به استناد مواد    

قانون مدیریت   )4( ماده  دولتی موضوع  کلیه شرکتهای  اقتصاد هیات دولت،  محترم کمیسیون 

خدمات کشوری و سایر شرکت هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفردًا یا مشترکًا 

به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانک های دولتی تعلق داشته باشند حسابرس 

و بازرس قانونی آنها از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط 

»کارگروه انتخاب حسابرس وزارت امور اقتصاد و دارایی« معرفی می گردد.  

  به استناد مصوبات شورای عالی بورس اوراق بهادار، تعیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

باید بر اساس تناسب اندازه شرکت و طبقه موسسه حسابرسی بر اساس معیارهای سازمان بورس و 

اوراق بهادار تحت عنوان » دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 

دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار« انجام گیرد.

 از آنجایی که ناشران بورسی مکلف اند گزارشات حسابرسی و صورت های مالی مربوط به شرکتهای 

فرعی را در نیز در سامانه جامع اطالع رسانی )کدال( انتشار دهند، ضروری است حسابرس و بازرس 

شرکت های فرعی را از فهرست موسسات معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کنند.

 بر اساس ماده 146 اصالحیه قانون تجارت، مجمع عمومی عادی باید یك یا چند بازرس علی البدل 

نیز انتخاب كند تا درصورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط 

بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.

 بر اساس ماده 155 اصالحیه قانون تجارت، تعیین حق الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی 

است. مجمع می تواند آن را به هیئت مدیره تفویض نماید.

 بر اساس بخشنامه شماره 121/117135 مورخ 1389/06/09 سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق 

مفاد بند )و( و تبصره  )1( ماده )20( اساسنامه نمونه شركت های كارگزاری، تعیین بازرس- حسابرس 

از وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی شمرده  آنها  اصلی و علی البدل شركت و حق الزحمه 

شده و تفویض اختیارات مجامع عمومی به هیأت مدیره به جز موارد تصریح شده در قانون تجارت 

هیأت  به  كارگزاری  شركت های  بازرس-حسابرس  حق الزحمه  تعیین  تفویض  لذا  نمی باشد.  مجاز 
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مدیره مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت این موضوع در تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی عادی، 

نامه تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت ثبت تصمیمات مجمع نزد اداره ثبت شركتها و 

مؤسسات غیرتجاری صادر نخواهد شد. بدیهی است؛ ثبت صورتجلسات كارگزاری بدون اخذ تأییدیه 

از سازمان تخلف بوده و در این خصوص طبق مقررات رفتار خواهد شد.

 بر اساس ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، برای تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

در کمیته حسابرسی مورد بحث  را  در مجمع عمومی صاحبان سهام، شرکت الزم است موضوع 

و بررسی قرار دهد و دالیل تغییر و نتایج بررسی را به همراه پیشنهادهای کمیته حسابرسی، به 

مجمع عمومی صاحبان سهام اعالم کند. کمیته حسابرسی به منظور پیشنهاد انتخاب حسابرس 

مستقل به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی صاحبان سهام باید بررسی های انجام شده در 

خصوص الزامات مرتبط با انتخاب حسابرس مستقل از قبیل استقالل، تناسب و میزان حق الزحمه 

و مفاد قرارداد حسابرس مستقل را مستند نموده و به هیات مدیره ارایه نماید. همچنین عملکرد 

باید توسط کمیته حسابرسی مورد  نتایج کار آن ها  قانونی شرکت و  بازرس  حسابرس مستقل و 

پایش قرار گیرد.

تبصره: در صورتی كه شرکت یا سهامداران، قصد ارائه پیشنهاد تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی را، 

قبل از پایان حداکثر دوره تصدی سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی طبق »دستورالعمل موسسات 

حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار«، دارند، باید مراتب را با ذكر دلیل به همراه نظر کمیته 

حسابرسی، حداقل 10 روز قبل از مجمع به اطالع سازمان برسانند. سازمان پس از بررسی دالیل تغییر، 

تا 5 روز قبل از مجمع، نظر خود را در خصوص تایید یا عدم تایید اعالم می نماید. در صورت عدم تایید 

سازمان، باید از تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی خودداری شود. 

 بازرسان شرکت بایستی پس از انتخاب به وسیله مجمع عمومی صاحبان سهام کتبًا قبول سمت 

نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود.

4-11-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه 

کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، به عمل آید. هر یک از مجامع 

عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران 

تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد، تعیین نمایند. 
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فرابورس،  و  بورس  در  پذیرفته شده  اساسنامه شرکتهای سهامی عام  نمونه  بر اساس ماده 20   

»برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامة کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط 

روش  عنوان  )به  کدال  سامانه  در  دعوت  اطالعیۀ  انتشار  یا  و  می گردد  منتشر  آن  در  شرکت  به 

الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار( از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد«

 هنگامی که مجامع عمومی سالیانة شرکت، روزنامه ناشر آگهی های شرکت را تعیین می کند این 

را برای نشر دعوت نامه و اطالعیه های مربوط به شرکت  مطلب که مجمع مزبور چه روزنامه ای 

تعیین نموده ، باید حتمًا در روزنامه کثیراالنتشاری که قباًل منتخب مجمع عمومی سالیانه بوده 

منتشر کند. در غیر اینصورت، تصمیم مجمع عمومی دایر بر تغییر روزنامه ناشر آگهی های شرکت 

در برابر سهامدارانی که در مجمع عمومی حاضر نشده اند، قابل استناد نیست.

4-12-  انتخاب مدیران )اعضای هیات مدیره(  
شرکت ها  از  نوع  این  کننده  اداره  مهم  رکن  دومین  عنوان  به  سهامی  شرکت های  مدیره  هیئت 

)اولین مدیران( و مجمع عمومی  اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی موسس  می باشد. 

عادی انتخاب می شوند. 

 در موارد زیر انتخاب اعضای هیئت مدیره باید در دستور کار مجمع عمومی عادی قرار گیرد:

الف( مدت ماموریت مدیران قبلی منقضی شده باشد.

ب( در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء 

هیئت مدیره از حداقل مقرر در این قانون كمتر شود اعضاء علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه 

واال به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی كه عضو علی البدل 

تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی البدل كافی برای تصدی محل های خالی درهیئت مدیره 

نباشد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمومی عادی شركت را جهت تكمیل اعضاء هیئت 

مدیره دعوت نمایند.

 در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی كه باید انتخاب شوند، ضرب 

می شود و حق رای هر رای دهنده برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود. رای دهنده می تواند آراء خود 

را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند، اساسنامه شركت نمی تواند 

خالف این ترتیب را مقرر دارد.
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 با توجه به بروز مسائل و اختالفات در زمان شمارش آرای انتخابات هیات مدیره و بازرسان توصیه 

می شود رای گیری حتمَا به صورت کتبی باشد و برگه های رای ریخته شده در صندوق با نظارت 

هیات رئیسه شمارش و امضا شود. صورت جلسه شمارش آرا نیز تنظیم و در آن آرای صحیح و 

باطله از هم تفکیک گردد. بنابراین تعداد آرای کلیه کاندیداها به ترتیب از باالترین تا کمترین رای 

ذکر و اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره مشخص می شوند. معمواَل صورت جلسه شمارش 

آرا و برگه های رای برای پاسخ گویی به تشکیک و اعتراض سهامداران و نامزدها به مدت سه روز 

نزد هیات رئیسه محفوظ می ماند.

 مدت مدیریت مدیران )اعضای هیات مدیره( در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو 

سال تجاوز نخواهد کرد. انتخاب مجدد مدیران بالمانع است.

 عده اعضای هیات مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر و در شرکتهای سهامی خاص 

نباید از سه نفر،کمتر باشد.

مدیران شرکت بایستی پس از انتخاب به وسیله مجمع عمومی صاحبان سهام، کتبًا قبول سمت 

نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود.

 درصورتی كه مدیری در هنگام انتخاب، مالك تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین 

مدیر  وثیقه،  بعنوان  الزم  تعداد سهام  یافتن  افزایش  یا  و  وثیقه  مورد  قهری سهام  انتقال  درصورت 

باید ظرف مدت یك ماه تعداد سهام الزم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شركت بسپارد و گرنه 

مستعفی محسوب خواهد شد )ماده 115 اصالحیه قانون تجارت(

 محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط ا زلحاظ 

روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق كماكان  زمان  تا  انقضاء مدت ماموریت مدیران  درصورت   

مسئول امور شركت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه 

خود عمل نكنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شركت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای 

انتخاب مدیران تقاضا نماید )ماده 136 اصالحیه قانون تجارت(.

مواد مرتبط با هیات مدیره و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

 ماده 4: تعداد اعضای هیات مدیره باید به میزانی باشد که امکان انجام بحث های سودمند و 
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تصمیم گیری منطقی و همچنین نظارت کافی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد. اکثریت اعضای 

هیات  مدیره باید غیرموظف باشند و تعداد اعضای مستقل)1( هیات مدیره نباید كمتر از 20 درصد 

تعداد كل اعضای هیات  مدیره باشد.

تبصره 1: تعداد اعضای هیات  مدیره برای شرکت های بزرگ، به تشخیص و اعالم سازمان، حداقل هفت 

نفر می باشد. 

تبصره 2: تعداد اعضای مستقل در شرکت ها حسب صالحدید سازمان، قابل افزایش است.

تبصره 3: موظف شدن اعضای هیات   مدیره، ضمن رعایت شرایط این ماده، صرفا پس از تصویب هیات 

 مدیره امكان پذیر خواهد بود و مدیر ذینفع در این تصمیم گیری حق رأی ندارد.

تبصره 4: هر یک از اعضای اصلی هیات مدیره باید معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل 

پنج میلیارد لایر از سهام شرکت )که هر2 سال یک بار متناسب با نرخ تورم و شاخص بهای کاالها و 

خدمات مصرفی تعدیل می شود( را به عنوان سهام وثیقه مدیران نزد شرکت تودیع کنند. 

تبصره 5: در ترکیب هیات  مدیره، باید حداقل یک عضو غیرموظف حضور داشته باشد که دارای تحصیالت 

مالی )حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و مدیریت با گرایش مالی( و تجربه مرتبط باشد.

تبصره 6: اعضای موظف هیات مدیره نمی توانند در شرکتی دیگر، مدیر عامل یا عضو موظف هیات مدیره 

باشند. هیچ یک از اعضای هیات مدیره نباید اصالتًا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 

3 شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره انتخاب شوند. اعضای هیات مدیره باید در این خصوص، 

اقرارنامه ای را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند. 

 ماده 38: در صورتی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی باشد، شرکت 

باید آگهی دعوت به مجمع را حداقل 25 روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیراالنتشار شرکت 

درج نماید.

 ماده 39: سهامدارانی که در نظر دارند به عنوان عضو مستقل هیات مدیره انتخاب شوند، باید در 

1. عضو مستقل هیات مدیره، شخص حقیقی عضو هیات مدیره است که شرایط استقالل را دارا باشد. 
شرایط استقالل:  فقدان هر گونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم گیری مستقل و بی طرفانه شخص اثرگذار باشد 
به  گونه ای که موجب جهت گیری وی به سمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران شرکت یا سایر ذینفعان شود و نیز سبب 

عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا صرفه و صالح شرکت گردد.
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صورت برخورداری از شرایط موضوع ماده 4 این دستورالعمل و در راستای رعایت ضوابط و الزامات 

قانونی، حداقل 15 روز قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود جهت عضویت در هیات مدیره را به همراه 

خالصه ای از مشخصات و سوابق مدیریتی خود، اعالم و مدارک مورد نیاز را به کمیته انتصابات 

ارائه نمایند. شرکت باید نتایج بررسی خود در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط نامزدهای عضویت 

مستقل در هیات مدیره را حداقل 5 روز قبل از برگزاری مجمع به سازمان ارایه و افشا نماید.

اقرارنامه  باید  شوند،  انتخاب  مدیره  هیات  مستقل  عضو  عنوان  به  دارند  نظر  در  که  اشخاصی  تبصره: 

استقالل را نیز به کمیته انتصابات ارائه نمایند. 

 ماده 40: مجمع عمومی باید یک شخص را به عنوان عضو علی البدل مستقل هیات مدیره انتخاب 

نماید.

 ماده 41: عضو مستقل هیات مدیره نباید به فعالیت ها یا معامالتی اقدام نماید که استقالل وی 

مخدوش شود. چنانچه عضو مستقل هیات مدیره شرایط استقالل را از دست بدهد، باید موضوع 

را فورًا به شرکت اطالع داده و شرکت نیز آن را فورًا افشا و نسبت به جایگزینی با عضو علی البدل 

اقدام نماید.

4-13-  سایر موارد قابل قابل طرح و تصویب )از قبیل تنفیذ معامالت ماده 129 و 
کمک های بالعوض ( 

 با استناد به ماده 129 اصالحیه قانون تجارت، اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل شركت و همچنین 

موسسات و شركت هایی كه اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شركت، شریك یا عضو هیئت 

مدیره یا مدیر عامل آنها باشند، نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتی كه با شركت یا 

به حساب شركت می شود به طورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و 

درصورت اجازه نیز هیئت مدیره مكلف است بازرس شركت را از معامله ای كه اجازه آن داده شده 

بالفاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس 

نیز مكلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به 

همان مجمع تقدیم كند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیئت مدیره 

و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذكور حق رای نخواهد داشت.

 معامالت مذكوردر ماده 129 در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل 

اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد.

نحوه اداره مجامع عمومی شرکت های سهامی



مدیریت مجامع عمومی شرکت های سهامی

58

در صورتی كه بر اثر انجام معامله به شركت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت 

مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است كه اجازه آن را داده اند كه همگی آنها متضامنًا 

مسئول جبران خسارات وارده معامله به شركت می باشند )ماده 130 اصالحیه قانون تجارت(.

 در صورتی كه معامالت مذكور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد 

هرگاه مجمع عمومی عادی شركت آنها را تصویب نكند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شركت 

می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی كه معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا 

سه سال از تاریخ كشف آن بطالن معامله را از دادگاه صالحیت دار درخواست كند.

لیكن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیرعامل ذینفع در مقابل شركت باقی خواهد 

بود. تصمیم به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است كه پس 

از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات الزم جهت انجام معامله در این مورد 

رای خواهد داد. مدیر یا مدیرعامل ذینفع در معامله حق شركت در رای نخواهد داشت. مجمع 

عمومی مذكور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شركت تشكیل خواهد شد )ماده 

131 اصالحیه قانون تجارت(.

 بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، قبل 

از پرداخت هرگونه کمک های بالعوض به اشخاص خارج از شرکت، موضوع باید به تصویب مجمع 

عمومی عادی شرکت برسد و در این مجمع، سهامداران ذینفع و سهامداراِن پیشنهاد دهنده کمک 

مزبور حق رای ندارند.

4-14-  اعالم تنفس 
 هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت 

رئیسه مجمع با تصویب مجمع می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را كه نباید دیرتر از دو 

هفته باشد تعیین كند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع 

با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت )ماده 104 اصالحیه قانون تجارت(.

 این که چند نفر از اعضای حاضر با موضوع اعالم تنفس موافق باشند، بستگی به نوع مجمع )عادی 

یا فوق العاده( دارد. حد نصاب تصمیمات برای مجمع عمومی عادی، اکثریت نصف بعالوه یک آرای 

حاضر و برای مجامع عمومی فوق العاده، اکثریت دو سوم آرا حاضر می باشد.
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 اگر تصمیماتی در همان جلسه اتخاذ شود، می توان آن را به ثبت رساند و نیازی نیست تا امور 

ثبت صورتجلسه تا تشکیل جلسه دوم معلق شود.

 تاریخ و مکان جلسه بعدی هم زمان با اعالم تنفس بیان می شود. فلذا دیگر نیازی به نشر اگهی 

مجدد و دعوت از سهامداران نیست.

 در جلسه دوم تنها راجع به مسائلی می توان تصمیم گیری نمود که جزو دستور جلسه اول بوده 

باشند. فلذا نمی توان موضوع جدیدی را به دستور جلسه افزود.

4-15-  سایر تشریفات برگزاری مجامع عمومی ناشران بورسی
 بر اساس ماده 20 دستورالعمل نضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رئیس 

مجمع مکلف است حسب درخواست نماینده سازمان، خالصه تذکرات نماینده سازمان را در صورت 

جلسه مجمع و مشروح تذکرات وی را در صورت خالصه مذاکرات عینًا درج نماید.

 با استناد به ماده 105 اصالحیه قانون تجارت، از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت 

جلسه ای توسط منشی ترتیب داده می شود كه به امضاء هیئت رئیسه مجمع رسیده و یك نسخه 

از آن در مركز شركت نگهداری خواهد شد )ماده 105 اصالحیه قانون تجارت(

  ناشر موظف است عالوه بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی خود، حداکثر ظرف مدت 

یک هفته پس از برگزاری مجامع عمومی، متنی از صورت جلسه مورد تأیید هیئت رئیسه مجمع را 

افشا نماید )ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات (.

 ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومی را حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ تشکیل 

مجمع به مرجع ثبت شرکت ها ارائه و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ ثبت، 

افشا نماید )ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات (.

  در صورتی که افزایش سرمایه در اختیار هیئت مدیره بوده و دستور جلسه هیئت مدیره تصویب 

اجرای افزایش سرمایه باشد، ناشر موظف است حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه هیئت 

مدیره، مراتب را افشا و عالوه بر افشای فوری تصمیمات اتخاذ شده، حداکثر ظرف ۳ روز کاری 

پس از برگزاری جلسه هیئت مدیره، متن صورت جلسه مورد تایید اعضای هیات مدیره را افشا نماید 

)ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات(.

نحوه اداره مجامع عمومی شرکت های سهامی
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برخی  تصویر  بیشتر-  جزئیات  با  خوانندگان  مطالعه  جهت   - حاضر  مجموعه  پیوست  در 

دستورالعمل های مرتبط با مجامع عمومی شرکت ها به شرح زیر ارائه شده است: 

بهادار تهران و فرابورس  اوراق  دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس 

ایران )پیوست 1 و 2(

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )پیوست 3(

دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان )پیوست 4(

دستورالعمل طبقه بندی موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار )پیوست 5(
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منابع و مآخذ
1- اصالح زمانبندی اجرای برخی از مواد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ابالغیه مورخ 99/11/08 سازمان بورس و اوراق بهادار،

.https://codal.ir/Reports

2- باباپور، محمد و سیدحسن جعفری )1397(. مجامع عمومی در شرکت های سهامی )از منظر حقوقی و 

ثبتی(، تهران: اندیشه سبز نوین، چاپ اول.

عمومی:  مجامع   .)1393( زاده  مومن  مهدی  محمد  و  مسلم  سید  علوی  مهدی،  سیاهرودی،  نجفی   -3

راهنمای برگزاری و تصمیم گیری. تهران: نشر گندمان، چاپ اول.

4-  دانشجو، علی )1378(. مجامع عمومی شرکت های سهامی در حقوق ایران.  تهران: انتشارات اخوان و 

آریابان، چاپ اول.

بهادار، مصوب  اوراق  و  بورس  نزد سازمان  اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده  5- دستورالعمل 

.https://www.codal.ir/Provisions/Disclosure.htm ،مورخ 1386/5/3 سازمان بورس و اوراق بهادار

6- دستورالعمل طبقهبندی موسسات حسابرسی و اشخاص موضوع ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی 

 1395/09/02 مورخ  اصالحیه های  و   1391/11/28 جلسه  مصوب  بهادار،  اوراق  و  بورس  سازمان  معتمد 

.https://codal.ir/Reports ،1398/11/30 و 1399/05/15 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،

ابالغیه مورخ 1386/05/03  تهران،  بهادار  اوراق  ناشران پذیرفته شده در بورس  انضباطی  7- دستورالعمل 

/https://codal.ir/Reports. ،سازمان بورس و اوراق بهادار

8- دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، 

/https://codal.ir/Reports. ،ابالغیه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار

9- دنیائی، حمید )1396(. راهنمای گام به گام برگزاری مجامع عمومی و تغییرات سرمایه در شرکت های 

تعاونی زنجان: قلم مهر، چاپ اول.
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10- دوانی، غالمحسین )1398(. مجموعه قوانین و مقررات تجاری، قانون تجارت با آخرین اصالحات. تهران: 

انتشارات کیومرث، چاپ نوزدهم

11- طباطبایی، سید محمد )1397(. مدیریت مجامع عمومی شرکت ها )سهامی عام، خاص و تعاونی(. تهران:  

انتشارات ترمه،  چاپ اول.

12- ممنوعیت تفویض اختیار تعیین حق الزحمه بازرس- حسابرس توسط مجمع عمومی عادی به هیأت 

مدیره، بخشنامه شماره 121/117135 مورخ 1389/06/09 اداره امور کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار.

و  ایران  حقوق  در  سهامی  شرکت های  مدیران  با  عمومی  مجامع  رابطه   .)1390( سیداحمد  موسوی،   -13

انگلستان، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 14.



مدیریت مجامع عمومی شرکت های سهامی

88


