سهام
شرکت سهامی خاص

ثبسوِ تؼبلي
سرهبیِ ّر ضرکت سْبهي  ،ثِ لطؼبتي تمسین ضذُ کِ ّر یک از آًْب را سْن گَیٌذ .ثٌبثرایي سْن ػجبرت از
لطؼبتي است کِ هدوَع آى سرهبیِ را تطکیل هي دّذ
در هبدُ  42اغالحي لبًَى  ،سْن چٌیي تؼریف ضذُ  :سْن لسوتي از سرهبیِ ضرکت سْبهي کِ هطخع هیساى
هطبرکت ٍ تؼْذات ٍ هٌبفغ غبحت آى در ضرکت سْبهي هي ثبضذ ثجت ضرکت

ثجت ضرکتْب

در ضرکت ّبی دیگر سْن ّر ضریک را سْن الطرکِ هي گَیٌذ ٍلي در ضرکت سْبهي ثِ رکر سْن اکتفب هي ضَد
 ،هثالً گفتِ هي ضَد فالى ضخػي در فالى ضرکت دارای یک یب چٌذ سْن است
دارًذُ سْن ًوي تَاًذ ثِ ًسجت سْن از هبیولک ضرکت هبلک ثبضذ ثلکِ ثِ ًسجت سْن خَد از ضرکت دارای
حك هي ثبضذ ٍ ثِ هَخت آى از هٌبفغ ضرکت استفبدُ کردُ ٍ در هدوغ ػوَهي رأی هي دّذ ٍ در غَرت
اًحالل از دارائي ضرکت سْن خَاّذ ثرد
لبًَى در ضرکت سْبهي ػبم حذاکثر لیوت اسوي سْبم را دُ ّسار ریبل هؼیي کردُ ٍلي در ضرکت ّبی سْبهي
خبظ حذالل ٍاکثری ثرای هجلغ اسوي سْبم تؼییي ًطذُ است .

سْبم ّر ضرکت هوکي است ثِ چٌذ غَرت ثیرٍى ثیبیذ ثِ ضرح زیر


الف -سْن ثب ًبم



ة -سْن ثي ًبم



ج -سْن هوتبز

سْبم ثبًبم
سْن هوکي است ثب ًبم ثبضذ  ،در ایي غَرت دارًذُ سْن هؼلَم ٍ هطخع است ٍ در هحل ضرکت دفتری
ٍخَد دارد کِ ضوبرُ ردیف سْبم ٍ ًبم دارًذُ در آى رکر ضذُ ثٌبثرایي ّر یک از سْبم از رٍی ضوبرُ ردیف
هؼلَم است هتؼلك ثِ چِ کسي است
اًتخبة سْبم ثب ًبم ثِ ایي خْت است کِ ضرکت هبیل است ضرکبء خَد را ثطٌبسذ ٍ سیبست تدبری آى ایدبة
هي کٌذ ثذاًذ سْبم ضرکت در دست چِ اضخبغي است .سبثمبً ضرکت ّبی سْبهي اغلت دارای سْبم ثي ًبم
ثَدُ اًذ ٍ سْبم ثب ًبم کوتر ٍخَد داضتٍ .لي در خٌگ ثیي الوللي

در ضرکت ّبی ثسرگ ارٍپب کِ

التػبد کطَر را ادارُ هي کردًذ  ،کطَرّبی هتخبغن در هوبلک یکذیگر هجبدرت ثِ خریذ سْبم ثي ًبم ثِ هٌظَر

خبسَسي یب اخالل در اهر ضرکت ًوَدًذ .از ایي خْت ایي لجیل ضرکت ّب ثیطتر سْبم خَد را ثِ سْبم ثب ًبم
تجذیل ًوَدًذ
در ضرکت ّبی سْبهي گبّي سْبم آًْب توبهبً ثي ًبم ٍ گبّي کالً ثب ًبم ٍ ثؼؿي اٍلبت لسوتي از سْبم ثب ًبم ٍ
ثمیِ ثي ًبم است ٍ ایي هَؾَع ارتجبـ ثب سیبست التػبدی ضرکت دارد  ،سْبم ثب ًبم را اغلت اضخبغي تْیِ هي
کٌٌذ کِ کوتر لػذ اًتمبل سْبم را دارًذ زیرا تطریفبت اًتمبل آًْب از سْبم ثي ًبم ثیطتر است
هبدُ  24اغالحي لبًَى تدبرت همرر هي دارد اًتمبل سْبم ثبًبم ثبیذ دردفتر ثجت سْبم ضرکت ثِ ثجت ثرسذ .
اًتمبل دٌّذُ یب ٍکیل یب ًوبیٌذُ لبًًَي اٍ ثبیذ اًتمبل را در دفتر هسثَر اهؿبء کٌذ  .پس در غَرتي کِ سْبم ثب ًبم
هَرد اًتمبل ٍالغ ضَد تطریفبت اًتمبل ثِ ػول ًوي آیذ هگر ایي کِ غبحت سْن ضخػبً یب ٍکیل اٍ در هرکس
ضرکت حبؾر ٍ در دفتر ثجت سْبم ستَى اًتمبالت را اهؿبء ٍ خریذار خذیذ را هؼرفي ًوبیذ
در ضرکت ّبی سْبهي خبظ هوکي است فرٍش سْبم ثب ًبم هَکَل ثِ هَافمت ّیئت هذیرُ یب هدوغ ػوَهي
ثبضذ ٍلي ثِ هَخت هبدُ  24لبًَى در ضرکت ّبی سْبهي ػبم ًمل ٍ اًتمبل سْبم ًوي تَاًذ هطرٍـ ثِ هَافمت
هذیراى ضرکت ٍ یب هدوغ ػوَهي غبحجبى سْبم ثبضذ

هبدُ  04لبًَى همرر داضتِ هبدام کِ توبم هجلغ اسوي ّر سْن پرداختِ ًطذُ غذٍر ٍرلِ سْن ثي ًبم یب گَاّي ًبهِ
هَلت هوٌَع است  .ثِ تؼْذ کٌٌذُ ایي گًَِ سْبم گَاّي ًبهِ هَلت ثب ًبم دادُ خَاّذ ضذ کِ ًمل ٍاًتمبل آى
تبثغ همررات هرثَـ ثِ ًمل ٍاًتمبل سْبم ثب ًبم است
سْن ثي ًبم ٍرلِ ای است کِ اسن دارًذُ آى در ٍرلِ ٍ یب در دفبتر ضرکت ثجت ًطذُ ثبضذ  ٍ .هبلکیت آى در
دست داضتي ٍرلِ سْن هحرز هي ضَد  .از لحبظ سرػت در ًمل ٍ اًتمبل سْبم ٍ تسْیل در تدبرت آى  ،سْبم ثي
ًبم ثْتر از سْبم ثب ًبم است
سْبم ثي ًبم
سْبم ثي ًبم ثِ غَرت سٌذٍ ٍخِ حبهل ثَدُ ٍ دارًذُ آى هبلک ضٌبختِ هي ضَد هگر آى کِ خالف آى لبًًَبً
ثبثت ضَد ً .مل ٍاًتمبالت ایي ًَع سْبم ثب لجؽ ٍ الجبؼ ثِ ػول هي آیذ
اگر کسي خَاست سْبم ثي ًبم خَد را ثفرٍضذ کبفي است کِ لیوت آى را دریبفت ٍ سْن را هبًٌذ اسکٌبس
تسلین کٌذ  .سْن در دست ّر کس هطبّذُ ضذ ٍ ّر کس ثِ ػٌَاى هبلکیت آى را در دست داضت هي تَاًذ از
هٌبفغ ضرکت استفبدُ ًوَدُ ٍ در هدبهغ ػوَهي ثِ ًبم دارًذُ سْن ٍارد ضَد ٍ در هَلغ اًحالل ّن از دارائي

ضرکت سْن ثجرد هگر ایي کِ ضخع دیگری در دادگبُ ثبثت کٌذ کِ سْن هتؼلك ثِ اٍ است ٍ دارًذُ ثِ ًب حك
آى را در تػرف دارد
سْبهي ک ِ در ثَرس ّب هؼبهلِ هي ضَد اغلت ثي ًبم است ٍ اضخبغي کِ هبیل ثِ خریذ ٍ فرٍش سْبم تدبرت
ًوَدُ ٍ استفبدُ ثجرًذ سْبم ثي ًبم هي خرًذ
اًتطبر سْبم ثي ًبم ٍ یب غذٍر گَاّي هَلت ثي ًبهوَلؼي هوکي ایت کِ توبم لیوت آى پرداختِ ضذُ ثبضذ ثجت
ضرکت ثجت ضرکتْب
سْبم ثب ًبم ٍ ثي ًبم در توبم هراحل دارای یک ارزش هي ثبضٌذ ٍ دارًذگبى آًْب در ًفغ ٍؾرر ٍ استفبدُ ضرکت
یکسبى اًذ
زهبًي کِ ضرکت احتیبج دارد اضخبظ سرضٌبسي ٍارد ضرکت ضًَذ ٍ یب احتیبج ثِ افسایص سرهبیِ داضتِ ٍ در
ضرایف ػبدی کسي حبؾر ثِ خریذ سْبم ًجبضذ هوکي است سْبم هوتبز هٌتطر کٌذ  .سْبم هوتبز سْبهي است کِ
ًسجت ثِ سبیر سْبم رخحبًي در ًفغ ٍ یب سرهبیِ ٍ یب سبیر هَارد داضتِ ثبضذ ٍلي در ّر حبل لیوت اسوي آًْب از
سبیر سْبم تدبٍز ًخَاّذ ًوَد

هثبل  -ضرکت احتیبج فَری ثِ افسایص سرهبیِ دارد  .هوکي است سْبهي هٌتطر ًوبیذ کِ دارًذگبى آى لجالً پٌح
درغذ از هٌبفغ ضرکت ثردُ ٍ ثمیِ ثیي توبم غبحجبى سْبم اػن از ػبدی ٍ هوتبز تمسین ضَد ٍ یب در غَرت
اًحالل ضرکت اثتذا لیوت اسوي سْبم هوتبز پرداخت ٍ ثمیِ ثِ غبحجب ى سْبم ػبدی دادُ هي ضَد
ضرکت احتیبج ثِ راٌّوبیي ٍ خلت ًظر ٍ یب حوبیت اضخبظ ثػیر ٍ کبرضٌبسبى التػبدی دارد  ،هي تَاًذ
سْبم هوتبزُ ثِ آًْب دادُ ٍ لیوت آى را دریبفت دارد ٍلي غبحجبى چٌیي سْبهي در هدبهغ ػوَهي ػبدی ثرای ّر
یک سْن حك دٍ رأی یب ثیطتر داضتِ ثبضٌذ
سْبم هوتبز
سْبم هوتبز هَلؼي لبثل اًتطبر است کِ اسبسٌبهِ ضرکت اخبزُ اًتطبر آى را دادُ ثبضذ ٍ یب هدوغ ػوَهي فَق
الؼبدُ آى را تػَیت ًوبیذ  .در تجػرُ  4هبدُ  42اغالحي همرر گردیذُ در غَرتي کِ ثرای ثؼؿي از سْبم
ضرکت ثب رػبیت همررات لبًَى هسایبئي لبئل ضًَذ ایي گًَِ سْبم  ،سْبم هوتبزُ ًبهیذُ هي ضَد ثجت ضرکت
ثجت ضرکتْب
کلیِ سْبم ضرکت را ًوي تَاى هوتبز داًست  .زیرا در ایي غَرت ّیچ کذام از سْبم ثِ دیگری رخحبى ًذاضتِ ٍ
ػبدی هحسَة هي ضًَذ .سْبم هوتبز هوکي است در چٌذ ٍّلِ هٌتطر ضذُ ٍ دارای چٌذ ًَع ثبضذ  .هثالً

هوکي است ضرکت یک سری سْبم هوتبزُ داضتِ ثبضذ کِ فمف پٌح درغذ از هٌبفغ ثیص از سبیر سْبم ثجرد ٍ
سری دیگر ػالٍُ ثر هٌبفغ در دارائي ضرکت در زهبى اًحالل حك تمذم داضتِ ثبضذ ٍ ّوچٌیي دستِ ّبی
دیگری .هؼوَالً در ایي لسن سْبم ردیف هوتبز ّر یک خذا ثَدُ ٍ ثِ ػالهت الف ٍ ة یب ػالهت دیگر
هطخع هي ضًَذ ٍ در ریل ّر یک از سْبم اهتیبزی ثرای آًْب هؼلَم ضذُ چبح هي ضَد
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