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 آشنایی با انواع شرکت های تجاری و تفاوت بین آنها

  بینی کرده است که عبارتند از: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، قانون تجارت ایران هشت نوع شرکت تجاری را پیش

 های تعاونی. نسبی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، و شرکتشرکت 

ا انجام شرکت های تجارتی فوق الذکر دارای شخصیت حقوقی هستند یعنی به شخصیت شرکا وابستگی ندارند و شرکت به خودی خود قادر است امور تجارتی ر

 کنیم. ی تشکیل آنها را بررسی می در ادامه انواع شرکت های تجاری و نحوه دهد و دارای اموال و حقوق و تکالیف تجاری باشد.

 انواع شرکت های تجاری در قانون تجارت ایران

 شرکت سهامی عام. ۱

این سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده و بخشی از  شرکت سهامی عام، شرکتی است بازرگانی )ولو اینکه موضوع عملیات آن، امور بازرگانی نباشد( که سرمایه

نویسی،  ی شرکت، با انتشار اوراق پذیره توانند برای تشکیل سرمایه شود؛ به این صورت که مؤسسان شرکت می از طریق فروش سهام به مردم تأمین می

و مسئولیت سهامداران، محدود به اشخاص ثالث یعنی مردم را در تأمین سرمایه سهیم کنند. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد 

اند، مسئول هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی  مبلغ اسمی سهام آنهاست به این معنا که در آن شرکا تا میزانی که سهم قبول کرده

ی آن دو میلیون لایر است اگر  مثالً شرکتی که سرمایهمتضرر گردید که مبلغی هم بدهکار شد، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود. 

وجه در ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار لایر کسر بیاورد، طلبکاران حق مطالبه از شرکا را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکا به هیچ 

ها و  ی اوراق و اطالعیه بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیهباید قبل از نام شرکت یا « سهامی عام»شرکت دخالتی ندارد. در این شرکت، عبارت 

 های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود. آگهی

 شرکت سهامی خاص. ۲

شود و ویژگی  ی آن توسط مؤسسین شرکت تأمین شده است. این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه

الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به  شوند، دارای اوراق سهم هستند نه اینکه سهم این است که صاحبان سرمایه، که به سهامدار تعبیر میبارزش 

د تعدادی از آنها را توان سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است. در چنین صورتی، هر یک از شرکا، مالک تعدادی سهم است و می

خواهد منتقل کند. علی االصول، این انتقال آزاد است و این امر، از دیگر خصایص عمده شرکت سهامی خاص به شمار می رود. شرکت سهامی  به کسانی که می

ر مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد. اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آنهاست، چیزی که د

نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تأمین کنند و آورندگان  توانند با پذیره است؛ دوم اینکه مؤسسان شرکت، یعنی شرکای اولیه آن، نمی

ی شرکت سهامی خاص  ی قابل توجه آن است که سرمایه ندارد. نکتهنویسی وجود  ی پذیره سرمایه فقط خود مؤسسان هستند پس در این شرکت، صدور اعالمیه

ی شرکت تقلیل پیدا کند، باید شرکا در ظرف یک سال آن را جبران کنند و در غیر این  که به عللی سرمایه نباید کمتر از یک میلیون لایر باشد. در صورتی

 تبدیل کنند.« تضامنی»یا « دودبا مسئولیت مح»ها از قبیل  صورت شرکت را به نوع دیگری از شرکت

شرکت سهامی »یا « شرکت سهامی خاص الوند»قبل از ذکر نام شرکت یا بعد از آن بالفاصله اضافه شود مانند « خاص»ی  همچنین در عنوان شرکت باید کلمه

ها در حقیقت یک قسم از شرکت سهامی  توضوح مشخص باشد. زیرا این نوع شرک های شرکت به ی خاص باید در تمام نوشته و قید کلمه« دماوند خاص

 خانوادگی و خصوصی است که مراجعه کنندگان باید اطالع داشته باشند.

 . شرکت با مسئولیت محدود۳

های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به  شود؛ ولی در آن، برخالف شرکت این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می

ی آنها  دهی آنها در شرکت است پس شرکت با مسئولیت محدود این امتیاز عمده را برای شرکا دارد که مسئولیت آنها را در عملیات شرکت محدوده به آور دهآور

د، طلبکاران بابت هزار لایر باشد و برای پرداخت طلب طلبکاران کافی نباش ۱۰۰کند. در مثال باال، اگر دارایی شرکت با مسئولیت محدود  در شرکت می

های تضامنی و نسبی  هزار لایر دیگر، نسبت به دارایی شخصی شرکا حقی نخواهند داشت. وجوه مشترک این شرکت با شرکت ۲۰ی طلب خود، یعنی  مانده باقی

شود؛ ثانیاً  الشرکه تعبیر می سهمی شرکت به صورت سهام نیست، بلکه هر شریکی درصدی از سرمایه را مالک است که از آن به  این است که اوالً سرمایه

تر از تشکیل شرکت سهامی و حتی شرکت  توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود بسیار ساده الشرکه را نمی سهم

کیل شود .اداره کردن شرکت با مسئولیت محدود نیز سهامی خاص است. کافی است که دو نفر شریک وجود داشته باشند تا شرکت، با جمع شرایط دیگر، تش

ی سه نفره داشته باشد. در شرکت با مسئولیت  شود؛ در حالی شرکت سهامی الاقل باید یک هیئت مدیره تر است و معموالً توسط یک یا دو مدیر انجام می آسان

یا هیئت بازرسان ضروری  تبیشتر باشد که در این صورت، تشکیل یک هیئت نظارمحدود، نهاد کنترل کننده وجود ندارد، مگر آنکه تعداد شرکا از دوازده نفر 

 است.

 شرکت نسبی. ۴

ای است که  شرکت نسبی شرکتی است که براي امور تجاری تحت عنوان اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه

یت آنها های مختلف مانند شرکت تضامنی است؛ ولی برخالف شرکت اخیر، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالک اند. شرکت نسبی از جنبه در شرکت گذاشته

ی شرکت باشند، هر  شود. برای مثال، هرگاه شرکت، چهار نفر شریک داشته باشد و هر یک از شرکا، مالک یک چهارم سرمایه ی شرکت تعیین می در سرمایه

دیون خود به طلبکاران شریکی باید یک چهارم از طلب طلبکاران شرکت را بپردازد. اگر طلبکاران به شرکت مراجعه کنند و شرکت قادر به پرداخت تمامی 

ی طلب خود از شرکت را از شرکا بگیرند؛ اما چون مسئولیت شرکا تضامنی نیست، طلبکاران فقط یک چهارم از مطالبات خود  توانند بقیه نباشد، طلبکاران می

ی هر  الشرکه هزار لایر و سهم ۱۰۰ی شرکت  مایهگیرند و برای سه چهارم دیگر باید به سه شریک دیگر مراجعه کنند. برای نمونه، اگر سر را از هر شریک می
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 ۲۰هزار لایر باشد، طلبکاران بابت  ۱۲۰هزار لایر، اما طلب طلبکاران  ۱۰۰هزار لایر باشد، هرگاه دارایی شرکت حین تقاضای طلبکاران فقط  ۲۵شریک 

هزار لایر مراجعه کنند که این مقدار را هر  ۵نند به هر شریک فقط تا سقف مانده از طلب خود ـ که شرکت قادر به پرداخت آن نبوده است ـ میتوا هزار لایر باقی

 شریک باید از دارایی شخصی خود پرداخت کند.

 شرکت تضامنی. ۵

گیرند. خصوصیت تعهد شرکای ضامن این است که هریک از آنان مسئول  نام می« شریک ضامن»نفر است که هردو  ۲تعداد حداقل شرکا در این شرکت 

شود به عبارت دیگر اگر دارایی شرکت براي تأدیه  ای که به شرکت آورده، محدود نمی ت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آوردهپرداخ

شخصی است، تمام قروض شرکت ناکافی باشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض است درنتیجه باید اذعان داشت که مسئولیت شریک عالوه براینکه 

ریافت تضامنی نیز هست یعنی هر شریک مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است. اگر طلبکاران شرکت تضامنی نتوانند با مراجعه به شرکت، طلب خود را د

است که شخص ثابت کند توانند پس از انحالل شرکت به شریک مراجعه کنند و شریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبکاران را بپردازد؛ کافی  کنند، می

 طور مستقیم به شرکا مراجعه کند. طلبکار شرکت بوده و طلبش پرداخت نشده تا بتواند پس از انحالل شرکت به

 های مختلط . شرکت۷و۶

های  ز شرکتهای ضمانتی یعنی هریک ا های سهامی یا شرکت مسئولیت محدود با شرکت ای یعنی شرکت های سرمایه شود که شرکت گاهی در عمل دیده می

شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها  تضامنی یا نسبی، با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می

 شوند. محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می

ی محدود  کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه کند چند شریک در شرکت خود وارد می خواهد قرض بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی

ی شرکت، چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکای  کند. بنابراین اگر بعد از ادای دین از سرمایه سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می می

 کند. شرکایی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به

 های مختلط انواع شرکت

گر به شرکت مختلط غیرسهامی: در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دی

 نمایند. طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می

است؛ دارای دوگونه از شرکاء است: یک یا چند نفراز شرکا که در مقابل  شرکت مختلط سهامی: این نوع شرکت از شرکت تضامنی و سهامی خاص تشکیل شده

شان است. در این  ه آوردهگیرند و مسوولیتشان محدود ب طلبکاران و سایر اشخاص دارای مسوولیت تضامنی هستند و عده دیگری از شرکاء که سهامدار نام می

 گیرد. شرکت سرمایه به سهام تقسیم شده است، شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت برعهده شرکاء ضامن قرار می

 های تعاونی . شرکت۸

های تعاونی هستند.  ا و اکثریت آنها مؤثر است شرکتهای تجارتی که سرمایه و ضمانت شرکا در آن تأثیر زیادی ندارد بلکه تعداد شرک نوع دیگری از شرکت

شان تجاری باشد، شرکت تعاونی  شوند: به این معنا که اگر موضوع فعالیت ی تجاری و غیرتجاری تقسیم می به دو دسته -بندی در یک تقسیم-های تعاونی  شرکت

ها انحصاراً تابع قانون  شود. این شرکت رکت تعاونی نیز غیرتجاری تلقی میشان غیرتجاری باشد، ش شود و بالعکس اگر موضوع فعالیت نیز تجاری تلقی می

 بخش تعاونی هستند و تنها تصفیه هنگام انحالل شرکت تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است.

های  کرد که اشخاص به منظور رفع نیازمندیتوان شرکتی تلقی  های تعاونی بیان نکرده است اما در واقع شرکت تعاونی را هنوز هم می قانون تعریفی از شرکت

 دهند. مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی خود از طریق خودیاری و کمک متقابل تشکیل می

 توانند مشکالت بزرگ را حل کنند؛ یک فرد متمول یا در قبال احتیاجات روز افزون، افراد ضعیف مخصوصا کشاورزان و کارگران، جز با کمک یکدیگر نمی

توانند  اند، اگر به یکدیگر کمک نکنند هرگز نمی ی مالی ضعیف توانا شاید بدون کمک دیگران بتواند حوائج خود را برآورده کند ولی بیشتر افرادی که از جنبه

تواند  شود، نمی ساعت اضافه میی تمدن هر  ی دایره زندگی خوبی داشته باشند. یک نیروی ضعیف در جامعه، ناچیز است و در مقابل احتیاجی که در اثر توسعه

ی آن، شرکایی که از آن  دهند که در سایه وسایل راحتی خود را فراهم کند ولی این نیروها هر قدر ضعیف باشند، اگر متمرکز شوند قدرت بزرگی تشکیل می

 شوند به هر هدف اقتصادی که مایل باشند خواهند رسید. مند می بهره

شود. بنابراین اگر وضع اقتصادی نامناسب، مخارج باال،  منظور بهبود وضع اقتصادی شرکا و تأمین حوائج آنها تشکیل میشرکت تعاونی شرکتی است که به 

ی تشکیل این  دهند. درنتیجه بازار کساد، تأمین حوائج زندگی و پیدا کردن کار دشوار باشد، اشخاصی به منظور بهبود وضع اقتصادی خود شرکتی تشکیل می

جا خریداری کنند و ناچار باشند مایحتاج خود را روزمره  ی خود را یک ای اجناس گران باشد و شرکا به علت نداشتن پول نتوانند احتیاجات سالیانهشرکت اگر به

د احتیاج شرکا را پردازد و جمع مبالغ دریافتی، اشیای مور تر تهیه کنند، شرکت تعاونی با پول مختصری که هر شریک می از دست سوم و چهارم به قیمت گران

فروشد. هرگاه کشاورزان و ارباب صنایع نتوانند کاال یا متاع خود را به علت  از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به شرکا می

با فروش سلف به ثمن بخش به دالالن و یا  های خود را روزانه به بهای کمتر یا احتیاج به پول در بازار به قیمت خوب بفروشند و ناچار شوند فرآورده

دهد. سپس کاالی  کند و به قدر احتیاج روزانه به آنها پول می دهند که آن شرکت کاالی آنها را در یک محل جمع می سودپرستان واگذار کنند، شرکتی تشکیل می

بضاعت کسی وام  پردازد. به اشخاص بی سوِد بسیار نازل به شرکا میفروشد، و وجه آن را پس از کسِر  جمع شده را به قیمت خوب و در بازارهای دنیا می

کنند اعتبار کافی به دست  ی جزئی که پرداخت می دهند و با سرمایه دهد، و اگر بدهد با شرایط سنگینی خواهد بود. این قبیل اشخاص شرکتی تشکیل می نمی

گیرد. در شرکت تعاونی سرمایه و نفوذ اشخاص نقش مهمی ندارد و شرکا هر  ز شرکت وام میآورند و هر یک از شرکا اگر احتیاجی داشت با سود ناچیزی ا می
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ها عمده سرمایه شرکت، فعالیت اشخاص  شود. در این شرکت قدر سرمایه داشته باشند بیش از یک رأی نخواهند داشت و سود هم به نسبت سرمایه تقسیم نمی

دلیل  توانند عضو شرکت تعاونی شوند. با وجود این، به کید فراوان شده و تنها اشخاص حقیقی و افراد فعال میعضو است. در قانون جدید نیز بر کار اعضا تأ

ها را موظف کرده تسهیالتی را در اختیار این افراد که تمایل به تأسیس شرکت تعاونی دارند  تشویق افراد متخصصی که سرمایه ندارند، قانون، دولت و بانک

 قرار دهند.

 های تعاونی شرکت انواع

هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت،  های تعاونی تولید شامل تعاونی تعاونی تولید: شرکت

ها حق تقدم  های مربوط به تعاونی و حمایتها  ی اولویت های تولید در کلیه کنند. تعاونی معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر اینها فعالیت می

 های تولید، عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد. دارند. در تعاونی

هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چارچوب مصالح عمومی و به  های تعاونی توزیع عبارتند از تعاونی تعاونی توزیع: شرکت

های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر  های توزیع مربوط به تأمین کاال و سایر نیازمندی کند. تعاونی ها تأمین می ها و قیمت هزینه منظور کاهش

زیع، احتیاجی نیست که های تو های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. در تعاونی های دولتی و بانکی و سایر حمایت ی کاال و حمایت گرفتن سهمیه

 عضو در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد.

هایی است که ترکیبی از تولید و  رسد که منظور مقنن تعاونی های چند منظوره نیز اشاره شده است و به نظر می در قانون غیر از این دو نوع تعاونی، به تعاونی

ی آذوقه برای ساکنین همان روستا ایجاد شده است. در چنین شرکتی که عضویت آن  ایی خاص و تهیهتوزیع دارند مثالً شرکت تعاونی که با هدف عمران روست

 برای همه ساکنین روستا آزاد است، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است اما هیئت مدیره و مدیرعامل باید از میان اعضای شاغل انتخاب شوند.

ها مانند  ه در قانون تجارت ایران به آنها اشاره شده است؛ اما در عمل انواع دیگری از شرکتهای تجاری مهمی هستند ک الذکر، شرکت های فوق شرکت

شود که بر حسب  روز افزوده می های تجاری هر های جوینت ونچر نیز وجود دارند. در حال حاضر در دنیای تجارت و بازرگانان، به انواع شرکت شرکت

شود. باید توجه داشت که هر چند  شان و میزان این ورود، قواعد و قوانین متفاوتی بر آنها بار می ولت در سرمایهشان، سرمایه شان، یا ورود د موضوع فعالیت

گنجد. البته فعاالن تجاری از  هایی که قانون تجارت تهیه کرده است، می ی آنها، در واقع در همان قالب ها باهم تفاوت دارند، اما قالب اصلی و عمده این شرکت

 کنند.  های دیگر استفاده می های سهامی عام و خاص بیش از قالب رکتقالب ش


