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 چکیده

 و کالن  تصمیمات اتخاذ در اساسی نقشی هستند که سهامی های شرکت مهم ارکان از یكی ،عمومی مجامع

ازرسان )  کننده  کنترل  و (کننده )مدیران اداره یعنی دیگر  رکن دو ترکیب و داشته شرکت راهبردی  را  ( ب

 در  د.کننمی ایفا را کوچك  دموکراتیك انسازم این مقننه قوه نقش  عمومی مجامع واقع . درکنندمی تعیین

 حدود  از خارج اقدامات  خصوص  در که است شرکت برتر ارگان سهامداران عمومی مجمع نیز فرانسه حقوق 

ر  پایان  که نحوی به ،دارد  ها ارگان  سایر از تریکننده تعیین نقش و کندمی تصمیم ذاتخا شرکت اداره ا  ک

 را اساسنامه اصالح یا تغییر شایستگی مجمع   تنها و است مجمع اقتدار و اختیار حیطه در نیز هاارگان سایر

  امور  برخی که  هستند برخوردار سزایی به اهمیت از سهامداران عمومی مجامع نیز ،انگلیس حقوق  دردارد.  

 و  دعوت  بر همچنین و  دارند قرار  مجامع های صالحیت و اختیارات حیطه در هانصب و عزل و هاتصویب و

 کشور  سه هر درشود. به طور کلی  می  بار قانونی منفی و مثبت تبعات و آثار نیز مجامع دعوت از افاستنك

 دارای  و سهام صاحبان اجتماع  از متشكل هستند شرکت از ارگانی عمومی مجامع انگلیس و فرانسه ایران،

 از خاصی درجه و زممتا موقعیتی در هاارگان سایر به نسبت را هاآن که هاییصالحیت و هاشایستگی

های سهامی در  بر این اساس، در این مقاله جایگاه و صالحیت مجامع عمومی شرکت  .دهدمی قرار اهمیت

 گیرد.حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می

   حقوق فرانسه، حقوق انگلستان.  داران،عمومی، شرکت سهامی، سهامامع مج  :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 منظم و سازمان ستمیس ازمندیهدف شرکت، ن  یدر سو  هیسرما  یریبه کارگ  یبرا  یشرکت سهام

 ینیبشیپ یشرکت سهام یکه برا یخصوص قانونگذار با ارکان  نیکه در ا  باشدیم  یقو  یادهنده

پاسخ ا  ینموده  است.    یازمندین  نیبه  ا  یكیداده  عموم  نیاز  مجامع  رکن   ای  یارکان،  همان 

که منعكس کننده اراده و خواست صاحبان سهام محسوب   باشدیم  یسهام  شرکت  رندهیگمیتصم
نشأت   یحقوق  تیاقع خواست شخصکه در و  نیمالك  تیاکثر  ،یو اراده جمع  گرددیم است از آن 

مشروعی ردیگیم و  قانونی  اهداف  جهت  در  تصمیماتی  اتخاذ  عمومی،  مجامع  وجودی  فلسفه   .

آن  باشدیم به  نیل  برای  شرکت  باید یك شرکت   اهکه  راستا ابتدا  این  در  است.  شده  تشكیل 
به طور قانونی و مشروع تشكیل شده باشد، شرکاء و صاحبان س هام وجود داشته باشند که سهامی 

آن گردهمایی  و  اجتماع  خصوص موضوعات مطروحه در مورد از  در  و  گردد  تشكیل  جلساتی  ها 

فعالیت و  پردشرکت  نظر و مشورت  به تبادل  آن  لحاظ اینكه سهامداران حق   اختههای  به  شود. 
فی این اشخاص از مداخله مستقیم در امور شرکت را ندارند، باید تدابیری اندیشیده شود که از طر

بر سهام بودن خویش محروم نشده و از سوی دیگر اخالل و اختاللی در اداره امور حقوق مبتنی  دار 

در جلسات و مشارکت آنان در تصمیم   امدارانشرکت ایجاد نشود. تشكیل مجامع، امكان حضور سه

پیرامون طرحها از طریق شرکت در رأیگذاریها و سیاستگیری نیاز به بحث و گیری  های مورد 
نظر، تدبیری است که این هدف را تأمین می کند. تشكیل مجامع و جلسات آن تابع قواعد و تبادل 

 ی در قوانین و مقررات خاص تجار   ارقانونگذتشریفات خاصی است که به موجب اساسنامه یا توسط 

شده تبیین  و  بیتعیین  موجب  تشریفات  و  قواعد  این  رعایت  عدم  ابطال اند.  امكان  و  اعتباری 
قاعده قالب  تعبیر،  به  شد.  خواهد  ذینفع  هر  سوی  از  شده  اتخاذ  تصمیمات تصمیمات  اخذ  مند 

ها رعایت  ننیست و برای اعتبار آکافی   ،مدنظر بوده است. بنابراین، اجتماع شرکاء اگرچه الزم است

نیز شرط دیگری است که باید وجود داشته باشد. )زرین مقاله به  نی( در ا6، 1387خو، تشریفات 

در حقوق  یسهام یهاشرکت یمجامع عموم تیو صالح گاهیکه جا میپردازیموضوع م  نیا  یبررس
ع  ران،یا نمود  به چه شكل  ب  ینیفرانسه و انگلستان   تیاساس، با توجه به ماه نیر اداشته است؟ 

لحاظ هدف، کاربرد  قیموضوع، تحق و  باشدیم یبه صورت نظر ق،یاز لحاظ روش تحق ،یحاضر از 

 یفیبه صورت توص یبندو جمع لیو تحل هیبوده و روش تجز  یااطالعات کتابخانه  یروش گردآور
 خواهد بود.

 

 و انواع آن یشرکت سهام  یمجمع عموم  یمعرف
ترین سهامی متشكل از سه رکن تصمیم گیرنده، اداره کننده و کنترل کننده است. مهمشرکت   هر

یعنی رکن تصمیم نامیده میاین ارکان  بنابر تعبیر ماده  گیرنده، مجمع عمومی  الیحه   72شود. 

های سهامی از اجتماع ، مجمع عمومی شرکت1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 
ت  نصاحبا میسهام  شرکتشكیل  مرجع  باالترین  عمومی،  مجمع  است که در شود.  سهامی  های 

باشد که اصول و طرز کار و عملیات شرکت را تعیین نموده، مدیران و بازرسان حكم قوه مقننه می
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، 2، ج1385 ،ی. )ستوده تهراندینمایشرکت را انتخاب و عملیات آن را بررسی، تأیید یا تصحیح م

تعریف دیگر مجمع عمومی عبارتست از اجتماع صاحبان سهام شرکت، طبق اصول و  در( و یا  121
قواعد مقرر در قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت، به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی 

به آن اهداف را تشكیل می نیل  به اهداف مشروع و قانونی که موضوع شرکت،  دهد. برای رسیدن 

( سایر تعاریف نیز متضمن سه نكته اساسی اجتماع صاحبان سهام، رعایت  135  ،1380 ،ی)افتخار
،  1380  ،ینی. )اسكباشندیتشریفات قانونی، وجود موضوعات خاص و دالیل قانونی تشكیل جلسه م

نیز مجمع عمومی سهامداران ارگان برتر شرکت است که در خصوص  110، 2ج ( در حقوق فرانسه، 

ها تری از سایر ارگانکنندهکند و نقش تعیینشرکت اتخاذ تصمیم می ارهاداقدامات خارج از حدود 

پایان کار سایر ارگان نحوی که  به  نیز در حیطه اختیار و اقتدار مجمع است و تنها مجمع دارد  ها 
نظری  بیشتر جنبه  برتری و تفوق  که این  چند  هر  دارد.  را  اساسنامه  اصالح  یا  تغییر  شایستگی 

ترفنده و  به کار می  یایداشته  ( در حقوق Guyon,2003,291رود. )جهت جا انداختن مجامع 

برگزاری و انعقاد  برخوردار هستند و  به سزایی  اهمیت  از  سهامداران  عمومی  مجامع  نیز  انگلیس 
جلسات مجامع در مواعد و فواصل خاصی جهت اتخاذ تصمیم در امور مشخصی پیش بینی شده 

به ج به طور کلی پرداختن به برخی   زاست. هر چند این تعیین جز  نگرفته، اما  و مفصل صورت 

ها و عزل و نصب ها در حیطه اختیارات و صالحیت تصویب  و  های مجامع قرار دارند و هم امور 

بار می نیز آثار و تبعات مثبت و منفی قانونی  بر دعوت و استنكاف از دعوت مجامع  شود. چنین 
(Dine, 2001, 158تعر )  یفی(  از  ( در حقوق انگلیس وجود دارد company meetingsکه 

با حضور سهامداران انجام می شود و به اقسام مشخصی قابل تقسیم عبارتست از جلسه شرکت که 

)کروزن،   به موعد تشكیل و صالحیت و اختیاراتی که 566،  1384است.  بسته  ( مجامع عمومی 
نوع قابل تقسیم هستند:   به چند  که از نامش پیدا است از  انچنـ مجمع عمومی مؤسس 1دارند 

پاره انجام  جهت  نویسان  پذیره  و  مؤسسان  به   یااجتماع  شرکت  تأسیس  برای  ضروری  اقدامات 

های شود که در برخی موارد هم تصور عدم تشكیل برای مثال در شرکتصورت قانونی تشكیل می

تجارت مصوب    نونقاالیحه قانونی اصالح قسمتی از   82سهامی خاص امكان پذیر است. طبق ماده 
، در شرکت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست، ولی جلب نظر 1347

مذکور در ماده   نمی  76کارشناس  به مبلغی توان آوردهاین قانون ضروری است و  غیرنقد را  های 

برای  ـ مجمع عموی عادی که معموالً الاقل سالی یكبار و2بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود. 
ها و سود قابل تقسیم، تعیین مدیران و بازرسان جدید و در یك کالم هر موضوعی تصویب حساب

گردد. البته دعوت و تشكیل مجمع عمومی که در صالحیت خاص سایر مجامع نباشد، تشكیل می

به صورت فوق العاده امكانپذیر است که در این صورت مجمع مذکور  غیر اوقات مقرر و  عادی در 

نبوده و مجمع عمومی عادی به طور فوق  عجمم ـ در نهایت 3شود. العاده نامیده میعادی سالیانه 
های خاصی نیز های خاص و حد نصاب و اکثریتتوان از مجمع فوق العاده که دارای صالحیتمی

یاد کرد. ماده  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مقرر داشته، مجامع عمومی  73هست، 

از:    بیترت  هب عموم1عبارتند  مجمع  عموم2مؤسس    یـ  مجمع  عموم3  یعاد  یـ  مجمع   یـ 
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عبارت »به ترتفوق در صدر ماده این معنی را متبادر ذهن می سازد که علی االصول   ب«یالعاده. 

نها عادی و  یعنی ابتدا مجمع مؤسس، سپس مجمع  قانون  در  مذکور  نحو  به  باید  در   تاًیمجامع 
فوق العاده تشكیل شوند. به عبارت دیگر مجمع مؤسس هنگام تأسیس   عجمهای خاص مموقعیت

غیرعادی قابلیت  در مواقع خاص و  العاده  فوق  مجمع  و  عادی  مواقع  در  عادی  مجمع  و  شرکت 

باید در نظر داشت که وقایع، اتفاقات و بحران توانند این ترتیب ها میتشكیل خواهند داشت. البته 
( بزنند.  هم  بر  را  برخ8،  1387  خو،ینزرمنطقی  با این حال  عبارت مذکور را   ی(  از حقوقدانان 

ب (  144،  1385اند. )پاسبان،  و در عین حال موجب سوءتفاهم دانسته  یدقتیغیرضروری و ناشی از 

بوده است،    یزمان بیترت  ب«،یاستدالل ایشان این است که اگر غرض از درج عبارت »به ترت مجامع 

نیست چه آنكه مواقعی وجود دارند که قبل از تشك  تیبترباید توجه داشت که این   ل ی لزوماً مطرح 
عاد عموم  کند،یم  جابی( ضرورت اانهیسال  ی)مجمع عموم  یمجمع  العاده دعوت و فوق  یمجمع 

شود. اگر هم غرض از ترتیب از لحاظ اهمیت بوده که مجمع فوق العاده دارای جایگاه برتر   لیتشك

باالتری می نیست. در حقوق فرانسه به طور صریح سه نوع   تریتهمباشد و کم او  از سایر مجامع 
عموم مجمع  عادی،  عمومی  مجمع  است.  شده  بینی  پیش  خاص. فوق  یمجمع  مجمع  و  العاده 

عادی و فوق العاده در فرانسه تا حدود زیادی با مجامع عادی و فوق العاده در ایران تطبیق  مجامع 

ای که در ایران در صورت مقایسه تقریباً با مجامع فوق العاده هدارند. مجامع خاص در حقوق فرانس

برخی سهام داران تشكیل می شوند، پیرامون مسائل مطرح در مورد سهام ممتاز و امتیازات خاص 
می این مطابقت  ذینفعان  حقوق  از  صیانت  برای  مؤثر  تضمین  یك  مجامع  این  واقع  در  و  کنند 

ن  تهبامتیازات خاص به شمار می آیند. ال ه    زیمجمع عمومی مؤسس را  ب که کارکردها و وظایفی مشا

نوع مجمع عمومی  در حقوق انگلیس سه  داشت.  دور  نظر  از  نباید  دارد،  مؤسس  عمومی  مجمع 
بینی شده است: »مجمع عموم که تا  «یاالعاده و مجمع طبقهفوق  یساالنه، مجمع عموم  یپیش 

در حقوق انگلیس مجمع  كنیهستند، ل رانیا قشده در حقو ینیبشیمشابه مجامع پ یادیحدود ز

 عمومی مؤسس پیش بینی نشده است.

 

 یسهام  ی هادر شرکت  یمجامع عموم  گاهینقش و جا
ها و تفكرات صاحبان سهام هستند. سهامداران که ها، اندیشهعمومی محل تجلی خواسته  مجامع

کثرت شرکاء شرکت های سهامی و مصالح خ و  تعدد  علت  به  اص تجاری شرکت امكان معموالً 

مداخله مستقیم در امور شرکت را ندارند، تنها از طریق حضور در مجامع و ابراز و اظهارنظر خویش 

یافت. طبق ماده    ،یریگیرأ  نددر فرآی قانون   588امكان شرکت در اداره امور شرکت را خواهند 

برای شرکت، شخص حقوقی می حقوقی  شخصیت  فرض  با   یحقوق و تكالیفتواند دارای  تجارت، 
برا قانون  که  بالطبیعه فقط انسان است ممكن   یشود  افراد قائل است مگر حقوق و تكالیفی که 

ابوت ـ بنوت و امثال ذلك. الزمه تداوم حیات و فعالیت    فیحقوق و وظا  مانندآن باشد    یاست دارا

آن اعمال  و  تصمیمات  اتخاذ  ماده  تجاری،  طبق  تصمیما  589هاست.  تجارت،  ت شخص قانون 
مقامات وسیله  به  موجب قانون    یحقوقی  به  دارند گرفته   میاتخاذ تصم  تیاساسنامه صالح  ایکه 



 

 

 

 

74                                  (1400 پاییز ،21شماره ،سال ششم) حقوق و علوم جزا ،فقهعلمی  یهنشر 

     

 
 

 

، مجامع باالترین 1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب    نیالیحه قانو  118. ماده  شودیم

تصمیم )همرجع  مدیران  مجامع،  از  پس  هستند.  سهامی  های  شرکت  در  ( رهیمد  أتیگیرنده 
د در تمام امور به جز آنچه که در صالحیت خاص مجامع است، اتخاذ تصمیم کنند. اجتماع تواننمی

که هر روزه  سهامداران،  سوی  از  فراوان  وقت  و  هزینه  صرف  مستلزم  است  امری  سهام  صاحبان 

لذا اصل اداره دموکراتیك شرکت اقتضا دارد، هیأتی از مدیران به نمایندگی از  نیست؛  پذیر  امكان 
سه ماده  مجامع  طبق  شوند.  انتخاب  قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت   حهیال  108امداران 

عموم1347 مجمع  توسط  شرکت  مدیران  م  ی،  و  . شوندیانتخاب م  یعاد  یعموم  جمعمؤسس 

های الذکر، در پایان دوره مدیریت نیز تصویب ترازنامه و حسابقانون فوق  116طبق ماده  نیهمچن

منزله مفاصا حساب آن به  دوره  به مدیران اختیار هر  بود. پس این مجامع هستند که  ها خواهد 
ها  ها به مدیریت آنبا عزل آن وانندکنند و در موارد مشخص می تاداره کردن شرکت را تفویض می

می  در محسوب  شرکت  نماینده  مدیرعامل  و  مدیران  دهند.   خاتمه  باید مانند شرکت  و  شوند 

عنه را رعایت کنند و از حدود اذن خارج نشوند. در  این   نماینده وظیفه شناسی مصلحت منوب 
شخص منافع  ترجیح  شائبه  که  مدیران  معامالت  و  اقدامات  برخی  و   یجهت  شرکت  منافع  بر 

نی  سهامداران را ایجاد   کند، نیازمند تأیید و تصویب مجامع است. مجامع همچنین بازرس یا بازرسا

را جهت کنترل و نظارت بر امور شرکت و ارائه گزارش تخلفات احتمالی مدیران و اختالالت و بحرا 

ـ  1قابل تصور است:   ومی. سه نقش عمده برای مجامع عمندینماینهای موجود در شرکت انتخاب م
تع ن2  ینیینقش  تقنـ  نظارت3  ینیقش  نقش  نقش تعیینی، مجامع عمومی، یـ  جهت ایفای  در   .

کنند باشند تعیین و انتخاب میمدیران و بازرسان راکه دو رکن دیگر از ارکان سه گانه شرکت می

به   كو در جهت نقش تقنینی، مجامع عمومی به مثابه قوه مقننه یك نظام دموکراتی کوچك، اقدام 
پ برای  نمایند و به بیان دیگر، دست به قانونگذاری یشبرد اهداف کالن شرکت میتصویب مقرراتی 

همچنمی با تصویب ترازنامه و حساب  نیزنند.  نظارتی  نقش  بر اداره امور در راستای  های شرکت 

می نظارت  و  شرکت  بازخواست  را  مدیران  آن،  تصویب  از  امتناع  با  یا  و  به استعفا   مجبورکنند 

عزل و ارش بازرسانی که خود انتخاب کردهنمایند و بنا به گزمی اند به تخلفات مدیران رسیدگی و 
دهند. مبالغه نخواهد بود اگر گفته شود که زمام کلیه امور شرکت در نصب های بعدی را سامان می

های الزم و اکثریت صاباختیار مجامع است، البته مجامعی که به درستی تشكیل شوند و به حد ن

نائ ( خالصه آنكه مجامع عمومی باالترین مرجع 11،  1387خو،  ل شده باشند. )زریندر هر موضوع 
مداقه و تفكر در سه نقش تعیینی،  یآیند. اندکتصمیم گیرنده در شرکت های سهامی به شمار می

لحاظ  عبارت دیگر از  به  بود.  برتری خواهد  و  توافق  این  مؤید  عمومی  مجامع  نظارتی  و  تقنینی 

ارتب در  و  کنترلارگانیك  و  کننده  اداره  رکن  دو  با  چشمگیرتری اط  اهمیت  از  مجامع  کننده، 

لحاظ ویژگی به  های خاص شرکت از مداخله مستقیم در امور شرکت برخوردارند. سهامدارانی که 
ممنوع هستند، از طریق شرکت در مجامع عمومی امكان دخالت و ایفای نقش خواهند یافت و هر 

ک و  اداره  در  خود  سهم  به  سهیم خواهند شد و از این دیدگاه این سهامداران یك  شرکت  نترل 

که قانونگذاری می یا تصویب میکنند، عزل و نصب میهستند  به اداره و نمایند، ابطال  یا  کنند 
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  نونگذارانپردازند. همین جایگاه مهم و ارزشمند مجامع موجب شده که قانظارت بر امور شرکت می

های سهامی را به قواعد و قوانینی اختصاص دهند که در ون شرکتای از مقررات پیرامبخش عمده
شرکت مهم  رکن  این  با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  اارتباط  است.  سهامی  به   نیهای  اختصاص  امر 

 شود.می دهقانونگذار ایرانی نداشته و در سایر کشورها از جمله فرانسه و انگلیس نیز به وضوح مشاه

 

 یسهام  ی هادر شرکت  یمجامع عموم  ی هاتیـ صالح3
به تحقق رساندن هدف   نیا  هیشده است تا کل لیتشك یاز اجزاء و ارکان یشرکت تجار هر ارکان در 

از  شودیمحسوب م یاز شرکت تجار یکه نوع زین  یکنند. شرکت سهام  تیو موضوع شرکت فعال
مستثن  نیا به انجام رساندن موضوع شرکت و   یهاو ارگان  ستین  یقاعده  مختلف آن در جهت 

 یشرکت سهام یهمان مجامع عموم ای رندهیگ می. رکن تصمکنندیم تیفعال  آمدکسب سود و در

که در   نیمالك  تیاکثر  ،یو اراده جمع  گرددیمنعكس کننده اراده و خواست صاحبان محسوب م
 (174،  1385اسبان،  . )پردیگیاست از آن نشأت م  یحقوق  تیواقع خواست شخص

 

 مؤسس یمجمع عموم یهاتیصالح

ارکان   نیترییاز کارا  یكیاست،    نیمؤسس که متشكل از صاحبان سهام و مؤسس  یعموم  مجمع

سهام تشك  باشدیم  یشرکت  از  قبل  را در جهت تأس  لیکه  الزم  اقدامات  به ثبت   سیشرکت  و 

م  دنیرس عمل  به  ماده  آوردیآن  مطابق  قسمتاص  حهیال  74.  تجارت    یالح  قانون  ، 1347از 
عبارتست از:   یمجمع عموم یهاتیصالح آن و  بیو تصو نیبه گزارش مؤسس یدگی( رس1مؤسس 

پذ  نیهمچن تأد  هیکل  یسینورهیاحراز  و  شرکت  الزم    هیسهام  تصو2مبالغ  اساسنامه   بی(  طرح 

  ن یی ( تع4بازرسان شرکت   ایو بازرس   رانیمد نی( انتخاب اول3شرکت و در صورت لزوم اصالح آن 

مجمع  نیاول لیسهامداران تا تشك یبرا یبعد عیو اطالع عوتکه هرگونه د  یراالنتشاریروزنامه کث
عقانون فوق  101در آن منتشر خواهد شد. طبق ماده    یعاد  یعموم توسط   یمومالذکر، مجامع 

از    یاسهیرئ  أتیه ناظر اداره م  یمنش  كیو    سیرئ  كیمرکب   بیترت  كهی. در صورتشودیو دو 

پ  یگرید باشد ر  ینیبشیدر اساسنامه،  با رئ  استینشده  خواهد بود، مگر  رهیمد أتیه سیمجمع 
باشد که در آن  هیکل ای  رانیاز مد  یعزل بعض  ایکه انتخاب   یدر مواقع ها جزو دستور جلسه مجمع 

ب  سیصورت رئ  نیا انتخاب خواهد شد.  ینسب تیسهامداران حاضر در جلسه به اکثر  نیمجمع از 

ب از  ول  نیناظران  شد،  خواهند  انتخاب  سهام  جلسه ممكن است صاحب سهم   یمنش  یصاحبان 

 یهاو برنامه یهیتوج یاهطرح نیهمچن ،یو مال یکه شامل عملكرد ادار نینباشد. گزارش مؤسس
هز نظر،  داده  ییهانهیمورد  انجام  آوردهکه  مزا  ریغ  یهااند،  و  صورت  اینقد  که وجود داشته   یدر 

پذ احراز  حداقل    هیکل  یسینورهیباشد،  پرداخت  و  شرکت   نییو تع  هیدرصد کل سرما  35سهام 

پذ با صدا  سینورهیتعداد سهام هر   نی. نخسترسدیبلند قرائت و به سمع صاحبان سهام م یاست 
عموم  فهیوظ  تیصالح نی. دومباشدیآن م  بیبه گزارش مزبور و تصو  یدگیمؤسس رس  یمجمع 

به آورده  یریگمیمؤسس تصم  یمجمع عموم آورده  ای هیاست. سرما  نیمؤسس  رنقدیغ  یهانسبت 
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سهام  كی آورده  ،یشرکت  غ  ینقد  یهامجموعه  شرکت است    یرنقدیو  وارد  شرکا  توسط  که 

اموال اعم از  تواندیم  یرنقدیغ  یهاکشور است و آورده  جیهمان وجه را  ینقد  یها. آوردهشودیم
غ  تراعورقه اخ ،یعالمت تجار زات،یآالت، تجه نیمنقول باشد. اموال منقول شامل ماش ریمنقول و 

غ  هیمواد اول ... است. اموال  پ  نیزم  ه،یشامل امالک و ابن  رمنقولیو  . باشدیم شهیو حق کسب و 

کارشناس   ینظر کتب  دیبا  نیمؤسس أتیمؤسس، ه یمجمع عموم  لیالزم به ذکر است، قبل از تشك
غ  یابیرا در مورد ارز  یدادگستر  یرسم با توج  رنقدیآورده  مطالبه شده در  یایلزوم مزا  هیجلب و 

ماده    نیا  اریاخت طبق  بگذارند.  برا  یقسمت  یاصالح  حهیال  78مجمع  مجمع   یاز قانون تجارت 

از آنچه که از طرف   شیب  رنقدیغ  یهاآورده  بیقرار داده و آن عدم تصو  یتیمؤسس محدود یعموم

رسم م  یابیارز  یدادگستر  یکارشناس  است  مباشدیشده  مالحظه  برا  گرددی.  قانونگذار   یکه 
تقو  یریجلوگ احتمال  رنقدیغ  یهاآورده  یرواقعیغ  میاز  طلبكاران  شدن  متضرر  و   یو  شرکت 

عموم  یحت  سانینورهیپذ مجمع  ارز  یبه  و  ننموده  اعتماد  هم  ب  یابیمؤسس  از آنچه که   شیرا 

هم   یاز احتمال سوء استفاده کارشناس رسم نیمنع نموده است. همچن  رفته،یپد  یکارشناس رسم
نحو عموم  رایز  ده،یگرد  یریجلوگ  یبه  م  یمجمع  ارز  به  تواندیمؤسس  از  کمتر   یابیمبلغ 

،  1390  نژاد،عتینظر کارشناس ندارد. )طب  رشیبه پذ یلحاظ الزام  نیو به ا  دینما میتقو یکارشناس

است که   یو تجارب  یعلم ،یاز بابت اطالعات فن  ندیمطالبه نما  توانندیم  نیکه مؤسس  ییای( مزا12

تا از منافع خالص شرکت در حدود  خواهندیخود م یبرا  یانتفاع  سهمو چند    دهندیبه شرکت م
و تعهدات آن و بازپرداخت مبلغ  ونیپس از انحالل شرکت و وضع د یسهام مزبور سود ببرند و حت

باق  یاسم  (48،  2، ج1388  ،یمنتفع گردند. )عرفان زیشرکت ن  ییدارا  ماندهیسهام سهامداران از 

 

 یعاد یمجمع عموم یهاتیصالح

عنوان    یعاد  یعموم  مجمع پرکاربردتر  یكیبه  مربوط به  ماتیتصم  ،یمجامع شرکت سهام  نیاز 
عموم  نی. ادینمایشرکت را اتخاذ م یو جار یامور عاد  شود یخوانده م  زین  انهیسال  یمجمع، مجمع 

پا  دیبا  رایز  72شود. طبق ماده  لیشرکت تشك یمال یهابه صورت یدگیرس یهر سال برا  انیدر 

از اجتماع صاحبان سهام   یشرکت سهام  یاز قانون تجارت، مجمع عموم  یقسمت  یاصالح  حهیال

براشودیم  لیتشك به حضور عده الزم  و آراء الزم جهت  یمجمع عموم  لیتشك  ی. مقررات مربوط 
خاص  فیکه به موجب قانون تكل یخواهد شد، مگر در موارد  نیدر اساسنامه مع  ماتیاتخاذ تصم

ب  یبرا شده  مقرر  سهماشدآن  صاحب  هر  که در جلسات مجمع   نیا  یدارا  ی.  است  مسلم  حق 

ب  یعموم باشد چه  نام  با  سهم  صاحب  چه  کند،  باشد، چه   نام،یشرکت  چه صاحب سهم ممتاز 
رعا  یعاد عدم  مسئول  نیا  تیو  موجب  سهامدار  مسلم  )اسك  ییو جزا  یمدن  تیحق   ،ینیاست. 

عموم112،  2، ج1380 مجمع  امور شرکت جز   هیدر مورد کل  میتصماتخاذ    تیصالح  یعاد  ی( 

صالح در  که  عموم  تیآنچه  عموم  یمجمع  مجمع  و  کل  یمؤسس  طور  به  است.  العاده   یفوق 

مجمع عموم  تیصالح مجمع است و آن استمرار و   نیا  یبرا  یمهم  یژگیمتضمن و  یعاد  یعام 
پاپس از انحالل    یمجمع حت  لیتشك  چیه مانز  نیدر ا  كهیاست، در حال  هیتصف  انیشرکت و تا 
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همچنان   ینمانده، ول  یالعاده( باقمؤسس و فوق ی)مجمع عموم  گریدو مجمع د لیتشك یبرا  یلیدل

عموم  یعاد  یخود را دارد. مجمع عموم  فیاست و کارکردها و وظا  لیقابل تشك  یعاد  یمجمع 
راه کسب اطالع صاحبان سهام از امور جار است.   رهیمد  أتیه  ماتیشرکت و تصم  یو کل  یتنها 

ماده   قسمت  حهیال  89طبق  در   كباری  یسال  دیبا  یعاد  یاز قانون تجارت، مجمع عموم  یاصالح 

سال    انیبه ترازنامه و حساب سود و ز  یدگیرس یشده است. برا  ینیبشیکه در اساسنامه پ یموقع
شرکت و  انهیشرکت و صورتحساب دوره عملكرد سال ونیو مطالبات و د ییو صورت دارا قبل  یمال

بازرس    رانیمد  گزارشبه    یدگیرس سا  ایو  و  به حساب  ریبازرسان  مربوط   یسال مال  یهاامور 

 م یاخذ تصم یبازرسان شرکت در مجمع عموم ایشود. تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس   لیتشك

  89طبق مواد   یمعتبر نخواهد بود. مجمع عموم  یسال مال  انینسبت به ترازنامه و حساب سود و ز
 دهدیم لیاز قانون تجارت جلسه ساالنه خود را تشك یاصالح قسمت حهیال 152و  150و   148و  

نام مجمع عموم نام  یعاد  یبه  آن را اقتضاء  لیتشك یکه ضرورت  یو در مواقع  شودیم  دهیساالنه 

ه  به طور فوق یعاد یمذکور مجمع عموم  حهیال  153و   136مانند مورد مواد    د،یانم ب العاده دعوت 
از نصف  شیحضور دارندگان حداقل ب یعاد یجلسات مجمع عموم تیرسم ی. براشودیم  لیتشك

دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود،  نی. هرگاه در اولباشدیم یدارند ضرور یکه حق رأ  یسهام

برا با حضور هر تعداد از سهامداران که حق رأ  یمجمع   یبار دوم دعوت خواهد شد. جلسه دوم 

: در داردیاز قانون تجارت مقرر م یاصالح قسمت  حهیال  87. قانونگذار در ماده ابدییم تیدارند رسم
عموم ب  یعاد  یمجمع  است.  یدارند ضرور یکه حق رأ  یاز نصف سهام  شیحضور دارندگان اقالً 

بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور   یدعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برا نیاگر در اول

عده از صاحبان سهام نمود، به شرط   میو اخذ تصم  افتهی  تیرسم  اردد  یکه حق رأ  یهر  خواهد 
نت ا  ماتیتصم ،یعاد یشده باشد. در مجمع عموم دیدعوت اول ق  جهیآنكه در دعوت دوم  ب همواره 

عالوه    تیاکثر به  م  كینصف  اخذ  جلسه  در  حاضر  در مورد انتخاب مد  شود،یآراء  و   رانیمگر 

اکثر که  به ماده    ینسب  تیبازرسان  است. مستنداً  عمل  از قانون   یاصالح سمت  حهیال  86مالک 

به  دینما میو اخذ تصم یدگیامور شرکت رس هینسبت به کل تواندیم یعاد یتجارت، مجمع عموم
صالح در  آنچه  عموم  تیجز  عنوان رکن کنترل مؤسس و فوق  یمجمع  به  بازرسان  العاده است. 

شرکت، مستحق در با توجه    ییاالزحمهحق  افتیکننده   یاصالح  حهیال  155ماده    بههستند که 

گزارش  نیاست. ا  یعاد یالزحمه با مجمع عمومحق نیا زانیم  نییتع  1347قانون تجارت مصوب  
اهم چنان  عموم  یتیاز  مجمع  چنانچه  که  است  نظر گرفتن گزارش   یعاد  یبرخوردار  در  بدون 

بود. پس   نخواهداخذ شده معتبر   ماتیبپردازد، تصم  یمال یهاصورت  بیبازرسان به تصو  ایبازرس  

 ونیحساب د هیو تصف هاانیاستهالکات و ز ها،نهیهز هیو کسر کل یسال مال یهاحساب بیاز تصو

از درآمد حاصل شده شرکت اگر سود   یاریو اخت  یقانون  یهاو مطالبات و کنار گذاشتن اندوخته
 90شود. طبق ماده  میصاحبان سهام تقس نیب دیوجود داشته باشد ده درصد آن با  یمیقابل تقس

جائز   یمجمع عموم  بیصاحبان سهام فقط پس از تصو  نیسود و اندوخته ب  میالذکر تقسقانون فوق

بود و در صورت وجود منافع تقس  یصاحبان سهام الزام نیساالنه ب ژهیده درصد از سود و میخواهد 
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که شرکت  ییهااز اندوخته یکه مبالغ ردیبگ میتصم تواندیم یعاد یمجمع عموم  نیاست. همچن

اخت ب  اریدر  تقس  نیدارد  سهام  ا  شود.  میصاحبان  تصم  نیدر  در  عموم  میصورت   دیبا  یمجمع 
نظر از کدام  دیق  حاًیصر بااز اندوخته  كیشود که مبالغ مورد  گردد. طبق  میبرداشت و تقس  دیها 

موهوم   عشود مناف  میقانون تقس نیمقررات ا  تیکه بدون رعا  یالذکر، هر سودقانون فوق  240ماده 

پرداخت سود قابل تقس  یتلق نحوه  شد.  و اگر در   شودیم  نییتع  یتوسط مجمع عموم  میخواهد 
باشد ه  یمیخصوص تصم  نیا پرداخت را تع  رهیمد  أتینگرفته  در هر  یخواهد نمود، ول نیینحوه 

با به صاحبان سهام  پرداخت سود  راجع به  یمجمع عموم میظرف هشت ماه پس از تصم  دیحال 

طردیپذ  جامان  میتقس ماده  .  قسمت  حهیال  129بق  تجارت،    یاصالح  قانون  از   گرید  یكیاز 

شرکت  رانیدر خصوص معامالت انجام شده توسط مد  میاتخاذ تصم  یمجمع عموم  یهاتیصالح
اباشدیم مطابق  ه  نی.  اعضاء  مد  رهیمد  أتیماده  همچن  ریو  و  شرکت  و   نیعامل  مؤسسات 

 ریمد ای رهیمد أتیعضو ه ای كیعامل شرکت شر  ریا مدیو    رهیمد  أتیه  یکه اعضا  ییهاشرکت

آن نمعامل  باشند،  ه  توانندیها  اجازه  با شرکت    یدر معامالت  رهیمد  أتیبدون  به حساب   ایکه 
شوند و در صورت   میسه  ایطرف معامله واقع و    میمستق  ریغ  ای  میبه طور مستق  شودیشرکت م

ن بازرس شرکت ر  رهیمد  أتیه  زیاجازه  که اجازه آن داده شده بالفاصله   یاعاملهاز م  امكلف است 

نما بازرس ن یعاد  یمجمع عموم نیو گزارش آن را به اول  دیمطلع  مكلف  زیصاحبان سهام بدهد و 

خاص گزارش  ضمن  خود را درباره چن  ،اتیجزئ  یحاو  یاست  نظر  به همان   یامعامله  نیمعامله 
 زیو ن رهیمد أتینفع در معامله در جلسه هیعامل ذ ریمد ای  رهیمد  أتیکند. عضو ه  میمجمع تقد

مجمع عموم به معامله مذکور در حق رأ  میهنگام اخذ تصم  یعاد  یدر  نخواهد داشت.   ینسبت 

در معامالت شرکت با  رهیمد أتیه یو اعضا رعاملیآن است که اجازه ندهد مد  129فلسفه ماده  
غ  ریغ  یهانرخ کنند.  لیسهامداران تحم گریبر د را انیخود و ضرر و ز یبرا یعاد ریمتعارف سود 

در هر حال ولو آنكه توسط مجمع  129الذکر معامالت مذکور در ماده قانون فوق  130طبق ماده  

و تقلب که شخص  سینشود، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در موارد تدل  بیتصو  یعاد

باشد. همچن معامالت  كهیدر صورت  لذکراقانون فوق  131طبق ماده    نیثالث در آن شرکت کرده 
بدون اجازه ه انجام شود، قابل ابطال خواهد  یعاد یمجمع عموم بیو بدون تصو رهیمد أتیمزبور 

انجام گرفته   انهیخفمعامله م كهیانعقاد معامله و در صورت خیتا سه سال از تار تواندیبود و شرکت م

نما تداریصالح گاهکشف آن، بطالن معامله را از داد خیباشد تا سه سال از تار  .دیدرخواست 
 

 العادهفوق یمجمع عموم یهاتیصالح

شرکت  یریگمیرکن از ارکان تصم كیو  یاز مجامع شرکت سهام  یكیالعاده،  فوق  یعموم  مجمع

انحالل شرکت قبل  ایشرکت  هیدر مواد اساسنامه، سرما  رییو هرگونه تغ  شودیمحسوب م  یسهام

صالح در  منحصراً  موعد  قرار داده شده است. در ال  نیا  تیاز  قاتون تجارت   یاصالح  حهیمجمع 

مجمع در ماده  نیا تیو صالح امدهیالعاده به عمل نفوق یاز مجمع عموم  یفی، تعر1347مصوب  
ب  حهیمواد ال  گریو د  83 پراکنده  به صورت  از حقوقدانان،  یشده است. طبق نظر برخ  انیمذکور 



  

 

 

 

  (افشین مجاهد) سهامی هایشرکت عمومی مجامع و صالحیت جایگاهرویکردی تطبیقی بر             79

  

عموم مجمعفوق  یمجمع  فوق  یالعاده  مورد  هرگاه  که  پ  یبرا  یاالعادهاست  که   دیآ  شیشرکت 

تصم و  امر  نصاحبا  میحضور  واقع  در  و  باشد،  الزم  کند   شامدیپ  یعاد  انیخارج از جر  یسهام 
)عبادشودیم  لیتشك برخ111،  1373  ،ی.  عموم  گرید  ی(   یالعاده، مجمعفوق  یمعتقدند مجمع 

برا  یریگمیالعاده که تصمفوق طیو شرا ییدرباره امور استثنا  میو اتخاذ تصم  یدگیرس  یاست که 

مورد آن باشد، تشك  یمجمع عموم  تیار و صالحیاخت  طهیها از حدر  )پاسبان، شودیم  لیخارج   .
  ی ن ی بشیپ  1347قانون تجارت  یاصالح  حهیمجمع در مواد مختلف ال  نیا  تی( صالح167،  1385

قانون تجارت   یاصالح  حهیال  83. طبق ماده  باشدیها ماز جمله آن  83،  43،  42شده که مواد  

ا1347 و  اصالح  اساسنام  رییتغ  جادی،  سهام  هدر  تشك  یشرکت  سند  ع  لیکه  در  حال   نیو 

چگونگدستورال م  یعمل  شرکت  مهم  یكی  باشد،یاداره  عموم  یهاتیصالح  نیتراز   یمجمع 
العاده قرار داده است،  فوق یمجمع عموم اریرا در اخت  تیصالح نیکه قانونگذار ا باشدیالعاده مفوق

العاده فوق یو مجمع عموم شودیاخذ م  صابحد ن  نیدر مجمع مذکور با باالتر میهرگونه تصم رایز

به رکن د  تیصالح  تواندینم مجمع  تیمذکور را در صالح راتییتغ ای دینما ضیتفو یگریخود را 
بند    یعموم  یاز قانون تجارت وقت یاصالح قسمت حهیال 83و ماده  199ماده   4قرار دهد. مطابق 

 ی موم حالت مجمع ع نیباشد در ا  شده لیبدون مدت تشك  ایمدت نامحدود و  یبرا یشرکت سهام

علتفوق به هر  و  موقع  هر  در  سهام  صاحبان  بگ  میتصم  تواندیم  یالعاده  . رندیبه انحالل شرکت 

 گریاست. در حالت د یدو سوم آراء حاضر در جلسه رسم  تیحضور اکثر  میتصم  نیمناط اعتبار ا
نم  میمجمع تصم به حكم قانون ا  رابلكه اثر انحالل    کند،یبه انحالل شرکت اتخاذ  شده  جادیکه 

به عبارتداردیاعالم م خاص  لیدل  ازمندیانحالل شرکت ن یالعاده برافوق  یمجمع عموم میتصم  ی. 

 میتصم یمذکور در جلسه رسم تیشود و اکثر  تیالزم رعا  فاتیو هر زمان تشر  ستین  یو موجه
ند یم یهر شرکت سهام(  143،  1385  ،ی. )ستوده تهرانکندیم  تیکفا  رندیبه انحالل شرکت بگ  توا

چنانچه در اساسنامه ترت و  اساسنامه  موجب  بر تصم  یبیبه  بنا  نشود،   یمجمع عموم  میمشخص 

بپردازد. سهام ممتاز سهمفوق به صدور سهام ممتاز  در  یازاتیدارنده آن امت یاست که برا یالعاده 

 افتیسهام ممتاز در در نصاحبا تیاولو شتر،یسود ساالنه ب صینظر گرفته شده است مانند: تخص
به دست آمده، اولو  یاعطا  نده،یآ  یهاسود سال سال  افتیسهام در در  نگونهیصاحبان ا  تیسود 

شرکت به جذب    ازیخاص از جمله ن طیسهام در شرا  نگونهیشرکت. ا ییدارا  میدر هنگام تقس ازیامت

همكار  ای  هیسرما رشته  یجلب  به ه  شودیداده م  بیخاص ترت  یهامتخصص  با  نیمو   دیجهت 
به آن  ازاتیامت برامربوط   یاز سند عاد زیسهام باشند متما نیکه قرار است دارنده ا یاشخاص یها 

همچن صر  دیبا  ازاتیامت  نیا  نیباشند.  طور  عموم  حیبه  مجمع  صورتجلسه  در  مشخص   یو 

باشد مشخص شود. عالوه بر ا  كهیالعاده در صورتفوق نشده   در میتصم نكهیدر اساسنامه مشخص 

العاده است، فوق یمجمع عموم اریسهام در اخت گونهنیا ازاتیامت نییمورد صدور سهام ممتاز و تع
ن  نیا  ازاتیدر امت  رییتغ مجمع مذکور و جلب موافقت دارندگان نصف به   بیبا تصو  زیگونه سهام 

م  نیا  كیعالوه   انجام  سهام   هامدارندگان سبه منظور حفظ حقوق    ینیبشیپ  نی. اردیگیگونه 

 یكیسهامداران است.   نیا  هیخود عل  اراتیاز اخت یاز سوء استفاده مجمع عموم یریممتازه و جلوگ
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شرکت   هیکاهش سرما  ای شیدر خصوص افزا یریگمیالعاده تصمفوق یمجمع عموم  فیاز وظا  گرید

نوع به  از  یاصالح قسمت  حهیال  161. مطابق ماده  باشدیدر اساسنامه شرکت است م  رییتغ  یکه 
و   هیسرما شیلزوم افزا  دیکه با رهیمد أتیه شنهادیالعاده پس از پفوق یتجارت، مجمع عموم  قانون

بدو سال مال  زین  ایباشد و بعد از گزارش بازرس  انیدر جر  یشامل گزارش درباره امور شرکت از 

پ خصوص  در  به    رهیمد  أتیه  شنهادیبازرسان  تصم  هیسرما  شیافزاراجع  بر دینمایم  میاتخاذ   .
بند    شیاز افزا یکه قسمت یاز قانون تجارت در صورت  یقسمت  یاصالح  حهیال  183ماده    4اساس 

غ  هیسرما با  ریبه صورت  باشد  غ  دینقد  با رعا  دهیگرد  لینقد تحو  ریتمام قسمت   82ماده    تیو 

  ن ی العاده در ا فوق یباشد. مجمع عموم دهیالعاده رسفوق یمجمع عموم  بیالذکر به تصوفوق  حهیال

پذ  ردمو مقررات   تیشده و رعا  لیتشك  دیسهام جد  سانینورهیبا حضور صاحبان سهام شرکت و 
خواهد بود.    یالزام شودینقد مربوط م  ریقانون در آن قسمت که به آورده غ  نیا  81  تیلغا  77مواد  

مواد   م  حهیال  168و    167مطابق  عموممذکور  گزارش هفوق  یجمع  استماع  از  پس   أتیالعاده 

برخ  هیبر توج  یمبن  رهیمد بازرسان  ایاز صاحبان سهام و بعد از گزارش بازرس   یسلب حق تقدم 
از  یقسمت ایتمام  یسینورهیاز سهامداران را نسبت به پذ یحق تقدم بعض تواندیدر آن خصوص م

 162مطابق ماده  نیاشخاص خاص اختصاص دهد. همچن ایسلب و آن را به شخص   دیسهام جد

اجازه دهد  رهیمد أتیبه ه تواندیالعاده مفوق یاز قانون تجارت مجمع عموم یاصالح قسمت  حهیال

نبا  ینیکه ظرف مدت مع به  ینیمبلغ مع زانیشرکت را تا م  هیسال تجاوز کند سرما  5از    دیکه 
به دو شكل  یدر شرکت سهام هیدهد. کاهش سرما  شیر قانون تجارت افزااز طرق مذکور د  یكی

  هی وارده حداقل نصف سرما  یهاانی. هرگاه بر اثر زشودیم  میتقس یاریو کاهش اخت  یکاهش اجبار

العاده صاحبان سهام را فوق یمكلف است، بالفاصله مجمع عموم رهیمد أتیبرود ه  انیشرکت از م
نما به  یواقع شود. اگر مجمع مزبور رأ یبقاء شرکت مورد شور و رأ  ایتا موضوع انحالل    دیدعوت 

با ندهد  شرکت  با رعا  رد  دیانحالل  از   یقسمت  یاصالح  حهیال  6مقررات ماده    تیهمان جلسه و 

به مبلغ سرما  هیقانون تجارت سرما بر  رهیمد أتیه كهیموجود کاهش دهد. در صورت  هیشرکت را 

ننماخالف ماده مذکو به دعوت مجمع مزبور مبادرت  نتواند   شودیکه دعوت م  یمجمع  ایو    دیر 
قانون مقررات  ه  یمطابق  گردد  صالح  تواندیم  نفعیذ  رمنعقد  دادگاه  از  را  شرکت   تداریانحالل 

)ماده    یدر صورت مذکور که اجبار  هیالذکر( کاهش سرماقانون فوق  حهیال  141درخواست کند. 

طر  باشدیم ت  قیاز  اسم  ایعداد  کاهش  م  یمبلغ  صورت  اجبارردیگیسهام  کاهش  بر  عالوه   ی. 
عموم  ه،یسرما پ  تواندیالعاده مفوق  یمجمع  به  شرکت را به طور  هیسرما ره،یمد  أتیه  شنهادیبنا 

بر ا  یاریاخت مشروط  دهد،  به تساو  نكهیکاهش  لطمه وارد   یبر اثر کاهش  حقوق صاحبان سهام 

الذکر( قانون فوق حهیال 189شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر نگردد. )ماده   هینشود و سرما

از قانون تجارت قابل  یاصالح قسمت حهیال 195 یال 193مواد    تیبا رعا  هیسرما  یاریکاهش اخت
با  یشرکت تناسب هیسرما زانیاست که م هیقابل توج ینوع کاهش در صورت  نی. اباشدیاعتراض م

ندارد و سرما  یهاتیفعال ( مطابق ماده 134، 2، ج1388 ،یاز مقدار لزوم باشد. )عرفان شیب هیآن 

  ی ن ی ب ش ی قانونگذار چنانچه در اساسنامه پ   1347از قانون تجارت مصوب  یاصالح قسمت  حهیال  43
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ه    نام یسهام ب  لیتبد  ایو  نامیسهام با نام به ب  لیدر مورد تبد میاتخاذ تصم  تینشده باشد، صالح ب

العاده قرار داده است تا در فوق یمجمع عموم اریدر اخت  ردیپذیخاص انجام م  لیبا نام را که به دال
لزوم صاحبان سهام در مواق در مورد  میمجمع و اتخاذ تصم لیبه تشك  یو ضرور  یمقتض  عصورت 

نحوه انتشار اوراق مشارکت شرکت  6ه  بپردازد. طبق ماد  یسهام  نیچن  لیتبد  یسهام یهاقانون 

م ا  توانندیعام  مشارکت قابل تبد  نیطبق  اوراق  نما  ضیتعو  ای  لیقانون  . اما ندیبا سهام منتشر 
م  یمرجع اور  تواندیکه  انتشار  پ  اقاجازه  بدهد چنانچه در اساسنامه  را  نشده   ینیبشیمشارکت 

به ماده   با توجه  قانون نحوه  یینامه اجرا نییآ  31و    30و مواد    1347  یحاصال  حهیال  56باشد 

عموم مجمع  مشارکت  اوراق  افوق  یصدور  است.  سهام  صاحبان  م  نیالعاده  به   تواندیمجمع  بنا 

از   گرید  یكیکند.    نییآن را تع  طیو شرا  بیانتشار اوراق مشارکت را تصو  رهیمد  أتیه  شنهادیپ
موضوع قانون  یهااز شرکت یكیبه  یشرکت سهام لیالعاده، تبدفوق یمجمع عموم  یهاتیصالح

شرکت به  لیبالعكس است. تبد ایخاص به عام و  یشرکت سهام لیتبد ای  1311تجارت مصوب  

و  لیآن زا یحقوق تیکه شخص شودیشكل شرکت موجب نم رییشكل آن است و تغ  رییتغ  یمعن
ا )اسك  جادیدوباره  ج1380  ،ینیشود.  تبد227،  2،  که  آنجا  از  مصاد  لی(  از   رییتغ  قیشرکت 

م تغ  باشدیاساسنامه  شرکت  رییو  اساسنامه  مواد  صالح  یسهام  یهادر  عموم  تیدر   یمجمع 

لذا افوق  مجمع قرار دارد. نیا اریامر مهم در اخت نیالعاده است، 

 

و انگلستان  اصول دعوت از مجامع عمومی در حقوق فرانسه 
الرعایه است. در حقوق فرانسه دعوت مجامع در خصوص کلیه مجامع عمومی ضروری و الزم  اصول

شده، اشخاص و ارگان باشند. در مقرر  باید ویژگی و صالحیت الزم را دارا  برای دعوت مجامع  ها 

بر عهده شورای مدساختار کالسیك شرکت ( بوده و رهیمد  أتی)همان ه  تیریهای سهامی این مهم 

دار امر دعوت نظار( عهده أتینظارت )ه یشورا ایو  رهیمد أتیها، هشرکت  نیا  د،یجد  ختاردر سا

مجمع   كیمناسبت انعقاد   ایضرورت   یابیو ارز  صیها جهت تشخارگان نیبهتر  رایمجامع هستند. ز
به صورت استثناگردندیمحسوب م  یعموم  ندهینما ،یحسابرسان در مواقع ضرور یو فرع  یی. اما 

بررس  تیسهامداران اقل  یاز سو  یدادگسترمنتخب   به موجب دادخواست  عملكرد شرکت را   یکه 

 میدار نظارت شرکت، به طور مستقو خاص سهامداران عهده ییاستثنا  طیخواستار شدند و در شرا
عموم  توانندیم در  تواندیبنگاه م كی تهیکم تیو در نها ندیرا دعوت نما یشرکت سهام  یمجامع 

تا    یاضطرارمواقع   کند  درخواست  دادگاه  . دینما  نییکاردار امر دعوت مجامع تع  ندهینما  كیاز 

(Guyon, 2003, 293-294 در حقوق انگلیس دعوت از مجامع اصوالً توسط مدیران صورت )

توانند تقاضای برقراری گیرد، اما در مواقعی خاص دارندگان یك دهم آراء در مجامع عمومی میمی
بی  مجمع مذکور را نموده و در صورت اهمال مدیران مجمع مستقیماً   ستظرف  و یك روز مطرح 

شد. همچن خواهد  منعقد  و  غیرممكن شود،   نیدعوت  به هر دلیلی  در صورتی که دعوت مجمع 

یا هر ذیحق رأی در مجمع می یا هر عضو  تواند از دادگاه تقاضای دعوت جهت برقراری یك مدیر 
رسد بر خالف حقوق ایران که اثبات ضرورت ( به نظر میJanet,2001, 159. )دیمجمع را طرح نما
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انگلیس  و  فرانسه  حقوق  در  نیست،  الزم  دادگاه  در  متقاضی  داران  سهام  سوی  از  مجمع  دعوت 

به اثبات رسیده و تشخیص این مسأله کامالً بستگی به نظر  باید  منفعت و ضرورت تشكیل مجمع 
الیحه قانونی    97( در حقوق ایران مطابق با ماده 24،  1387 خو،نیدادگاه تصمیم گیرنده دارد. )زر

هرگونه دعوت مجامع عمومی شرکت تجارت،  قانون  از  قسمتی  نشر اصالح  های سهامی از طریق 

ام آگهی دعوت انجام می پذیرد. در حقوق فرانسه، هنگامی که سهام کلیه سهامدران با نام و اصوالً ن
سهامداران جهت حضور در مجامع عمومی از  عوتباشد، دها در شرکت موجود و آدرس همگی آن

طریق ارسال نامه سفارشی پیش بینی شده است. ضمن اینكه انتشار آگهی دعو ت در روزنامه ناشر  

میآگهی محسوب  شده  بینی  پیش  شیوه  نیز  شرکت  قانونی  گردد. اما در صورتی که سهام های 

بلكه ام دعوت انفرادی، مفید  باشد،  نام  بی  نمیشرکت  بدون كانپذیر  نام  بی  باشد، چرا که سهام 
به سهولت با قبض اقباض منتقل می پا گیر و سخت  شوند و شناسایی صاحبان تشریفات دست و 

ها هستند، ممكن نیست. لذا در این مورد بهترین شیوه، آگهی دعوت ها که در واقع حامالن آنآن

می محسوب  روزنامه  بوهایی که سهام آن هشود. شرکتدر  گردد از این زمره عرضه می  رسا در 
هستند. برابر اصالحات جدید قانون فرانسه، چنانچه شرکت قصد کند و سهامداران )صاحبان سهام 

نام شرکت( دعوت انفرادی را بپذیرند امكان ارسال دعوت نامه از طریق وسایل الكترونیك از راه  با 

طریق اینترنت پیش بینی شده است.   از(  كیرونالكت  یهادور نظیر دورنگار و همچنین ایمیل )نامه

این در حالی است که در حقوق انگلیس، شیوه پیش بینی شده برای دعوت مجامع عمومی شرکت 
الیحه قانونی   98ماده    رانی. در حقوق اباشدیهای سهامی، انتشار آگهی دعوت مجامع مذکور م

ب قانون تجارت مقرر داشته است: »فاصله  از  قسمتی  نامه مجمع عمومی و   دعوتنشر    نیاصالح 

تاریخ تشكیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.« در حقوق فرانسه فاصله دعوت تا 
تشكیل مجمع یك ماه پیش بینی شده است تا سهامداران بتواند تدارک حضوری کارآمد در مجمع 

باشند. در حقو اجتماع داشته  این  در  مفید  مشارکتی  و  ببینند  در خصوص مجامع   سق انگلیرا 

سالیانه   مورد سایر مجامع    21عمومی  در  و  بینی شده است. در حقوق روز فاصله پیش  40روز 

نیز است. ا برگزاری مجمع، دعوت ، حاوی تعیین مكان تشكیل جلسه  زمان  بر  عالوه   نیفرانسه 
نیست. در ش می گیرد اما همیشه، الزاماً این طور  صورت  شرکت  مرکز  در  اغلب   کتراجتماعات 

بورسی مجامع غالبا در سالن های استیجاری تشكیل می شوند. در واقع امكان تشكیل مجمع  های 

به شرط استقرار آن در شهر مقر شرکت وجود دارد. البته برخی  به جز مرکز شرکت  در هر محلی 
از کشور متبوع تشكیل می دهند. اشرکت خارج  در  را  خودشان  مجامع  امر ممكن و مجاز   نیها 

)زرتواند آنمی  ماااست،   بر انكار تابعیت فرانسوی گرفتار کند.  بودن  لحاظ قرینه  به   خو،نیها را 

های دور از مقر شرکت را توان سهامداران مقیم در محل( در هر صورت، در فرانسه نمی31،  1387

برخی شرکت لذا  نظر دور داشت،  به طور مستقیم از از  ها دعوت جهت تشكیل مجامع خویش را 
با توجه به قانون سال تلویزیون به سهامداران ابالغ می  قطری مجاز است و   2002کنند که این امر 

بینی اساسنامه، سهامداران خواهند توانست از طریق امكانات ارتباط از راه دور )از  در صورت پیش 

 هجمله ویدئو کنفرانس( در مجامع شرکت کرده و رأی دهند. البته این امكان در صورتی است ک
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امكان تشخیص صحت هویت کاربران توسط شرکت تضمین شود. عالوه بر این، در حقوق فرانسه 

ارائه دستور جلسه در متن دعوت مجامع ضروری است تا سهامداران بتوانند از قبل در جریان رئو 
برای حضوری مؤثر تدارک ببینند. درج یك دستور  س مسائل مورد بحث در مجمع قرار گرفته و 

سطح دموکراسی و حقوق سهامداران اقلیت تلقی شده و ممكن است   یجلسه  خالف  بر  مبهم  و 

اشتیاق الزم جهت شرکت در مجمع و اتخاذ یك تصمیم عمده برای آینده شرکت را در آنان ایجاد 
نكند؛ مگر این که مسائلی که در دستور جلسه نیامده کم اهمیت بوده یا از تبعات و نتایج مستقیم 

غیر این صورت، دور زدن قانون و اتخاذ شیوه ای برای مسائل مندرج در   باشد. در  دستور جلسه 

درج دستور جلسه در دعوت نامه به نحوی که به مثابه در بازی برای گسترش دستور جلسه تلقی 

پاره ای موارد سهام داران امكان تقاضای درج دستور جلسه  با این وجود در  باشد.  نمی  شود جایز 
خواهند   را  جلسه تكمیلی  دستور  درج  در  موارد  این  رعایت  عدم  کارگری،  مؤسسات  در  یافت. 

پی داشته می بی اعتباری تصمیمات متخذه توسط مجمع را در  بطالن و  تقاضای  حق  یك  تواند 

( در حقوق انگلیس نیز در دعوت مجامع درج زمان و مكان و Guyon, 2003, 296-297باشد. )
امكان تدارک حضوری مفید و مثمر ثمر را داشته  دارانمدستور جلسه مجامع ضروری است تا سها

( براJanet,2001, 160باشند.  فرانسه  حقوق  در  مكتوب،   ی(  سؤاالت  طرح  حق  سهامداران، 

ای از حق کسب اطالع یا به عبارت دیگر یكی از طرق آن را چهره  توانیشده است که م  ینیبشیپ

شیوه که دعو  معنی  بدین  دانست.  اطالع  کسب  از سهام داران جهت شرکت در مجامع   توهای 
به صورت کتبی  بتواند در طول مجمع از مدیران  که هر سهام دار  است  حق  این  موجد  عمومی 

بودن سؤاالت مؤثرتر از طرح آن شود موجب می رایها به صورت شفاهی است. زسؤال کند و کتبی 

بی برای  نتوانند  نلیاقتیمدیران  دلیل تراشی  خود  احتمالی  پاسخ   ودهمهای  نمایند و از  یا توافق 
توان متعرض این شیوه نشده و می 2002دادن طفره روند. قانونگذار در فرانسه در اصالحات سال 

باقی است و عالوه بر آن می های نوین الكترونیك این سؤاالت توان به شیوهنتیجه گرفت این حق 

ا حقوق  در  نمود.  منتقل  مدیران  به  جهت    ران،یرا  می  عمالاسهامدار  اطالع  تواند در موارد حق 

های تخصصی از همراهی یك کارشناس یا خبره قضایی بهره مند گردد. با توجه به آنچه  پیچیدگی
نی که در خصوص حق اطالع در فرانسه گفته شد به نظر می رسد که الزم است اوال:ً محدودیت زما

لغو شود. ثان :ً سه دسته اطالعات تعیین شده ایموجود در خصوص حق اطالع سهامداران در ایران 

مطلوب نقش  ایفای  منظور  به  فرانسه  گردد. ثالثاً: امكان در  بینی  پیش  نیز  ایرانی  سهامداران  تر 
بینی گردد. حقوق انگلیس در مورد آنچه  استفاده از وسائل نوین اطالع رسانی در قوانین ایران پیش

و صرفاً به چگونگی دعوت سهامداران بسنده    دهراز حقوق فرانسه نقل شد کامالً به اختصار برگزار ک

با توجه به حق اطالعی که در مواد  Janet,2001, 160-167نموده است. ) و  74( در حقوق ایران، 

سهام الیحه قانونی پیش  139 بینی شده، چنانچه مجمع عمومی در حالتی تشكیل شود که حقوق 
باشد، ذینفع )شخص یا  نشده  توانند با استناد ماده اشخاص متضرر( میداران از این جهت رعایت 

یا مدیرعامل باشد با   حهیال  270 یكی از مدیران  نموده و چنانچه متخلف  ابطال مجمع را تقاضا 

یا مجتمعاً مسئول و  یا خاطیان را حسب مورد منفرداً  باید خاطی  تقاضای خسارت دیده، دادگاه 
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پرداخت خسارات معرفی کند. طبق ماده   به  مدیران و مدیرعامل شرکت در   حه،یال  142محكوم 

به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات  نسبت  مقابل شرکت و اشخاص ثالث 
یا مشترکاً مسئول می مورد، منفرداً  حسب  بر  عمومی  باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر مجمع 

نمود. اما اگر شخص خاطی کسی ج برای جبران تعیین خواهد  مدیر یا مدیران باشد، می  زیك را 

به استناد ماده   برده را  نام  مسئول خسارات وارده  1339مصوب    یمدن  تیقانون مسئول  كیتوان 
تلقی کرد. در فرانسه چنانچه سهامدار نتواند حق اطالع خویش را اعمال نماید می تواند به موجب 

بخواهد تا مدیران را ملزم به  دادن اطالعات به وی به وسیله یك تقاضای دادرسی فوری از دادگاه 

تواند با نصب یك نماینده بر صحت  دریافت مدارک یا بررسی آن ها نماید. در این شیوه دادگاه می

و سقم این جریان نظارت نماید تا متقاضی به حق خود برسد. البته حق بطالن اختیاری مجمع در  
همچنی و  شده  بینی  پیش  اطالعش  حق  از  سهامدار  محرومیت  مدنی   نصورت  مسئولیت  است 

رعایت  را  سهامداران  اطالع  حق  دقت  به  سهامی)عام(  های  شرکت  بنابراین  خاطی.  مدیران 

هایی نمایند تا از عواقب ناخواسته تضییع حق آنان مصون بمانند. در این جهت به انتشار گزارشمی
می غیرمتخصص  سهامداران  برای  فهم  فقابل  و  پیچیده  متون  تكثیر  از  و  اجتناب   ینپردازند 

. استفاده از دستگاه  کنندیورزند و کارمند یا کارمندانی را جهت ارائه چنین خدماتی استخدام ممی

برای انتشار اطالعات مورد تقاضای سهام داران که اخیراً متداول شده  مینی تل و شبكه اینترنت 

عمومی عادی را ( در فرانسه مجمع Guyon, 2003, 303این روند را بسیار تسهیل نموده است. )
بار دوم دعوت نمود و مجمع عمومی فوقیكبار می اً  توان تجدید کرد و برای  العاده تجدید شده صرف

می دعوت  قابل  سوم  و  دوم  بار  به واژه برای  باشند. در انگلیس از مسأله تمدید و تعویق مجامع 

(Adjournmentتعبیر می )( شود. در واقع هرگاه مجمع تصویب کند رئیسChairman  مجمع )
را تعطیل خواهد کرد. تصویب و رأی گیری در خصوص تمدید یك مجمع باید فوری انجام شود. 

به رئیس مجمع تفویض کند، حتی اکثریت )هیچ اکثر ( یتیاگر اساسنامه قدرت تمدید مجامع را 

بكشاند. مجمع تمدید شده دنباله و ادامه مجمع عمومنمی و تعویق  تمدید  به  را  مجمع   یتواند 

شود، اما این بدان معنا نیست که مصوبات این مجمع مصوب در مجمع اولی تلقی گردد و تلقی می
در واقع تصویب شده، دانسته شود. در حقوق ا آنچه  از  زودتر  آن  تصویب   159ماده    ران،یتاریخ 

 رایباالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که ب قیاز طر  هیسرما  شی: افزاداردیمقرر م  حهیال

باشند.  با آن موافق  بود، مگر آنكه کلیه صاحبان  نخواهد  صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممكن 
برابر ماده   باید توجه داشت که  عام مبلغ اسمی هر  یسهام یهاالیحه مذکور در شرکت  29البته 

باشد.   بیشتر  نباید از ده هزار ریال  شده  نچنانچه مبلغ اسمی که در اساسنامه معی نیبنابراسهم 

افزایش  نتیجه  در  و  سرمایه  افزایش  امكان  باشد،  ریال  هزار  ده  یعنی  قانونی  مبلغ  سقف  است 

نیز مجامع عمومی  حقوق فرانسه  در  بود.  خواهد  منتفی  قانوناً  طریق  این  از  سهامداران  تعهدات 
را افزایش دنمی سهامداران  تعهدات  )توانند  با رضایت کلیه صاحبان سهام.   ,Guyonهند، مگر 

ین 325 ,2003 ( در حقوق انگلیس، افزایش سرمایه در صورتی ممكن است که اساسنامه متضمن ا

ها  اختیار باشد. در حقوق انگلیس تغییر سرمایه بدون این که آگهی شود صرفاً در اداره ثبت شرکت
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قوق فرانسه، اصوالً هرگونه تغییر در اساسنامه  ( در حGeoffrey, 1966, 173-187. )شودیثبت م

سرمایه شرکت در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است، اما  همانطور در   از در  تغییر  جمله 
صورتیكه تغییرات مذکور موجب افزایش تعهدات سهامداران باشد، مستلزم وحدت نظر موافق آنها 

یمی کاهش  اساسنامه،  در  تغییرات  فرانسه  در  و باشد.  تغییرشكل  همچنین  و  سرمایه  افزایش  ا 

شر انواع شرکت ها و تغییر ساختار شرکت، ادغام و انحالل پیش از   کتتبدیل  از  دیگر  یكی  به 
ها و اختیارات پیش بینی شده، مجامع عمومی فوق العاده است. محدودیت  موعد از جمله صالحیت

مجمع مذکور بوده و این موارد نیاز به  تغییر تابعیت شرکت و افزایش تعهدات سهامداران نیز شامل  

نظر و اتفاق آراء خواهد داشت و همچون ایران قابلیت استناد تغییرات اساسنامه در مقابل  وحدت 

به انتشار و آگهی آن و هم چنین رعایت تشریفات مربوط به ثبت شرکت ها اشخاص ثالث منوط 
یر سرمایه به عنوان صالحیت و اختیارات . در انگلیس نیز تصمیم به انحالل )تصفیه( و تغیباشدیم

ع نصاب جهت رسمیت جلسه مجمع عمومی   مومیمجامع  بینی شده است. حد  فوق العاده پیش 

نوبت اول یك سوم سهام دارای رأی و در نوبت دوم و سوم با یك چهارم فوق العاده در فرانسه در 
م رأی  حق  دارای  نیز در صورت عدم پیش  باشدیسهام  در انگلیس  نصاب خاصی در .  بینی حد 

الیحه قانون اصالح قسمتی   85یابد. ماده  سهامدار جلسه رسمیت می دواساسنامه با حضور حداقل  

به اکثریت دو سوم  از قانون تجارت مقرر داشته است: »تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره 

بدان معنی است که اختصاص   رسمی معتبر است.« این  مجمع  در  حاضر  دو سوم کل آرای آراء 
مورد   موضوع  به  مجمع  در  تعداد از آراء حاضر موجب تصویب   بحثحاضرین  این  مثبت  نظر  و 

بود. در فرانسه نیز اختصاص دو سوم کل آراء حاضرین در مجمع اکثریت  نظر خواهد  موضوع مورد 

در  ( Guyon, 2003, 329گردد. )الزم جهت اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده تلقی می
گردد: مصوبه عادی با اکثریت ساده، مصوبه  می خاذانگلیس بسته به نوع مصوبه مجمع، تصمیمات ات

به اتفاق آراء. )فوق با سه چهارم و مصوبه ویژه  ( مجامع خاص و Geoffrey, 1966, 306العاده 

ظر  کسی که صالح به اظ نیبهتر  رای. زابدییم لیاز اجتماع دارندگان سهام خاص تشك  ،یاطبقه هارن

می ذیحق  است شخص  حقی  نظر اوست که می  هاباشد و تنپیرامون  تواند از اعمال حقش صرف 
با این وصف، سایر سهامداران اصوالً حق حضور و اظهارنظر پیرامون این  بر آن اصرار ورزد.  یا  کند 

نصاب خاصی از صاحبان آن  رضایت حد  به  منوط  تغییری  هرگونه  و  داشت  نخواهند  را  مسائل 

بود. در حقوق احقو ای وجود ندارد. مطابق مجامع خاص و طبقه حاصطال ران،یق و امتیازات خواهد 
ای که در خصوص تغییر در الیحه قانونی، قانونگذار از مجامع مورد بحث به عنوان جلسه  93ماده  

برای  یاها اهمیت ویژهامتیازات سهام خاص اختصاص یافته به برخی سهام داران که شخصیت آن

بنابر نظر قانونگذار، اش نموده و  یاد  ای که قصد العادهاجتماع باید قبل از مجمع فوق ینرکت دارد، 

نماید.  تصویب  را  تغییر  به  تصمیم  و  داده  جلسه  تشكیل  دارد،  را  سهام  اینگونه  امتیازات  تغییر 
طبقه و  خاص  طبقهمجامع  خصوص  در  انگلیس  و  فرانسه  در   ای خاص از سهامداران و سهامای 

لحاظ آنكه هرگونه  تشكیل می به  در حقوق این دسته از سهامداران مستلزم   تغییرگردد، در واقع 

عده از سهامداران می باشد، این مجامع پیش بینی تغییراتی در اساسنامه و همچنین موافقت این 
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ها آنکه صاحبان  باشدیاند. معموالً تعیین چنین سهامی به لحاظ امتیازات ویژه و ممتازی مشده

به همین خاطر حضور آن یا این افراد داشته و  ها در جمع سهامداران مورد توجه و اهمیت است. 
اند و به لحاظ همین خدمات، مستحق کسانی هستند که خدمات خاصی را در شرکت انجام داده

بودهچنین سهام ویژه برخی مؤسسان و سهم مؤسس اختصاص یافته به ایشان که ما ای  نظیر  اند، 

( تغییر در این امتیازات مستلزم رضایت  97،  1387  خو،نیگردد. )زرها تلقی میه ازای خدمات آنب
لذا الاقل آن نظر در چنین وضعیتی دشوار است،  اتفاق  و  وحدت  به  یافتن  دست  چون  و  هاست 

غیر اینصورت، هرگونه تصمیم مجمع حدنصاب خاصی از آن نمایند. در  باید این امر را تجویز  ها 

فوقعمو نمی  رئیسه  هیأت  و  بوده  ابطال  قابل  تلقی خواهند شد. در انگلیس و   یزالعاده  مسئول 

و اکثریت معتبر در مجامع عمومی خاص و طبقه نصاب  حد  ای همان است که در مورد فرانسه، 
العاده گفته شد، با این تفاوت که در فرانسه در نوبت اول دعوت مجامع مذکور مجامع عمومی فوق

العاده  خالف مجمع عمومی فوق برندگان نصف سهام مورد بحث ضروری تلقی شده است.  حضور دار

حق رأی می  باشد.که حد نصاب اولین دعوت آن یك سوم سهام دارای 
 

 گیری   جهینت

شرکت  مجامع مهم  ارکان  از  یكی  اتخاذ عمومی،  در  اساسی  نقشی  که  هستند  سهامی  های 
راهبرد و  کالن  سهامدار  یتصمیمات  دارند.  تعدد و کثرت شرکاء شرکت  علت  به  معموالً  که  ان 

های سهامی و مصالح خاص تجاری شرکت امكان مداخله مستقیم در امور شرکت را ندارند، شرکت

امكان شرکت در   ،یریگیمجامع و ابراز و اظهارنظر خویش در فرآیند رأ  رتنها از طریق حضور د
متشك سهامی  شرکت  هر  یافت.  خواهند  را  شرکت  امور  گیرنده، اداره  تصمیم  رکن  سه  از  ل 

به مثابه قوه مقننه در یك اداره به تعبیری  کننده و کنترل کننده است. رکن تصمیم گیرنده که 

عمومی   مجامع  است.  سیاسی  بوده و هر یك   هایشرکتنظام  انواعی  دارای  که  هستند  سهامی 

همان مدیران شرکت های خاص خود را دارند. رکن اداره کننده ها و محدودیتوظایف، مسئولیت
بر اداره روزمره شرکت  عهده داشته و عالوه  بر  را  سیاسی  نظام  در  مجریه  قوه  نقش  که  هستند 

مشی خط  و  تعیین شده از سوی مجتصمیمات  پیاده کرده و آن  امعهای  نیز مسئولیترا  ها و ها 

باشند که مسئول تهیه محدودیت می  بازرسان  شرکت،  کننده  کنترل  رکن  دارند.  ای  ویژه  های 
به مجامع سهام داران هستند و هرگاه مدیران وظایف قانونی  گزارشاتی از امور شرکت و ارائه آن 

ندهند، بازرسان قصور و اهمال آن و در  رساندیبه اطالع سهامداران در مجامع م ها راخود را انجام 

ای موارد مانند امتناع از دعوت مجامع در مواعد مشخص، به جانشینی هیأت مدیره در دعوت پاره

و اداره کننده  رندهیگمیدو رکن تصم  رهیمد  أتیو ه  یکنند. اگرچه مجامع عموممجامع عمل می
ها توسط آن ماتیتصم هیبه علت آنكه کل یموممجامع ع رسدیهستند و به نظر م  یشرکت سهام

مستقل  گریكدیدو رکن از  نیا قتیرا دارند، اما در حق رهیمد أتیه یحكم مافوق برا شود،یاخذ م

خاص خود را دارند. عدم رعایت قواعد و مقررات  اراتیو اخت  هاتیو مجزا هستند و هرکدام صالح
وه بر امكان تقاضای ابطال مجمع یا مصوبات آن،  دهد تا عالحاکم بر مجامع به هر ذینفع امكان می
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به خویش را مطالبه نماید. در هر سه کشور ایران، فرانسه و انگلیس مجامع  خسارات احتمالی وارد 

باشند و جایگاهی مهم تر و باالتر از سایر ارگان شرکت  نظارتی می  نقش تعیینی، تقنینی و  دارای 
عم مجامع  انواع  باشند.  می  دارا  در سهامی  اما  دارند،  بیشتری  مشابهت  فرانسه  و  ایران  در  ومی 

علی  ندارد. در هر سه کشور موضوع تطبیق، دعوت مجامع  مجمع عمومی مؤسس وجود  انگلیس 

گیرد و تكلیف سایر مقامات و مجامع در صورت استنكاف یا تعذر القاعده توسط مدیران صورت می
گلیس دعوت مجامع همواره از طریق نشر آگهی باشد. در ایران و اندعوت توسط مدیران مطرح می

یا بیصورت می بانام  بودن سهام وجود ندارد. اما در فرانسه در مورد سهام گیرد و تفاوتی میان  نام 

یا از  به آدرس آن ها از طریق پست سفارشی  نامه  نام، ارسال  با  سهام  مورد  در  و  آگهی  نام  بی 

دور نظیر  الكترونیك  ارتباط  وسایل  بینی شده است. در فرانسه   رنگاطریق  نیز پیش  اینترنت  یا 
سهامداران مقیم در محل های دور از مقر شرکت در صورت پیش بینی اساسنامه خواهد توانست با 

استفاده از امكاناتی نظیر ویدئو کنفرانس در مجامع عمومی شرکت نمایند. اما در ایران و انگلستان 

به شیو نظر مینتی انجام میس  هشرکت در مجامع عمومی همچنان  به  با توجه به گیرد که  رسد 
های مشابه آنچه که در فرانسه مورد استفاده است، خالی از پیشرفت فناوری ارتباطات، اتخاذ شیوه

 .باشدیفایده نباشد و این امر نیازمند اصالح قوانین موجود م
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