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3- ۷۲...قانونی بازرسان و مدیره ھیات انتخابات در آرا محاسبھ شیوه  

۷٥......  آرا شمارش نحوه -4  

5- ۷٥....عادی عمومی مجمع برگزاری مواعد  

6- ۷٥.......قانونی بازرس گزارش ضرورت  

7- ۷٦................سھام سود تقسیم و احراز  

8- ۷۷......یادی عمومی مجمع دعوت چگونگی  

9- ۷۹............شرکت تابعیت تغییر چگونگی  

10- ۸۰.....العاده فوق طریق از عمومی مجمع دعوت  

11- ۸۳..........................دعوت تشریفات  

12- ۸٥.........عمومی مجمع جلسھ بھ ورود مقدمات  

13- ۸۷......عمومی مجمع جلسھ در نمایندگی و وکالت  

14- ۸۹.......عمومی مجمع جلسھ اداره شیوه  

15- ۹۱.......تنفس اعالم  



16- ۹۲.....عمومی مجمع جلسات صورت ثبت و امضا  

 

مدیره ھیات: پنجم فصل  

۹٥......تعریف -1  

2- 2- ۹٦......داران سھام بین از مدیره ھیات اعضای انتخاب  

۹۷.....آنھا عزل یا و تغییر چگونگی و مدیره ھیات اعضای تعداد -3  

۹۸....مدیره ھیات عضو عنوان بھ حقوقی شخص انتخاب -4  

۱۰۰....مدیره ھیات اعضای مزایای و حقوق -5  

6- 6- ۱۰۱.....مدیره ھیات در عضویت شرایط  

۱۰۳...مدیره ھیات تکمیالعضای نحوه -7  

۱۰٥.....مدیره ھیات اعضای استعفای -8  

۱۰٥......مدیران تقصیر تضمین برای وثیقھ سھام -9  

۱۰۷.....وثیقھ سھام برابر در قانونی بازرس وظیفھ -10  

۱۰۹....مدیران اختیارات و تجارت در آوری سود اصول -11  

۱۱۰.......مدیره ھیات رییس ونایب ییسر انتخاب -12  

۱۱۲...مدیره ھیات جلسات تشکیل و دعوت -13  

۱۱۳....مدیره ھیات جلسات صورت تنظیم -14  

۱۱٤.....شرکت نماینده و سخنگو -15  

۱۱٥....عامل مدیر اختیارات و انتخاب چگونگی -16  

۱۱۹....۱۲۹ ماده موضوع معامالت -17  

۱۲۲.....نشده تصویب معامالت ابطال چگونگی -18  

۱۲٥.....مدیره ھیات موظف غیر و موظف عضو -19  

۱۲٦.....مدیره ھیات پاداش -20  

۱۲۸.....مدیران مدیریت مدت -21  

۱۲۹....دارایی صورت تنطیم و مالی ھای گزارش تھیھ -22  

۱۳۲....مالی ھای گزارش از سھامداران اطالع چگونگی -23  

۱۳٥....تقسیم قابل و خالص سود میزان -24  

۱۳٤.....شرکت اندوختھ و انداز پس میزان -25  

۱۳۷...سھام سود پرداخت زمان و نحوه -26  



۱۳۸....شرکت زیان و ضرر برابر در مدیره وظایفھیات -27  

۱٤۱.............................مدیران مسئولیت حدود -28  

 

بازرسان: ششم فصل  

1- ۱٤۳......تعریف  

2- ۱٤٤.... آنھا تعداد و ونیقان بازرس انتخاب چگونگی  

3- ۱٤٦....قانونی بازرس سلبی شرایط  

4- ۱٤۸......قانونی بازرس ذاتی وظایف  

5- ۱٥۲....قانونی بازرس الزحمھ حق تعیین  

6- ۱٥٤....قانونی بازرسان صالحیت و مشخصات  

7- ۱٥٤..... رسمی حسابداران میان از حسابرس انتخاب چگونگی  

۱٥٦...........................................................سخن پایان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فھرست

۹......پیشگفتار  

۱۳........مقدمھ  

خاص و عام سھامی شرکتھای:  اول فصل  

1- ۱۷...تعریف  

2- ۱۸......سھام صاحبان مسؤلیت  

3- ۱۹....تجاری سھامی شرکتھای  

4- ۱۹.....ھا شرکت تشکیل برای داران سھام تعداد حداقل  

5- ۲۰....... خاص و عام سھامی ھای شرکت تمایز وجھ  

6- ۲۱........نویسی پذیره اعالمیھ طرح  

7- ۲٤............سھام حداکثر و حداقل  

8- ۲٥.....بانکی حساب و شماره ذکر  

9- ۲٥....نویسی پذیره اعالمیھ نشر مجوز  

10- ۲٦......دعوت آگھی نشر و کثیراالنتشار روزنامھ انتخاب  



11- ۲۸.......شرکت ثبت تشریفات  

 

سھام: دوم فصل  

1- ۳۳........تعریف  

۳٤......سھم ورقھ تعریف -2  

۳٥....بانام و نام بی سھام -3  

۳٥....نام بی سھام ھای ویژگی -4  

۳٦..........سھام برگھ فقدان -5  

۳۷....بورس در شده پذیرفتھ ھای شرکت سھام برگھ فقدان -6  

۳۷.......سھام مبلغ مابقی پرداخت لزوم -7  

۳۸.....سرمایھ اجباری کاھش -8  

۳۹......سھام اسمی مبلغ مابقی مطالبھ نحوه -9  

٤۲.....سھام اسمی مابقی پرداخت عدم اجرای ضمانت -10  

٤۳.........آن مراحل و نام بی سھام انتقال -11  

٤٤.........آن مراحل و بانام سھام انتقال -12  

٤٦............سھام انتقال اجرایی روش -13  

٤٦.....سھام انتقال چگونگی در شرکت اساسنامھ مالحظھ – الف  

٤٦.......عادی صورت بھ سھام حقوق سلح و قرارداد تنظیم– ب  

 

ممتاز سھام: سوم فصل  

٥۱.....تعریف -1  

٥۲.....اساسنامھ و قانونی موازین با امتیازات تناقض عدم ضرورت -2  

٥۲...شرکت اظھارنامھ و اساسنامھ در ممتاز سھام جزییات رذک ضرورت -3  

٥٤.................ممتاز سھام انتقال ویژگی -4  

٥٥.....سھام تبدیل -5  

 

عمومی مجامع چھارم فصل  

٥۷......عمومی مجامع تعریف  

٥۸....موسس عمومی مجمع-الف  



٥۸................تعریف -1  

٦۰.......نظارتی مراجع -2  

٦۱.....حضور نصاب حد و دعوت شرایط -3  

٦٤.....نسبی و مطلق اکثریت تفاوت -4  

٦٥...موسسین مزایای و نقدی غیر ھای آورده تصویب شرایط -5  

٦٦.....العاده فوق عمومی مجمع -ب  

1- ٦٦........تعریف  

2- ٦۷.........العاده فوق عمومی مجمع رسمیت  

٦۹............سالیانھ عادی  عمومی مجمع – ج  

1- ٦۹......عادی عمومی مجمع برگزاری شرایط و تعریف  

2- ۷۱...عادی عمومی مجمع در تصمیمات اعتبار  

3- ۷۲...قانونی بازرسان و مدیره ھیات انتخابات در آرا محاسبھ شیوه  

۷٥......  آرا شمارش نحوه -4  

5- ۷٥....عادی عمومی مجمع برگزاری مواعد  

6- ۷٥.......قانونی بازرس گزارش ضرورت  

7- ۷٦................سھام سود تقسیم و رازاح  

8- ۷۷......یادی عمومی مجمع دعوت چگونگی  

9- ۷۹............شرکت تابعیت تغییر چگونگی  

10- ۸۰.....العاده فوق طریق از عمومی مجمع دعوت  

11- ۸۳..........................دعوت تشریفات  

12- ۸٥.........عمومی مجمع جلسھ بھ ورود مقدمات  

13- ۸۷......عمومی مجمع جلسھ در نمایندگی و وکالت  

14- ۸۹.......عمومی مجمع جلسھ اداره شیوه  

15- ۹۱.......تنفس اعالم  

16- ۹۲.....عمومی مجمع جلسات صورت ثبت و امضا  

 

مدیره ھیات: پنجم فصل  

۹٥......تعریف -1  

2- 2- ۹٦......داران سھام بین از مدیره ھیات اعضای انتخاب  



۹۷.....آنھا عزل یا و تغییر چگونگی و مدیره ھیات اعضای تعداد -3  

۹۸....مدیره ھیات عضو عنوان بھ حقوقی شخص انتخاب -4  

۱۰۰....مدیره ھیات اعضای مزایای و حقوق -5  

6- 6- ۱۰۱.....مدیره ھیات در عضویت شرایط  

۱۰۳...مدیره ھیات تکمیالعضای نحوه -7  

۱۰٥.....مدیره ھیات اعضای استعفای -8  

۱۰٥......مدیران تقصیر تضمین برای وثیقھ سھام -9  

۱۰۷.....وثیقھ سھام برابر در قانونی بازرس وظیفھ -10  

۱۰۹....مدیران اختیارات و تجارت در آوری سود اصول -11  

۱۱۰.......مدیره ھیات رییس ونایب رییس انتخاب -12  

۱۱۲...مدیره ھیات جلسات تشکیل و دعوت -13  

۱۱۳....مدیره ھیات جلسات صورت تنظیم -14  

۱۱٤.....شرکت نماینده و سخنگو -15  

۱۱٥....عامل مدیر اختیارات و انتخاب چگونگی -16  

۱۱۹....۱۲۹ ماده موضوع معامالت -17  

۱۲۲.....نشده تصویب معامالت ابطال چگونگی -18  

۱۲٥.....مدیره ھیات موظف غیر و موظف عضو -19  

۱۲٦.....مدیره ھیات پاداش -20  

۱۲۸.....مدیران مدیریت مدت -21  

۱۲۹....دارایی صورت تنطیم و مالی ھای گزارش تھیھ -22  

۱۳۲....مالی ھای گزارش از سھامداران اطالع چگونگی -23  

۱۳٥....تقسیم قابل و خالص سود میزان -24  

۱۳٤.....شرکت اندوختھ و انداز پس میزان -25  

۱۳۷...سھام سود پرداخت زمان و نحوه -26  

۱۳۸....شرکت زیان و ضرر برابر در مدیره وظایفھیات -27  

۱٤۱.............................مدیران مسئولیت حدود -28  

 

بازرسان: ششم فصل  

1- ۱٤۳......تعریف  



2- ۱٤٤.... آنھا تعداد و قانونی بازرس انتخاب چگونگی  

3- ۱٤٦....قانونی بازرس سلبی شرایط  

4- ۱٤۸......قانونی بازرس ذاتی وظایف  

5- ۱٥۲....قانونی بازرس الزحمھ حق تعیین  

6- ۱٥٤....قانونی بازرسان صالحیت و مشخصات  

7- ۱٥٤..... رسمی حسابداران میان از حسابرس انتخاب چگونگی  

سخن پایان  
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