
 دارای لینک هستند دارآبی رنگ و زیرخطمطالب انواع مجامع شرکت ها                                     

 

 در این مقاله می آموزیم:

 مجمع چیست و به منظور چه اهدافی تشکیل می شود؟ 

 انواع مجامع کدامند و با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ 

 چگونه متوجه شویم که مجمع سهم مورد نظرمان کی و کجا تشکیل می شود؟ 
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 مجمع چیست ؟

 گویند. نفعان یک شرکت سهامی مجمع میبه گردهمایی سهامداران و ذی

است و اگر یک شرکت سهامی  موضوع خاصگیری در مورد یک اهداف همه مجامع تصمیم

 نفعان در مورد این تصمیم با خبر شوند و نظر خود را اعالم کنند.عام باشد باید تمامی ذی

 انواع مجامع 

 شرکت ها به چند دسته کلی تقسیم می شوند: مجامع عمومی

 العادهبه طور فوق عادی مجمع عمومی 

 العادهمجمع عمومی فوق 

 مجمع عمومی عادی ساالنه 

 مجمع عمومی مؤسس 

 

 مجمع عمومی چیست ؟

  .شودتشکیل می نفعانو ذی مجمع عمومی شرکت سهامی، از اجتماع صاحبان سهام

، گیریمقررات مربوط به حضور عده الزم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء الزم جهت تصمیم

 !معین خواهد شد، مگر در مواردی خاص اساسنامه شرکتدر 

مجمع ، مجمع عمومی مؤسسهای سهامی به ترتیب عبارتند از مجامع عمومی شرکت

 .العادهقمجمع عمومی فوو  عمومی عادی
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 به طور فوق العادهمجمع عمومی عادی 

در صورت تقاضای )العادهبه دعوت رئیس هیأت مدیره بورسمجمع عمومی عادی به طور فوق

  .تشکیل شود (کتبی یک سوم اعضای سازمان

اطالع کارگزاران بورس باید  روز تمام پیش از تاریخ تشکیل، 3دست کم  آگهی تشکیل این مجم

 .رسدب

 

 العادهفوق مجمع عمومی 

 شرکت، کاهش یا افزایش سرمایه و هاصالح یا تغییر مواد اساسنام ی چون موضوعات

  .العاده قابل رسیدگی استفقط در مجمع عمومی فوق انحالل شرکت

 (1+%05) از نصف سهامی که حق رأی دارندالعاده دارندگان بیش در مجمع عمومی فوق

 در جلسه رسمی راء حاضردو سوم آباید حاضر باشند و تصمیمات مجمع همواره با اکثریت 

 .معتبر خواهد بود

های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت هرگاه شرکت برای توسعه فعالیت

د بررسی و العاده مورمدیره، سهامداران شرکت افزایش سرمایه را در جلسه مجمع عمومی فوق

 .دهندگیری قرار میرأی
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 مجمع عمومی عادی ساالنه

 

های مالی شرکت، رسیدگی به رسیدگی به صورتمجمع عمومی عادی ساالنه برای 

 ،گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام

  .شودتشکیل می

 .تبینی شده اسو در زمانی است که در اساسنامه پیشسالی یکبار زمان تشکیل این مجمع 

به نسبت تعداد سهام  حداقل بیش از نیمی از سهامدارانمجمع عمومی عادی با حضور 

یابد و تصمیمات همواره با اکثریت نصف به عالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی رسمیت می

 .معتبر خواهد بود

های دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه

 .ورس یا سایت شرکت به عمل آیدکثیراالنتشار، سایت رسمی سازمان ب

 .است روز 05حداکثر و  روز 15حداقل فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع 
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 مجمع عمومی موسس

 

 :وظیفه اصلی به عهده دارد 4مجمع عمومی موسس 

 تنویسی کلیه سهام شرکرسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و نیز احراز پذیره 

  و بازرس یا بازرسان شرکتانتخاب اولین مدیران 

 تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هرگونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران 

 

 چگونه متوجه شویم که مجمع سهم مورد نظرمان کی و کجا تشکیل می شود؟

 توان متوجه شد:از سه طریق می

 که در مجمع عمومی سالیانه این روزنامه انتخاب می  های کثیراالنتشارروزنامه(

 گردد(

 سایت رسمی سازمان بورس   

 شرکت خود سایت 

 سایت کدال 

 

 

البته باید توجه داشت که چند روز قبل از برگزاری مجمع با اعالم ناظر بازار سهم 

توقیف می شود و دیگر امکان معامله )تا بعد از برگزاری مجمع و بازگشایی سهم( 

به پیام های ناظر بازار در  حتما حتمالذا چند روز قبل از مجمع نخواهد داشت.

 سایت بورس توجه کنید

 به عکس زیر توجه کنید: 
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       محسن تقی نژاد نگارنده:
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