
١ 

 

  ت محدوديبا مسئول یها تکرامون شريارمنستان پ یقانون جمهور

  )٠٢/٠٨/١٣٨٠( ٢٠٠١سال  اکتبر ٢۴مصوب 

  

  ١فصل 

  یلکمفاد 

  م قانونيموضوع تنظ .١ماده 

با  یها تکمجدد و انحالل شر دهیت، سازمانيس، فعاليجاد شده در قبال تأسيا ین قانون روابط حقوقيا

  د.ينما یم ميت محدود را تنظيمسئول

اء)  کنندگان (شرکت کشر يیف و جوابگويارات، وظاين حقوق و اختيو همچن یت حقوقين قانون وضعيا

  د.ينما یدر آن را وضع م

بانک، سازمان وامی، سازمان تسويه و پرداخت، شرکت و انحالل يت فعالمجدد دهی سازمان ،سيتأس

معرف شرکت بيمه و ت محدود يئولبا مس یها تکشرسرمايه گذاری، مدير صندوق سرمايه گذاری و نيز 

ت يفعال و ها کبانرامون يپ«ارمنستان  ین جمهوريانوبق قطوضعيت حقوقی آنها  یها یژگيوهمچنين 

پيرامون بازار اوراق «، »سيستم های تسويه و پرداخت و سازمان های تسويه و پرداخت پيرامون«، »یکبان

  شود. یوضع م» رامون بيمه و فعاليت بيمه ایپي«و » پيرامون صندوق های سرمايه گذاری«، »بهادار

، ن -٣٧٠) شماره ٠٨/٠٣/١٣٨١( ٢٩/٠۵/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -١۵٨) شماره ٠۴/٠٩/١٣٨٣( ٢۴/١١/٢٠٠۴قانون اصالحی مورخه 

) ١٩/٠٧/١٣٨۶( ١١/١٠/٢٠٠٧قانون اصالحی مورخه ، ن -١٨۵) شماره ٢١/٠١/١٣٨٣( ٢٠٠٧/٠٩/٠۴

  )ن -٢٨٨) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩( ٢٢/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه  ،ن -١٩٧شماره 

  

 های با مسئوليت محدود تکقانونگذاری پيرامون شر. ٢ماده 

آيين (منبعد:  های با مسئوليت محدود شامل قانون مدنی جمهوری ارمنستان تکقانونگذاری پيرامون شر

  باشد. دادهای بين المللی جمهوری ارمنستان میر، اين قانون، قوانين ديگر و قرا)مدنی

  

  ت محدوديبا مسئول یها تکدر خصوص شر یمفاد اساس .٣ماده 

يس شده ا چند نفر تأسي يکه توسط کمحسوب می شود  ت)کشر :ت محدود (منبعديبا مسئول یتکشر .١

  م شده باشد.يت تقسکاساسنامه شربرحسب شده ن ييزان سهام تعيآن به ماوليه  يهسرماو  باشد

  .است یت شخص حقوقيهو یدارا یسازمان تجار يکت کشر .٢



٢ 

 

ا اموال مذکور ه در برابر تعهدات خود بک بوده یاموال خصوص یدارابا حق مالکيت ت کشر .٣

، نمايد ه و اجرابدست آوردو شخصی غير اموالی  یتواند به اسم خود حقوق اموال یباشد و م یجوابگو م

  حضور داشته باشد. کیا متشاي کیو در دادگاه بعنوان شا برعهده بگيردتعهدات 

وضع ت ير با موضوع و اهداف فعاليمغااست و ت الزم يانجام فعال یبراکه  یحقوق مدناز ت کشر .۴

  ، برخوردار می باشد.ت نباشدکاساسنامه شربه موجب شده 

 ارمنستان و خارججمهوری در  کیبان یها سابحبرحسب مقررات وضع شده ت مجاز است کشر .۵

  .افتتاح نمايد از مرزهای آن

اعتبار از درجه ن  -۵۴) شماره ٢٩/١٢/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢(اين بند به موجب قانون مصوب . ۶

  )استساقط 

و ديگر امکانات يا سربرگ های دارای عنوان تجاری، نماد، عالمت تجاری نام می تواند ت کشر .٧

  .داشته باشداختصاصی خود را 

 آن مستقر شده باشد. یفعال و دائمدر آن يکی از نهادهای اجرايی ه کاست  یت محلکمحل شر .٨

و ساير مکاتبات برحسب  ثبت دولتی شرکت انجام می پذيرد. ارسال پستی برحسب محل استقرار شرکت

  محل استقرار شرکت ارسال درست و شايسته محسوب می شود.

، ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢انون اصالحی مورخه به موجب ق ٣(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -۴٢) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨قانون اصالحی مورخه 

) ٢٩/٠٣/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢قانون اصالحی مورخه ، ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠

  ن) -۵۴شماره 

  

  شرکت مالکيت. ۴ماده 

توليد ايجاد شده به حساب آنها و نيز اموال  ،) شرکتت کنندگانهای مؤسسين (شرک یذارسپرده گ -١

  .داردطی فعاليت شرکت، با حق مالکيت به شرکت تعلق شده در ده ورشده و بدست آ

  مورد استفاده قرار دهد.مديريت و تشخيص خود اموال تحت مالکيت خود را  هبمجاز است شرکت  -٢

  

  آنکت کنندگان شرجوابگويی شرکت و  .۵ماده 

  باشد. شرکت در برابر تعهدات خود با تمامی اموال متعلق بخود جوابگو می .١

  .نمی باشدجوابگو خود شرکت کنندگان شرکت در برابر تعهدات  .٢

سپرده د و در محدوده ارزش نباش شرکت در برابر تعهدات شرکت جوابگو نمیشرکت کنندگان  .٣

  عهده دارند.ه شرکت را بو عملکرد بوط به فعاليت ريسک ضرر و زيان مر گذاری های خود



٣ 

 

در حد و شرکت کنندۀ شرکت که در سرمايه اوليه شرکت سپرده خود را بطور کامل انجام نداده باشد 

  خواهد داشت.مسئوليت اشتراکی حدود ارزش بخش پرداخت نشدۀ سپرده خود برای تعهدات شرکت 

ظرف دو  کامل با مشارکت در شرکت در کير شردر تجديد ساختار مشارکت اقتصادی به شرکت ه

خواهد داشت. واگذاری  مسئوليت تابعهسال با تمامی اموال خود برای تعهدات انتقال از مشارکت به شرکت 

  وی را از چنين مسئوليتی مبرا نخواهد ساخت. ،سهام متعلق به خود از سوی شريک قبلی

باشند و همچنين شرکت  هدات شرکت جوابگو نمیدر قبال تعآن جمهوری ارمنستان يا جوامع محلی  .۴

  باشد. جوابگو نمیمحلی در قبال تعهدات جمهوری ارمنستان يا جوامع 

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵(اصالح ماده 

  

  های شرکت  شعب و نمايندگی. ۶ماده 

اند بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت کنندگان که می تو اين قانون و مدنی آيينشرکت طبق  .١

صالحيت مجمع عمومی نمايد. ها  شعب و نمايندگیکردن دائر  بهدام قانهاد ذيصالح خود محسوب می شود 

شرکت به هئيت مديره اساسنامه شرکت که در اين بند ذکر شده است می تواند برحسب  شرکت کنندگان

  شرکت منتقل و اتخاذ تصميم گردد.

گيرد،  ها در کشورهای خارجی طبق قانون کشور مورد نظر صورت می مايندگیايجاد شعب و ن .٢

  اگر مطابق قراردادهای بين المللی جمهوری ارمنستان مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.

برحسب مقررات وضع شده به موجب اين های شرکت در جمهوری ارمنستان  شعب و نمايندگی .٣

  .خواهند بود ثبتمشمول  دولتی اشخاص حقوقی نهاد اجرا کننده ثبتسوی قانون از 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۶(اصالح ماده 

  

  شرکت رئاود .٧ماده 

می تواند بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت کنندگان که اين قانون  و مدنیآيين طبق شرکت  .١

شرکت که در اين بند  شرکت کنندگانصالحيت مجمع عمومی  نمايد.جاد نهاد ذيصالح خود می باشد دوائر اي

  شرکت به هئيت مديره شرکت منتقل و اتخاذ تصميم گردد.اساسنامه ذکر شده است می تواند برحسب 

قانون از برحسب مقررات وضع شده به موجب اين شرکت در جمهوری ارمنستان و دوائر ادارات  .٢

  .خواهند بود ثبتمشمول  ولتی اشخاص حقوقینهاد اجرا کننده ثبت دسوی 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ٧(اصالح ماده 

  

  ٢فصل 

  ايجاد شرکت



٤ 

 

  ايجاد شرکت .٨ماده 

ايجاد تجاری های  شرکت ،و همچنين سازماندهی مجدد دتواند بوسيله تأسيس شرکت جدي شرکت می .١

  .نمايد

  .پذيرد صورت میبرحسب مصوبه موسس (موسسين) رکت ايجاد ش .٢

تبديل شود. در صورت ايجاد شرکت  شرکت کنندهبه شرکت دارای يک  بعدهاتواند  شرکت می .٣

  .منعقد نمی گرددتأسيس شرکت قرارداد پيرامون دارای يک مؤسس 

ده محسوب ، ايحاد شحسب مقررات وضع شده به موجب قانونبر شرکت از زمان ثبت دولتی آن .۴

  شود. می

پيش بينی اساسنامه آن مورد ديگری اگر طبق شود،  ايجاد می مهلت و محدوديت زمانیشرکت بدون  .۵

  باشد.نشده 

ت يا صورتجلسۀ مجمع موسس شرکت مصوبه موسس (موسسين) پيرامون ايجاد (تاسيس) شرک. ۶

ادير سهام شرکت کنندگان، بايستی شامل مفادی پيرامون تاسيس شرکت، ترکيب شرکت کنندگان، مق می

تصميمات بصورت هم رای اتخاذ  تصويب اساسنامه شرکت، تشکيل نهاد اجرايی شرکت و آنکه تمامی

مصوبه موسس (موسسين) پيرامون ايجاد (تاسيس) شرکت يا صورتجلسۀ مجمع موسس شرکت  اند باشد.  شده

  از سوی کليه موسسين به امضا می رسد.

، ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢نون اصالحی مورخه به موجب قا ٨(اصالح ماده 

  ن) -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  

  قرارداد پيرامون تأسيس شرکت .٩ماده 

. بنا به درخواست نمايند میمنعقد افرادی که مايل به تأسيس شرکت هستند (مؤسسين) قرارداد کتبی  .١

امالک اگر طبق قرارداد تأسيس شرکت از طرف مؤسسين حقوق و اختياراتی در قبال  يکی از مؤسسين يا

 ،پيش بينی شده باشدمدنی  آيينمواردی که در در ، يا خواهند شدسرمايه گذاری شرکت اوليه سرمايه بعنوان 

  به ثبت برسد.طی مراحل قانونی سردفتری بايستی می تأسيس شرکت پيرامون قرارداد 

تحويل ، شرايط تشرکمشترک جهت تاسيس مقررات فعاليت  ،قرارداد تأسيس شرکتبه موجب  .٢

سرمايه غير نقدی پولی سپرده های ، مقررات ارزيابی مديريت آندر  مشارکت آنانبه شرکت و خود اموال 

يک و سهم هر اوليه شرکت و همچنين ترکيب مؤسسين شرکت، ميزان سرمايه اوليه در سرمايه گذاری شده 

در زمان ايجاد شرکت، سپرده گذاری ، مقررات انجام سپرده گذاری هاسين، ترکيب و ميزان از مؤس

  شوند. میوضع  هاه سپرد جوابگويی مؤسسين در قبال عدم انجام وظايف خود در رابطه با سرمايه گذاری

 هبمؤسسين  سویبايستی از  تصميمات اتخاذ شده از سوی مؤسسين مربوط به تأسيس شرکت می .٣

  پذيرفته شود.آرا و بصورت هم رای  اتفاق



٥ 

 

به ايجاد شرکت که تا ثبت دولتی آن بوجود خواهد آمد،  ف مربوطمؤسسين شرکت در قبال وظاي .۴

  .يی مشترک خواهند داشتجوابگو

  )فاقد اعتبار است ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون مصوب  پاراگراف(

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠ اصالحی مورخه به موجب قانون ٩(اصالح ماده 

  

  اساسنامه شرکت .١٠ماده 

  شود. محسوب میشرکت شرکت سند مؤسس موسسين (شرکت کنندگان) اساسنامه تصويبی از سوی  .١

نامه شرکت ساسا مربوط به تصويب اساسنامه را بطور هم رأی بپذيرند.مصوبۀ بايستی  مؤسسين می .٢

  باشد: زيرنکات  بايستی شامل

  ،تنام شرک الف)

  ،شرکتاستقرار محل  ب)

  ميزان سرمايه اوليه شرکت، سهام شرکت کنندگان در آن،پ) 

نام، نام خانوادگی،  شامل تابعيت، :ت) اطالعات در باره شرکت کنندگان شرکت، برای اشخاص حقيقی

برای اشخاص صورت وجود)، (در ملی مشخصات گذرنامه، محل سکونت يا آدرس ثبتی، شماره کارت 

کشوری که در آن تاسيس شده است، عنوان کامل (نام تجاری)، مشخصات ثبت دولتی، محل  شامل :قیوحق

استقرار، برای جامعه محلی: شامل نام کامل جامعه، برای کشور: شامل نام کامل کشور، نام کامل نهاد تام 

  االختيار.

  اير با قانون نباشد باشد، از جمله:اساسنامه شرکت می تواند شامل مفادی که مغ

انحصاری مجمع شرکت، از جمله: مسائلی که جزء اختيارات مديريت ترکيب و اختيارات نهادهای الف) 

  ،باشند ) میمجمع عمومی منبعد:(شرکت شرکت کنندگان عمومی 

شرکت، از جمله: مسائلی که تصميمات مديريت تصميمات از طرف نهادهای اتخاذ ) مقررات ب

  ،شوند با اکثريت کيفی آراء اتخاذ میبه اتفاق آرا يا  هربوطم

  ،شرکتشرکت کنندگان ظايف و) اختيارات و پ

  ،از شرکتشرکت کنندگان ) مقررات خروج يکی از ت

  ،شرکت به شخص ديگراوليه سرمايه در م امقررات انتقال سه )ث

 شخص دلخواههر ه درخواست شرکت يا ب شرکت کنندۀ سویبنا به درخواست مميزی دعوت شده از  .٣

به وی امکان آشنايی با قرارداد تأسيس و اساسنامه شرکت به معقول ، شرکت موظف است در مهلت ديگر

مدارک فوق الذکر از طرف شرکت، کپی . وجه پراختی در ازای ارائه بدهد را انضمام تغييرات آنها

  ينه مربوط به تهيه آنها بيشتر باشد.زاز هتواند   نمی

  .پذيرد صورت می مجمع عمومیام تغييرات در اساسنامه شرکت از سوی انج .۴



٦ 

 

در مواردی که در و تغييرات انجام شده در اساسنامه شرکت برای اشخاص ثالث پس از ثبت دولتی آنها 

اعتبار حقوقی بدست  ثبت دولتی اشخاص حقوقی اجرا کنندهقانون وضع شده باشد پس از آگاه ساختن نهاد 

  .آورد می

از  ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠اصالحی مورخه اين بند به موجب قانون ( .۵

  )درجه اعتبار ساقط است

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٠(اصالح ماده 

  ن) -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

 ٢٢/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه به موجب ردراين ماده مورد نظاصالحات انجام (

به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٠ماده  ۵ميسر نمی باشد، چرا که بند  ن -٢٨٨) شماره ٠١/١٠/١٣٨٩(

  )از درجه اعتبار ساقط شده است ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠

  

   ٣فصل 

  شرکت کنندگان شرکت

  شرکتۀ شرکت کنندمؤسس و  .١١ماده 

اشخاصی که تا زمان ثبت دولتی شرکت قرارداد تأسيس شرکت را منعقد کرده باشند و در صورت  .١

شرکت  ينمؤسس، تأسيس شرکت از طرف يک شخص، شخصی که تصميم ايجاد شرکت را اتخاذ نموده باشد

  .شوند محسوب می

شرکت ته باشند اشخاصی که پس از ثبت دولتی شرکت حق مالکيت در قبال سهام شرکت داش .٢

  شوند. ب میومحس کنندگان در شرکت

توانند مؤسس يا شريک شرکت  اشخاص حقوقی و حقيقی، جمهوری ارمنستان و جوامع آن می .٣

  باشند.

  توانند مؤسس يا شريک شرکت باشند. نهادهای دولتی و خودگردان محلی نمی

شود. در معرفی بشرکت  کننده شرکتتواند بنام جمهوری ارمنستان بعنوان مؤسس يا  تنها دولت می

تواند بعنوان مؤسس يا  مورد جوامع از طرف و بنام جامعه فقط رئيس جامعه با موافقت شورای جامعه می

  بشود.معرفی شرکت  شرکت کننده

اين قانون اختيارات و وظايف ) به موجب شرکت کننده(مؤسس شرکت کننده شرکت دارای يک  .۴

شرکت (. شرکت دارای يک مؤسس می گيردشرکت را بر عهده ن) گاشرکت کنند(محوله بر مؤسسين 

از يک شخص تشکيل شده باشد تأسيس يا در اختيار داشته را که تواند شرکت اقتصادی ديگری  ، نمی)کننده

  باشد.

  .می تواند محدود بشودشرکت فقط طبق قانون در مشارکت يا بودن حق مؤسس  .۵



٧ 

 

نفر تجاوز نمايد. در غير اين صورت آن در طی يک سال  ۴٩د از ينبا . تعداد شرکت کنندگان شرکت۶

اگر در طی مهلت ذکر شده شرکت تجديد  .خواهد يافتبه شرکت سهامی عام يا تعادنی تجاری تجديد سازمان 

سازمان نيابد يا عدۀ شرکت کنندگان آن به تعداد وضع شده به موجب اين بند کاهش نيابد، در اين صورت 

  انحالل قرار خواهد گرفت. شرکت تحت

نهاد اجرا کننده ثبت دولتی گان شرکت از سوی شرکت کنند. شخص از زمان ثبت وی در دفتر ثبت ٧

  ۀ شرکت محسوب خواهد شد.شرکت کنند، اشخاص حقوقی

غير از مقررات مديريت و تصدی دفتر ه بگان شرکت شرکت کنندتصدی دفتر ثبت مديريت و مقررات 

بانک، سازمان وامی، شرکت بيمه، شرکت سرمايه گذاری و شرکت هايی که معرف گان شرکت کنندثبت 

 بر حسب اسناد حقوقی تنظيمی بانک مرکزی جمهوری ارمنستانو  می باشندمدير صندوق سرمايه گذاری 

  .گردداز سوی دولت جمهوری ارمنستان وضع می  وضع می شود،

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١١(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  ن) -۵۴) شماره ٢٩/٠٣/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢

  

  شرکت کنندگان شرکتاختيارات  .١٢ماده 

  اشند:ب دارای اختيارات ذيل می شرکت کنندگان شرکت

  ،اين قانون يا اساسنامه شرکتبه موجب شده وضع مقررات حسب برالف) حضور در مديريت شرکت 

  ،تشرکو عملکرد ب) دريافت اطالعات در باره فعاليت 

  ،ت مطابق قانوندريافت سود سهام حاصل از فعاليت شرکبه مقرر قانون  پ)

  ،ا اشخاص ثالثت) واگذاری سهام خود (يا بخشی از آن) به يک يا چند عضو ديگر شرکت ي

  ،گرديشرکت کنندگان موافقت صرفنظر از از شرکت در هر زمان دلخواه و ث) خروج 

  ج) در صورت انحالل شرکت دريافت سهم از اموال باقی مانده شرکت.

يا اتخاذ شرکت اساسنامه  ،قانونبه موجب  ی کهدارای ديگر اختيارات همچنين شرکت کنندگان شرکت

  باشند. می است وضع شده شرکت کنندگان شرکتتصميم هم رای 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٢(اصالح ماده 

  

   شرکت کنندگان شرکتوظايف  .١٣ماده 

  موظفند:شرکت کنندگان 

به موجب تصميمی که به اتفاق آرای مقررات وضع شده قرارداد تاسيس شرکت يا برحسب الف) طبق 

  ،ندشرکت سرمايه گذاری نماياوليه در سرمايه شده است  اتخاذ شرکت کنندگان شرکت



٨ 

 

اطالعات شامل اسرار مربوط به فعاليت شرکت را منتشر  ،قانونوضع شده در موارد ه غير از ب) ب

  ند،ننماي

می شوند بر عهده اساسنامه شرکت وضع برحسب قانون و همچنين ديگر وظايفی که شرکت کنندگان 

  .می گيرند

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٣(اصالح ماده 

  

  تکشراوليه ه يدر سرما هشرکت کنند) سهم یانتقال (واگذار .١۴ماده 

شرکت ا چند ي يکرا به (بخشی از آن) ت کشراوليه  يهمجاز است سهم خود در سرما شرکت کننده .١

  د.يگر واگذار نمايدشکلی به ا يت بفروشد کگر شريد ۀکنند

به اشخاص ثالث (بخشی از آن) شرکت را اوليه مجاز است سهم خود در سرمايه شرکت کننده  .٢

  شده باشد. ینيش بيپ یگريگر طبق اساسنامه مورد دا واگذار نمايد،

استفاده (بخشی از آن) ننده کت کد سهم شريت خريبه نسبت سهام خود از حق اولو شرکت کنندگان. ٣

ورشکستگی بانک ها،  پيرامون«به موجب قانون جمهوری ارمنستان (به غير از موارد وضع شده  دينما یم

ل به فروش يه ماکای  شرکت کننده. )»سازمان های وامی، شرکت های سرمايه گذاری و شرکت های بيمه

ط فروش به اطالع يگر شرايمت و دير قکتباً با ذکن باره ياست، موظف است در ا(بخشی از آن) سهم خود 

 شرکت کنندگان شرکتديگر به اطالع مراتب را کتباً طی نامه سفارشی يا حضوری ت کت برساند. شرکشر

  رساند. یم

 ینيش بيمهلت پ یا طي شدنماه پس از مطلع  يکظرف مدت  شرکت کنندگان شرکته ک یدر صورت

(به  دنيد استفاده ننمايت خرياز حق اولوآن شرکت کنندگان توافق  يا برحسب اساسنامه شرکتبه موجب شده 

ورشکستگی بانک ها و  پيرامون«به موجب قانون جمهوری ارمنستان غير از موارد وضع شده 

به  شده شنهاديمت پيمتر از همان قکط و نه يمان شراا هبتواند  یم شرکت کنندهسهم ، )»های وامی سازمان

  .واگذار گردداشخاص ثالث آن به شرکت کنندگان 

(بخشی از  شرکت هشرکت کنندت در بدست آوردن سهم کت شريحق اولو ،برحسب اساسنامه شرکت .۴

ت خود در ياز حق اولو شرکت کنندگان شرکتگر يدکه  یدر صورتمی تواند  ،ن مادهيا ٣بند به موجب  آن)

  .، پيش بينی شودرده باشندکد سهم استفاده نيخر

هر که به موجب اين قانون پيش بينی شده است، د يت خرينقض حق اولوفروش سهم با در صورت  .۵

شده  ینيش بيت پکت شريحق اولوشرکت اساسنامه طبق  ؛ اگرتکا) شريت و (کدلخواه شر شرکت کننده

است يا موظف به ر مطلع شده کنقض فوق الذ هدر بار هک یشش ماه از زمان یطمجاز خواهد بود در باشد، 

  د.ينمابور را کاعتبار شناختن معامله مذ یدرخواست ب مراجع قضايیق ياز طر مطلع شدن از آن بوده است

  باشد. یممجاز ن است شده ینيش بين قانون پياکه به موجب م يد سهخراولويت  اعطای حق .۶



٩ 

 

 ،ن -۶٨) شماره ٠٨/٠٢/١٣٨٣( ٢٧/٠۴/٢٠٠۴به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۴(اصالح ماده 

  ن) -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠ قانون اصالحی مورخه

  

  سهمواگذاری قرارداد  .١۵ماده 

ً تبکواگذاری سهم می بايستی  .١  آيينبه موجب اگر  ،واضح و روشن انجام شوديک قرارداد ل کبه شو  ا

  باشد.شده نالزام به تاييد و ثبت سردفتری پيش بينی ت کا اساسنامه شريارمنستان  یجمهورمدنی 

، وضع شده است تکشر هن ماده و اساسناميبر حسب اری سهم که واگذا یل قراردادکت شيعدم رعا .٢

  خواهد شد.شدن آن اعتبار شناخته  یبموجب 

ً به اطالع ک یستيبادال بر اثبات واگذاری می  کبه انضمام ارائه مدارپيرامون واگذاری سهم  .٣ تبا

) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢قانون اصالحی مورخه (جمله دوم به موجب  ت رسانده شود.کشر

ی که تا واگذاری آن بوجود آمده است به فيارات و وظاياخت .)است گرديده از درجه اعتبار ساقط ن -۴۵۵

  .شود ینتقل مشخصی که سهم را بدست آورده است م

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۵(اصالح ماده 

  

  آن قانونیجانشين ا ين يت به وارثکشراوليه  يهت در سرماکشر کنندهشرکت انتقال سهم  .١۶ماده 

 یاشخاص حقوقجانشينان قانونی و شهروند  گانشرکت کنندن يت به وارثکشراوليه  يهسهام سرما .١

فقط با موافقت پيش بينی نشده باشد که چنين انتقالی ت کشر هاساسنامبرحسب اگر  ،شود یت منتقل مکشر

در انتقال سهم برحسب  شرکت کنندگان شرکتعدم موافقت . بود خواهدمجاز  رکتشرکت کنندگان ش يهبق

ت در کشر هفي، منجر به انجام وظشرکت اساسنامهبه موجب شده  ینيش بيط پين قانون و مقررات و شرايا

پيش بينی شده به بر حسب مقررات  شرکت کننده) جانشينان قانونین (يا جبران ارزش آن به وارثيپرداخت 

  ن قانون خواهد شد.يا ٢٣ماده  ١بند ب موج

ت در کشر شرکت کنندهجهت انتقال سهم  شرکت کنندگان شرکتموافقت لزوم کسب ه ک یدر موارد .٢

، شده باشد ینيش بيت پکشر هاساسنامبرحسب  یاشخاص حقوق جانشينان قانونیا ين يبه وارث اوليه يهسرما

از  شرکت کنندگان شرکتپس از مراجعه به  ستان شده ييه در اساسنامه تعک یا مهلتيروز  ٣٠ یطدر اگر 

افت نشده يرد درکتباً جواب  شرکت کنندگان شرکتيک از چ يا از هي شده باشدافت يدر یتبکموافقت  آنان

  .خواهد شدصورت انتقال سهم انجام شده محسوب  نيباشد، در ا

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١۶(اصالح ماده 

  

  تکشر اوليهه يقه گذاشتن سهم سرمايبه وث .١٧ماده 



١٠ 

 

قه يرا به وث (بخشی از آن)ت کشر اوليهه يسهام خود در سرما است ت مجازکشر شرکت کننده .١

  ممنوع نباشد.شرکت ن عمل طبق اساسنامه ي، اگر اگذاردب

(بخشی از سهم شامل حال  همصادرو  ، ضبطن قانونيا ٢٠ماده وضع شده به موجب طبق مقررات  .٢

  .می شودت کشر شرکت کنندهاز سوی قه گذاشته شده يوثبه  آن)

  شود.گذاشته قه يبه وثتواند  یمآن  ۀامل آن فقط بخش پرداخت شدکتا پرداخت شرکت  عضوسهم  .٣

ل متکی بر پايه و اساس پيش بينی شده به موجب فص شرکت . حق و حقوق وثيقه در قبال سهم عضو۴

١۴  شرکت شرکت کنندهبوقوع می پيوندد. حق و حقوق وثيقه در قبال سهم  جمهوری ارمنستان آيين مدنی ١

پيرامون ثبت حقوق تامين شده در قبال «به موجب قانون جمهوری ارمنستان برحسب مقررات وضع شده 

) ٢۶/٠٩/١٣٩٣( ١٧/١٢/٢٠١۴قانون اصالحی مورخه (جمله به موجب به ثبت می رسد. » اموال منقول

  .)حذف شده است ن -٢٧٠شماره 

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ١٧(اصالح ماده 

  )ن -٢٧٠) شماره ٢۶/٠٩/١٣٩٣( ١٧/١٢/٢٠١۴قانون اصالحی مورخه 

  

  شرکت سویاز  اوليهسرمايه در بدست آوردن سهم  .١٨ماده 

 سهامخود  اوليهسرمايه از قانون مجاز است به موجب اين  شدهوضع شرکت فقط طبق موارد  -١

  بدست آورد. )ها(بخشی از آن

به اشخاص ثالث ميسر نباشد و  شرکت کننده (بخشی از آن) سهمواگذاری اگر طبق اساسنامه شرکت  .٢

صورت شرکت موظف است بنا  از خريد آن خودداری نمايند، در اين شرکت کنندگان شرکتاز طرفی ديگر 

  .بدست آوردرا وی سهم  شرکت کنندهه درخواست ب

يا پس از معتبر کسب آن به شرکت در خصوص  شرکت کنندهسوی از از ارائه درخواست پس سهم 

شرکت از شرکت يا دريافت پاسخ منفی از طرف يکی از وی شناخته شدن حکم دادگاه مبنی بر اخراج 

يا در ارتباط با تقسيم آن ميان شرکای  ) وینان قانونیجانشي(مبنی بر انتقال سهم به وارثين  کنندگان شرکت

 سهمارزش و همچنين در صورت پرداخت  اند شخص حقوقی منحل شده که در شرکت شراکت داشته

  شود. آن، به شرکت منتقل می شرکت کنندگانشرکت بنا به درخواست طلبکاران سوی از  (بخشی از آن)

اين قانون ارزش سهم  ٢٣ماده  ١بند به موجب وضع شده مقررات برحسب شرکت موظف است  .٣

  پرداخت نمايد. شرکت کنندهرا به  (بخشی از آن)

  

  سهام متعلق به شرکت. ١٩ماده 

و همچنين  از سوی مجمع عمومیاتخاذ تصميم موقع در سهام متعلق به شرکت در تعيين نتايج آراء  .١

  شود. نمیدر موقع تقسيم اموال در صورت انحالل شرکت در نظر گرفته 



١١ 

 

شرکت طی يک سال پس از انتقال به شرکت، بنا به تصميم هم رأی  ۀشرکت کنندسهم متعلق به  .٢

ۀ شرکت کنندچند يا  يکبين شرکت به نسبت سهام آنان يا  شرکت کنندگانکليه بايستی بين  می مجمع عمومی

بخش  شود.پرداخت کامل  بطور و تقسيم بشودبين اشخاص ثالث  ،اگر طبق اساسنامه ممنوع نباشد يا شرکت

  بازپرداخت گردد. سرمايه اوليه شرکتتقسيم نشدۀ سهام می بايستی از طريق کاهش 

  

  اوليهشرکت در سرمايه  شرکت کنندهمصادره سهم ضبط يا . ٢٠ماده 

شرکت و بر اساس حکم دادگاه  شرکت کنندههای  در قبال بدهیمی توان بنا به درخواست طلبکاران  .١

 نمايد،را در صورتی که اموال آن کفايت نوی سهم نظر مورد  شرکت کنندههای  پرداخت بدهیفقط برای باز

  مصادره نمود.

به ديگر سهامداران شرکت  ویت ارزش سهم چنين سهامداری به طلبکاران خشرکت جهت پردا .٢

  نمايد. پيشنهاد خريد سهم مذکور را می

صورت  نمايند، در اينمی يد سهم استفاده نطی مدت يک ماه از حق خود در خردر اگر سهامداران 

  پرداخت نمايد. شرکت کنندهو ارزش سهم را به طلبکاران  هشرکت مجاز است سهم مذکور را بدست آورد

صورت مصادره  نمايد، در اينمی طی مدت يک ماه از حق خريد سهم سهامدار استفاده ندر اگر شرکت 

  .پذيرد میانجام ام سه مزايده های عمومیسهم بوسيله فروش آن در 

مذکور ، اموالی متناسب با سهم مزايده های عمومیطی در نظر در صورت عدم فروش سهم مورد  .٣

  .خواهد شدمصادره مجزا  ضبط و شرکت جهت اوليهدر سرمايه 

  شود.تواند مصادره  میدر موارد پيش بينی شده در قانون شرکت فقط  شرکت کنندهسهم  .۴

  .پذيرد  میانجام اين ماده  ٢بند به موجب شده وضع شرکت طبق مقررات  هشرکت کنندمصادره سهم 

اين ماده  ٢بند به موجب شده وضع مقررات شرکت طبق  شرکت کنندهاگر ارزش سهم مشمول مصادره 

صورت حق مالکيت اين سهم به جمهوری ارمنستان  آن بفروش نرسد، در اين شرکت کنندگانبه شرکت يا 

  .خواهد يافتتعلق 

در وی رکت اشمسهم سهامدار در اموال شرکت يا مصادره کامل سهم به معنای پايان  یتمام  مصادره .۵

  شرکت خواهد بود.

  

  از شرکت شرکت کنندهخارج شدن  .٢١ماده 

، از سهامداران آنموافقت شرکت يا صرفنظر از شرکت مجاز است در هر زمان دلخواه  شرکت کننده

  خارج شود.شرکت 

ماده  ١بند برحسب مقررات وضع شده به موجب به خارج شدن سهامدار از شرکت  محاسبات مربوط

  پذيرد. اين قانون انجام می ٢٣



١٢ 

 

  از شرکت شرکت کنندهاخراج . ٢٢ماده 

سهام شرکت درصد از  ١٠مديريت حداقل پولی که از نظر  شرکت )شرکت کنندگان( شرکت کننده .١

که با را درخواست اخراج سهامداری  قضايیاز طريق ) ندمجاز(را در اختيار داشته باشد مجاز است 

  .، بنمايدشود عدم فعاليت موجب ايجاد اشکال در فعاليت عادی شرکت میيا عملکرد خود 

که برحسب شود. شرکت موظف است ارزش سهم را  اخراجی به شرکت منتقل می شرکت کنندهسهم  .٢

  به سهامدار اخراجی پرداخت نمايد.تعيين می شود اين قانون  ٢٣ماده  ١بند وضع شده به موجب مقررات 

  

  محاسبات مربوط به خارج شدن يا اخراج سهامدار. ٢٣ماده 

، سهم آن به شرکت منتقل شرکت کنندهاز زمان ارائه درخواستنامه خارج شدن از شرکت از سوی  .١

رکت، ارزش طی شش ماه پس از ارائه درخواستنامه خارج شدن از شدر شود. شرکت موظف است  می

(در صورت عدم پرداخت کامل سپرده وی در سرمايه اوليه، سهم متناسب با قسم پرداخت شده) که سهم را 

تعيين  های حسابداری آخرين دوره زمانی حسابدهی شرکت در موقع ارائه درخواستنامه بر اساس حسابدهی

  ، به سهامدار پرداخت نمايد.می شود

را  توان اموالی شود، می افقت سهامداری که از شرکت خارج میموو با  مجمع عمومیبنا به تصميم 

  .ه شوددر اختيار گذاشتوی متناسب با ارزش سهم 

گذاری  هاستفاده از اموالی را که شرکت کنندۀ خارج شده از شرکت بعنوان سپرده سرمايشرکت حق 

برحسب د تأسيس شرکت يا ، اگر طبق قراردانمايد مهلت حق استفاده از آن حفظ میانقضای تا نموده است 

  ديگری پيش بينی نشده باشد.مورد اساسنامه 

 استفاده از اموال سرمايه گذاری شده باشد، در اين وقحق سپردهبعنوان شرکت  اوليهاگر در سرمايه  .٢

، کردخواهد مهلت حق استفاده از اموال حفظ انقضای استفاده از اموال را تا و حقوق  صورت شرکت حق

  ارداد تأسيس شرکت يا اساسنامه مورد ديگری پيش بينی نشده باشد.اگر طبق قر

  

  شرکت کنندگان شرکت. تقسيم سود بين ٢۴ماده 

تقسيم نمايد. اتخاذ تصميم  شرکت کنندگان شرکترا بين حاصل شرکت مجاز است سالی يکبار سود  .١

  پذيرد. عمومی انجام میسوی مجمع تقسيم سود از پيرامون 

  شود. تقسيم می اوليهدر سرمايه  شرکت کنندگان شرکتمقادير سهام سود به نسبت  .٢

به موجب قانون جمهوری در بانک ها شرکت کنندگان . مقررات و ويژگی های تقسيم سود بين ٣

  وضع می شود.» پيرامون بانک ها و فعاليت بانکی«ارمنستان 

  )ن -٢٣٠) شماره ٢۴/٠٨/١٣٨۴( ١۵/١١/٢٠٠۵به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢۴(اصالح ماده 

  



١٣ 

 

  شرکت کنندگان شرکتهای تقسيم سود بين  محدوديت. ٢۵ماده 

و يا پرداخت سود به آنان در  شرکت کنندگان شرکتشرکت مجاز نيست پيرامون تقسيم سود بين 

  در باره تقسيم آن تصميم اتخاذ شده است، اتخاذ تصميم نمايد: زيرصورتی که تا آن بر حسب موارد 

  ،تشرک اوليهخت کامل سرمايه الف) تا پردا

آن  ۀرذخي صندوقو  اوليههای خالص شرکت از سرمايه دارايی اگر در زمان اتخاذ تصميم ارزش  ب)

  شد،خواهد مذکور کمتر از مقدار  یيا در نتيجه اتخاذ چنين تصميمکمتر بوده 

  شده بر حسب قانون. ینيش بيدر موارد پ پ)

  

  های شرکتق صندوو ديگر   ذخيرهصندوق . ٢۶ماده 

ذخيره يا صندوق اساسنامه خود به موجب مقررات و مقادير پيش بينی شده برحسب تواند  شرکت می

  های ديگر ايجاد نمايد.صندوق 

  

  از سوی شرکت اوراق بهادارصدور . ٢٧ماده 

مبادرت به اوراق سهام به غير از قانون به موجب مقررات وضع شده برحسب شرکت مجاز است 

  د.نمايباوراق بهادار صدور 

  

  ۴فصل 

  شرکت اوليهسرمايه 

  شرکت اوليهشرکت. سهام در سرمايه  اوليهسرمايه  .٢٨ماده 

  شود. شرکت کنندگان آن تشکيل میسپرده های شرکت از ارزش  اوليهسرمايه  .١

حداقل نمايد. مقدار  حداقل مقدار اموال شرکت جهت تضمين منافع طلبکاران را تعيين می اوليهسرمايه 

در موارد مجزا بسته به زمينۀ فعاليت شرکت برحسب قانون و اسناد حقوقی  .تعيين نمی شود اوليهسرمايه 

 می تواند حداقل سرمايه اوليه وضع شود.

  شود. بر حسب پول تعيين می شرکت کنندگان شرکتهای  و سپرده اوليهارزش اسمی سرمايه  .٢

شود. مقدار سهم  ها تعيين می شکل قسمه بر حسب درصد يا ب شرکت کنندگان شرکتمقدار سهم  .٣

  شرکت باشد. اوليهارزش اسمی سهم آن و سرمايه نسبت بايستی مطابق با می شرکت شرکت کنندۀ 

محدود شود. طبق اساسنامه شرکت اساسنامه برحسب تواند  شرکت میشرکت کنندۀ مقدار سهم  .۴

برحسب تواند  مفاد ذکر شده می تواند محدود شود. امکان تغيير رابطه متقابل سهام سهامداران شرکت می

از عمومی هم رای مجمع تصميم اتخاذ و همچنين بنا به ايجاد آن موقع اساسنامه شرکت پيش بينی و يا در 

  اساسنامه شرکت حذف بشود.



١٤ 

 

  )ن -۴٢) شماره ٠۶/١٠/١٣٨٧( ٢۶/١٢/٢٠٠٨به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٨(اصالح ماده 

  

  شرکتوليه اها در سرمايه  سپرده. ٢٩ماده 

و ديگر توان پول نقد، اوراق بهادار، اموال يا حقوق مالی  شرکت بعنوان سپرده میاوليه در سرمايه  .١

  پولی سرمايه گذاری بشود.ش همچنين ديگر حقوق دارای ارز

پذيرفته  يا اشخاص ثالث(شرکت کنندگان) های غير نقدی از طرف مؤسسين  ارزيابی پولی سپرده .٢

مورد شود. اگر ارزش اسمی سهم غير نقدی  تأييد میبطور هم رای عمومی مجمع سوی  در شرکت از شده

برابر  ۵٠٠از  بيشردر موقع ارائه اسناد و مدارک جهت ثبت دولتی شرکت کنندۀ شرکت شرکت پرداخت 

بايستی از چنين سپرده ای می  ، در اين صورت(بزرگ شدن ارزش اسمی) باشدوضع شده حداقل حقوق 

  .قرار گيردارزيابی مورد ب مستقل طرف ارزيا

شوند اوليه سرمايه گذاری در سرمايه توان بعنوان سپرده  نوع اموالی را که نمیطبق اساسنامه 

  .پيش بينی شود دتوان می

حق استفاده که اموال مذکور با  یمهلتدر مواردی که در آن حق استفاده از اموال شرکت تا انقضای  .٣

ری سپرده در سرمايه اوليه به شرکت منتقل شده است متوقف شده باشد، شرکت آن بعنوان سرمايه گذا زا

جبران پولی که بنا به درخواست شرکت اموال مذکور را به شرکت سپرده است موظف است کننده ای که 

برابر با بقيه مهلت حق استفاده از اموال و پرداخت هزينه جهت استفاده از اموال مشابه با همان شرايط 

ديگری جهت  مقررات دتوان میيا بر حسب اساسنامه شرکت طبق قرارداد تأسيس شرکت  .بنمايدشد با می

صورت به پس از ارائه درخواست  معقوليک مهلت در بايستی می . جبران پولی وضع شودجبران پولی 

د. چنين جبران ديگری در نظر گرفته نشده باش  عمومی نحوهمجمع بنا به تصميم اگر ، يکبار انجام پذيرد

که مهلت حق استفاده از آن شرکت کنندگانی عمومی بدون در نظر گرفتن رای مجمع تصميمی از طرف 

  شود. موعد پايان يافته است، اتخاذ می ززودتر او اموالی که بعنوان سرمايه به شرکت سپرده شده است 

، ن - ۴۵۵ ) شماره١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٢٩اصالح ماده (

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  

  شرکت اوليهها در سرمايه  مقررات انجام سرمايه گذاری .٣٠ماده 

های تعيين شده در قرارداد مؤسس  خود را بطور کامل در مهلت سپردههر مؤسس شرکت موظف است 

شرکت سرمايه گذاری نمايد.  اوليهاشد، در سرمايه بيشتر از يک سال پس از ثبت دولتی شرکت ب دکه نباي

ارزش اسمی سپرده  ارزش اسمی سرمايه هر کدام از مؤسسين نبايستی از ارزش اسمی سهم آن کمتر باشد.

  هر يک از موسسين نبايد از ارزش اسمی سهم وی کمتر باشد.



١٥ 

 

حتساب مطالبات وی در وظيفه سرمايه گذاری سپرده از سوی موسس از جمله با اانجام از مبرا شدن 

  قبال شرکت مجاز نمی باشد.

از  ن - ٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠اصالحی مورخه قانون به موجب پاراگراف (

 .)است اعتبار ساقط درجه

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه  به موجب ٣٠اصالح ماده (

  

   رکتش اوليهافزايش سرمايه  .٣١ماده 

  .خواهد بودفقط پس از پرداخت کامل آن مقدور شرکت  اوليهافزايش سرمايه  .١

يا اگر شرکت کنندگان مکمل سپرده های تواند به حساب اموال شرکت يا  شرکت می اوليهسرمايه  .٢

  اشخاص ثالث افزايش يابد.سپرده های طبق اساسنامه ممنوع نباشد به حساب 

  

  شرکت به حساب اموال آن يهاولافزايش سرمايه  .٣٢ماده 

عمومی که حداقل با دو سوم کل  مجمعشرکت به حساب اموال آن طبق تصميم  اوليهافزايش سرمايه  .١

جهت اتخاذ شرکت اساسنامه طبق ، اگر پذيرد میانجام شرکت به تصويب رسيده باشد  شرکت کنندگانآرای 

  چنين تصميمی اخذ آرای بيشتری پيش بينی نشده باشد.

شرکت به حساب اموال آن، شرکت نيز متناسباً ارزش اسمی سهام  اوليهرصورت افزايش سرمايه د .٢

  .دهد میافزايش را بدون تغيير مقدار آن  شرکت کنندگان

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٢(اصالح ماده 

  

های سپرده آن و  شرکت کنندگانهای مکمل سپرده شرکت به حساب  اوليهافزايش سرمايه  .٣٣ماده 

  شرکت پذيرفته شده دراشخاص ثالث 

تواند تصميم مربوط به افزايش  میشرکت  شرکت کنندگانعمومی حداقل با دو سوم آرای  مجمع .١

تصويب برساند، اگر ه ب شرکت کنندگانهای مکمل گذاری سپرده  از طريق سرمايهرا شرکت  اوليهسرمايه 

اذ چنين تصميمی طبق اساسنامه شرکت اخذ آرای بيشتری پيش بينی نشده باشد. بر حسب تصميم جهت اتخ

نسبت مشترک بين  شرکت کنندگانبرای کليه و همچنين ی مکمل هاسپرده بايستی ارزش کلی مذکور می 

 .دهد، تعيين بشوند افزايش میرا  آنهامکمل و آن وجهی که بوسيله آن ارزش اسمی سهم سپرده ارزش 

  شرکت بزرگ باشد. اوليهنسبت مذکور نمی تواند از يک و نسبت دارايی های خالص و سرمايه 

طبق اساسنامه يا و در صورتی که طی يک سال پس از اتخاذ تصميم مربوطه در های مکمل  سپرده

  .شوند سرمايه گذاری می ،در نظر گرفته نشده باشدکوتاه تری عمومی مهلت  مجمعگيری تصميم 



١٦ 

 

ای  بايستی مصوبهمی های مکمل سپرده  از مهلت سرمايه گذاریپس تا يک ماه حداکثر ومی عم مجمع

های مکمل و انجام تغييرات در اساسنامه شرکت در ارتباط با افزايش سپرده  پيرامون نتايج سرمايه گذاری

انجام  ملهای مک سرمايه گذاریی که شرکت کنندگانهای اسمی سهام  شرکت و افزايش ارزش اوليهسرمايه 

تصويب برساند. ه شرکت ب شرکت کنندگانسهام  مقدارنيز در رابطه با تغيير در صورت لزوم و  داده اند

با مکمل نموده است، مطابق سپرده که اقدام به سرمايه گذاری  یشرکت کنندگانارزش اسمی سهم هر يک از 

  يابد. افزايش می بندمندرج در پاراگراف اول اين نسبت 

و همچنين مدارک  شرکت اين بند در اساسنامهبه موجب به انجام تغييرات پيش بينی شده  اسناد مربوط

 طی يک ماه پس از تصويب نتايج سرمايه گذاریدر بايستی می های مکمل سپرده  کننده سرمايه گذاری تأييد

قی ارائه های مکمل و انجام تغييرات مربوطه در اساسنامه شرکت، به نهاد ثبت کننده اشخاص حقوسپرده 

  شوند.

ن از  -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢مصوب اصالحی به موجب قانون  قسمت (اين

  )درجه اعتبار ساقط است

تواند در خصوص افزايش سرمايه  عمومی می مجمعشرکت  شرکت کنندهبر اساس درخواستنامه  .٢

ذکور اتخاذ تصميم نمايد. تصميم م شرکت کنندهمکمل از طرف سپرده شرکت از طريق سرمايه گذاری  اوليه

. در گرددشرکت بطور هم رای اتخاذ  شرکت کنندگانکليه بايستی از سوی می مربوط به اين موضوع 

های  مورد سرمايه گذاری، مقررات و مهلتو ترکيب سپرده بايستی ميزان می  شرکت کنندهدرخواستنامه 

شوند. در  قيدشرکت خواهد داشت  وليهاسرمايه گذاری و همچنين مقدار سهمی که وی در سرمايه 

  .شودپيش بينی شرايط ديگر سرمايه گذاری می تواند درخواستنامه 

شرکت که بر اساس درخواستنامه انجام سرمايه گذاری  اوليههمزمان با تصويب مصوبه افزايش سرمايه 

در اسنامه شرکت بايستی پيرامون انجام تغييرات در اسمی شرکت صورت گرفته است،  شرکت کنندهمکمل 

شرکت و  )شرکت کنندگان( شرکت کنندهو افزايش ارزش اسمی سهم  شرکت اوليهسرمايه  ارتباط با مقدار

اتخاذ  شرکت شرکت کنندگانبا تغيير مقدار سهام ارتباط پيرامون انجام تغييرات در نيز در صورت لزوم 

جام سرمايه گذاری مکمل ارائه نموده شرکت که درخواستنامه ان شرکت کننده. ارزش اسمی سهم تصميم شود

  شود. يا کمتر از آن اضافه می مکملسپرده ست، برابر با مقدار وجه ا

 اول اين بندقسمت عمومی بر اساس درخواست نامه شخص ثالث و مطابق با مقررات مندرج در  مجمع

ميم اتخاذ شرکت از طريق قبول عضويت وی در شرکت تص اوليهتواند در خصوص افزايش سرمايه  می

  طبق اساسنامه شرکت ممنوع نباشد.اين عمل گر انمايد، 

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٣(اصالح ماده 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 
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  شرکت اوليهکاهش سرمايه . ٣۴ماده 

 اوليهاين قانون موظف است سرمايه به موجب شده وضع در موارد شرکت مجاز است و همچنين  .١

  خود را کاهش دهد.

شرکت و  شرکت کنندگانهای اسمی سهام  تواند از طريق کاهش ارزش شرکت می اوليهکاهش سرمايه 

  .انجام پذيردسهام متعلق به شرکت   (يا) بازپرداخت

هش دهد که در نتيجه آن مقدار آن از حداقل ای کا خود را به اندازه اوليهشرکت مجاز نيست سرمايه 

  تعيين شده در اين قانون کمتر شود. اوليهسرمايه 

بايستی می شرکت  شرکت کنندگانشرکت فقط از طريق کاهش ارزش اسمی سهام  اوليهکاهش سرمايه 

  شرکت انجام پذيرد. شرکت کنندگانبا حفظ مقادير سهام 

طی يک سال پس از ثبت دولتی شرکت، شرکت در  يهاولدر صورت عدم پرداخت کامل سرمايه  .٢

نمايد و طبق اين قانون اعالم از سرمايه واقعی تا مقدار پرداخت خود  اوليهموظف است يا کاهش سرمايه 

  به ثبت برساند، يا اينکه پيرامون انحالل شرکت اتخاذ تصميم نمايد. اوليهکاهش سرمايه 

های خالص شرکت از سرمايه دارايی ارزش  یسال مالی بعد اگر پس از پايان سال دوم يا پايان هر .٣

خود اعالم نمايد و طبق  اوليهشرکت موظف است در باره کاهش سرمايه در اين صورت کمتر باشد،  اوليه

اگر ارزش دارايی های ذکر شدۀ شرکت رقم منفی تشکيل  ثبت برساند.ه را ب کاهش آنوضع شده مقررات 

  مول انحالل خواهد بود.بدهد، در اين صورت شرکت مش

، موظف است شرکت اوليهروز پس از اتخاذ تصميم پيرامون کاهش سرمايه  ٣٠طی شرکت در  .۴

و مقدار جديد آن کتباً به اطالع تمامی طلبکاران شرکت برساند و در اين باره  اوليهپيرامون کاهش سرمايه 

می جمهوری ارمنستان به آدرس: اطالعيه هايی در سايت اينترنتی و رسمی اطالعيه های عمونيز 

http://www.azdarar.am .روز پس از دريافت  ٣٠طی در طلبکاران شرکت مجازند  منتشر نمايد

کتبی خواستار توقف يا انجام زودتر از موعد تعهدات خود در قبال شرکت و همچنين جبران  يهاطالع

  خسارات خود بشوند.

از زمان اتخاذ تصميم روز  ۶٠ش سرمايه اوليه پس از پايان ثبت تغييرات اساسنامه ها در ارتباط با کاه

پيرامون انجام تغييرات مذکور و مطابق با قسمت اول اين بند در صورت برآوردن کليه مطالبات موجود 

  طلبکاران انجام می پذيرد.

طی مدت يک ماه در خصوص در اين ماده شرکت  ٣بند پيش بينی شده به موجب اگر در موارد  .۵

صورت طلبکاران آن  خود يا در خصوص انحالل شرکت اتخاذ تصميم ننمايد، در اين اوليهسرمايه  کاهش

 اناز شرکت خواستار توقف يا انجام زودرس تعهدات يا جبران خساراتی که بر آنکه مجاز خواهند بود 

ه ) شمار١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢قانون اصالحی مورخه (جمله به موجب شوند.  ستا موجب شده

شرکت عمومی  مجمع. پس از انقضای مهلت ذکر شده در اين بند در )است از درجه اعتبار ساقط ن -۴۵۵
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مسائل  دنمی تواناين ماده  ٣شرکت به غير از موارد کاهش سرمايه اوليه يا انحالل مشروط بر بند  کنندگان

  .مورد بررسی قرار گيردديگری 

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢خه به موجب قانون اصالحی مور ٣۴(اصالح ماده 

قانون اصالحی مورخه ، ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  ن) -١٣۶) شماره ٢٩/٠٣/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢

  

  ۵فصل 

  شرکتمديريت 

  نهادهای شرکت .٣۵ماده 

يا دوره ای صورت ه ند بتوا عمومی می مجمعشود.  عمومی نهاد عالی شرکت محسوب می مجمع .١

در شرکت عمومی و  مجمعدر مجاز به حضور شرکت  شرکت کنندگانصورت فوق العاده تشکيل شود. ه ب

  .می باشند موقع اتخاذ تصميماترای دادن در بررسی مسائل و موضوعات دستور جلسه و 

حقوق و کت ی که به موجب قرارداد تاسيس شرکت يا اساسنامه شرکت يا از سوی نهادهای شرمفاد

محدود خواهند ساخت، از درجه اعتبار  است وضع شدهبه موجب اين بند  شرکت کنندگان را که اختيارات

  ساقط خواهند بود.

عمومی مجمع آرا در  یتعداداز شرکت اوليه سهم خود در سرمايه مطابق با شرکت شرکت کننده در هر 

  .خواهد بودبرخوردار 

  شود.يره  پيش بينی د تشکيل هيئت مدتوان طبق اساسنامه می .٢

  شوند. اين قانون وضع میمطابق با اساسنامه شرکت و برحسب  هيئت مديرههای  صالحيت

 هيئت مديرههای رئيس  ، توقف اختيارات اعضای آن، صالحيتهيئت مديرهمقررات تشکيل و فعاليت 

  شود.  میوضع اساسنامه شرکت به موجب 

می توانند به دريافت طی انجام وظايف خود در  هيئت مديرهعمومی، اعضای مصوبه مجمع بر حسب 

ها و مقادير جبران  های مربوط به انجام وظايف مذکور جبران شوند. پاداش هزينهنائل شوند و (يا) پاداش 

  شوند. میوضع عمومی بنا به اتخاذ تصميم مجمع ها  هزينه

شخص اجرا کننده  و ندوش نمیمحسوب شرکت جزء شرکت کنندگان که  هيئت مديرهاعضای آن  .٣

  .داشته باشندشرکت عمومی مجمع توانند با حق رای مشورتی در  عملکردهای نهاد اجرائی شرکت می

شرکت به اشخاض ديگر از جمله به عضو  هيئت مديرهعضو سوی انتقال حق رای مشورتی از  .۴

  باشد. مجاز نمی هيئت مديرهديگر 
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پذيرد. نهاد اجرائی شرکت به  ی شرکت انجام مینهاد اجرائسوی شرکت از جاری فعاليت مديريت  .۵

اساسنامه پيش بينی شده شرکت برحسب  هيئت مديرهايجاد شرکت، چنانچه  هيئت مديرهعمومی و مجمع 

  کند. باشد، حسابدهی ارائه می

. است لزامیداشته باشد، اشرکت کننده از بيست  رسی در شرکتی که بيشايجاد کميسيون باز .۶

 شرکت عضو کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت کننده شرکت بشمار نرود نيز می تواندبعنوان شخصی که 

می توان اساسنامه د، برحسب ندر شرکت هايی که تعداد بيست و کمتر از بيست شرکت کننده داشته باش شد.اب

  .پيش بينی نمودانتخاب بازرس) شرکت عدم کميسيون بازرسی (عدم ايجاد 

تواند  اساسنامه شرکت پيش بينی شده باشد میبه موحب  آن اگر ،رکتعملکردهای کميسيون بازرسی ش

با شرکت، اعضای  ارتباطی منافع اموالی و از نظرشد رسيده باعمومی مجمع تأييد که به مميزی توسط 

نداشته شرکت شرکت کنندگان شرکت، شخص اجرا کننده عملکردهای نهاد اجرايی شرکت و  هيئت مديره

  اجرا شود. ،باشد

توانند عضو کميسيون بازرسی  شرکت و عضو نهاد اجرائی شرکت نمیهيئت مديره عضو  .٧

  باشند. شرکت (بازرس)

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣۵(اصالح ماده 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 

  

  عمومی. صالحيت های مجمع ٣۶ماده 

ن از درجه اعتبار  -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠(اين بند به موجب قانون مصوب  .١

  )ساقط است

  عمومی عبارتند از: مجمع انحصاریاختيارات  .٢

در ها يا شرکت  الف) تعيين جهات اصلی فعاليت شرکت و همچنين مسائل مربوط به تأسيس سازمان

  ها،آن

  ،تشرکاوليه ر سرمايه ب) تغيير اساسنامه و مقدا

مربوط به و همچنين مسائل  پ) تشکيل نهادهای اجرايی شرکت و توقف زودرس اختيارات آنان

  ،ر)(منبعد: مدي شخصیاختيارات نهاد اجرايی شرکت به سازمان تجاری يا مؤسسه دار واگذاری 

  ،ارات آنت) انتخاب کميسيون بازرسی (بازرس) و توقف زودتر از موعد اختي

  ،ها و ترازنامه ساالنه حسابدهیصويب گزارشات تث) 

  شرکت، شرکت کنندگانشرکت بين ج) اتخاذ تصميم پيرامون تقسيم سود 

  (اسناد داخلی شرکت)، تداخلی شرکعملکرد اسناد تنظيم کننده پذيرش (تصويب) چ) 

  ،تاوراق بهادار از طرف شرک صدورح) اتخاذ تصميم پيرامون 
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  ،تجام مميزی شرکخ) اتخاذ تصميم پيرامون ان

  ،تد) اتخاذ تصميم پيرامون سازماندهی مجدد و انحالل شرک

  ،ترازنامه انحاللتصويب ذ) انتصاب کميسيون انحالل و 

  و (يا) اساسنامه شرکت. قانونبه موجب اين ر) حل ديگر مسائل پيش بينی شده 

جزء صالحيت تصميم گيری در خصوص مسائلی که  ،قانون وضع شده به موجب اينموارد  جزءب

و نهادهای اجرايی شرکت  هيئت مديرهباشد از طرف آن قابل انتقال به  عمومی می مجمع انحصاری

  .باشد  نمی

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣۶(اصالح ماده 

  

  . مجمع عمومی ادواری٣٧ماده 

عمومی  مجمعطبق اساسنامه شرکت شود.  میسالی يکبار برگزار حداقل عمومی ادواری  مجمع

به دعوت نهاد اجرايی تشکيل ادواری عمومی  مجمعدر فواصل زمانی ديگر برگزار شود. تواند  می

  .گردد می

وضع نتايج ساالنه فعاليت شرکت جهت تصويب  مجمعهای برگزاری  مهلت تواند اساسنامه میبرحسب 

  .گرددپس از پايان سال مالی برگزار ماه  ۶و حداکثر تا  ماه ٢حداقل تا بايستی می مذکور  مجمعشود. 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٧(اصالح ماده 

  

  . مجمع عمومی فوق العاده٣٨ماده 

مواردی که کليه اساسنامه و همچنين در وضع شده به موجب  فوق العاده در مواردعمومی  مجمع .١

  شود.می نمايد، برگزار بشرکت و اعضای آن اقتضا  منافع

  شود. فوق العاده به دعوت نهاد اجرايی شرکت برگزار میعمومی  مجمع .٢

دعوت و برگزاری جهت قانون وضع شده به موجب اين مقررات برحسب فوق العاده عمومی  مجمع .٣

  شود. عمومی ادواری تشکيل می مجمع

  

  عمومی مجمعری . مقررات دعوت به برگزا٣٩ماده 

از قبل تا بيست روز حداکثر موظفند  دعوت می نمايند مجمع عمومیی برگزاری که صاشخانهاد يا . ١

نامه از طريق ارسال  (اگر طبق اساسنامه شرکت مهلت ديگری وضع نشده باشد) مجمع عمومیبرگزاری 

 شرکت شرکت کنندگانليه کاطالع مراتب را به  شرکت کنندگانبه آدرس ذکر شده در دفتر ثبت سفارشی 

  .برسانند

  .شده باشدبايستی ساعت، محل و همچنين دستورجلسه پيشنهادی قيد  مینامه در  .٢
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ارائه پيشنهاد پيرامون گنجانيدن مسائل مکمل در دستورجلسه طی مدت شرکت کننده دلخواه مجاز به هر 

عمومی  مجمعارات که مربوط به اختيوعاتی ضو مو مسائلاز ه غير ب می باشد.ده روز قبل از برگزاری آن 

 مجمع عمومیمکمل شامل دستورجلسه و موضوعات ، مسائل با الزامات قانون مطابقت نداشته باشنديا نبوده 

  خواهند شد.

ه بی مسائل مکمل پيشنهادطرح  انجام تغييرات درمجاز به عمومی  مجمعنهاد يا اشخاص برگزار کننده 

  را ندارند. مجمع عمومی دستورجلسه درمنظور گنجانيدن 

دستورجلسه صورت گرفته باشد، پيش نويس اردی که بنا به پيشنهاد اعضای شرکت تغييراتی در در مو

 مجمعبرگزاری عمومی موظفند مراتب را حداکثر تا پنج روز قبل از  مجمعنهاد يا اشخاص برگزار کننده 

  برسانند. شرکت کنندگاناين ماده به اطالع  ١عمومی طبق بند 

حسابدهی ساالنه شرکت، نتيجه گيری کميسيون گزارش جلسه،  آماده کردن صورتموقع در  .٣

حسابدهی ساالنه شرکت و گزارش بازرسی (بازرس) و مميزی در خصوص نتايج بازرسی و کنترل 

، اطالعات درباره کانديد (کانديدهای) پيشنهادی جهت انتخاب در نهاد ساالنهحسابداری  های ترازنامه

در اساسنامه شرکت يا و اصالحات انجام تغييرات طرح زرسی شرکت، و کميسيون با هيئت مديرهاجرايی، 

اسناد داخلی شرکت، و همچنين اطالع رسانی های های اساسنامه شرکت با ويرايش جديد، طرح  طرح

گنجانده شده اساسنامه شرکت، چنانچه مسائل فوق الذکر در دستور جلسه به موجب پيش بينی شده (مطالب) 

  شوند. روند که به اعضای شرکت ارائه می شمار میه نی و مطالبی ب، جز اطالع رساباشند

طی بيست روز قبل از برگزاری آنها در بايستی  مذکور می اتبا مطالب و اطالع منظور آشنايیه ب

قرار داده شود. شرکت  شرکت کنندگانعمومی، در محل استقرار نهاد اجرايی شرکت در اختيار کليه  مجمع

بگذارد. وجه وصولی وی شرکت کپی اسناد مذکور را در اختيار  شرکت کنندهخواست موظف است بنا به در

تواند از مقدار وجهی که جهت تهيه آنها هزينه  های مذکور نمی از طرف شرکت در قبال ارائه رونوشت

  شده است بيشتر باشد.

و مطالب  شرکت با اطالعات شرکت کنندگانجهت آشنايی مقررات ديگری اگر طبق اساسنامه شرکت 

عمومی موظفند به آنان اطالعات  مجمعکننده  صورت نهاد يا اشخاص برگزار پيش بينی نشده باشد، در اين

در صورت تغيير و عمومی ارسال نمايند  مجمعبرگزاری ای پيرامون و همچنين اطالعيه  یو مطالب

د نظر ارسال تغييرات موردر خصوص اطالعيه  پيوستبه مربوطه اطالعات و مطالب  ،دستورجلسه

  شوند. می

که به موجب اين ماده پيش توان مقررات ساده تر از آن چه  می مجمع عمومیبه تصميم هم رای  انب .۴

  تصويب رساند.ه به برگزاری جلسه عمومی ب شرکت کنندگانجهت دعوت بينی شده است 

، ن - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ٣٩(اصالح ماده 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠قانون اصالحی مورخه 



٢٢ 

 

   ذ تصميماتاختو ا مجمع عمومیمقررات برگزاری . ۴٠ماده 

داخلی وضع شده به موجب اسناد قانون، اساسنامه شرکت و مقررات به موجب اين عمومی  مجمع .١

اين قانون، اساسنامه شرکت و اسناد مل عمومی بدون دستورالع مجمعشود. مقررات برگزاری  برگزار می

  شود. میوضع عمومی  مجمعبه تصميم داخلی بنا 

  پذيرد. شرکت انجام می شرکت کنندگانورود عمومی ثبت  مجمعقبل از گشايش  .٢

ً يا مجازند اعضای شرکت  عمومی شرکت نمايند. نمايندگان  مجمعخود در  گاننمايندتوسط شخصا

تأييد اختياراتشان ارائه نمايند. وکالتنامه داده شده به نماينده  ی دال برتی مدارکبايس می شرکت کنندگان

 ، آدرس محليا عنوان باره نماينده و ارائه شونده باشد (نام بايستی حاوی اطالعات در می شرکت کننده

  قانون باشد.الزامات بايستی مطابق با  ). آن میگذرنامه، مشخصات سکونت يا استقرار

  ندارد. گيری را رایصالحيت شرکت در ) شرکت کننده شرکت (نماينده ۀشدنثبت  کت کنندهشر

 شرکت کنندگانکليه ه چنانچيا  مجمع عمومیبرگزاری  عمومی در ساعت مندرج در دعوتنامه مجمع .٣

  .يابد میگشايش آن بثبت رسيده باشند، شرکت تا 

  نمايد. زماندهی میرا سا مجمع عمومیتصدی صورتجلسه نهاد اجرايی شرکت  .۴

بايستی در هر زمان  میو آن شود  جلسه دوخته میعمومی در دفتر صورتتمامی مجامع جلسات صورت

شرکت بنا به درخواست  شرکت گذاشته شود. مورد نظر شرکت کنندهآشنايی در اختيار هر به منظور  دلخواه

د نهاد اجرايی شرکت رسيده باشد ، چکيده های استخراجی از دفتر صورتجلسات که به تاييکنندگان شرکت

  دراختيار آنان گذاشته می شود.

داشته حضور در آن  شرکت کنندگانتعداد کل آرای که بيشتر از نصف  عمومی در صورتی مجمع .۵

  .اشتقانونی خواهد دصالحيت باشند 

ن اين قانون و همچني ٣۶ماده  ٢بند  »د«و  »ب«ای ه تبصره مندرج در  در خصوص مسائلمصوبات 

شرکت کل آرای تعداد دو سوم دست کم با اکثريت اساسنامه شرکت به موجب مسائل پيش بينی شده  ساير

آرای ضرورت اتخاذ تصميم مورد نظر برای اساسنامه برحسب ، اگر به تصويب می رسد شرکت کنندگان

  باشد.پيش بينی نشده بيشتری 

به موجب اين اگر به تصويب می رسد،  تشرک شرکت کنندگانکل آرای بقيه مصوبات با اکثريت تعداد 

  باشد.پيش بينی نشده آرای بيشتری تعداد اتخاذ تصميم مورد نظر شرکت برای اساسنامه قانون يا 

که طبق اساسنامه شرکت مقررات  عمومی با رای گيری علنی و در صورتی مجمعمصوبات  .۶

  د.نرس تصويب میه ديگری در خصوص رای گيری پيش بينی نشده باشد، ب

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٠(اصالح ماده 

  

  ای (استعالمی) مکاتبهرای گيری صورت ه عمومی ب مجمعدر  تصويب مصوبات. ۴١ماده 



٢٣ 

 

دستورجلسه و موضوعات (بدون بررسی  مجمعتواند بدون برگزاری  عمومی می مجمع مصوبۀ .١

 در خصوص موضوعات تحت رای اتمنظور اتخاذ تصميمه شرکت ب نندگانشرکت کحضور همگانی 

صورت ه تواند ب گيری می . چنين رایپذيردای (از طريق استعالم) انجام  گيری مکاتبه گيری) با انجام رای

که ارتباطی  ارسال اسناد از طريق پست، تلگراف و تلفن، فکس، امکانات الکترونيکی و ديگر امکانات

  يت و تأييد سندی را تأمين نمايد، انجام پذيرد.بتواند واقع

های پيش ای (استعالمی) مهلت  گيری مکاتبه عمومی از طريق رای مجمعتوسط در موقع اتخاذ تصميم 

  شوند. بکار گرفته نمیاين قانون  ٣٩ماده  ٣و  ٢، ١بندهای بينی شده به موجب 

بايستی می شود که  میوضع شرکت اسناد داخلی برحسب ای  اتبهگيری مک مقررات برگزاری رای

امکان آشنايی فراهم کردن  وپيرامون صورت جلسه پيشنهادی  شرکت کنندگان شرکتبه الزامی ارسال نامه 

به  مربوط الزامینامه و ارسال  گيری تا آغاز رایبا اطالعات و مطالب ضروری  شرکت کنندگان شرکت

  .را پيش بينی نمايدگيری  رایروند دستورجلسه با ذکر تاريخ خاتمه ات در تغييرانجام 

  )ن -۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴١(اصالح ماده 

  

شرکت عمومی از سوی تنها  مجمعاتخاذ تصميمات در رابطه با مسائل مربوط به اختيارات . ۴٢ماده 

  شرکت  ۀکنند

 شرکت کنندهی که دارای يک عمومی شرکت مجمعارات اتخاذ تصميم در رابطه با مسائل مربوط به اختي

 ٣٧- ۴١ پذيرد. در اين صورت مفاد مواد کتبی انجام میبه صورت شرکت  شرکت کنندهاز طرف تنها  باشد

  شوند. عمومی ساالنه بکار گرفته نمی مجمعهای برگزاری  غيراز مفاد مربوط به مهلته باين قانون  ۴۵و 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠ن اصالحی مورخه به موجب قانو ۴٢(اصالح ماده 

  

  نهاد اجرايی شرکت. ۴٣ماده 

شود. نهاد اجرايی  عمومی انتخاب می مجمعسوی نهاد اجرايی شرکت (مدير کل، رئيس و غيره) از  .١

  .گردداز اشخاص غير عضو نيز انتخاب  دتوان شرکت می

ملکردهای نهاد اجرايی شرکت به نمايندگی از طرف قرارداد فی مابين شرکت و شخص اجرا کنندۀ ع

که در آن شخص اجرا کنندۀ عملکردهای نهاد اجرايی شرکت  مجمع عمومیشرکت يا از طرف رئيس 

  به امضاء می رسد. مجمع عمومیانتخاب شده است يا از سوی شخص تام االختيار 

تواند بعنوان نهاد  قی میيحقفقط شخص اين قانون  ۴۴ماده به موجب شده وضع بغير از موارد  .٢

  .عمل نمايداجرايی شرکت 

  نهاد اجرايی شرکت: .٣



٢٤ 

 

اقدام و بوده از جمله معرف منافع آن  ،نمايد میعمل شرکت به نمايندگی از طرف الف) بدون وکالتنامه 

  ،نمايد  میقراردادها به انعقاد 

  ،دنماي در میصااز جمله با توکيل به غير ب) وکالتنامه جهت حق انجام نمايندگی بنام شرکت 

نمايد،  های مختلف، نقل و انتقال و اخراج آنان صادر می انتصاب کارمندان در سمتدستورات پ) 

  ،دنماي میباطی مقرر ضانجرائم و  یتشويق تدابير

های  اين قانون يا اساسنامه شرکت در چارچوب صالحيتبه موحب اختياراتی که ساير حقوق و ت) 

  نمايد. شرکت نباشد، اجرا می رههيئت مدي و عمومی مجمع

اساسنامه، اسناد داخلی و برحسب آن سوی نهاد اجرايی شرکت و اخذ تصميمات از عملکرد مقررات  .۴

بين شرکت و شخص انجام دهنده عملکردهای نهاد اجرايی شرکت فی ماقرارداد منعقد شده برحسب همچنين 

  شود. میوضع 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠مورخه به موجب قانون اصالحی  ۴٣(اصالح ماده 

  

  انتقال اختيارات نهاد اجرايی شرکت به مدير. ۴۴ماده 

قرارداد به مدير انتقال دهد، اگر طبق برحسب را خود شرکت مجاز است اختيارات نهاد اجرايی 

  اساسنامه چنين امکانی پيش بينی شده باشد.

شرکت به امضاء  ايندگی از طرفمنه ب مجمع عمومیالختيار تام اشخص توسط قرارداد با مدير انعقاد 

  رسد. می

  

  شرکت یتصميمات نهادهای مديريتعليه شکايت . ۴۵ماده 

اين قانون، ديگر اسناد حقوقی و همچنين الزامات عمومی با نقض  مجمعاتخاذ تصميم از طرف  .١

تواند بر اساس  باشد می گانشرکت کننداساسنامه شرکت يا تصميمی که ناقض حقوق و منافع قانونی 

بايستی در ظرف دو می بی اعتبار شناخته شود. چنين درخواستی قضايی از طريق  شرکت کنندهدرخواست 

اتخاذ درباره موظف به حصول اطالع و يا باشد شرکت به آن پی برده  شرکت کنندهکه روزی ماه پس از 

  ارائه شود. ،باشدتصميمی چنين 

هيئت از سوی اساسنامه شرکت و اين قانون، ديگر اسناد حقوقی الزامات که با نقض مصوبه ای  .٢

و منافع قانونی شرکت يا عضو شرکت را ضايع  وقو حق باشدنهاد اجرايی يا مدير شرکت اتخاذ شده ، مديره

بی اعتبار  مراجع قضايیشرکت از طريق ۀ شرکت کنندواند بر حسب درخواستنامه ت  میباشد وده و پايمال نم

  ه شود.شناخت

  

  نهاد اجرايی شرکت هيئت مديرهجوابگويی اعضای . ۴۶ماده 



٢٥ 

 

موظفند و در حدود اختيارات خود انجام وظايف در حين شرکت و نهاد اجرايی  هيئت مديرهاعضای  .١

  .عمل نمايندمعقوالنه در جهت منافع شرکت صادقانه و 

که از طرف آنان به شرکت وارد و نهاد اجرايی شرکت در قبال ضرر و زيانی  هيئت مديرهاعضای  .٢

ه پيش بينی نشده باشد. ب جوابگويی اگر طبق قوانين پايه و اساس و مقادير ديگر ،باشند آمده است جوابگو می

خسارت بر شرکت وارد آمدن  شرکت که عليه تصميمی که موجب هيئت مديرهکه آن عده از اعضای  نحوی

  اند، جوابگو نخواهند بود. شرکت نداشتهگيری  اند يا در رای رای مخالف دادهشده است 

يا نهاد  هيئت مديرهاز جانب عضو  کهران خسارات وارده بشرکت يا عضو آن مجاز است جهت ج .٣

  به دادگاه ارائه نمايد.وارد آمده است درخواست اقامه دعوی  اجرايی به شرکت

  

  ذينفع بودن در انعقاد معامله شرکت. ۴٧ماده 

شخص انجام دهنده عملکردهای نهاد  ،شرکت هيئت مديرهذينفع بودن عضو معامالتی که در آن  .١

کل تعداد درصد و بيش از بيست دارای بيست آنان و  مطرح باشدشرکت شرکت کننده اجرايی شرکت يا 

  هستند.اجرا عمومی غير قابل  مجمعشرکت باشند بدون موافقت  شرکت کنندگانآرای 

ا آنان ياگر شناخته خواهند شد که ذينفع در معامله شرکت ی سواز صورتی الذکر در  اشخاص فوق .٢

  :آنان )اشخاص وابسته، والدين، فرزندان، برادران، خواهران (منبعد: همسران

  باشند،منافع اشخاص ثالث معرف يا در روابط خود با شرکت باشند الف) طرف معامله 

نوان طرف معامله يا معرف منافع بعرا که درصد از سهام اشخاص حقوقی يا بيش از بيست ب) بيست 

  ،)ترکيبیبطور مجزا يا بصورت  يک (هرداشته باشند در اختيار  اشخاص ثالث در روابط با شرکت

منافع اشخاص معرف يا بوده اشخاص حقوقی که طرف معامله نهاد های مديريت در را هايی  پ) سمت

  هستند، داشته باشند،ثالث در روابط با شرکت 

  اساسنامه شرکت. به موجب پيش بينی شده  ردمواساير ت) در 

 مجمعانجام معامله از طرف شرکت که در اجرای آن ذينفع بودن مطرح باشد، از سوی مصوبه  .٢

تصويب ه که در اجرای معامله شرکت ذينفع نباشند ب شرکت کنندگانآرای تعداد کل عمومی با اکثريت 

  رسد. می

عمومی  مجمعمصوبه ذينفع بودن مطرح باشد در صورتی به انجام معامله که در صورت اجرای آن  .٣

که اگر معامله در چارچوب فعاليت اقتصادی روزمره داشت اين ماده نياز نخواهد  ٢پيش بينی شده در بند 

شکل اين ماده به اين  ١طرف ذينفع در انجام معامله طبق بند و  پذيردبين شرکت و طرف ديگر انجام 

  نياز نخواهد بود).مصوبه عمومی بعدی  مجمعز برگزاری شود (تا روشناخته 

ای که در آن ذينفع بودن مطرح باشد و با نقض مفاد پيش بينی شده در اين ماده انجام گرفته  معامله .۴

  بی اعتبار شناخته شود.مراجع قضايی از طريق آن  ۀشرکت کنندتواند بنا به درخواست شرکت يا  باشد می



٢٦ 

 

خود عملکرد نهاد اجرايی را بعهده  باشد و شرکت کنندهی که دارای يک شرکت در قبالاين ماده  .۵

  د.وش نمیداشته باشد، اعمال 

  

  معامالت بزرگ. ۴٨ماده 

واگذاری و  ،که با بدست آوردن اموالمعامله يا چند معامله وابسته ای است  عبارت از بزرگ معامله .١

برحسب ارزش آن  مرتبط باشند و از طرف شرکت تقيممستقيم يا غير مسبه صورت يا امکان واگذاری آن 

شرکت باشد، اگر  اوليهدرصد سرمايه  ٢۵بيشتر از اتخاذ می شود روزی که تصميم انجام معامله مذکور 

پيش بينی نشده باشد. معامالتی که طی فعاليت اقتصادی ديگری برای معامله بزرگ طبق اساسنامه مقدار 

  شوند. معامله بزرگ محسوب نمی پذيرند روزمره شرکت انجام می

  .رسد میبه تصويب عمومی  مجمعمربوط به انجام معامله بزرگ از طرف مصوبه  .٢

بدست شرکت، اتخاذ تصميم پيرامون انجام معامله بزرگ در ارتباط با  هيئت مديرهدر صورت ايجاد  .٣

درصد  ۵٠الی  ٢٠ ه ارزشصورت مستقيم و غير مستقيم به اموال بآوردن، واگذاری يا امکان واگذاری 

شرکت  هيئت مديرهصالحيت اساسنامه در برحسب تواند  می ،از طرف شرکتارزش دارايی های خالص 

  .قرار گيرد

  حکم دادگاه بی اعتبار شناخته شود. اساس برتواند  میاين ماده الزامات انجام معامله بزرگ با نقض  .۴

اتخاذ به لزومی  گکه جهت انجام معامالت بزر توان پيش بينی نمود میشرکت اساسنامه برحسب  .۵

  باشد.می شرکت ن هيئت مديرهعمومی يا  مجمعتصميم 

دارد، عملکرد نهاد اجرايی را بعهده  است و شرکت کنندهی که دارای يک شرکتدر قبال اين ماده  .۶

  د.وش نمیاعمال 

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۴٨(اصالح ماده 

  

  کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت. ۴٩ماده 

يک سال اگر برحسب مهلت  هعمومی ب مجمعاز طرف شرکت کميسيون بازرسی (بازرس)  .١

  شود. انتخاب می شرکت مهلت طوالنی تری وضع نشده باشداساسنامه 

تر اعضاء پيش عده بيش شرکتاساسنامه عضو می باشد اگر برحسب  ٣متشکل از کميسيون بازرسی 

  .بينی نشده باشد

اقتصادی شرکت  -مالی عملکردکميسيون بازرسی (بازرس) شرکت مجاز است در هر زمان دلخواه  .٢

اسناد مربوط به فعاليت شرکت آشنا شود. بنا به درخواست کميسيون کليه و با قرار دهد را تحت بازرسی 

 شرکتنهاد اجرايی ا کنندۀ عملکردهای شخص اجر، شرکت هيئت مديرهبازرسی (بازرس) شرکت اعضای 

  و همچنين کارمندان شرکت موظفند توضيحات الزم را شفاهاً يا کتباً ارائه نمايند.



٢٧ 

 

ً کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت  .٣ حسابدهی ساالنه شرکت و تصويب گزارشات تا زمان  الزاما

عمومی مجاز نيست  مجمع. می نمايداقدام به بررسی و کنترل آنها  مجمعسوی حسابداری از های ترازنامه 

های حسابدهی ساالنه شرکت و ترازنامه گزارشات بدون نتيجه گيری کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت، 

  .به تصويب برساندحسابداری را 

  شود. تعيين میبرحسب اسناد داخلی شرکت مقررات نحوه کار کميسيون بازرسی (بازرس) شرکت  .۴

برحسب  شرکتکميسيون بازرسی يا انتخاب بازرس ايجاد که  شود ل میامعااين ماده در مواردی  .۵

  .الزامی باشدقانون طبق اين اساسنامه پيش بينی شده باشد يا 

نيز  شرکت کنندگان شرکتمی تواند بنا به درخواست يکی از . بررسی گزارشات مالی ساالنه شرکت ۶

  انجام پذيرد.

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠ورخه به موجب قانون اصالحی م ۴٩(اصالح ماده 

  

  ۶فصل 

  سازماندهی مجدد و انحالل شرکت

  سازماندهی مجدد شرکت .۵٠ماده 

  نمايد.بسازماندهی مجدد اقدام به عمومی  مجمعتواند داوطلبانه بنا به تصميم  شرکت می .١

تواند سازماندهی  میقانون و مقررات وضع شده به موجب در موارد قضايی و شرکت فقط از طريق 

  .يابدمجدد 

  .يابد تجديد ساختاريا تعاونی تجاری شرکت سهامی  عنوان تواند به شرکت می .٢

  .پذيرد میانجام قانون وضع شده به موجب سازماندهی مجدد شرکت طبق مقررات و شرايط  .٣

  )ن -٢١٨) شماره ٣٠/٠٩/١٣٨٩( ٢١/١٢/٢٠١٠به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵٠(اصالح ماده 

  

  . انحالل شرکت۵١ماده 

به  جانشينی قانونیمقررات آن برحسب وظايف اختيارات و با انحالل شرکت فعاليت آن بدون انتقال  .١

  شود. ديگر اشخاص متوقف می

  صورت داوطلبانه منحل شود.به  مجمع عمومیه تصميم ببنا تواند  شرکت می .٢

منحل تواند  قانون میقررات وضع شده به موجب و مدر موارد قضايی و از طريق الزاماً شرکت فقط 

  .شود

  منحل شود.می تواند نيز آن شدن  هتسورشکدر پی شرکت 

  .پذيرد میانجام قانون به موجب انحالل شرکت طبق مقررات و شرايط وضع شده  .٣

  



٢٨ 

 

  ٧فصل 

  انتقالیمفاد 

  انتقالیمفاد  .۵٢ماده 

  .می شود معتبر شناختهآن اين قانون پس از انتشار رسمی  .١

آنها ضوابط و برحسب اين قانون، اگر الزامات ها با  های شرکت اساسنامهدادن  مطابقتتا  .٢

  .کرداين قانون عمل خواهند هنجارهای ديگری غير از اين قانون پيش بينی شده باشد، ضوابط و  هنجارهای

برحسب توانند  مینيز که طبق اين قانون  اعمال می شوندمفاد اين قانون در قبال آن روابطی  .٣

 خواهد کردتنظيم ی که آنها را مفادشامل ها  های شرکت اساسنامه شرکت تنظيم بشوند، وليکن اساسنامه

  باشند.  نمی

طی مصوبات به  شرکت کنندگان شرکت مجمع عمومیسوی تواند از  روابط مذکور در اين بند نيز می

  .شودتنظيم ن آ شرکت کنندگانتصويب رسيده با دو سوم تعداد کل آرای 

از درجه اعتبار  ن -١٣۶) شماره ٢٩/٠٣/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢(اين بند به موجب قانون مصوب . ۴

  )ساقط است

ن،  - ۴۵۵) شماره ١٣/٠٨/١٣٨١( ٠۴/١١/٢٠٠٢به موجب قانون اصالحی مورخه  ۵٢(اصالح ماده 

  )ن -١٣۶) شماره ٢٩/٠٣/١٣٩٠( ١٩/٠٣/٢٠١٢ قانون اصالحی مورخه

  ر. کوچاريان   منستان:رئيس جمهور ار
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