قانون جمهوری ارمنستان پيرامون شرﮐت های با مسئوليت محدود
مصوب  ٢۴اکتبر سال (١٣٨٠/٠٨/٠٢) ٢٠٠١
فصل ١
مفاد ﮐﻠﯽ
ماده  .١موضوع تنظيم قانون
اين قانون روابط حقوقﯽ ايجاد شده در قبال تأسيس ،فعاليت ،سازماندهﯽ مجدد و انحﻼل شرکت های با
مسئوليت محدود را تنظيم مﯽ نمايد.
اين قانون وضعيت حقوقﯽ و همچنين حقوق و اختيارات ،وظايف و جوابگويﯽ شرکت کنندگان )شرکاء(
در آن را وضع مﯽ نمايد.
تأسيس ،سازماندهﯽ مجدد فعاليت و انحﻼل بانک ،سازمان وامﯽ ،سازمان تسويه و پرداخت ،شرکت
سرمايه گذاری ،مدير صندوق سرمايه گذاری و نيز شرکت های با مسئوليت محدود معرف شرکت بيمه و
همچنين ويژگﯽ های وضعيت حقوقﯽ آنها طبﻖ قوانين جمهوری ارمنستان »پيرامون بانک ها و فعاليت
بانﮑﯽ«» ،پيرامون سيستم های تسويه و پرداخت و سازمان های تسويه و پرداخت«» ،پيرامون بازار اوراق
بهادار«» ،پيرامون صندوق های سرمايه گذاری« و »پيرامون بيمه و فعاليت بيمه ای« وضع مﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ١به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٣/٠٨) ٢٠٠٢/٠۵/٢٩شماره  -٣٧٠ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٣/٠٩/٠۴) ٢٠٠۴/١١/٢۴شماره  -١۵٨ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه
 (١٣٨٣/٠١/٢١) ٢٠٠٧/٠۴/٠٩شماره  -١٨۵ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه (١٣٨۶/٠٧/١٩) ٢٠٠٧/١٠/١١
شماره  -١٩٧ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/١٠/٠١) ٢٠١٠/١٢/٢٢شماره  -٢٨٨ن(
ماده  .٢قانونگذاری پيرامون شرﮐت های با مسئوليت محدود
قانونگذاری پيرامون شرکت های با مسئوليت محدود شامل قانون مدنﯽ جمهوری ارمنستان )منبعد :آيين
مدنﯽ( ،اين قانون ،قوانين ديگر و قراردادهای بين المللﯽ جمهوری ارمنستان مﯽ باشد.
ماده  .٣مفاد اساسﯽ در خصوص شرﮐت های با مسئوليت محدود
 .١شرکتﯽ با مسئوليت محدود )منبعد :شرکت( محسوب مﯽ شود که توسط يک يا چند نفر تأسيس شده
باشد و سرمايه اوليه آن به ميزان سهام تعيين شده برحسب اساسنامه شرکت تقسيم شده باشد.
 .٢شرکت يک سازمان تجاری دارای هويت شخص حقوقﯽ است.

١

 .٣شرکت با حﻖ مالﮑيت دارای اموال خصوصﯽ بوده که در برابر تعهدات خود با اموال مذکور
جوابگو مﯽ باشد و مﯽ تواند به اسم خود حقوق اموالﯽ و شخصﯽ غير اموالﯽ بدست آورده و اجرا نمايد،
تعهدات برعهده بگيرد و در دادگاه بعنوان شاکﯽ يا متشاکﯽ حضور داشته باشد.
 .۴شرکت از حقوق مدنﯽ که برای انجام فعاليت ﻻزم است و مﻐاير با موضوع و اهداف فعاليت وضع
شده به موجب اساسنامه شرکت نباشد ،برخوردار مﯽ باشد.
 .۵شرکت مجاز است برحسب مقررات وضع شده حساب های بانﮑﯽ در جمهوری ارمنستان و خارج
از مرزهای آن افتتاح نمايد.

) .۶اين بند به موجب قانون مصوب  (١٣٩٠/١٢/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -۵۴ن از درجه اعتبار
ساقط است(
 .٧شرکت مﯽ تواند نام يا سربرگ های دارای عنوان تجاری ،نماد ،عﻼمت تجاری و ديگر امﮑانات
اختصاصﯽ خود را داشته باشد.
 .٨محل شرکت محلﯽ است که در آن يﮑﯽ از نهادهای اجرايﯽ فعال و دائمﯽ آن مستقر شده باشد.
برحسب محل استقرار شرکت ثبت دولتﯽ شرکت انجام مﯽ پذيرد .ارسال پستﯽ و ساير مﮑاتبات برحسب
محل استقرار شرکت ارسال درست و شايسته محسوب مﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ٣به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٧/١٠/٠۶) ٢٠٠٨/١٢/٢۶شماره  -۴٢ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه
 (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه (١٣٩٠/٠٣/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩
شماره  -۵۴ن(
ماده  .۴مالکيت شرﮐت
 -١سپرده گذاری های مؤسسين )شرکت کنندگان( شرکت ،اموال ايجاد شده به حساب آنها و نيز توليد
شده و بدست آورده شده در طﯽ فعاليت شرکت ،با حﻖ مالﮑيت به شرکت تعلﻖ دارد.
 -٢شرکت مجاز است به تشخيص خود اموال تحت مالﮑيت خود را مديريت و مورد استفاده قرار دهد.
ماده  .۵جوابگويﯽ شرﮐت و شرﮐت ﮐنندگان آن
 .١شرکت در برابر تعهدات خود با تمامﯽ اموال متعلﻖ بخود جوابگو مﯽ باشد.
 .٢شرکت در برابر تعهدات شرکت کنندگان خود جوابگو نمﯽ باشد.
 .٣شرکت کنندگان شرکت در برابر تعهدات شرکت جوابگو نمﯽ باشند و در محدوده ارزش سپرده
گذاری های خود ريسک ضرر و زيان مربوط به فعاليت و عملﮑرد شرکت را به عهده دارند.

٢

شرکت کنندۀ شرکت که در سرمايه اوليه شرکت سپرده خود را بطور کامل انجام نداده باشد در حد و
حدود ارزش بخش پرداخت نشدۀ سپرده خود برای تعهدات شرکت مسئوليت اشتراکﯽ خواهد داشت.
در تجديد ساختار مشارکت اقتصادی به شرکت هر شريک کامل با مشارکت در شرکت در ظرف دو
سال با تمامﯽ اموال خود برای تعهدات انتقال از مشارکت به شرکت مسئوليت تابعه خواهد داشت .واگذاری
سهام متعلﻖ به خود از سوی شريک قبلﯽ ،وی را از چنين مسئوليتﯽ مبرا نخواهد ساخت.
 .۴جمهوری ارمنستان يا جوامع محلﯽ آن در قبال تعهدات شرکت جوابگو نمﯽ باشند و همچنين شرکت
در قبال تعهدات جمهوری ارمنستان يا جوامع محلﯽ جوابگو نمﯽ باشد.

)اصﻼح ماده  ۵به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .۶شعب و نمايندگﯽ های شرﮐت
 .١شرکت طبﻖ آيين مدنﯽ و اين قانون مﯽ تواند بر اساس مصوبه مجمع عمومﯽ شرکت کنندگان که
نهاد ذيصﻼح خود محسوب مﯽ شود اقدام به دائر کردن شعب و نمايندگﯽ ها نمايد .صﻼحيت مجمع عمومﯽ
شرکت کنندگان شرکت که در اين بند ذکر شده است مﯽ تواند برحسب اساسنامه شرکت به هئيت مديره
شرکت منتقل و اتخاذ تصميم گردد.
 .٢ايجاد شعب و نمايندگﯽ ها در کشورهای خارجﯽ طبﻖ قانون کشور مورد نظر صورت مﯽ گيرد،
اگر مطابﻖ قراردادهای بين المللﯽ جمهوری ارمنستان مورد ديگری پيش بينﯽ نشده باشد.
 .٣شعب و نمايندگﯽ های شرکت در جمهوری ارمنستان برحسب مقررات وضع شده به موجب اين
قانون از سوی نهاد اجرا کننده ثبت دولتﯽ اشخاص حقوقﯽ مشمول ثبت خواهند بود.

)اصﻼح ماده  ۶به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٧دوائر شرﮐت
 .١شرکت طبﻖ آيين مدنﯽ و اين قانون مﯽ تواند بر اساس مصوبه مجمع عمومﯽ شرکت کنندگان که
نهاد ذيصﻼح خود مﯽ باشد دوائر ايجاد نمايد .صﻼحيت مجمع عمومﯽ شرکت کنندگان شرکت که در اين بند
ذکر شده است مﯽ تواند برحسب اساسنامه شرکت به هئيت مديره شرکت منتقل و اتخاذ تصميم گردد.
 .٢ادارات و دوائر شرکت در جمهوری ارمنستان برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون از
سوی نهاد اجرا کننده ثبت دولتﯽ اشخاص حقوقﯽ مشمول ثبت خواهند بود.

)اصﻼح ماده  ٧به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
فصل ٢
ايجاد شرﮐت
٣

ماده  .٨ايجاد شرﮐت
 .١شرکت مﯽ تواند بوسيله تأسيس شرکت جديد و همچنين سازماندهﯽ مجدد ،شرکت های تجاری ايجاد
نمايد.
 .٢ايجاد شرکت برحسب مصوبه موسس )موسسين( صورت مﯽ پذيرد.
 .٣شرکت مﯽ تواند بعدها به شرکت دارای يک شرکت کننده تبديل شود .در صورت ايجاد شرکت
دارای يک مؤسس پيرامون تأسيس شرکت قرارداد منعقد نمﯽ گردد.
 .۴شرکت از زمان ثبت دولتﯽ آن برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون ،ايحاد شده محسوب
مﯽ شود.
 .۵شرکت بدون مهلت و محدوديت زمانﯽ ايجاد مﯽ شود ،اگر طبﻖ اساسنامه آن مورد ديگری پيش بينﯽ
نشده باشد.
 .۶مصوبه موسس )موسسين( پيرامون ايجاد )تاسيس( شرکت يا صورتجلسۀ مجمع موسس شرکت
مﯽ بايستﯽ شامل مفادی پيرامون تاسيس شرکت ،ترکيب شرکت کنندگان ،مقادير سهام شرکت کنندگان،
تصويب اساسنامه شرکت ،تشﮑيل نهاد اجرايﯽ شرکت و آنﮑه تمامﯽ تصميمات بصورت هم رای اتخاذ
شده اند باشد .مصوبه موسس )موسسين( پيرامون ايجاد )تاسيس( شرکت يا صورتجلسۀ مجمع موسس شرکت
از سوی کليه موسسين به امضا مﯽ رسد.

)اصﻼح ماده  ٨به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٩قرارداد پيرامون تأسيس شرﮐت
 .١افرادی که مايل به تأسيس شرکت هستند )مؤسسين( قرارداد کتبﯽ منعقد مﯽ نمايند .بنا به درخواست
يﮑﯽ از مؤسسين يا اگر طبﻖ قرارداد تأسيس شرکت از طرف مؤسسين حقوق و اختياراتﯽ در قبال امﻼک
بعنوان سرمايه اوليه شرکت سرمايه گذاری خواهند شد ،يا در مواردی که در آيين مدنﯽ پيش بينﯽ شده باشد،
قرارداد پيرامون تأسيس شرکت مﯽ بايستﯽ طﯽ مراحل قانونﯽ سردفتری به ثبت برسد.
 .٢به موجب قرارداد تأسيس شرکت ،مقررات فعاليت مشترک جهت تاسيس شرکت ،شرايط تحويل
اموال خود به شرکت و مشارکت آنان در مديريت آن ،مقررات ارزيابﯽ پولﯽ سپرده های غير نقدی سرمايه
گذاری شده در سرمايه اوليه شرکت و همچنين ترکيب مؤسسين شرکت ،ميزان سرمايه اوليه و سهم هر يک
از مؤسسين ،ترکيب و ميزان سپرده گذاری ها ،مقررات انجام سپرده گذاری در زمان ايجاد شرکت،
جوابگويﯽ مؤسسين در قبال عدم انجام وظايف خود در رابطه با سرمايه گذاری سپرده ها وضع مﯽ شوند.
 .٣تصميمات اتخاذ شده از سوی مؤسسين مربوط به تأسيس شرکت مﯽ بايستﯽ از سوی مؤسسين به
اتفاق آرا و بصورت هم رای پذيرفته شود.
٤

 .۴مؤسسين شرکت در قبال وظايف مربوط به ايجاد شرکت که تا ثبت دولتﯽ آن بوجود خواهد آمد،
جوابگويﯽ مشترک خواهند داشت.

)پاراگراف به موجب قانون مصوب  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن فاقد اعتبار است(
)اصﻼح ماده  ٩به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .١٠اساسنامه شرﮐت
 .١اساسنامه تصويبﯽ از سوی موسسين )شرکت کنندگان( شرکت سند مؤسس شرکت محسوب مﯽ شود.
 .٢مؤسسين مﯽ بايستﯽ مصوبۀ مربوط به تصويب اساسنامه را بطور هم رأی بپذيرند .اساسنامه شرکت
بايستﯽ شامل نﮑات زير باشد:
الف( نام شرکت،
ب( محل استقرار شرکت،
پ( ميزان سرمايه اوليه شرکت ،سهام شرکت کنندگان در آن،
ت( اطﻼعات در باره شرکت کنندگان شرکت ،برای اشخاص حقيقﯽ :شامل تابعيت ،نام ،نام خانوادگﯽ،
مشخصات گذرنامه ،محل سﮑونت يا آدرس ثبتﯽ ،شماره کارت ملﯽ )در صورت وجود( ،برای اشخاص
حقوقﯽ :شامل کشوری که در آن تاسيس شده است ،عنوان کامل )نام تجاری( ،مشخصات ثبت دولتﯽ ،محل
استقرار ،برای جامعه محلﯽ :شامل نام کامل جامعه ،برای کشور :شامل نام کامل کشور ،نام کامل نهاد تام
اﻻختيار.
اساسنامه شرکت مﯽ تواند شامل مفادی که مﻐاير با قانون نباشد باشد ،از جمله:
الف( ترکيب و اختيارات نهادهای مديريت شرکت ،از جمله :مسائلﯽ که جزء اختيارات انحصاری مجمع
عمومﯽ شرکت کنندگان شرکت )منبعد :مجمع عمومﯽ( مﯽ باشند،
ب( مقررات اتخاذ تصميمات از طرف نهادهای مديريت شرکت ،از جمله :مسائلﯽ که تصميمات
مربوطه به اتفاق آرا يا با اکثريت کيفﯽ آراء اتخاذ مﯽ شوند،
پ( اختيارات و وظايف شرکت کنندگان شرکت،
ت( مقررات خروج يﮑﯽ از شرکت کنندگان از شرکت،
ث( مقررات انتقال سهام در سرمايه اوليه شرکت به شخص ديگر،
 .٣بنا به درخواست مميزی دعوت شده از سوی شرکت کنندۀ شرکت يا به درخواست هر شخص دلخواه
ديگر ،شرکت موظف است در مهلت معقول به وی امﮑان آشنايﯽ با قرارداد تأسيس و اساسنامه شرکت به
انضمام تﻐييرات آنها را بدهد .وجه پراختﯽ در ازای ارائه کپﯽ مدارک فوق الذکر از طرف شرکت،
نمﯽ تواند از هزينه مربوط به تهيه آنها بيشتر باشد.
 .۴انجام تﻐييرات در اساسنامه شرکت از سوی مجمع عمومﯽ صورت مﯽ پذيرد.
٥

تﻐييرات انجام شده در اساسنامه شرکت برای اشخاص ثالث پس از ثبت دولتﯽ آنها و در مواردی که در
قانون وضع شده باشد پس از آگاه ساختن نهاد اجرا کننده ثبت دولتﯽ اشخاص حقوقﯽ اعتبار حقوقﯽ بدست
مﯽ آورد.

) .۵اين بند به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن از
درجه اعتبار ساقط است(
)اصﻼح ماده  ١٠به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
)انجام اصﻼحات مورد نظردراين ماده به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه ٢٠١٠/١٢/٢٢
) (١٣٨٩/١٠/٠١شماره  -٢٨٨ن ميسر نمﯽ باشد ،چرا که بند  ۵ماده  ١٠به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه
 (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن از درجه اعتبار ساقط شده است(
فصل ٣
شرﮐت ﮐنندگان شرﮐت
ماده  .١١مؤسس و شرﮐت ﮐنندۀ شرﮐت
 .١اشخاصﯽ که تا زمان ثبت دولتﯽ شرکت قرارداد تأسيس شرکت را منعقد کرده باشند و در صورت
تأسيس شرکت از طرف يک شخص ،شخصﯽ که تصميم ايجاد شرکت را اتخاذ نموده باشد ،مؤسسين شرکت
محسوب مﯽ شوند.
 .٢اشخاصﯽ که پس از ثبت دولتﯽ شرکت حﻖ مالﮑيت در قبال سهام شرکت داشته باشند شرکت
کنندگان در شرکت محسوب مﯽ شوند.
 .٣اشخاص حقوقﯽ و حقيقﯽ ،جمهوری ارمنستان و جوامع آن مﯽ توانند مؤسس يا شريک شرکت
باشند.
نهادهای دولتﯽ و خودگردان محلﯽ نمﯽ توانند مؤسس يا شريک شرکت باشند.
تنها دولت مﯽ تواند بنام جمهوری ارمنستان بعنوان مؤسس يا شرکت کننده شرکت معرفﯽ بشود .در
مورد جوامع از طرف و بنام جامعه فقط رئيس جامعه با موافقت شورای جامعه مﯽ تواند بعنوان مؤسس يا
شرکت کننده شرکت معرفﯽ بشود.
 .۴شرکت کننده شرکت دارای يک مؤسس )شرکت کننده( به موجب اين قانون اختيارات و وظايف
محوله بر مؤسسين )شرکت کنندگان( شرکت را بر عهده مﯽ گيرد .شرکت دارای يک مؤسس )شرکت
کننده( ،نمﯽ تواند شرکت اقتصادی ديگری را که از يک شخص تشﮑيل شده باشد تأسيس يا در اختيار داشته
باشد.
 .۵حﻖ مؤسس بودن يا مشارکت در شرکت فقط طبﻖ قانون مﯽ تواند محدود بشود.
٦

 .۶تعداد شرکت کنندگان شرکت نبايد از  ۴٩نفر تجاوز نمايد .در غير اين صورت آن در طﯽ يک سال
به شرکت سهامﯽ عام يا تعادنﯽ تجاری تجديد سازمان خواهد يافت .اگر در طﯽ مهلت ذکر شده شرکت تجديد
سازمان نيابد يا عدۀ شرکت کنندگان آن به تعداد وضع شده به موجب اين بند کاهش نيابد ،در اين صورت
شرکت تحت انحﻼل قرار خواهد گرفت.
 .٧شخص از زمان ثبت وی در دفتر ثبت شرکت کنندگان شرکت از سوی نهاد اجرا کننده ثبت دولتﯽ
اشخاص حقوقﯽ ،شرکت کنندۀ شرکت محسوب خواهد شد.
مقررات مديريت و تصدی دفتر ثبت شرکت کنندگان شرکت به غير از مقررات مديريت و تصدی دفتر
ثبت شرکت کنندگان شرکت هايﯽ که معرف بانک ،سازمان وامﯽ ،شرکت بيمه ،شرکت سرمايه گذاری و
مدير صندوق سرمايه گذاری مﯽ باشند و بر حسب اسناد حقوقﯽ تنظيمﯽ بانک مرکزی جمهوری ارمنستان
وضع مﯽ شود ،از سوی دولت جمهوری ارمنستان وضع مﯽ گردد.

)اصﻼح ماده  ١١به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه
 (١٣٩٠/٠٣/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -۵۴ن(
ماده  .١٢اختيارات شرﮐت ﮐنندگان شرﮐت
شرکت کنندگان شرکت دارای اختيارات ذيل مﯽ باشند:
الف( حضور در مديريت شرکت برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون يا اساسنامه شرکت،
ب( دريافت اطﻼعات در باره فعاليت و عملﮑرد شرکت،
پ( به مقرر قانون دريافت سود سهام حاصل از فعاليت شرکت مطابﻖ قانون،
ت( واگذاری سهام خود )يا بخشﯽ از آن( به يک يا چند عضو ديگر شرکت يا اشخاص ثالث،
ث( خروج از شرکت در هر زمان دلخواه و صرفنظر از موافقت شرکت کنندگان ديگر،
ج( در صورت انحﻼل شرکت دريافت سهم از اموال باقﯽ مانده شرکت.
شرکت کنندگان شرکت همچنين دارای ديگر اختياراتﯽ که به موجب قانون ،اساسنامه شرکت يا اتخاذ
تصميم هم رای شرکت کنندگان شرکت وضع شده است مﯽ باشند.

)اصﻼح ماده  ١٢به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .١٣وظايف شرﮐت ﮐنندگان شرﮐت
شرکت کنندگان موظفند:
الف( طبﻖ قرارداد تاسيس شرکت يا برحسب مقررات وضع شده به موجب تصميمﯽ که به اتفاق آرای
شرکت کنندگان شرکت اتخاذ شده است در سرمايه اوليه شرکت سرمايه گذاری نمايند،
٧

ب( به غير از موارد وضع شده در قانون ،اطﻼعات شامل اسرار مربوط به فعاليت شرکت را منتشر
ننمايند،
شرکت کنندگان همچنين ديگر وظايفﯽ که برحسب قانون و اساسنامه شرکت وضع مﯽ شوند بر عهده
مﯽ گيرند.

)اصﻼح ماده  ١٣به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .١۴انتقال )واگذاری( سهم شرﮐت ﮐننده در سرمايه اوليه شرﮐت
 .١شرکت کننده مجاز است سهم خود در سرمايه اوليه شرکت )بخشﯽ از آن( را به يک يا چند شرکت
کنندۀ ديگر شرکت بفروشد يا به شﮑلﯽ ديگر واگذار نمايد.
 .٢شرکت کننده مجاز است سهم خود در سرمايه اوليه شرکت را )بخشﯽ از آن( به اشخاص ثالث
واگذار نمايد ،اگر طبﻖ اساسنامه مورد ديگری پيش بينﯽ شده باشد.
 .٣شرکت کنندگان به نسبت سهام خود از حﻖ اولويت خريد سهم شرکت کننده )بخشﯽ از آن( استفاده
مﯽ نمايد )به غير از موارد وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون ورشﮑستگﯽ بانک ها،
سازمان های وامﯽ ،شرکت های سرمايه گذاری و شرکت های بيمه«( .شرکت کننده ای که مايل به فروش
سهم خود )بخشﯽ از آن( است ،موظف است در اين باره کتبا ً با ذکر قيمت و ديگر شرايط فروش به اطﻼع
شرکت برساند .شرکت مراتب را کتبا ً طﯽ نامه سفارشﯽ يا حضوری به اطﻼع ديگر شرکت کنندگان شرکت
مﯽ رساند.
در صورتﯽ که شرکت کنندگان شرکت ظرف مدت يک ماه پس از مطلع شدن يا طﯽ مهلت پيش بينﯽ
شده به موجب اساسنامه شرکت يا برحسب توافﻖ شرکت کنندگان آن از حﻖ اولويت خريد استفاده ننمايند )به
غير از موارد وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون ورشﮑستگﯽ بانک ها و
سازمان های وامﯽ«( ،سهم شرکت کننده مﯽ تواند با همان شرايط و نه کمتر از همان قيمت پيشنهاد شده به
شرکت کنندگان آن به اشخاص ثالث واگذار گردد.
 .۴برحسب اساسنامه شرکت ،حﻖ اولويت شرکت در بدست آوردن سهم شرکت کننده شرکت )بخشﯽ از
آن( به موجب بند  ٣اين ماده ،مﯽ تواند در صورتﯽ که ديگر شرکت کنندگان شرکت از حﻖ اولويت خود در
خريد سهم استفاده نﮑرده باشند ،پيش بينﯽ شود.
 .۵در صورت فروش سهم با نقض حﻖ اولويت خريد که به موجب اين قانون پيش بينﯽ شده است ،هر
شرکت کننده دلخواه شرکت و )يا( شرکت؛ اگر طبﻖ اساسنامه شرکت حﻖ اولويت شرکت پيش بينﯽ شده
باشد ،مجاز خواهد بود در طﯽ شش ماه از زمانﯽ که در باره نقض فوق الذکر مطلع شده است يا موظف به
مطلع شدن از آن بوده است از طريﻖ مراجع قضايﯽ درخواست بﯽ اعتبار شناختن معامله مذکور را بنمايد.
 .۶اعطای حﻖ اولويت خريد سهم که به موجب اين قانون پيش بينﯽ شده است مجاز نمﯽ باشد.
٨

)اصﻼح ماده  ١۴به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٣/٠٢/٠٨) ٢٠٠۴/٠۴/٢٧شماره  -۶٨ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .١۵قرارداد واگذاری سهم
 .١واگذاری سهم مﯽ بايستﯽ کتبا ً و به شﮑل يک قرارداد واضح و روشن انجام شود ،اگر به موجب آيين
مدنﯽ جمهوری ارمنستان يا اساسنامه شرکت الزام به تاييد و ثبت سردفتری پيش بينﯽ نشده باشد.
 .٢عدم رعايت شﮑل قراردادی واگذاری سهم که بر حسب اين ماده و اساسنامه شرکت وضع شده است،
موجب بﯽ اعتبار شناخته شدن آن خواهد شد.
 .٣پيرامون واگذاری سهم به انضمام ارائه مدارک دال بر اثبات واگذاری مﯽ بايستﯽ کتبا ً به اطﻼع

شرکت رسانده شود) .جمله دوم به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره
 -۴۵۵ن از درجه اعتبار ساقط گرديده است( .اختيارات و وظايفﯽ که تا واگذاری آن بوجود آمده است به
شخصﯽ که سهم را بدست آورده است منتقل مﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ١۵به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .١۶انتقال سهم شرﮐت ﮐننده شرﮐت در سرمايه اوليه شرﮐت به وارثين يا جانشين قانونﯽ آن
 .١سهام سرمايه اوليه شرکت به وارثين شرکت کنندگان شهروند و جانشينان قانونﯽ اشخاص حقوقﯽ
شرکت منتقل مﯽ شود ،اگر برحسب اساسنامه شرکت پيش بينﯽ نشده باشد که چنين انتقالﯽ فقط با موافقت
بقيه شرکت کنندگان شرکت مجاز خواهد بود .عدم موافقت شرکت کنندگان شرکت در انتقال سهم برحسب
اين قانون و مقررات و شرايط پيش بينﯽ شده به موجب اساسنامه شرکت ،منجر به انجام وظيفه شرکت در
پرداخت يا جبران ارزش آن به وارثين )جانشينان قانونﯽ( شرکت کننده بر حسب مقررات پيش بينﯽ شده به
موجب بند  ١ماده  ٢٣اين قانون خواهد شد.
 .٢در مواردی که لزوم کسب موافقت شرکت کنندگان شرکت جهت انتقال سهم شرکت کننده شرکت در
سرمايه اوليه به وارثين يا جانشينان قانونﯽ اشخاص حقوقﯽ برحسب اساسنامه شرکت پيش بينﯽ شده باشد،
اگر در طﯽ  ٣٠روز يا مهلتﯽ که در اساسنامه تعيين شده است پس از مراجعه به شرکت کنندگان شرکت از
آنان موافقت کتبﯽ دريافت شده باشد يا از هيﭻ يک از شرکت کنندگان شرکت کتبا ً جواب رد دريافت نشده
باشد ،در اين صورت انتقال سهم انجام شده محسوب خواهد شد.

)اصﻼح ماده  ١۶به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .١٧به وثيقه گذاشتن سهم سرمايه اوليه شرﮐت

٩

 .١شرکت کننده شرکت مجاز است سهام خود در سرمايه اوليه شرکت )بخشﯽ از آن( را به وثيقه
بگذارد ،اگر اين عمل طبﻖ اساسنامه شرکت ممنوع نباشد.
 .٢طبﻖ مقررات وضع شده به موجب ماده  ٢٠اين قانون ،ضبط و مصادره شامل حال سهم )بخشﯽ از
آن( به وثيقه گذاشته شده از سوی شرکت کننده شرکت مﯽ شود.
 .٣سهم عضو شرکت تا پرداخت کامل آن فقط بخش پرداخت شدۀ آن مﯽ تواند به وثيقه گذاشته شود.
 .۴حﻖ و حقوق وثيقه در قبال سهم عضو شرکت متﮑﯽ بر پايه و اساس پيش بينﯽ شده به موجب فصل
 ١۴ ١آيين مدنﯽ جمهوری ارمنستان بوقوع مﯽ پيوندد .حﻖ و حقوق وثيقه در قبال سهم شرکت کننده شرکت
برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون جمهوری ارمنستان »پيرامون ثبت حقوق تامين شده در قبال

اموال منقول« به ثبت مﯽ رسد) .جمله به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه (١٣٩٣/٠٩/٢۶) ٢٠١۴/١٢/١٧
شماره  -٢٧٠ن حذف شده است(.

)اصﻼح ماده  ١٧به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٩٣/٠٩/٢۶) ٢٠١۴/١٢/١٧شماره  -٢٧٠ن(
ماده  .١٨بدست آوردن سهم در سرمايه اوليه از سوی شرﮐت
 -١شرکت فقط طبﻖ موارد وضع شده به موجب اين قانون مجاز است از سرمايه اوليه خود سهام
)بخشﯽ از آنها( بدست آورد.
 .٢اگر طبﻖ اساسنامه شرکت واگذاری سهم )بخشﯽ از آن( شرکت کننده به اشخاص ثالث ميسر نباشد و
از طرفﯽ ديگر شرکت کنندگان شرکت از خريد آن خودداری نمايند ،در اين صورت شرکت موظف است بنا
به درخواست شرکت کننده سهم وی را بدست آورد.
سهم پس از ارائه درخواست از سوی شرکت کننده به شرکت در خصوص کسب آن يا پس از معتبر
شناخته شدن حﮑم دادگاه مبنﯽ بر اخراج وی از شرکت يا دريافت پاسخ منفﯽ از طرف يﮑﯽ از شرکت
کنندگان شرکت مبنﯽ بر انتقال سهم به وارثين )جانشينان قانونﯽ( وی يا در ارتباط با تقسيم آن ميان شرکای
شخص حقوقﯽ منحل شده که در شرکت شراکت داشته اند و همچنين در صورت پرداخت ارزش سهم
)بخشﯽ از آن( از سوی شرکت بنا به درخواست طلبﮑاران شرکت کنندگان آن ،به شرکت منتقل مﯽ شود.
 .٣شرکت موظف است برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  ١ماده  ٢٣اين قانون ارزش سهم
)بخشﯽ از آن( را به شرکت کننده پرداخت نمايد.
ماده  .١٩سهام متعﻠق به شرﮐت
 .١سهام متعلﻖ به شرکت در تعيين نتايج آراء در موقع اتخاذ تصميم از سوی مجمع عمومﯽ و همچنين
در موقع تقسيم اموال در صورت انحﻼل شرکت در نظر گرفته نمﯽ شود.
١٠

 .٢سهم متعلﻖ به شرکت کنندۀ شرکت طﯽ يک سال پس از انتقال به شرکت ،بنا به تصميم هم رأی
مجمع عمومﯽ مﯽ بايستﯽ بين کليه شرکت کنندگان شرکت به نسبت سهام آنان يا بين يک يا چند شرکت کنندۀ
شرکت يا اگر طبﻖ اساسنامه ممنوع نباشد ،بين اشخاص ثالث تقسيم بشود و بطور کامل پرداخت شود .بخش
تقسيم نشدۀ سهام مﯽ بايستﯽ از طريﻖ کاهش سرمايه اوليه شرکت بازپرداخت گردد.
ماده  .٢٠ضبط يا مصادره سهم شرﮐت ﮐننده شرﮐت در سرمايه اوليه
 .١بنا به درخواست طلبﮑاران مﯽ توان در قبال بدهﯽ های شرکت کننده شرکت و بر اساس حﮑم دادگاه
فقط برای بازپرداخت بدهﯽ های شرکت کننده مورد نظر سهم وی را در صورتﯽ که اموال آن کفايت ننمايد،
مصادره نمود.
 .٢شرکت جهت پرداخت ارزش سهم چنين سهامداری به طلبﮑاران وی به ديگر سهامداران شرکت
پيشنهاد خريد سهم مذکور را مﯽ نمايد.
اگر سهامداران در طﯽ مدت يک ماه از حﻖ خود در خريد سهم استفاده نمﯽ نمايند ،در اين صورت
شرکت مجاز است سهم مذکور را بدست آورده و ارزش سهم را به طلبﮑاران شرکت کننده پرداخت نمايد.
اگر شرکت در طﯽ مدت يک ماه از حﻖ خريد سهم سهامدار استفاده نمﯽ نمايد ،در اين صورت مصادره
سهم بوسيله فروش آن در مزايده های عمومﯽ سهام انجام مﯽ پذيرد.
 .٣در صورت عدم فروش سهم مورد نظر در طﯽ مزايده های عمومﯽ ،اموالﯽ متناسب با سهم مذکور
در سرمايه اوليه شرکت جهت ضبط و مصادره مجزا خواهد شد.
 .۴سهم شرکت کننده شرکت فقط در موارد پيش بينﯽ شده در قانون مﯽ تواند مصادره شود.
مصادره سهم شرکت کننده شرکت طبﻖ مقررات وضع شده به موجب بند  ٢اين ماده انجام مﯽ پذيرد.
اگر ارزش سهم مشمول مصادره شرکت کننده شرکت طبﻖ مقررات وضع شده به موجب بند  ٢اين ماده
به شرکت يا شرکت کنندگان آن بفروش نرسد ،در اين صورت حﻖ مالﮑيت اين سهم به جمهوری ارمنستان
تعلﻖ خواهد يافت.
 .۵مصادره تمامﯽ سهم سهامدار در اموال شرکت يا مصادره کامل سهم به معنای پايان مشارکت وی در
شرکت خواهد بود.
ماده  .٢١خارج شدن شرﮐت ﮐننده از شرﮐت
شرکت کننده شرکت مجاز است در هر زمان دلخواه صرفنظر از موافقت شرکت يا سهامداران آن ،از
شرکت خارج شود.
محاسبات مربوط به خارج شدن سهامدار از شرکت برحسب مقررات وضع شده به موجب بند  ١ماده
 ٢٣اين قانون انجام مﯽ پذيرد.
١١

ماده  .٢٢اخراج شرﮐت ﮐننده از شرﮐت
 .١شرکت کننده )شرکت کنندگان( شرکت که از نظر پولﯽ حداقل مديريت  ١٠درصد از سهام شرکت
را در اختيار داشته باشد مجاز است )مجازند( از طريﻖ قضايﯽ درخواست اخراج سهامداری را که با
عملﮑرد خود يا عدم فعاليت موجب ايجاد اشﮑال در فعاليت عادی شرکت مﯽ شود ،بنمايد.
 .٢سهم شرکت کننده اخراجﯽ به شرکت منتقل مﯽ شود .شرکت موظف است ارزش سهم را که برحسب
مقررات وضع شده به موجب بند  ١ماده  ٢٣اين قانون تعيين مﯽ شود به سهامدار اخراجﯽ پرداخت نمايد.
ماده  .٢٣محاسبات مربوط به خارج شدن يا اخراج سهامدار
 .١از زمان ارائه درخواستنامه خارج شدن از شرکت از سوی شرکت کننده ،سهم آن به شرکت منتقل
مﯽ شود .شرکت موظف است در طﯽ شش ماه پس از ارائه درخواستنامه خارج شدن از شرکت ،ارزش
سهم را )در صورت عدم پرداخت کامل سپرده وی در سرمايه اوليه ،سهم متناسب با قسم پرداخت شده( که
بر اساس حسابدهﯽ های حسابداری آخرين دوره زمانﯽ حسابدهﯽ شرکت در موقع ارائه درخواستنامه تعيين
مﯽ شود ،به سهامدار پرداخت نمايد.
بنا به تصميم مجمع عمومﯽ و با موافقت سهامداری که از شرکت خارج مﯽ شود ،مﯽ توان اموالﯽ را
متناسب با ارزش سهم وی در اختيار گذاشته شود.
شرکت حﻖ استفاده از اموالﯽ را که شرکت کنندۀ خارج شده از شرکت بعنوان سپرده سرمايه گذاری
نموده است تا انقضای مهلت حﻖ استفاده از آن حفظ مﯽ نمايد ،اگر طبﻖ قرارداد تأسيس شرکت يا برحسب
اساسنامه مورد ديگری پيش بينﯽ نشده باشد.
 .٢اگر در سرمايه اوليه شرکت بعنوان سپرده حقوق استفاده از اموال سرمايه گذاری شده باشد ،در اين
صورت شرکت حﻖ و حقوق استفاده از اموال را تا انقضای مهلت حﻖ استفاده از اموال حفظ خواهد کرد،
اگر طبﻖ قرارداد تأسيس شرکت يا اساسنامه مورد ديگری پيش بينﯽ نشده باشد.
ماده  .٢۴تقسيم سود بين شرﮐت ﮐنندگان شرﮐت
 .١شرکت مجاز است سالﯽ يﮑبار سود حاصل را بين شرکت کنندگان شرکت تقسيم نمايد .اتخاذ تصميم
پيرامون تقسيم سود از سوی مجمع عمومﯽ انجام مﯽ پذيرد.
 .٢سود به نسبت مقادير سهام شرکت کنندگان شرکت در سرمايه اوليه تقسيم مﯽ شود.
 .٣مقررات و ويژگﯽ های تقسيم سود بين شرکت کنندگان در بانک ها به موجب قانون جمهوری
ارمنستان »پيرامون بانک ها و فعاليت بانﮑﯽ« وضع مﯽ شود.

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

١٢

ماده  .٢۵محدوديت های تقسيم سود بين شرﮐت ﮐنندگان شرﮐت
شرکت مجاز نيست پيرامون تقسيم سود بين شرکت کنندگان شرکت و يا پرداخت سود به آنان در
صورتﯽ که تا آن بر حسب موارد زير در باره تقسيم آن تصميم اتخاذ شده است ،اتخاذ تصميم نمايد:
الف( تا پرداخت کامل سرمايه اوليه شرکت،
ب( اگر در زمان اتخاذ تصميم ارزش دارايﯽ های خالص شرکت از سرمايه اوليه و صندوق ذخيرۀ آن
کمتر بوده يا در نتيجه اتخاذ چنين تصميمﯽ از مقدار مذکور کمتر خواهد شد،
پ( در موارد پيش بينﯽ شده بر حسب قانون.
ماده  .٢۶صندوق ذخيره و ديگر صندوق های شرﮐت
شرکت مﯽ تواند برحسب مقررات و مقادير پيش بينﯽ شده به موجب اساسنامه خود صندوق ذخيره يا
صندوق های ديگر ايجاد نمايد.
ماده  .٢٧صدور اوراق بهادار از سوی شرﮐت
شرکت مجاز است برحسب مقررات وضع شده به موجب قانون به غير از اوراق سهام مبادرت به
صدور اوراق بهادار بنمايد.
فصل ۴
سرمايه اوليه شرﮐت
ماده  .٢٨سرمايه اوليه شرﮐت .سهام در سرمايه اوليه شرﮐت
 .١سرمايه اوليه شرکت از ارزش سپرده های شرکت کنندگان آن تشﮑيل مﯽ شود.
سرمايه اوليه حداقل مقدار اموال شرکت جهت تضمين منافع طلبﮑاران را تعيين مﯽ نمايد .مقدار حداقل
سرمايه اوليه تعيين نمﯽ شود .در موارد مجزا بسته به زمينۀ فعاليت شرکت برحسب قانون و اسناد حقوقﯽ
مﯽ تواند حداقل سرمايه اوليه وضع شود.
 .٢ارزش اسمﯽ سرمايه اوليه و سپرده های شرکت کنندگان شرکت بر حسب پول تعيين مﯽ شود.
 .٣مقدار سهم شرکت کنندگان شرکت بر حسب درصد يا به شﮑل قسم ها تعيين مﯽ شود .مقدار سهم
شرکت کنندۀ شرکت مﯽ بايستﯽ مطابﻖ با نسبت ارزش اسمﯽ سهم آن و سرمايه اوليه شرکت باشد.
 .۴مقدار سهم شرکت کنندۀ شرکت مﯽ تواند برحسب اساسنامه شرکت محدود شود .طبﻖ اساسنامه
امﮑان تﻐيير رابطه متقابل سهام سهامداران شرکت مﯽ تواند محدود شود .مفاد ذکر شده مﯽ تواند برحسب
اساسنامه شرکت پيش بينﯽ و يا در موقع ايجاد آن و همچنين بنا به اتخاذ تصميم هم رای مجمع عمومﯽ از
اساسنامه شرکت حذف بشود.
١٣

)اصﻼح ماده  ٢٨به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٧/١٠/٠۶) ٢٠٠٨/١٢/٢۶شماره  -۴٢ن(
ماده  .٢٩سپردهها در سرمايه اوليه شرﮐت
 .١در سرمايه اوليه شرکت بعنوان سپرده مﯽتوان پول نقد ،اوراق بهادار ،اموال يا حقوق مالﯽ ديگر و
همچنين ديگر حقوق دارای ارزش پولﯽ سرمايه گذاری بشود.
 .٢ارزيابﯽ پولﯽ سپردههای غير نقدی از طرف مؤسسين )شرکت کنندگان( يا اشخاص ثالث پذيرفته
شده در شرکت از سوی مجمع عمومﯽ بطور هم رای تأييد مﯽ شود .اگر ارزش اسمﯽ سهم غير نقدی مورد
پرداخت شرکت کنندۀ شرکت در موقع ارائه اسناد و مدارک جهت ثبت دولتﯽ شرکت بيشر از  ۵٠٠برابر
حداقل حقوق وضع شده باشد )بزرگ شدن ارزش اسمﯽ( ،در اين صورت چنين سپرده ای مﯽ بايستﯽ از
طرف ارزياب مستقل مورد ارزيابﯽ قرار گيرد.
طبﻖ اساسنامه نوع اموالﯽ را که نمﯽ توان بعنوان سپرده در سرمايه اوليه سرمايه گذاری شوند
مﯽ تواند پيش بينﯽ شود.
 .٣در مواردی که در آن حﻖ استفاده از اموال شرکت تا انقضای مهلتﯽ که اموال مذکور با حﻖ استفاده
از آن بعنوان سرمايه گذاری سپرده در سرمايه اوليه به شرکت منتقل شده است متوقف شده باشد ،شرکت
کننده ای که اموال مذکور را به شرکت سپرده است موظف است بنا به درخواست شرکت جبران پولﯽ که
برابر با بقيه مهلت حﻖ استفاده از اموال و پرداخت هزينه جهت استفاده از اموال مشابه با همان شرايط
مﯽ باشد بنمايد .طبﻖ قرارداد تأسيس شرکت يا بر حسب اساسنامه شرکت مﯽ تواند مقررات ديگری جهت
جبران پولﯽ وضع شود .جبران پولﯽ مﯽ بايستﯽ در يک مهلت معقول پس از ارائه درخواست به صورت
يﮑبار انجام پذيرد ،اگر بنا به تصميم مجمع عمومﯽ نحوه جبران ديگری در نظر گرفته نشده باشد .چنين
تصميمﯽ از طرف مجمع عمومﯽ بدون در نظر گرفتن رای آن شرکت کنندگانﯽ که مهلت حﻖ استفاده از
اموالﯽ که بعنوان سرمايه به شرکت سپرده شده است و زودتر از موعد پايان يافته است ،اتخاذ مﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ٢٩به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٣٠مقررات انجام سرمايه گذاری ها در سرمايه اوليه شرﮐت
هر مؤسس شرکت موظف است سپرده خود را بطور کامل در مهلت های تعيين شده در قرارداد مؤسس
که نبايد بيشتر از يک سال پس از ثبت دولتﯽ شرکت باشد ،در سرمايه اوليه شرکت سرمايه گذاری نمايد.
ارزش اسمﯽ سرمايه هر کدام از مؤسسين نبايستﯽ از ارزش اسمﯽ سهم آن کمتر باشد .ارزش اسمﯽ سپرده
هر يک از موسسين نبايد از ارزش اسمﯽ سهم وی کمتر باشد.

١٤

مبرا شدن از انجام وظيفه سرمايه گذاری سپرده از سوی موسس از جمله با احتساب مطالبات وی در
قبال شرکت مجاز نمﯽ باشد.

)پاراگراف به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن از
درجه اعتبار ساقط است(.

)اصﻼح ماده  ٣٠به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٣١افزايش سرمايه اوليه شرﮐت
 .١افزايش سرمايه اوليه شرکت فقط پس از پرداخت کامل آن مقدور خواهد بود.
 .٢سرمايه اوليه شرکت مﯽ تواند به حساب اموال شرکت يا سپرده های مﮑمل شرکت کنندگان يا اگر
طبﻖ اساسنامه ممنوع نباشد به حساب سپرده های اشخاص ثالث افزايش يابد.
ماده  .٣٢افزايش سرمايه اوليه شرﮐت به حساب اموال آن
 .١افزايش سرمايه اوليه شرکت به حساب اموال آن طبﻖ تصميم مجمع عمومﯽ که حداقل با دو سوم کل
آرای شرکت کنندگان شرکت به تصويب رسيده باشد انجام مﯽ پذيرد ،اگر طبﻖ اساسنامه شرکت جهت اتخاذ
چنين تصميمﯽ اخذ آرای بيشتری پيش بينﯽ نشده باشد.
 .٢درصورت افزايش سرمايه اوليه شرکت به حساب اموال آن ،شرکت نيز متناسبا ً ارزش اسمﯽ سهام
شرکت کنندگان را بدون تﻐيير مقدار آن افزايش مﯽ دهد.

)اصﻼح ماده  ٣٢به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .٣٣افزايش سرمايه اوليه شرﮐت به حساب سپرده های مکمل شرﮐت ﮐنندگان آن و سپرده های
اشخاص ثالث پذيرفته شده در شرﮐت
 .١مجمع عمومﯽ حداقل با دو سوم آرای شرکت کنندگان شرکت مﯽ تواند تصميم مربوط به افزايش
سرمايه اوليه شرکت را از طريﻖ سرمايه گذاری سپرده های مﮑمل شرکت کنندگان به تصويب برساند ،اگر
جهت اتخاذ چنين تصميمﯽ طبﻖ اساسنامه شرکت اخذ آرای بيشتری پيش بينﯽ نشده باشد .بر حسب تصميم
مذکور مﯽ بايستﯽ ارزش کلﯽ سپرده های مﮑمل و همچنين برای کليه شرکت کنندگان نسبت مشترک بين
ارزش سپرده مﮑمل و آن وجهﯽ که بوسيله آن ارزش اسمﯽ سهم آنها را افزايش مﯽ دهد ،تعيين بشوند.
نسبت مذکور نمﯽ تواند از يک و نسبت دارايﯽ های خالص و سرمايه اوليه شرکت بزرگ باشد.
سپرده های مﮑمل در طﯽ يک سال پس از اتخاذ تصميم مربوطه و در صورتﯽ که طبﻖ اساسنامه يا
تصميم گيری مجمع عمومﯽ مهلت کوتاه تری در نظر گرفته نشده باشد ،سرمايه گذاری مﯽ شوند.
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مجمع عمومﯽ حداکثر تا يک ماه پس از مهلت سرمايه گذاری سپرده های مﮑمل مﯽ بايستﯽ مصوبه ای
پيرامون نتايج سرمايه گذاری سپرده های مﮑمل و انجام تﻐييرات در اساسنامه شرکت در ارتباط با افزايش
سرمايه اوليه شرکت و افزايش ارزش های اسمﯽ سهام شرکت کنندگانﯽ که سرمايه گذاری های مﮑمل انجام
داده اند و در صورت لزوم نيز در رابطه با تﻐيير مقدار سهام شرکت کنندگان شرکت به تصويب برساند.
ارزش اسمﯽ سهم هر يک از شرکت کنندگانﯽ که اقدام به سرمايه گذاری سپرده مﮑمل نموده است ،مطابﻖ با
نسبت مندرج در پاراگراف اول اين بند افزايش مﯽ يابد.
اسناد مربوط به انجام تﻐييرات پيش بينﯽ شده به موجب اين بند در اساسنامه شرکت و همچنين مدارک
تأييد کننده سرمايه گذاری سپرده های مﮑمل مﯽ بايستﯽ در طﯽ يک ماه پس از تصويب نتايج سرمايه گذاری
سپرده های مﮑمل و انجام تﻐييرات مربوطه در اساسنامه شرکت ،به نهاد ثبت کننده اشخاص حقوقﯽ ارائه
شوند.

)اين قسمت به موجب قانون اصﻼحﯽ مصوب  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن از
درجه اعتبار ساقط است(
 .٢بر اساس درخواستنامه شرکت کننده شرکت مجمع عمومﯽ مﯽ تواند در خصوص افزايش سرمايه
اوليه شرکت از طريﻖ سرمايه گذاری سپرده مﮑمل از طرف شرکت کننده مذکور اتخاذ تصميم نمايد .تصميم
مربوط به اين موضوع مﯽ بايستﯽ از سوی کليه شرکت کنندگان شرکت بطور هم رای اتخاذ گردد .در
درخواستنامه شرکت کننده مﯽ بايستﯽ ميزان و ترکيب سپرده مورد سرمايه گذاری ،مقررات و مهلت های
سرمايه گذاری و همچنين مقدار سهمﯽ که وی در سرمايه اوليه شرکت خواهد داشت قيد شوند .در
درخواستنامه مﯽ تواند شرايط ديگر سرمايه گذاری پيش بينﯽ شود.
همزمان با تصويب مصوبه افزايش سرمايه اوليه شرکت که بر اساس درخواستنامه انجام سرمايه گذاری
مﮑمل شرکت کننده شرکت صورت گرفته است ،مﯽ بايستﯽ پيرامون انجام تﻐييرات در اساسنامه شرکت در
ارتباط با مقدار سرمايه اوليه شرکت و افزايش ارزش اسمﯽ سهم شرکت کننده )شرکت کنندگان( شرکت و
در صورت لزوم نيز پيرامون انجام تﻐييرات در ارتباط با تﻐيير مقدار سهام شرکت کنندگان شرکت اتخاذ
تصميم شود .ارزش اسمﯽ سهم شرکت کننده شرکت که درخواستنامه انجام سرمايه گذاری مﮑمل ارائه نموده
است ،برابر با مقدار وجه سپرده مﮑمل يا کمتر از آن اضافه مﯽ شود.
مجمع عمومﯽ بر اساس درخواست نامه شخص ثالث و مطابﻖ با مقررات مندرج در قسمت اول اين بند
مﯽ تواند در خصوص افزايش سرمايه اوليه شرکت از طريﻖ قبول عضويت وی در شرکت تصميم اتخاذ
نمايد ،اگر اين عمل طبﻖ اساسنامه شرکت ممنوع نباشد.

)اصﻼح ماده  ٣٣به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
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ماده  .٣۴ﮐاهش سرمايه اوليه شرﮐت
 .١شرکت مجاز است و همچنين در موارد وضع شده به موجب اين قانون موظف است سرمايه اوليه
خود را کاهش دهد.
کاهش سرمايه اوليه شرکت مﯽ تواند از طريﻖ کاهش ارزش های اسمﯽ سهام شرکت کنندگان شرکت و
)يا( بازپرداخت سهام متعلﻖ به شرکت انجام پذيرد.
شرکت مجاز نيست سرمايه اوليه خود را به اندازه ای کاهش دهد که در نتيجه آن مقدار آن از حداقل
سرمايه اوليه تعيين شده در اين قانون کمتر شود.
کاهش سرمايه اوليه شرکت فقط از طريﻖ کاهش ارزش اسمﯽ سهام شرکت کنندگان شرکت مﯽ بايستﯽ
با حفظ مقادير سهام شرکت کنندگان شرکت انجام پذيرد.
 .٢در صورت عدم پرداخت کامل سرمايه اوليه در طﯽ يک سال پس از ثبت دولتﯽ شرکت ،شرکت
موظف است يا کاهش سرمايه اوليه خود تا مقدار پرداخت واقعﯽ از سرمايه اعﻼم نمايد و طبﻖ اين قانون
کاهش سرمايه اوليه به ثبت برساند ،يا اينﮑه پيرامون انحﻼل شرکت اتخاذ تصميم نمايد.
 .٣اگر پس از پايان سال دوم يا پايان هر سال مالﯽ بعدی ارزش دارايﯽ های خالص شرکت از سرمايه
اوليه کمتر باشد ،در اين صورت شرکت موظف است در باره کاهش سرمايه اوليه خود اعﻼم نمايد و طبﻖ
مقررات وضع شده کاهش آن را به ثبت برساند .اگر ارزش دارايﯽ های ذکر شدۀ شرکت رقم منفﯽ تشﮑيل
بدهد ،در اين صورت شرکت مشمول انحﻼل خواهد بود.
 .۴شرکت در طﯽ  ٣٠روز پس از اتخاذ تصميم پيرامون کاهش سرمايه اوليه شرکت ،موظف است
پيرامون کاهش سرمايه اوليه و مقدار جديد آن کتبا ً به اطﻼع تمامﯽ طلبﮑاران شرکت برساند و در اين باره
نيز اطﻼعيه هايﯽ در سايت اينترنتﯽ و رسمﯽ اطﻼعيه های عمومﯽ جمهوری ارمنستان به آدرس:
 http://www.azdarar.amمنتشر نمايد .طلبﮑاران شرکت مجازند در طﯽ  ٣٠روز پس از دريافت
اطﻼعيه کتبﯽ خواستار توقف يا انجام زودتر از موعد تعهدات خود در قبال شرکت و همچنين جبران
خسارات خود بشوند.
ثبت تﻐييرات اساسنامه ها در ارتباط با کاهش سرمايه اوليه پس از پايان  ۶٠روز از زمان اتخاذ تصميم
پيرامون انجام تﻐييرات مذکور و مطابﻖ با قسمت اول اين بند در صورت برآوردن کليه مطالبات موجود
طلبﮑاران انجام مﯽ پذيرد.
 .۵اگر در موارد پيش بينﯽ شده به موجب بند  ٣اين ماده شرکت در طﯽ مدت يک ماه در خصوص
کاهش سرمايه اوليه خود يا در خصوص انحﻼل شرکت اتخاذ تصميم ننمايد ،در اين صورت طلبﮑاران آن
مجاز خواهند بود که از شرکت خواستار توقف يا انجام زودرس تعهدات يا جبران خساراتﯽ که بر آنان

موجب شده است شوند) .جمله به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره
 -۴۵۵ن از درجه اعتبار ساقط است( .پس از انقضای مهلت ذکر شده در اين بند در مجمع عمومﯽ شرکت
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کنندگان شرکت به غير از موارد کاهش سرمايه اوليه يا انحﻼل مشروط بر بند  ٣اين ماده نمﯽ تواند مسائل
ديگری مورد بررسﯽ قرار گيرد.

)اصﻼح ماده  ٣۴به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن ،قانون اصﻼحﯽ مورخه
 (١٣٩٠/٠٣/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -١٣۶ن(
فصل ۵
مديريت شرﮐت
ماده  .٣۵نهادهای شرﮐت
 .١مجمع عمومﯽ نهاد عالﯽ شرکت محسوب مﯽ شود .مجمع عمومﯽ مﯽ تواند به صورت دوره ای يا
به صورت فوق العاده تشﮑيل شود .شرکت کنندگان شرکت مجاز به حضور در مجمع عمومﯽ و شرکت در
بررسﯽ مسائل و موضوعات دستور جلسه و رای دادن در موقع اتخاذ تصميمات مﯽ باشند.
مفادی که به موجب قرارداد تاسيس شرکت يا اساسنامه شرکت يا از سوی نهادهای شرکت حقوق و
اختيارات شرکت کنندگان را که به موجب اين بند وضع شده است محدود خواهند ساخت ،از درجه اعتبار
ساقط خواهند بود.
هر شرکت کننده در شرکت مطابﻖ با سهم خود در سرمايه اوليه شرکت از تعدادی آرا در مجمع عمومﯽ
برخوردار خواهد بود.
 .٢طبﻖ اساسنامه مﯽ تواند تشﮑيل هيئت مديره پيش بينﯽ شود.
صﻼحيت های هيئت مديره برحسب اساسنامه شرکت و مطابﻖ با اين قانون وضع مﯽ شوند.
مقررات تشﮑيل و فعاليت هيئت مديره ،توقف اختيارات اعضای آن ،صﻼحيت های رئيس هيئت مديره
به موجب اساسنامه شرکت وضع مﯽ شود.
بر حسب مصوبه مجمع عمومﯽ ،اعضای هيئت مديره در طﯽ انجام وظايف خود مﯽ توانند به دريافت
پاداش نائل شوند و )يا( هزينه های مربوط به انجام وظايف مذکور جبران شوند .پاداش ها و مقادير جبران
هزينه ها بنا به اتخاذ تصميم مجمع عمومﯽ وضع مﯽ شوند.
 .٣آن اعضای هيئت مديره که جزء شرکت کنندگان شرکت محسوب نمﯽ شوند و شخص اجرا کننده
عملﮑردهای نهاد اجرائﯽ شرکت مﯽ توانند با حﻖ رای مشورتﯽ در مجمع عمومﯽ شرکت داشته باشند.
 .۴انتقال حﻖ رای مشورتﯽ از سوی عضو هيئت مديره شرکت به اشخاض ديگر از جمله به عضو
ديگر هيئت مديره مجاز نمﯽ باشد.
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 .۵مديريت فعاليت جاری شرکت از سوی نهاد اجرائﯽ شرکت انجام مﯽ پذيرد .نهاد اجرائﯽ شرکت به
مجمع عمومﯽ و هيئت مديره شرکت ،چنانچه ايجاد هيئت مديره شرکت برحسب اساسنامه پيش بينﯽ شده
باشد ،حسابدهﯽ ارائه مﯽ کند.
 .۶ايجاد کميسيون بازرسﯽ در شرکتﯽ که بيش از بيست شرکت کننده داشته باشد ،الزامﯽ است.
شخصﯽ که بعنوان شرکت کننده شرکت بشمار نرود نيز مﯽ تواند عضو کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت
باشد .در شرکت هايﯽ که تعداد بيست و کمتر از بيست شرکت کننده داشته باشند ،برحسب اساسنامه مﯽ توان
عدم ايجاد کميسيون بازرسﯽ )عدم انتخاب بازرس( شرکت پيش بينﯽ نمود.
عملﮑردهای کميسيون بازرسﯽ شرکت ،اگر آن به موحب اساسنامه شرکت پيش بينﯽ شده باشد مﯽ تواند
توسط مميزی که به تأييد مجمع عمومﯽ رسيده باشد و از نظر منافع اموالﯽ ارتباطﯽ با شرکت ،اعضای
هيئت مديره شرکت ،شخص اجرا کننده عملﮑردهای نهاد اجرايﯽ شرکت و شرکت کنندگان شرکت نداشته
باشد ،اجرا شود.
 .٧عضو هيئت مديره شرکت و عضو نهاد اجرائﯽ شرکت نمﯽ توانند عضو کميسيون بازرسﯽ
)بازرس( شرکت باشند.

)اصﻼح ماده  ٣۵به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٣۶صﻼحيت های مجمع عمومﯽ

) .١اين بند به موجب قانون مصوب  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن از درجه اعتبار
ساقط است(
 .٢اختيارات انحصاری مجمع عمومﯽ عبارتند از:
الف( تعيين جهات اصلﯽ فعاليت شرکت و همچنين مسائل مربوط به تأسيس سازمان ها يا شرکت در
آنها،
ب( تﻐيير اساسنامه و مقدار سرمايه اوليه شرکت،
پ( تشﮑيل نهادهای اجرايﯽ شرکت و توقف زودرس اختيارات آنان و همچنين مسائل مربوط به
واگذاری اختيارات نهاد اجرايﯽ شرکت به سازمان تجاری يا مؤسسه دار شخصﯽ )منبعد :مدير(،
ت( انتخاب کميسيون بازرسﯽ )بازرس( و توقف زودتر از موعد اختيارات آن،
ث( تصويب گزارشات حسابدهﯽ ها و ترازنامه ساﻻنه،
ج( اتخاذ تصميم پيرامون تقسيم سود شرکت بين شرکت کنندگان شرکت،
چ( پذيرش )تصويب( اسناد تنظيم کننده عملﮑرد داخلﯽ شرکت )اسناد داخلﯽ شرکت(،
ح( اتخاذ تصميم پيرامون صدور اوراق بهادار از طرف شرکت،
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خ( اتخاذ تصميم پيرامون انجام مميزی شرکت،
د( اتخاذ تصميم پيرامون سازماندهﯽ مجدد و انحﻼل شرکت،
ذ( انتصاب کميسيون انحﻼل و تصويب ترازنامه انحﻼل،
ر( حل ديگر مسائل پيش بينﯽ شده به موجب اين قانون و )يا( اساسنامه شرکت.
بجزء موارد وضع شده به موجب اين قانون ،تصميم گيری در خصوص مسائلﯽ که جزء صﻼحيت
انحصاری مجمع عمومﯽ مﯽ باشد از طرف آن قابل انتقال به هيئت مديره و نهادهای اجرايﯽ شرکت
نمﯽ باشد.

)اصﻼح ماده  ٣۶به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٣٧مجمع عمومﯽ ادواری
مجمع عمومﯽ ادواری حداقل سالﯽ يﮑبار برگزار مﯽ شود .طبﻖ اساسنامه شرکت مجمع عمومﯽ
مﯽ تواند در فواصل زمانﯽ ديگر برگزار شود .مجمع عمومﯽ ادواری به دعوت نهاد اجرايﯽ تشﮑيل
مﯽ گردد.
برحسب اساسنامه مﯽ تواند مهلت های برگزاری مجمع جهت تصويب نتايج ساﻻنه فعاليت شرکت وضع
شود .مجمع مذکور مﯽ بايستﯽ حداقل تا  ٢ماه و حداکثر تا  ۶ماه پس از پايان سال مالﯽ برگزار گردد.

)اصﻼح ماده  ٣٧به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .٣٨مجمع عمومﯽ فوق العاده
 .١مجمع عمومﯽ فوق العاده در موارد وضع شده به موجب اساسنامه و همچنين در کليه مواردی که
منافع شرکت و اعضای آن اقتضا بنمايد ،برگزار مﯽ شود.
 .٢مجمع عمومﯽ فوق العاده به دعوت نهاد اجرايﯽ شرکت برگزار مﯽ شود.
 .٣مجمع عمومﯽ فوق العاده برحسب مقررات وضع شده به موجب اين قانون جهت دعوت و برگزاری
مجمع عمومﯽ ادواری تشﮑيل مﯽ شود.
ماده  .٣٩مقررات دعوت به برگزاری مجمع عمومﯽ
 .١نهاد يا اشخاصﯽ که برگزاری مجمع عمومﯽ دعوت مﯽ نمايند موظفند حداکثر تا بيست روز قبل از
برگزاری مجمع عمومﯽ )اگر طبﻖ اساسنامه شرکت مهلت ديگری وضع نشده باشد( از طريﻖ ارسال نامه
سفارشﯽ به آدرس ذکر شده در دفتر ثبت شرکت کنندگان مراتب را به اطﻼع کليه شرکت کنندگان شرکت
برسانند.
 .٢در نامه مﯽ بايستﯽ ساعت ،محل و همچنين دستورجلسه پيشنهادی قيد شده باشد.
٢٠

هر شرکت کننده دلخواه مجاز به ارائه پيشنهاد پيرامون گنجانيدن مسائل مﮑمل در دستورجلسه طﯽ مدت
ده روز قبل از برگزاری آن مﯽ باشد .به غير از مسائل و موضوعاتﯽ که مربوط به اختيارات مجمع عمومﯽ
نبوده يا با الزامات قانون مطابقت نداشته باشند ،مسائل و موضوعات مﮑمل شامل دستورجلسه مجمع عمومﯽ
خواهند شد.
نهاد يا اشخاص برگزار کننده مجمع عمومﯽ مجاز به انجام تﻐييرات در طرح مسائل مﮑمل پيشنهادی به
منظور گنجانيدن در دستورجلسه مجمع عمومﯽ را ندارند.
در مواردی که بنا به پيشنهاد اعضای شرکت تﻐييراتﯽ در پيش نويس دستورجلسه صورت گرفته باشد،
نهاد يا اشخاص برگزار کننده مجمع عمومﯽ موظفند مراتب را حداکثر تا پنج روز قبل از برگزاری مجمع
عمومﯽ طبﻖ بند  ١اين ماده به اطﻼع شرکت کنندگان برسانند.
 .٣در موقع آماده کردن صورت جلسه ،گزارش حسابدهﯽ ساﻻنه شرکت ،نتيجه گيری کميسيون
بازرسﯽ )بازرس( و مميزی در خصوص نتايج بازرسﯽ و کنترل گزارش حسابدهﯽ ساﻻنه شرکت و
ترازنامه های حسابداری ساﻻنه ،اطﻼعات درباره کانديد )کانديدهای( پيشنهادی جهت انتخاب در نهاد
اجرايﯽ ،هيئت مديره و کميسيون بازرسﯽ شرکت ،طرح انجام تﻐييرات و اصﻼحات در اساسنامه شرکت يا
طرح های اساسنامه شرکت با ويرايش جديد ،طرح های اسناد داخلﯽ شرکت ،و همچنين اطﻼع رسانﯽ
)مطالب( پيش بينﯽ شده به موجب اساسنامه شرکت ،چنانچه مسائل فوق الذکر در دستور جلسه گنجانده شده
باشند ،جز اطﻼع رسانﯽ و مطالبﯽ به شمار مﯽ روند که به اعضای شرکت ارائه مﯽ شوند.
به منظور آشنايﯽ با مطالب و اطﻼعات مذکور مﯽ بايستﯽ آنها در طﯽ بيست روز قبل از برگزاری
مجمع عمومﯽ ،در محل استقرار نهاد اجرايﯽ شرکت در اختيار کليه شرکت کنندگان قرار داده شود .شرکت
موظف است بنا به درخواست شرکت کننده شرکت کپﯽ اسناد مذکور را در اختيار وی بگذارد .وجه وصولﯽ
از طرف شرکت در قبال ارائه رونوشت های مذکور نمﯽ تواند از مقدار وجهﯽ که جهت تهيه آنها هزينه
شده است بيشتر باشد.
اگر طبﻖ اساسنامه شرکت مقررات ديگری جهت آشنايﯽ شرکت کنندگان شرکت با اطﻼعات و مطالب
پيش بينﯽ نشده باشد ،در اين صورت نهاد يا اشخاص برگزار کننده مجمع عمومﯽ موظفند به آنان اطﻼعات
و مطالبﯽ و همچنين اطﻼعيه ای پيرامون برگزاری مجمع عمومﯽ ارسال نمايند و در صورت تﻐيير
دستورجلسه ،اطﻼعات و مطالب مربوطه به پيوست اطﻼعيه در خصوص تﻐييرات مورد نظر ارسال
مﯽ شوند.
 .۴بنا به تصميم هم رای مجمع عمومﯽ مﯽ توان مقررات ساده تر از آن چه که به موجب اين ماده پيش
بينﯽ شده است جهت دعوت شرکت کنندگان به برگزاری جلسه عمومﯽ به تصويب رساند.

)اصﻼح ماده  ٣٩به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
٢١

ماده  .۴٠مقررات برگزاری مجمع عمومﯽ و اتخاذ تصميمات
 .١مجمع عمومﯽ به موجب اين قانون ،اساسنامه شرکت و مقررات وضع شده به موجب اسناد داخلﯽ
برگزار مﯽ شود .مقررات برگزاری مجمع عمومﯽ بدون دستورالعمل اين قانون ،اساسنامه شرکت و اسناد
داخلﯽ بنا به تصميم مجمع عمومﯽ وضع مﯽ شود.
 .٢قبل از گشايش مجمع عمومﯽ ثبت ورود شرکت کنندگان شرکت انجام مﯽ پذيرد.
اعضای شرکت مجازند شخصا ً يا توسط نمايندگان خود در مجمع عمومﯽ شرکت نمايند .نمايندگان
شرکت کنندگان مﯽ بايستﯽ مدارکﯽ دال بر تأييد اختياراتشان ارائه نمايند .وکالتنامه داده شده به نماينده
شرکت کننده مﯽ بايستﯽ حاوی اطﻼعات در باره نماينده و ارائه شونده باشد )نام يا عنوان ،آدرس محل
سﮑونت يا استقرار ،مشخصات گذرنامه( .آن مﯽ بايستﯽ مطابﻖ با الزامات قانون باشد.
شرکت کننده ثبت نشدۀ شرکت )نماينده شرکت کننده( صﻼحيت شرکت در رای گيری را ندارد.
 .٣مجمع عمومﯽ در ساعت مندرج در دعوتنامه برگزاری مجمع عمومﯽ يا چنانچه کليه شرکت کنندگان
شرکت تا آن بثبت رسيده باشند ،گشايش مﯽ يابد.
 .۴نهاد اجرايﯽ شرکت تصدی صورتجلسه مجمع عمومﯽ را سازماندهﯽ مﯽ نمايد.
صورتجلسات تمامﯽ مجامع عمومﯽ در دفتر صورتجلسه دوخته مﯽ شود و آن مﯽ بايستﯽ در هر زمان
دلخواه به منظور آشنايﯽ در اختيار هر شرکت کننده مورد نظر شرکت گذاشته شود .بنا به درخواست شرکت
کنندگان شرکت ،چﮑيده های استخراجﯽ از دفتر صورتجلسات که به تاييد نهاد اجرايﯽ شرکت رسيده باشد
دراختيار آنان گذاشته مﯽ شود.
 .۵مجمع عمومﯽ در صورتﯽ که بيشتر از نصف تعداد کل آرای شرکت کنندگان در آن حضور داشته
باشند صﻼحيت قانونﯽ خواهد داشت.
مصوبات در خصوص مسائل مندرج در تبصره های »ب« و »د« بند  ٢ماده  ٣۶اين قانون و همچنين
ساير مسائل پيش بينﯽ شده به موجب اساسنامه شرکت دست کم با اکثريت دو سوم تعداد کل آرای شرکت
کنندگان شرکت به تصويب مﯽ رسد ،اگر برحسب اساسنامه برای اتخاذ تصميم مورد نظر ضرورت آرای
بيشتری پيش بينﯽ نشده باشد.
بقيه مصوبات با اکثريت تعداد کل آرای شرکت کنندگان شرکت به تصويب مﯽ رسد ،اگر به موجب اين
قانون يا اساسنامه شرکت برای اتخاذ تصميم مورد نظر تعداد آرای بيشتری پيش بينﯽ نشده باشد.
 .۶مصوبات مجمع عمومﯽ با رای گيری علنﯽ و در صورتﯽ که طبﻖ اساسنامه شرکت مقررات
ديگری در خصوص رای گيری پيش بينﯽ نشده باشد ،به تصويب مﯽ رسند.

)اصﻼح ماده  ۴٠به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .۴١تصويب مصوبات در مجمع عمومﯽ به صورت رای گيری مکاتبه ای )استعﻼمﯽ(
٢٢

 .١مصوبۀ مجمع عمومﯽ مﯽ تواند بدون برگزاری مجمع )بدون بررسﯽ موضوعات دستورجلسه و
حضور همگانﯽ شرکت کنندگان شرکت به منظور اتخاذ تصميمات در خصوص موضوعات تحت رای
گيری( با انجام رای گيری مﮑاتبه ای )از طريﻖ استعﻼم( انجام پذيرد .چنين رای گيری مﯽ تواند به صورت
ارسال اسناد از طريﻖ پست ،تلگراف و تلفن ،فﮑس ،امﮑانات الﮑترونيﮑﯽ و ديگر امﮑانات ارتباطﯽ که
بتواند واقعيت و تأييد سندی را تأمين نمايد ،انجام پذيرد.
در موقع اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومﯽ از طريﻖ رای گيری مﮑاتبه ای )استعﻼمﯽ( مهلت های پيش
بينﯽ شده به موجب بندهای  ٢ ،١و  ٣ماده  ٣٩اين قانون بﮑار گرفته نمﯽ شوند.
مقررات برگزاری رای گيری مﮑاتبه ای برحسب اسناد داخلﯽ شرکت وضع مﯽ شود که مﯽ بايستﯽ
ارسال نامه الزامﯽ به شرکت کنندگان شرکت پيرامون صورت جلسه پيشنهادی و فراهم کردن امﮑان آشنايﯽ
شرکت کنندگان شرکت با اطﻼعات و مطالب ضروری تا آغاز رای گيری و ارسال نامه الزامﯽ مربوط به
انجام تﻐييرات در دستورجلسه با ذکر تاريخ خاتمه روند رای گيری را پيش بينﯽ نمايد.

)اصﻼح ماده  ۴١به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن(
ماده  .۴٢اتخاذ تصميمات در رابطه با مسائل مربوط به اختيارات مجمع عمومﯽ از سوی تنها شرﮐت
ﮐنندۀ شرﮐت
اتخاذ تصميم در رابطه با مسائل مربوط به اختيارات مجمع عمومﯽ شرکتﯽ که دارای يک شرکت کننده
باشد از طرف تنها شرکت کننده شرکت به صورت کتبﯽ انجام مﯽ پذيرد .در اين صورت مفاد مواد ٣٧-۴١
و  ۴۵اين قانون به غيراز مفاد مربوط به مهلت های برگزاری مجمع عمومﯽ ساﻻنه بﮑار گرفته نمﯽ شوند.

)اصﻼح ماده  ۴٢به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .۴٣نهاد اجرايﯽ شرﮐت
 .١نهاد اجرايﯽ شرکت )مدير کل ،رئيس و غيره( از سوی مجمع عمومﯽ انتخاب مﯽ شود .نهاد اجرايﯽ
شرکت مﯽ تواند از اشخاص غير عضو نيز انتخاب گردد.
قرارداد فﯽ مابين شرکت و شخص اجرا کنندۀ عملﮑردهای نهاد اجرايﯽ شرکت به نمايندگﯽ از طرف
شرکت يا از طرف رئيس مجمع عمومﯽ که در آن شخص اجرا کنندۀ عملﮑردهای نهاد اجرايﯽ شرکت
انتخاب شده است يا از سوی شخص تام اﻻختيار مجمع عمومﯽ به امضاء مﯽ رسد.
 .٢بﻐير از موارد وضع شده به موجب ماده  ۴۴اين قانون فقط شخص حقيقﯽ مﯽ تواند بعنوان نهاد
اجرايﯽ شرکت عمل نمايد.
 .٣نهاد اجرايﯽ شرکت:

٢٣

الف( بدون وکالتنامه به نمايندگﯽ از طرف شرکت عمل مﯽ نمايد ،از جمله معرف منافع آن بوده و اقدام
به انعقاد قراردادها مﯽ نمايد،
ب( وکالتنامه جهت حﻖ انجام نمايندگﯽ بنام شرکت از جمله با توکيل به غير صادر مﯽ نمايد،
پ( دستورات انتصاب کارمندان در سمت های مختلف ،نقل و انتقال و اخراج آنان صادر مﯽ نمايد،
تدابير تشويقﯽ و جرائم انضباطﯽ مقرر مﯽ نمايد،
ت( ساير حقوق و اختياراتﯽ که به موحب اين قانون يا اساسنامه شرکت در چارچوب صﻼحيت های
مجمع عمومﯽ و هيئت مديره شرکت نباشد ،اجرا مﯽ نمايد.
 .۴مقررات عملﮑرد نهاد اجرايﯽ شرکت و اخذ تصميمات از سوی آن برحسب اساسنامه ،اسناد داخلﯽ و
همچنين برحسب قرارداد منعقد شده فﯽ مابين شرکت و شخص انجام دهنده عملﮑردهای نهاد اجرايﯽ شرکت
وضع مﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ۴٣به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .۴۴انتقال اختيارات نهاد اجرايﯽ شرﮐت به مدير
شرکت مجاز است اختيارات نهاد اجرايﯽ خود را برحسب قرارداد به مدير انتقال دهد ،اگر طبﻖ
اساسنامه چنين امﮑانﯽ پيش بينﯽ شده باشد.
انعقاد قرارداد با مدير توسط شخص تام اﻻختيار مجمع عمومﯽ به نمايندگﯽ از طرف شرکت به امضاء
مﯽ رسد.
ماده  .۴۵شکايت عﻠيه تصميمات نهادهای مديريتﯽ شرﮐت
 .١اتخاذ تصميم از طرف مجمع عمومﯽ با نقض الزامات اين قانون ،ديگر اسناد حقوقﯽ و همچنين
اساسنامه شرکت يا تصميمﯽ که ناقض حقوق و منافع قانونﯽ شرکت کنندگان باشد مﯽ تواند بر اساس
درخواست شرکت کننده از طريﻖ قضايﯽ بﯽ اعتبار شناخته شود .چنين درخواستﯽ مﯽ بايستﯽ در ظرف دو
ماه پس از روزی که شرکت کننده شرکت به آن پﯽ برده باشد و يا موظف به حصول اطﻼع درباره اتخاذ
چنين تصميمﯽ باشد ،ارائه شود.
 .٢مصوبه ای که با نقض الزامات اين قانون ،ديگر اسناد حقوقﯽ و اساسنامه شرکت از سوی هيئت
مديره ،نهاد اجرايﯽ يا مدير شرکت اتخاذ شده باشد و حقوق و منافع قانونﯽ شرکت يا عضو شرکت را ضايع
و پايمال نموده باشد مﯽ تواند بر حسب درخواستنامه شرکت کنندۀ شرکت از طريﻖ مراجع قضايﯽ بﯽ اعتبار
شناخته شود.
ماده  .۴۶جوابگويﯽ اعضای هيئت مديره نهاد اجرايﯽ شرﮐت
٢٤

 .١اعضای هيئت مديره شرکت و نهاد اجرايﯽ در حين انجام وظايف و در حدود اختيارات خود موظفند
صادقانه و معقوﻻنه در جهت منافع شرکت عمل نمايند.
 .٢اعضای هيئت مديره و نهاد اجرايﯽ شرکت در قبال ضرر و زيانﯽ که از طرف آنان به شرکت وارد
آمده است جوابگو مﯽ باشند ،اگر طبﻖ قوانين پايه و اساس و مقادير ديگر جوابگويﯽ پيش بينﯽ نشده باشد .به
نحوی که آن عده از اعضای هيئت مديره شرکت که عليه تصميمﯽ که موجب وارد آمدن خسارت بر شرکت
شده است رای مخالف داده اند يا در رای گيری شرکت نداشته اند ،جوابگو نخواهند بود.
 .٣شرکت يا عضو آن مجاز است جهت جبران خسارات وارده که از جانب عضو هيئت مديره يا نهاد
اجرايﯽ به شرکت وارد آمده است درخواست اقامه دعوی به دادگاه ارائه نمايد.
ماده  .۴٧ذينفع بودن در انعقاد معامﻠه شرﮐت
 .١معامﻼتﯽ که در آن ذينفع بودن عضو هيئت مديره شرکت ،شخص انجام دهنده عملﮑردهای نهاد
اجرايﯽ شرکت يا شرکت کننده شرکت مطرح باشد و آنان دارای بيست و بيش از بيست درصد تعداد کل
آرای شرکت کنندگان شرکت باشند بدون موافقت مجمع عمومﯽ غير قابل اجرا هستند.
 .٢اشخاص فوق الذکر در صورتﯽ از سوی شرکت ذينفع در معامله شناخته خواهند شد که اگر آنان يا
همسران ،والدين ،فرزندان ،برادران ،خواهران )منبعد :اشخاص وابسته( آنان:
الف( طرف معامله باشند يا در روابط خود با شرکت معرف منافع اشخاص ثالث باشند،
ب( بيست يا بيش از بيست درصد از سهام اشخاص حقوقﯽ را که بعنوان طرف معامله يا معرف منافع
اشخاص ثالث در روابط با شرکت در اختيار داشته باشند )هر يک بطور مجزا يا بصورت ترکيبﯽ(،
پ( سمت هايﯽ را در نهاد های مديريت اشخاص حقوقﯽ که طرف معامله بوده يا معرف منافع اشخاص
ثالث در روابط با شرکت هستند ،داشته باشند،
ت( در ساير موارد پيش بينﯽ شده به موجب اساسنامه شرکت.
 .٢مصوبه انجام معامله از طرف شرکت که در اجرای آن ذينفع بودن مطرح باشد ،از سوی مجمع
عمومﯽ با اکثريت تعداد کل آرای شرکت کنندگان که در اجرای معامله شرکت ذينفع نباشند به تصويب
مﯽ رسد.
 .٣انجام معامله که در صورت اجرای آن ذينفع بودن مطرح باشد در صورتﯽ به مصوبه مجمع عمومﯽ
پيش بينﯽ شده در بند  ٢اين ماده نياز نخواهد داشت که اگر معامله در چارچوب فعاليت اقتصادی روزمره
بين شرکت و طرف ديگر انجام پذيرد و طرف ذينفع در انجام معامله طبﻖ بند  ١اين ماده به اين شﮑل
شناخته شود )تا روز برگزاری مجمع عمومﯽ بعدی مصوبه نياز نخواهد بود(.
 .۴معامله ای که در آن ذينفع بودن مطرح باشد و با نقض مفاد پيش بينﯽ شده در اين ماده انجام گرفته
باشد مﯽ تواند بنا به درخواست شرکت يا شرکت کنندۀ آن از طريﻖ مراجع قضايﯽ بﯽ اعتبار شناخته شود.
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 .۵اين ماده در قبال شرکتﯽ که دارای يک شرکت کننده باشد و خود عملﮑرد نهاد اجرايﯽ را بعهده
داشته باشد ،اعمال نمﯽ شود.
ماده  .۴٨معامﻼت بزرگ
 .١معامله بزرگ عبارت از معامله يا چند معامله وابسته ای است که با بدست آوردن اموال ،واگذاری و
يا امﮑان واگذاری آن به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طرف شرکت مرتبط باشند و ارزش آن برحسب
روزی که تصميم انجام معامله مذکور اتخاذ مﯽ شود بيشتر از  ٢۵درصد سرمايه اوليه شرکت باشد ،اگر
طبﻖ اساسنامه مقدار ديگری برای معامله بزرگ پيش بينﯽ نشده باشد .معامﻼتﯽ که طﯽ فعاليت اقتصادی
روزمره شرکت انجام مﯽ پذيرند معامله بزرگ محسوب نمﯽ شوند.
 .٢مصوبه مربوط به انجام معامله بزرگ از طرف مجمع عمومﯽ به تصويب مﯽ رسد.
 .٣در صورت ايجاد هيئت مديره شرکت ،اتخاذ تصميم پيرامون انجام معامله بزرگ در ارتباط با بدست
آوردن ،واگذاری يا امﮑان واگذاری اموال به صورت مستقيم و غير مستقيم به ارزش  ٢٠الﯽ  ۵٠درصد
ارزش دارايﯽ های خالص از طرف شرکت ،مﯽ تواند برحسب اساسنامه در صﻼحيت هيئت مديره شرکت
قرار گيرد.
 .۴انجام معامله بزرگ با نقض الزامات اين ماده مﯽ تواند بر اساس حﮑم دادگاه بﯽ اعتبار شناخته شود.
 .۵برحسب اساسنامه شرکت مﯽ توان پيش بينﯽ نمود که جهت انجام معامﻼت بزرگ لزومﯽ به اتخاذ
تصميم مجمع عمومﯽ يا هيئت مديره شرکت نمﯽ باشد.
 .۶اين ماده در قبال شرکتﯽ که دارای يک شرکت کننده است و عملﮑرد نهاد اجرايﯽ را بعهده دارد،
اعمال نمﯽ شود.

)اصﻼح ماده  ۴٨به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .۴٩ﮐميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرﮐت
 .١کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت از طرف مجمع عمومﯽ به مهلت يک سال اگر برحسب
اساسنامه شرکت مهلت طوﻻنﯽ تری وضع نشده باشد انتخاب مﯽ شود.
کميسيون بازرسﯽ متشﮑل از  ٣عضو مﯽ باشد اگر برحسب اساسنامه شرکت عده بيشتر اعضاء پيش
بينﯽ نشده باشد.
 .٢کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت مجاز است در هر زمان دلخواه عملﮑرد مالﯽ -اقتصادی شرکت
را تحت بازرسﯽ قرار دهد و با کليه اسناد مربوط به فعاليت شرکت آشنا شود .بنا به درخواست کميسيون
بازرسﯽ )بازرس( شرکت اعضای هيئت مديره شرکت ،شخص اجرا کنندۀ عملﮑردهای نهاد اجرايﯽ شرکت
و همچنين کارمندان شرکت موظفند توضيحات ﻻزم را شفاها ً يا کتبا ً ارائه نمايند.
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 .٣کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت الزاما ً تا زمان تصويب گزارشات حسابدهﯽ ساﻻنه شرکت و
ترازنامه های حسابداری از سوی مجمع اقدام به بررسﯽ و کنترل آنها مﯽ نمايد .مجمع عمومﯽ مجاز نيست
بدون نتيجه گيری کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت ،گزارشات حسابدهﯽ ساﻻنه شرکت و ترازنامه های
حسابداری را به تصويب برساند.
 .۴مقررات نحوه کار کميسيون بازرسﯽ )بازرس( شرکت برحسب اسناد داخلﯽ شرکت تعيين مﯽ شود.
 .۵اين ماده در مواردی اعمال مﯽ شود که ايجاد کميسيون بازرسﯽ يا انتخاب بازرس شرکت برحسب
اساسنامه پيش بينﯽ شده باشد يا طبﻖ اين قانون الزامﯽ باشد.
 .۶بررسﯽ گزارشات مالﯽ ساﻻنه شرکت مﯽ تواند بنا به درخواست يﮑﯽ از شرکت کنندگان شرکت نيز
انجام پذيرد.

)اصﻼح ماده  ۴٩به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
فصل ۶
سازماندهﯽ مجدد و انحﻼل شرﮐت
ماده  .۵٠سازماندهﯽ مجدد شرﮐت
 .١شرکت مﯽ تواند داوطلبانه بنا به تصميم مجمع عمومﯽ اقدام به سازماندهﯽ مجدد بنمايد.
شرکت فقط از طريﻖ قضايﯽ و در موارد و مقررات وضع شده به موجب قانون مﯽ تواند سازماندهﯽ
مجدد يابد.
 .٢شرکت مﯽ تواند به عنوان شرکت سهامﯽ يا تعاونﯽ تجاری تجديد ساختار يابد.
 .٣سازماندهﯽ مجدد شرکت طبﻖ مقررات و شرايط وضع شده به موجب قانون انجام مﯽ پذيرد.

)اصﻼح ماده  ۵٠به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨٩/٠٩/٣٠) ٢٠١٠/١٢/٢١شماره  -٢١٨ن(
ماده  .۵١انحﻼل شرﮐت
 .١با انحﻼل شرکت فعاليت آن بدون انتقال اختيارات و وظايف آن برحسب مقررات جانشينﯽ قانونﯽ به
ديگر اشخاص متوقف مﯽ شود.
 .٢شرکت مﯽ تواند بنا به تصميم مجمع عمومﯽ به صورت داوطلبانه منحل شود.
شرکت فقط الزاما ً از طريﻖ قضايﯽ و در موارد و مقررات وضع شده به موجب قانون مﯽ تواند منحل
شود.
شرکت در پﯽ ورشﮑسته شدن آن نيز مﯽ تواند منحل شود.
 .٣انحﻼل شرکت طبﻖ مقررات و شرايط وضع شده به موجب قانون انجام مﯽ پذيرد.

٢٧

فصل ٧
مفاد انتقالﯽ
ماده  .۵٢مفاد انتقالﯽ
 .١اين قانون پس از انتشار رسمﯽ آن معتبر شناخته مﯽ شود.
 .٢تا مطابقت دادن اساسنامه های شرکت ها با الزامات اين قانون ،اگر برحسب آنها ضوابط و
هنجارهای ديگری غير از اين قانون پيش بينﯽ شده باشد ،ضوابط و هنجارهای اين قانون عمل خواهند کرد.
 .٣مفاد اين قانون در قبال آن روابطﯽ اعمال مﯽ شوند که طبﻖ اين قانون نيز مﯽ توانند برحسب
اساسنامه شرکت تنظيم بشوند ،وليﮑن اساسنامه های شرکت ها شامل مفادی که آنها را تنظيم خواهد کرد
نمﯽ باشند.
روابط مذکور در اين بند نيز مﯽ تواند از سوی مجمع عمومﯽ شرکت کنندگان شرکت طﯽ مصوبات به
تصويب رسيده با دو سوم تعداد کل آرای شرکت کنندگان آن تنظيم شود.

) .۴اين بند به موجب قانون مصوب  (١٣٩٠/٠٣/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -١٣۶ن از درجه اعتبار
ساقط است(
)اصﻼح ماده  ۵٢به موجب قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٨١/٠٨/١٣) ٢٠٠٢/١١/٠۴شماره  -۴۵۵ن،
قانون اصﻼحﯽ مورخه  (١٣٩٠/٠٣/٢٩) ٢٠١٢/٠٣/١٩شماره  -١٣۶ن(
رئيس جمهور ارمنستان :ر .ﮐوچاريان
 ٢١نوامبر سال  -٢٠٠١ايروان -شماره ٢۵٢
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