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مقدمه
در اليحه قانون تجارت، قانون گذار تعريف دقيقي از سهام ممتاز ارائه نكرده است، تنها اشاره 

قانون گذار به اين نوع سهام در تبصره 2 ماده 24  اليحه اصالحيه قانون تجارت1 مي باشد كه مقرر 

مي دارد: در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل 

شوند، اين سهم ممتاز ناميده مي شوند بدين ترتيب سهام ممتاز را مي توان در مقايسه با  سهام 

عادي بهتر شناخت و از اين طريق مي توان ويژگی ها و مزاياي مثبت و منفي كه براي سهام ممتاز 

در نظر گرفته شده است را از سهام عادي متمايز نمود. پاره اي از حقوق دانان در تعريف سهام 

ممتاز نوشته اند: سهامي است كه به موجب اساسنامه يا طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده 

شركت امتياز يا امتيازات خاصي نسبت به ساير سهام همان شركت به دارنده خود اعطا مي كند 

)اسكيني، 1385، ص. 76 و ستوده تهراني، 1380، ص. 74(. به عبارت ديگر می توان گفت 

سهام ممتاز، سهامي است كه هنگام صدور، بر اساس اظهارنامه يا اساسنامه، نسبت به ديگر سهام 

شركت امتياز اضافي مثل پرداخت سود سهام به صورت ثابت، اولويت در بازپرداخت سرمايه 

هنگام انحالل شركت، حق رأي بيشتر نسبت به ديگر سهام داران را براي سهام دار ايجاد مي كند. 

قانون گذار ايران، با توجه به اين كه قانون ايران متأثر از فرانسه است، در تعريف سهم ممتاز و 

پذيرش اختيار سهام داران به ايجاد آن، از همتاي فرانسوي خود پيروي كرده است و تعيين تعداد، 

خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام در اظهارنامه و اساسنامة شركت را به سهام داران واگذار 

كرده است. اما در عمل نتوانسته است چهارچوبي گسترده و منسجم براي شناخت و به كارگيري 

سهم ممتاز فراهم كند. اين مسأله در قبال تعاونی ها نمود بيشتری دارد. چراكه اساساً اين سهام در 

قانون تعاون كشور به رسميت شناخته نشده است. روية قضايي نيز نتوانسته است گسترة اميتازات 

سهام ممتاز را تعريف كند اما كشورهاي داراي نظام حقوقي غيرمدون2 بيشتر از ديگر كشورها 

1.  الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 
2.  Common Law
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به اين امر اهتمام ورزيده و پا به پاي پيشرفت تجارت خود نظام حقوق تجارت خود را متحول 

نموده اند. حال در اين مطلب به دنبال آن هستيم تا بدانيم كه آيا سهام ممتاز، امكانی است قابل 

تحقق برای تعاونی ها در كشور؟ آيا اساساً اين نوع سهام در تعاونی های ساير كشورها به رسميت 

شناخته شده است؟ چه سازوكاری را می توان در قانون برای استفاده از اين نوع سهام دنبال نمود؟ 

امتيازات متصوره سهام ممتاز به طور کلی
به طور كلي، مي توان اين امتيازات را كه به موجب اساسنامه يا موافقت مجمع عمومي 

فوق العاده تعيين مي گردند، در دو گروه مالي و غيرمالي دسته بندي نمود: 

1-  امتيازات مالي

اين دسته از امتيازات را مي توان مهم ترين امتيازات سهام ممتاز دانست. از يك سو، اين ويژگي 

به انگيزش سرمايه گذاراني كه همواره به دنبال امتيازات مالي بيشتر و در پي آن، كسب سود بيشتر 

نسبت به ديگر دارندگان سهام هستند، مي انجامد و از سوي ديگر، به شركت ها امكان مي دهد 

تا با دادن امتيازهايي به سرمايه گذاران به اهداف شركت ازطريق انتشار اين نوع سهام، آسان تر 

دست يابند. از ميان امتيازات شناخته شده می توان به موارد زير اشاره كرد:

1-1-  سود ثابت سهام 

در اكثر موارد سود سهام ممتاز مقدار ثابتي از سود تحقق يافتة شركت يا درصد ثابتي از ارزش 

اسمي اوراق سهام ممتاز است. برخي شركا با توجه به شرايط خاص شركت و از آنجايي كه از 

سودآوري و موفقيت شركت اطمينان كافي ندارند، ترجيح مي دهند مبلغ ثابتي را كه تصور مي كنند 

از سود معمول شركت بيشتر است، به عنوان سود دريافت دارند. بر اين اساس، اين اشخاص 

سهام ممتاز با امتياز سود ثابت را كه معموالً درصد مشخصي از مبلغ اسمي سهام شركت است، 

دريافت مي كنند. براي نمونه، نخست 5 درصد مبلغ اسمي سهام به عنوان سود به دارندة چنين 

سهام ممتازي تعلق مي گيرد و باقي ماندة سود، در صورت وجود، به طور مساوي بين ساير 
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سهام داران تقسيم مي شود. با اين وجود، بايد توجه داشت كه پرداخت سود در هر صورت به 

سودآوري شركت بستگي دارد؛ بدين معنا كه اگر در سال مالي معيني سودي حاصل نشود، به 

دارندة چنين سهام ممتازي مبلغي پرداخت نخواهد شد، مگر اينكه سهام ممتاز از نوع جمع شونده 

باشد. قانون گذار فرانسه امكان تعيين سود به نرخ ثابت را به شدت محدود كرده است و چنين 

شرطي فقط زماني معتبر است كه موافقت دولت در آن مورد خاص جلب شود1. در حقوق ايران، 

بسياري از حقوق دانان و فقها به استناد برخي قواعد فقهی چنين امتيازي را نامعتبر مي پندارند2؛ 

زيرا با تساوي سرماية شركا، تقسيم سود به صورت تفاضل هنگامي جايز است كه عمل يا كار از 

سوي دو شريك يا يكي از آن ها انجام شود، چون گرفتن سود بيشتر در مقابل انجام عمل است. 

البته فقهاي معاصر براساس اصولي چون اصل صحت، اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و نيز 

استدالل هاي نوين حقوقي قائل به صحت اين امر شده اند. 

2-1- اولويت در دريافت سود 

برتري صاحبان سهام ممتاز در دريافت سود به دست آمده، زماني امتياز شمرده مي شود كه به 

سبب كافي نبودن سود، هيئت مديره تصميم مي گيرد پس از پرداخت كلية هزينه ها )بهرة وام ها، 

هزينه هاي جاري و ماليات ها(، سهام داران ديگر از دريافت سود در زمان خاصي محروم شوند. 

در اين حالت، سهام داران ممتاز در زمان دريافت سود اعالم شده نسبت به سهام داران عادي در 

اولويت قرار دارند و تا زماني كه سود آن ها پرداخت نشود، پرداخت هرگونه سود به سهام داران 

عادي ممنوع است. در حقوق ايران نيز انتشار چنين سهمي با مانعي مواجه نيست. با اين حال، 

پرداخت سود در شركت هايي كه در پي افزايش هر چه بيشتر سهم بازار و ارزش سهام شركت 

1.  Code de commerce, Article L232-15
2.  در این زمینه و برای مطالعه بیشتر ر.ک. به:

1( علم الهدي، سـید مرتضي، االنتصار، قم: مؤسسـة نشـر اسـالمي، 1415 ؛ طباطبایي یزدي، سـید محمد كاظم، عروه الوثقي ، جلد 5، 
مؤسسـه نشر اسـالمي، چاپ اول، 1417؛

2( پارسـاپور، محمدباقـر و محمدعیسـائي تفرشـي، مبانـي فقهي سـهام ممتاز، فصلنامـة مدرس علـوم انسـانی، دوره9 ، 1384، شـماره 3، 
صص35-21؛ 

3( طباطبایي، سیدصادق، تحلیل فقهي اقتصادي سهام ممتاز، مجلة جستارهاي اقتصادي ایران، 1394 ، شمارة 24 ،صص1-23. 



7 ماهیت سهام ممتاز و انواع آن با نگاهی به نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس

هستند، رايج نيست. لذا اين مزيت فقط زماني مطلوبيت دارد كه سود سهام ممتاز از نوع جمع 

شونده باشد تا دارندة سهام ممتاز بتواند بعداً سودهاي پرداخت نشدة پيشين خود را پيش از 

سايرين دريافت كند.

3-1-  حق تقدم در زمان انحالل 

صاحبان سهام ممتاز به هنگام انحالل شركت نسبت به دارايی هاي آن حق تقدم دارند. البته 

عموماً اين امتياز منحصر به زمان انحالل نيست و رويدادهايي همچون ادغام و فروش بخش 

عمدة دارايي هاي شركت را كه منتهي به نقد شدن دارايي هاي شركت مي شود، نيز دربرمي گيرد. 

اصوالً كارايي اين امتياز در هنگام ادغام بيش از ساير موارد است، زيرا هنگامي كه شركت منحل 

مي شود يا تمامي يا قسمت عمدة دارايي هاي آن به فروش مي رسد، معموالً وضعيت خوبي ندارد 

و پول چنداني براي تقسيم وجود ندارد. در هنگام انحالل يا فروش دارايي ها معموالً طلبكاراني 

وجود دارند كه در اولويت هستند، اما در جايي كه شركت نوپاي دانش بنيان با شركت بزرگ 

ديگري ادغام مي شود، اولويت در تسويه كارايي بيشتري خواهد داشت و حقوق سهام داران 

ممتاز و حق اولويت آن ها ثمرة عملي دارد. در حقوق آمريكا نوعاً سهمي كه در هنگام انحالل 

به تبع امتيازات انحالل به صاحبان سهام ممتاز اعطا مي شود، دو يا سه برابر مقدار سرمايه گذاري 

شده مي باشد. در قانون ايران نيز سهام داران ممتاز مي توانند با رعايت مادة 233 اليحة قانوني 

تجارت، در صورت انحالل شركت، در برداشت ارزش اسمي سهام خود از دارايي نقدي شركت 

در اولويت قرار گيرند. در عين حال به نظر مي رسد هيچ مانعي وجود ندارد كه اين اولويت ناظر 

بر مبلغي بيش از مبلغ اسمي سهام و در واقع مبلغ سرمايه گذاري صورت گرفته باشد. 

اولويت در انحالل در واقع درصدي از قيمت اولية خريد سهام ممتاز است كه در اكثر موارد 

دو يا سه برابر مبلغ اولية خريداري سهام است؛ مانند اينكه اعالم مي كنند امتياز انحالل 2 برابر 

قيمت اوليه خريد سهام ممتاز است. مثاًل اگر قيمت هر سهم هنگام خريد 100 ريال باشد، مبلغ 

پرداختي به چنين سهام دار ممتازي هنگام تسويه، دو برابر آن، يعني 200 ريال خواهد بود. امتياز 
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انحالل ممكن است مشاركتي يا غيرمشاركتي باشد. اولويت انحالل مشاركتي بدين معناست 

كه سرمايه گذار ابتدا مقدار مشخص شده براي تسوية خود را دريافت مي كند، سپس نسبت 

به مبلغ باقي مانده به تناسب مالكيت خود با ديگر سرمايه گذاران سهيم مي شود. اما در اولويت 

انحالل غيرمشاركتي، سرمايه گذار فقط مستحق دريافت مبلغ مشخص شده در زمان انحالل 

است و در باقي ماندة درآمد شركت سهمي نخواهد داشت. سهام ممتاز به طور كلي در زمان 

انحالل، با توجه به نوع انحالل)داوطلبانه يا غيرداوطلبانه( داراي دو ارزش متفاوت است. انحالل 

غيرداوطلبانه زماني رخ مي دهد كه شركت به داليلي ورشكست شود. در اين حالت، ارزش سهام 

ممتاز برابر است با بهاي اسمي سهام به عالوة تمام سودهاي سهام انباشته شدة آن اما حق انحالل 

داوطلبانه در شرايطي ايجاد مي شود كه سهام داران خودشان براساس مواردي كه براي انحالل در 

اساسنامه تعيين شده اند، رأي به انحالل شركت و توقف كسب و كار مي دهند. در اين حالت، 

ارزش سهام ممتاز چيزي برابر با ارزش اسمي آن يا در حدود همان خواهد بود. براي نمونه، 

اگر ارزش اسمي هر سهم 100 ريال باشد، ارزش انحالل آن 120 ريال و يا چيزي نزديك به 

آن خواهد بود. اين امتياز نقش مهمي در سرمايه گذاري خطرپذير در راستاي حمايت از منافع 

سرمايه گذاران دارد. براي درك چرايي اهميت اين امتياز در سرمايه گذاري هاي خطرپذير الزم 

است توجه شود كه شركت هاي نوپا كه اصوالً فاقد دارايي هاي محسوس هستند و از سوي ديگر 

تأمين مالي آن ها توسط سرمايه گذاران خطرپذير صورت مي گيرد؛ به عبارت ديگر، كارآفرينان و 

بنيان گذاران شركت نقش چنداني در تأمين مالي شركت ندارند. بنابراين، از يك سو تأمين مالي 

توسط سرمايه گذار خطرپذير صورت گرفته است و از سوي ديگر شركت دارايي محسوس 

قابل توجهي ندارد. در اين شرايط طبيعي است سرمايه گذار مايل باشد كه در صورت نقد شدن 

دارايي هاي شركت به هر دليل، در دريافت وجوه حاصل از فروش دارايي ها حق تقدم داشته 

باشد؛ زيرا احتمال عدم تكافوي وجوه حاصل از فروش دارايي براي همة سهام داران و برگشت 

سرمايه گذاري صورت گرفتة شركت باالست. اهميت اين نكته زماني بيشتر می شود كه توجه 



9 ماهیت سهام ممتاز و انواع آن با نگاهی به نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس

كنيم از نظر آماري، شركت هاي نوپا بيش از ساير شرك تها دچار مشكل مي شوند و پيش از 

اينكه شناخته شوند، از بين مي روند و در معرض فروش يا انحالل قرار مي گيرند چون در اين 

شرايط معموالً طلبكاران فقط به نسبت طلب خود در صف غرما قرار مي گيرند. اما اگر شركت 

نوپاي دانش بنيان با شركت بزرگ ديگري ادغام يا به قيمت چشمگيري فروخته شود، اولويت در 

انحالل بيشترين كارايي را خواهد داشت، زيرا تمامي حقوق انحاللي سهام داران مطابق قرارداد به 

آنان پرداخت مي گردد و نسبت به ديگر سهام داران در اولويت قرار مي گيرند. 

۴-1- حق تقدم در روابط تجاري

ممكن است امتياز سهام، تقدم در روابط تجاري سهام داران با شركت باشد. براي نمونه، پيش 

بيني شود كه شركت در شرايط مساوي، كاالهاي مورد نياز خود را فقط از دارندگان سهام ممتاز 

خريداري نمايد.

2-  امتيازات غيرمالي سهام ممتاز

سهام ممتاز مي تواند جداي از امتيازات مالي، دربردارندة امتيازات غيرمالي نيز باشد كه گاه 

مهم تر از امتيازات مالي است. هرچند بررسي دقيق تر نشان مي دهد كه امتيازات غيرمالي نيز در 

نهايت منافع مالي براي دارندگان خود به دنبال دارد. در ادامه به دو نمونه از اين امتيازها پرداخته 

خواهد شد:

1-2- حق رأي

در حقوق تجارت ايران، حق رأي در شركت سهامي متناسب با شمار سهام است1 اما 

قانون گذار با پذيرش سهم ممتاز)داراي حق رأي چند برابر(، استثنايي بر اصل قرار داده است. 

قانون تجارت فرانسه، حق رأي سهام داران را محدود كرده است2؛ بدين ترتيب كه صدور سهام 

ممتاز با حق رأي متعدد  براي صاحبان سهم ممنوع است3. تنها استثناي اين قاعده زماني است 
1.  تبصره ماده 75 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت 1347.

2.  Code de commerce, ArticleL225-123,
3.  Code de commerce, ArticleL225-122
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كه سهام داران دست كم دو سال مالك سهام ممتاز باشند و اساسنامه يا مجمع عمومي فوق العاده 

دادن حق رأي دو برابر را تصويب نموده باشد.1 البته اين حق مربوط به دارندة سهم است نه خود 

سهم؛ يعني با انتقال آن به ديگري، امتياز آن از ميان خواهد رفت درحالي كه با بررسي دقيق برخي 

مواد قانون تجارت ايران مي توان گفت امتيازات به سهم وابسته است، نه به سهام دار؛ يعني با انتقال 

سهم امتيازات آن نيز منتقل مي شوند. از سويي، شركت سهم ممتاز را مانند ابزاري براي جذب 

سرمايه از سوي افرادي كه خواهان حقوق ويژه اي، جداي از حقوق سهام داران عادي هستند، به 

كار مي گيرد پس انتقال سهم و امتيازهاي آن به ديگري)هرچند با قيمتي بيشتر( آسيبي به هدف 

بنگاه نمي زند. سرمايه گذار نيز انتظار دارد بتواند سهم را با همان امتيازات به ديگري منتقل كند.از 

سوي ديگر، قانون تجارت هر جا صحبت از سهام ممتاز می كند تعبير »امتيازات اين گونه سهام« 

را به كار مي برد و حتي در مادة 42 اليحه هم از »امتيازات وابسته به سهام ممتاز« سخن مي گويد 

و هم تغيير در اين امتيازات را موكول به شرايط  ويژه و به طريق اولي، از ميان رفتن آن ها را امري 

استثنايي نموده است.اين داليل وابستگي امتيازات به سهام را منطقي تر مي كنند. البته اين نظر را 

نمي توان به سهام ممتازي كه به افراد كارآفرين و داراي تخصص ويژه داده مي شوند، گسترش داد.  

در حقوق فرانسه حق رأي ممكن است قابل توقيف باشد؛ بدين شكل كه سهام داران ممتاز 

تا زماني كه سود سهام خود را دريافت مي كنند، حق رأي نخواهند داشت و اگر با گذشت سه 

يا چهار سال، سود سهام آن ها پرداخت نشد، حق رأي به آن ها باز مي گردد2. اين نوع توقيف 

در شركت هاي سهامي بيشتر از شركت هاي نوپا به چشم مي خورد، زيرا سرمايه گذاران در اين 

شركت ها همواره نياز دارند كه بر نحوة ادارة شركت كنترل داشته باشند ولي در شركت هاي 

سهامي ممكن است سهام داران به سادگي بپذيرند كه در مقابل سود سهام افزايشي حق رأي خود 

را از دست بدهند. مي توان داشتن حق رأي را به گونه اي طراحي كرد كه سهام داران فقط براي 

برخي جلسات صاحبان سهام، مانند مجمع عمومي عادي يا فوق العاده، يا در خصوص تصميمات 
1.  Code de commerce, Article L228-35-5
2.  Code de commerce, ArticleL228-35-5.
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معين بتوانند آن را اعمال كنند. اگر حق رأي بدون هيچ توافق خاصي باقي بماند، بسيار به سهام 

عادي شبيه و هر سهم داراي يك حق رأي خواهد بود. در حقوق ايران، قاعدة تناسب ميان سهم 

و حق رأي )در مجمع عمومي ... هر سهم داراي يك رأي خواهد بود(1 شناخته شده است. اگر 

بتوان با استفاده از وحدت مالك اين تناسب را به مجامع ديگر نيز گسترش داد، آيا مي توان براي 

سهام ممتاز در مجامع عمومي يا هيئت مديره رأي باالتري قائل شد؟ در نگاه نخست، شايد با 

مالحظة مادة 42 اليحة قانوني تجارت بگوييم هر مزيتي را كه قانون گذار براي سهام ممتاز منع 

نكرده باشد، مي توان مجاز به شمار آورد و اعطاي امتياز نياز به هيچ نوع توجيه و قيدي ندارد. 

اما اين نظريه با انتقادات بسياري از سوي حقوق دانان مواجه شده است. برخي حقو قدانان 

معتقدند چنين تفسيري راه گشاي تجاوز به حقوق بنيادين ديگر سهام داران است و داشتن حق 

رأي باالتر در مجامع عمومي و هيئت مديره، جايگاه سهام داران كوچك را كم اهميت مي كند. 

اين امر مخالف با خواست واقعي مقنن و عدالت است. هرچند اين نظريه از برخي نظرها قابل 

تأمل است، بااين حال نمي توان منكر اين امر شد كه وجود حق رأي چند برابر مي تواند مزاياي 

چشمگيري براي شركت در پي داشته باشد. يكي ديگر از استادان حقوق نيز در رد اين نظر معتقد 

است كه اجراي مادة 42 در خصوص تعداد آراي صاحبان سهام ممتاز در انتخاب مديران، خالف 

سياست سرمايه گذاري شركت ها و توسعة آنان خواهد بود لذا با توجه به نقش مديران، به نظر 

مي رسد كه منظور از عبارت »تعداد آرا« مندرج در مادة 88 اليحه اصالحی قانون تجارت همان 

تعداد سهام هر يك از رأي دهندگان است كه در عدد  مديراني كه بايد انتخاب شوند، ضرب 

مي شود و حق رأي هر رأي دهنده معادل با حاصل ضرب مذكور مي باشد.

البته به نظر نگارنده اين ديدگاه يعني تعبير »تعداد آرا« به »تعداد سهام« برخالف ظاهر و مقرره 

مندرج در مادة 88 است و با فرض پذيرش نيز مشكلي كه در خصوص رأي باالتر دارندگان 

سهام ممتاز در مجامع عمومي مطرح مي شود، همچنان باقي می ماند. اين امر در پيش نويس 

1.  تبصره ماده 75 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 
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جديد قانون تجارت 1393 نيز مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و اختصاص دادن حق رأي 

براي سهام داران ممتاز طبق اساسنامه مجاز شناخته شده است: »هر سهم در مجامع عمومي از 

يك رأي برخوردار مي باشد، مگر آنكه سهام از نوع ممتاز بوده و براي اين گونه سهام حق رأي 

باالتري مقرر شده باشد«. 

نمی توان انكار كرد كه وجود حق رأي چند برابر دربردارندة مزاياي چشمگيري براي شركت 

خواهد بود. در تأمين مالي از طريق سرمايه گذاري خطرپذير، سرمايه گذاران مي خواهند كنترل 

ويژه اي بر هيئت مديره و تصميمات شركت داشته باشند و از اين راه منافع مالي خود را محفوظ 

نگه دارند، زيرا از يك سو، تنها دارايي شركت سرمايه اي است كه سرمايه گذاران خطرپذير با 

خريد سهام يا افزايش سرمايه از طريق صرف سهام وارد شركت كرده اند و از سوي ديگر، 

شركاي كارآفرين جداي از ايده هاي نوين تجربة مديريتي ندارند و ممكن است دلسوزي 

الزم نسبت به نحوة استفاده از وجوه را نيز نداشته باشند. از طرف ديگر، به دليل ريسك باالي 

سرمايه گذاري در شركت هاي نوپا، سرمايه گذاران خطرپذير معموالً درصد كمي از سهام شركت 

را خريداري مي كنند. اين امر دو منفعت براي سرمايه گذار در پي دارد: نخست آنكه سرمايه گذار 

ريسك كمتري مي كند و اگر كسب وكار با شكست مواجه شود، زيان كمتري مي بيند؛ ديگر آنكه 

كارآفرينان همچنان انگيزة كافي براي توسعة كسب وكار خواهند داشت، زيرا قسمت عمدة سهام 

شركت را همچنان دراختيار دارند. اين وضعيت منجر به آن مي شود كه سرمايه گذار بار تأمين 

مالي كسب وكار را تحمل كند، اما از سهام و حق رأي كافي براي نظارت بر نحوة هزينه كرد اين 

مبالغ و تأثيرگذاري بر تصميمات شركت برخوردار نباشد.بدين ترتيب، داشتن حق رأي چندبرابر 

نسبت به سهام عادي سبب مي شود تا بيشتر تصميمات شركت منوط به موافقت سرمايه گذاران 

خطرپذير باشد و اين اشخاص با وجود دارابودن درصد سهام ناكافي براي مديريت شركت، در 

ادارة شركت نقشي اساسي داشته باشند. 
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2-2-  انتخاب هيئت مديره از ميان صاحبان سهام ممتاز

براي سهام داران ممتاز مهم ترين راه كنترل تصميمات شركت، بودن در هيئت مديره يا توانايي 

تعيين تعدادي از اعضاي آن است. در واقع يك راه غيرمستقيم براي كنترل هيئت مديره، افزايش 

اكثريت توسط نمايندگان سهام داران ممتاز است كه در اين صورت بدون آنان اكثريت حاصل 

نمي شود. براساس مادة 88 اليحة اصالحي قانون تجارت، انتخاب اعضاي هيئت مديره با اكثريت 

نسبي خواهد بود. براي نمونه، اگر سرمايه گذاري مالك 40 درصد از سهام يك شركت سهامي 

با حق رأي دو برابر باشد، مي تواند با داشتن 80 رأي در مقابل 60 رأي سهام داران عادي، 

اكثريت مديران را انتخاب نمايند.  بدين ترتيب، مهمترين راه كنترل تصميمات شركت در امور 

مهمي همچون انحالل شركت، تصويب صورت هاي مالي، تقسيم سود و اخذ تصميم در زمينة 

تغييرات سرمايه توسط سرمايه گذاران، تخصيص قسمتي از كرسي هاي اعضاي هيئت مديره به 

اين سرمايه گذاران است )شجاعی ارانی و گهرسودفرد، 1397، صص. 309-318(. 

حقوق مربوط به سهام ممتاز در نظام حقوقی انگلستان
اين حقوق در دو حالت قابل بررسي است. حالت اول زماني كه شركت در حال فعاليت باشد 

و حالت دوم هنگام تصفيه يا انحالل شركت.

1- حقوق مربوط به سهام ممتاز، زماني که شرکت در حال فعاليت است:

الف( وقتي تنها يك حق، مثاًل 5 درصد سود به عنوان سود سهام ممتاز از سوي شركت ارائه 

مي شود، اين حق موسوم به سود سهام اضافي است كه بايد به صاحبان سهام ممتاز از اين نوع 

پرداخت شود. به عبارت ديگر حتي اگر سود سهام ممتاز در هيچ سال مالي اعالم نشده باشد، باز 

قبل از اين كه سود ديگر سهام پرداخته شود بايد وجوه معوقه سود سهام پرداخت نشده، پرداخته 

شود. به عنوان مثال اگر شركت سهام ممتاز داراي سود 5 درصد را در اساسنامه مدنظر قرار داده 

باشد و با گذشت سال مالي، اين نوع سود را به سهام داران ممتاز پرداخت نكرده باشد، قبل از 
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پرداخت سود ديگر سهام داران، بايد سود سهام ممتاز مذكور را بپردازد. با وجود اين، در حقوق 

انگلستان اگر اين نوع سهام از سوي شركت، به عنوان سهام ممتاز فاقد حقوقي اضافي اعالم 

شوند، بدين نحو كه پرداخت سود اين نوع سهام ممتاز از منافع ساليانه يا خارج از سود خالص 

ساليانه باشد، اين نوع سود را نمي توان به عنوان سود سهام اضافي قلمداد نمود. 

به طور كلي مي توان گفت اگر شركت در اثر فعاليت هاي خود به سود دسترسي پيدا كند 

و براي سهام ممتاز نسبت به ديگر سهام داران اولويتي براي پرداخت سود مدنظر قرار دهد، 

دارندگان اين نوع سهام براي دريافت سود، اعم از اين كه سود خارج از سود ساليانه يا سود 

خالص ساليانه باشد، نسبت به ديگر سهام داران مقدم خواهند بود.

ب( چنانچه در اساسنامه تصريح شده باشد كه دارندگان سهام ممتاز حق سهيم شدن در منافع 

را ندارند، آن ها بعد از پرداخت سود سهام به سهام داران عادي، مستحق هيچ حقي نسبت به مازاد 

منافع شركت نيستند. مثاًل اگر در اساسنامه تصريح شده باشد كه سهام داران ممتاز تنها مستحق 

10 درصد سود سهام اضافي باشند، ساليانه چنين سهام داراني، كه هم از نظر سرمايه و هم از 

نظر منفعت نسبت به ديگر سهام داران حق تقدم دارند، بايد طبقه بندي شوند، اين نوع سهام داران 

هنگام توزيع سود تنها مستحق 10 درصد سود سهام مي باشند. اين مقررات تمام شرايط معامله 

را بين سهام داران و شركت معين مي نمايد. با وجود اين، گاهي سهيم شدن سهام داران ممتاز، با 

اعطاي حق شركت در مازاد منافع با درصد ثابت، مثاًل حق سهيم شدن 7 درصدي سود سهم، 

مشخص مي شود. ممكن است بعد از اينكه 7 درصد سود سهام سهام داران عادي پرداخته شد، تا 

زماني كه 7 درصد سود سهم پرداخته می شود، به سهام داران ممتاز حق سهيم شدن در مازاد منافع، 

به صورت همسان با سهام داران عادي داده شود. مثاًل اگر اساسنامه شركت مقرر نموده باشد كه 

به سهام داران ممتاز70 درصد سود سهام پرداخته شود، بعد از توزيع سود چنين سهام داراني، اگر 

شركت سود بيشتري كسب كرده باشد، همزمان با پرداخت سود سهم به سهام داران عادي، ممكن 

است به سهام داران ممتاز هم اجازه اخذ سود داده شود. 
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ج( دارندگان سهام ممتاز، همچون ديگر سهام داران، هنگام شركت در مجامع عمومي داراي 

حق رأي مساوي هستند، مگر اين كه اساسنامه به نحو ديگري حقوق مربوط به آن ها را تعيين 

كرده باشد. با اين اوصاف، چنان كه رايج است، اگر به سهام داران ممتاز صريحاً حق رأي در اوضاع 

و احوال خاص اعطا شود مثاًل وقتي كه سود سهام ممتاز با تأخير پرداخته شود يا حقوق مربوط 

به سهام ممتاز تغيير يابد، ظاهر اين است كه آن ها فقط در چنين مواردي حق رأي اضافي نسبت 

به تغيير اوضاع و احوال شركت را دارند و در ديگر اوضاع و احوال شركت هيچ حق رأي اضافي 

ندارند. به عبارت ديگر اصل، برابري حق رأي سهام داران هنگام شركت در مجامع عمومي است، 

مگر اين كه اساسنامه به سهام داران ممتاز در صورت تغيير حقوق آن ها، مانند موارد مذكور ،حق 

رأي بيشتري اعطاء نمايد كه در اين صورت فقط در چنين مواردي آن ها مي توانند حق رأي 

اضافي خود را اعمال نمايند. 

2- حقوق مربوط به سهام ممتاز در صورت تصفيه يا انحالل شرکت 

پرسشي كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا سهام داران ممتاز هنگام انحالل شركت مستحق 

دريافت سود هستند يا خير؟ در صورت دريافت سود چه مقرراتي بايد مدنظر قرار گيرد؟ ابتدا 

قانوني را كه حقوق انگلستان در فرض انحالل شركت، براي چنين سهامي در نظر گرفته، بررسي 

شده و سپس به دعوايي كه در سال 1946 بين معدن چيان ذغال سنگ عليه شركت ملي زغال 

سنگ اقامه گرديده، پرداخته مي شود. در حقوق انگلستان، قانون گذار در فرض انحالل شركت 

براي دارندگان سهام ممتاز چنين قوانيني را وضع نموده است:

الف( هنگام تصفيه يا انحالل شركت، در صورت فقدان مقرراتي در اساسنامه، وجوه معوقه 

سود سهام ممتاز را نبايد از دارايي شركت پرداخت نمود مگر اينكه سود سهام از قبل در اساسنامه 

تعيين شده باشد. با وجود اين، چنان كه معمول است، اساسنامه مي تواند براي پرداخت وجوه 

معوقه، وجوه معوقه اي كه بعد از پرداخت بدهي هاي شركت از مازاد دارايي به وجود آمده است، 

خواه اين كه منافع توزيع نشده مشمول دارايي گردد يا نگردد، از سوي ديگر، اگر اساسنامه فقط 
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بابت پرداخت همه وجوه معوقه حال شده در تاريخ انحالل شركت تصميم گيري نمايد، تا زماني 

كه سود معين نشده، هيچ مبلغي بابت وجوه معوقه پرداخت نمي شود، زيرا سود سهام تا زماني 

كه اعالن نشده باشد حال نمي شود. 

ب( ظاهراً سهام داران ممتاز در استرداد سرمايه خود هنگام انحالل شركت از هيچ نوع 

اولويتي برخوردار نيستند. با وجود اين، احتمال دارد كه در اساسنامه، بعد از پرداخت طلب 

و مسئوليت  هاي شركت و هر نوع وجوه معوقه سود سهام ممتاز كه قابل پرداخت است، به 

سهام داران ممتاز حق اولويت در استرداد سرمايه داده شود. در چنين صورتي سهام داران ممتاز 

در استرداد سرمايه خود، نسبت به سهام داران عادي در اولويت خواهند بود. به عبارت ديگر ابتدا 

اصل سرمايه سپس وجوه معوقه به آن ها مسترد گردد. 

ج( بعد از بري الذمه شدن شركت از همه مسئوليت ها و بازپرداخت سرمايه به سرمايه گذاران، 

چنان چه مبلغي مازاد بر دارايي شركت موجود باشد، چنين مبلغي در صورت فقدان مقرراتي در 

اساسنامه بايد به نسبت در ميان سهام داران پرداخت شود. هر چند كه مغاير اين عمل هم ممكن 

است. اما هم چنان كه معمول است، اگر اساسنامه حقوق مربوط به انواع سهام را براي سهيم 

شدن در منافع تا زماني كه شركت در حال فعاليت است يا براي سهامي كه در مالكيت شركت در 

حال تصفيه است، وضع نمايد، ظاهراً اين نوع حقوق عام و فراگيرنده مي باشند. به عبارت ديگر 

اين نوع حقوق شامل انواع سهام مي شود. بنابراين، اساسنامه به سهام داران ممتاز حق اولويت در 

بازپرداخت سرمايه هنگام تصفيه را ميدهد. اما حقوق ديگري، در رابطه با سرمايه، به سهام داران 

ممتاز نسبت به سهيم شدن در چنين مازاد دارايي كه مستحق نيستند، تعلق نمي گيرد )جنيدی و 

دشتی، 1388، صص91-95(. 

به عنوان مثال مي توان به دعواي معدن چيان ذغال سنگ عليه شركت ملي زغال سنگ1 اشاره 

نمود. در سال 1946 دارايي معدن چيان شركت زغال سنگ، براساس قانون ملي شدن صنعت 
1.  Wilsons and Clyde Coal Co ltd V. Scottish Insurance Corp. Ltd 1999 S. C. (H. L)1919) ,90 ) A. C. 462
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زغال سنگ، به شركت ملي زغال سنگ، انتقال يافت و شركت داوطلبانه تصفيه شد. در همين 

حال شركت پيشنهاد كاهش سرمايه از طريق بازپرداخت به دارندگان سهم ممتاز را داد. اساسنامه 

تصريح كرده بود در صورت انحالل شركت دارندگان سهام ممتاز قبل از سهام داران عادي به 

ميزان مبلغ پرداخت شده فراخوانده مي شوند و سرمايه آن ها پرداخت مي گردد. تصميم دادگاه 

اين بود كه پيشنهاد كاهش سرمايه غيرمنصفانه و ناعادالنه نبود زيرا بدون آن پيشنهاد، در فرض 

انحالل شركت دارندگان سهام ممتاز استحقاق سهيم شدن در مازاد دارايي را نداشتند به عالوه 

اين سهام داران نمي توانستند بيش از آن سرمايه اي كه پرداخت كرده بودند مسترد نمايند. بنابراين 

آن ها نمي توانستند به مبلغي كه در فرض پيشنهاد انحالل شركت به عنوان كاهش سرمايه دريافت 

مي كردند، اعتراض نمايند. از اين تصميم بر مي آيد كه چنان چه سهام داران ممتاز حق تقدم نسبت 

به بازپرداخت سرمايه هنگام انحالل شركت را داشته باشند، بايد ابتدا كاهش سرمايه حال شده 

نسبت به برآورد بيش از حد سرمايه، به آن ها پرداخته شود، و اين نوع سهام داران حق اعتراض 

نسبت به تغيير انواع  حقوق خود را ندارند. زيرا چنين تصميمي موافق با حقوق آن ها بوده مگر 

اين كه اساسنامه صريحاً كاهش انواع حقوق چنين سهام داراني را پيش بيني نموده باشد، كه در اين 

صورت تشريفات تغيير انواع حقوق بايد به كار گرفته شود. در هر صورت اگر اساسنامه صريحًا 

حقي را نسبت به سهام دارندگان سهام ممتاز در مازاد دارايي بعد از پرداخت سرمايه بدهد، آن ها 

در صورت تصفيه شركت مستحق منافع جمع آوري شده به نسبت سهام خواهند بود. حتي اگر 

اساسنامه به سهام داران عادي حق بهره مندي انحصاري از منافع گردآوري شده را بدهد و براي 

سود سهام ممتاز اين حق درخواست نشده باشد، البته اين نوع حق براي سهام داران عادي در برابر 

سهام داران ممتاز وابسته به تصميمات خاصي است كه قبل از انحالل شركت براي آن ها گرفته 

شده است )جنيدی و دشتی، 1388، صص. 91-97(. 

امکان پيش بينی سهام ممتاز در شرکت های تعاونی

هدف شركت ها از انتشار سهام ممتاز از يك طرف افزايش سرمايه جهت توسعه فعاليت 
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شركت و از سوي ديگر ايجاد جذابيت بيشتر براي دارندگان آن ها، جهت مداومت در فعاليت 

شركت و اعطاي سود معين نسبت به ديگر سهام مي باشد. شركت های تعاونی نيز مانند شركت های 

ديگر همواره در معرض بحران های مالی و نياز به جذب سرمايه بيشتر از سوی سرمايه گذاران 

هستند چه بسا در نگاه عده ای از سرمايه گذاران اين قالب از شركت ها به جهت حق كنترل برابر 

سهام داران در اداره شركت جذابيت، آن چنانی برای سرمايه گذاری های كالن نداشته باشد. بنابراين 

اهميت پيش بينی سهام ممتاز در اين نوع از شركت ها به مراتب بيشتر است.

 به نظر می رسد آنچه كه سبب می شود عده ای پيش بينی سهام ممتاز در تعاونی ها را خالف 

اصول شركت های تعاونی قلمداد كنند، برخی از امتيازات اين نوع سهام مثل حق رأی متعدد 

است، حال آنكه در پاسخ بايد گفت امتيازات متصوره برای سهام ممتاز موردی و بنا به تصويب 

مجمع عمومی است. اگر حق رأی متعدد خالف اصول شركت های تعاونی است می توان در 

قانون اين نوع امتياز خاص را از شمول امتيازات سهام ممتاز استثنا كرد و صرفا به دليل يك 

مصداق از مصاديق سهام ممتاز محاسن ديگر اين نوع از سهم را ناديده نگرفت. ضمناً همان طور 

كه ذكر آن رفت كشورهای فرانسه و انگليس نيز در كليه شركت های خود در خصوص اعطای 

حق رأی بيشتر در سهام ممتاز محتاطانه عمل می كنند. در حقوق ايران نيز عليرغم امكان چنين 
امتيازی، اعطای حق رأی چند برابر مورد انتقاد پاره ای از حقوق دانان قرار گرفته است.1

از طرف ديگر امروزه شاهد رشد روزافزون شركت های نوپا در بخش تعاون و مشوقات و 

حمايت های دولتی از اين نوع شركت ها هستيم. در شركت های نوپا بايد همواره به دنبال راهی 

بود كه منافع و انگيزه سرمايه گذاران و كارآفرينان را همسو نمايد. از جمله بهترين راه حل هايی كه 

در اين زمينه ارائه گرديده است استفاده از سهام ممتاز است كه با امتيازات مختلف و كاركردی 

كه در سرمايه گذاری خطرپذير ايفا می نمايد تا حدود زيادی در رفع مشكالت ناشی از ريسك 

1.  برای نمونه می توان به موارد زیر مراجعه كرد:
1( پاسبان، محمدرضا )1385( حقوق شركت های تجاری، تهران: سمت، صص. 281-282.
2( عرفانی، محمود )1387( حقوق تجارت، جلد نهم، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ص. 285. 
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باالی سرمايه گذاری مؤثر است لذا اصوال سرمايه گذاری در شركت های نوپا همراه با توافق بر 

سر اعطای سهام ممتاز به سرمايه گذاران است. از اين رو، با پيش بينی در اساسنامه و يا موافقت 

مجمع عمومی فوق العاده، اولويت هايی برای سرمايه گذاران قرار داده می شود تا اين اشخاص 

ضمن پذيرش ريسك سرمايه گذاری، به تأمين مالی شركت ترغيب شوند )سعيد شجاعی آرانی 

و نسيم گهرسود فرد، 1396، ص. 134(.

هم چنين می دانيم در شركت های تعاونی سهامی عام اصل حق رأی برابر وجود ندارد و حق 

رأی اعضا به ميزان سهم آن هاست. مخالفين سهام ممتاز در شركت های تعاونی بايد به اين پرسش 

پاسخ دهند كه حتی درصورت وجود امتياز حق رای بيشتر در شركت های تعاونی سهامی عام 

كدام اصل را نقض می شود؟ چرا در اين نوع از شركت ها به منظورجذب سرمايه )علی الخصوص 

در مواقع ضرورت و بحران های مالی( نمی توان برای سرمايه گذاران خطرپذير حق رأی بيشتری 

اعطا كرد؟ و يا چرا نبايد به شخصی كه علی رغم سرمايه خرد، حضورش نقش تعيين كننده ای 

در شركت دارد حق رأی بيشتر اعطا كرد؟

پيشنهاد تحت عنوان ماده:
پيشنهاد می شود صدر ماده 12 اليحه اصالحيه به نحو ذيل تغيير يابد:

در شركت های تعاونی علی االصول سهام از نوع عادی و با نام است لكن مجمع عمومی 

می تواند امتيازاتی را برای برخی سهام تصويب كند و در هرصورت اين امتيازات شامل اعطای 

حق رأی متعدد برای سهام هيچ يك از اعضا نخواهد بود.
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