انواع شرکت ها در ایران:
 -1شرکت سهامی خاص
 -2شرکت مسئولیت محدود
 -3شرکت تضامنی
 -4شرکت مختلط غیر سهامی
 -5شرکت مختلط سهامی
 -6شرکت نسبی
 -7شرکت تعاونی تولید و مصرف
 -8شرکت سهامی عام
شرکت سهامی عام:
طبق قانون تجارت اصالحی ماده  4بند الف شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از
طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند در شرکت سهامی عام تعداد سهامدارها نباید کمتر از سه نفر
باشد و مسئولیت سهامدارها محدود به مبلغ اسمی سهام انها می باشد.
شرکت سهامی خاص:
طبق قانون تجارت اصالحی ماده  4بند ب شرکت هایی که تمام سرمایه انها در موقع تاسیس توسط
موسسین تامین گردیده است و مسولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام انها می باشد تعداد
سهامدارها نباید کمتر از  5نفر باشد
شرکت با مسولیت محدود:
طبق قانون تجارت ماده  94شرکت مسولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و
هریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در
شرکت مسول قروض و تعهدات شرکت است
شرکت تضامنی:
طبق قانون تجارت اصالحی ماده  116شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور
تجاری بین دو یا چند نفر با مسولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تاییدیه تمام قروض

کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است .در اسم تضامنی باید عبارت شرکت
تضامنی و الاقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود اصوال صرافی ها جزو این نوع شرکت می باشد.
شرکت مختلط غیر سهامی:
طبق قانون تجارت ماده  141شرکت غیر مختلط سهامی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم
مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسولیت محدود بدون انتشار سهام
تشکیل می شود شریک ضامن مسئول کلیهقروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود
شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده
و یا بایستی بگذارد در اسم شرکت باید عبار شرکت مختلط و الاقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود
شرکت مختلط سهامی:
طبق قانون تجارت ماده  162شرکت مختلط سهامی شرکتی است کهتحت اسم مخصوص بین یک عده
شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه انها
به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درامده و مسئولیت انها تا میزان همان سرمایه ای است
کهدر شرکت دارند .شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی
است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود .در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت انها در
مقابلطلبکاران و روابط انها با یکدیگر تابع مقرراتشرکت تضامنی خواهد بود.
شرکت نسبی:
طبق قانون تجارت ماده  183شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوص بین دو
یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .در
اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و الاقل اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود در صورتی که اسم شرکت
مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل و شرکاء و
برادران ضروری است.
شرکت تعاونی:

طبق قانون تجارت ماده  190شرکت تعاونی شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل شده و
شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می برند .و همچنین طبق قانون تجارت ماده
 192به این صورت تعریف می شود رکت تعاونی شرکتی است که  -1فروش اجناس الزمه برای مصارف
زندگانی اعم از این اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند -2.تقسیم نفع یا ضرر بین شرکاء
ایجاد کرده یا خریده باشند و تمام یا حداقل  51درصد سرمایه آن به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی
قرار گیرد

