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چکیده
امروزه شرکتها برای ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد کارکنان خود ناگزیر به اجررای ررر هرای تورویقی
کارکنان هستند .برنامه های توویقی شرکت دیگر صرفا در قالب پرداخت پاداش نقدی نیست ،بلکه در زمان حاضر
شرکتهای اروپایی و امریکایی از یک سو برای استفاده از مزایای مالیاتی و از سوی دیگر با هرد

ایاراد انگیرزه

در کارکنان شایسته و کلیدی خود برای تداوم همکاری با شرکت از رریق ساز و کار ایااد مالکیت در قسرمتی از
سهام شرکت ،به استفاده از رر های سهام توویقی روی آوردهاند .در حقرو تارارا ایرران بره سرهام تورویقی
تصریح نوده است بنابراین شرکتهای خصوصی بسیار محدودی کره برا الگروبرداری از نمونرههرای خرارجی در
توافقاا سهامداران برنامه سهام توویقی را تصوب میکنند ،برای اجرایی کردن آن متوسل به ماده  10قانون مردنی
میشوند .لیکن در ماده  61قانون برنامه پناساله پنام توسعه  1394-1390به سهام ترجیحی اشاره شده است که
در راستای اجرای اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با هد

خصوصی سازی ،امروا شررکتهرای

دولتی میان کارکنان این شرکتها تقسیم میشود .اگرچه در نگاه نخسرت سرهام ترجیحری تاسریا مورابه سرهام
توویقی به نظر میرسد اما اختصاص آن به شرکتهای دولتی و تدقیق در ماهیت ،اهدا

و نحروه واگرراری آن

مبین تفاواهای ماهوی بین این دو نوع سهام است.
واژگان کلیدی :سهام توویقی ،سهام ترجیحی ،رر توویقی کارکنان
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مقدمه
شرکتهای تااری در راستای توسعه فعالیتهای تااری خود ناگزیر به پرریرش و
اجرای رر هایی هستند که به فراخور اهدا

اجتماعی ،اقتصادی و مدیریتی شرکتهرا

پدید آمدهاند .از جمله این رر ها میتوان به رر های سهام تورویقی 1بره عنروان یرک
ابزار پرکاربرد برای شرکتها در جرب ،حفظ و ایااد انگیزه در کارکنان شررکت اشراره
نمود .اکثریت قریب به اتفا شرکتهای آمریکایی و انگلیسی رر های توویقی اعطای
سهام به کارکنان خود را دارند2.سهام توویقی با هد

توویق کارکنان کلیدی شرکت به

آنها اعطاء میشود تا عالوه بر مزیت هرای مالیراتی روشری بررای تورویق کارکنران بره
موارکت و وفاداری به شرکت باشد تا سهمی از مالکیت شرکت را کسرب نمروده و در
رشد و عملکرد بهینه شرکت سهیم شوند .این سهام همچنین میتواند به عنروان ابرزاری
برای جرب افرادی که استعدادهای خاص فنری و مردیریتی دارنرد مرورد اسرتفاده قررار
گیرد .در نظام حقوقی ایران در قانون تاارا و سایر قوانین مررتب اشرارهای بره سرهام
توویقی نوده است ،اگرچه برخی شرکتهای خصوصی با الگروبرداری از نمونرههرای
خارجی اقدام به پیشبینی و اختصاص سهام توویقی به کارکنان خود و گاه افررادی کره
در ارتقاء سطح کیفی فعالیت شرکت موثرند ،می نمایند ولی به صراحت میتروان گفرت
که نهاد سهام توویقی در نظام حقوقی ایران مفهومی ناشناخته است .لیکن در سا هرای
اخیر همزمان با ورود کسب و کارهای نوپا ( اسرتارا آپهرا) بره برازار کسرب و کرار و
سرمایهگراری ،مفاهیمی تازه نیز مانند سهام توویقی بره تبرن نمونرههرای خرارجی وارد
قراردادهای سرمایهگراری که به منظور تااریسازی ایدهها و محصوالا این شرکتهرا
منعقد میشود ،شدهاند .رر سهام توویقی منردر در ایرن قراردادهرا بره عنروان یرک
محرک قوی برای افراد فعا در شرکتهای نوپاست تا در کنار موسسین و سرمایهگررار
1. incentive share scheme
2. Lowitzsch ,Jens, Financial Participation of Employees in the EU-27,
Palgrave Macmillan publishers,2009.P:64-65
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با ایااد مالکیت در بخوی از سهام شرکت و ایااد احساس تعلق به کسب و کار بتوانند
برای رشد شرکت بهترین تالش خود را داشته باشند .بره دلیرل عردم پریشبینری چنرین
سهامی در نظام حقوقی ایران سواالتی به لحاظ حقوقی به ذهن متبادر میشود از جملره
اینکه ماهیت این سهام چیست؟ آیا حقو متعلق به این سهام ماننرد سرایر انرواع سرهام
شرکت است یا محدودیتهایی در حقو مالی و غیرمالی مترترب برر آن وجرود دارد؟
این سهام چگونه تأمین میشود آیا شرکت نسبت به انتوار سرهام جهرت اختصراص بره
کارکنان اقدام می کند یا درصردی از سرهام موجرود شررکت بره عنروان سرهام تورویقی
اختصاص داده میشود؟ آیا سهام ترجیحی1پیشبینری شرده در مراده  61قرانون برنامره
پناساله پرنام توسرعه  1394-1390کره در راسرتای اجررای اصرل  44قرانون اساسری
جمهوری اسالمی ایران و با هد

خصوصریسرازی امروا شررکتهرای دولتری میران

کارکنان این شرکتها تقسیم میشود نهادی موابه سهام توویقی است.
در این مقاله ابتدا در دو بخش مازا مفاهیم سهام توویقی و سرهام ترجیحری مرورد
مطالعه قرار میدهیم تا ضمن تبیین ماهیت حقوقی هر کدام از این دو نوع سهام بتروانیم
تفاواها و شباهتهای احتمالی آنها را بوناسیم و در بخش سوم ایرن پرسرش پاسر
دهیم آیا با توجه به مزایای رر های سهام توویقی امکان پیشبینی و اسرتفاده از چنرین

« .1به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگراری فق برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء میگردد.
دولت مااز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدماا کووری و ماده ()5
قانون محاسباا عمومی و صندو های بازنوستگی و کارکنان خود در ازاء مطالباا آنان با توافق آنها
سهم یا سایر اموا و دارائیها را واگرار نماید .پرداخت مطالباا کارکنان دولت از رریق واگراری
سهام و بنگاهها و اموا و دارائیها به صندو های بازنوستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مرکور
با رعایت تبصره ( )1ماده ( )6قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44نیز مااز است .دستگاهها و
صندو های مرکور موظفند اموا و سهامی را که در اجرای این حکم تملک مینمایند را به بخش
خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقرراا به نحوی واگرار نمایند که در هیچ مورد فعالیت
سرمایهگراری آنها به صورا بنگاهداری نباشد».
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نهادی را به منظور حمایت از حقو کارکنان شرکتهای خصوصی اعم از شرکتهرای
نوپا و رشد یافته در نظام حقوقی ایران خواهیم داشت.

 -1سهام تشویقی
در این قسمت ابتدا ماهیت سهام توویقی را مورد مطالعره قررار دهریم و سرها بره
بررسی این موضوع میپردازیم که آیا با توجه به تفاواهرایی کره در خصروص تحقرق
مالکیت بر این نوع سهام در مقایسره برا سرایر سرهام شررکت وجرود دارد ،شررکتهرا
میتوانند محدودیتهایی را نسبت به حقو ناظر بر این سهام مقرر کننرد؟ و نهایترا بره
این پرسش پاس خواهیم داد که شرکتها بررای ترأمین سرهام تورویقی چره امکانراتی
دارند؟ الزم به ذکر است با توجه به عدم پیشبینی سهام توویقی در نظام حقوقی ایرران
کلیه مطالب این بخش صرفا با تمرکز بر حقو انگلستان و قانون شرکتهرای مصروب
 2006این کوور است.
 1-1ماهیت سهام تشویقی
اعطای سهام توویقی توس شرکتها شکل توسعه یافتره از مورارکت کرارگران در
سود شرکتها بوده اسرت 1.ررر سرهام تورویقی نخسرتین برار توسر یرک بانکردار
امریکایی به نام لوئیا کلسو 2مطر شد .او عقیده داشت ایااد مالکیت بررای کارکنران
در سهام شرکت عالوه بر حقو و مزایای ماهیانه ایوان بهترین روش برای حفظ منرافن
روالنی مدا سرمایهداری است 3.در انگلستان یک سابقه روالنی در خصروص تورویق
شرکتها به اجرای رر های حمایت توس دولت وجود دارد .نویسندگان در تعریرف
 .1نخستین بار در دنیا در کوور آلمان سهیم شدن در سرود کارخانرههرا بره تصرویب رسرید .صراحب
کارخانااا صنعتی در برلین شخصی به نام اوتو لیلیانتا در سا  1۸90سرهم سرودی بره میرزان ٪25
برای کارگران و کارمندانش تعیین کرد.
2. Louis Kelso
3. Perun, Pamela, Employee Stock Ownership: A status report, Urban
institute, 2000,P:1
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سهام توویقی بیش از اینکه به ماهیت آن توجره داشرته باشرند بره تعریرف تضرمین یرا
تسهیالتی که شرکت برای دریافت سهام توویقی ارائه مریکنرد ،بسرنده نمرودهانرد .امرا
اتحادیه کانون وکالی آمریکا 1در تعریف سهام توویقی آن را سهامی معرفی کرده اسرت
که به صورا رایگان و بدون پرداخت مالیاا به برخی افراد خاص که خدمتی را بررای
شرکت اناام دادهاند ،اعطاء میشود .دیوید ا

 .ویلیام در تعریف سرهام تورویقی آن را

سهامی معرفی میکند که در قبا عملکرد و سرابقه کارکنران شررکت ،بره آنهرا اعطراء
میشود.

2

سهام توویقی به دلیل مزیتهای مالیاتی آن (معافیتهای مالیاا بر درآمرد) روشری
بهتر و مناسبتر نسبت به پرداخت پاداش نقدی به کارکنان شرکت است .به همین دلیل
است که کارکنان شرکتها معموال ازرر های سهام توویقی استقبا مریکننرد زیررا بره
آنها اجازه میدهند عالوه بر مزایای معافیت مالیاتی ،بصورا مالی در شرکت موارکت
نمایند.

3

گزارشی که اداره تسهیل مالیاا انگلستان 4منتورر نمروده اسرت ،اشراره بره پرونرده
قضایی آبوا علیه پیلبون 5دارد که به موجب آن آقای ابوا در سا  1954تعرداد 2000
سهم شرکت (شرکتی را که در آن کار میکرد) را در یک دوره ده سراله دریافرت کررده
بود .مبلغ سهام توویقی آقای ابوا دقیقاً همان مبلغ سهام عادی شرکت بود ،اما از نظرر
مالیاتی سوا این بود که با توجه به اینکه اختیار خرید سهام توویقی در زمانی که آقرای
ابوا کارمند شرکت بود ،ایااد شده بود و آقای ابوا خرید سهم را در زمانی که دیگرر
عضو و کارمند شرکت نبود اعما کررده برود ،آیرا از معافیرتهرای مالیراتی برخروردار

1. American Law Institute-American Bar
2. Williams, David, F, Share Schemes for Directors and Employees,
Butterworth’s publishers, 1985.P:235
3. Bettis,J.Carr, M.Bizjak,John, Lemon,Michael L. The Cost of Employee
Stock Options,2003,P:1
4. Office of Tax Simplification.
5. Abbott vs. Philbin (1960) 39 TC82 (HL).
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میشود یا خیر؟ 1دعوای آبوا علیه فیلبن اگرچه به نوعی دعوای مالیاتی بوده است امرا
بیانگر امکان در نظر گرفتن تسهیالتی نظیر الغای مالیاا بر درآمد در مواردی که درآمرد
به صورا سهام شرکت به کارکنان پرداخته میشود بوده است.
در انگلستان انواع متفاوتی از سهام وجود دارد که به کارکنان یک شرکت یا موسسره
تااری اعطاء میشوند .از جمله آن میتوان به رر پا انرداز درآمرد کارکنران 2اشراره
کرد که در سا  19۸4معرفی شد 3.در رر پا انداز درآمد ،کارمند موافقت میکند که
مقداری از درآمد خالصش در یک زمان از پیش تعیین شرده ( 3ترا  7سرا ) ،پراانرداز
شود .ربق این رر به کارمند این اختیار داده میشود که سهام را در شررکتی کره در آن
کار میکند یا شرکت مادر و به قیمت از پیش تعیین شده خریداری کند .قیمت از پریش
تعیین شده میتواند قیمت بازار سهم در زمان شروع دوره پا انداز برا تخفیرف ترا 25
درصد باشد .در پایان دوره پاانداز کارمند میتواند یکی از مروارد زیرر انتخراب کنرد:
الف :از پاانداز استفاده کند و تمام و یا بخوی از سهام مومو ررر را بخرردب ب :از
پاانداز صرفنظر کنند و مبلغ نقد را دریافت کند که از مالیاا بر سود سهرده 4نیز معا
استب  :به رر پاانداز ادامه دهد.
نوع دیگر سهامی که به عنوان سهام کارکنان شناخته میشود سرهام عملکررد 5اسرت.
سهام عملکرد به سهامی ارال میشود که در صورا دسرتیابی بره معیارهرای عملکررد
پیشبینی شده در دورههای معین به مدیران شرکت تعلق میگیرد .هد

از اعطای چنین

سهامی به مدیران گره زدن منافن مدیران به منافن سهامداران است تا نهایت تالش خرود

1. Moody, Ken, Employment-Related Securities and Unlisted Companies,
Second edition, Spiramus Press, 2013,P:215
)2. SAYE scheme. (save as your earn
3. Andresen, Maike, Nowak, Christian, Human Resource Management
Practices: Assessing Added Value, Berlin , Springer publishers, 2014,184
4. Deposit Interest Retention Tax
5. Performance Shares
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را برای تحقرق اهردا

تعیرین شرده شررکت انارام دهنرد1.سرهام عملکررد عمردتاً در

موارکتهای تااری پروژهای مورد استفاده قرار میگیرد.
در قانون شرکتهای انگلستان  2006به رر سهام پانسیون 2نیز اشاره شرده اسرت.
به استناد بند یک ماده  675این قانون رر بازنوستگی در خصوص تخصریص بخوری
از سهام و سود آن به منظور پرداخت تسهیالا و حقو بازنوسرتگی کارکنران شررکت
است .در رر پانسیون بر خال

سهام توویقی مالکیت سهام به کارکنان تعلق نخواهرد

گرفت ،بلکه تنها سهام در قالبتراست 3درآمده و در مالکیت شرکت باقی خواهرد مانرد
و صرفا از سود سهام مرکور تسهیالا و حقو بازنوستگی کارکنان پرداخت میشود.
باید توجه داشت که رر سهام توویقی ماهیتا با سایر رر های ذکر شرده متفراوا
است .رر سهام توویقی در واقن تضرمینی بررای خریرد سرهام عرادی شررکت تلقری
میشود .به این صورا که شرکت بخوی از سرهام را بره برخری کارکنران خرود ماننرد
کسانی که دارای تخصصهای ویژه هستند و یا از کارمندان و یا مدیران کلیدی شررکت
هستند اعطاء میکند و یا حق ویژهای برای آنها جهت خرید سهام عادی شررکت قائرل
میشود و به کارمند این اختیار داده میشود که در آینده میزان موخصی از سرهام را بره
قیمت زمانی که این اختیار به وی اعطاء شده است ،خریداری کند .معموال رشرد قیمرت
سهام این فرصت را برای این کارمند ایااد میکند که سهام را به قیمتی کمترر از قیمرت
بازار خریداری کند.

4

1. Casson ,Peter , Company Share Options, London , Wiley publishers,
2000,P:189
2. Pension Scheme.
3. Trust.
تراست نهادی شبیه وقف در حق و ایران است .برای مطالعره بیورتر مراجعره شرود بره مقالره :عیسرئی
تفرشی ،محمد ،محمودی ،اصغر( ،تازیه و تحلیل «تراست» در حقرو انگلریا و مقایسره آن برا نهراد
وقف در حقو ایران) تهران ،فصلنامه پژوهش حقو عمومی ،زمستان  ،13۸3شماره .13
4. Perun, Pamela, op.cit,2
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همچنین از مهمترین ویژگیهای سهام توویقی نسبت به سایر رر ها این است کره
در سهام توویقی چگونگی اعطای سهم به عملکرد فنری ،تعهردی و مردیریتی کارکنران
بستگی دارد ،اما رر های پانسیون و یا پاانداز درآمد عموماً به صورا برابر بره همره
کارکنان تعلق میگیرد .در رر هایی مانند رر پاانداز درآمد ،بیوتر اهدا

اجتمراعی

در تدوین رر وجود دارد و به صرورا یکسران نسربت بره کارکنران شررکت اعمرا
میشود ،اما در رر سهام تورویقی اهردا

اقتصرادی شررکت جرایگزین هرد هرای

اجتماعی شده است .به عبارا دیگر شرکت برای حصو اهدا

اقتصادی خرود سرهام

توویقی اعطاء میکند .مثالً مهندسی که توانایی ارائه رر های عمده صرنعتی را دارد بره
عنوان شریک همواره کنار خود نگاه دارد .اما در رر های موابه سهام شرکت با توجره
به الزاماا قانونی و در راستای دستیابی به اهدا

اجتماعی به کارکنان اعطراء مریشرود.

نتیاه اینکه اصولی نظیر اصل برابری و تساوی در خصوص این ررر هرا قابرل فرر
است ،در مقابل در اعطای سهام توویقی شررکت و منرافن اقتصرادی آن مرالک هسرتند
شرکت میتواند تنها به تعداد محدودی از کارکنان سهام تورویقی اعطراء نمایرد ،ضرمن
اینکه خود شرکت سقف سهام اعطاء و حداکثر آن را موخص مینماید.
یکی از شرای مهم ذکر شده در خصوص اعطای سهام توویقی وجود نوعی رابطره
میان فرد و شرکت است .اکثریت قریب به اتفا حقوقدانان در تعریرف سرهام تورویقی
آن را سهامی معرفی نمودهاند که شرکت به کارکنان خود اعطاء میکند .یعنی در تعریف
سهام توویقی اکثر نویسندگان به این موضروع کره سرهام مررکور بره کارکنران شررکت
پرداخت میشود ،اشاره نمودهاند 1.این در حالی است که به نظر مریرسرد لرزوم رابطره
کاری با شرکت یعنی در استخدام شرکت بودن ،برای اعطرای سرهام تورویقی ضرروری
نباشد .زیرا همانطور که اشاره کردیم در اعطای سرهام تورویقی آتیره اقتصرادی شررکت
است که معیار قرار می گیرد .به عبارا بهتر خود شرکت است که تصمیم میگیرد سهام
Page

Kogan

Finance,

Corporate

The

1. Reuvid, Jonathan,
Publishers,2005,P:246
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را به چه کسی اعطاء کند .در ایناا الزام قانونی وجود ندارد و ررر ترامین اجتمراعی و
امثا آن در تصمیمگیری شرکت دخیل نیست ،بنابراین چنانچه مثالً رابطره کراری میران
دریافت کننده و شرکت وجود نداشته باشد و به عنوان مثا دریافت کننده صرفا موراور
اقتصادی آزادی باشد که گهگاه به شرکت در مسرائل مرورد نیرازش موراوره مریدهرد،
اعطای سهام توویقی به درستی اناام شده است.

1

در انگلستان اما قانون شرکتهای  2006در خصوص سهام توویقی نه تنهرا مرادهای
که موخص کننده امکان اعطای سهام به افراد خار از شرکت باشد ،در نورده اسرت
بلکه بر عکا در ماده  676قانون مرکور مقررر شرده اسرت .... « :ررر بازنوسرتگی و
رر های سهام کارکنان باید شامل مدیرانی شود که توس شرکت اسرتخدام شردهانرد».
حکم این ماده صراحتاً مقرر داشته است که در موارد اعطاء سهم باید رابطره اسرتخدامی
بین شخصی که سهام به وی اعطاء میشود با شرکت موخص شود .در نتیاه مریتروان
اینطور استدال کرد که در انگلستان اگر رابطه استخدامی شخص با شرکت اثباا نورود
و یا اساساً رابطهای میان فرد و شرکت وجود نداشرته باشرد ،شررکت نمریتوانرد بره آن
شخص سهام توویقی اعطا نماید .استدال مرکور بره ررور ضرمنی ایرن نظرر را اثبراا
میکند که در انگلستان رر سهام توویقی شامل اشخاصری کره برا شررکت هیچگونره
رابطه کاری و یا استخدامی ندارند ،نخواهد شد.
 .1بخش  A144قانون شرکت های آفریقای جنوبی که تحت عنوان رر های سهام توویقی کارکنان
تصویب شده است ،مقرر کرده است که رر های سهام توویقی اجازه میدهند تا افرادی که در
استخدام شرکت هم نیستند بتوانند سهام مرکور را دریافت کنند ،مگر اینکه در خود رر سهام توویقی
که توس شرکت تدوین شده است ،شرط مخالفی وجود داشته باشد .عالوه بر این رر های مرکور به
استناد بخش  3۸از قانون شرکتهای کوور مرکور شامل بستانکاران شرکت نیز خواهد شد ،.نتیاه
اینکه محدود ساختن امکان دریافت سهام توویقی به کارکنان خود شرکت منطق حقوقی ندارد و هرگاه
شرکت الزم بداند میتواند به افرادی که حتی رابطه استخدامی با شرکت ندارند نیز سهام توویقی اعطاء
نمایدSamsa,Mary K , International Employee Equity Plans: Participation .
Beyond Borders,hague ,Kluwer Law International publishers , 2003,P:462
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 1-2محدودیتهای ناظر به سهام تشویقی
بهرهبرداری از حقو مختلف ناظر به سهام شامل حقو مالی نظیر حق سهیم شدن
در سود شرکت ،حق سهیم شدن در دارایی شرکت ،حق تقدم در خرید سرهام جدیرد و
حقو غیرمالی مانند حق حضور و حق رأی در ماامن عمومی شرکت ،حرق نظرارا و
ارالع و حق عضویت در شرکت که با مالکیت سهام برای هر یک از سهامداران متصرور
است ،موید اصل تساوی حقو سهامداران درشرکت است.
سهام توویقی در حکم هدیهای است که شرکت به برخی از کارکنان منتخرب خرود
میدهد بنابراین عموما در قبا تملیک سهام وجهی از ایوان اخر نمریشرود .اگرچره در
رر های سهام توویقی همواره این توجیه وجود دارد که این گروه از کارکنران شررکت
پیش از این با خدماا و عملکرد صادقانه خود در بهبود عملکررد شررکت و رشرد آن،
ارزش سهام را پرداخت کردهاند اما از دیدگاه حقو مبنرای ایاراد مالکیرت بررای ایرن
گروه از سهامداران با سایرین متفاوا است .حا سوالی که مطر میشود این است که
آیا مبنای متفاوا ایااد مالکیت میتواند منتج به سلب و یا محدودیتهرایی در حقرو
مالی و غیرمالی مترتب بر سهام باشد؟ مثال آیا شرکت میتواند با توجه به هد

اولیه از

اعطای سهام به این گروه از کارکنان شرکت ایوان را از نقل و انتقا سهام محروم کند؟
میدانیم که یکی از مهمترین حقو سهامداران حق برر مالکیرت سرهام اسرت .حرق
مالکیت ،حق انواع تصر

در ما را برای مالک پدید میآورد .یکی از مهمترین حقرو

مالکین حق انتقا است .در حالت کلی حقو و اختیاراا مالک در حقو اموا به سره
صورا حق استفاده ،1کسب منفعت 2و حق فروش 3نمایان می شود 4.پرا مالرک حرق
استفاده از اموا خود را دارد .این اختیار شامل موارد استفادهای که در قانون و مقررراا
1. Right to Use.
2. Right of Exploitation.
3. Right to Sell.
4. Stérin ,Anne-Laure, Guide pratique du droit d'auteur: utiliser en toute
légalité : textes, photos, films, musiques, Internet protéger ses creations ,
Maxima publishers ,2007.P:199
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ممنوع اعالم شده است ،نمیشود .حقو مالک با ایااد حق اخررا از مالکیرت بره او
خود میرسد .به رور کلی مالک میتواند ما خود را از بین ببرد و یا به دیگرری منتقرل
نماید .مفهوم حق اخرا از مالکیت این است که مالک میتواند خرواه برا انارام اعمرا
مادی و خواه با اناام اعما حقوقی ما را از مالکیت خویش خرار کنرد .بطرور مثرا
اگر ما مصرفی است ،آن را مصر
ما مصر

کندب و یا حتی مالک به موجب این امتیاز میتوانرد

نودنی را از بین ببرد .همچنین میتواند از حق مالکیت خود اعرا

یا اینکه به موجب این امتیاز مالک میتواند حق مالکیت خود را به صرورا معرو
ماانی به دیگران انتقا دهد.

کنرد و
یرا

1

همانطور که پیش از این اشاره کردیم اختصاص سهام به برخری از کارکنران شررکت
بابت خدماا صادقانه آنها به شرکت و با هد

ایااد انگیزه بررای ترداوم همکراری برا

شرکت با ایااد مالکیت در سهام شرکت است .به عبارا دیگر مبنای اختصراص سرهام
به ایوان عملکرد ،تخصص و تاربه آنهاست کره هماننرد یرک دارایری برا ارزش بررای
شرکت محسوب میشود بنابراین به تعبیر حقوقی مریتروان گفرت اختصراص مالکیرت
سهام به ایوان قائم به شخص است .بدیهی است که فروش فوری سهام توویقی توس
فرد مورد نظر اهدا

شرکت را بطور کلی تحت الوعاع قرار میدهرد و عمرالً فلسرفهی

اعطای سهام مرکور را بینتیاه میسازد .بنابراین امکان اعما حقو مالکیتی نظیر حرق
انتقا سهام را باید در سایه هد

اصلی از واگراری سهام توویقی بررسی نمود .بر این

اساس امکان اینکه هنگام اعطای سهام توویقی حقو مالکیتی سرهامدار از جملره حرق
انتقا سهام توویقی محدود شود ،امری دور از انتظار نیست.
در انگلستان از اصطال سهام محدود شده 2برای اشاره به سهام توویقی خاصی کره
به موجب قرارداد ،یعنی قراردادی که شرکت با دریافرت کننرده سرهام تورویقی منعقرد

 .1علی عباس ،حیاتی ،حقو مدنی  2اموا و مالکیت ،تهران ،انتواراا میزان ،13۸9 ،ص 152
2. Restricted Stock.
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میکند و انتقا آن محدود شده است استفاده شده اسرت 1.ایرن نروع سرهام معمروال بره
تعداد موخصی از کارمندان با رتبه کاری باال و خاص اعطاء میشرود و شررکت از ایرن
رر استفاده میکند تا کارمندان کلیدیاش را حفظ کند .اما در این رر کارمنرد بررای
دوره معینی ملزم به حفظ سهام است و امکان انتقا و واگراری سهام را ندارد این دوره
به عنوان دوره انسداد 2نامیده میشود .عالوه بر محدودیت انتقا سرهام در دوره انسرداد
امکان توثیق این سهام برای گرفتن وام نیز امکانهریر نیست .این محردودیتهرا معمروال
بصورا مکتوب همزمان با واگراری سهام به کارمند ابالغ میشود.
عالوه بر محدود نمودن حق انتقا

3

سهام ،امکان تحدیرد حرق رأی کارکنران نیرز در

سهام توویقی وجود دارد .در هنگام اعطای سرهام تورویقی قرراردادی میران شررکت و
دریافت کننده منعقد میشود و شرکت مریتوانرد برا توجره بره اهردا

مردیریتی خرود

موارکت مالکین سهام توویقی را در اداره شرکت محدود نماید.
باید در نظر داشت که شرکتها در اعطای سهام توویقی دو هد
می کنند .یکی اهدا

مروازی را دنبرا

خاص توویقی در برابرر کارکنران شررکت اسرت کره برا اعطرای

تسهیالتی قصد دارد تا رغبت و تمایل کارکنان و یا اشخاصی که خدماا قابرل تروجهی
به شرکت ارائه دادهاند را در ادامه همکاری با شرکت افزایش دهد و نسبت بره عملکررد
قبلی ایوان قدردانی نماید ،از سوی دیگر شرکتها نمیخواهند اهدا

مدیریتی خود را

نادیده بگیرند و کنتر شرکت را با اعطای سهام تورویقی از دسرت بدهنرد یرا سراختار
فعلی مالکیت شرکت را برر هرم زننرد .بره ایرن ترتیرب دوگرانگی اهردا

شررکت در

خصوص سهام توویقی لزوم محدود ساختن حرق رای در رابطره برا سرهام تورویقی را

1. Cantrell, Carol, Stock Options: Estate, Tax, and Financial Planning,
2009.P:10
2. Clog Period
3. Damodarn, Aswath, Employee Stock Options and Restricted Stock
Valuation Effectsand Consequences, Stern School of Bussiness,2005,P:47
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محرز نموده است 1.مسلم است در خصوص سهام خاصی مانند سرهام تورویقی امکران
محدود ساختن حق رای وجود دارد.

2

در قانون شرکتهای سا  2006انگلسرتان تصرریحی در خصروص اینکره شررکت
میتواند حق رای سهام توویقی را محدود نماید ،وجود نردارد ،امرا از عمومیرت سرایر
مقرراتی که در خصوص تحدید حق رأی وجود دارد میتوان این نظر را مطر سراخت
که حق رای سهامدار مالک سهام توویقی نیز قابرل تحدیرد اسرت .بره عنروان مثرا در
شقو  1و  2از بند ای ماده  992قرانون شررکتهرا  2006در خصروص مفراد گرزارش
مدیران مقرر شده است که در گزارش باید رر های سهام کارکنان و محردودیت هرایی
که دارندگان سهام توویقی در کنتر شرکت دارند ،موخص شود .همچنرین در بنرد ا
همین ماده موخص شده است که در گزارش مردیران بایرد محردودیتهرای حرق رأی
موخص شود .بنابراین پریرش این نظر کره شررکت در هنگرام اعطرای سرهام تورویقی
میتواند حق رأی سهامدار را محدود نماید ،چندان دور از واقعیت نخواهد بود.
بنابراین باید پریرفت ایااد محدودیت در برخی حقرو متعلرق بره سرهامی کره بره
عنوان سهام توویقی اختصراص یافتره اسرت منروط بره تصرمیم شررکت و در قررارداد
واگراری این سهام بستگی دارد.
 1-3نحوه تأمین سهام تشویقی
اعطای سهام توویقی همواره به پیونهاد هیرأا مردیره و تصرویب مامرن عمرومی
صاحبان سهام صورا میگیرد .یکی از سواالا مهمی که در خصوص سرهام تورویقی
قابل رر است در خصوص محل تأمین این نوع سهام اسرت .آیرا شررکت بره منظرور
اجرایی کردن برنامه سهام توویقی نسبت به صدور سهام جدید اقدام میکند و متعاقرب
1. Boeri,Tito Lucifora, Claudio, J. Murphy, Kevin, Executive Remuneration
and Employee Performance-Related Pay: A Transatlantic Perspective,
oxford university press , 2013,P:135
2. Diamond, Walter , Diamond ,Dorothy, C. Luetke .Charles , A State by
State Guide to Investment Incentives and Capital Formation in the United
States, Kluwer Law International publishers, 2004,P:223
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آن افزایش سرمایه میدهد؟ در این صورا پرداخت مبلغ اسمی این سهام بر عهده چره
کسی است کارکنان منتخب برای دریافت سهام تورویقی یرا شررکت؟ چنانچره شررکت
نخواهد راهحل نخست را اتخاذ کند و سهام جدید منتور نکند آیا راهکاری برای ترأمین
محل سهام توویقی وجود دارد؟
شرکتها برای تأمین محل سهام تورویقی مریتواننرد برا رعایرت الزامراا افرزایش
سرمایه نسبت به صدور سهام جدید اقدام کنند .در این صورا سهام جدید میتواند بره
قیمت موخصی که کمتر از قیمت واقعی سهم اسرت ،صرادر شرود .شررکت مریتوانرد
هزینه خرید سهام جدید را از حساب اندوخته احتیاری خود تأمین کند .بند  5ماده 733
قانون شرکتها  2006مقرر کررده اسرت شررکت مریتوانرد اندوختره ذخیرره بازخریرد
سرمایه 1را به خرید سهام جدید اختصاص دهد.
البته باید توجه داشت قانونگرار برای تأمین هد

از صدور این نروع سرهام اعمرا

حق تقدم را نسبت به این نوع سهام منن کرده است .ماده  561قانون شررکت هرا 2006
صراحتاً اعما حق تقدم در خصوص سهام جدید توویقی را ممنوع اعالم کررده اسرت.
در این ماده مقرر شده است« :بدون هیچ چوم پوشی و یا معافیت حق تقدم سرهامداران
فعلی به مواردی از تخصیص اورا بهادار که به عنوان رر های سهام کارکنان اجرا مری
شود اعما نخواهد شد» .البته این محدودیت میتواند دست مدیران را در اجرای ررر
های سهام توویقی باز بگرارد.

2

اگرچه برای شرکتها محردودیتی در خصروص صردور سرهام جدیرد بره منظرور
اختصاص آن به سهام توویقی وجود ندارد اما راه حل متداو برای اجرای برنامه سرهام
توویقی اختصاص آن از محل سهام خزانه 3است که شرکت پریش از ایرن بررای ترأمین
برخی اهدا

مالی خود مانند حفظ و کنتر قیمت سهام خرود در برازار و یرا پرداخرت

1. Capital Redemption Reserve.
2. Cahn, Andreas, Donald ,David , Comparative Company Law: Text and
Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the
USA, Cambridge University Press,2010,P:204
3. Treasury Share
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سود به سهامداران بخوی از سهام خود را بازخرید 1کرده است .یکی از تاثیراا مهرم و
مثبت سهام خزانه تخصیص بخوی از آن به کارکنان است .استفاده و انتقا سهام خزانره
این هد

را بدون تاثیرگراری بر میزان سود دیگر سهام شررکت بره انارام مریرسراند.

یعنی اعطای سهام خزانه به کارکنان بر خال

صردور سرهام تورویقی موجرب کراهش

میزان سود سهام بقیه کارکنان نمیشود .به عبارا دیگر هنگامی که شرکت برای توویق
و همراه سازی منافن کارکنان از جمله مدیریت ،رر پاداش به شکل حق اختیرار سرهام
اعطاء میکند ،یکی از کارکردهای اورا موتقه اعطرای آن بره کارکنران از جملره خرود
مدیریت به عنوان مزایا ،پاداش ،توویقی و ...است ترا از رریرق سرهیم کرردن آنهرا در
مالکیت شرکت ،آنها را به تالش بیوتر در جهت حداکثر کردن منرافن شررکت ترغیرب
نمایند.

2

در انگلستان امکان انتقا سهام خزانه به کارکنان در قانون شرکتهرای  2006مرورد
پریرش قرار گرفته است .در واقن یکی از مهمترین راهکارهای اجرای رر هرای سرهام
توویقی استفاده از منابن سهام خزانه است 3.در بند ب از ماده  727این قانون مقرر شده
است« :هنگامی که سهامی به عنوان سهام خزانه نگهداری میشود شرکت در هرر زمرانی
میتواند با هد

و متعاقب اجرای ررر سرهام کارکنران ،کرل یرا بخوری از آن را بره

کارکنان واگرار نماید» .البته در ماده  72۸قانون تعهد شررکت بره اررالعرسرانی و ثبرت
انتقا سهام خزانه به سهامداران موخص شده است .در بند دوم ماده مرکور مقرر شرده
 .1بازخرید سهم در یک تعریف ساده عبارا است از اینکه شرکت بعد از فروش سهام خود به دیگری،
در زمانی موخص در آینده اقدام به خرید دوباره آن مینماید .بازخرید سرهام ماهیرت آن را بره سرهام
خزانه تغییر میدهد و تا هنگام فروش مادد ،این سهام به صورا سهام خزانه باقی میماند .اسرتفاده از
اصطال خزانه ممکن است به این دلیل رایج شده باشد که در گرشته سهم بازخرید شرده را در خزانره
شرکت نگهداری میکردند.
 . 2شهناز ،موای  ،سهیده ،نصیری« ،سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسهرا» ،مالره پرژوهش
حسابداری ،شماره  ،12بهار  ،1393ص111
3. Bird,John, Boardman,Nigel, Annotated CompaniesLegislation, Oxford
university Press,2010,845
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است هنگامی که سهام خزانه به عنوان ررر سرهام کارکنران منتقرل مریشرود ،شررکت
موظف است ظر

مدا  2۸روز اقدام به ثبت انتقا نماید.

 -2سهام ترجیحی
در قانون تاارا  1311و الیحه اصالحی قانون تاارا  1347عنوانی مورابه سرهام
ترجیحی وجود ندارد .بنابراین در این بخش ابتدا تعریف سهام ترجیحی و سها شرای
اعطای آن را با توجه به ماده  61قرانون برنامره پناسراله پرنام توسرعه  1394-1390و
آئیننامه نحوه واگراری سهام ترجیحی و در نهایت حقو متعلق به این سرهام را مرورد
مطالعه قرار خواهیم داد.
 1-1ماهیت سهام ترجیحی
پیشبینی سهام ترجیحی با توجه به سیاستهای اقتصادی در زمینه اجرای اصرل 44
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و با هد

خصوصی سرازی امروا شررکتهرای

دولتی صورا پریرفت .اینکه چرا قانونگرار برای سهامی که بره موجرب الرزام قرانونی
مقرر در ماده  61قانون برنامه پنجساله پنام توسعه باید میان کارکنان شرکتهای مرکور
در این ماده تقسیم شود ،از عنوان سهام ترجیحری اسرتفاده کررده اسرت معلروم نیسرت.
ترجیح در لغتنامه دهخدا به معنای برتری ،الویت ،رجحان و مزیت آمده اسرت بنرابراین
آنچه که در نگاه نخست از سهام ترجیحی به ذهن متبادر میشود سرهامی اسرت کره بره
نوعی نسبت به سایر سهام شرکت الویتی دارد ،که در این مفهوم سهام ترجیحری مورابه
سهام ممتاز مقرر در الیحه اصالحی قانون تاارا  1347است .اما متن مراده  61چنرین
مفهومی از سهام ترجیحی را به ذهن نمریرسراند .از سروی دیگرر هرد
اجرای سهام ترجیحی اعطای سهام برا هرد

از پرریرش و

ایاراد عردالت و برابرری درآمردی میران

کارکنان و مالکان است بنابراین اگر بگوییم انتخاب عنوان سهام ترجیحی به دلیل ترجیح
و برتری برخی از کارکنان برای دریافت سهام نسبت به سایرین است ،راه خطا رفتهایرم.
صرفنظر از چرایی انتخاب عنوان سهام ترجیحی به نظر میرسرد برا توجره بره الزامراا
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حسابرسی که در شرکتهای دولتی وجود دارد و همین الزاماا همرواره اعطرای سرهام
توویقی را دشوار میساخته است ،این امر دلیلی بوده است که عنوان سهام ترجیحری در
خصوص سهام اعطایی شرکت دولتی به کارکنان داده شده باشد .بره ررور کلری دولتری
بودن شرکت همواره مانعی برای اعطای سهام توویقی یا اجرای رر های حمایتی بروده
است ،زیرا همواره دغدغههایی در خصوص صریانت از امروا دولتری وجرود دارد .امرا
وجود مقرراتی نظیرر مراده  40قرانون اصرال مروادی از قرانون برنامره چهرارم توسرعه
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلری اصرل
چهل و چهار قانون اساسی  13۸7/3/25و آئریننامره نحروه واگرراری سرهام ترجیحری
شرای سادهتری را برای اعطای بخوی از سهام شرکتهای دولتری بره کارکنران فرراهم
ساخته است .با توجه به قوانین فو و هردفی کره از واگرراری سرهام ترجیحری دنبرا
میشود میتوان سهام ترجیحی را به این صورا تعریف نمود :سهام ترجیحری سرهامی
که توس شرکت های دولتی به کارکنان ایرن واحردها برا نررخ مورخص و در راسرتای
اجرای برنامههای خصوصی سازی در ایران اعطاء میشود.
 1-2شرایط اعطای سهام ترجیحی:
مهمترین اصلی که در خصوص اعطای سهام ترجیحری قابرل اسرتنباط اسرت اصرل
برابری و تساوی حقو دریافت کنندگان است .به عبارا دیگر سیاستهرای اقتصرادی
شرکت یا سایر ضروراها نبایرد تراثیری برر حقرو کارکنران و کارمنردان شررکت در
دریافت سهام ترجیحی داشته باشد .بطور کلی در ررر اعطرای سرهام ترجیحری همره
کارکنان فعلی و یا کارکنان قبلی شرکت به میزان برابر حرق دارنرد کره بخوری از سرهام
شرکت را خریداری نمایند ،شرکت نیز با اعطای تسهیالا مختلرف خریرد سرهام بررای
ایوان را امکان پریر میسازد.
ماده  1و ماده  4آئیننامه نحوه اعطای سهام ترجیحی مصوب  13۸5شرای و سرقف
اعطای سهام ترجیحی را موخص نمودهانرد .بره اسرتناد مراده  1ایرن آئریننامره سرقف
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واگراری این سهام نسبت به حداکثر سرمایه شرکت موخص شده است و بریش از ایرن
مقدار قابل واگراری نیست .به همین دلیل است کره در واگرراری سرهام سرهمیه بنردی
شده ،برخی اشخاص نظیر مدیران نسبت به مثالً بازنوستگان و یا کارکنان شررکتهرای
تابعه برای خرید سهام ترجیحی نوعی حق تقدم ویژه پیدا کردهانرد .بره موجرب مراده 1
مرکور« :فروش ترجیحی و اقساری حداکثر پنج درصد ( )%5از سهام بنگاههای مورمو
واگراری به پیونهاد سازمان خصوصیسازی و تصرویب هیراا واگرراری بره مردیران،
کارکنان و بازنوستگان همان بنگاه و همچنین فروش اقساری حداکثر پنج درصرد ()%5
از سهام بنگاههای مزبور به سایر مدیران با تاربه ،متخصص و کارآمد براسراس ضرواب
این آییننامه مااز است» .نتیاه اینکه حارم سرهام ترجیحری نسربت بره سرایر سرهام
شرکت همواره یکسان است و حداکثر  5درصد از کل سرهام شررکت مریتوانرد عنروان
سهام ترجیحی داشته باشد .به نظر میرسد که  5درصد دوم یعنی سهامی که بره مردیران
باتاریه ،متخصص و کارآمد واگرار میشود اگرچه عنروان سرهام ترجیحری بره آن داده
شده است ،اما ماهیتاً سهام توویقی میباشد .زیرا سهام مرکور تنها به اشخاص خاصری
واگرار می شود و اصو برابری و تسهیم سود میان کارکنان شرکت در آن تاثیری نردارد.
ضمن اینکه در واگراری آن شرکت و اهدا

آن است که بیوتر مورد نظر قرار میگیرد.

نتیاه اینکه باید اذعان داشت سهام موضوع بخش دوم مندر در ماده  1آئیننامه نحروه
واگراری سهام ترجیحی ماهیتاً سهام ترجیحی نیست.
از سوی دیگر حداکثر سهام قابل تملک توس تک تک کارکنان در ماده  4آئیننامره
موخص شده است و مقرر گردیده است« :میزان سهام ترجیحی قابل تخصریص بره هرر
یک از افراد واجد شرای موضوع ماده  3این آییننامه حداکثر تا سقف ده برابر میرانگین
شش ماهه آخرین مبلغ حقرو و مزایرای مسرتمر دریرافتی متقاضریان براسراس احکرام
حقوقی آنها است» .در رابطه با ماده  4مرکور باید اذعان داشت که این مراده ترا انردازه
زیادی اصل برابری که مهمترین هد

توسعه سهام ترجیحی بوده اسرت را تحرت تراثیر

قرار میدهد .زیرا نهایتاً به نوعی نابرابری میان کارکنان منتهی میشرود و حرداکثر سرهام
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قابل تملک توس ایوان براساس درآمد آنها تعیین میشود ،که می توانرد بنرا بره مرورد
تفاوا های فاحوی داشته باشد .به نظر میرسد ماده  4بیوتر با هد

تضمین بازگورت

قیمت سهم به شرکت در آئیننامه در شده باشد و در واقن با توجه به این الزام که هرر
یک از افراد واجد شرای و داورلب خرید مکلف هسرتند ثمرن معاملره را بره صرورا
اقساری ری مدا حداکثر ده سا  ،بدون احتساب سود فروش بصورا اقسراری تأدیره
نمایند ،تالش شده تا با توجه به درآمد در مدا ده سالهی مرکور نروعی تضرمین بررای
شرکتها ایااد نماید .نتیاه اینکه بر اساس اصو کلی حاکم بر حقو سرهم ترجیحری
ماده  4آئین نامه نحوه واگراری دارای ایراد ماهوی است ،اما از سوی دیگر این رویکررد
به نوعی نوعی تضمین بازپرداخت قیمت سهم تلقی میشود.
مسرراله جمعرری بررودن و الحرراقی بررودن قرررارداد واگررراری سررهام نیررز از آن دسررت
ویژگیهایی است که در خصوص سهام ترجیحی قابل توجه اسرت .بره اسرتناد مراده 2
آئیننامه نحوه واگراری سهام ترجیحی ،واگراری سهام منوط به ارائه تقاضای کتبی افراد
متقاضی به صورا جمعی است .بنابراین این قرارداد ماهیتراً نروعی قررارداد الحراقی یرا
تصویبی است و تصمیم کارکنان به خرید سهام ترجیحری ماهیتراً نروعی عمرل حقروقی
جمعی است .دکتر کاتوزیان در این خصوص اعتقاد دارند که عمل حقوقی جمعی بنا به
مورد میتواند عقد باشد یا ایقاع ،که از اجتماع و همگرایی چند اراده به وجود میآید با
این تفاوا که محتوا و هد

این ارادهها یکی است و جمن و اتحاد این ارادهها نیرز در

عین حا که عمل جمعی را توکیل میدهد ،به ارادهی واحردی مریاناامرد 1.بنرابراین
تصمیم خرید سهام ترجیحی عقد است اما به موجب ماده  2آئریننامره نحروه واگرراری
باید با اراده جمعی کارکنان واقن شود ،در نتیاه عقد الحاقی است 2.نهایتراً اینکره سروا
قابل رر در خصوص قرارداد مرکور امکان چومپوشی و عدم شرکت برخی کارکنران
 .1ناصر ،کاتوزیان ،اعما حقوقی عقد ایقاع ،تهران ،انتواراا شرکت سهامی انتوار  ،1395ص52
 .2ناصر ،کاتوزیان ،قواعد عمومی قراردادها مفهوم ،انعقاد و اعتبار قراردادها ،جلد  ،1تهرران ،انتوراراا
شرکت سهامی انتوار ،1391 ،ص25
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در آن است .به عبارا دیگر الحاقی بودن قرارداد واگرراری سرهام ترجیحری بره معنری
اجباری بودن آن نیست نتیاه اینکه هریک از کارکنان می تواند در خرید سرهم شررکت
کرده یا از آن چومپوشی نمایند.
 1-3حقوق متعلق به سهام ترجیحی
یکی از ابهاماتی که در خصوص سهام ترجیحی مطر است این است که آیرا سرهام
مرکور بعد از واگراری عنوان خاص خود را حفظ خواهد کرد و مثالً در صروراهرای
مالی شرکت سهامی با عنوان سهام ترجیحی موخص میشود یرا خیرر؟ پاسرخگویی بره
این سوا میتواند وضعیت حقو مالی و غیرمالی متعلق به سهام ترجیحی را مورخص
کند .اگر بعد از واگراری عنوان سهام ترجیحی باقی بماند ،انتظار آنکه این سهام حقرو
خاص و ویژهای نسبت به سایر انواع سهام داشته باشد ،چندان دور از ذهن نیسرت .امرا
اگر بعد از واگراری عنوان آن تغییر نموده و تبدیل به سهم عادی شود ،تبعاً دارنرده نیرز
جزء سهامداران عادی شرکت تلقی خواهد شد و حقرو مرالی و غیرمرالی یکسرانی برا
سایرین خواهد داشت.
در خصوص تغییر عنوان باید توجه داشت که در حقو ایران یکی از شررایطی کره
برای واگراری سهام ترجیحی موخص شده است ،اقساری بودن واگرراریهرا و ایاراد
تسهیالا خرید برای کارکنان شرکت است که در ماده  1آئیننامه نحوه واگراری سرهام
ترجیحی بر ضرورا آن تاکید شده است .نتیاه اینکه به نظر میرسد سهام ترجیحی در
مدا پرداخت اقساط عنوان خود را حفظ میکند و ممکن است با توجه به مؤجل بودن
ثمن ،قرارداد واگراری حقو سهامدار در مدا  10سالهی مررکور بره نحروی محردود
شود .اما پا از پرداخت اقساط از سوی خریدار سهم ترجیحی تبدیل بره سرهم عرادی
میشود و تحدید حقو دارنده آن امکان پریر نخواهد بود.
نکته قابل توجه در خصوص سهام ترجیحری مسراله حقرو مرالکیتی دارنرده آن در
زمان انعقاد قرارداد است .در ماده  7آئیننامه نحوه واگراری سهام ترجیحی مقررر شرده
است:
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«دریافت اقساط در درجه او از محل سود قابل تخصیص به سرهامداران بره عنروان
تأدیه بخوی از بدهی خریداران مومو این آییننامه تأمین میشود و در صرورا عردم
کفایت آن ،خریداران مکلفند رأساً نسبت به پرداخت مابقی اقساط اقدام نمایند ».اگرچره
در این ماده مفهوم سهامدار با مفهوم کارکنران در هرم ترکیرب شرده اسرت و تمرایز آن
موخص نیست اما با توجه به وحدا مالک موجود مریتروان گفرت چنانچره کارکنران
سهمی بر سود شرکت داشته باشند ،نظیر پاداشی کره در اساسرنامه مقررر شرده اسرت و
مورد تصویب مامن عمومی هم واقن شده باشد و این سهم ایوان بره عنروان مطالبراا
قابل پرداخت ایوان منظور شده باشد ،در صورا تقاضای خرید سهام ترجیحی شرکت
میتواند قیمت سهام را ترا انردازه مطالباتوران در هنگرام خریرد محاسربه نمایرد .یعنری
مطالباا کارکنان در صورا تقاضای آنها میتوانرد برا هزینره سرهام تملیرک شرده ،در
حسابهای شرکت تهاتر شود.
عالوه بر این کارکنان متقاضی معموالً ممکن است بخوی از قیمت سهم ترجیحی را
به صورا نقدی پرداخت نمایند و الباقی آن ری اقساط ده ساله پرداخت شود .در مدا
پرداخت اقساط نسبت به بخوی از ثمن قرارداد که توس خریدار پرداخته شرده اسرت،
بررای ایوران حقررو مرالی وجررود دارد .یعنری فرضراً اگرر شرررکت در مردا ده سرراله
بازپرداخت قیمت سهم ترجیحی ورشکست شود کارکنان به نسبت قیمتی کره پرداخرت
نمودهاند و یا با مطالباتوان تهاتر شده است ،حقو مالکیتی بر سرمایه شررکت خواهنرد
داشت ،اما نسبت به دیون موجل کارکنان و تسهیالا اعطایی به ایوران بررای پرداخرت
قیمت سهم ترجیحی حقو مالکیتی نسبت به سرمایه شرکت ایااد نخواهد شد.
در خصوص حق مالی نسبت به سود شرکت نیز همین ابهام وجود دارد .آیا چنانچره
در مدا ده ساله پرداخت اقساط و تبدیل سرهم ترجیحری بره سرهم عرادی سرودی در
شرکت تقسیم شود مالکان سهام ترجیحی حق مطالبره و دریافرت آن را نسربت بره کرل
سهام دارا هستند یا خیر؟ در این رابطه باید اذعان داشرت کره در اینارا بررخال

حرق

سهامدار نسبت به سرمایه ،اگرچه تفکیک میزان قیمت پرداختی خریدار سهام ترجیحری
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امکانهریر است ،اما این به معنی تحدید حق ایوان بر سود نخواهرد برود ،زیررا قررارداد
واگراری سهم قطعی است و حقو مالی خریدار از ابتدای خرید سهام ،ایااد میشرود،
البته جز آنچه که درباره حق سهامدار بر سرمایه شرکت به آن اشاره کردیم .نتیاه اینکره
به رور معمو چنانچه در مدا ده ساله سودی به سهام شرکت تخصریص یابرد مالرک
سهام ترجیحی از کل آن سود برخوردار خواهد بود و نمری تروان سرود را محردود بره
بخش پرداخت شده ثمن سهم دانست ،زیرا همانطور که گفته شد قرارداد اعطرای سرهم
ترجیحی قطعی است و سهامدار از هنگام انعقراد قررارداد مالرک سرهم شرده اسرت .بره
عبارا دیگر وجود تسهیالا و مطالباا شرکت نسبت به سهامدار دلیرل مناسربی بررای
تحدید حق ایوان نسبت به سود شرکت نیست.
در قوانین مرتب با سهام ترجیحی اشارهای به اینکره آیرا شررکت مریتوانرد حقرو
غیرمالی دریافت کنندگان سهام ترجیحی مانند حق رأی ،حق حضور در ماامن شررکت
را محدود سازد یا خیر نوده است و مقرراا آئیننامه نحوه واگراری سهام ترجیحی در
این رابطه ساکت است .همانطور که گفتیم سهام مرکور بعرد از اتمرام پرداخرت اقسراط
عنوان سهام عادی به خود می گیرد ،اما آیا در مردا ده سراله پرداخرت اقسراط مالکران
سهام ترجیحی حق حضور و رأی در ماامن عمومی شرکت را دارند یرا خیرر؟ در ایرن
رابطه به نظر میرسد با توجه به قطعی بودن قرارداد واگرراری در خصروص واگرراری
سهام ترجیحی نیز از هنگام انعقاد قرارداد مالکان سهام ترجیحی کل حقو سرهام خرود
را دارا می شوند و محدود ساختن این حقو نیراز بره مبنرای خراص و مورخص دارد.
بنابراین اصل بر برخورداری سهامدار ترجیحی از حقو مدیریتی مربوط به سهم اسرت
و تحدید حق مرکور نیازمند مبنای موخص است.
بنابراین در میان انواع حقو مالی و غیرمالی تنها حق بر سرمایه شررکت بره واسرطه
پرداخت اقساری قیمت سهم تا پایان پرداخت اقساط محدود میشود و با قرارداد انتقرا
سهام ترجیحی سهامدار تمام حقو مربوط را به دست خواهد آورد .در خصروص حرق
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بر سرمایه نیز باید اذعان داشت که دلیل عدم ایااد کامل ایرن حرق نیرز مبرانی مختلرف
حقو مدنی نظیر ممنوعیت دارا شدن ناعادالنه می باشد.

 -3پیشبینی و اجرای سهام تشویقی در نظام حقوقی ایران
در حقو ایران و موخصاً قرانون برنامره پرنجسراله پرنام توسرعه  1394-1390در
تعریف سهام ترجیحی مقررر شرده اسرت کره سرهام ترجیحری سرهام انتقرا داده شرده
شرکت های دولتی به کارکنان واحدها است که با نررخ مورخص و در راسرتای اجررای
برنامههای خصوصیسازی در ایران ،اعطای آن از سوی شرکت به کارکنان مااز دانسرته
شده است .اگرچه این سهام با هد

اجرای برنامره خصوصری سرازی نهادهرای دولتری

تصویب شده است اما چنانچه از دیدگاه کارکنان این شرکتها به ایرن واگرراری سرهام
نگاه شود ایااد مالکیت نسبت به سهام شرکت با ارائه تسرهیالتی مریتوانرد بره عنروان
ابزاری برای ارتقاء انگیزه آنها در نحوه عملکردشان در شرکت باشرد زیررا سرودآوری
شرکت نهایت منتج به اختصاص سود بیوتر به سهام ایوان خواهد شد .بنرابراین از ایرن
حیث سهام ترجیحی با سهام توویقی همسویی دارد و اقدام قانونگررار را بایرد از نظرر
مدیریت شرکت گامی رو به جلو محسوب کرد اما جای خالی چنین اقردام انگیزشری و
حمایتی از کارکنان شرکتهای خصوصی در ایران احساس میشود .اما آنچه که اجررای
رر های توویقی در شرکتهای خصوصی موضوع قانون تاارا را میتوانرد برا مرانن
مواجه سازد محل تأمین چنین سهامی است .تملیک بخوی از سهام شرکتهرای دولتری
موضوع ماده  61قانون برنامه پنجساله پنام توسعه  1394-1390به نوعی الرزام قرانونی
برای دولت در خصوص واگراری بخوی از مالکیت خود به کارکنان در برابرر مطالبراا
آنهاست بنابراین در خصوص این شرکتهرا مسرئله ترأمین سرهام ترجیحری موضروعا
منتفی است .اما در شرکتهای خصوصی که سهامداران آن اشخاص حقیقری و حقروقی
خصوصی هستند الزام ایوان به واگراری بخوی از سهامشان به منظور اختصاص آن بره
برنامه سهام توویقی در غیاب مصوبه قانونی به لحاظ حقوقی قابل ایراد اسرت .امرروزه
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شرکتهای محدودی که با الگوبرداری از شرکتهای خارجی در کسب و کارهای نوپرا
( )start-upاز رر سهام توویقی اسرتفاده مریکننرد در بخوری از توافقراا فیمرابین
سهامداران مقرر میشود که سهامداران متعهد میگردند درصد موخصی از سهامشان در
اجرای برنامه سهام توویقی شرکت به اشخاص تعیین شرده توسر شررکت (کارمنردان
کلیدی منتخب برای دریافت سهام توویقی) منتقل نمایند و سعی میشود برا اخرر یرک
وکالت رسمی و غیرقابل عز که سهامداران به شرکت میدهند سرهامدار را بره اجررای
این تعهد پایبند کنند .صرفنظر از موکالا و موانن حقوقی که ممکن است اجررای ایرن
تعهد را در آینده با دشواری مواجه سازد که پرداختن به آن از موضوع این مقاله خرار
است ،این تعهد صرفا ناشی از توافقاا خصوصی مصدا ماده  10قرانون مردنی میران
سهامداران است و نه در نتیاه یک تکلیف و الزام قانونی .نباید از نظرر دور داشرت کره
آنچه پیش از پیشبینی یک تأسیا ترازه در حقرو اهمیرت دارد فرراهم نمرودن زمینره
اجرای عملی آن است زیرا چنانچه بستر قانونی الزم بررای اجررای یرک مقررره قرانونی
وجود نداشته باشد فایدهای نیز در تصویب آن متصور نیست .همرانطور کره در قسرمت
محل تأمین سهام توویقی اشاره شد سهام خزانه به عنروان یرک ابرزار پرکراربرد جهرت
تأمین سهام توویقی شرکتها محسوب میشود .حرا سروا ایرن اسرت آیرا در نظرام
حقوقی ایران اصوال امکران بازخریرد سرهام و نگهرداری آن بره عنروان سرهام خزانره و
اختصاص آن به اجرای رر های سهام توویقی وجود دارد یا خیر؟
در بررسی نظام حقوقی ایران در خصوص موضوع بازخرید سهام در وهلر نخسرت
ممنوعیت ماده  19۸الیحه اصالحی قانون تاارا  1347به چوم میخرورد .ایرن مراده
که به پیروی از مقرراا همان زمان حقو فرانسه میباشد ،خریرد سرهام توسر خرود
شرکت را ممنوع کرده است .برای این ممنوعیت دالیل مختلفی ذکر شرده اسرت .ماننرد
اینکه خرید سهام توس همان شرکت سبب میشود سرمایه شرکت تقلیرل یابرد بردون
اینکه این کاهش سررمایه آگهری شرود و ایرن امرر قطعرا حقرو رلبکراران شررکت را
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تحتالوعاع قرار خواهد داد1.ذکر این ممنوعیت ذیل بخش هوتم الیحه اصالحی 1347
که راجن به تغییراا سرمایه شرکت است ،دلیل مطرر شرده را تقویرت مریکنرد زیررا
سرمایه شرکت تنها تضمین رلب رلبکاران شرکت است بنابراین هرگونه تغییر در آن بر
حقو رلبکاران تأثیر مستقیم خواهد داشت.
گاهی نیز اگر شرکت سهامی عام باشد میتواند با خرید سهم خود در برورس اورا
بهادار بر قیمت سهام مزبور در بازار بورس تأثیر بگرارد و آن را بریش از ارزش واقعری
خود جلوه دهد .با توجه به این خطر قانونگرار خرید سهام شرکت توس همان شرکت
را ممنوع کرده است 2.همچنین یکی دیگر از دالیرل زیربنرایی ممنوعیرت مقررر در ایرن
ماده ،عدم استفاده شرکت از ارالعاا محرمانه موثر بر قیمت سهام پیش از افوای آن بر
عموم در جریان بازخرید سهام و یا فروش مادد آن است.
با این وجود به نظرر مریرسرد ممنوعیرت منردر در مراده  19۸الیحره اصرالحی،
نمیتواند نگرانی مقنن را در حفظ حقو رلبکراران و ممنوعیرت اسرتفاده از ارالعراا
محرمانه درمعامالا سهام به ررور کامرل پوشرش دهرد .زیررا سریا مراده  19۸الیحره
اصالحی به نحوی است که خرید سهام شرکت مرادر توسر شررکتهرای وابسرته کره
شخصیت حقوقی مستقلی دارند ،بالمرانن اسرت 3.از ررفری معرامالا سرهام مبتنری برر
ارالعاا محرمانه عمدتا از سوی دارندگان این ارالعاا که شامل اعضای هیأا مدیره،
سهامداران عمده و دیگر اشخاص دارای ارالعاا نهانی است 4،واقن میشرود .بنرابراین
 .1محمدعلی ،عبادی ،حقو تاارا ،انتواراا گنج دانش ،تهران ،13۸5 ،ص19
 .2ربیعا ،اسکینی ،حقو تاارا ،شرکتهای تااری ،سرازمان مطالعره و تردوین کترب علروم انسرانی
دانوگاهها (سمت) ،تهران ،13۸1،ص6۸
 .3همان ،ص 69
 .4مطابق تبصره  1بند  4ماده  46قانون بازار اورا بهادار جمهوری اسالمی ایران  13۸4اشخاص زیرر
به عنوان اشخاص دارای "ارالعاا نهانی" شرکت شناخته میشوند:
الف) مدیران شرکت شامل اعضای هیئتمدیره ،هیئتعامل ،مدیرعامل و معاونان آنان .ب) بازرسان،
مواوران ،حسابداران ،حسابرسان و وکالی شرکت ) .سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد
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صر

ممنوعیت شرکت از خرید سهام خود ،تأمین کننده هد

قانونگررار در حمایرت

از حقو رلبکاران و سایر سهامداران نیست.
خوشبختانه در سا های اخیر قانونگرار با توجه به ضرروراهرای مرالی و الزامراا
مدیریتی امکان بازخرید سهام توس شرکت را در قانون رفن موانن تولید رقابت پرریر و
ارتقای نظام مالی کوور  1394مورد پریرش قرار داده است .در بند ب از تبصره  5مراده
 2۸این قانون مقرر شده است که شرکتهای پریرفتهشده در بورس و بازارهرای خرار
از بورس ،میتوانند براساس میزان سهام شناور خود در هر یرک از بازارهرای مررکور و
براساس مقرراتی که با پیونهاد سازمان بورس و اورا بهادار به تصویب شرورای عرالی
بورس اورا بهادار میرسد،تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان
سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.

1

تعیین سقف حداکثر سهامی که میتواند توس شرکت بازخرید و تحت عنوان سهام
خزانه نگهداری شود ،تا حد زیادی میتواند پاسرخگوی نگرانری قانونگررار در کراهش
سرمایه شرکت به دلیل بازخریرد سرهام و ضررر رسراندن بره حقرو رلبکراران باشرد.
همچنین در حا حاضر در ماده  46قانون بازار اورا بهرادار جمهروری اسرالمی ایرران
مصوب  13۸4به ممنوعیت معامالا اورا بهادار مبنی بر ارالعراا محرمانره برا پریش
بینی ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی تصریح شده است و ربق ماده « 14دستورالعمل
تحتتکفل خود ،بیشاز ده درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان .د) مدیرعامل و
اعضای هیئتمدیره و مدیران ذیرب یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ده
درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیئتمدیرة شرکت سرمایهپریر باشند .هر) سایر اشخاصی
که با توجه به وظایف ،اختیاراا و یا موقعیت خود به "ارالعاا نهانی" دسترسی دارند.
 .1چنانچه الیحه جدید قانون تاارا با وضیعت فعلی آن تصویب شود در ماده  307این الیحه مقرر
شده است که « شرکت تااری نمیتواند به رور مستقیم یا بوسیله شرکتهای تابن یا وابسته به خود
سهام یا سهم الورکه خود را تملک کند .لکن شرکتهای سهامی عام ،مختل سهامی عام و تعاونی
سهامی عام میتوانند بطور مستقیم و از رریق شرکتهای تابن وابسته ماموعا  5درصد از سهام خود را
در اختیار گیرند .این سهام باید بانا م و تمام وجه آن تأدیه شده یاشد .سهام مرکور فاقد سود ،حق تقدم
و رأی است و در نصاب ماامن عمومی لحاظ نمیشود».
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اجرایی خرید ،نگهداری و عرضه سهام خزانه» مصروب شرورای عرالی برورس و اورا
بهادار  ،1394برنامه فروش سهام خزانه جزو معامالا مصادیق ارالعاا محرمانره قررار
گرفته است .بنابراین با توجه به موارد فو الرکر نه تنها نگرانی مقرنن در تقلیرل سررمایه
شرکت در اثر بازخرید سهام و استفاده شرکت از ارالعاا محرمانه  -به شررط اجررای
صحیح قوانین مرکور  -مرتفن خواهد شد ،بلکه امکان بهررهمنردی از مزایرای مکانسریم
بازخرید سهام و سهام خزانه نیز حداقل برای شرکتهای مورمو بنرد ب از تبصرره 5
ماده  2۸قانون رفن موانن تولید رقابت پریر و ارتقای نظام مالی کوور فراهم خواهد بود.
با توجه به مطالب فو در ساختار قانونی فعلی چنانچه ررر سرهام تورویقی را در
خصوص شرکتهای خصوصی به عنوان یک مصوبه قانونی پیشبینی کنیم تأمین محرل
آن از سهام خزانه صرفا برای شرکتهای پریرفتهشده در برورس و بازارهرای خرار از
بورس امکانپریر است و سایر شرکتها یا باید از همان توافقاا خصوصی سرهامداران
به موجب ماده  10قانون مدنی تبعیت کنند و یا با رعایت الزاماا افزایش سرمایه سرهام
جدیدی را برای اختصاص به برنامه سهام توویقی منتور کنند.

نتیجهگیری
امروزه نیروی انسانی در شررکتهرا بره عنروان بخوری از دارایری و ارزش شررکت
محسوب میشود .بنابراین شرکتها با درک ضرورا حفظ این دارایی و ارزش اقدام به
تصویب و اجرای رر های توویقی کارکنان میکنند تا عالوه برر افرزایش سرطح بهینره
عملکرد ایوان بتوانند با ایااد انگیزه الزم آنها را بره ترداوم همکراریشران برا شررکت
ترغیب و توویق کنند .در این راستا رر هایی مانند سرهام تورویقی جرایگزین پراداش
نقدی شدهاند تا عالوه بر مزایای معافیتهای مالیاتی بتوانند با ایاراد مالکیرت کارکنران
کلیدی و متخصص در سهام شرکت ،آنها را به عملکرد بهتر و حفرظ رابطره کراری برا
شرکت ترغیب نمایند .در این خصروص نظرام حقروقی انگلسرتان در ررو سرا هرای
متمادی با اجرای رر های مختلف به فراخور موضوع همانند ررر پراانرداز درآمرد،
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سهام محدود شده ،رر پانسیون و سهام توویقی به عنوان یک نظام حقوقی پیوررو در
تأمین حقو کارکنان شرکت و ارتقاء انگیزه آنها عمل نموده است.
در نظام حقوقی ایران در اجرای اصل  44قانون اساسی و در راستای اجررای برنامره
خصوصیسازی واگراری سهام بره کارکنران شررکتهرای دولتری تحرت عنروان سرهام
ترجیحی صورا میپریرد .اگرچه سهام توویقی و سهام ترجیحی به لحاظ هد  ،نحوه
واگراری و  ...تفاواهایی با هم دارند اما چنانچه از منظر کارکنان شرکتها بره ایرن دو
نوع رر نگاه کنیم اثری موابه را میتوان از لحاظ ایاراد مالکیرت در سرهام شررکت و
همسویی منافن کارکنان و منافن شرکت برای هر دو متصرور برود .امرا اختصراص نهراد
سهام ترجیحی در نظام حقوقی ایران به شررکتهرای دولتری باعرث شرده اسرت ررر
توویقی کارکنان با مکانیسم سهام توویقی در شررکتهرای خصوصری موضروع قرانون
تاارا به دلیل عدم پیشبینی قانون و شرای و نحوه اختصاص سهام تورویقی در ایرن
شرکتها با ابهاماا متعدد حقوقی نظیر محل تأمین سهام توویقی مواجه باشد .با توجره
به اینکه وجود چنین نهادی راجرن بره شررکتهرای خصوصری و مقررراا حمایرت از
کارکنان ضروری احساس میشود ،بنرابراین پیورنهاد مریشرود اقرداماا قرانونی بررای
پیشبینی تمهیداا و شررای قرانونی الزم بررای انتقرا بخوری از سرهام شررکتهرای
خصوصی به کارکنان آنها در ق الرب سرهام تورویقی اندیوریده شرود .اگرچره سرکوا
قانونگرار در این زمینه به معنای عدم امکان اناام چنین امری در شرکتهای خصوصری
نیست زیرا میتوان با استفاده از عموماا قانون مدنی و الزاماا قرراردادی راهکارهرایی
را برای نحوه اختصاص این سهام به کارکنان کلیدی و شایسته شرکت پیشبینی کرد امرا
تصریح قانون به امکان شناسایی چنین سهامی ،منابن ترأمین ایرن سرهام و شررای کلری
واگراری آن میتواند اقدامی اساسی در راستای هماهنرگسرازی برا نظرامهرای حقروقی
پیورو باشد .ضمن اینکه پیش بینری چنرین مرواردی در قرانون گرامی برزره در جهرت
حمایت از حقو سهامداران و کارکنان شرکتهای خصوصری اسرت .آنچره مریتوانرد
پریرش موضوع و روند اصال قانون را تسهیل کند این است که مقرراا شرکتهرا در
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معنای امروزی آن ریوه در حقو مردنی و احکرام فقهری نردارد بنرابراین الگروبرداری
مناسب از نظامهای حقوقی پیورو بدون شک در تصویب قوانین جامنترر و کراراتر بره
بسیار کمک کننده است.
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