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  چکیده
عنوان هیات مدیره و با  هاي سهامی به حکم قانون، توسط جمعی از مدیران به اداره شرکت

ها چنین الزام قـانونی نـدارد و    ولی اداره دیگر شرکت پذیردانتساب مدیر عامل صورت می
ها بپردازد که این خود آسیب بزرگـی   تواند به صورت انفرادي به اداره آنیک مدیر نیز می

است چرا که اقدامات فردي او در تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گـرفتن نفـع   
بلکه براي شرکا نیز مستعد ضـرر و  شخصی خواهد بود و این نه تنها براي اشخاص ثالث 

مطالعات انجام شده در این مقاله بیـانگر آن اسـت کـه    هاي فراوانی خواهد بود.  مسؤولیت
هاي سهامی در قانون به تفکیک بیان شده ولـی در   اختیارات و وظایف مدیران در شرکت

اسـت.  هاي تجاري، به صورت کلی مانند وکیل و نماینده دانسته شـده   مورد دیگر شرکت
هاي سهامی بایستی بر طبق قانون و مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات  مدیران شرکت

هـاي تجـاري اکثـراً اختیـارات      هیأت مدیره به اداره شرکت بپردازند ولی در دیگر شـرکت 
  مدیران، عام است.

  هاي تجاري وظایف و اختیارات مدیران، شرکتواژگان کلیدي: 
  

  مقدمه 
هـاي   هاي عظیم عمرانی و تجاري، نیاز جامعه را به وجود شرکت گسترش پروژهو رشد سریع فناوري 
تر شده و از آنجا که ها حساسافزارهاي جدید، اداره شرکتکند و با ظهور رایانه و نرم سهامی بیشتر می

قوام هر شرکت و سود و منافع آن بیشتر بستگی به وضعیت افراد هیأت مدیره شـرکت دارد (عبـادي،   
هـا گشـته اسـت. از طرفـی در عصـر ارتباطـات و        نحوه اداره شرکت در یتحوالتباعث ایجاد ) 1368

اطالعات، پیروزي یـک مـدیر در عرصـه رقابـت بسـتگی شـایانی بـه میـزان اطالعـات آن مـدیر از           
هاي سیاسی و اقتصادي کشور و البته دنیا دارد که این نیز به نوبه خود نحـوه اداره شـرکت را    موقعیت
دهد. هیأت مدیره داراي کلیه اختیـارات الزم بـراي اداره امـور شـرکت و تصـدي       ر قرار میتحت تأثی

باشد به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. اختیارات هیـأت مـدیره    عملیات آن می
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دارد براي آن که کامل باشد نباید جنبه کلی داشته باشد، بلکه بعضی از اختیارات احتیـاج بـه تصـریح    
  ). 197، ص 1388(ستوده تهرانی، 

بینـی   ها در ماده مخصوصی کلیه اختیارات الزم را براي هیأت مدیره پـیش  در ایران، اساسنامه اغلب شرکت  
کنـد   کند در صورتی که در کشورهاي اروپایی، اساسنامه، به مواردي که اختیارات هیأت مدیره را محدود مـی  می

گردد و البته مواردي نیز اتفاق بینی می اختیارات هیأت مدیره به طور تفصیل پیشتصریح دارد. طبق قانون ایران 
بنابراین تصریح اختیـاراتی کـه هیـأت     کند؛ افتد که اساسنامه اختیارات مخصوصی را از هیأت مدیره سلب می می

اختیارات هیأت مدیره مربوط بـه  باشد و تصریح آن چه که اختیار ندارد، در اساسنامه اشکالی ندارد.  مدیره دارا می
جمعـی اسـت و اعضـاي هیـأت مـدیره       فرد فرد اعضاي هیأت مدیره نیست، بلکه براي کلیه آنان به طور دسـته 

 باشـند؛  منفرداً جز در مواردي که اساسنامه یا تصمیم هیأت مدیره تصریح کرده باشد، داراي اختیارات مزبور نمـی 
بوده و مدیرانی که بدون اجازه مجمع عمومی یـا هیـأت مـدیره عملیـاتی     بنابراین هیأت مدیره مشترکاً مسؤول 

  ).  47: 1394دهند، شخصاً مسؤول خواهند بود (ابطحی، انجام می
اختیارات هیأت مدیره اداره و نظارت کلی بر امور شرکت است و براي این منظور هیأت مـدیره بایـد     

ه را تشکیل داده و دستورات الزم را به مـدیر یـا   کند، جلسه هیأت مدیر هر موقع که مقتضیات ایجاب می
ل. ا. ق. ت.) براساس مطالب فوق و با  120مدیران عامل شرکت براي انجام عملیات شرکت بدهد. (ماده 

هاي تجاري و نحوه فعالیت آنان در این مقالـه در گـام     توجه به اهمیت حدود اختیارات مدیران در شرکت
هـاي تجـاري    هاي سهامی و در گام دوم اختیارات سایر مـدیران شـرکت   اول به اختیارات مدیران شرکت
  مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

  
  هاي سهامی حدود اختیارات مدیران شرکت .1

هـاي سـهامی،    فرانسه راجع به شـرکت  1867، به تبعیت از قانون تجارت 1311گذار در قانون تجارت  قانون
حـل  حـل، راه قانون تجارت) که البته ایـن راه  51کرده بود (ماده  مدیران شرکت سهامی را وکیل شرکا تلقی

درستی نبود؛ زیرا اوالً مدیران، وکیل صاحبان سهام نیستند بلکه وکیل شرکت هسـتند کـه یـک شخصـیت     
که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است کـه قـانون بـراي آن     است، ثانیاً با در نظر گرفتن این حقوقی مجزا

سازمان و تشکیالتی در نظر گرفته است و وظایف و اختیارات هر یک از ارکان شرکت را تعیین کرده اسـت،  
: 1388تهرانی، ها سلب کند. (ستوده  ارکان مختلف شرکت نباید یک قسمت از اختیارات هیأت مدیره را از آن

باشـد   ) در نتیجه هیأت مدیره داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره امور شرکت و تصدي عملیات آن می197
به جز اختیاراتی که صراحتاً در اساسنامه سلب شده باشد. کامل بودن اختیارات هیأت مدیره به کلی بودن آن 

  ).  47: 1394اج به تصریح دارد (ابطحی، اختیارات بستگی ندارد، بلکه بعضی از اختیارات احتی
که به صـورت هیـأتی    حل را رها کرده و براي مدیرانگذار این راه ، قانون1347اما در الیحه قانونی   

بینی نموده اسـت  ها و اختیاراتی را پیش سهامی، صالحیت تعنوان رکنی از ارکان شرک کنند، به عمل می
بنـابراین؛ از ایـن پـس     )؛150: 1386رود (اسکینی، ل فراتر میکه از حدود صالحیت وکیل در مقابل موک

بینـی شـده   پیش 1347صراحت در الیحه قانونی  هیأت مدیره شرکت داراي اختیارات خاصی است که به
الیحه قانونی اصالح  18که تمام اختیارات الزم براي اداره شرکت را نیز داراست (ماده  است، عالوه بر این
  ). 1347جارت مصوب قسمتی از قانون ت
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، اختیارات خاص و عامی را به هیأت مدیره اعطا کرده است که در 1347گذار در الیحه قانونی  قانون  
  ها اشاره شده است.  زیر به آن

  
  دعوت مجامع عمومی .1

هیأت مدیره موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواعدي که قانون تعیین کرده و همچنـین  
در مواقع ضروري دعوت کند. ریاست مجامع عمومی در صورتی که اساسنامه ترتیب دیگري مقرر نکرده 

و  91مـواد   باشد یا انتخاب یا عزل مدیران جزء دستور جلسه نباشد با رئیس هیأت مدیره است (مستفاد از
  ل. ا. ق. ت).  138و  112و  101و  92
  
  مطالبه بقیه مبلغ پرداخت نشده سهام .2

 5هیأت مدیره مکلف است بقیه مطالبه پرداخت نشده سهام را از کلیه صاحبان سهام بدون تبعیض ظرف 
شـده   سال از تاریخ تأسیس شرکت وصول و کلیه تشریفات قانونی مربوط به مطالبه مـابقی مبـالغ تعهـد   

  به بعد الیحه اصالح قسمتی از قانون تجارت به عمل آورد.  35سهام را برابر مواد 
  
  ها اعالم افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت .3

هیأت مدیره مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه شرکت از طرق قـانونی، حـداکثر   
شده شرکت بـه   در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت ظرف مدت یک ماه مراتب را ضمن اصالح اساسنامه

  ل. ا. ق. ت).  163ها اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهی شود. (ماده  مرجع ثبت شرکت
  
  ها اعالم کاهش سرمایه به مرجع ثبت شرکت .4

مایه حـداکثر  هیأت مدیره باید قبل از اقدام به کاهش سرمایه تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش سـر 
گردد هاي مربوط به شرکت در آن نشر می ظرف یک ماه در روزنامه رسمی روزنامه کثیراالنتشار که آگهی

ل. ا. ق. ت) هـم چنـین جهـت کـاهش بهـاي اسـمی سـهام شـرکت و رد مبلـغ           192آگهی کند (ماده 
اطالعیه شرکت باید  اي به اطالع کلیه صاحبان سهام برساند. یافته هر سهم مراتب را طی اعالمیه کاهش

در روزنامه کثیراالنتشار مزبور منتشر شود و براي صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد. 
  ل. ا. ق. ت) 196(ماده 

  
  رسیدگی به صدور سهام به نحوه قانونی  .5

امات قـانونی  ل. ا. ق. ت اقد 26و  25هیأت مدیره باید نسبت به تنظیم و صدور اوراق سهام مطابق مواد 
را مبذول دارد و نیز به تهیه دفاتر سهام مبادرت کند تا مشخصات هر صاحب سهم همراه با تعداد سـهام  

  خریداري شده آنان و نمونه امضاء دارنده سهم در دفتر مزبور قید شود. 
ها عالوه بر هیأت مدیره و مجمع عمومی، شورایی قرار گرفته و معموالً تصـمیم   در بعضی از شرکت  

نامه معامالت شرکت، تصویب بودجه شرکت، تعیـین صـاحبان    راجع به موضوعات کلی مانند تنظیم آیین
ایی را در قانون ه شود. چون قانون تجارت ایران چنین سازمان امضاء مجاز و ... به شوراي مزبور واگذار می
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سمت و طرز دعوت و تشکیل جلسه آنان تابع مقررات  بینی نکرده است، طرز انتخاب و شرایط احراز پیش
  ). 211: 1388اساسنامه خواهد بود (ستوده تهرانی، 

  
  تنظیم فرم اظهارنامه .6

وع مـاده  پس از طرح و بررسی و تنظیم ترازنامه حساب سود و زیان شرکت تنظیم فرم اظهارنامـه موضـ  
است که برابر ماده مزبور بایسـتی ترازنامـه و حسـاب     66/ 12/ 3هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 110

ماه پس از سال مالیاتی (که معموالً تا پایان  سود و زیان متکی به دفاتر قانونی شرکت را حداکثر تا چهار
سب مورد تعداد سهام و نشانی هر تیرماه هر سال است) همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و ح

  اي که اقامتگاه شرکت در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.  ها را به حوزه یک از آن
هـایی کـه    ها) هم چنین مالیـات  درآمد اشخاص حقوقی (شرکت مدیران نسبت به پرداخت مالیات بر  

مستقیم مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربـوط  هاي  اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیات
ها باشد با شخص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً مسؤولیت تضامنی خواهند داشت (مـاده   به دوران مدیریت آن

  هاي مستقیم).  قانون مالیات 198
ها)، به علت خودداري از انجام تکـالیف مقـرره    اگر مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی (شرکت  
به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و اسناد و مدارك باعث تشخیص درآمد  راجع

اشخاص مذکور به کمتر از میزان واقعی گردند و این امر به موجب اسناد و دالیل محرز شود به حبس از 
ع قضایی از طرف وزیر سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. تعقیب و اقامه دعوا علیه مرتکبین نزد مراج

  هاي مستقیم).  قانون مالیات 201امور اقتصادي و دارایی به عمل خواهد آمد (ماده 
انـد و   اند، از وضـع مـالی شـرکت مطلـع نبـوده      زیرا به واسطه تقصیر آنان کسانی که با شرکت معامله کرده  

نمود. انتشار آگهی ترازنامـه و   طبیعی است که اشخاص با شرکتی که در حال ورشکستگی است، معامله نخواهند
تواننـد از مفـاد آن    ها به موجب قانون تجارت اجباري نیست و بنابراین اشخاص نمـی  حساب سود و زیان شرکت

اطالع حاصل نمایند مگر آن که ترازنامه و حساب سود و زیان مزبور را از مـدیران شـرکت تقاضـا نماینـد ولـی      
کلیه  1340/ 8/ 28نامه هیأت وزیران  جهت تصویب ه آن نیستند، به اینمدیران طبق قانون مزبور موظف به ارائ

ها را موظف نموده است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را قبل از تسلیم به دارایی در روزنامـه رسـمی    شرکت
اي از روزنامه مزبور را ضمیمه اظهارنامه مالیاتی خود کنند. به ایـن ترتیـب اشـخاص     کشور آگهی نمایند و نسخه

  نند در هر مورد به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مراجعه کنند.  توا نفع می ذي
صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکند مقصر بوده و مخصوصاً در مواردي کـه   هیأت مدیره در  

  شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد مدیران شخصاً مسؤول خواهند بود. 
کند که رونوشتی از ترازنامه و حساب سود و زیان شـرکت   بینی می ها پیش اساسنامه بعضی از شرکت  

باید ضمیمه دعوتنامه مجمع عمومی براي صاحبان سهام ارسال گردد. اگر چنین موضوعی در اساسـنامه  
وجه مکلف نیستند به هر کدام از صـاحبان   هاي سهامی به هیچ بینی نشده باشد هیأت مدیره شرکت پیش

تواند به مرکـز شـرکت    اب سود و زیان بدهند ولی هر صاحب سهمی میسهام رونوشتی از ترازنامه و حس
مراجعه نموده و شخصاً از ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مدارکی که براي طرح در جلسـه مجمـع   

  عموم تهیه شده است رونوشت بردارد. 
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ور جلسـه قـرار   هایی که در دسـت  عمالً مراجعه صاحبان سهام به مرکز شرکت براي اطالع از موضوع  
داده شده است به سایر مجامع عمومی نیز توسعه داده شده و بعد از دعوت هر مجمعـی صـاحبان سـهام    

هاي پیشنهادي کسب نماید. (ستوده  حق دارند به مرکز شرکت مراجعه و اطالعات الزمه را درباره موضوع
  )212: 1388تهرانی، 

  
  طیذخیره کردن اندوخته قانونی یا سرمایه احتیا .7

مکلف است هر سـال یـک بیسـتم از سـود خـالص       هیأت مدیره«الیحه قانون تجارت:  140طبق ماده 
نماید. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شـرکت   عنوان اندوخته قانونی، موضوع شرکت را به

در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابـد کسـر یـک بیسـتم      رسید، موضوع کردن آن اختیاري است و
  ». مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد

براي تشکیل سرمایه احتیـاطی ذخیـره خواهـد     تساله الاقل یک بیستم از عایدات خالص شرک همه  
شد، همین که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقـدار اختیـاري اسـت.    

ساله سودي نداشته باشند و در اثر عوامل مختلف بعضی اوقـات بـا    هاي سهامی ممکن است همه شرکت
هـاي الزم را   بینـی  امی نیز مانند کلیـه تجـار پـیش   بینی مواجه گردند. شرکت سه پیش هاي غیرقابل زیان
الوصول کنـار   عنوان مطالبات مشکوك عنوان استهالك اموال شرکت و مبالغی به نماید، مثالً مبالغی به می
گذارد و این نوع ذخایر جزء امور عادي هر مؤسسه است ولی قـانون تجـارت بـراي اسـتحکام وضـع       می

عنوان ذخیره کنار گذاشته شود تـا   % از سود ویژه شرکت نیز به5اله س ها مقرر داشته است که همه شرکت
در موقع ضررهاي احتمالی بتوان از این سرمایه احتیاطی ضرر را جبران نمود. تأمین این سرمایه احتیاطی 
تا موقعی که مبلغ آن به عشر سرمایه شرکت برسد، اجباري است و هیأت مـدیره موظـف اسـت قبـل از     

  ذخیره قانونی را کنار بگذارد.  تقسیم سود مبلغ
بینـی شـده اسـت     تواند میزان این ذخیره و مبلغ آن را از آن چه در قانون پـیش  اساسنامه شرکت می  

افزایش دهد و در این صورت وظیفه هیأت مدیره براي منظور نمودن ذخیره، طبق اساسنامه خواهـد بـود   
بینی نشده باشـد، بـاز هیـأت مـدیره      انونی پیشحتی در اساسنامه شرکت منظور نمودن ذخیره ق ولی اگر

  ). 207: 1388باشد (ستوده تهرانی،  مکلف به رعایت این تکلیف قانونی می
  
  دعوت مجمع عمومی در صورت تجاوز ضرر شرکت از نصف سرمایه .8

هاي وارد حداقل نصف سرمایه شـرکت از   اگر بر اثر زیان«الیحه اصالحی قانون تجارت:  142طبق ماده 
العاده صاحبان سهام را دعوت نماینـد تـا    یان برودهیأت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقم

موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأي شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به انحـالل ندهـد بایـد در    
  ...»ش دهد این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاه 6همان جلسه و با رعایت ماده 

هاي سهامی اغلب در امور شرکت وارد نیستند و از وضع مالی شرکت اطالعی  صاحبان سهام شرکت  
اش در حـال   دهی اسـت و مرتبـاً سـرمایه    ندارند. چه بسا اگر اطالع حاصل کنند که شرکت در حال ضرر

مایند تا باقیمانده کاهش است، براي جلوگیري از اتالف تمام سرمایه خود، حاضر شوند شرکت را منحل ن
شان را نجات دهند. این است که قانون تجارت مدیران شرکت سهامی را مکلف نمـوده اسـت در   سرمایه
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موقعی که ضرر شرکت از نصف سرمایه تجاوز کند صاحبان سهام را در مجمع عمومی دعـوت کننـد تـا    
اصـالحی قـانون تجـارت در    الیحـه   142شرکت تصمیم بگیرند. ماده  درباره انحالل شرکت یا ادامه کار

العـاده   در صورتی که هیأت مدیره برخالف این ماده، به دعوت مجمع عمومی فـوق «دارد:  ادامه مقرر می
حقـی   شود نتواند مطابق مقررات قـانون منعقـد گـردد، هـر ذي     مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می

  »د.دار درخواست کن تواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت می
نباید تصور نمود که مسؤولیت مدیران در صورت عدم دعوت مجمع عمومی به همین جا خاتمه پیـدا    
کند، بلکه باید در نظر داشت که اگر به واسطه اهمال هیأت مدیره مجمع عمومی دعوت نگردد و تمام  می

داد نمود، زیرا در این سرمایه شرکت از بین برود این امکان وجود دارد که مدیران را مسؤول این زیان قلم
اند. دعوت مجمع عمومی در مورد زیان بیش از نصف سرمایه شـرکت فایـده    مورد تقصیري مرتکب شده

شود در نتیجه کسانی  دیگري نیز دارد، زیرا با انتشار آگهی مجمع عمومی، دستور جلسه در آن تصریح می
  ). 1388صل نمایند (ستوده تهرانی، توانند از وضع شرکت اطالع حاکنند می که با شرکت معامله می

صاحبان سهام جز از طریق مجمع عمومی حق مداخله و نظارت در امور شرکت را ندارند ولی ممکن   
است مواردي اتفاق افتد که صاحبان سهام متوجه شوند که مدیران مطابق منافع شرکت رفتـار ننمـوده و   

ت یا آن کـه مرتکـب تقصـیراتی شـده و از حـدود      آور اسزیان کنند براي شرکت تصمیماتی که اتخاذ می
اند. اگر صاحبان سهام بخواهند منتظر تشکیل مجمـع عمـومی سـالیانه شـوند،      اختیارات خود تجاوز کرده

هاي هنگفتی متوجه شرکت گردد و در نتیجه سرمایه آنان تلـف   ممکن است فرصت از دست برود و زیان
اگر داراي سهم جزیی نیـز باشـد بتوانـد در هـر موقـع      صاحب سهمی  شود ولی قانون نخواسته است هر

هـایی   تقاضاي دعوت مجمع عمومی را نماید، زیرا دعوت مجمع عمومی متضمن تشریفاتی بوده و هزینه
  ). 1386کند (اسکینی،  به شرکت تحمیل می

کند و  هایی به شرکت تحمیل می عالوه بر آن دعوت مجمع عمومی متضمن تشریفاتی بوده و هزینه  
العاده به تقاضاي صاحبان سهام در مواردي که تقصیري به مدیران نسبت داده  دعوت مجمع عمومی فوق

شود، ممکن است به حیثیت آنان لطمه وارد نموده و باعث اختالل امور شرکت گردد و با تهدید هیأت می
. این است که قانون مدیره به دعوت مجمع عمومی، آنان را از انجام وظایف خود بازدارد یا منحرف نماید

% 20حداقلی از صاحبان سهام را در نظر گرفته است که بتوانند تقاضایی را بنمایند و این حداقل دارا بودن 
هـاي   شـرکت  از سهام شرکت است. تنها مقرراتی که قانون تجارت ایران بـراي حفـظ حقـوق اقلیـت در    

کنـد و   ی همواره اکثریت حکومـت مـی  هاي سهام بنابراین در شرکت سهامی در نظر گرفته، همین است؛
گونه اختیاري ندارد مگر تقاضاي دعوت مجمع که در آن ممکن اسـت توضـیحاتی از شـرکت     اقلیت هیچ

ها موافقت نداشته باشـند، هـیچ عملـی     بخواهند ولی در صورتی که اکثریت صاحبان سهام با تقاضاي آن
شود اقدامات هیأت مدیره را تأیید خواهـد   وت میالعاده که دع توانند انجام دهند و مجمع عمومی فوق نمی

شخص یا اشخاصی که مجموع سهام «کند:  الیحه اصالحی قانون تجارت مقرر می 276کرد. لذا در ماده 
توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و اعضاي ها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می آن

ز طرف شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس یا تمام اعضا یا بعضی هیأت مدیره و یا مدیر عامل، به نام و ا
هـا   از اعضاي هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوا نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آن

مطالبه نمایند. در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاي هیأت مدیره یا مـدیر عامـل بـه جبـران     
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کننـده  اي که از طرف اقامه داخت هزینه دادرسی، حکم به نفع شرکت اجرا و و هزینهخسارت شرکت و پر
کنندگان دعوا، دعوا پرداخت شده از مبلغ محکوم به، به وي مسترد خواهد شد. در صورت محکومیت اقامه

  ». ها و خسارات به عهده آنان است پرداخت کلیه هزینه
هـاي سـهامی مـورد     ءاستفاده اکثریت در کلیه شـرکت موضوع تأمین حقوق اقلیت و جلوگیري از سو  

بحث زیادي قرارگرفته ولی هیچ قانونی نتوانسته است راه حل مناسبی براي آن پیدا کند زیرا در شـرکت  
توان اکثریت را تابع رأي اقلیت نمود و چـون تصـمیمات بـا اکثریـت آراء اتخـاذ      وجه نمی سهامی به هیچ

قلیت این موضوع را قبول نموده است مگر آن که تصمیمات اکثریـت  شود و در موقع تشکیل شرکت ا می
تواند مطابق مقـررات عمـومی مـدیران را بـراي      از روي سوءنیت اتخاذ شود که در این صورت اقلیت می

  ها مورد تعقیب قرار دهد.  تقصیرات آن
کن اسـت بـین   دارد که کلیه اختالفاتی که مم ها در ماده مخصوصی مقرر می اساسنامه اغلب شرکت  

چه مجمع عمومی ارجاع  صاحبان سهام اتفاق افتد باید قبالً در مجمع عمومی شرکت مطرح گردد و چنان
اختالفات یا تعقیب مدیران و مسؤوالن شرکت را تصویب ننماید، هیچ صاحب سـهمی حـق مراجعـه بـه     

ی کـه مـدیران شـرکت    اي مورد اختالف است، زیرا در صـورت  محاکم را نخواهد داشت. اعتبار چنین ماده
نفع را از مراجعه به محاکم براي جبران  تواند اشخاص ذي مرتکب جرایمی شوند، رأي مجمع عمومی نمی

  خسارت وارده و تقاضاي محکومیت مدیران منع کند. 
هـاي   مواردي که در باال ذکر گردید وظایفی است که طبق قانون بـه عهـده هیـأت مـدیره شـرکت       

  ). 209: 1388تواند این وظایف را از هیأت مدیره سلب کند (ستوده تهرانی،  میسهامی است و اساسنامه ن
بینی کند یا بعضی از اختیـارات را از   تواند اختیارات دیگري براي هیأت مدیره پیش البته اساسنامه می  
بودجـه  توانـد تعیـین    ها الزم بداند. مثالً اساسـنامه مـی   ها سلب کند و تأیید مجمع عمومی را براي آن آن

شرکت را جزء وظایف هیأت مدیره بداند یا آن که تصریح کند هیأت مدیره هر سال باید بودجه شرکت را 
  به تصویب مجمع برساند. 

باشند یا حق استقراض،  تواند کسانی را از طرف شرکت تعیین نماید که داراي حق امضا  همچنین می  
  ). 1388توده تهرانی، سازش، معامالت غیرمنقول و غیره را داشته باشند (س

  
  تأیید عملیات مدیران شرکت و دادن مفاصا به آنان .9

ترین وظایف مدیران که کوتـاهی در انجـام آن باعـث ایجـاد مسـؤولیت بـراي آنـان         مهم از جمله
هـاي   در شـرکت . گردد، دادن گزارش صحیح به مجمع و گرفتن تأییـد و مفاصـا از آنـان اسـت     می

حیطـه یـد امـانی در حکـم وکیـل هسـتند بنـابراین بعـد از ارائـه           سهامی چون مدیران شرکت در
توانند صورتحساب و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب آن از طرف مجمع عمومی می

ها در سال گذشته مورد تصویب سهامداران قرارگرفته و براي احراز این  مدعی شوند که عملیات آن
اند و مورد تصویب  شود که مدیران مفاصا حساب دادهمی جلسه مجمع عمومی ذکر مطلب در صورت

که عملیات مدیران را در مجمع عمومی تصویب  مجمع واقع شده است. لذا صاحبان سهام بعد از آن
ها اعتراض کنند  توانند علیه مدیران شکایت کرده یا نسبت به عملیات گذشته آن اند، دیگر نمی کرده

  . و در غیر این صورت مسؤول هستند
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البته این مفاصا حساب در صورتی اعتبار دارد که براي به تصویب رسانیدن آن، مدیران بـه تزویـر و     
ها برقرار خواهند بود، در غیـر ایـن    باشند، در این صورت مسؤولیت مدنی و جزایی آن تقلب متوسل نشده

 140، زیـرا طبـق مـاده    ي اول تقلب و تزویر مدیران را ثابت نماینـد  صورت صاحبان سهام باید در مرحله
هر سودي که بدون رعایت مقررات این قـانون تقسـیم شـود، منـافع     «... الیحه اصالحی قانون تجارت: 

اشخاص زیر به حبس تأدیبی از «قانون مذکور نیز آمده است:  258و در ماده ...» موهوم تلقی خواهد شد 
یره و مـدیرعامل شـرکت بـدون    رئیس و اعضاي هیأت مـد -1یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد: 

صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور، منافع موهومی را بین صاحبان سهام 
  ...»تقسیم کرده باشند 

لذا در مجامع عمومی عادي سالیانه مدیران شرکت بعد از تأیید عملیات و تصویب ترازنامه و حسـاب    
ها بابت عملیات سال گذشته مفاصـا داده   نمایند که به آنع عمومی تقاضا میسود و زیان شرکت، از مجم

هـا   هـا اختیـار دارد بـه آن    شود و مجمع عمومی با در نظر گرفتن گزارش مدیران و بازرسان و بررسی آن
  ). 1387سی بیشتري نماید (ستوده تهرانی، رمفاصا بدهد یا دادن مفاصا را موکول به بر

  
  تصفیه شرکت  .10

هاي سهامی، انجام عملیات تصفیه شرکت است. در زمان ورشکستگی، این  کنندگان شرکت از وظایف مهم اداره
کننـد تـا عملیـات تصـفیه      اي اداره می گونه پردازند و شرکت را بهوفتق امور می مدیران تصفیه هستند که به رتق

دیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانـده  پس از اعالم ختم تصفیه، مت ل. ا. ق.  228ختم شود، لذا طبق ماده 
هاي ایران تودیع و صورت بسـتانکاران و صـاحبان سـهامی را کـه      است، در حساب مخصوص نزدیکی از بانک

 227اند، نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در همان مـاده و مـاده    حقوق خود را استیفاء نکرده
نفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. پـس از انقضـاء،    يل. ا. ق. ت به اطالع اشخاص ذ

مـال  «از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه هر مبلغ از وجـوه کـه در بانـک باقیمانـده باشـد، در حکـم       » ده سال«
ا بوده و از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولـت منتقـل خواهـد شـد لـذ     » بالصاحب
  چه مدیران در انجام این وظیفه کوتاهی نمایند، مسؤول خواهند بود.   چنان

  
  تصویب ترازنامه .11

 هاي سهامی (عام و خاص) مطالـب ذیـل حـایز     در رابطه با تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
  اهمیت است:

وظایف مهـم هیـأت مـدیره    تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان هر شرکت سهامی یکی از   .1
کند، صورت  بینی می است که بایستی پس از انقضاء سال مالی ظرف مدتی که اساسنامه شرکت پیش

دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سـود و زیـان   
روز قبـل از   20شرکت را به ضمیمه گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مـالی حـداقل   

تاریخ جلسه مجمع عمومی عادي سالیانه جهت مالحظه و اظهارنظر بازرس یا بازرسان شرکت تقدیم 
ل. ا. ق. ت) و سپس به دعوت مجمع عمومی عادي براي تصـویب عملیـات سـال     232 نماید (ماده
  تصویب ترازنامه اقدام نماید.  مالی قبل و
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ها  قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحسابتواند از پانزده روز هر صاحب سهم می  .2
مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان شرکت 

  ل. ا. ق. ت) 139رو نوشت بگیرد. (ماده 
تی صـورت  اند با توجه به گزارش هیأت مدیره، درباره صحت و درس بازرس یا بازرسان شرکت موظف  .3

اي که مدیران بـراي تسـلیم بـه     دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه
اند، همچنین درباره مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی  مجمع عمومی تهیه کرده

ع عمومی عـادي  اند اظهارنظر و گزارش جامعی از عملکرد سال مالی قبل تهیه و تسلیم مجم گذاشته
روز قبل از تشکیل مجمع مزبور جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز  10نمایند. بازرسان باید الاقل 

  ل. ا. ق. ت).  150 شرکت آماده باشد (مستفاد از ماده
رسد و سپس ترازنامـه و  در مجمع ابتدا گزارش هیأت مدیره به اطالع سهامداران حاضر در جلسه می  

شرکت به مجمع تقدیم و آنگاه گزارش بازرس یا بازرسان شرکت مبنی بر صـحت و  حساب سود و زیان 
شود. باید دقـت  هاي اداري و مالی به اطالع اعضا مجمع رسانیده می سقم اقدامات هیأت مدیره در زمینه

داشت که اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بدون قرائت گزارش بـازرس یـا   
  ل. ا. ق. ت).  89ن معتبر نیست. (تبصره ماده بازرسا
در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس مبادرت به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان   

ل.  152ماده . (وجه اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود شرکت نماید، این تصویب به هیچ
ه و عملکرد سال مالی و رسیدگی به حساب سود و زیـان هـر شـرکت    ا. ق. ت) در نتیجه تصویب ترازنام

  ). 59 ـ 58: 1388سهامی به عهده مجمع عمومی عادي است. (ستوده تهرانی، 
صورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکند مقصر بوده و مخصوصاً در مواردي کـه   هیأت مدیره در  

  مسؤول خواهند بود.  شرکت نتواند تعهدات خود را انجام دهد مدیران شخصاً
  
  هاي تجاري اختیارات مدیران سایر شرکت .2

هاي سهامی به تفصـیل   گذار در مورد حدود اختیارات و وظایف مدیران هیأت مدیره شرکت هر چند قانون
  ها بیانی مختصر و مجمل دارد.  به بیان قانون پرداخته ولی در این حوزه درباره دیگر شرکت

  
  شرکت تضامنی و شرکت نسبی .1ـ2

در شـرکت  «دارد: بیـان مـی   1311قانون تجارت مصـوب سـال    120هاي تضامنی ماده  در مورد شرکت
 121در مـاده  » تضامنی شرکا باید الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیري انتخـاب کننـد  

مقـرر   51همان است کـه در مـاده   حدود مسؤولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی «همین قانون آمده: 
مسؤولیت مدیر شرکت در مقابل شـرکا  «مقرر داشته است:  1311قانون تجارت  51در ماده ». شده است

  ». همان مسؤولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد
توان دریافت که حدود اختیارات و وظایف مدیر یا مدیران شرکت تضامنی که از مجموع مواد باال نمی  
ها، آن هم با مراجعه  توان به محدوده مسؤولیت آنتوانند جزء شرکا هم نباشند دقیقاً چیست و تنها میمی

  به قوانین مدنی در باب وکالت پرداخت. 
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شود که هرگاه در شرکتنامه یـا  هاي تضامنی این طور استنباط می از سیاق مواد موجود درباره شرکت  
اختیارات مدیر معین شده باشد، حدود اختیارات او همان اسـت کـه    اساسنامه، یا توافق بعدي شرکا، حدود

قـانون تجـارت    121و  51بر آن توافق شده است در غیر این صورت، در تعیین اختیارات مدیر باید مـواد  
  را با مواد مربوط در قانون مدنی درباره اداره شرکت تلفیق کرد.  1311
همـین قـانون    189و  185شرکت نسبی به استناد مـواد  در این نوع شرکت (تضامنی) و نیز در مورد   

االصول داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره شـرکت اسـت و بـه هـیچ وجـه مسـؤول       مدیر شرکت علی
ق. م). چـون الزمـه    577خسارات ناشی از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تعدي و تفریط (مـاده  

کند و همسو با منافع شرکت  است که موضوع شرکت ایجاب میاداره شرکت، انجام دادن کلیه معامالتی 
  ). 187: 1387است (اسکینی، 

برخی از این اختیارات عبارتند از: به وثیقه گذاشتن اموال شرکت، گرفتن وکیل براي انجام معـامالت    
اردادهـاي  شرکت، قبض و اقباض ثمن و مبیع، انجام انواع بیع از جمله نسیه، گرفتن وام و اعتبار، عقد قر

که آزادي عمل  توانند در اساسنامه اختیارات مدیر را احصا کنند بدون آنپیمانکاري و ... که البته شرکا می
او را طوري محدود نمایند که قادر به اداره شرکت نباشد. مثال بهتر است قید شود که مدیر اختیـار انجـام   

معین گـردد یـا بـراي وام گـرفتن یـا رهـن        معامالت خاصی را نداشته باشد یا سقف مالی این معامالت
  گذاشتن، شرایطی لحاظ گردد. 

  
  شرکت مختلط غیرسهامی و سهامی .2ـ2

در شرکت مختلط غیرسهامی، اصل اداره شرکت توسط شرکاي ضامن مجري است. برعکس، شرکاي با 
غیـر سـهامی   اند. به عبارت دیگر در شرکت مختلط  مسؤولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده

 144عنوان مدیر یا مدیران به اداره شرکت بپردازند و طبـق مـاده    شریک یا شرکاي ضامن اجازه دارند به
حدود و اختیارات مدیر همان است که در مورد شرکاي شرکت تضـامنی مقـرر   : «... 1311قانون تجارت 

توانـد از خـارج از   مدیر نمیدست شرکاي با مسؤولیت محدود سپرد و  توان بهاداره شرکت را نمی». است
رسد این بدان جهت است که اراده شـرکاي بـا مسـؤولیت محـدود در     شرکت انتخاب گردد و به نظر می

  ). 222: 1387تعیین مدیر بر شرکاي تضامنی تحمیل نشود (اسکینی، 
رسـد حـدود اختیـارات و وظـایف مـدیران شـرکت مخـتلط غیـر سـهامی در مـورد           به نظر می  
آمـده اسـت    1311قـانون تجـارت    164لط سهامی نیز وجود دارد چرا که در ماده هاي مخت شرکت

 166همچنین در ماده ». مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص شریک یا شرکاي ضامن است«
قـانون   28و  50ها باید بـه مـوادي از جملـه مـواد      همین قانون مقرر شده که در مورد این شرکت

  رجوع شود.  1311مصوب سال 
که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکا ثابت شود، بایـد   براي این«دارد: مذکور مقرر می 50ماده   

سـپارد و بـه   اي که به دایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت مـی  مدیر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته
شده بـا یـک نسـخه از     رسد، اعالم نماید و باید اسامی شرکا را با مقداري از سرمایه که پرداختهثبت می

  ». نامه به نوشته مزبور منضم نمایداساسنامه و یکی از نسختین شرکت
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  شرکت با مسؤولیت محدود .3ـ2
قانون تجارت مصوب سال  105هاي با مسؤولیت محدود را باید از ماده  اختیارات و وظایف مدیران شرکت

مدیران شرکت کلیه اختیـارات الزمـه را بـراي نماینـدگی و اداره     «دارد: دست آورد که مقرر می به 1311
که در اساسنامه غیر این ترتیـب مقـرر شـده باشـد، هـر قراردادراجـع بـه         شرکت خواهند داشت مگر این

محدودکردن اختیارات مدیران که در اساسنامه به آن تصریح نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کـان  
اقتبـاس شـده اسـت و در     1925قانون تجارت فرانسه مصوب  24ماده  2ماده از بند  این». لم یکن است
شود که وظایف مدیر شـرکت تجـاري مشـابه وکیـل نیسـت       هایی از پذیرش این فکر دیده می آن، نشانه
هاي تضامنی و نسـبی بـه صـراحت     گذار در مورد مدیران شرکت ). چیزي که قانون267: 1387(اسکینی، 

  قانون تجارت).  185و  121ت (مواد بیان کرده اس
قانون تجارت فرانسه نیسـت و بـراي    24قانون تجارت ایران ترجمه درستی از ماده  105ماده   

جز در صورت شـرط خـالف در اساسـنامه،    «کردند: فهم درست آن بهتر بود آن را چنین تدوین می
مدیران شرکت کلیه اختیارات الزم را براي اداره شرکت خواهند داشت. هر قرارداد راجع به محدود 
کردن اختیارات مدیران، در صورتی که مطابق با اساسنامه نباشد، در مقابل اشخاص ثالث باطـل و  

  ». کان لم یکن است
، در مقابل اشخاص ثالث و در قانون تجارت، حدود اختیارات مدیر 105ده براي درك درست مفهوم ما  

  مقابل شرکت مورد اشاره قرار گرفته است. 
  
  اختیارات مدیر در قبال شخص ثالث .1ـ3ـ2

مدیران شـرکت کلیـه   «دارد: مقرر می 105ي اختیارات مدیر در مقابل اشخاص ثالث نامحدود است. ماده
  ...». اختیارات الزمه را براي نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت 

در اینجا اداره شرکت هم به معناي انجام دادن امـور اداري شـرکت اسـت و هـم بـه معنـاي انعقـاد          
ترین کارها را  متواند مهدهد. در این باره باید گفت که مدیر میمعامالتی که مدیر به نام شرکت انجام می

در مورد شرکت انجام دهد؛ از جمله فروش اموال اعم از منقول و غیرمنقـول، انتقـال سـرقفلی و توثیـق     
  اموال شرکت. 

داراي خصیصه نظم عمومی اسـت، چـرا کـه شـرکا از محـدود کـردن        105ي مندرج در ماده قاعده  
ه چنین قراري بین شرکا مقـرر شـده باشـد،    اند. هرگا اختیارات مدیر، بعد از امضاي اساسنامه، ممنوع شده

شـود  نسبت به اشخاص ثالث باطل و بالاثر خواهد بود. این قاعده از حقوق عام راجع به قراردادها جدا می
کند؛ اما به این معنا نیست کـه همـه اعمـال مـدیر      و بنابراین، حقوق اشخاص ثالث را به خوبی حفظ می

  کند؛ زیرا: شرکت، شرکت را متعهد می
  که مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد.  قابل اعمال نیست، مگر آن 105ماده   .1
موکول به این است که شـرکت داراي اساسـنامه بـوده، در اساسـنامه بـراي مـدیر        105اعمال ماده   .2

محدودیتی وجود نداشته باشد. هرگاه شرکت اساسنامه نداشته باشد، فقط مقررات عام حقـوق مـدنی   
گـذار بـین    . ایـن تفکیـک قـانون   105وکالت در مورد او قابل اعمال است، نه مقررات مـاده  راجع به 

موردي که شرکت اساسنامه دارد و موردي که فاقد اساسنامه است، قابل توجیه نیست؛ در حالی کـه  
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دانیم تنظیم اساسنامه براي شرکت با مسؤولیت محدود الزامی نیست و اگر اساسـنامه هـم باشـد    می
  به آگهی کردن آن در روزنامه وجود ندارد.  الزامی

اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد و بنابراین، اختیـارات مـدیر فقـط در حـدود موضـوع        .3
  ). 268: 1387شرکت مطلق است، نه خارج آن (اسکینی، 

نامه راجـع  هاست. هرگاه در اساس ماند حدود اختیارات هر یک از مدیران در صورت تعدد آن چه می آن  
بینی خاصی نشده باشـد،   کند؛ اما هرگاه پیش اي شده باشد، اشکالی بروز نمی بینی ویژه به این فرض پیش

باید چنین تلقی کرد که هر مدیري داراي کلیه اختیارات الزم براي اداره شـرکت و نماینـدگی آن اسـت.    
خواهد بود؛ یعنی مخالف چیزي  قانون تجارت، مخالف مصالح اشخاص ثالث 105تفسیري جز این از ماده 

  که در واقع، ماده مزبور براي آن وضع شده است. 
  
  اختیارات مدیر در قبال شرکت و شرکا .2ـ3ـ2

هایی که اساسـنامه را امضـا    دارد که شرکاي شرکت، یعنی آن مقرر می 105طور که بیان شد، ماده  همان
توانند، حین امضاي اساسنامه این اختیارات  کنند. البته میتوانند آزادانه اختیارات مدیر را معین  کنند، می می

اند، به این امر مبـادرت   که بعد از آن و همراه با شرکایی که بعداً وارد شرکت شده را محدود کنند و یا این
  توان دید: کنند. نتیجه این وضع در مورد شرکت و شرکا را در دو فرض زیر می

بینی کننـد کـه    رات مدیر یا مدیران را محدود کرده و براي مثال، پیشهرگاه شرکا در اساسنامه اختیا  .1
اسناد تعهدآور مهم باید توسط اکثر شرکا امضا شود، یا تصمیم بگیرند که اموال شرکت قابـل وثیقـه   
گذاشتن نیست، یا فروش اموال غیرمنقول شرکت موکول به تصمیم کلیه شرکا است. این شـروط در  

ها را رعایت نکند شرکت و شرکا مسؤول انجام دادن این  ه است و اگر مدیر آنالرعایمورد مدیر الزم
  شود. تعهدات نخواهد بود، بلکه خود مدیر مسؤول محسوب می

کـه   اگر اساسنامه دربارة اختیارات مدیر ساکت باشد، مدیر داراي اختیارات مطلق است؛ مشـروط بـر ایـن     .2
تیارات او را محدود نکرده باشد. به عبارت دیگر، اختیـارات مـدیر   اي بین شرکا و مدیر، اخ قرارداد جداگانه

توان در مورد شرکت و شرکا، به موجب قرارداد خصوصی، محدود کرد که در این صـورت، هرگـاه   را می
مدیر از حدود اختیارات قراردادي خارج شود، در مقابل شرکت و شرکا مسؤول خواهد بود؛ اما ایـن قـرار   

  ).  264: 1387اساسنامه نیامده، نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است (اسکینی،  که بنا بر فرض، در
  
  شرکت تعاونی تولید و مصرف .4ـ2

هاي تعاونی از قانون تجارت ایران جدا شـدند   ، عمال شرکت1370هر چند با تصویب قانون بخش تعاون 
باشند،  هاي تجاري می ها همچنان جزء شرکت که آن شاید در موضوع این مقاله نگنجند ولی به دلیل این

  پردازیم.  ها نیز می به بحث در مورد آن
  بخش تعاون، به تفصیل معین گردید.  37ماده  محدوده اختیارات و وظایف هیأت مدیره در

  قانون بخش تعاون این اختیارات و وظایف عبارتند از: 37طبق ماده 
دعوت مجامع عمومی، اجراي اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط، نصـب و    

دیر عامل بـه مجمـع   عزل و قبول استعفاي مدیر عامل، نظارت بر عملیات وي و پیشنهاد میزان حقوق م
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عمومی عادي، قبول درخواست عضویت، اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضـا بـه یکـدیگر، دریافـت     
ها و  استعفاي هر یک از اعضاي هیأت مدیره، نظارت بر مخارج جاري شرکت تعاونی، رسیدگی به حساب

زنامه به مجمـع عمـومی، تهیـه    ارائه به بازرس یا بازرسان، رسیدگی به تسلیم به موقع گزارش مالی و ترا
ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی، تعیین نماینـده بـراي    ها و برنامه وتنظیم طرح

هاي داخلی، نمایندگی  ها شرکت دارد، تهیه دستورالعمل هایی که شرکت تعاونی در آن ها و اتحادیه شرکت
امضاي مجاز وانجام سایر اختیارات و وظایف بـه موجـب    قانونی شرکت تعاونی، تعیین و معرفی صاحبان

  مقررات و اساسنامه. 
  

  گیري نتیجه
هاي این قـانون نسـبت بـه قـانون      هایی داشته است. از مزیت گذار، نوآوري هاي سهامی قانون در شرکت

هاي سـهامی اسـت کـه مشخصـا و بـه       ، تعیین وظایف و اختیارات مدیران شرکت1311تجارت مصوب 
هاي تجاري، به صـورت کلـی ماننـد وکیـل و نماینـده       ولی در مورد دیگر شرکت ذکر شده استتفکیک 

 دانسته شده است. 
هـا،   هاي سهامی، به دلیل اهمیت سرمایه در ایـن شـرکت   هاي سرمایه باالخص شرکت اداره شرکت  

هـاي   کتهـاي اشـخاص از جملـه شـر     گذار بیشتر مورد توجه قرار گرفته و نسبت به شرکت توسط قانون
گـذار در مـورد اداره    تري برخوردار است. اما متأسـفانه چـون قـانون   بندي دقیق تضامنی و نسبی، از پیکره

ها قوانینی وضع ننموده، افراد سودجو  هاي اشخاص و نحوه انعقاد قراردادها و معامالت مدیران آن شرکت
کننـد، بـا تشـکیل     ه مـی و مدیرانی که به لحاظ کسـب منفعـت شخصـی از ایـن اجمـال قـانون اسـتفاد       

هایی مانند شرکت با مسؤولیت محدود، در پوششی قانونی، اقدام به پولشویی و کالهبـرداري و ...   شرکت
هاي عظیمی  گردند و سرمایهزنند و در یک فرصت مناسب متواري مینموده و سود سرشاري به جیب می
شـار  قرسـانی بـه ا  رم در جامعه و آسـیب سازند که باعث افزایش نرخ تواز چرخه اقتصادي کشور خارج می

ناپذیر به اقتصاد کشور خواهد اعتمادي مردم به مدیران و در نتیجه ورود صدمات جبراندرآمد و نیز بیکم
هاي تجاري فقط متضمن خسارت و ضرر بـراي اشـخاص ثالـث     بود. اختصار قانون در مورد دیگر شرکت

  نبوده و گریبانگیر شرکا و مدیران نیز هست. 
هاي تضامنی دقیقاً به دلیل وجود مسؤولیت تضامنی، راه براي سوء استفاده مـدیر متخلـف    در شرکت  
کـه   هاي نسبی نیز از این قاعـده مسـتثنا نیسـتند زیـرا بـا ایـن       گذاران و شرکا شرکتماند. سرمایهباز می

ه مبلـغ بـدهی   چـ  شـود لـیکن چنـان   ها محدود می ها به نسبت سرمایه آن مسؤولیت شرکا در این شرکت
شرکت در اثر سوء مدیریت مدیران قابل توجه باشد که اغلب نیز چنین است، میزان مسؤولیت شرکا نیـز  

هاي سهامی نیز با وجود سیستم کنترلی و نظارتی که بر نحوه مـدیریت   قابل توجه خواهد بود. در شرکت
نیاز، مـدیران بـه سـوء اسـتفاده از     مدیران در اداره شرکت حاکم است، بازهم به دلیل کمبود قوانین مورد 

اعتبار و اطالعات شرکت پرداخته و با انجام معامالتی سودآور براي خود در پوشـش شـرکت، بـه کسـب     
عنـوان   زمان یک فرد بهمنافع غیر قانونی مبادرت نموده و گاه به دلیل عدم منع قانونی براي عضویت هم

تجـاري دیگـر، زمینـه بـراي سـوء      مدیره شرکتمدیرعامل و در یک شرکت تجاري و عضویت در هیأت 
  گردد. هاي شخصی توسط مدیر مهیا می استفاده
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چه مدیر متخلفی بـا اداره ناصـحیح    هاي تجاري، چنان همچنین باید اضافه کرد که در تمامی شرکت  
ی شرکت یا شرکا، براي پرداخـت کـل دیـون    یشرکت، باعث اضرار به اشخاص ثالث گردد، حتی اگر دارا

کشـد  ها طول می ها و حتی سال ها در کشور ما، ماه ت هم کافی باشد، به دلیل روند طوالنی دادرسیشرک
تا حکم و رأي پرونده، صادر شده و اجرایی گردد. در نتیجه، حتی اگر طلبکاران، تمامی طلـب خـود را بـا    

ه ماندن سرمایه شـان در  هاي دادرسی و ... دریافت دارند، باز هم به دلیل بلوک احتساب نرخ تورم و هزینه
النفع خواهند بود، چرا کـه افـرادي کـه پـا در عرصـه اقتصـاد فعالیـت        طول مدت دادرسی، مستحق عدم

هاي دقیق مالی داشته و دارند و با  ریزي هاي در گردش اقتصادي خود، برنامه کنند، حتما براي سرمایه می
ها یا قابل مطالبه نیست یا اثبات آن بـه   النفع آنکنند که البته عدم راکد ماندن آن سرمایه شدیداً ضرر می

  پذیر است. سختی امکان
عنـوان هیـات مـدیره و بـا      هاي سهامی به حکم قانون، باید توسط جمعی از مدیران بـه  اداره شرکت  

-ها چنین الزام قانونی ندارد و یک مدیر نیز مـی  انتساب مدیر عامل صورت پذیرد ولی اداره دیگر شرکت
ها بپردازد که این خود آسیب بزرگی است چرا که اقدامات فردي او در  صورت انفرادي به اداره آن تواند به

تضاد منافع شرکت و مدیر، حتما با در نظر گرفتن نفع شخصی خواهد بود و این نه تنها بـراي اشـخاص   
  هاي فراوانی خواهد بود.  ثالث بلکه براي شرکا نیز مستعد ضرر و مسؤولیت
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