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مقررات حاکم بر شرکتهای تجاری. 1

مفهوم شرکت تجاری، انواع و ویژگی های آن2.

آشنایی با ساختار تصمیم گیری و هرم مدیریتی شرکت. 3

جایگاه مدیران و مدیر عامل در شرکتهای تجاری. 4

تحلیل رابطه مدیران با شرکت . با اشخاص ثالث-با سهامداران–5

بررسی حدود اختیارات مدیران و مدیر عامل در شرکت. 6



 1304بعد از سال -1304قبل از سال
 1304قانون تجارت مصوب
 1310قانون ثبت شرکتها مصوب
 1310نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها مصوب
 1311قانون تجارت مصوب
 1311قانون تجارت مصوب 198و 197و196نظامنامه مواد
 1318قانون اداره تصفیه ورشکستگی مصوب
 1337آیین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و موسسات غیر تجارتی مصوب
 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب
 1370قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی مصوب



آشنایی با مفهوم شرکت-1

قانون مدنی606تا571مواد –شرکتهای مدنی -انواع شرکت          -2
قانون تجارت20ماده -شرکتهای تجاری   -

قانون تجارت585و 584مواد –موسسات غیر تجاری -3
شرکتهای دولتی -4



شرکت سهامی عام
شرکت سهامی خاص

هستند1347این دو شرکت تابع الیحه قانونی سال 
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی
شرکت نسبی
شرکت مختلط سهامی
شرکت مختلط غیر سهامی

هستند1311قانون تجارت مصوب تابع پنج شرکت این 
شرکت تعاونی

است1370این شرکت تابع قانون تعاون مصوب 



استقالل شخصیت حقوقی از شرکا و مدیران
:آثار استقالل شخصیت حقوقی شرکت***

استقالل دارایی شرکت از شرکا-1
استقالل تعهدات شرکت از شرکا-2
تابعیت-نام-وجود ممیزات حقوقی مستقل از شرکا نظیر اقامتگاه-3
وجود اهلیت مستقل برای دارا شدن حق و تکالیف-4
مسئولیت محدود شرکا در قبال تعهدات شرکت
شرکت یک سازمان حقوقی است



وده هر شرکتی پس از تاسیس یک سازمان و نهاد حقوقی است که دارای ارکان اداره ب
.و تابع مقررات سازمان است

 ارکان شرکت:
مجمع عمومی فوق -مجمع عمومی عادی-مجمع عمومی موسس) مجامع عمومی -1

(  العاده
هیئت مدیره  -2
مدیر عامل  -3
بازرس -4

:این مقررات عبارتند از. هر شرکتی تابع مقررات سازمان است
قانون تجارت-1
مفاد اساسنامه -2
مصوبات مجامع  -3



مجمع عمومی موسس
مجمع عمومی عادی
مجع عمومی فوق العاده

هیئت مدیره

مدیر عامل

بازرس



:حدود اختیارات هیئت مدیره
(متفاوت استمصوبات مجمع و مفاد اساسنامه و نوع شرکت بسته به )

در قبال شرکت و شرکا -1
(در شرکتهای تضامنی و نسبی) نظریه وکالت-
قانون تجارت105ماده ( در شرکت مسئولیت محدود) نظریه نمایندگی قانونی-
الیحه قانون 118ماده ( در شرکتهای سهامی عام و خاص) نظریه رکنیت -

تجارت

در قبال اشخاص ثالث-2



میمتصاخذقانوناینمقرراتموجببهکهموضوعاتیدربارهجز-118ماده
مدیران شرکتاستعمومیمجامعخاصصالحیتدرآنهادربارهاقدامو

کهنآبرمشروطمی باشندشرکتامورادارهبرایالزماختیاراتکلیهدارای
.باشدشرکتموضوعحدوددرآنهااقداماتوتصمیمات

عمجامتصمیماتموجببهیااساسنامهدرمدیراناختیاراتمحدود کردن
ردوبودهمعتبرسهامصاحبانومدیرانبینروابطلحاظازفقطعمومی

.استکان لم یکنوباطلثالثمقابل اشخاص



 حاکمیت نظریه وکالت
 1347الیحه قانونی 125و 124مواد

تشرکعاملمدیریتبهراحقیقیشخصنفریکاقالًبایدمدیرههیأت-124ماده
...کند تعیینرااوحق الزحمهوتصدیمدتواختیاراتحدودوبرگزیند

.
.نمایدعزلراعاملمدیرمی تواندموقعهردرمدیرههیأت- تبصره

یضتفواوبهمدیرههیأتتوسطکهاختیاراتیحدوددرشرکتعاملمدیر-125 ماده
.داردحق امضاءشرکتطرفازومحسوبشرکتنمایندهاستشده
ازنسخه ایارسالبابایدعاملمدیراختیاراتحدودومشخصاتونام-128ماده

هروزنامدرثبتپس ازواعالمشرکت هاثبتمرجعبهمدیرههیأتصورتجلسه
آگهیرسمی
.شود



تکالیف هیات مدیره  . 1

تکالیف مدیر عامل. 2

مسئولیتهای هیات مدیره و مدیر عامل. (مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری)3



اصول حاکم بر تکالیف مدیران
رعایت اصل امانت و حفظ منافع شرکت
  رعایت اصل تخصص

:تکالیف 
اداره صحیح شرکت . (تصویب آیین نامه های الزم برای اداره شرکت-انتخاب مدیر عامل) 1
تصمیم گیری و نمایندگی از شرکت در قبال اشخاص ثالث  . 2

دفاع از حقوق شرکت در محاکم و دعاوی مطروحه. 3

تشکیل به موقع مجامع عمومی در موارد قانونی. 4

تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارایه گزارش به مجمع عمومی. 5

رعایت کلیه الزامات قانون تجارت. مصوبات مجامع و کلیه قوانین آمره از جمله مقررات بیمه و  -6
مالیاتی

همکاری با بازرس شرکت  . 7

پرهیز از ایجاد منافع شخصی متعارض با منافع شرکت . 8



م  اقدام در چارچوب اختیارات تفویض شده توسط هیئت مدیره و عرف حاک
بر شرکت 

 مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او -125ماده
.داردطرف شرکت حق امضاء محسوب و از نماینده شرکت شده است تفویض 



 قانون مسئولیت مدنی 1ماده
 1347الیحه قانون تجارت 143و 142مواد

هبنسبتثالثاشخاصوشرکتمقابلدرشرکتعاملمدیرومدیران-142 ماده
موردبحسبرعمومیمصوبات مجمعیاوشرکتاساسنامهیاقانونیمقرراتازتخلف
برانجبرایرایکهرمسئولیتحدوددادگاهومی باشندمسئولمشترکاًیامنفرداً

.نمودخواهدتعیینخسارت
داراییکهشودمعلومانحاللازپسیاشودورشکستهشرکتکهصورتیدر-143 ماده

ذینفعهرتقاضایبهصالحیتدار می توانددادگاهنیستکافیآندیونتأدیهبرایشرکت
شرکتیداراینبودنکافییاشرکتورشکستگیکهراعاملمدیریاومدیرانازیکهر

به
ازتقسمآنتأدیهبهمتضامناًیامنفرداًاستبودهتخلفات اومعلولانحاءازنحوی
.نمایدمحکومنیستممکنشرکتداراییازآنپرداختکهدیونی



 قانون صدور چک 19ماده

ازاعمحسابصاحبطرفازنمایندگییاوکالتبهچککهصورتیدر»
ضامنامتامضاصاحبوچکصادرکنندهباشد،شدهصادرحقوقییاحقیقیشخص
نتضاماساسبرزیانوضررحکمواجراییهوبودهچکوجهپرداختمسول

.می شودصادرنفردوهرعلیه
اشتدخواهدکیفریمسولیتقانوناینمقرراتطبقچکامضاکنندهعالوهبه

یاکیلویاحسابصاحبعملبهمستندپرداختعدمکهنمایدثابتاینکهمگر
زاشدهپرداختعدمموجبکهکسیاین صورتدرکهاست، اوبعدینماینده

.«بودخواهدمسوولکیفرینظر



مسئولیت تضامنی در خصوص پرداخت مالیات شرکت
 قانون مالیاتهای مستقیم 199ماده

ایصالوکسربهمکلفقانوناینمقرراتموجببهکهحقوقییاحقیقیشخصهر
ربعالوهمقررهوظایفانجامازتخلفدرصورتباشدمیدیگرمؤدیانمالیات

ایهجریممشمولداشتخواهدمالیاتپرداختدرمؤدیباکهتضامنیمسئولیت
.بودخواهدنشدهپرداختمالیات(%20)درصدبیستمعادل

 قانون برنامه پنجم 122ماده
برالیاتمپرداختبهنسبتفردی،یاجمعیطوربهغیردولتیحقوقیاشخاصمدیران

انونقمقرراتبه موجبحقوقیاشخاصکهمالیاتهاییهمچنینوحقوقیاشخاصدرآمد
بودهآنلایصایاوصولیاکسربهمکلفافزودهارزشبرمالیاتومستقیممالیاتهای

اهندخوتضامنیمسؤولیتحقوقیشخصباباشدآنهامدیریتدورانبهمربوطو
.نیستحقوقیشخصبهضامنهامراجعهازمانعمسؤولیتاین.داشت



(خیانت در امانت و ) جرایم عمومی....

جرائم خاص حقوق شرکتها
الیحه قانون تجارت  269تا 243مواد 




