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 های تجاریای مدیریت در شرکتمطالعة مقایسه  

 کانال آموزش حقوق)دکتر محمدمهدی توکلی(            

                      @lawstudy 

 مدت مدیریت توضیحات
عضویت مدیر 

 در شرکت

 مدیر

 البدلعلی
  تعداد مدیران

انتخاب اولین مدیران با مجمع مؤسس و مدیران بعدی با مجمع 

 عادی است. انتخاب ایشان با اکثریت نسبی آرا است.

عزل، قبول استعفا، تعیین دستمزد و تعیین پاداش مدیران با 

 مجمع عمومی است.

 تابع اساسنامه است

 سال است 2حد اکثر 

 های متعدد قابل انتخاب اندبرای دوره

دار باید سهام

 باشد
 الزامی نیست

 3در سهام خاص: حداقل 

 5در سهامی عام: حداقل 

 حداکثر خاصی ندارد

هیأت مدیره 

 شرکت سهامی

انتخاب، عزل، قبول استعفا، تعیین دستمزد و تعیین حدود 

اختیارات مدیرعامل با هیأت مدیره است. البته مجمع عمومی به 

 تواند اقدامات فوق را انجام دهد. دلیل برتری بر هیأت مدیره، می

 بسته به نظر هیأت مدیره است. 

 های متعدد قابل انتخاب استبرای دوره

تواند مدت مدیریت اگر عضو هیأت مدیره نیز باشد نمی

 عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر باشد

الزم نیست از 

 داران باشدسهام

مدیرعامل علی البدل 

الزامی نیست و در 

 بینی نشدهقانون پیش

تواند واحد یا متعدد می

 )هیأت عامل( باشد

مدیرعامل شرکت 

 سهامی

انتخاب ایشان در مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی آرا  به 

 آید.عمل می

 ساله است. 3دوره های 

 انتخاب برای دو دورة متوالی مجاز است

انتخاب بیش از دو دوره منوط به موافقت دو سوم 

 اعضای حاضر در مجمع عمومی است

دار باید سهام

 باشد

 الزامی است

 4یا  3یا  2
 7یا  5یا  3

هیأت مدیره 

 شرکت تعاونی

انتخاب، عزل، قبول استعفا، تعیین دستمزد و تعیین حدود 

اختیارات مدیرعامل با هیأت مدیره است. البته مجمع عمومی به 

 تواند اقدامات فوق را انجام دهد.دلیل برتری بر هیأت مدیره، می

 ساله است 3های دوره

 های متعدد قابل انتخاب استبرای دوره

الزم نیست از 

 داران باشدسهام

مدیرعامل علی البدل 

الزامی نیست و در 

 بینی نشدهقانون پیش

تواند واحد یا متعدد می

 )هیأت عامل( باشد

مدیرعامل شرکت 

 تعاونی

ها در نص قانون تجارت، فقط عبارت  مدیران در این شرکت

رغم رویه و عرف تجاری، تفکیکی بین هیأت بینی شده و علیپیش

 مدیره و مدیرعامل در نص قانون نیامده است

 ممکن است محدود یا نامحدود باشند
الزم نیست از 

 شرکا باشد
 الزامی نیست

تواند واحد یا متعدد می

 باشد

های شرکت

مسئولیت محدود، 

 تضامنی و نسبی

-ها با شریک یا شرکای ضامن است. البته میادارة این شرکت

توانند خود مدیریت کنند یا آنکه مدیری از خارج از خود برگزینند؛ 

 اما به هر ترتیب انتخاب مدیر با ایشان است.

 ممکن است محدود یا نامحدود باشند
الزم نیست از 

 شرکا باشد
 الزامی نیست

تواند واحد یا متعدد می

 باشد

های مختلط شرکت

سهامی و مختلط 

 غیرسهامی
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