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 های سهامیای اعضای هیأت مدیره و بازرس در شرکتمطالعة مقایسه
 کانال آموزش حقوق)دکتر محمدمهدی توکلی(              
                        @lawstudy 

  هـیـأت مـدیـره  بــــازرس

توانند مستقالً انجام وظیفه کنند؛ ممکن است واحد یا متعدد باشند. در صورت تعدد می

 شود.اما باید گزارش واحد بدهند. در گزارش موارد اختالف نظر درج می

  5و در سهامی عام: حداقل  3در سهام خاص: حداقل 

 حداکثر خاصی برای آن در قانون درج نشده
 تعداد 

 البدلعضو علی الزامی نیست حداقل یک بازرس علی البدل الزامی است

 عضویت در شرکت دار باشندباید سهام دار باشد یا نباشدممکن است سهام

در شرکت سهامی خاص ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. در شرکت سهامی 

 عام باید از بین مؤسسات عضو جامعة حسابرسان رسمی )شخص حقوقی( باشد.

ممکن است شخص حقیقی باشد یا حقوقی. اگر شخص حقوقی باشد باید نمایندة حقیقی معرفی 

 کند. این نماینده در هر زمان با معرفی جانشین قابل تغییر است.

شخص حقیقی یا 

 حقوقی

 مدت مأموریت های متعدد قابل انتخاب اند.سال است. برای دوره 2تابع اساسنامه است. حد اکثر  های متعدد قابل انتخاب اند.های یک ساله است. برای دورهبرای دوره

تواند از دادگاه تقاضای  . هز ذینفع میدهندنمیبازرسان سابق دیگر به فعالیت ادامه 

 بنماید. حکم دادگاه در خصوص نصب بازرس قطعی است. نصب بازرس

تواند از ادارة . هر ذیتفع میدهندمیمدیران سابق تا انتخاب مدیران جدید کماکان به فعالیت ادامه 

ثبت شرکتها تقاضای دعوت از مجمع عمومی برای تعیین مدیران را بنماید. اگر سمت تمام یا برخی 

 شرکت را بخواهد.حکم انحالل تواند از دادگاه ماه بالمتصدی بماند، هر ذینفع می 6مدیران بیش از 

ضمانت اجرای انقضای 

 مدیریت

انتخاب اولین بازرسان با مجمع مؤسس و بازرسان بعدی با مجمع عادی است. انتخاب 

 ایشان با اکثریت نسبی آرا است.

انتخاب اولین مدیران با مجمع مؤسس و مدیران بعدی با مجمع عادی است. انتخاب ایشان با 

 اکثریت نسبی آرا است.
 شیوة انتخاب

 شیوة عزل و  قبول استعفا با مجمع عمومی عادی و با اکثریت مطلق است با مجمع عمومی عادی و با اکثریت مطلق است

 بنابر نص قانون این معامالت ممنوع است، به عبارت دیگر باطل است.

 اگر مجمع عمومی آن را تصویب کند )چه هیأت مدیره تصویب کرده یا نکرده باشد(: صحیح است.

-اگر هیأت مدیره تصویب کرده اما مجمع عمومی تصویب نکند: مدیرمعامله کننده و مدیران تصویب

 کننده، متضامناً در برابر شرکت مسئول خسارات اند.

 اگر هیأت مدیره تصویب نکند و مجمع عمومی عادی نیز تصویب نکند: معامله قابل ابطال است.

 معامله با شرکت

 کند. همان مجمعی که او را انتخاب کرده، دستمزد را تعیین می

کند. ایشان به دو دستة موظف و همان مجمعی که ایشان را انتخاب کرده، دستمزد را تعیین می

شوند. مدیران موظف در شرکت حضور مستمر داشته و بابت آن حقوق دریافت غیرموظف تقسیم می

 کنند.الجلسه دریافت میکنند. مدیران غیرموظف فقط مبلغ مقطوعی به عنوان حقمی

 دستمزد

 بینی نشده استدر قانون پاداش برای بازرسان پیش

درصد و در سهامی عام  6بسته به تصویب مجمع عمومی عادی است. در سهامی خاص حداکثر 

 داران قابل پرداخت است.درصد سودی است که آن سال به سهام 3حداکثر  

همچنین میزان پاداش هر مدیر موظف حداکثر به میزان پایة حقوق سالیانة اوست و میزان پاداش 

 هر مدیر غیرموظف به میزان حداقل پایة حقوق سالیانة مدیران موظف است.

 پاداش

 های نصبممنوعیت ل.ا.ق.ت 111موارد مذکور در مادة  ل.ا.ق.ت 141و  111موارد مذکور در مواد 

 شودجایگزین میالبدل بازرس علی
البدل کند. اعضای علیمدیر صادر میحکم قطعی بر عزل دادگاه عمومی به درخواست هر ذینفع 

 و اگر نباشند سایر مدیران باید مجمع را برای تعیین جایگزین دعوت کنند.شوند جایگزین می

ضمانت اجرای سلب 

 شرایط

 اند. در صورت تقصیر چند بازرس مشترکاً مسئول

اند؛ مگر آنکه شرکت به واسطة این تقصیر اگر چند مدیر مرتکب تقصیر شوند، مشترکاً مسئول

ورشکسته شده یا بعد از انحالل معلوم شود که دارایی شرکت کافی نیست که در این صورت 

 متضامناً مسئول اند.

 مسئولیت مدنی
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