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دفتر روزنامه

دفتر کل

اعمراودخپولیومالیعملیاتکلیهبایستیحقوقیوحقیقیاشخاصهمکهشودمیاطالقدفتریبهروزنامهدفتر
دربایدراشودیطلبکاریابستانکاریباعثکهفعالیتیهرکلطوربهوهانویسیظهرومطالباتودیونوفروشوخریداز

.کننددرجروزنامهدفاتر
اصولقطبکهمالیعملیاتازدستهآنجزشوددرجشوندمیواقعکهتاریخیبهبایستیمحاسباتیعملیات٬چنینهم

.شودتحریراستنیاززیانوسودحسابتنظیمبرایمالیسالپایاندردفترداریوحسابداری

معامالتصورتهمهبایستی(تاجر)کاروکسبصاحبکهدفتریازاستعبارتتجارتقانونهشتممادهطبقکلدفتر
فحهصدررانوعیهرودادهتشخیصراآنگوناگونانواعوکردهاستخراجروزنامهدفترازباریکایهفتهحداقلراخود

کهبودهروزنامهدفترازشدهتفکیکایخالصه٬کلدفترواقعدر.کندثبتخالصهصورتبهدفترآندرمخصوصی
.شودقید٬وقوعتاریخترتیببهمشخصحسابعنوانبهومشخصنظمتحتدیونومطالباتوفروشوخریداطالعات



پلمپ دفاتر تجاری

کهآنازشپیبایستیداراییدفترجزبهقانونیورسمیدفاترکلیه٫دانیدمیکهطورهمان
وگذاریشمارهترتیببهآناوراقوامضا٬اسنادوثبتادارهتوسط٬شودنوشتهآندرچیزی

٬آخرواولصفحهدر٬قانونیدفاتردر.شودمنگنهوپلمپدادگستریوزارتسربیمهربا
ینآیطبق.شودنوشتهحروفبانیزاعدادکلیهوشدهامضاومشخص٬تاریخقیدباصفحات

زبانبهبایستیکلوروزنامهدفاترکلیه٬قانونیدفاترنگهداریوتحریروتنظیمنحوهنامه
قانوندوازدهویازدهمادهطبق٫آندرایمعاملهنوعهرثبتازقبلوشودتحریرفارسی
.شودپلمپوامضا٬اسنادثبتادارهنمایندهتوسط٬تجارت



ترازنامه

حقوقوبدهیهاداراییها،وضعیتکهاستگزارشی
یختاریکدررا(سهامصاحبانحقوق)شرکتیکمالکان
نمیزاکهاستبهگونهایترازنامه.میدهدنشانمعین

وبدهیهامجموعبابرابرهموارهشرکتیکداراییهای
اساسیمعادلهآنبهکهاستآنسهامصاحبانحقوق

.میگویندنیزحسابداری



ترازنامه

داراییها

بدهیها

حقوقصاحبانسهام



ترازنامه

رند و منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد،شرکت ها و دولت ها مالکیت آن را در اختیار می گی•
انتظار دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد نماید دارایی گفته می شود  

دارایی

نده مبلغ بدهی تعهدی است که برای آینده و برای خود ایجاد می کنیم یعنی امروز چیزی را می خریم تا درآی•
آن را بپردازیم

بدهی

هی های حقوق صاحبان سهام باقیمانده منافع مالکین شرکت را در دارایی های شرکت که پس از کسر بد•
شرکت بدست آمده است را نشان می دهد

حقوقصاحبانسهام



دارایی

داراییجاری

جاری به این معنی است که دارایی در طی یک سال مصرف خواهد شد یا از نقدشوندگی •

بسیاری برخوردار است و جریانات نقدی آن طی یک سال ایجاد خواهد شد

داراییغیرجاری

سال داراییهای ثابت آن هایی هستند که انتظار می رود تا به تولید سود برای بیش از یک•

ادامه دهند و جریانات نقدی آن ها بیشتر از یک سال حاصل شود



دارایی جاری

موجودی نقد

.منظور از موجودی نقد، وجوه نقد و سپرده های بدون سررسید است•

سرمایه گذاری کوتاه مدت

.اشدبباقی ماندهیکسالازکمترآنسررسیدتاریختاکهاستسرمایه گذاری کوتاه مدت،سرمایه گذاریازمنظور•

حسابها و اسناد دریافتنی

.شوندوصولآیندهمالیسالظرفمی رودانتظارکهاستتجاریواحدیکمطالباتتماممنظور•

پیش پرداخت

شودتبدیلداراییبهآیندهمالیسالطیمی رودانتظارکهاستپرداختیپیش پرداخت،ازمنظور•

کاالوموادموجودی

دباشمیشرکتانباردرموجودساختجریاندریاوشدهساختهکاالهایواولیهموادکاالوموادموجودیازمنظور•



دارایی غیرجاری

ثابت مشهود

ظیر دارایی های مشهود شامل دارایی های ثابت ن. دارایی هایی که شکل فیزیکی دارند، دارایی مشهود گفته می شوند•

...ماشین آالت، ساختمان ها و زمین و

ثابت نامشهود

از هاییمثالهمهبرند،شهرتوسرقفلیکپی رایت،تجاری،عالماتاختراعات،ثبتحقمثلفیزیکی،غیرهایدارایی•

.هستندنامشهودهایدارایی

سرمایه گذاری های بلند مدت

.شدباباقی ماندهیکسالازبیشآنسررسیدتاریختاکهاستسرمایه گذاری بلند مدت،سرمایه گذاریازمنظور•

سایر دارایی ها

ازقبلهایهزینهمثلباشدسیستممتوجهیکسالازبیشآنمنافعکهاستهاییداراییهاداراییسایرازمنظور•

نامشهودساختجریاندرهایداراییوبرداریبهره



ترازنامه

هابدهی

بدهیهایجاری

بدهیهایغیرجاری



بدهی

بدهیجاری

یبدهآنهابهباشدآتیمالیدورهیامالیدورههماندرشدهایجادبدهیهایسررسیداگر•

شوندمینامیدهنیزمؤسسهمدتکوتاهتعهدات،بدهیهاگونهاینگویندجاریهای

بدهیغیرجاری

ازپسآنهاپرداختسررسیدوشودپرداختآتیوجاریمالیدورهدرشدهایجابدهیاگر•

مدتبلندبدهیهایرابدهیهاگونهاینصورتایندرباشدآتیمالیدورهشدنسپری

.گویندپرداختنی



بدهی جاری

حسابها و اسناد پرداختنی

د و یا به هرگاه در ازای خرید دارایی یا استفاده از خدمات دیگران سفته یا براتی به مبلغ و موعد معین صادر و تسلیم ش•

می صورت نسیه تعهد شده باشد در این صورت اسناد و تعهدات مذکور را اسناد پرداختنی و یا حسابهای پرداختنی

پیش دریافتگویند

بهاآنهبهخدماتانجامیاکاالتحویلوشوددریافتمشتریانازوجوهیآیندهدرخدماتوکاالفروشبابتازاگر•

دماتخدرآمددریافتپیشیاکاالفروشدریافتپیشعنوانتحتدریافتنیوجهصورتایندرشودموکولآینده

تسهیالت کوتاه مدتشدخواهدمنظور

.شدخواهدانجامیکسالازکمتردروآتیمالیسالدرآنهابازپرداختدورهکهاستتسهیالتیمنظور•

سایر حسابهای پرداختنی

)یپرداختنحسابهایسایرسرفصلتحتآنهابودنتجاریغیریابودنموقتیعلتبهجاریبدهیهایازبعضی•

...وپرداختنیسهامسودپرداختنیمالیاتمثلشوندمیبندیطبقه(متفرقهبستانکاران



بدهی غیرجاری

وام های بلند مدت

وامهایی که سر رسید آنها بیش از یکسال باشد در این دسته قرار می گیرند•

اسناد پرداختنی بلند مدت

سربهبراتیاسفته،نقدوجهپرداختجایبهدیگرانتوسطخدماتانجامیاودارائیهاخریدازایدرایمؤسسهاگر•

اسنادزوءجرامذکورصادرهبراتهاییاوهاسفتهصورتایندرنمایدتسلیمفروشندگانبهآتیوجاریدورهازبعدرسید

نامندمیمدتبلندپرداختنی

حق سنوات کارکنان

گرددپرداختبایستمیخدمتانتهایدروشدهذخیرهکارکنانازکهسنواتی•



حقوق صاحبان سهام

سرمایه قانونی
ل آن قسمت از حقوق صاحبان سهام است که بوسیله سهامداران یا صاحبان اصلی شرکت پرداخت شده یا خریداری گردیده یا از مح•

سودهای بدست آمده از فعالیتهای قبلی شرکت به صورت سود سهمی به مالکیت سهامداران درآمده است

اندوخته قانونی

قانونیهاندوختشودگرفتهنظردرقانونیاندوختهعنوانبهبایدسالهرخالصسودبیستمیکتجارت،قانوناصالحیه140مادهطبق•

اینوبرسدسرمایه%10بهتاشودذخیرهقانونیاندوختهجهتشرکتسود%5معادلبیستمیکسالههربایدتجارتقانونطبق

.استاجباریاندوخته

اندوخته احتیاطی

اندوختهاصوالا .دگردمیمنظورآتیاستثنایییااحتمالیهایزیانبرابردرمقابلهجهتموسسهمالیبنیهتقویتبرایاحتیاطیاندوخته•

حبانصاعمومیمجمعدریااساسنامهدراندوختهاینمبلغیانرخجهتهمینبهونیستالزامیقانونیاندوختهخالفبراحتیاطی

باشدمیاالجراالزماعتبارهمینبهوگرددمیتعیینسهام

اندوخته تحقیق و توسعه

میتیاریاخنوعازاندوختهاین.بگیردنظردرآتیهاپروژهانجاموتوسعهبرایراانباشتهسودازبخشیاستممکنموسسهمدیریت•

اندوختهعنویکاصطالحدروگردندمیبرخوردارنیزمالیاتیمعافیتهایازشودانجامصنایعوزارتمجوزبااگرهااندوختهنوعاین.باشد

استایسرمایه



حقوق صاحبان سهام

سود و زیان انباشته

آنهاابیا)پرداختسهام دارانبهسهام،(زیانیا)سودصورتبهکهسهامی،شرکتیک(هایزیانیا)سودهاازمبلغیبهحسابداری،در•

صاحبانحقوقستونزیروترازنامهچپسمتدرانباشتهسود.گویندمیانباشته(زیان)سودراشدهانباشتهحسابیدرونشده(تسویه

تحملهایزیانرکسازپسشرکتفعالیتآغازازنیافتهتخصیصیانشدهتقسیمهایسودبیانگرانباشتهسود.می شودثبتسهام

مبینعینوبهیاشدهگذاریسرمایهمجددااسهامصاحبانتوسطکهاستشرکتداخلیمنابعنشانگرانباشتهسود.باشدمیشده

استشرکتهایفعالیتمحلازمالیتأمین

سایر اجزای حقوق صاحبان 

سهام

ایهبدهیوداراییهاسایرزیانمدت،سودوبلندهایگذاریسرمایهنامشهود،وهایداراییمشهود،ثابتهایداراییارزیابیتجدیدمازاد•

ارزی



ترازنامه

بدهی های جاری و غیر جاریهای جاریدارایی

حقوق صاحبان سهامدارایی های غیر جاری

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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صورت سود و زیان

سودهزینههادرآمدها

سود ناخالصبهای تمام شدهدرآمدهای عملیاتی

سود عملیاتیبهای تمام شده فروش رفتهدرآمد فروش کاال

(خالص)سود ویژهبهای تمام شده انجام شدهدرآمد انجام پیمان

سود سهامسایر هزینه های عملیاتیدرآمدهای غیر عملیاتی

سایر هزینه های غیر عملیاتی

هزینه های مالی





اجزای بهای تمام شده

بهای تمام شده)هزینه مستقیم
(تولید

مواد اولیه

در جریان کاالی
ساخت

تعمیر و نگهداری

یوتیلیتی

انرژی

تعمیر و نگهداری

انسانینیروی

تولیداستهالک تجهیزات

فضای تولیداجاره

کاالی ساختههمه موارد باالسربار تولید
شده همه موارد باالاداریسربار

ای ودفتر اجاره/نیروی انسانیبازاریابی و فروشهزینه
کاالی فروش ...

رفته
ای ودفتر اجاره/نیروی انسانیهزینه توزیع

...



صورت جریان وجوه نقد

عملیاتجریاننقد

جریانات نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی

جریانات نقدی ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

جریانات نقدی ناشی از مالیات بر درامد

جریانات نقدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریانات نقدی ناشی از فعالیت های تامین مالی



مطالعات اقتصادی

:کاروکسبطرحوامکانسنجیطرح

قبلدیگرعبارتبه.میشودتهیهکاروکسبایدهیکشدنکاربردیوسودآوریبررسیوکشفبرایFSیاتوجیهیطرح-
داردراامسازمانیامامنابعوهزینهزمان،صرفارزشکاروکسبایدهاینآیابدانیممیخواهیمموضوع،درشدنغرقاز
؟نهیا
وفنیتوجیهکاروکسبایدهشدمشخصآنکهازپسBPیاکاروکسبطرحکهاستحالیدراین

.میکندمستندراFSدرشدهپیشبینیسودهایبهدستیابیبرنامهومیشودتدویندارد،اقتصادی
.هستیمروبرومحاسباتوارقامواعدادازدنیاییباFSدر-2
وکسبهتوسعورشدشروع،براینیازموردتاکتیکیهایبرنامهواستراتژیهاباعمدتاBPدرحالیکهدر
.میشویممواجهدرگیرکار

.میشویمروبروکاروکسبایدهبودنپذیرزیستنامبهایمقولهباFSدر-3
کاروکسبنامبهشدهایخلقوزندههویتقالبدرایدهآنبقایورشددنبالبهBPحالیکهدر

.میباشیم
.میکندکشفراکاروکسبایدهبالقوهسودآوریمیزانFSیک-4
ازکاروکسبتوسعهیاشروعبراینیازموردبودجهتامیکندکمککارآفرینبهBPحالیکهدر

نمایددریافتراسرمایهگذاران



نقطه سر به سر

کهدمی شوگفتهنقطه ایبههزینه،محاسبه یدرخصوصاواقتصاددرسربهسرنقطه 
وددهیسبهمی توانبعد،بهنقطهآنازومی شوندبرابرهمباکلیدرآمدوکلیهزینه های

هزینه هاییطفقواستنشدهحاصلزیانیوسودسر،بهسرنقطه بهرسیدنازقبلتا.رسید
طوربه.ددبرمی گراولیهسرمایه یومی شوندجبرانگرفته اند،انجامنظرموردتجارتبرایکه

.استفرصبابرابرسودهنوزولیمی شونددادهبرگشتشدهانجامهزینه هایتمامیخالصه،

https://www.chetor.com/38188-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/


نقطه سر به سر

:سرمایه
ینماشکارخانه ها،همین طوربانکی،حساب هایدرموجودنقدوجهنظیرمالیهایداراییارزشیامالیهایدارایینوعهر

.می شودگفتهسـرمایههاست،شرکتاختیاردرتولیدبرایکهتجهیزاتیوآالت
.یابدمینمودموادخاموکارابزارتولید،وسایلصورتبهکهسرمایهازبخشآن:ثابتسرمایه-
.باشدشدهتامینمدتبلندمالیمنابعمحلازکهجاریداراییمقدارآن:گردشدرسرمایه-

:هزینه
. شودمیگفتههزینهمی شود،متحملدرآمدکسببرایخودعملیاتطولدرکاروکسبیککهاقتصادیمخارجمجموع
:ثابتهزینه

هزینهثابتزینههواقعدر.نمی کندتغییرتولیدشده،خدماتیاکاالهاتعدادکاهشیاافزایشباکهاستایهزینهثابتهزینه
ازیکیهزینهعنواینکهشودپرداختشرکتتوسطآنسررسیدتاریخدربایدتجاریفعالیتمیزانازمستقلکهاستای
.استمتغیرهزینهکناردرخدمت،یاکاالکلهزینهجزءدو

:متغیرهزینه
هزینهرمتغیهایهزینه.استمتفاوتمحصوالتخروجیبهتوجهباکهاستشرکتهایهزینهازبخشآنمتغیرهزینه
تولیدکاهشباویافتهافزایشتولیدافزایشبامتغیرهزینـهمی کنند،تغییرشرکتیکتولیدحجماساسبرکههستندهایی

بهتوجهبدونکهاداریملزوماتوبیمهتبلیغات،اجاره،مثلثابتیهایهزینهبامتغیرهایهزینه.می کندپیداکاهش
.ی دهندمتشکیلراهاهزینهکلمتغیر،هایهزینهوثابتهایهزینه.داردتفاوتمی مانند،ثابتتولیدبخشخروجی

https://modiremali.com/dictionary/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af/
https://modiremali.com/dictionary/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/
https://modiremali.com/dictionary/%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://modiremali.com/dictionary/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%aa%d8%ba%db%8c%d8%b1/
https://modiremali.com/dictionary/%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87/


نقطه سر به سر

محاسبه
فروشواحد هایبارابطهدرسربهسرنقطه ،(هستندثابتدرآمدهاوهزینه هاکهزمانی)هزینه-حجم-سودخطیِتحلیلمدلدر
(q)کلیدرآمدمحاسبه یبامستقیمامی تواند(TR)کلیهزینه هایو(TC)شودمحاسبهصورتاینبه:

:فرمولایندر
•Fکلیثابتهزینه های
•Pواحدهرفروشقیمت
•Vهستندواحدهرمتغیرهزینه ی.

عبارتبهیاواحدهرازایبهسودمقدارِاین.می شودنامیدهواحدسهمِحاشیه یوداردراخودشخاصاهمیت(V–P)مقدار
وقوعهبزمانیسربهسرنقطه نتیجهدر.می شودمحسوبمی کندجبرانراثابتهزینه هایکهفروشهرازبخشیدیگر

.شودبرابرثابتهزینه هایکلباواحدهاتمامیسهمکلکهمی پیوندد



نقطه سر به سر



نقطه سر به سر



بازگشت سرمایه

بهیکافنقدیجریانتولیدبرایالزمزمانمقدارسرمایهبازگشتدوره
.استسرمایه گذارییکدراولیهسرمایهبازگشتمنظور

Return)سرمایهبازگشتنرخ on Investment):یارزشیاببرایکهمی آیدشماربهعملکردسنجشیک
معیار،این.می رودکاربهمتفاوتسرمایه گذاری هایازتعدادیبهره وریمقایسهیاوسرمایه گذارییکبهره وری

بهسرمایهبازگشتیاوسودآن،محاسبهبرای.می سنجدسرمایههزینهبهنسبتراسرمایهیکبازگشتمیزان
فرمول.ی شودمارائهنسبتیاودرصدیصورتبهمعادلهایننتیجه.می شودتقسیمسرمایهسرمایه گذاریهزینه

:استصورتاینبهسرمایهبازگشت
۱۰۰×(سرمایهازحاصلسود-سرمایههزینه)÷سرمایههزینه

جریان نقد(=درآمد-هزینه)-هزینه سرمایه گذاری
نسبت بازگشت سرمایه=جریان نقد/هزینه سرمایه گذاری

نرخ بازگشت سرمایه=100*نسبت بازگشت 



بازگشت سرمایه

:مثال
جریان نقدهزینهدرآمدسرمایهسال

-500000050000اول

0600004000020000دوم

0600003000030000سوم

0600003000030000چهارم

تغییر جریان نقدسال

-50000اول

-30000دوم

سال بازگشت سرمایه0سوم

30000چهارم

نرخ بازگشت سرمایهیهنسبت بازگشت سرماسرمایه گذاریجمع جریان نقد

30000500003/560%



ارزش فعلی خالص طرح (NPV)

ارزش فعلی خالص یعنی ارزش فعلی جریان های نقدی با نرخ بازدهی موردنظر در پروژه ی شما، در 
اولیهمقایسه با سرمایه گذاری 

(R):نرخ بازده مورد
درصد بازدهی مورد نظر سرمایه گذاران که حداقل معادل با سود سپرده بانکی می باشد

Ct: t جریان نقدی خالص طی دوره
C0: مجموع هزینه های سرمایه گذاری اولیه
R : نرخ تنزیل
t : تعداد دوره های زمانی



ارزش فعلی خالص طرح (NPV)

:اثر ارزش فعلی خالص طرح بر انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری

NPVپذیری طرحتوجیه

عدم توجیه پذیریمنفی

بی تفاوت0

توجیه پذیرمثبت



نرخ بازده داخلی طرح (IRR)

خاصپروژهیکنقدیجریان هایتمام((NPVخالصفعلیارزشکهاستتنزیلینرخداخلیبازدهنرخ
.می شوداستفادهNPVفرمولهمانازIRRمحاسبهبرای.کندمیصفربابرابررا

قرارفرصبابرابررافرمولمقدارفعلیارزشفرمولدربایدطرحدرداخلیبازدهنرخآوردنبدستبرای
نمودمحاسبهراداخلیبازدهنرخاساساینبروداد

طرحنقدیجریاناتوباشدشدهگذاریسرمایهریال500000000میزانبهطرحیدراگرمثالبعنوان
گرددمیمحاسبهزیرشرحبهIRRمیزانباشدزیرجدولبامطابقسالهردر

جریان نقدسال

500000000سال صفر

50000000سال اول

150000000سال دوم

250000000سال سوم

150000000سال چهارم

150000000سال پنجم



نرخ بازده داخلی طرح (IRR)

IRRجریان نقدسال

سال سرمایه گذاری500000000سال صفر

0.9-50000000سال اول

0.4-150000000سال دوم

0.04-250000000سال سوم

1500000000.06سال چهارم

1500000000.13سال پنجم



قانون تجارت

نکاتی قبل از 

ثبت شرکت

انتخاب 

ایده

بررسی همه 

جانبه ایده

نیازسنجی 

وظایف

شناسایی 

افراد

انتخاب 

گروه کاری

انتخاب 

اسم



قانون تجارت

ارکان شرکت

مجمع موسس

مجمع عمومی 

عادی

مجمع عمومی 

فوق العاده

هیات مدیره

مدیرعامل

بازرس



قانون تجارت

رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و رسیدگی به کلیه اوراق سهام و پذیره نویسان•

درصد از تعهدات پذیره نویسان35احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و اطمینان از پرداخت اقالَ •

رسیدگی آورده های غیر نقدی و مزایای مطالبه شده موسسین•

تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصالح آن•

(ل اعم از اصلی و علی البد) انتخاب اعضای اولین هیات مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان •

تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای صاحبان سهام•

مجمع عمومی موسس



قانون تجارت

ی رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صالحیت مجامع عموم•

.موسس یا فوق العاده است 

رکت رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون ش•

انو صورتحساب دوره عملکرد و ساالنه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرس

انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان•

تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام•

عد تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی ها و اطالعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال ب•

.در آن انتشار خواهد یافت 

مجمع عمومی عادی



قانون تجارت

تغییر اساسنامه شرکت•

تغییر سرمایه شرکت•

انحالل قبل از موعد شرکت•

مجمع عمومی فوق العاده



قانون تجارت

یاالاکوشدهانتخابسهامصاحبانبینازکهمدیره ایهیاتوسیلهبهسهامیشرکت•
.شدخواهدادارهمی باشندعزلقابلبعضاا

.باشدکمترنفرپنجازنبایدعامسهامیشرکت هایدرمدیرههیاتعده اعضای•
می شوندانتخابعادیعمومیمجمعوموسسعمومیمجمعتوسطشرکتمدیران•
تجاوزسالدوازمدتاینلیکنمی شودمعیناساسنامهدرمدیرانمدیریتمدت•

.کردنخواهد
.انتخاب مجدد مدیران بالمانع است•
قیحقوشخصصورتایندر.نمودانتخابشرکتمدیریتبهمی توانراحقوقیاشخاص•

بهارنفریکبایدوداشتهرامدیرههیاتحقیقی عضوشخصمدنیمسئولیت هایهمان
نمایدمعرفیمدیریتوظایفانجامجهتخوددائمینمایندگی

هیات مدیره



قانون تجارت

فندمکلاستشدهمقررآنانبرایقانوناینموادسایردرکهوظایفیبرعالوهبازرسانیابازرس•
کهایترازنامهوزیانوسودوعملکرددورهحسابصورتوداراییصورتدرستیوصحتدرباره

یاطالعاتومطالبصحتدربارهچنینهموکنندمیتهیهعمومیمجمعبهتسلیمبرایمدیران
مایندنحاصلاطمینانبایدبازرسان.کنندنظراظهاراندگذاشتهعمومیمجامعاختیاردرمدیرانکه
انیکسبطوراستکردهتعیینشرکتاساسنامهوقانونکهحدودیدرسهامصاحبانحقوقکه

دهندرارقسهامصاحباناختیاردرحقیقتبرخالفاطالعاتیمدیرانصورتیکهدروباشدشدهرعایت
.سازندآگاهآنازراعمومیمجمعکهمکلفندبازرسان

خاب الیحه قانونی اشخاص ذیل نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انت148مطابق ماده •
:شوند 

این قانون111اشخاص مذکور در ماده -1
مدیران و مدیر عامل شرکت-2
اقرباء سببی یا نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم-3
موظفاَ حقوق دریافت می دارد2هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند -4

بازرس


