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 السَّالمُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ   السَّالمُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ

السَّالمُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ  خَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ السَّالمُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَةَ وَلِيِّ اللَّهِ وَ خَيْرِ الْ
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دانم بدین وسیله با اتمام دو مقطع تحصیلی در دانشگاه علوم قضایی در اینجا بر خود واجب می

ها و ی ایدهکه با ارائهباقری دکتر از اساتید گرانقدرم  و از روی وظیفه درونی  به فراخور پایان نامه ابتدائاً

 و سپاس را قدردانی نهایت ی پژوهشی دانش حقوق بر من گشودندمواضع جدید، افقی نو را در عرصه 

را  سپاس وافر به جهت همراهی و پاسخگویی دکتر خلیلی چنین از استاد گرامی جناب آقای هم نمایم.ب

نامه تشکر ی پایانارجمند، آقایان دکتر خادمان، صقری و کاویانی نیز به جهت مطالعه.از اساتید داشته باشم

کمال  و همراهان مسئوالن معظم  و گرانقدر دانشگاه، اساتید "کلیه" چنین ازهمنمایم. و قدردانی می

  .تشکر را دارم
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 چکیده
به وضوح نشان داد که  های مالی پدید آمده از این ضعفهای نظارت بر مدیران و رسواییضعف 

تا چه حد جدی است به همین روی  و تعارض منافع نمایندگیو  کارگزاری مسائل و مشکالت

نفعان بوده و راهکارهایی ارئه دادند یکی ار این راهکارها تئوری ذیاندیشمندان در پی حل آن برآمدند

 است.

نیستند و بایست به تمام عوامل مرتبط ان دارسهامتنها  ،دارد که در شرکتنفعان بیان میتئوری ذی

و ماهیت  هاآنگران مرتبط با ها به جهت تعداد فراوان کنشبرخی شرکت ،بها داد. در این میان تبا شرک

-اند. سؤال این است آیا میشان از اهمیت خاصی برخوردارند؛ بانک و بیمه از این جملهعملیات یویژه

خویش توجه نمود یا خیر؟ و این توجه یا عدم آن در بانک و بیمه نفعان در معنی فراگیر بایست به ذی

 چگونه است؟

نفعان را ی ذیدر پاسخ باید بیان داشت مبانی اخالقی و اقتصادی به خوبی لزوم توجه به همه

، بیشتر است چه انده به بخشی از وجود جامعه بدل شدههایی ککند و این توجیهات در شرکتتوجیه می

اگر  کهآندهند و با اقتصاد در سطح کالن پیوند خورده باشند چه  خدمات اجتماعی ارائه هاآنه رسد ک

یک ماهیت کامال  باید شرکت راننفعان اصلی دولت شده و اینجاست که دیگر چنین شود یکی از ذی

عدم کارایی راهکارهای حمایتی عمومی شدن شرکت و  .دانست اندارسهامی نیاز خصوصی و برآورنده

 نفعان مقررات وضع کند.شود دولت به نمایندگی از ذیموجب می موجود

 

 

نفعان، تعارض منافع، نمایندگی، تحلیل اقتصادی حقوق، شرکت، بانک، بیمه، واژگان کلیدی: ذی

  حاکمیت شرکتی.
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 مقدمه

تنظیم شده  "ب"برطبق عناوین موجود در کاربرگ و اس قواعد و مقررات موجود ساراین مقدمه ب

 مسألهانه یک بررسی ریز و موشکاف ،اما ذات تحقیق و پژوهششوند تکرار می عیناًاست که آن عناوین 

بدین جهت اشتباه در فهم وجود  .شبیه هم نخواهد بودهای آغازین و پایانی اثر، دانسته قطعاًهست و 

های الزم جهت در کاربرگ کهاینمضافاً  ،این تحقیق و مقدمه نیز از این اشتباهات مبرا نیست .دارد

که چنین ضرورت و های سطری و ضرورت خالصه نویسی وجود دارد محدودیتتصویب موضوع 

جا وجود ندارد و از طرفی ضرورت همگونی مقدمه با متن نیز وجود دارد؛ لذا در محدودیتی در این

 برخی موارد جمالتی اضافه گشته و توضیحاتی پیرامون درک نادرست مطلب به بیان آمده است.

 

 بیان موضوع

های اقتصادی که بستر حدود توسعه و پپیشرفت هر نظام اقتصادی و اجتماعی و نهادبی شک میان 

کنند ارتباطی مستقیم وجود دارد. ظهور شرکت به عنوان بخشی از میهای اقتصادی را فراهم فعالیت

تحول زندگی اجتماعی به معنای تغییر الگوی مالکیت از فرد به نهاد حقوقی و ایجاد اقتصاد مبتنی بر 

آن تنها  تأسیسرکت است. اشکال مختلف شرکت حاصل مفروضات متفاوت حقوقی و سیاسی بوده و ش

باشد لذا تشکیل شرکت به مفهوم میاشتراکی کردن فعالیت اقتصادی نیست بلکه اجتماعی کردن آن نیز 

 ایجاد ساختار اجتماعی است که اعتماد را به دنبال دارد.

، آن را به معنای ایجاد یک سازمان اقتصادی و هیت شرکتی مای توضیح دهندهفارغ از نظریه

ان دارسهامات آن عالوه بر تأثیراجتماعی فرض کرده که مرکزیت و قدرت اقتصادی به همراه داشته و 

سهامها باید نه تنها منافع بود. به همین دلیل ادعا شده شرکتبرای کل اجتماع قابل توجه و اعتنا خواهد 

کنندگان مالی را مد نظر داشته باشند. تأمیننفعان از قبیل کارکنان شرکت و جمیع ذیان بلکه منافع دار

آن منبعث از ی مدرن نیز در یک بیان کلی و با نگاه به ماهیت اجتماعی و اقتصادی هاشرکتحقوق 
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ز این باشد امیهای بازار در تخصیص بهینه منابع اقتصادی ها به منظور رفع کاستیدولتمیمداخالت تنظی

 کند.میهای قراردادی آن را تبیین بودن شرکت بهتر از دیدگاهعمومی هایرو ایده

تواند ناشی از تحوالت اند که این عقبه خود میدارای عقبه ای نظری و توجیهی جامع اصوالًقوانین 

را داشته و گردند قانون کارایی الزم نظریات و عقبه هستند که موجب می اجتماعی و اقتصادی باشد .این

ع و احوال به نحو صحیح و نه چنین متناسب با اوضامتناسب با روحیات و فرهنگ جامعه باشد و هم

ند. بررسی قوانین موجود در در مدت کوتاه نیازمند اصالح نباش الأقلزده به تصویب برسند که شتاب

و صنعت بیمه بیانگر این  ها، قوانین بانکیقوق ایران برای مثال قوانین شرکتهای مختلف در حزمینه

 هست که این عقبه وجود ندارد.

دهند و درمعنای واقعی، یک ساختار اجتماعی هستند با تعداد فراوان بانک و بیمه خدمت ارائه می

ید و در مثل: آب در نمابیهوده می هاآنان در دارسهامگذار، لذا سخن گفتن از مالکیت گذار و سپردهبیمه

های بیمه و بانک این دو را به های اجتماعی و اقتصادی شرکتچشمگیر بودن کارکردست! هاون کوبیدن ا

ای که از لزوم توجه به نفعان بدل کرده است. تئوریگاهی برای پرداختن به بحث های تئوری ذیجوالن

ق های موجود در حیطه حقوحلان سخن گفته و راهدارسهامگران مرتبط با بازار و نه فقط کنشی همه

 آورد.می "تنظیم"اکافی دانسته و رو به ها را ناز جمله حقوق مدنی و شرکتخصوصی 

 

 تحقیقو ضرورت انجام اهمیت 

بحث  دارسهام از تنها (ها)قانون تجارت و الیحه قانونیویژه قانون شرکتبه ما، قوانین کشور در

امروزه نه تنها  بسیاری دارد و که این مفهوم اهمیتحالیدر ت؛نفعان ناشناخته اسمفهوم ذی شده و

 سوددهی شرکت دارند. عملکرد و فراوانی بر تأثیر نیز هاآنبلکه  گذارند،می تأثیرنفعان ذی ها برشرکت

 ست که برهاآنت بر کنترل مدیران ولزوم نظار ینحوه ،هاشرکت چالش برانگیز درمورد مهم و یمسأله

 بیمه از آید.بانک والزم می اندارسهامعالوه بر  اداره شرکت درنفعان سایر ذی دولت و این مبنا دخالت

-سرمایه ینه تنها سرمایه ،هاآنصورت ورشکستگی  که درهستند،چراتر نیازمند بررسی دقیق این منظر
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دست دادن سرمایه  خطر از با گذاران نیزبیمه گذاران وبلکه سپرده رود،دست می از ان(دارسهام)گذاران

 .امری ضروری است دونهاداین  این موضوع دربررسی  لذا شوند.مواجه می خود

شود اما واقعیت قابل انکار آن سخن گفته می از سوی دیگر همواره از اصالح قانون و ضرورت غیر

تای تفسیر بهتر و حل سرااین است که اصالح قانون با نداشتن مبانی فکری تنها تغییر عبارات در 

تای یکی از اهداف متعالی خویش سرادهد که قانون در نمی اما تضمینی به دست ،مشکالت قبلی است

شناسایی اصول و مبانی موجود یکی از ضروریات  ،از این روی .موجب رفاه اجتماعی و اقتصادی شود

 محور است.الزم جامعه رو به پیشرفت و تعقل

 

 اهداف

-توجه به ویژگیبا  بانکهای بیمه و های مختلف به خصوص شرکتنفعان در شرکتشناسایی ذی

-نفعان در ساختار شرکتی این شرکتل تئوری ذینیز تبیین چگونگی اعما که بیان شد و هاآنهای خاص 

 ها.

شک برای مسئوالن که بی ؛و بیمه وری بانکی بهتر و افزایش بهرهارهراهکاری در جهت اد یارائه

ها االصالح شرکتقانون الزم توان دره دست آمده میاز نتایج ب ،ربط راهگشا خواهد بود. در نهایتذی

 در نتیجه ثبات اقتصاد دست یافت. ها وبتوان به ثبات شرکت استفاده نمود تا

در  کهاینتوضیح  ؛هاآنو تالش در جهت حل  نفعان مختلفشناخت تعارضات موجود میان ذی

چنین بعید است باشد همناپذیر میاختالف به طور مطلق امری اجتناب جلوگیری ازتجارت نظام تعامل و 

توان تعادل نفعان تساوی نباشد اما میحق همه ذی احتماالًکه که بتوان منافع را متساوی تقسیم کرد چرا

ای گونهگذار به گذار و سپردهو بانک با انبوه سرمایهبیمه  هایبرقرار کرد این لزوم ایجاد تعادل در شرکت

 دهد.مبرهن خود را نشان می
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 تحقیق یپیشینه

باشد و تا به حال به آن پرداخته نشده و در کتب یا  جدید میحقوق کامالً یاین موضوع در رشته

. تنها در کتب مدیریت ذیل بحث حاکمیت شرکتی از مزایای تئوری از آن برده نشده استمیمقاالت نا

-نیز این تئوری را در ساختار شرکتهای اروپایی است. برخی کشور نفعان برای سازمان سخن رفتهذی

ی بانک و بیمه موضوعی بدیع هاشرکتاما بررسی و اعمال این تئوری در ساختار  کنند.هایشان اعمال می

 باشد.میو جدید 

که در حقوق ایران به این تئوری پرداخته شده رساله دکتری با شاید بیشترین توجه و جایی

شود. در فراوان برده می ینامه نیز از آن بهرهباشد که در این پایان "هاتحلیل اقتصادی حقوق شرکت"نام

بانک و بیمه انجام  ردپیرامون حاکمیت شرکتی  هاییبیان شد بررسی کهچنانرابطه با بانک و بیمه هم، 

 باشد.البته حجم مطالب مرتبط با بانک بسیار بیشتر میشده است؛ 

 

 ی تحقیقهاالسؤ

 الف( سؤاالت اصلی:

های بیمه و بانک و بیمه با بانک دارای منافع یکسانی هستند و یا منافع ایشان نفعان شرکت. ذی1

 باشد؟متفاوت می

 ؟محورنفعمحور است یا ذی دارسهامهای ایران . حقوق شرکت2

 ب(سؤاالت فرعی:

 چه کسانی هستند؟ های بیمه و بانکنفعان در شرکتذی. 1

 اعمال نمود؟ های بیمه و بانکنفعان را در شرکتتوان تئوری ذیچگونه می. 2

 

 تحقیق فرضیه های

 های اصلی:الف( فرضیه
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-متفاوت مینفعان بانک با بیمه های خاصی دارند بنابراین منافع ذی. بانک و بیمه هر یک ویژگی1

قائل به تشابه شد و در هر صورت  رسد نتواننظر می نفعان این دو شرکت نیز بهباشد. در میان ذی

 هایی وجود دارد.اولویت

 باشد.دوست میدارسهامهای ایران کامالً سرمایه محور و در نتیجه .واضح است که حقوق شرکت2

 فرعی: هایفرضیهب( 

-گذاران/سپردهن و کارگزاران، بیمهکارکنا ها دولت،ن،در این شرکتنفعاقابل توجه ترین ذی .1

 باشند.گذاران می

گانی از دولت به گذاران(،کارکنان و نماینده یا نمایندگذاران )بیمهبا تشکیل گروهی شامل سپرده .2

 مدیره را کنترل نمود. هیأتتوان اعمال صورت فرادستی می

 

 نوع تحقیق

باشد و پس از واضح است یک تحقیق بنیادی و تئوریک میاز عنوان آن  کهچنانپژوهش موجود 

 نماید.سازی مینظری پیاده یاین تئوری را در حیطهآن 

 

 تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

ها ارتباط دارند، باید این افراد خارج از ها افرادی هستند که با شرکت: در برخی از شرکتنفعانذی

دهندگان، دولت، کارکنان، وامتوان نفعان را میشرکت را در اداره شرکت دخیل دانست. از جمله ذی

 گذارن نام برد.گذاران و بیمهسپرده

مطابق قانون تجارت و قوانین مربوطه به عملیات میای که به صورت شرکت سها: مؤسسهبانک

 کند.بانکی مبادرت می

 ورزد.که به عملیات بیمه مبادرت میمی: شرکت سهابیمه
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 قلمرو تحقیق

آنهایی به مفاهیم و بنیگردد البته گریزدهه قبل باز می حداکثر به سهر زمانی قلمرو تحقیق از نظ

-باشد هرشود. از بعد مکانی نیز به جهت ماهیت کار محدود به قلمرو خاصی نمیی پیشین نیز زده میها

چند قسمت مربوط به اعمال تئوری سعی شده نظام حقوقی ایران انتخاب شود تا بدین جهت مباحث 

 .تر گرددملموس

 

 و جمع آوری اطالعات تحقیقروش  

که باشد اسناد الکترونیکی می ی وانهابا استفاده از منابع کتابخ یتحلیل-روش تحقیق حاضر توصیفی

جمع  شود.کمک گرفته می هاآنرا توصیف کرده سپس برای تحلیل مطالب از  هاآن ،با گردآوری مبانی

 های مختلف نیز استفاده شده است.هرچند از کتابخانه؛ غالباً از طریق اینترنت بوده آوری اطالعات

 

 روند انجام تحقیق

ها برای دوره تحصیالت تکمیلی جدید حقوق شرکت ی: با توجه به انتخاب رشتهضوعانتخاب مو

اند لذا انتخاب اکثر موضوعات مندی محدود شدههای انتخاب موضوع خود در دایره این عالقهتبعاً زمینه

ای شود زمینهتر است و نیاز بیشتری به آن احساس میکدام کاربردی کهاینتوانست مناسب باشد اما می

دانشگاه مشورت شد و سپس از میعل هیأتباشد لذا ابتدا با اساتید است که در تخصص اساتید رشته می

وضوع فعلی توسط که در نهایت م های دیگر شدطریق ایمیل درخواست معرفی موضوع از اساتید دانشگاه

نگری این بوده که از باشد و آیندهوضوعی جدید، کارا و مورد نیاز میاستاد بزرگوار پیشنهاد شد که م

 توان استفاده فراوان برد.خروجی و نتیجه آن می

آغاز شد اما به زودی  تر موضوعمنابع محدود فارسی در زمینه کلی: مطالعه با تعداد روش کار

ی اصلی و کلی و به هاکتابگو نیست لذا روند مطالعه با خواندن این روند ابداً پاسخ واضح گشت که

ریت های مدیانگلیسی و سپس کتب اقتصاد، تئوریها و حاکمیت شرکتی به زبان ترتیب حقوق شرکت
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چنین قوانین و مقرارت بانک و بیمه به طور کامل مالحظه گشت. سپس ،بانک و بیمه ادامه یافت. هم

بندی شد و به های مرتبط ادامه یافت که دستهواژهکلیدمیهای مهم دنیا با تماپایگاهمیوجو در تماجست

تا سرادر این  چکیده حذف شدند. یمرور با شروع فصول مربوطه مطالعه گشته و برخی در همان مرحله

اصلی در این راه توجه به نقش و  یکتاب کالً یا جزئاً مطالعه و نگاه شد. نکته 75مقاله و  720بیش از 

-حداقل سه استاد و یک دانشجو نگاشته می گروهیِمیها بود که با تالش علها و رسالهاهمیت پایان نامه

لذا برای جلب توجه بیشتر به ارزش این منابع سعی شد ولو با ارجاعی کوتاه معرفی گردند در این  شود

های فارغ از سایر شیوهشود. از آغاز تا انتها میپایان نامه و رساله در منابع دیده  تعداد قابل توجهی تارأس

و  بدل شدایمیل با اساتید متعدد رد و  155 ی ارتباطی دیگر بالغ برهاراهارتباطی اعم از حضوری و یا 

 های مهم سر زده شد.به اکثر کتابخانه تقریباً

 22موضوع انتخاب شد و در آذرماه به تصویب نهایی رسید از این دوره  1392آبان : مدت و هزینه

مابقی آن به صورت تمام وقت البته با نوسان ساعات بر روی مراحل  تقریباًماهه،  5ماهه به جز دو دوره 

صحافی، تایپ و تای پایان نامه شده از جمله سارهایی که به طور مستقیم در مختلف کار شده است. هزینه

و تمدید سنوات مبلغی بالغ بر سی و سه میلیون ریال شده است که  های مختلفعضویت در کتابخانه

  توسط خانواده ویا دوستان پرداخت شده است.

طبق آیین نامه راهنمای نگارش : در تایپ و تنظیمات نوشتار حاضر سعی شده تمام نکات نگارش

گاه رعایت شود. اما در هر حال به جهت عدم وجود و تایپ مصوب شورای تحصیالت تکمیلی دانش

-چنین منابع انگلیسی  و نیز به جهت صرفهآمد در منابع و همراهنمایی نسبت به بسیاری از موارد پیش

 یبر طبق استایل شیکاگو که بیشترین قرابت را با شیوهدهی از مأخذ چهار برابری در وقت جویی اقالً 

المثل کتب فاقد محل نشر استفاده شد لذا از این باب ممکن است برخی منابع فی مورد نیاز داشت،فارسی 

 باشند.

، از اساتید های اساتید محترم راهنما و مشاورن و صحت مباحث عالوه بر راهنماییدر زمینه اتقا

محمد ، دکتر دکتر محمود خادمان و بزرگوار عزیز اناستاد هاآندیگر نیز کمک گرفته شد که از جمله 

 یبوده که حتی در آخرین مرحله نیز با بزرگواری تمام پیشنهاد مطالعهورش کاویانی دکتر ک صقری و
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در زمینه تایپ و ویرایش نیز سعی شد از دوستان و آشنایان ماهر و آشنا به موضوع پایان نامه را پذیرفتند. 

ادبی و تخصصی توسط تاری رأسو ویرایش کمک گرفته شود؛ لذا کار تایپ، صفحه بندی و وی

کارشناسی ارشد حقوق)احمد (، ندوشن )مهندس مهدی علیزاده(، پژوهشگر)فاطمه صادقیانتایپیست

دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی)رسول  دانشجوی دکتری و پژوهشگر)سید مهدی محمدی(، حسینی(،

با مطالعه کامل  یک انجام گرفت که هرمحمدی پور( و دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات)حامد اسدی( 

-های دوستان رشتههای الزم را ارائه دادند، البته در این راه از راهنماییرو راهنمایی یا جزئی تحقیق پیشِ

های حقوق و مدیریت نیز استفاده شده است چون اقتصاد، حسابداری و سایر گرایشهای مرتبط دیگر هم

 نماید.یجا فرصت را مغنتم شمرده و تشکر فراوان مکه در همین

 

 نوآوری تحقیق

باشند با باشد لذا مطالب مطروحه نیز اکثراً جدید میکه بیان شد موضوع کامالً جدید میطور همان

 اند:ها از این قبیلاین وجود برخی از نوآوری

 نفعان در حقوقمعرفی تئوری ذی -

به  هااهداف شرکت یافتن بهو نظارت بیشتر بر مدیران و دستراهکاری برای کنترل  یارائه -

 های بیمه و بانکخصوص در شرکت

سازی همین موضوع در بیمه و و نیز پیاده های حل آننفعان و راهکارشناسایی تعارض منافع ذی -

 بانک

 هابانک بیمه و نفعیبحث پیرامون جدیدترین مقررات ذی -

 

 محدودیت های تحقیق

منابع التین در زمینه میموضوع انتخابی و ک یزمینهنبود منابع فارسی اعم از کتب و مقاالت در 

همچون کمبود میعلهای موجود هستند که حال اگر موارد غیراز جمله محدودیت موضوع خاص پژوهش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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های های فراوان اضافه شود سختیجمیع امکانات، نیاز به زمان و به تبع آن تمدید سنوات و هزینه

 گردد.جدید آشکار می یپژوهش در رشته و حوزه

 

 تحقیق ساختار

قسمت  سهکه  به انجام خواهد رسید ت قسمتطی هف تحقیق حاضر ،مجموعاً به همراه این مقدمه

. چهار قسمت دیگر مباحث اصلی در انتها خواهد بودگیری، پیشنهادات هآن شامل مقدمه در ابتدا و نتیج

 د.گذر خواهد نموهستند که طی چهار بخش از منظر خوانندگان محترم 

که مطالب و مفاهیم اقتصادی، حقوقی و بعضاً مدیریتی  بخش اول مرکب از شش فصل خواهد بود

در  هاآند که پس از آن در جای جای تحقیق از دگرمیگردد. در این فصول مطالبی بین در آن بیان می

در بخش  باشد.کلیات نمیآید برخالف روند معمول این مباحث تکرار ها سخن به میان میاستدالل

گردد سپس در فصل نفعان، تئوری و مفهوم آن بیان مینفعان، پس از واژه شناسی کامل ذیتئوری ذی

 آید.چهارم و پایانی مبانی تئوری به قلم می

توان از آن جلوگیری هایی میبا چه راهکار کهاینباشد و منافع می بخش سوم در رابطه با تعارض

رین بخش برای تمناسبآن را حل نمود تأکید در این فصل بر حقوق ایران است و شاید  نهایتاًکرد و یا 

در این فصل  تالش شده است محور عالقه بیشتری دارندمباحث کالسیک و قانون به یی باشد کههاآن

درک بنیادین تواند به ای که میای دیگر نگریسته شود؛ زاویهها از زاویهکمک گردد تا به قوانین شرکت

و پس از  باشدکاراترین نهاد اقتصادی بیانجامد. بخش چهارم محل اعمال تئوری در بانک و بیمه می

اما نباید انتظار  شود.شناساندن اهمیت بانک و بیمه به سؤال اصلی تحقیق پیرامون آن دو پرداخته می

در جهت آوردن  صرفاًمه که انتخاب بانک و بیپیشین باشد چرا چون بخشداشت که این بخش هم

 ترمصادیق بود تا ذهن آشنا گردد و پرداختن کامل و اعمال تئوری در بانک و بیمه نیازمند بررسی کامل

نفعان درآن شناخته باشد که هنوز ذیمیمیکه تکلیفی سنگین برای نظا باشدقوانین و مقررات این دو می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و مصادیق آن پیاده سازی شده است به اهداف اصلی تئوری  ،نامهایانالبته در حد عنوان و پ اند،نشده

  شود.ترین مقررات از نظر گذرانده میعبارت دیگر در این بخش قوانین اصلی و یا جدید
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  بخش اول:

 هاکلیات اقتصادی، حقوقی و مدیریتی پیرامون شرکت
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 مقدمه و تشریح بخش 

های بعدی نقش اساسی دارد، و درک بخشگردد که در تبیین شش فصل مطرح می ،در این بخش

شک برای بی پردازد کهها میجدای از آن هر یک از این مباحث به مطالبی پیرامون حقوق شرکت

ای از پژوهش های تازههای ایران مطالبی نو و جدید خواهند بود و افقحقوق شرکتمباحث خوانندگان 

ای که در جای جای آورد؛ از این روی این مباحث پایهو جستجوگری ذهن برای ایشان به ارمغان خواهد 

 های پسین کاربرد دارند به عنوان آغازین تحقیق پیش رو انتخاب گشته است.بخش

هایی که پیرامون ماهیت باشد؛ در فصل دوم تئوریشناسی بنگاه و شرکت میامون واژهفصل اول پیر

شود، در فصل بعدی و در ادامهرت خالصه آورده میاند به صوها تاکنون مورد مباحثه قرار گرفتهشرکت

گردد و به یا خصوصی بررسی میعمومی ها، این نهاد از لحاظ دارا بودن ماهیت ی ماهیت شناسی شرکت

باشد؛ فصل چهارم محلی است که دو مفهوم ی پیشین میشدهگفته فصل خالصهای بر نوعی تکمله

یی فراوانی دارند، و پس از آن به هدف ها، کاراحقوق شرکتگردد که در درک نقش کارکردی بیان می

)فصل پنجم(. فصل آخر نیز به تبیین مفهوم حاکمیت شرکتی  شودها سری زده میشناسی حقوق شرکت

 اختصاص داده شده است.

برای ادراک و فهم بخش چهآنهر  کهآنی کلیدی است اول تأکید اصلی در این بخش بر دو نکته

از پرداختن به اضافاتی که به طور معمول و مرسوم  کهآنی دوم الزم است آورده شود و نکتههای بعدی 

دهد، خودداری شود و بخش قابل توجهی از تحقیق را به خود اختصاص میتحت عنوان کلیات آورده می

 گردد.

ک نیز شوند و در مباحث تئوریبا عنایت به این اصل که اشیا همواره بوسیله اضداد تعریف می

ها را در مباحث بنیادین و هایی وجود دارد که این دوگانگی و همواره دوگانگی چنین اصلی صادق است

البته این امکان نیز بود که  تار نیز این روش دنبال شده است،در این نوش لذا ،توان دیدفلسفی به وفور می

بندی در نیل تحقیق به هدف بهتر باشد هرسد این طبقه نظر میهمه در ذیل تئوری مربوطه آورده شود اما ب
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های نظریات فصل دوم در اما سعی بر آن است که تکرار نباشد به همین جهت نیز بخشی از توصیف

 فصل سوم آمده است.

 

 سسهبنگاه، سازمان، شرکت، مؤ : اول فصل

 کهاینشود متبادر به ذهن می چهآن هاآنآشنا هستند و در حوزه کاربردی میاین کلمات مفاهی

شوند. بنگاه در متون اقتصادی و شرکت در متون سسه بیشتر در متون مدیریت دیده میسازمان و مؤ

اکنون در  کهآنها محل معمولی استفاده از این عبارات است. حال شوند. اما این حوزهحقوقی یافت می

این عبارت از منظر اندیشمندان باشد. در این مبحث ابتدا به تعاریف متون حقوق اداری بیش از بقیه می

 هاآنای کوتاه بین شود و در ادامه مقایسهی مربوطه و سپس تعاریف موجود در قانون پرداخته میرشته

آید. رضاییان سازمان را اینگونه در نوشتار حاضر به قلم می هاآنی کاربرد بیان گشته و در نهایت نحوه

ای برای ، اقتداری سازمان را وسیله1افراد برای تحقق هدفی معینای از کند: همکاری مجموعهتعریف می

. به هر روی وجوه اشتراک 2داندترکیب منابع انسانی و مادی جهت تولید و توزیع کاال و خدمات می

. استیفن نیز 3اندگیری مدیریت و برنامه برای رسیدن به اهداف دانستهرا استفاده از منابع با بهره هاسازمان 

طور آگاهانه آید که بهشمار می ای اجتماعی بهپردازد: سازمان پدیدهین صورت به تعریف سازمان میبه ا

اس یک رأسهماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و برای تحقق هدف یا اهدافی ب

برگرفت.  هاسازمان توان برای همه . از تعاریف، دو ویژگی بارز را می4کندفعالیت میمیسلسله مبانی دائ

های دیگر نیز همچون دارا بودن محدوده و دار بودن، البته ویژگیای بودن و دیگری هدفیکی مجموعه

محدوده دارد، و وقتی  قطعاًباشد، اما به هر روی چون وقتی یک مجموعه باشد، می برنامه قابل توجه

                                                           
 .  3ص ،1393 تهران، سمت، م،11 چ مدیریت، و سازمان مبانی علی، . رضاییان، 1

 . 14، ص1384م، مولوی، تهران، 37محمد، سازمان مدیریت، چ اقتداری، علی.  2

 . 8، ص1391م، صفار اشراق، تهران، 4. اصغری، جمشید، مبانی سازمان و مدیریت، چ 3

 . 3-7، صص 1393م، صفار، 33فرد، چ . رابینز، استیفن، تئوری سازمان )ساختار و طرح سازمانی(، ترجمه سید مهدی الوانی و حسن دانایی4
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باشد. نکته قابل ذکر دیگر در اینجا شخصه اول مشهودتر میشک برنامه دارد، بروز دو مدار باشد، بیهدف

، هانابیمارست کهچنانباشد. سازمان قابل صدق به عناوین مختلفی است بیشتر یک عنوان کلی می کهاین

. گفته شده به سازمانی که هدف آن پژوهش باشد 1سسات مختلف همگی سازمان هستندشرکتها و مؤ

شود. بدون ورود به بحث مؤسسات تجاری، قانون، مؤسسات غیر تجاری را اطالق می مؤسسه معموالً

پردازد، اعم از و ادبی و امور خیریه و یا... میمیداند که به امور غیر تجاری از قبیل امور علتشکیالتی می

ه داشته توانند عناوینی مانند کانون یا بنگااین مؤسسات می کهاینانتفاعی باشد و انتفاعی یا غیر کهآن

. 3باشدمشترک است، دارا بودن شخصیت حقوقی می چهآن. در تعاریف قانونی از مؤسسه 2باشند

شود و ها نیز میداند که شامل شرکت، بنگاه را سازمانی تجاری مینری آنالین اقتصادی، اینوستوپدیادیکش

ع سازمان یا واحد تولیدی . اندیشمند اقتصاد و حقوق، بنگاه را هر نو4بایست تحت نظر قانون باشدمی

. در ترمینولوژی حقوق، بنگاه جایی 5کندمی هاآنداند که مبادرت به تولید کاال و خدمات و یا عرضه می

رود، ولی در این سسه به کار میاختصاص داده باشند و به معنی مؤ است که برای کارهایی از یک نوع

گردد. در این سسات دولتی اطالق میصورت کمتر به مؤاص دارد و به هر زمان بیشتر به تجارتخانه اختص

 از موادی اصالح قانون 1ی یماده. در 6ترمینولوژی بیان شده است که بنگاه، شخصیت حقوقی ندارد

 7ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون 44 اصل کلی هایسیاست اجرای و توسعه چهارم یبرنامه قانون

دارای  کهآنکند، اعم از واحد اقتصادی است که در تولید کاال یا خدمات فعالیت می ، بنگاه1387مصوب 
                                                           

 . 7اصغری، جمشید، مبانی سازمان و مدیریت، ص .1

 . 2و  1با اصالحات بعدی مواد  1337. آئین نامه اصالحی ثبت تشکیالت و مؤسسات غیر تجاری، 2

. قانون 123ی ، ماده1345اسفند  28های مستقیم، . قانون دوم مالیات 584ی ، ماده1311.  برای نمونه رجوع کنید به قانون تجارت مصوب 3

. و در قوانین جدیدتر مانند قانون مدیریت خدمات  1ی ، ماده1349حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت، اسفند 

ری گذا، شورای سیاست1388خرداد  19دهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی . دستورالعمل اجرایی سامان 2ی ، ماده1386مهر  8کشوری، 

 . 1ی گواهی الکترونیکی، ماده
4. http://www.investopedia.com/terms/f/firm.asp  

 .  149، ص1385. دادگر، یداهلل، رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، چاپ ششم، بوستان کتاب، 5

 . 114، ذیل واژه بنگاه، ص1368م،گنج دانش، تهران، 4محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چ . جعفری لنگرودی، 6

 اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون از موادی اصالح قانون اصالح ی قانونبه موجب ماده واحده 1389اسفند  11. عنوان این قانون در تاریخ  7

 اصل کلی های سیاست اجرای به قانون اساسی قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجراء و ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 اساسی تغییر داده شد. قانون 44
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http://www.investopedia.com/terms/f/firm.asp
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صورت موجز ذکر گردید، مفهوم . پس از بیان این سه مفهوم که به1شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد

با تفصیل بیشتری بیان خواهد گشت. بدین منظور از تعاریف فقهی و مدنی  میچهارم یعنی شرکت ک

گیری، ی تعاریف و نتیجهکرده و با تعاریف تجاری آن خاتمه داده، پس در قسمت آخر با مقایسهشروع 

 گردد.این مبحث مختوم می

سبب برای شرکت آورده شده است: عقد، مزج، ارث و حیازت و شرکت  چهاری فقهی هاکتابدر 

اجتماع حقوق مالک در شیء واحد به نحو شیاع دانسته شده است. و معنی دیگر آن عقدی است که 

. در قانون مدنی نیز شرکت عبارت است از اجتماع 2آن جواز تصرف مالک در شیء واحد است یثمره

. اشکال تعریف قانون مدنی این است که اثر شرکت 3واحد به نحو اشاعهحقوق مالکان متعدد در شیء 

. تفرشی پس از بحث و بررسی 4دانشرکت را عقد و قرارداد دانستهدانان نیز است و نه تعریف آن. حقوق

داند: شرکت تجاری عبارت است از توافق اراده تعاریف مختلف، تعریف زیر را برای شرکت مناسب می

ی در یک یا چند عمل تجاری به قصد گذارسرمایهص و استمرار اعتباری آن به منظور دو یا چند شخ

های خویش و استفاده از شخصیت حقوقی مستقل و گذشتن از مالکیت خصوصی خود نسبت به آورده

داند که می . دکتر اسکینی شرکت را قراردادی5و تقسیم منافع احتمالی آن بین خود گذارقانوناعطایی 

. و دکتر 6دهدگردد، اختصاص میای که برای انجام مقاصد خاصی تشکیل میسسهآورده را به مؤطرفین 

                                                           
های کلی اصل چهل و ایران و اجرای سیاست. قانون اصالح، موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی1

 19دهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی . به همین صورت در دستورالعمل اجرایی سامان 1ی ، ماده1387خرداد  25چهارم قانون اساسی، 

 . 1ی گذاری گواهی الکترونیکی، ماده، شورای سیاست1388خرداد 

، شهید ثانی، زین الدین بن 158، ص2تا ج. محقق حلی، جعفربن حسن، شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ذوی القربی، نجف اشرف، بی 3

، خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینه العلم، قم، 301علی، مسالک االًفهام الی تنقیح شرائع االسالم، مؤسسه المعارف االسالمیه، قم، بی تا، ص

، طباطبایی، علی بن 586، ص 1379خمینی، تهران،  ، خمینی، روح اهلل، تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام2، ص36، ج 177بی تا، ص

 . 53، ص1382ی آل البیت الحیاء التراث، قم، محمد بن علی، ریاض المسائل، مؤسسه

 . 571ی ، ماده1307. قانون مدنی، 4

، 1381ن، تهران، . صقری، منصور، تعریف شرکت تجاری، تحوالت حقوق خصوصی)زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان(، انتشارات دانشگاه تهرا5

  . 17، ص1388م، سمت، تهران، 14، چ 1های تجاری، ج، و اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت191ص

 . 96، ص1378، ج اول، چ اول، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری. عیسی تفرشی، محمد، 5

 . 17، ص1388م، سمت، تهران، 14اول، چ  های تجاری، ج. اسکینی، ربیعا، حقوق شرکت6
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توان گفت تنها تعریف از شرکت در قانون اصالح . در قوانین تا به حال می1داندستوده آن را سازمان می

چهارم توسعه آمده است: شرکت شخص حقوقی است که با رعایت قانون  یموادی از قانون برنامه

( به هر روی وجه ممیزه شرکت 1ی یمادهتجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد )

آن. در شناخت شرکت 3کندمی به آن اعطا گذارقانونکه  2باشدتجاری از مدنی، شخصیت حقوقی آن می

شود، نتیجه عقد شرکت که به ایجاد یک شخصیت حقوقی جدید منجر می کهاینحائز اهمیت است،  چه

پیچیده است. از نظر میبا خود آن اشتباه گرفته نشود، در مقایسه با شرکت عادی، شرکت تجاری مفهو

آید. یک شخصیت وجود میحقوقی شرکت تجاری یک شخصیت حقوقی است که با اعتبار دولت به

خویش جدای از حقوق و تعهدات کسانی است که آن را به وجود حقوقی دارای حقوق و تعهدات 

-. لذا بسیار مهم است که در بحث4رو شرکت چیزی جز اعتبار یک وضع حقوقی نیستاند. از اینآورده

های مدرن پرداخته شود، های شرکتها از مباحث معامالت فاصله گرفته و به بحثهای حقوق شرکت

آید کامالً متفاوت از عقد پس از آن به وجود می چهآنی ایجاد است و رحلهدر م صرفاًقرارداد  کهآنچه 

به مقایسه  ،پایه است. اکنون پس از بیان تعاریف مطرح شده و توضیح اصطالحات مربوط به این مبحث

این مفاهیم  کهاینگردد واضح می چهآنشود. از بررسی قوانین مختلف موجود، این مفاهیم پرداخته می

مکرر در قوانین مختلف به جای هم استفاده شده و تمایزی به معنی و بار لغوی و حقوقی ناشی از  بطور

توان دانست. برای می هاایننشده است و تمرکز بر مفهوم تشکل بودن را تنها ویژگی مشترک میان  هاآن

حقوقی است و یا ای دانسته شده که دارای شخصیت مثال در تعاریف قانونی، سازمان بورس مؤسسه

. در مقابل به همین صورت در تعاریف مؤسسه به 5سازمان دولتی مؤسسه یا شرکت تعریف گشته است

مؤسسه  کهچنانسازمان ارجاع شده و از این حیث شامل یک دور در تبیین عبارات قانونی هستیم. 
                                                           

 . 193، ص1388م، دادگستر، تهران، 15، چ 1. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج 6
 . 14، ص 8613میزان، تهران،  اول، چ تجارتی، هایشرکت حقوق کورش، . کاویانی، 2

 . 121، ص مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری. عیسی تفرشی، محمد، 3

های مجلس شورای اسالمی، تهران،  ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، چ اول، مرکز پژوهشباقری، محمود، نقش حقوق شرکت. 4

 . 64، ص1390

 

 . 1ی ، مصوب هیئت وزیران، ماده13/02/1371المللی، های بین.  آئین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق5
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به 2سازمانی است که  ی دولتی اینگونه تعریف شده است:و یا مؤسسه 1سازمان دانسته شده داستاندار

ی مباحث گوناگون موجود، در قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی، بنگاه عنوان خاتمه

. مشاهده گشت در قوانین موجود، تمایزی میان این 3گردداقتصادی است که به موجب قانون ایجاد می

در آن تعریف در جای دیگر مفاهیم گذاشته نشده است و در جایی تعریفی برای سازمان آورده شده که 

ای دیگر سازمان یمادهای بنگاه نوعی مؤسسه دانسته شده و در یمادهبرای بنگاه ذکر شده است. در  عیناً

 کهاینی موارد است و آن شکل شرکت دانسته شده است. به هر صورت یک نکته ویژگی منحصر در همه

رابطه شرکت با سه مفهوم دیگر به طور دو سویه تعریف نشده و در کالم اصولی باید گفت که شرکت 

های منحصر آن است که ویژگی یشک این خاص بودن بواسطهباشد و بیاخص از سه عنوان دیگر می

اه و کلمه مورد بحث، بنگ 4باعث شده در مجموع نتوان مؤسسه یا سازمان را شرکت دانست. در میان 

اقتصاد در حال حاضر  کهایناند و با توجه به شرکت در حال حاضر ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر پیدا کرده

های رو قانون اجرای سیاستباشد، از اینای از شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک میمتکی بر شبکه

اشاره و عنایت خود به  در موارد متعددی متعرض مفهوم بنگاه اقتصادی شده است. این 44ابالغی اصل 

است که این قانون به شرکت یا همان بنگاه اقتصادی داده است. در هر حال استفاده میمعنای جایگاه مه

باشد که در قانون تجارت از لفظ بنگاه اقتصادی خود حاکی از گرایش جدید و تلقی دیگری از شرکت می

تواند نمادی زنده و فعال را تداعی کند. بایستی تعریف شده است. بنگاه اقتصادی مذکور در این قانون می

کارایی آن ارتقاء یابد و به رقابت در بازارهای جهانی قادر باشد. بنابراین مالحظات اقتصادی و اجتماعی 

طلبد. به هر حال استفاده از دهی  اقتصاد ملی را در قالب بنگاه اقتصادی میالمللی سازمانداخلی و بین

در قانون تجارت وجود ندارد و تعریفی برای آن نشده است، از نظر حقوقی ممکن است چنین ادبیاتی که 

در اینجا مورد اهمیت است،  چهآن. به هر روی فراتر از بحث ایجاد مشکالت حقوقی، 4ایجاد مشکل کند

                                                           
 . 1ی، ماده17/03/1339مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، .  قانون راجع به تاًسیس 1

 . 1ی، ماده31/03/1345.  قانون استخدام کشوری، 2

 . 4ی، ماده08/07/1386. قانون مدیریت خدمات کشوری، 3

 . 62ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، ص. باقری، محمود، نقش حقوق شرکت4
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 به بنگاه« شرکت»شک انتقال کاربرد واژگان از لغت باشد و بیهای مهم اقتصادی شرکت میهمین جنبه

. 1ها به عنوان بازیگران قدرتمند اقتصادی باال برده شوداز شرکتعمومی بخاطر این است که زمینه ادراک 

تمایزی  اصوالًشود. البته در این متون های جدید حقوق و اقتصاد دیده میاین انتقال به وضوح در نوشته

همین روی در این تحقیق تمایزی میان  روند. بهاند و در کنار هم به کار میمیان شرکت و بنگاه قائل نشده

های ممیزه لغوی و اصطالحی به یک معنا به کار دو قائل نشده و هردو بدون در نظر گرفتن ویژگی این

 شود.برده می

 

 های بنگاهتئوری: فصل دوم

نشینند، های مختلف از منظر خود آن را به بحث میشود اندیشمندان رشتههر ماهیتی که ایجاد می

تر از آن شرکت نیز از این بعد استثنا نیست؛ لذا اقتصاددانان، علمای اخالق، جامعه بنگاه و یا خاص

و  هاکتابی خود دست به قلم برده و شناسان و حقوقدانان پیرامون بنگاه و ماهیت و نقش آن در حوزه

وضوع و کمک به تبیین بحث در اینجا در پیشبرد م چهآناند. اما ی تحریر در آوردهمقاالتی را به رشته

ی حقوق و چرایی باشد. بحث از ماهیت شرکت در حوزهی اقتصاد و حقوق میباشد دو حوزهمناسب می

نماید. اما از تبیین بنگاه در علم اقتصاد هم نبایست غفلت آن با توجه به وظایف این علم بدیهی می

های اقتصادی کند لذا استفاده از تحلیلمی را در تولید ثروت ایفامیها نقش مهشرکت کهچراورزید؛ 

های اقتصادی در اینجا تئوری ابتدائاً. بنابراین 2ها شده استای رایج برای فهمیدن حقوق شرکتشیوه

گردد، سپس ماهیت شرکت از بعد مطرح شده در مورد بنگاه تا آنجا که به بحث مربوط است بیان می

 شود.حقوقی آن به قلم آورده می

                                                           
1. Dine, Janet, Company Law, Sweet & Maxwell, London, 2001, p.26 . 

2. Ibid, p.19 . 
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ای بنیادین که مقاله 1ی خود را تحت عنوان ماهیت بنگاه منتشر نمودمقاله 1937د کوز در سال رونال

های باشد و آن را از چند بعد بررسی کرده است وحتی تئوریی بررسی ماهیت شرکت میدر زمینه

اقتصادی که پس از تئوری موجود در این مقاله برای نقد آن نوشته شدند باز هم ریشه در همین مقاله 

. و یا نیکوالی فز 3ریشه در این مقاله دارد 2ی قراردادهاسینز عقیده دارد تئوری شبکه کهچنانداشتند 

. قبل 6داندمی 5ی معامالتهرا در تئوری هزین 4ی حق مالکیت بنگاهخاستگاه و زمینه اصلی پیدایش نظریه

 بیان خواهد گردید. 7تئوری نئوکالسیک بنگاه هاز بیان سه تئوری فوق اإلشار

ها شرکت یک سازمان اقتصادی است که منابع را جهت تولید کاال و خدمات از دیدگاه نئوکالسیک

های فعالیتنماید. شرکت جایگزینی است بجای بازار، برای هدایت و تنظیم مورد نظر هدایت می

باشد که های تولیدی قابل اجرا میای از طرحتولید. به عبارت دیگر شرکت مجموعه یاقتصادی در چرخه

گیری د و در آن تصمیمشو. بنگاه ایجاد می8شود تا به سود منجر گرددتوسط مدیر، رهبری و هدایت می

عرضه و تقاضا را معین کنند و سپس  ها با بازار تعامل دارند تاشود تا سود را افزایش دهد. شرکتمی

. پورویز در تئوری ایستای نئوکالسیک 9های حداکثر سازی سود تخصیص دهندمنابع را بر طبق مدل

. صرف نظر از 10داندحداکثر سازی سود را برای تعیین میزان تقاضا، خروجی بنگاه و تعادل آن مؤثر می

هدف اصلی حداکثر سازی  کهاینل توجه است قاب چهآنهای نئوکالسیک نقاط قوت و ضعف دیدگاه

                                                           
2. Coase, Ronald H. "The Nature of the Firm." economica 4, no.16 (1937): 386-405 . 

2. nexus of contracts theory 

3. Symes, Christopher F., Statutory Priorities in Corporate Insolvency Law: An Analysis of 

Preferred Creditor Status, Ashgate Publishing ltd, Farnham, 2008, p.53 . 
4. property rights theory of the firm 

5. transaction costs theory 

6. Foss, Nicolai J. , The Theory of The Firm, Aarhus business school, 1999, p.641 .  

 .  154، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، ص به نقل از طوسی، عباس

7. neoclassical theory of firm 

،  13ش ، 1387م، پاییز و زمستان 5 سید احمدی سجادی، سید علی، تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادی، مجله اندیشه های حقوق خصوصی، س. 5

 . 105ص
9. http://www.investopedia.com/terms/t/theory-firm.asp  Retrieved may 10, 2015 . 
1 0. Purvis, Douglas D., "The Neoclassical Theory of the Firm: A Note on the Production and Investment Decisions", The 

Canadian Journal of Economics 9, no.2 (May 1976): 331-341 . 
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شود، در این مورد در قسمت هدف شناسی ان میدارسهامسود است که خود منجر به توجه به منافع 

 ها به بحث خواهیم نشست.حقوق شرکت

-باشد که از مقاله معروف کوز میی معامالت میآید تئوری هزینهتئوری بعدی که در اینجا می

هاست. بدین نظریه بیان شده است که علت پیدایش بنگاه، مزیت آن در کاهش هزینه . در این1باشد

های فراوانی است که با انجام آن در بنگاه، صورت که مبادالت انجام شده در سطح بازار دارای هزینه

ها و ژگیها با تحصیل ویی بارز بنگاهها به عنوان نمونهیابد. شرکتها تا حد قابل توجهی کاهش میهزینه

ی معامالت کوز ی تئوری هزینهها برای آن قائل شده محل خوبی برای مشاهدهمزایایی که حقوق شرکت

سرمایهباشد. برای مثال مسئولیت محدود و شخصیت حقوقی که به ترتیب از موجبات امنیت خاطر می

قابل تحصیل نیستند. لذا یا قرارداد  باشد از طریق مکانیسم بازاران شخص حقوقی میکارطلبان و گذار

های معامالتی و در مد درصدد تقلیل هزینهها با عرضه قواعد کاراتوان نتیجه گرفت حقوق شرکتمی

ان کارطلبشوند که باشد. با تشکیل شرکت عموم افراد مطلع فرض میهای بازار میحقیقت کاستی

طالبات خود، رجحان خواهند ان شخصی مالکان آن از حیث وصول مکارطلبشخصی بنگاه تجاری بر 

های مدرن با فراهم آوردن این قبیل امتیازات حساس بسیاری از داشت، بدین صورت حقوق شرکت

مد های کاراهای تجاری را به عنوان یکی از مکانیسمهای بازار را کنار زده و شرکتنقایص و کاستی

که قابل رفع نبوده یا رفع آن توسط  هایینماید؛ هزینه و کاستیهای اقتصادی معرفی میجهت فعالیت

 .2باشدهایی فوق العاده میفعاالن اقتصادی مستلزم انجام هزینه

، جنسن و 3لچیان و دمستزهای آای مفصل در نوشتهتوان به گونهی قراردادها را میتئوری شبکه

های قراردادی از لحاظ جنبهدارد که بنگاه هیچ تفاوتی با بازار دید. این تئوری بیان می 5و فاما 4مک لینگ

                                                           
1. Coase, Ronald H. , The Problem of Social Cost,  Journal of Law and Economics, Vol. 3, Oct 1960,  P. 1- 44 . 

منبع .  130-131، صص1393، تهران، دانش شهر حقوقی هایپژوهش و مطالعات سسهؤمطوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، چ اول، . 1

 باشد.پیش گفته رساله دکتری منتشر شده می
3. Alchian, Armen A, and Harold Demsetz. "Production, Information Costs, and Economic Organization." The American 

Economic Review 62, no.5 (1972): 777-795 . 

3. Jensen, Michael & William, Meckling, "The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership 

Structure", Journal of Financial Economics 3, no.4 (Nov 1976): 305-360 . 

4. Fama, Eugene F., "Agency Problems and the Theory of the Firm", The Journal of Political Economy 88, no.2 (Apr 

1980): 288-307 . 
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-دهندگان و سایرین میها، واممیان مدیران، مدیرعامل یو هر شرکت شامل چند قرارداد دو طرفه 1ندارد

-ای از قراردادهای به هم متصل را نمایندگی میباشد و شرکت به منظور تولید خروجی مناسب مجموعه

ای از مجموعه کهآنباشد بجای داد بودن بنگاه می. لذا تأکید اصلی در این تئوری بر ماهیت قرار2کند

 .3ای مجزا باشدقراردادهای لحظه

نامیده شده است  4ای دیگر از این تئوری که تئوری مدیریت گرایی بنگاه یا تئوری نمایندگیجنبه

آیند سازی شود که در آن قراردادها به وجود میباشد: اگر شرکت به مانند یک منطقه مدلبه این بیان می

باشد؛ قرارداد مرکزی قراردادی است که به موجب آن موقعیت قراردادی مدیران فوق العاده چشمگیر می

ان ایجاد دارسهامشود تا برای مالکان غیر متخصص یعنی ی مدیران متخصص هدایت میشرکت به وسیله

گردد و تفویض اختیار رگزار( میاین قرارداد منجر به تفویض اختیار به نماینده )کا . در نتیجه5سود نمایند

 6گردد هر یک از طرفین به منافع خود بیندیشد که این اندیشه به ایجاد تضاد منافعمذکور موجب می

های خود بررسی ی نمایندگی در نوشتهمسأله. محققان تضاد منافع مزبور را تحت عنوان 7گرددمنتهی می

-ی مذکور شرح داده میمسألهان( دارسهاماند که در این نوشتار نیز در قسمت تضاد منافع )مدیران و کرده

 شود.

ی ماهیت بنگاه مطرح گشته تئوری حق مالکیت آخرین و به نوعی جدیدترین تئوری که در زمینه

باشد. دادی میی معامالت نقص قراری هزینهباشد نقطه شروع تشریح رویکرد مذکور همانند نظریهمی

باشد و برخالف سایر نظریات روابط ی حق مالکیت بیشتر تمرکزش بر تبیین حدود و ثغور بنگاه مینظریه

                                                           
1. Williamson, Oliver E., The Mechanisms of Governance, Oxford University Press, New York, 1996, p.98 . 

2. Spender, Peta & Bottomley, "Stephen, How to do things with Contractarianism: Michael Whincops Contribution to 

Corporate Law Scholarship", Griffith Law Review 13, no.1 (2004), p.13 . 

3. Cortenraad, Wouter H.F.M., The Corporate Paradox: Economic Realities of the Corporate Form of Organization, 

Kluwer Academic Publisher, Boston,  2000, p. 20 . 
4. Agency Theory 

5. Belcher, Alice, Directors' Decisions and the Law: Promoting Success, 1st ed., Routledge, Abingdon & New York, 

2014, p.17 . 

6. conflict of interests 

7. Jensen, Michael & William, Meckling, "The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership 

Structure", Journal of Financial Economics 3, no.4 (Nov 1976): 305-360 . 

. 107ص ،سید احمدی سجادی، سید علی، تحلیل شرکت از دیدگاه اقتصادیبه نقل از     
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گذاری آن چندان  تأثیرگذراند با این وجود هنوز نتایج این تئوری و درون بنگاهی را نیز در نظر می

 .1های آن دیده شودمشخص نیست و باید منتظر ماند تا میزان اثرگذاری درون بینی

 

 2ماهیت حقوقی بنگاه: فصل سوم

های اقتصادی پیرامون بنگاه، وقت آن است که بنگاه و ماهیت آن از منظر پس از بیان تئوری

عمومی آیا شرکت یک ماهیت  کهاینحقوقی بررسی شوند بدین منظور، نظریات مطرح گشته در مورد 

های پیش گفته به تحلیل جا با توجه به تئوریدر این کهآنگردد. البته قابل ذکر است یا خصوصی بیان می

با نظر  کهاینعمومی شود. از نتایج مهم بررسی ماهیت شرکت از بعد خصوصی یا شرکت نظر افکنده می

به هر روی پس از  گردد.ها بیان میبه آن، هدف شرکت و وجود یا عدم وجود مسئولیت اجتماعی شرکت

 گردند.ها بررسی میر مقدمات زیر در دو مبحث این تئوریذک

ای پدیده ها این است که آیا شرکت،گران حقوق شرکتختالف میان تحلیلیکی از نقاط ا

-ی فعالیت روابط شخصی و تحت حکومت حقوق خصوصی میخصوصی است یعنی متعلق به محدوده

و مقررات عمومی ی دولت و تحت حکومت حقوق است بدین معنا که آفریدهعمومی ای باشد و یا پدیده

و اعمال حداقلی از  دانندشرکت را موضوعی خصوصی می گیرد. لذا از طرفی قراردادگرایان،آن قرار می

ای دانند و از طرف دیگر، تئوری اعطای امتیاز انحصاری، شرکت را پدیدهمقررات دولتی را کافی می

 یمقررات دولتی است. مدلی افراطی از تئوری اخیر، نظریه داند که موضوعی مناسب برایدولتی می

داند که باید در جهت اجرای اهداف دولتی به کار دولتی می صرفاًاجتماعی است که شرکت را ابزاری 

در قواعد  ی انعکاس این نظریاتها، مشاهدهبنابراین برای بررسی قواعد حقوق شرکت گرفته شود.

 باشد. ها الزم و ضروری میو نگاهی عمیق تر به این تئوری مهم ،مذکور

                                                           
 . 155-163ها، صص. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت5

 باشدمطالب این فصل اقتباس و خالصه ای از منبع زیر میی از . قسمت4
Dine, Janet, Company Law, Sweet & Maxwell, London, 2001, pp.13-42 . 
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ها به فعالیت در حوزه خصوصی مربوط ها و روابط بین شرکتاین اندیشه که روابط داخلی شرکت

حقوق  یست. این نظریه شرکت را قراردادی مربوط به حیطها باالی قدمتای قوی و با شود، نظریهمی

ی فردگرایی دارد و منکر تئوری مذکور ریشه در فلسفه با دولت ندارد.داند که ارتباطی خصوصی می

 ها درتنظیم مقررات شرکت مخالف بوده و بر این اساس میعملکرد شرکت در قلمرو حقوق عمو

 است. میتای منافع عمورأس

 دهد و بر هر گونهاین دیدگاه مبتنی بر فلسفه لیبرالیستی است که آزادی را مبنای عمل قرار می

خیزد. اگرچه این نظریه، اقدام سیاسی که به هر طریق، آزادی فردی را انکار یا محدود کند به مقابله بر می

شود، جذابیت فراوانی دارد اما در عالم واقع، در وضعیتی آرمانی که همه چیز بر مبنای برابری ایجاد می

هایی از گذشته وجود داشته رابریمعیار قرار گیرد که ناب ممکن است در جایی کهچراآفرین است  خطر

 افراد ثروتمند و قدرتمند تنها به ها را از بین نخواهد برد وهای مشابه این نابرابریاست و ایجاد فرصت

 کند تا جایگاه خود را ارتقا بخشند.کمک می

 نظریه فردگرایی با چنین ساختاری افراطی، :هامبنای نظریه قراردادی شرکت فردگرایی یفلسفه

نظر این مکتب این است که  گردد و نیازمند بحث و بررسی است.منجر به ورود زیان به فرد و اجتماع می

هایی که را دنبال کند، زیان را کاهش دهد و از دخالت خود ی مطلوب زندگیهر فرد حق دارد برنامه

اضافی دولت یا مخالفت و های گیرند رها باشد که این امر با رهایی از دخالتجلوی سودمندی او را می

 شود.های اجتماعی تضمین میسرزنش

ست که به فعاالن ا ایثرترین نیروهای محرکهؤی یکی از منظریه فردگرایی و انکار حقوق اجتماع

افرادی را که با اهداف  دهد تاحقوق اجتماعی را تضییع کنند؛ زیرا این نظریهبازار آزاد جهانی اجازه می

 دارد،هایک آن را بیان می چهآن؛ دقیقا داندنمی شوند مسؤلیش موجب زیان میخو یخواهانه آزادی

یابد که ثروتمند و قدرتمند را تنها به  شرط رعایت بدین صورت نمود می وی ماهیت ایدئولوژیک تئوری

 .1گذاردقواعد مربوط به بازار، بدون مزاحم و رقیب آزاد می
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که این اصل، فساد قابل حالید. درانپایه برابری ایجاد شدهی فرد محور، بر عقایدآزادی خواهانه

هایی ارائه هایی که بر پایه مفهوم برابری افراد بنیان شده، سیاستتوجهی را به دنبال داشته است. روش

های تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی قدرت که پیش از اجرای چنین نابرابری دلیل دهند که بهمی

ای قلیل در برابر صرف هزینه شوند که تمرکز قدرت در دستان عدهاند، باعث میجود داشتهسیاستی و

 د.بای وسیع تداوم بیاعده

 بر مبنای این هاسطح وسیعی از حقوق شرکت کهچرامرکز این مناقشه قرار دارند  ها درشرکت

-چنین فسادی را نمایان میترین شکل بارزهای چند ملیتی، فلسفه شکل یافته و قدرتمندترین شرکت

های غربی را به تفکر درباره اقتصاد کشورهای های اقتصادی نئوکالسیک که اغلب دولتتئوری :سازند

کند، امروزه به عنوان قاعده مرکزی در های چند ملیتی را پشتیبانی میدهد و حقوق شرکتجهان سوق می

 کند.سطح اقتصاد جهانی عمل می

ها نشان قدرت دولت تأثیررا تحت  هاآنکرد ها، ایجاد و عملتاریخ شرکت یمطالعه: نقش دولت

کند اش ایجاد مینیازهای اقتصادی تأمیند اهداف و ها را جهت پیشبردهد. از این نظر، دولت، شرکتمی

ها جهت به خطر انداختن های مالی به ترغیب صاحبان شرکتهای ویژه و کمکو با اعطای قدرت

 این گونه عقالنیت زیرا  پردازد.دانسته شده توسط دولت می ی مفید، در مقابل معاملهزمانشانسرمایه و 

هیچ  کهچرارفت، گذاری کمتری نسبت به مالکیت شخصی پیش می تأثیربا  ذاتاً بود که مالکیت شرکت، 

این تاریخ  کوشد.کوشد برای مالکیت شرکت نمیفردی بدان اندازه که در توجه به مالکیت خصوصی می

 دهد.ها اهمیت میهای امتیاز انحصاری است که به نقش دولت در شکل گیری شرکتاولیه، مبنای تئوری

های قراردادی توسعه پیدا کردند، که الزم است نظریات نئوکالسیک دیدگاه یاما کم کم با عرضه

های ها را بعد از دیدگاهشرکتست دستور کار بایمی. در هر حال گردندبا جزئیات بیشتری بررسی  هاآن

کند اما این حق و تکلیفی برای سایر ها را ایجاد میچه دولت شرکت؛ اگردیدا همتفاوت در مورد شرکت

کند. هر چند افراد در شهروندان است که مطمئن شوند که شرکت، در درون مرزهای تأیید شده عمل می

اش به دشمنی تبدیل شده های تنظیمیدولت و خط مشیاما  باشند،ی شرکت میگذارسرمایهمسئول  ابتدا

کند. باید برای ها مانع تراشی میگیر در راه خالقیت اقتصادی شرکتا پ که با تحمیل مقررات دست و
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-اما این واقعیت که این آزادی می .ای ریخته شودگذاشتن کارآفرین خالق برنامه مقررات زدایی و آزاد

مورد  یری را برای سایرین که در فعالیت شرکت درگیر هستند ایجاد کند،ذناپجبرانی هاتواند آسیب

های فردی دولت، بلکه بر عمیقی بر سیاست تأثیراه نه تنها این اختالف در دیدگ ه قرار نگرفته است.جتو

 سازی داشته است.ر فرآیند جهانیرأساقتصاد جهانی در س

توان کند، نمیهای جدید ایفا میکماکان در شرکتدولت  چه بدون تأیید نقش قابل توجهی کهاگر

قش افراد در مقابل دولت ی برای نظراتی که بر نقراردادی راگاهی جامع ارائه داد، در هر حال مجدید

 .کنند وجود داردکید میأت

 

 نظریات خصوصی بودن شرکت (مبحث اول

دارد آغاز خواهد شد  در انکار نقش دولت که افراط کمتری این نظراتمطلب در اینجا با یکی از 

 نامید. گرایی حقوقی توان آن را قراردادکه می

 

 1گرایی حقوقی قرارداد (گفتار اول

هم  فعالیتی تجاری را ادامه دهند، گرد کهاینبر اساس این تئوری قراردادی، دو یا چند طرف برای 

 3را تئوری تجمیع آن تملیبا .2شودشرکت متولد میآیند تا پیمانی منعقد کنند و بر اساس این پیمان می

ی حقوق نماید؛ قرارداد چارچوب، تفصیلی برای هر دو وضعیتهای متعددی را تشریح میکه مدل 4نامیده

شود که روابط کند. به طور ذاتی، شرکت اجتماعی از افراد محسوب میو سیاسی شرکت فراهم می

گیرد. بدون شک این دیدگاه در قرار دادن مدیران را در بر میقراردادی میان اعضای خود و اعضای 

                                                           
1. Legal Contractualism 

2. Bottomley, Stephen. "Taking Corporations Seriously: Some Considerations for Corporate Regulation." Federal Law 

Review, 19 (1990): 203, p.208 . 

3. Aggregate theory 

4. Ibid, p.208 . 
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را  هاآنگذار است زیرا مشروعیت قدرت بکار گرفته شده توسط  تأثیرحقوق خصوصی شرکت در حوزه 

  .1کاهداز توجیه دخالت تنظیم کننده می بیند وبرآمده از فعالیت مؤسسان از میان اعضا می

هایی که دادگاه در دهد، اما دشواریقراردادی را به خوبی توضیح میاگرچه این مطلب، دیدگاه 

ان بر اهبرای مثال در صورتی که خو .سازدهای آن را برجسته میتفسیر خود داشته است، محدودیت

نفع قانون آیین دادرسی ذیاس رأسبودن، اقامه دعوا کند و دادگاه وی را ب دارسهاماساس صالحیتی غیر از 

 .2قابل اجرا نخواهد بود "قرارداد"تشخیص ندهد 

منصوب  هاآن کهچراسازد مدیره را مشروع می هیأتطبق استدالل استاکس، قدرت  مدل قراردادی 

از جانب مالکان هستند و در نتیجه با تمسک به نظریه آزادی مالک خصوصی در انعقاد هر قرارداد نسبت 

عمومی آید که ناشی از اصول خود، قدرت اعطا شده به مدیران شرکت، مشروع به نظر می مایملکبه 

 هاآنآزادی قرارداد است. با این شرط که اقدامات و تصمیمات شرکت با شرایط قرارداد موافق باشد، 

اند یا توانند مورد سنجش و قضاوت قرار بگیرند که آیا به برخی اهداف مورد نظر دست یافتهاً میرأس

 .3بر حقوق یا منافع اشخاص مرتبط مراجعه شود هاآنبه اثر گذاری  کهاینخیر؛ به جای 

 .گرایی، محدود شدن مسئولیت اجتماعی شرکت است جنبه نظری قرارداد منطقی مرتبط با ینتیجه

مفهوم از ، به تعارض با این تجارت آزاددر دسترس زیرا هر گونه ممانعت از حق به کارگیری امکانات 

 گردد.شرکت منجر می

ی گرایی اقتصادی متفاوت است؛ هر چند هر دو بر پایه از قرارداد اساساًگرایی حقوقی دقراردا

استدالل   وابط قراردادیی شرکت به عنوان حالتی مستقر در رجوهرهبودن  مشابهی مبنی بر قابل مالحظه

 کنند.می

 

                                                           
5. Bottomley, Stephen. "Taking Corporations Seriously: Some Considerations for Corporate Regulation." Federal Law 

Review, 19 (1990): 203, p.209 . 
 بخش دوم . .ر.ک . 1

2. Bottomley, Stephen. "From Contractualism to Constitutionalism: A Framework for Corporate Governance’(1997)." 

Sydney Law Review 19: 277, p.289 . 
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 قراردادگرایی اقتصادی (گفتار دوم

شود نه ان تصور میدارسهامدر تحلیل اقتصادی شرکت بیشتر به عنوان یک اجتماع داوطلبانه میان 

در نتیجه شرکت واجد شخصیت حقوقی، از منظر تحلیلی، مانند سایر انواع  به عنوان مخلوق دولت،

جای دولت به انجام ست. بر مبنای اهداف تحلیل اقتصادی، افراد به ا اجتماعی از قراردادها اساساًها، بنگاه

دهند. زیرا هدف اصلی، ایجاد حداکثر ثروت توسط بازیگرانی است که معامله تجاری مشروعیت می

شرکت را به  وزاز جمله ک دهند. اقتصاددانان نئوکالسیکمعامالت پر منفعت را با اطالعات کامل شکل می

-از معامالت بین اعضا را شامل می ایهای یک بازار پیچیده که مجموعهعنوان راهی برای کاهش هزینه

 کنند.شود تحلیل می

کنند که فردی تکیه دارند. اقتصاددانان ادعا می 3و آگاهی 2یکارای، 1نظریات بر مفاهیم عقالنیتاین 

ای خواهد شد که نفع او را در پی خواهد داشت. در یک کند، وارد معاملهکه بر مبنای عقالنیت عمل می

کنند هم به خودشان و هم بالطبع به جامعه یآن هر دو طرف به طرز عاقالنه عمل م قرار داد بیع، که در

یی که هاآنست یعنی ا این معامله دارای تمایلی ذاتی به سود افراد دارا حالهر ه سود خواهند رساند. ب

 قدرت معامالتی بیشتری قبل از معامله دارند شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.

از به حداکثر رسانی ساده ، چه چیزی عقالنی است بسیار متفاوت است کهاینتوضیح هم چنین 

 توانند شامل این مفهوم گردند. نوع دوستی همگی می های پیچیده از قبیلثروت گرفته تا انگیزه

در که بازیگر عاقل باید با اطالعات کاملی  سومین رکن تحلیل اقتصادی، گردش اطالعات است.

ه ی را صورت دهد و بدین صورت حداکثر سود اختصاص یافته را با هنهای عاقالانتخاب اختیار دارد

 آورد. وجود

 

                                                           
1. rationality 

2. effciency 

3. information 
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 قراردادها یشبکه (گفتار سوم

آزاد  یبه عنوان مؤسسهتنها شود که شرکت نه ها موجب میاعمال قواعد اقتصادی بازار بر شرکت

افراد مرتبط که همگی به صورت عاقالنه و با اطالع  یای از معامالت بین همهثابت، بلکه به عنوان شبکه

های باالی ایجاد شده از ها این است که از هزینهکنند نگریسته شود. مزیت حقوق شرکتکامل عمل می

معامالت را کاهش  یها هزینهکند. بنابراین حقوق شرکتمعامالت فردی هر شخص مرتبط جلوگیری می

ها در مورد مسائل اساسی، به مداخالت دولت، نظیر آراء دادگاه :دارد دهد. این روش نتایج فراوانیمی

شود شود، وظایف مدیران تنفیذ میان درنظر گرفته میدارسهامعنوان مشروط تحمیلی ضمنی قرارداد بین 

-ها به عنوان مجموعهان به طور ناقص هم ردیف هستند؛ و خود حقوق شرکتدارسهامزیرا منافع آنان و 

های معامالت شخصی شود که در جهت کاهش هزینهگرفته می استاندارد از شروط تلویحی درنظرای 

های بازار الزم هستند. اقدام ای در جهت اصالح کاستیقابل اتخاذ هستند. مقررات تنها به عنوان وسیله

به طور ضمنی آورد، ی پیشین که بازار آزاد بدون نقص ثروت مطلوب را بوجود میکردن بر اساس فرضیه

بایست در جهت رفع نقص مداخله گوید که فقط در جایی که در بازار نقصی وجود دارد، دولت میمی

 کند و به بازار اجازه دهد که فعالیت خود را مجددا شروع کند.

های واقع گرایی قراردادی ای با تئوریخودداری از تأیید نقش مهم دولت ممکن است پیوند ویژه

های کنند. تئوریقدرت دولت را به عنوان یک منبع مشروعیت برای مؤسسات انکار می داشته باشد که

خود  یابند که نقش دولت به جای یک قدرت نماینده بودن،اقتصادی نئوکالسیک با این تصور پیوند می

بایست به عنوان شکلی از گوید شرکت میکه می کنندمنحصراً قدرت بخش است و با دیدگاهی مقابله می

 مهندسی اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. 

هدف اصلی : 1داردست؛ ایشان بیان میپروفسور بالنتاین، تبیین شده ا این نظریه به خوبی توسط

دهند هستند که به بازرگانان اختیار می یها، نظم دهندگی نیست بلکه مقررات قدرت بخشحقوق شرکت
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خود را ترتیب دهند و اجرا کنند، خواه کوچک باشد یا بزرگ؛ بوسیله چنین امتیازی یعنی  یکه معامله

 کنند.مد تجارت را تسهیل میامدیریت کارمکانیسم شرکت این مقررات 

کننده نقایص بازار مورد استفاده قرار به عنوان اصالح کهاینتصور وجود مقررات منحصراً برای اما 

 برطرف کننده به عنوان دلیل تاد اعمال شوهر موقعیتی به تواند ای است که میکنندهند، موضوع نگرانبگیر

 دیده شود. تعادل در یک بازارعدم 

 

 های قراردادیانتقاد از تئوری (چهارم گفتار

هم بر مبنای  ها وی اقتصادی انتقاداتی را هم در مرحله مفهوم شرکت و حقوق شرکتیگراقرارداد

بینیم که مفهوم عقالنیت به در پی داشته است. در اولین مرحله می از اعمال این نظریات آثار به بار آمده

شود. از یک طرف هر چه حداکثر سازی ثروت خالص به عنوان انگیزه شدیدتر صور مختلف درک می

ز رحال عقالنیت با مقداری اه شود، از طرف دیگر ارزشمندی کمتری به عنوان ابزار تحلیلی دارد. بهمی

م ناشی از ساده انگاری أعقالنیت از مشکالت تو اطالعات کامل یک افسانه است. بنابراین مفهوم خالص

 بیند.ی اطالعات کامل زیان میانگیزه و نقص در نظریه

دارد، این واقعیت  ها وجودانتخاب فرد و برابری انتخاب در روابط با شرکت کهاینوانمود کردن 

یک سازمان قدرتمند هیچ حق انتخابی ندارند را  افراد در هنگام مواجه باجامعه شناختی که بسیاری 

 کند.کتمان می

به سمت نامرئی شدن  هاآنقراردادها این نتیجه را در پی دارد که  یها به شبکهروش تحلیل شرکت

ر بیایند آورد که کمتر تهدید آمیز به نظها را به صورتی در مینامرئی بودن قدرت، شرکت روند،پیش می

 دهد.ی در مقررات داخلی یا بین المللی باشند را کاهش میگذارقانونموضوع  کهایندر نتیجه احتمال 

ی معامله کنندگان شرکت را مشکل دیگر نامرئی شدن این است که برای مثال ورشکستگی همه

-را با خطر مواجه می هاآناند، و همه کند و نه فقط کسانی که معامالت خاصی را ترتیب دادهگرفتار می

 تواند تعدیل شود. می میکند این وضعیت فقط با وضع مقررات عمو
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مدیران باید منافع چه کسانی را پیگیری کنند تا  کهاینان به جایگاه نظارت کننده بر دارسهامارتقای 

-مدیران را پنهان میان بر کنترل کردن و نتیجتاً فقدان نظارت بر دارسهامسودها به حداکثر برسد، ناتوانی 

مد ایک مدیریت کار به هم پیوستن مالکیت و نظارت یک وضعیت از ضروریات :2دگوینر میز. پا1سازد

ان بتوانند نظارت گذارسرمایهکه  وجود داشته باشدهایی این است که روش ضروری است چهآننیست. 

به طور کامل این حقیقت این موضوع . مدیره را به دست آورند و مدیریت کنونی را بر کنار کنند هیأتبر 

کند که دولت ممکن است اهدافی متفاوت را به جای دنبال نمودن حداکثر سازی سود ترجیح را کتمان می

 .3بدهد

از بهترین عملکرد مدت کوتاه یدیدگاه ها این است کهیک انتقاد از دیدگاه اقتصادی شرکت

زمانی بستگی  یبازیگران مشغول در شرکت در هر برههاین امر به عقالنیت د. آورمیوجود ه شرکت ب

 یدر زمینه کتهمنطقی این امر، استثنا کردن مالحظات مربوط به تولیدات آینده است. این ن یدارد. نتیجه

گردد، زیرا بازیگران ممکن است برخوردی زودگذر با شرکت داشته تر میحاکمیت شرکتی، نکته برجسته

 ای از مشکالت شناخته شده و پیامدهای نامطلوب بیرونی آن است.جنبه موضوعد. در نتیجه این نباش

آگوس این موضوع را تحت عنوان کاستی بازار توأم با نقص حقوق خصوصی و نیز به عنوان توجیهی 

 .4کندتوصیف میعمومی  رای مقررات نفعب

طور محدود و با ه ب کهآنتواند ارزشمند باشد مشروط به های اقتصاددانان میبنابراین دیدگاه

تواند ای که تأکید زیاد بر بازیگران فردی میاحتیاط مورد عمل واقع شوند. علی الخصوص در محدوده

و معطوف کردن توجهی ناروا به حداکثر سازی سود شود،  میعمو فعاداف منمنجر به نادیده گرفتن اه

 فایده نهایی برای جامعه داشته باشد. توانستهبوده و می میزان کم آنکه  میهنگا بویژه

 

                                                           
 ر.ک. بخش سوم و چهارم .. 1
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 بودن شرکت میعمو (مبحث دوم

 اجتماعی هایهنظری (گفتار اول

ی کننده تأمینبه عنوان  هاآنی ها ، به منزله مشاهدهها و حقوق شرکتنگرشی متفاوت به شرکت

یا اجتماعی  های شرکت گراای از تحلیلاهداف دولت به جای اهداف فردی است. این روش به مجموعه

 هاآنآیا  کهاینها در جامعه و ها، هنگام بحث کردن در مورد نقش شرکتمنجر شده است. این تحلیل

و تأثر قواعد حاکم بر ساختار خود  تأثیرداشته باشند یا خیر؛ مفید هستند اما وقتی که باید وجدان اجتماعی

-هر کدام از قواعد حاکمه کهاینوجود به خاطر  ی کمتری دارند. با اینکنیم فایدهها را مالحظه میشرکت

کند بنابراین توجه به ها بر جوامع نقشی را ایفا میگذاری شرکتتأثیرها در شکل دهی داخلی شرکت ی

در جوامع مذکور، مهم است. به ویژه در اقتصادهای دستوری   ]گرااجتماعی و شرکت[این اقتصادها 

شوند. در نتیجه به عنوان روش اجرای اهداف دولت در نظر گرفته می صرفاًها اروپای شرقی که شرکت

 کهاینوجود این ابعاد مشروط است به  همه ابعاد استقالل بنگاه اقتصادی، علت وجودی مجزایی ندارد،

 .1درون اقتصاد برنامه ریزی شده، نقش گسترده تری را ایفا نمایند

تنها یک امتیاز نیست بلکه برای دولت ابزاری در اعطای وضعیت قانونی شرکت از سوی دولت، نه 

ای کامالً متقابل با نظریات قراردادی قرار باشد. نظریات اجتماعی در نقطهجهت استفاده و بهره برداری می

دادند اغلب در کشورهای کمونیستی سابق و ها را الگوی خود قرار میهایی که این تئوریدارند. شرکت

بلکه شرکت به  شوند. استاندارد سودمندی شرکت در تولید ثروت فردی نیست؛ه میایتالیای فاشیستی دید

احساس بهتری را از مفهوم  مردم کند تا با احترام به منزلت فردی و ارتقای رفاه عمومی،جامعه کمک می

وقتی شرکت به یک ابزار سیاسی با اهداف  کهایناول  :اجتماع بدست آورند. این استاندارد دو نتیجه دارد

چه این اهداف مسئولیت اجتماعی قابل  شود، شخصیت تجاری قدرتمندی ندارد اگرپراکنده تبدیل می

 رود.تمرکز و انحصار تجاری شرکت از بین می کهایندیگر  و دهدای را به شرکت میمالحظه

                                                           
1. Butler, William Elliott, Soviet Law, Butterworths,London, 1988, pp.245-246 . 
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شناسایی اهداف برتر شود، تأکید د نزدیککند تا به اهداف خواز شرکت استفاده می صرفاًدولت 

ی صحیح شرکت بر و این امر با روش امتیاز انحصاری که تضمین اداره شرکت با اهداف جامعه است

 کند در تضاد است.اساس ضوابط عدالت و رعایت حقوق همگان را به دولت تأکید می

تذکر داده بود، بر شرکت  ریدمنفخطری را که  ،حامیان الزام شرکت به دارا بودن وجدان اجتماعی

ان متوقف شود و این توقف بخواهد اثر دارسهامکه حداکثر سود وی هشدار داد زمانی .سازندجاری می

دانند که چه منافعی را باید تجاری شرکت داشته باشد در این صورت آن تجار نمی هایفعالیت رویمیک

 .1ارائه کنند

هر انحرافی از و  باشدمفهوم تفکیک مدیریت و نظارت میهای جدید، دارای ساختار شرکت

ای را بر ، مسئولیت اضافه"مدیره برای حداکثر سازی سود هیأتهای انحصار استفاده از قدرت "دیدگاه 

ان مالحظه شود وگرنه دارسهامبایست همراه با منافع . بنابراین منافع شرکت می2کندمدیره بار می هیأت

 نخواهد بود. پذیرامکانی مربوط به اجرای مدیران ضابطه

های این تئوری شود که پایهشرح دیگری از این تئوری به عنوان شرکت گرایی لیبرال شناخته می

ی درون هاگروهو خصوصی است اما بر نقش  میی میان قلمرو عموهنوز قسمتی نامشخص از رشته

 کند .جامعه در نمایندگی منافع متفاوت تأکید می

کند که این ای حیاتی نظاره میبین شرکت گرایی به عنوان مجموعهرا از ذره شرکت استاکس

 .3کندمی تأمینمنافع شرکا را با هدفی مشترک و هماهنگ با تکیه بر هدایت رهبران آن  یمجموعه

ها را مطرح شرکتعمومی هر دو نقش  :دنتوجه دار نکتهرسد این تئوری همزمان به دو به نظر می

 قبالً نمایند.نفع به عنوان رمز مقررات داخلی تأکید میی ذیهاگروهکرده و بر اهمیت تعادل خوب بین 

مانند مسئولیت محدود  ایفای نقش دولت در ایجاد و اجازه فعالیت شرکت از طریق امتیازات انحصاری
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شده و سپس این درجه از  های اجتماعی تصدیقگذاری در زمینههم چنین حق مقررهپذیرفته شد، 

 مقررات مورد نگرانی واقع شده است.

شناسایی قانونی آن به عنوان ماهیتی مجزا از اعضای به ابزاری تجاری  ییی شرکت به منزلهاکار

مدی اشرکت و منافع دولت وابستگی بسیاری دارد. پراکندگی اهداف در موارد زیادی به عنوان ناکار

 شود.نگریسته می

از طرف  .ی اجتماعی با خطر زوال اهداف تجاری شرکت همراه استگرایش به نظریه بنابراین

 .بر اهداف شرکت دارد میدیگر، تئوری مباین با این نظریه یعنی تئوری قرارداد گرایی نیز تمرکز بسیار ک

 

 های امتیاز انحصارینظریه (دوم گفتار

به عنوان امتیازی اعطا شده از سوی ترین شکل این تئوری، موجودیت و عملیات شرکت را ساده

گیرد و این امتیاز انحصاری، توانایی تجارت با استفاده از ابزار شرکت را بویژه در دولت در نظر می

ی اجتماعی این است که دهد. تفاوت میان تئوری مذکور و نظریههای با مسئولیت محدود میشرکت

های حاکمیت ساختار تضمیندولت، تنها نقشی در  پذیرد کهتئوری امتیاز انحصاری این نکته را می

ی تنظیم مجدد شرکتی برای منصفانه و دموکراتیک بودن دارد. طرفداران تئوری مورد بحث، با عقیده

 اهداف شرکت بر اساس تمایالت اجتماعی دولت، مخالف هستند.

ع دولت در تنظیم ی قبول حق مشرواعتقاد به لزوم حاکمیت اساسنامه ممکن است به عنوان نتیجه

 حاکمیت شرکتی دیده شود.

ها و ی مسئولیتها به عنوان دارندهدرک واضحی را از شرکت میقابلیت اجرای مفاهیم حقوق عمو

آن از مفاهیم  کند که دریک چنین حاکمیت شرکتی را مطالبه می در پی دارد. باتملی میعناصر حقوق عمو

ها ها استفاده شود. بنابراین شرکتطرفی عملی یا برابری فرصتاز قبیل عدالت طبیعی، بیعمومی حقوق 

هایی هستند بازیگران روابط اجتماعی هستند، بلکه چون نظام هاآننهادهای سیاسی هستند نه تنها چون 

ها قدرت و اختیار، حقوق و تعهدات، تکالیف و انتظارات و منافع و مضرات تعیین و اعمال که در آن نظام
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ای جمعی باشند یا به طور انفرادی. هر شرکت یک پیکر خواه فعال باشند، خواه منفعل؛ به گونهشوند؛ می

 .سیاسی یعنی یک نظام حاکمیت است

بودن شرکت از  لزوم دارا بنابراین تئوری امتیاز انحصاری نسبت به تئوری قراردادی برای بیان

توان مسئولیت تیاز انحصاری، به سهولت میام یاس نظریهرأسب تر است.بنیادی اجتماعی بسیار مناسب

 .ها را استدالل نموداجتماعی شرکت

ای رفتار کنند که از لحاظ اجتماعی در ها باید به شیوهممکن است به این نتیجه برسیم که شرکت

 ند.دهش واقع گرایانه را مد نظر بگو باشند یعنی یک رواقتصاد پاسخ

-بحث شده در حقوق شرکت باشد( یکی از دو دیدگاهچنین نیز می احتماالًاگر ضروری باشد )که 

های چنان واضحی داشته باشد که از بایست پارامترها و ویژگیشکل بگیرد، آن دیدگاه می ایرانهای 

 انتقادهای گفته شده به دور باشد.

 

 مفاهیم اقتصادی ضروری: فصل چهارم

ها ضروری و اجتناب برای درک حقوق شرکتآشنایی و آگاهی از تعدادی از مفاهیم اقتصادی 

باشد. در این مبحث دو مفهوم می 3سازی سودو حداکثر 2، تعادل1ییاز جمله این مفاهیم کاراناپذیر است. 

 شود.گردد و مبحث بعد به توضیح حداکثرسازی سود اختصاص داده مینخست طی دو گفتار بررسی می

 

 ییکارا (مبحث اول

یی است. ی کاراهای اقتصاددانان و موضوعات اساسی علم اقتصاد، مقولهدغدغه ترینمهمیکی از 

های دیگر همچون اگر چه این موضوع خواستگاهی اقتصادی دارد اما کاربرد آن به بسیاری از رشته

                                                           
1. efficiency 

2. equilibrium 

3. profit maximization / wealth maximization 
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در اینجا مد  چهآنسیاست، اقتصاد، جامعه شناسی، روان شناسی، اخالق و حکومت نیز کشیده شده است. 

 باشد. ها میحقوق شرکت اختصاصاًباشد، کاربرد آن در اقتصاد و سپس نظر می

های مختلف تشکیل هایی کارگزاری میان دستهها را کاهش هزینهکارکرد اصلی حقوق شرکت

ی منابع اقتصادی یعنی ای که از این رهگذر تخصیص بهینهاند؛ به گونهی شرکت تجاری دانستهدهنده

رفاه تمام  تأمینها که همانا گردد تا از این کارکرد هدف حقوق شرکت تأمینیی اقتصادی حصول کارا

. لذا از باب اهمیت این بحث و نقش آن در تبیین مباحث بعدی 1باشد حاصل آیدنفع میی ذیهاگروه

واپسین آید سپس در بندهای یی در اقتصاد به عنوان منشأ آن به میان میدر مورد معنای کاراای ابتدا مقدمه

 شود.ها اشاره میبه کاربرد این مفهوم در حقوق شرکت

شود. می میوجود نداشته باشد موجب اخالل و سردرگ میبی شک هرگاه تعریفی واضح از مفهو

ها نیز خود عناصر کلیدی برای شود که این تحلیلیی نیز موجب اشتباه در تحلیل میاتعریف ناقص از کار

دنبال بیان . اینک پس از ذکر این نکته که در این مجال به 2باشندوقی میارزیابی موقعیت و شرایط حق

یی را در حدودی که موجب از آوردن تعاریف لغوی، مفهوم کارایی نیستیم بعد تخصصی و فنی از کارا

 گردد.آشنایی ذهن و پیشبرد تحقیق باشد بیان می

توانست بدست آورده می چهنآیی عبارت است از مقایسه تولیدات و محصوالت واقعی با کارا

-وری میاملی مهم در تعریف بهرهشود با فرض یکسان بودن منابع. این مفهوم به همراه اثر بخشی عو

. 4. در وبستر نیز توانایی انجام یا تولید چیزی بدون اتالف منابع، وقت و انرژی تعریف شده است3باشند

مطرح هست و بیشتر برای خانوارها اهمیت دارد و یی زمانی در قالب حرف انفرادی به هر روی کارا

شود و با بنگاه و عرضه کننده پیوند دارد زمانی هم در کل جامعه گاهی در تولید مورد بحث واقع می

یی گاهی هم با سامان دهی، ابع رفاه مربوطه ارتباط دارد کارامورد نظر است که با رفاه اجتماعی و تو

                                                           
 . 32-33طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، صص. 1 

2. Margolis, Stephen E., "Two Definitions of Efficiency in Law and Economics", The Journal of Legal Studies16, no.2 

(Jun 1987), p. 471 . 

3. http://www.businessdictionary.com/definition/efficiency.html Retrieved October 12, 2014 . 

4. http://www.merriam-webster.com/dictionary/efficiency Retrieved October 12, 2014 . 
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خورد. در نتیجه این عنصر هم با ها پیوند میو دستگاه هانای سازممدیریت نظارت و هدایت تشکیالت

های دولتی و هم با افراد و واحدهای بخش خصوصی مربوط است وهم با کارگران و مدیران بخش

ی رفاه کل جامعه به آن مربوط های سازمانی و هم دغدغهها و مؤسسات مردم نهاد و دیگر هستهتعاونی

ها، مربوط است و هم به افراد و خانوار و بنگاه ها ناهم به ساختارها، بازارها و سازماست به این معنا که 

 سودآوری همراه نهایتاًیی سیستم تولید و بنگاه نیز با نوعی رضایت مندی و رفاه، کارا کهاینقابل توجه 

رساند را می "خوب استفاده بردن"و هم  "خوب بردن یاستفاده"یی هم التزام به کارا کهآندارد. خالصه 

 .1تواند مطرح و معنادار باشدی علوم و معارف میواین در همه

یی ی و کارایی تولیدی کاراهای گوناگون صورت گرفته است از جملهیی تقسیم بندیاز کارا

در  6باشد.می 5یی مقیاسا، کار4یی اقتصادی، کارایی تخصیصی، کارا3یی فنیو یا تقسیم به کارا 2تخصیصی

شود بلکه به مکاتبی که میباشند، پرداخته ننیز تخصصی می هاآنها که برخی از اینجا به این تقسیم بندی

شود و این تقسیم بندی برای تبیین توان سیر تاریخی این مفهوم نیز مشاهده نمود، تمرکز میمی هاآنبا 

ابراز شده است  "حقوق و اقتصاد  "که در ادبیات اقتصادی و نیز هایینظریه ترینمهمشود. بکار گرفته می

 .7شودبه صورت زیر پی گرفته می

یکی از مکاتب مهم در حوزه فلسفه اخالق است عبارت است  کهآن 8یی در مفهوم فایده گراییکارا

به عبارت دیگر به دست دهد. میای که بیشترین لذت خالص را از مجموع کامیابی و ناکااز عمل یا قاعده

یی ی دیگر پیرامون کارایی، کاراباشد. نظریهمعیار آن تحقق بیشترین فایده برای بیشترین تعداد می

                                                           
م، پاییز و 9ی حقوق و سیاست، س . دادگر، یداهلل، مروری بر تحوالت مقوله ی کارایی در ادبیات اقتصادی )نظریه ها و کاربردها(، دو فصلنامه1

 . 104-135، صص23، شماره 1386زمستان 
2. allocative efficiency 

3. technical efficiency 

4. cost efficiency/economical efficiency 

5. scale efficiency 

، صص 115-116، ش 1386های جهان بیمه، دی و بهمن ها، تازه. فالح، محمد، ارزیابی کارایی شعب شرکت بیمه با روش تحلیل پوششی داده6

19-18 . 

 .  72-80صصطوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، . 7 
8. utilitarianism 
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شود که در آن است که در اقتصاد نئوکالسیک به وضعیتی از تخصیص منابع اقتصادی اطالق می 1پارتوبی

نیز  2هیکس-کالدور یر نظریهباشد. دتخصیص مجدد منابع بدون اضرار به دیگری امکان پذیر نمی

برند بتوانند بنا بر ای نفع میای که از وجود قاعده یا تغییر قاعدهیی دارد که عدهکاراای سیاست یا قاعده

 متضرر را جبران نموده و آنان را در وضعیت بهتری قرار دهند. یفرض، ضرر عده

ریچارد آلن پازنر در کتاب تحلیل اقتصادی ای است که قاضی یی، نظریهدیگر در مورد کارا یظریهن

یی به معنای بهره برداری از منابع اقتصادی دارد که کارامطرح نمود. وی بیان می 1973حقوق خود در سال

است به نحوی که ارزش را افزایش دهد و ارزش عبارت است از رضایت انسان از تمایل خود به منظور 

بیشتر  هاآنکه منابع در جایی به کار روند که ارزش  میگر هنگاپرداخت کاالها و خدمات، به عبارت دی

یی به وجودی مفروض از . در نتیجه کارا3اندمدی استفاده شدهراتوان گفت که به نحو کاباشد، می

. لذا از نظر پازنر هدف غایی حقوق حداکثر سازی ثروت 4ی منابع تعریف شده استتخصیص بهینه

شود که تخصیص منابع اقتصادی موجب حداکثر تحصیل ثروت اجتماعی میباشد و زمانی اجتماعی می

کدام از دهند. هیچآن منابع در اختیار کسانی قرار گیرد که بیشترین بها و ارزش را به منابع مذکور می

پازنر  یهای مطروحه از انتقادات دیگر اندیشمندان خالی نمانده است برای مثال انتقادی که از نظریهنظریه

باشد بلکه ارزش واقعی ثروت، احساس رضایتی افزایش ثروت فی نفسه ارزش نمی کهاینشده است 

کند نه خود ثروت بما هر ثروت. لذا ثروت اجتماعی منهای است که فرد از داشتن ثروت تحصیل می

ن ارزش ی افزایش ثروت قادر به تبییدهد. بدین ترتیب نظریهی اجتماعی ارزش خود را از دست میفایده

. علی رغم انتقادات از نظریه پازنر، افزایش ثروت که منجر به ارتقاء رفاه مادی 5باشدواقعی ثروت نمی

باشد؛ از جمله مزایای آن قابلیت اندازه گیری این معیار در شود یک معیار قابل دفاع میافراد جامعه می

مد محسوب ای کارانظریه تمام نظام حقوقیاس این رأسباشد بیی در فایده گرایی میمفهوم کارا مقایسه با
                                                           

1. Pareto efficiency 

2. Kaldor-Hicks efficiency 

1. Posner, Richard A., Economic Analysis of Law, 2nd ed., Little Brown and Company, Boston, 1977, p. 10 . 

2. Peet, John, Energy and the Ecological Economics of Sustainability, 1st ed., Island press, Washington, D.C., 1992, p.141 

. 
3. Zhou, Qi, The evolution of efficiency principle: from utilitarianism to wealth maximization 

 . 84به نقل از: طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، ص 
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شود که قواعد و نهادهای آن بتوانند موجبات افزایش ثروت را در جامعه تحقق بخشیده و زمینه رشد می

 .1مبادالت را در بازار به منظور تخصص بهینه منابع فراهم نمایند

گران اقتصادی حقوق های تحلیل حال با توجه به مفاهیم گفته شده و با نظر به مجموع نوشته

ها عبارت است از تخصیص بهینه یی در ظرف حقوق شرکتتوان بیان داشت منظور از کاراها میشرکت

های کارگزاری به مفهوم اقتصادی آن، فرض این است که حقوق منابع اقتصادی از طریق کاهش هزینه

های به حداقل رسانیدن هزینه ها با فراهم نمودن موازین و قواعد مناسب در صدد است تا از راهشرکت

های مادی و فیزیکی، نیروی انسانی های الزم را برای گردهمایی عوامل تولید اعم از سرمایهمزبور، زمینه

تر هرگاه بتوان فرض نمود اجتماع عوامل تولید شکل گرفته و و مدیریت فراهم نماید. به عبارت واضح

مزبور بتواند به صورت روان با همدیگر تعامل پایداری را  اس قواعد و موازینرأساجتماع عوامل مذکور ب

 توان مدعی شد منابع به بهترین شکل تخصیص یافته است.برقرار نماید؛ در این صورت است که می

های های فعالیتی کاهش هزینهمسأله ،هایی در حقوق شرکتی ترین وجوه کارایکی از اصل

ها به دلیل وجود برخی مختصات قانونی ویژه مانند شرکتباشد. این موضوع در اقتصادی افراد می

های مدتر شدن شرکت نسبت به بنگاهمحدود و مدیریت متمرکز موجب کارا شخصیت حقوقی، مسئولیت

ها با فراهم نمودن نهادها و قواعد حقوقی گردد. نظام حقوق شرکتهای مدنی میانفرادی یا مشارکت

گردد. لذا مدی مینقطه تعادل سوق داده و موجب کارا یاد شده را به مناسب، منافع متعارض عوامل تولید

باشد که به بهترین شکل بتواند زمینه شکل گیری تالقی مد میکارا میها، نظادر ظرف حقوق شرکت

تخصیص  یجمیع عوامل تولید و تداوم آن را فراهم کند، این همان وضعیتی است که آن را وضعیت بهینه

  2اند.منابع نامیده

 

                                                           
  . 84. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، ص4

 . 84-88همان، صص .1 
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 تعادل (مبحث دوم

ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و کند: مجموعهژوزف الژوژی نظام اقتصادی را اینگونه تعریف می

های برتر، به منظور برخی وسائل فنی سازمان یافته به پیروی از برخی انگیزه هاآناجتماعی که در بطن 

توان به اهمیت مبحث تعادل پی از همین جا می .1برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است

نه تنها بسیاری از قواعد و نهادهای  کهچنانها نیز اهمیت اساسی دارد برد، این مفهوم در حقوق شرکت

های مطلوب نیز به نماید بلکه برای ارزیابی حقوق شرکتهای مدرن را توجیه و تبیین میحقوق شرکت

و عوامل تولید لحاظ  هاگروههایی مطلوب است که در آن منافع تمام رود یعنی حقوق شرکتکار می

 تعادل برسند. یگردیده تا به نقطه

ای در اهمیت این نقش از حقوق شرکتها واضح گشت، مفهوم اصطالح مقدمه کهاینحال پس از 

با مید و مفهوگردد. تعادل در بیان عامه حالتی است که موقعیت جسم در آن پایدار باشمذکور بیان می

باشد؛ در فیزیک تعادل آن است که جسم هیچ گونه حرکت یا چرخشی بیشترین استفاده در فیزیک می

دانان اقتصادی و اقتصاددانان نیز . حقوق2نداشته باشد )برآیند نیروها و گشتارهای وارد بر آن صفر باشد(

تجاری را محصول کشمکش ی هاشرکترویکردی مشابه به شرکت و بازار دارند بدین صورت که 

دانند و بنگاه محل انعکاس دانند و به عبارتی برآیند نیروهای بازار را در شرکت مینیروهای بازار می

ها که های خاص به شرکتبا اعطای ویژگی گذارقانونشود. و برآیند نیروهای متعارض بازار قلمداد می

منافع متعارض عامالن اقتصادی را متعادل نموده باشد، عام می میهای سهاگاه اصلی آن شرکتتجلی

. البته از این موضوع و چگونگی و راهکارهای ارائه شده در جهت حل تعارض در فصل مربوطه به 3است

 طور کامل بحث خواهد گردید.

                                                           
 . 1، ص1355. الژوژی، ژوزف، نظام های اقتصادی، ترجمه شجاع الدین ضیائیان، چ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران ، 2 

1. http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-

index.php?page=%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84&SSOReturnPage=Check&Rand=0   Retrieved 

October 12, 2014 . 

م، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، تهران، 2(، چ 7/494خلیل ارجمندی، محمد اسماعیل و شجاعی اردکانی، مجید، ایستایی ساختمان)

 . 46، ص1393

 . 59-62طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، صص. 3
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 هاشرکتهدف شناسی حقوق : فصل پنجم

یبرالیستی و سوسیالیستی همواره در مباحث فلسفی و حقوقی مباحثات و مجادالت بین دو دیدگاه ل

ها را به ها هم از این مقوله استثنا نیست بدین منظور برخی هدف اصلی شرکتبوده است. حقوق شرکت

تای این هدف رأسها باید تالش خود را در دانند و لذا حقوق شرکتحداکثر رساندن سود اعضای آن می

ها را ایجاد رفاه جمعی و هدف شرکتمعطوف دارد، برخی نیز به نقش شرکت در اجتماع توجه کرده 

 یها باید مکانیسم و قواعدی را بکار گیرد تا بتواند این هدف را جامهاند. در نتیجه حقوق شرکتدانسته

گردد عمل بپوشاند. در اینجا ابتدا دیدگاهی که ریشه در اعتقاد فردگرایی و آزادی خواهی دارد بیان می

 گردد.ای میداند اشارهمی عمومی و منفعت  أمینتسپس به دیدگاهی که هدف شرکت را 

با دیدگاه حداکثرسازی  اساساًدارد دیدگاه آزادی خواه بنگاه حداکثرسازی سود: مایوت بیان می

ها این است که بیشترین ثروت را برای مالکان کند؛ تنها عملکرد بنگاه از جمله شرکتسود برابری می

ی کند این واقعیت است که بنگاه یک مؤسسهایده مذکور را حمایت میهای منطقی که ایجاد کند؛ زمینه

اند و ان و مالکانی است که سرمایه خود را در آن گذاشتهدارسهاماقتصادی است یعنی اموال شخصی 

. لذا در این دیدگاه هدف شرکت، هدف غایی و عملی شرکت را 1اندریسک سرمایه خود را متحمل شده

ای بر روی بایست به نحو فوق العادهان میگذارسرمایهمدیران و  کهاینارت است از ایجاد کرده و آن عب

ای ای شناخته شده است بلکه زمینه. این ایده نه تنها ایده2ان تمرکز کننددارسهامحداکثرسازی ثروت 

وی در فصل دوم کتاب  .شودهای فلسفی آدام اسمیت نیز مشاهده میدارای سابقه بوده و حتی در نوشته

دهد منظورش ای را به دیگری می: هرکس که پیشنهاد معامله3داردیکم از کتاب ثروت ملل خود بیان می

                                                           
1. Mayot, Charn, An Approach To Business Ethics: Fact-based Value for Fair Trade, in The Bases Of Values In A Time 

Of Change: Chinese and Western; Chinese Philosophical Studies XVI, Edited by Kirti Bunchua, Liu Fangtong, Yu 

Xuanmeng, Yu Xujin, 1999. available at : http://www.crvp.org/book/Series03/III-16/contents.htm Retrieved May 14, 

2015 . 

2. Windsor, duane, Shareholder Wealth Maximization, in Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice, 

Boatright, John R.(edited), John Wiley & Sons, Hoboken, 2010, p. 437 
2. Smith, Adam, An Inquiry In To The Nature And Causes Of The Wealth Of nations, Luasanne, Metalibri, 2007, p.16 . 
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این است آن چیزی را که تو داری و من طالب آن هستم به من بده و در عوض چیزی که من دارم و تو 

ر بیشترین قسمت خدماتی را که نیاز خواهی از آن تو خواهد بود؛ و بدین طریق است که از یکدیگمی

-می تأمینو نانوا نیست که غذای ما را  قصاب ،آوریم. حس خیرخواهی و بشر دوستیداریم بدست می

ی شود. میلتون فریدمن در مجلهبه نفع خودشان است که موجب این کار می هاآنکنند، بلکه توجه 

مسئولیت اجتماعی شرکت افزایش سود  "گذاشت: ای که حتی نام آن را چنین نیویورک تایمز در مقاله

: مدیران شرکت به عنوان منتخب اشخاصی که مالک شرکت هستند و 1دارداینگونه بیان می "باشدخود می

ها باشد. به چنین نظام حقوق شرکتشان در مقابل این مالکان میولیهاند؛ مسئولیت اکرده تأسیسیا آن را 

گویند. تضمین منافع محور میدارسهامشود ان پایه ریزی میدارسهامتای افزایش نفع رأسکه هدف آن در 

های ها، در واقع الهام بخش تدوین مقررات حاکم بر شرکتان به عنوان هدف حقوق شرکتدارسهام

 های حقوقی خواهد بود کهها بدین ترتیب ناظر به اتخاذ استراتژیتجاری خواهد بود عمده احکام شرکت

نماید. بر مبنای ان و گروه مدیران تنظیم میدارسهامی میان گروه چنین رابطهداران همسهامبین  یرابطه

ی اصلی آنان ارتقاء منافع آنان ان قلمداد شده و وظیفهدارسهاممحوری، مدیران شرکت امنای  دارسهامایده 

شرکت، مستلزم زیر پا گذاشتن نظام حاکم بر خواهد بود در نتیجه هرگونه تصمیم مغایر با منافع مالکان 

 ها نیز تلقی خواهد شد.شرکت

ان و دارسهاماس نگرش حداکثرسازی سود دو گروه در درون بنگاه قابل مشاهده هستند: رأسب

ها و ان و نمایندگان ایشان، دیگر دستهدارسهاماس نگرش بیشینه سازی سود، غیر از رأسمدیران. لذا ب

ها را از این شوند. چنین حقوق شرکتها حذف میدمت از کانون توجه حقوق شرکتعوامل تولید و خ

توجه به حقوق  ،درون گرا یو نهایت ایده2اند.گرا نامیدهشرکت توجه دارد، درونلحاظ که تنها به درون 

ی بیشینه سازی سود با آن روبرو است این است که ان اقلیت خواهد بود. چالش اساسی که ایدهدارسهام

توان این را نیز مطرح نمود که رفاه اجتماعی جزء ی رفاه اجتماعی توجه کافی ندارد اگرچه میمسألهبه 

                                                                                                                                                                                 
. 15، ص1355ثروت ملل، ترجمه سیروس ابراهیم زاده، چ اول، انتشارات پیام، تهران، اسمیت، آدام، . 3  

1.  Friedman, Milton, The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits, The New York Times Magazine, 

September 13, 1970 . 
 . 292-293. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکتها، صص2 
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-هدف غایی و عملی شرکت نیست ولی شرکت با پیگیری اهداف سود محور به رفاه اجتماعی دست می

ز توجه نمود که حداکثر سازی سود حداقل از یک بعد منجر به تعارض یابد، از طرفی باید به این نکته نی

ی اشخاص یک شرکت به دنبال حداکثر سازی گردد بدین نحو که وقتی همهدرونی در تئوری خود می

ای از آن در توضیحی مختصر در جلوه کهانگردد چنسود باشند موجب تضاد منافع ایشان با یکدیگر می

 شود. اردادها بیان گشت و مبسوط آن در بخش تضاد منافع پیگیری میی قرذیل تئوری شبکه

محور باشد و در صدد وضع قواعد و  دارسهامها باید در مقابل این نظریه که حقوق شرکت

ان را بیشتر و بیشتر نماید، این ایده قرار دارد که دارسهامان و گذارسرمایههنجارهایی باشد که سود 

باشد و بی شک اگر چنین هدفی مبنای وضع قواعد قرار گیرد رفاه عمومی منفعت شرکت باید به دنبال 

ی مذکور بخشی از واقعیتی است که به آید، ایدهغایی جامعه که بشریت به دنبال آن است به دست می

ی مذکور که به های بعدی به شرح و بسط ایدهباشد. در قسمتعنوان اهداف اصلی پژوهش حاضر می

 شود.نفعان مشهور است پرداخته میی ذیتئور

 

 حاکمیت شرکتی :ششم فصل

حاکمیت شرکتی، موضوعی است که مبحث پیش رو به آن پرداخته است و علتی که برای این 

پیش گفته را برخی در ذیل  شک ارتباطی است که با موضوع اصلی دارد. تئوریفصل انتخاب شده، بی

اهی حاکمیت شرکتی از ابتدا منقسم به دو دیدگاه نمایندگی و اند و حتی گمباحث حاکمیت شرکتی آورده

گردد چرا ابتدا باید با حاکمیت شرکتی شرکتی آشنا بود و نفعان گشته است. اینجاست که مشهود میذی

دلیلی جز این ندارد؛ به این خاطر که با ذهنی باز و توجه به تمام جوانب بتوان موضوع اصلی را تبیین 

-آید. سپس مفاهیم و دالیل نیاز به آن بیان میحث ابتدا تاریخچه و تعریفی از موضوع میکرد. در این مب

 گردد.
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به معنای هدایت  Gubernerدهد که این عبارت از واژه التین سیر تاریخی این مفهوم نشان می

این مفهوم  ابتدائاًرود و داللت بر این دارد که کار میدر مورد هدایت کشتی به معموالًگرفته شده است که 

وبستر نیز معنای  1های کنترل نظر داردرفته است. هر چند اکنون بیشتر بر شیوهکمتر برای کنترل به کار می

. برای 2دانداین لغت را برای اداره شرکت دانسته و اولین مورد استفاده از آن را قرن چهاردهم می

ی بسیار محدود شروع شده و تعاریف از درجهحاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی آورده شده است و این 

های وسیع شرکت ان تکیه دارند و دیدگادارسهامهای محدود تنها به شود. دیدگاهبه طیفی گسترده ختم می

داند. در اینجا هدف ذکر و بیان و تعاریف نیست. لذا به همین چند نفعان پاسخگو میرا در قبال همه ذی

اول، بیانی است از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با این عبارات:  شود. تعریفتعریف اکتفا می

-ان و سایر ذیدارسهاممدیره و  هیأتروابط بین مدیران اجرائی، اعضای  یحاکمیت شرکتی مجموعه»

ی دستیابی به اهداف و نیز چگونگی هاراهچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و نفعان است. هم

-های مرتبط و نتیجه و جمعنامهتعریف دیگر که از پایان«. شوددر عملکرد را شامل می ارزیابی و نظارت

حاکمیت شرکتی »آید: باشد، به این صورت میبندی بحث و بررسی تعاریف در آن تحقیقات می

 ها، فرآیندها و ساختارهایی است که به استفاده از ساز و کارهای درون سازمانی نظیرای از نظاممجموعه

های داخلی اداری و حسابداری، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و نیز مدیره، کنترل هیأت

ان دارسهامهای حقوقی، بازارهای سرمایه، نظارت سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام

ویی، نفعان، پاسخگبندی، در پی کسب اطمینان از حقوق ذیسسات رتبهعمده، حسابرسی مستقل و مؤ

این تعریف، تعریفی است با توجه به مکانیسم حاکمیت «. شفافیت و عدالت در واحد تجاری است

باشد. به هر روی شاید این تعریف مختصر  که در گزارش از این بعد جامع می که، آنشرکتی و اهداف 

 مینماید: سیستنتقل کادبری به آن اشاره شده است، با توجه به ایجاز آن زودتر و بهتر مطلب و مفهوم را م

                                                           
های جهان ، و بنویدی، مجید، حاکمیت شرکتی، تازه32، ص 32، ش 1385. حساس یگانه، یحیی، حاکمیت شرکتی در ایران، حسابرسی، بهار 1

 . 9، ص 96، ش 1385بیمه، خرداد 

 
2. http://www.merriam-webster.com/dictionary/governance  . 
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 میداند، نظا. بن پتت نیز حاکمیت شرکتی را یک نظام می1شودها با آن هدایت و کنترل میکه شرکت

برای هدایت  می. به هر روی شاید اگر در مجموع مفهوم راهبری شرکتی، مکانیس2برای توازن در شرکت

کند. ویژگی تعریف ای دلپذیرتر به شناخت آن کمک شرکت و در ثانی کنترل آن دانسته شود، به گونه

باشد. اهداف نهایی حاکمیت شرکتی را این موارد پرداختن آن به اهداف نهایی حاکمیت شرکتی می ،دوم

. در این میان توجه به دو هدف عدالت 3نفعاناند: پاسخگویی، عدالت، شفافیت و رعایت حقوق ذیدانسته

باشد. پس از بیان ی شرکت بیش از بقیه در این تحقیق مورد توجه میآیندهدر  هاآننفعان  و نقش و ذی

بایست به سمت تعاریف و اهداف کلی و درک کلی از این مفهوم، جای آن است که بررسی شود چرا می

گیری حاکمیت شرکتی رفت؟ یعنی اهمیت و دالیل توجه به آن چیست؟ با نگاهی به سیر تکامل و شکل

های گسترده مالی در رسیم که رسواییشرکتی و به عبارتی پیشینه آن به این دالیل میمفاهیم حاکمیت 

ی فراوان ها ناها و زیبه ورشکستگی این شرکت نهایتاًو  4های بزرگ که از انرون شروع شدسطح شرکت

شد، موجب توجه فراوانی به راهبری شرکتی در مفاهیم جدید آن گردید. از دیگر دالیل توجه به 

، یکپارچه شدن 5توان این موارد نام برد: آزاد سازی اقتصادی و حذف کنترل دولتحاکمیت شرکتی را می

اینی شرکتی. به هر روی ها از صورت فردی به گونهگذاریانتقال سرمایه ،6بازار، افزایش فسادهای مالی

ی سازی و وجود این مهم دالیلی است که همگی در ایران نیز وجود دارد. برای مثال پیرامون خصوص ها

قانون اساسی شایان  44های کلی اصلدر نظام حقوقی و اقتصادی ایران توجه به قانون اجرای سیاست

                                                           
حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نانه . رهبری خرازی، مهسا، مطالعه و شناخت وضعیت 1

داری، پایان نامه نژاد، محمد امین ، حاکمیت شرکتی در حقوق بانک، به نقل از عاملی1383کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران،

 . 18-42، صص 1391دانشگاه تهران، تهران، کارشناسی ارشد، 
2. Pettet, Ben, company law, 2nd ed., Pearson Education Lim., Harlow, 2005, p.53 . 

 8و  7مسعود، راهکارهای پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی در ایران، سمینار بازار سرمایه، موتور توسعه، تهران،  . میدری، احمد و حجاریان،3

 . 22 – 8، ص1383آذر، 

،  178، شماره 1386، 21هایی از فروپاشی انرون در زمینه حاکمیت شرکتی، سلسله مقاالت حاکمیت شرکتی، سال درس. حساس یگانه، یحیی، 2

 . 12 -11ص

 . 33، ص1385. خرازی، مهسا، اصول راهبری شرکتی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، نشریه اطالع رسانی بورس، تهران، 3

 . 39 – 30، ص1385ی شرکتی با اقتصاد در ایران، رساله دکتری دانشگاه تهران، . میدری، احمد، سازگاری انواع حکمران4
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ی ای به سران قوا دربارهیمادهو در مورد وجود فسادهای مالی، نگاهی به فرمان هشت  1اهمیت است

رو و با عنایت به دالیل گفته .از این2نمایاندمفاسد اقتصادی، اهمیت مبارزه و مقابله با آن را مشهود می

-ی مختلف مسئول، در سطح ملی و بینهاناشده پیرامون اهمیت به حاکمیت شرکتی، سازمان ها و ارگ

به تبیین اصول  (OECD)تا، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی رأساند. در این المللی به تالش پرداخته

میالدی پس از چند مرتبه  2004در سال  نهایتاًی پرداخته است که حاکمیت شرکتی با توجه و دقت بیشتر

عنوان اصول حاکمیت شرکتی منتشر نمود. این شش اصل به این  اصل کلی را به 6بازبینی و ویرایش، 

 باشد:صورت می

 مد اصول حاکمیت شرکتی یجاد زیربنای الزم برای اجرای کارااصل اول: ا

 ان عمده و جزءدارسهاماصل دوم: رعایت حقوق 

 ان دارسهاماصل سوم: رفتار یکسان با 

 نفعان در حاکمیت شرکتیاصل چهارم: نقش ذی

 اصل پنجم: شفافیت در افشای اطالعات

 3مدیره هیأتهای اصل ششم: مسئولیت

که در اهداف  طور همانباشد. های دوم، سوم، و چهارم میآید، اصلدر اصول پیش رو می چهآن

باشد. دقیقاً همان ، مقوله ثابت میهاآننفعان و توجه بداصول حاکمیت شرکتی دیده شد، ذیها و تئوری

شوند، تئوری آن تبیین نفعان معرفی میباشد. در فصل بعد ذیی مباحث این تحقیق میکه پایهمیمفهو

 گردد.گردد و منافع هر یک تشریح میمی

  
                                                           

   ، در1389قانون اساسی،  44های کلی اصل . قانون اجرای سیاست5

http://asl44.mefa.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=0cb6a927-e457-48ee-b9bb-496fab5682ac Retrieved May 8, 

2015 . 

 ، در 1380به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی در دهم اردیبهشتای رهبر انقالب اسالمی.  فرمان هشت ماده2
 http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062 Retrieved May 8, 2015 .  

. حساس یگانه، یحیی، مرادی، جواد، بررسی اصول بازنگری شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه حاکمیت شرکتی، ماهنامه 3

 . 45(، ص8)پیاپی ، 7، ش 1386، 21سابدار، س ح
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 :بخش دوم

  نفعانتئوری ذی
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 مفهوم شناسی: فصل اول

ی التین آن واژه شود و سپسنفعان ابتدا این واژه از بعد تاریخی بررسی میبرای روشن گشتن ذی

معنای لغوی و اصطالحی این کلمه در ادبیات وحقوق  شود؛ در مبحث سومشناسی میبه طور کامل ریشه

 گردد.ایران ذکر شده و در نهایت مفهوم تئوری آن بیان می

 

 پیشینه (مبحث اول

. اما این لغت در متون 1میالی دانسته اند 1708را سال   stakeholderی آغاز به کارگیری واژه

تا قبل از قرن بیستم بیشتر به عنوان واسطه بوده و به  کهچناناست. امروزی با تغییر معنایی مواجه شده

بود. اما از میی سهم، دارا نوعی همان معنی لغوی خود را که از دو قسمت تشکیل شده، یعنی نگه دارنده

مد نظر است تغییر معنا  در این پژوهش چهآننیمه دوم قرن بیستم معنی این واژه متحول شد و به معنای 

 .داد

ترین تاریخی که داند و قدیمیالعاده سخت میرا فوق  stakeholderتن دقیق ریشهیاف 2فریمن

به کار  3باشد که آبراهام در مسئولیت های مدیریت در جهان پیچیدهمی 1954آورد، سال می برای این واژه

پس از ی تحقیقاتی استنفورد سفرکرد و است. اما وی برای کشف تقدم کاربرد این واژه به مؤسسهبرده

-برمی 1963ی آن به  سال گفتگوهای بیشتر با اساتید آن مؤسسه، درنهایت به این نتیجه رسید که پیشینه

 .4استبه کار رفته گردد که در اساسنامه داخلی همین مؤسسه

های تحلیل ریزی استراتژیک گردید. سپس روشنفع وارد ادبیات برنامهی بعد مفهوم ذیدر دهه

نفعان تدوین شد که یافت و در ادامه مدلی از سازمان و محیط آن با وجود ذیریت توسعهنفعان در مدیذی

های تئوری نفعان در حوزهگرفت. همچنین رویکرد ذیریزی بنگاه مورد استفاده قراردر فرآیند برنامه

                                                           
1. stakeholder. (n.d.). Online Etymology Dictionary. from Dictionary.com website: 

http://dictionary.reference.com/browse/stakeholder   Retrieved June 20, 2015 . 

2. Freeman 

3. Abrams in "Management Responsibilities in a Complex World" . 

4. Freeman, R Edward, Strategic Management: A Stakeholder Approach., MA: Pitman, Boston, 1984, pp.31&49 . 
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و  ترینمهم. به هر روی باید 1های اجتماعی آن نیز گسترش یافتها، تئوری سازمان و مسئولیتسیستم

ادوارد فریمن دانست که  آر "نفعرویکرد ذی -مدیریت استراتژیک"نفعان را کتاب ی ذیترین پیشینهکامل

در هیچ مقاله یا منبعی نیست که به آن  تقریباًپردازد و پس از آن نفعان میبه شرح و بسط تئوری ذی

به طور جامع به تکمیل 1995در سال 2نشده باشد. پس از فریمن، دونالدسون و پریستون ارجاع داده

نفعان بنگاه پرداختند. در حال حاضر بحث پیرامون این تئوری همچنان ادامه مباحث پیشین درتئوری ذی

های مختلف از جمله اقتصاد، مدیریت، حسابداری و حقوق از منظر خود آن را دارد و اندیشمندان رشته

 اند.به بحث گرفته

 

 از بعد التینواژه شناسی ( مبحث دوم

-باشد ساخته شدهمیhold که اسم فاعل فعل  holderو  stake از دو واژه ی stakeholder واژه

که به مرور طی سه قرن بعد معنی آن 3در ابتدا به معنی ستون چوبی و یا میخ چوبی بود stakeاست. لغت

نیز به معنی  holdی . واژه4یافتشود تغییر که در اثر شرط و گروکشی به برنده داده می چهآنبه شرط و 

ای بود و از ترکیب این کلمات کلمهدارنده خواهدنگه داشتن است. بنابراین اسم فاعل آن در معنی نگه

معنی آن  وباشد، دارنده مال معین)مراهنه، پاداش، جایزه( میشود که به معنی نگهمشتق مرکب ساخته می

ه پول یا مالی را در تصرف دارد ولی حق، منفعت یا تر، شخصی است کخصوص در متون قدیمیبه

طرفین معلوم گشته و 5ی اختالف، مسابقه یا قمارنتیجه عنوانی نسبت به آن مال نداشته و منتظر است تا

                                                           
ی دولتی و هاریزی استراتژیک در سازمآننفعان با رویکرد برنامهتحلیل ذیهای شناخت و مقدم، ناصر، تکنیکعضدی دیلمی، بهشاد، باقری. 1

 . 1، ص1387ای گیالن(، بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق، تهران، غیرانتفاعی )مطالعه موردی در شرکت برق منطقه
2. Donaldson & Preston 

3. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stake  Retrieved august 11 2015 . 

4. http://www.ldoceonline.com/dictionary/stake_1http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/stake Retrieved June 

20, 2015 . 

ی جدید، م، چ اول از دوره11ی دهخدا، ج برای مطالعه بیشتر پیرامون قمار و گروبندی ر.ک. از لحاظ لغوی: دهخدا، علی اکبر، لغت نامه .5

انتشارات م، 4چ ،2. مصاحب، غالمحسین، دایره المعارف فارسی، ج 16859و15645 صص، 1373، تهران، تهرانی انتشارات دانشگاه مؤسسه

نشر آثار امام خمینی ، مؤسسه تنظیم و 2. و از لحاظ فقهی: الموسوی الخمینی، روح اّلله، المکاسب المحرمه، ج 2581، ص 1383امیرکبیر، تهران، 

 1415، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، 1ب، جس. شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکا 9هـ.ق، ص  1415)ره(، قم، 

رح قانون . زارعت، عباس، ش 161، ص 1383گنج دانش، تهران،  م،6چ  ،2. و از لحاظ حقوقی: کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج 371ه.ق، ص 
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http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stake
http://www.ldoceonline.com/dictionary/stake_1
http://www.ldoceonline.com/dictionary/stake_1
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توان گفت که در این معنی نوعی واسطه است و و می 1وی این مال را به ایشان و یا برنده تحویل دهد

باشد  stakeholderتواندمی. در این معنی حتی دادگاه نیز 3باشدمیقابل مقایسه  2تیرأسجایگاه او با ت

. این معنی را بیشتر معنای حقوقی 4داردمیکه در دعوی طرفین، دادگاه اموال را نگه میبرای مثال، هنگا

ود در متون . با این وج5باشداین مفهوم در متون حقوقی سنتی قابل برداشت می اصوالًاند و کلمه دانسته

های مدیریت و اقتصاد چنین در رشتهها و همخصوص حقوق اقتصادی و حقوق شرکتحقوقی جدید به

-، مفهوم دیگری است که به صورت شخصی که نفعی در یک بنگاه دارد تعریف میstakeholder معنی

اهداف و  تأثیر. تعریف دیگر از این کلمه عبارت است از گروه، سازمان و یا شخصی که تحت 6شود

در  stakeholders ترینمهم. از جمله 7گذاردمی تأثیرگیرد یا بر آن سیاست و اقدامات سازمان قرار می

کنندگان و ان، عرضهدارسهامان، مدیران، حاکمیت و نمایندگان وی، کارطلباین معنا عبارتند از کارکنان، 

 .8هااتحادیه

                                                                                                                                                                                 
. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، جرایم علیه عفت و  522، ص 1382، نشر ققنوس، تهران، 2مجازات اسالمی، بخش تعزیرات، ج

 . 283، ص 1380و حقوق و تکالیف خانوادگی، چ دوم، امیرکبیر، تهران، اخالق عمومی
1. http://dictionary.law.com/Default.aspx?searched=stakeholder&type=1 Retrieved June 20, 2015 . 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/stakeholder Retrieved June 20, 2015 . 

ی آن با محمودی، اصغر، تجزیه و تحلیل تراست در حقوق انگلیس و مقایسه ،برای مطالعه بیشتر در مورد تراست ر.ک به عیسی تفرشی، محمد . 2

مهران، مقایسه حدود  پور علمداری،قلی . 19-46، صص 13، ش 1383م، زمستان 6 نهاد وقف در حقوق ایران، مجله پژوهش حقوق و سیاست، س

دران، وظایف و اختیارات متولی موقوفه در حقوق ایران با وظایف و اختیارات تراستی در حقوق انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازن

 . 1394بابلسر، 
3. A Law Dictionary, Adapted to the Constitution and Laws of the United States. By John Bouvier. S.v. "stakeholder.", 

http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Stakeholder & http://the-difference-between.com/stakeholder/trustee  

Retrieved June 20, 2015 . 

4. http://definitions.uslegal.com/s/stakeholders/ Retrieved June 20, 2015 . 

 باشد .قانون تجارت )سپردن مال التجاره به صندوق عدلیه( می 392یی از این مورد در حقوق ایران مواد انمونه 
5. Wikipedia contributors, "Stakeholder (law)," Wikipedia, The Free Encyclopedia 

,https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stakeholder_(law)&oldid=641086877  (Retrieved June 20, 2015 . Hill, Gerald 

N, and Kathleen Hill. Nolo's Plain-English Law Dictionary. Nolo, 2009 ..  

6. http://www.investopedia.com/terms/s/stakeholder.asp  . Wall Street Words: An A to Z Guide to Investment Terms for 

Today's Investor by David L. Scott. S.v. "Stakeholder." from http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/stakeholder 

Retrieved June 20, 2015 . 

7. http://thelawdictionary.org/stakeholder/ . BusinessDictionary.com. WebFinance, Inc. "stakeholder" 

http://www.businessdictionary.com/definition/stakeholder.html  Retrieved June 29, 2015 . 

8. The Complete Real Estate Encyclopedia by Denise L. Evans, JD & O. William Evans, JD. S.v. "Stakeholder." 

http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/stakeholder Retrieved June 25, 2015 . 
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http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/stakeholder
http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Stakeholder
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در تعریف اول خود)مفهوم stakeholder  کهاینقابل توجه در بررسی معنی ذکر شده  ینکته

تن مد نظر است و در تعریف دوم دقیقاً همین مفهوم نفع داش کهآنمتقدم( هیچ نفع و سودی ندارد حال 

 .2است 1لسان زبان شناسان کلمه ای با دو معنای متضاد به عبارتی در

Stakeholders  که در حالت مفرد نیز به میاست و حتی هنگانفعان ترجمه شدهدر زبان فارسی ذی

 .رود اکثرا در فارسی حالت متناظر آن جمع خواهد بودکار می

 

 شناسی در ادبیات و حقوق ایرانواژه (مبحث سوم

منفعت، ثمر، . نفع نیز به معنای سود، فایده، 3استذی در لغت به معنی صاحب، دارا و مالک آمده

است ضبط نشده 5نفعی ذیهای گفته شده کلمهدر فرهنگ4است.بهره و ریا و در مقابل ضرر معنا شده

نفع ثبت های لغت جدیدتر ذیدر معدود قوانین قرن پیشین نیز این کلمه وجود ندارد. در فرهنگ کهچنان

 .6باشدسود میشده و معنای آن همان معنای ترکیبی کلمه یعنی سودبرنده و صاحب 

و احتمال فراوان اولین مورد آن نفع استفاده شده در موارد قابل توجهی از قوانین مختلف از ذی

اینشود حاصل می چهآنباشد، به هر روی با نگاه به قوانین، می 1301قانون ثبت اسناد و امالک مصوب 

                                                           
1. Autoantonym , contronym 
2. https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Glossary_of_auto-antonyms#S Retrieved June 20, 2015 . 

http://www.dailywritingtips.com/75-contronyms-words-with-contradictory-meanings/ Retrieved June 20, 2015 . 

س(، چ دوم، -)د 3پادشاه، محمد متخلص به شاد، فرهنگ جامع فارسی آنندراج، ج  . 1613ی دهخدا، ج هفتم، ص دهخدا، علی اکبر، لغت نامه. 3

 . 1196، ص 1365، انتشارات امیرکبیر، تهران، 2، چ2. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج  2016، ص 1362انتشارات کتابفروشی خیام، تهران، 

 . 20018م، ص 13ی دهخدا، ج دهخدا، علی اکبر، لغت نامه. 4

نفع( و پیوسته )ذینفع( نوشته شده است اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آخرین نگارش اگرچه در قوانین ذی نفع به هر دو شکل جدا )ذی. 5

این دستور  "ب"شوند هم چنین در قسمت دستور خط فارسی، برای کلمات مرکب به همراه پیشوند بیان داشته که الزاماً به صورت جدا نوشته می

عبارت های عربی که شامل چند جزء باشد .) فرهنگستان "آن چنین است:  8ی شوند آمده که شمارهلمات مرکبی که الزاماً جدا نوشته میخط ک

، ص . صادقی، علی 1385م، انتشارات فرهنگستان، تهران، 5فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، چ زبان و ادب فارسی دستور خط فارسی)مصوب 

اشرف و زندی مقدم، زهرا، فرهنگ امالیی خط فارسی )براساس دستور خط فارسی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی(، چ اول، انتشارات 

 20Retrieved June  http://www.persianacademy.ir/fa/tarkibat.aspx ,2015                                .، ص . 1385فرهنگستان، تهران، 

  

، ص . زعفرانچی، مسعود، آموزگار، حبیب اهلل، فرهنگ فارسی 1367م، انتشارات زوار، تهران، 3انصاف پور، غالمرضا، کامل)فرهنگ فارسی(، چ . 6

 . 1429، ص 1370ول، انتشارات صفار، تهران، به فارسی دانش، چ ا
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-ذی 1استکار برده شدهبه 1318دادرسی قانون آئین  2ی یماده، معنای آن همان چیزی است که در که

 2نفعی خواهان بدین معناست که در صورت صدور حکم علیه خوانده، باید نفعی نصیب خواهان گردد

 کهاین. نفع ادعا شده باید دارای ویژگی هایی باشد از جمله 3این نفع، مادی باشد یا معنوی کهایناعم از 

نفع بودن به این معنی . به هر روی ذی4شخصی ومستقیم باشدحقوقی و مشروع به وجود آمده و باقی و 

و موضوعی را تعقیب نکند که برای 5ی دعوی کنداست که شخص از حیث ضرری که تحمل کرده اقامه

بهای دادرسان را صرف اموری ننماید که پیشرفت یا عدم پیشرفت آن او نفعی دربرنداشته و وقت گران

مینفع، مفهوم دادرسی آن حال، گرچه مورد شایع و غالب استفاده از ذی. با این 6برای او مساوی باشد

الیحه قانون  129ی یمادهدر  چهآنباشد، اما در معنی اصلی لغوی خود نیز به کار برده شده است. نظیر 

 1317قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب  18ی یمادهیا در  1347اصالح قسمتی از قانون تجارت 

نفع کسی است که در بیان شده ذی کهچنانکاربرد دارد های حقوقی نیز است. البته این واژه در شاخهآمده 

دعوی یا در شهادت و اقرار و یا در عقدی از عقود و یا در ایقاعی یا ایقاعات و یا در وقایع خارجی)مانند 

 .7ضمانات قهری( به معیار قانون، نفع داشته باشد

 

                                                           
تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون هیچ دادگاهی نمی: 2ماده . 1

 .نموده باشنددرخواست

. حیاتی، علی عباس، . 281-285ص ص، 1389، انتشارات دراک، تهران، بهار م22ی پیشرفته( ج اول، چ شمس، عبداهلل، آیین دادرسی مدنی)دوره. 2

 . 153، ص 1390(، چ اول، نشر میزان، تهران، بهار 1آیین دادرسی مدنی )

 . 302، ص 1383زارعت، عباس، قانون آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ اول، انتشارات خط سوم، تهران، . 3

. احمدی، نعمت، آیین دادرسی مدنی، چ اول، انتشارات اطلس، تهران،  283-285ص ی پیشرفته(، صن دادرسی مدنی)دورهشمس، عبداهلل، آیی. 4

 . 23، ص 1376

 . 141، ص 1391م، انتشارات فکر سازان، تهران، 2مهاجری، علی، قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ . 5

. واحدی، قدرت اهلل،  211-214 ص، ص1378و فرهنگی مجد، چ اول، مجمع علمی ،مدنی و بازرگانی، ج اولمیتن دفتری، احمد، آیین دادرسی . 6

 . 286-288 ص، ص1377آیین دادرسی مدنی با لحاظ قواینن جدید، ج اول، چ اول، نشر میزان، تهران، بهار 

 . 2012، ص 1378ی گنج دانش، تهران، انتشارات کتابخانهم، چ اول، 3جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج . 7
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 هادر حقوق شرکت مفهوم تئوری (مبحث چهارم

درباره ی شرکت  5و اجتماعی 4اقتصادی 3حقوقی 2اخالقی 1نفعان ی تئوری مدیریتیتئوری ذی 

-شرکت موفق باشد باید واقعا چگونه عمل نماید و می کهایندارد برای ای است که بیان میاست و ایده

مسئول است را  هاآناین تئوری گروه هایی که شرکت در مقابل  6بایست برای همگان ایجاد ارزش نماید.

شود  یی فهمیدههاگروهای از روابط میان تواند به عنوان مجموعهمیکند که شرکت و بیان می 7توسعه داده

در موفقیت و 9و روابط هاگروهو توجه ویژه به این  8در فعالیت شرکت دارندمیسه هاگروهکه این 

العاده قابل توجه و عمده در نفعان یکی از تغییرات فوقتئوری ذی 10بسیار مهم است.پیشرفت شرکت 

                                                           
1. Freeman, R Edward, Strategic Management: A Stakeholder Approach . 

2. Donaldson, Thomas, and Lee E Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, 

and Implications." Academy of management Review 20, no. 1 (1995): 65-91 . 

3. Alexander, Sarah Mehta. "Directors Duties under Cbca Shareholder Theory Versus Stakeholder Theory 

Consideration of Stakeholder Theory’s Legal and Moral Supremacy." PhD dissertation, University of 

Toronto, 2012 . 

4. Jones, Thomas M. "Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics." Academy of 

management review 20, no. 2 (1995): 404-37 . 

5. Steurer, Reinhard, Markus E Langer, Astrid Konrad, and Andre Martinuzzi. "Corporations, Stakeholders 

and Sustainable Development I: A Theoretical Exploration of Business–Society Relations." Journal of 

Business Ethics 61, no. 3 (2005): 263-81. 
 . 10(، ص 168)پیاپی 1، ش 1384م، دی 20حساس یگانه، یحیی، مبانی نظری حاکمیت شرکتی، حسابدار، س 

6. http://www.youtube.com/watch?v=Ih5IBe1cnQw  Retrieved June 27, 2015 . 

7. Sison, Alejo G. Corporate Governance and Ethics: An Aristotelian Perspective. Edward Elgar Publishing, 

2008, p.93 . 

8. Visser, Wayne, Matten, Dirk, Pohl, Manfred, Tolhurst, Nick, The A to Z of Corporate Social Responsibility. 

John Wiley & Sons, 2010, pp.372-373 . Ayuso, Silvia, Miguel Angel Rodriguez, and Joan EnricRicart. 

"Responsible Competitiveness at the ‘‘Micro’’Level of the Firm: Using Stakeholder Dialogue as a Source for 

New Ideas: A Dynamic Capability Underlying Sustainable Innovation." Corporate Governance 6, no. 4 

(2006): 475-90 . 

9. Greenley, Gordon E, Gordon R Foxall. "External Moderation of Associations among Stakeholder 

Orientations and Company Performance." International Journal of Research in Marketing 15, no. 1 (1998): 

51-69 . IN Duesing, Robert J. "Integrating Market and Stakeholder Orientation Theory." International 

Journal of Business, Humanities and Technology 3, no. 6 (june 2013), P.28 . Greenwood, Michelle. 

"Stakeholder Engagement: Beyond the Myth of Corporate Responsibility." Journal of Business Ethics 74, no. 

4 (2007): 315-27, p.318 . 

10. http://www.youtube.com/watch?v=bIRUaLcvPe8  Retrieved June 27, 2015 . 
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و  2استوجود آوردههای متعددی را در متون دانشگاهی و میان نویسندگان بهو بحث1قرن اخیر بوده

ان، مانند کارکن هاگروهاشخاص و میتای منافع تمارأسوظیفه مدیران و کارفرمایان را انجام وظیفه در 

ای که منافع در گونهکنندگان دانسته، بهو عرضه هابانکان، دارسهامگذاران، ها، سرمایهمشتریان، اتحادیه

ی اشخاص مذکور تعادل ایجاد شود و در نهایت شرکت به سود همه هاآنمسیر یکسان قرار گرفته و میان 

-نفعی نقض نمیحقوق اخالقی هیچ ذیی مدیران است که تضمین کنند از این رو وظیفه 3مدیریت شود.

رغم پیوند که البته علی 5خوردها پیوند میو از اینجا تئوری با مبحث مسئولیت اجتماعی شرکت 4شود

هدف اصلی در  کهچراشود فراوانی که این دو با هم دارند، در تحقیق پیش رو به این مبحث پرداخته نمی

باشد که البته گاهی در جهت اثبات مبانی و قعی کلمه مینوشته حاضر شرح و بحث تئوری به معنای وا

ی شود. هرچند با توجه به عمر بیش از سه دههمدعاها موارد نمونه و نتایج تحقیقات عملی هم ذکر می

اولین مورد بررسی شده از لحاظ عملی به  کهچنانگردد. ی اخیر بر میهای عملی آن به دههتئوری، نمونه

 .7گرددمیباز  6به تحقیق یو و همکاران 2007سال 
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CasteloBranco, Manuel, and Lúcia Lima Rodriques. "Positioning Stakeholder Theory within the Debate on 

Corporate Social Responsibility."  (2007), p.2 . 
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 تعاریف و تقسیمات: فصل دوم

 تعاریف مختلف (مبحث اول

است. برخی است و برای تعریف، شیوه های متفاوتی اتخاذ شدهنفعان تعاریف مختلفی شدهاز ذی

اند، فریمن تعریف را در کتاب خود با ارجاع تعریف را در پیش گرفتهآن را تقسیم بندی کرده و سپس راه 

اس این اساسنامه رأسکند. بی تحقیقاتی استنفورد آغاز میی داخلی مؤسسهبه تعریف موجود در اساسنامه

 هاآنوابسته است و بدون  هاآنیی که سازمان برای تداوم حیاتش به هاگروهنفعان عبارتند از آن ذی

و  تأثیر.تعریف خود وی نیز چنین است: هر شخص یا گروهی که تحت 1شودعملیات سازمان متوقف می

نفعان معروف است و . این تعریف به تعریف گسترده پیرامون ذی2دارد تأثر دستاوردهای شرکت قرار

وود پس از میچل و آگل و  کهآن، جالب  3گرددبیشترین ارجاع در تعاریف به تعریف گفته شده بر می

                                                           
1. Freeman RE Reed, and DL Reed. "Stockholders and Stakeholders: A New Perspective in Corporate 

Governance." California management review 25, no. 3 (1983): 88-106,  p.91 . or Freeman, R Edward. 

Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston, MA: Pitman, 1984, p.31 . 

2. Freeman, R Edward, Strategic Management: A Stakeholder Approach, p.46 . 

 برخی از این ارجاعات عبارتند از :. 3

Berman, Shawn L, Andrew C Wicks, Suresh Kotha, and Thomas M Jones. "Does Stakeholder Orientation 

Matter? The Relationship between Stakeholder Management Models and Firm Financial Performance." 

Academy of Management journal 42, no. 5 (1999): 488-506, p.488 . Freeman, R Edward, and Daniel R 

Gilbert. "Managing Stakeholder Relationships." Business and society: Dimensions of conflict and cooperation 

397 (1987): 423,  p.397 . Mitchell, Ronald K, Bradley R Agle, and Donna J Wood. "Toward a Theory of 

Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts." Academy of 

management review, vol.22, no. 4 (1997): 853-86 . Svendsen, Ann., The Stakeholder Strategy: Profiting from 

Collaborative Business Relationships, Berrett-Koehler Publishers, 1998 . Tiras, Samuel L, Bernadette M Ruf, 

and Robert M Brown. "The Relation between Stakeholders' Implicit Claims and Firm Value.", Available at 

SSRN 141342 (Retrieved June 27, 2015), (1998) . Werhane, P., and R.E. Freeman. The Blackwell 
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 2004. فریمن در سال 1دهندتعریف باز هم همین تعریف را مورد پذیرش قرار می 25بررسی بیش از 

. 2یی که برای بقا و موفقیت شرکت حیاتی هستند بیان کردهاگروهنفعان را به صورت تعریف خود از ذی

. تعاریف دیگر به 3کنندمی استفاده 84محور بوده و لذا بیشتر از همان تعریف سال این تعریف سازمان

-یی با منافع مشروع در ابعاد شکلی و یا ماهوی فعالیتهاگروهنفعان اشخاص یا آید: ذیمیصورت ذیل 

آیا شرکت  کهاینباشد یعنی در شرکت می هاآننفعان با توجه به نفع های شرکت هستند. شناخت ذی

ای که داشته و یا انتظار نفعان از طریق مزایای بالقوهذی4دارد یا نه؟ هاآنهیچ منفعت کارکردی مرتبط با 

، 6. دارندگان قرارداد5شوندکشند، شناخته میداشتن آن را به عنوان نتیجه فعل و یا ترک فعل شرکت می

، 9ادعایی مشروع مشارکت کنندگان با، 8داران با سازمانارتباط، 7دارندگان سهم و یا ادعا نسبت به شرکت

جزیی با شرکت ی مشروع و غیرو دارندگان رابطه10نفع، حق و یا مالکیتی نسبت به شرکت دارندگان ادعا،

                                                                                                                                                                                 
Encyclopedia of Management and Encyclopedic Dictionaries, the Blackwell Encyclopedic Dictionary of 

Business Ethics. Wiley, 1999 . 
1. Mitchell, Ronald K, Bradley R Agle, and Donna J Wood. "Toward a Theory of Stakeholder Identification 

and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts.", pp.853-86 . 

2. Freeman, R Edward. "A Stakeholder Theory of the Modern Corporation." Perspectives in Business Ethics 

Sie 3 (2001): 144. 

3. Fontaine, Charles, Antoine Haarman, and Stefan Schmid. "The Stakeholder Theory." Edlays education 1 

(2006): 1-33, p.6 . 

4. Donaldson, Thomas, and Lee E Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, 

and Implications." Academy of management Review, vol.20, no. 1 (1995): 65-91, P.67 . 

5. Ibid, p.84 . 

6. Cornell, Bradford, and Alan C Shapiro. "Corporate Stakeholders and Corporate Finance." Financial 

management  (1987): 5-14, p.5 . 

7. Evan, William M, and R Edward Freeman. A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian 

Capitalism. 1988, pp.75-76 . 

8. Thompson, Judith Kenner, Steven L Wartick, and Howard L Smith. "Integrating Corporate Social 

Performance and Stakeholder Management: Implications for a Research Agenda in Small Business." 

Research in corporate social performance and policy 12, no. 1 (1991): 207-30, p.209 .   

9. Hill, Charles WL, and Thomas M Jones. "Stakeholder-Agency Theory." Journal of management studies 29, 

no. 2 (1992): 131-54, p.133 . 
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Performance." Academy of management review 20, no. 1 (1995): 92-117, p106 . 
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ی سسهبووی همان تعریف مؤباشد. میاز دیگر تعاریف  1های اخالقیاز قبیل معامالت و مسئولیت

یی که هاگروهاست: نفعان ذکر شده. همچنین موارد زیر نیز به عنوان تعریف ذی2کنداستنفورد را تکرار می

نیز نفع اخالقی و یا حقوقی نسبت به شرکت  هاآنو  3مسئول است هاآنیا رفاه  هاآنشرکت در مقابل 

 .5بر اقدام سازمان دارند تأثیرکه در اقدامات سازمان نفع دارند و نیز توانایی  هاآن،  4دارند

 نفعانتقسیمات ذی (مبحث دوم

اند، البته بندی کردهیی تقسیمهاگروهنفعان را برای تعریف به که در سطور باال آمد ذی طور همان

نفعان بیشتر در بندی ذیاست که تقسیمنفعان نیز آمدهبندی ذیها در قسمت طبقهبعضی از این تقسیم

بندی ها بیشتر به دنبال توصیف باشد اما در طبقهجهت شناخت هر گروه و درجه بندی اهمیت آن می

با توجه  هاگروهجا پیرامون هر یک از است. در اینهای مختلف آن توجه شدهدرک جنبهتئوری و تسهیل 

 شود.توضیحاتی داده می هاآنبه میزان محبوبیت و کارکرد 

پیرامون نحوه تعریف است همان است که فریمن در  صرفاً تقسیم اول که بیشتر استفاده شده و 

و تأثر  تأثیراست. یعنی تقسیم تعریف به محدود و گسترده. تعریف اشخاص تحت به کار برده 1983سال 

گذارد که هرکسی شامل آن ان را به قدری باز میدارسهاممفهوم سهم و  کهچراشرکت بسیار گسترده است 

شوند که گردد. لذا زمانی از تعریف خارج میچنین شامل روابط، معامالت و قراردادها میشود و هممی

اینشرکت قرار نگیرند )به جهت  تأثیربگذارند )بدلیل نداشتن قدرت( و یا تحت  تأثیرنتوانند بر شرکت 

های گسترده بر پایه این واقعیت تجربی رابطه یا ادعایی نسبت به شرکت ندارند(، تعاریف و دیدگاه که
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97 (1988): 113, p.112 . 
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no. 04 (1994): 431-43, p.433 . 
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هر کسی قرار بگیرند  تقریباً و تأثر تأثیرتوانند در واقع به طور ضروری تحت می هاشرکتقرار دارند که 

در شناخت اشخاص منظور  میاما اعمال این دیدگاه برای مدیران شرکت بسیار سخت و همراه با سردرگ

است اما بسیار محدودتر از تعریف ی استنفورد را هرچند فریمن ذکر کردهبود. تعریف مؤسسه خواهد

واقعیت عملی قرار دارند که منابع محدود، صبر محدود ی این های محدود بر پایهباشد، دیدگاهایشان می

میو زمان محدود برای توجه مدیران به همه وجود دارد و موانع خارجی نیز فراوان است و لذا مدیر ن

رادر شرایط  هاگروهکنند تا گونه تعریف سعی میکند و در این بین پیروان اینتواند به همه رسیدگی

.  و با توجه به مشخصه هایی است که هر 1اقتصادی اصلی بنگاه تعریف کنندارتباط مستقیم با منافع 

در همین تقسیم بندی به اولیه و ثانویه،  کهچنانتعریفی ارائه شده است  2نویسنده روی آن تأکید دارد

 به تأثر متقابل شرکت و طرف دیگر. با دقتاند و برخی برخی تعریف را با توجه به رابطه ارائه داده

ی معین قراردادی و و رابطه 3شوندنفعانی هستند که بنیان شرکت شمرده مینفعان اولیه ذیذی

نفعان اولیه شامل ذی 5شوند.نامیده می 4نفعان قراردادیمستقیم با شرکت دارند. این گروه گاهی ذی

نیاز به توجه روز به کنندگان کنندگان هستند. این مشارکتان و عرضهدارسهاممدیران، کارکنان، مشتریان، 

گردند نفعان ثانویه از بازیگرانی ترکیب میذی 6.روز و ماه به ماه از لحاظ قانونی و از سوی مدیران دارند

-رابطه کهآناثر بگذارد بدون  هاآنهای شرکت بر که در مرزهای شرکت قرارگرفته و ممکن است فعالیت
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Learning,, O.H.: South Western, 2008 . in Pesqueux, Yvon, and Salma Damak-Ayadi. "Stakeholder Theory in 

Perspective." Corporate Governance: The international journal of business in society 5, no. 2 (2005): 5-21, 
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-که می چهآنی لی و ملی، اجتماعی و محیط و همههای محقراردادی با شرکت داشته باشند. رسانه ی

 اند.تواند برای موفقیت در مواقع بحرانی اساسی باشد، در این گروه جای گرفته

 چهآنبندی اولیه و ثانویه دیدگاه محدود با اولیه یکسان نیست، در دیدگاه کالرکسون برای دسته

در دیدگاه محدود و گسترده فریمن، اثرگذاری  کهآناهمیت دارد، بقا و حیات واقعی شرکت است حال 

نفعان در موفقیت شرکت و رعایت هنجارها و اخالق مطرح است. در واقع تعریف فریمن با تعریف ذی

و تأثر شرکت  تأثیرنفعان ثانویه نیز کسانی هستند که تحت ثانویه از کالرکسون بسیار مطابقت دارد. ذی

 . 12باشندمی

 

 هادر شرکت نفعانانواع ذی :فصل سوم

شوند. البته این تعداد محدود نبوده و برای هر شرکتی نفعان یک شرکت معرفی میدر این فصل ذی

باشد. به جهتی نفعان ذکر شده اند همین موارد میه به عنوان ذیاصلی کتواند متفاوت باشد اما موارد می

 تقسیم بندی شده اند.ان رد دو دسته نفعذیراحتی فهم مطالب به پیروی از فریمن 

 نفعان درونیذی (مبحث اول

آن اثر  زتری با شرکت قرار دارند و به طور مستقیم اارتباطی نزدیک ینفعان در دایرهبرخی از ذی

 آید.پذیرند این اشخاص طی شش گفتار در ادامه میمی

 اندارسهام (گفتار اول

آوردن سرمایه خود به شرکت آن را تشکیل ان و به عبارتی مالکان اشخاصی هستند که با دارسهام

ان دارسهاماند. نگرانی اولیه اند و یا پس از آن در فرآیندهای ممکن سهام شرکت را به دست آوردهداده
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با هدف به دست آوردن سود بیشتر دست  هاآنبازگردانده شود البته  هاآناین است که سرمایه ایشان به 

 هاآنتوانند یک شخص و یا گروهی عظیم از اشخاص باشند ان میدارسهام اند.گذاری زدهبه چنین سرمایه

کنند از جمله کارکنان، مواد مد فعالیت کند فراهمشرکت به طور کارا کهاینم را برای بایست منابع الزمی

و غایی های اولیه و پایه هدف اصلی در تئوری کهاینبا توجه به  طبعاًخام، ماشین آالت و تجهیزات. البته 

آننفع اول و نهایی عنوان کرده و نقش دانند و ایشان را ذیان میدارسهامسازی ثروت مدیران را حداکثر

همین اشاره پیرامون آن کافی باشد که واضح میمیمفهو دارسهامدر قوانین ایران نیز مشخص است لذا  ها

 .باشد

 

 کارکنان( دوم گفتار

مثال واضح  1باشندمیاند کارکنان شده نیازمند حمایت ذکرنفعان بیشترین گروهی که در میان ذی

های اخیر رخ داده و نیز مسائل پیرامون آن و قوانینی که به های کارگری است که در قرنآن، جنبش

ها نه کارگر و نه کارمند بلکه کارکنان در متون حقوق شرکت employeeاست. واژه ی تصویب رسیده

در قوانین نیز کارگر کسی است که به هر عنوان  2است که به نوعی جامع بین هر دو باشد.ترجمه شده

است که تعریف به نوعی مختص کارکنان نیز در قوانین مختلفی آمده 3کندتحت دستور کارفرما کار می

ریف یکسان است. همان قانون بوده و از سوی دیگر کلیات مورد نظر برای درک مفهوم کلمه در تمام تعا

سسات داری و اجرایی مؤشود که در امور ااست که کارکنان به افرادی اطالق میآمده 4برای مثال در جایی

 .5و دفاتر شاغل خواهند شد
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 . 1391. خادمان، محمود، تقریرات درس متون حقوقی شرکت ها، دانشگاه علوم قضایی، تهران، پاییز 2

 . 1، ماده 1337. قانون کار، 3

)حفاظتی و مراقبتی(، انتظامیقانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤسسات خدمات  122. آیین نامه ی اجرایی ماده ی 4

17/8/1388 . 

 . 7، ماده 8/7/86. برای تعریف کارمند نیز ر.ک. به قانون مدیریت خدمات کشوری، 5
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حمایت از کارکنان و اهمیت آنان در حاکمیت شرکتی بلر و رو یک  یدر ادامه بحث پرسابقه

های اساسی رابطه کارکنان و شرکت قدرت از ویژگی 1کنندمیتحقیق عملی و نظری را پیشنهاد 

آید. ویژگی دیگر این باشد که به موجب آن اطاعت از راهبردهای شرکت الزم میکارفرما)شرکت( می

های آن بر طبق نظامات اداری داخلی مشخص و است که همچون بازار نیست و پارامترها و مشخصه

جای الزام و اجبار، موارد سودمندی را توان بهی استخدام میمعین است که در این ترتیبات و قراردادها

های برای مثال آسیب؛ کارکنان همواره در ریسک هستند کهاینی دیگر نکته 2برای کارکنان قرار داد.

 . 4همچنان ادغام و دیگر ترتیبات انتقال شرکت 3و خسارات دیگر ناشی از کار میجس

و سرمایه انسانی یک منبع ضروری  5کنندآن را فراهم می کارکنان همانند اعضای شرکت سرمایه

اینی آخر در توجه به نقش و جایگاه کارکنان باشد و اما نکتهمیها و شرکت مزایای رقابتی 6ارزش برای

های بزرگ بیش از هر گروه دیگر امکان اتحاد و دست یافتن به مدیریت را دارند ایشان در شرکت که

 .7شودهای مدیریت حمایت کافی از کارکنان فردی نمیدر تئوری کهآنحال 

 تأثیربا توجه به مباحث گفته شده و شناخت اهمیت کارکنان در جهت حمایت از آنان و ونیز 

آید. یکی از بیشتر ایشان در روند تصمیم گیری شرکت راهکارهایی بیان شده است که در ادامه می

شرکت باشند و بدین صورت کنترل مدیران را نیز  دارسهاممواردی که ذکر شده این است که آنان خود 
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ی که بیان شد کارکنان، سرمایه طور همانکه البته بحث در اینجا فراتر از این است  1در دست داشته باشند

تر برای شرکت به خواهد ایشان منافعی عظیم در قلمرویی وسیعانسانی هستند بنابراین اگر شرکت می

ی سرمایه رفتار کنند. اگر چنین باشد کارکنان با اشتیاق ید با آنان به مثابه اشخاص آورندهارمغان بیاورند با

-صد تالشدرکه کارکنان صد می. در مقابل تصور کنید هنگا2و تمرکز شرکت را سودمندتر خواهند نمود

رده و شکست شان را برای شرکت به کار نگیرند، چنین شرکتی درآینده افت کشان و خالقیتشان، انرژی

 .3خوردمی

باشد ها و نیز نمایندگی کارکنان در مدیریت شرکت میراهکار دیگری که بیان شده داشتن اتحادیه

که این موجب ایجاد حس الزام و تعهد به شرکت گشته و نه تنها بر رفاه اقتصادی و افزایش کارآیی آنان 

به عبارتی کارکنان،  5.یابدان نیز افزایش میدارسهامبلکه با دادن این نقش به کارکنان، منافع  4گذارداثر می

. 6ی شرکت و مشتریان هستند و حمایت از آنان حمایت از خدمات مشتریان نیز خواهد بودواسطه

مدیره شرایطی  هیأتاند تا برای نمایندگی کارکنان در های آلمانی با تعداد کارکنان زیاد مطرح شدهشرکت

اروپا نیز با بررسی رشد مشارکت کارکنان طی سی سال، در آخرین بررسی خود  یاتحادیه 7را فراهم کنند

لذا ایجاد این  8گذارد.وری میی اروپایی بیان کرد که مشارکت کارکنان اثر مثبت بر روی بهرههاشرکتاز 

ها و ها، خط مشیکند که دادگاهفرضیه که کارکنان حقی مشروع در بنگاه دارند این امکان را ایجاد می
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های بسیار در شرکت کهاینواضح است  چهآناما  1توجه بیشتری معطوف دارند هاآنبازارهای کاری به 

نیست و  پذیرامکانای آسان گونهبه الأقلها و نمایندگی هایی امکان چنین اتحادیه 2هاملیتیبزرگ و چند

تأیید کرده است که کارکنان آگاهند که  3جدای از این تحقیقات اخیر، مشارکت و نمایندگی کارکنان

بررسی سال  ،تارأسآید. در همین چندان از اقدامات جمعی تحت نهادهایی همچون اتحادیه خوششان نمی

ها درصد از کارکنان عقیده دارند که کارفرمایان مخالف اتحادیه 53اند که مهارت این نکته را فه 2005

های جدید این موارد باعث شد که در نگارش 4کنند را برای رأی ندادن اقناع هاآنکنند هستند و تالش می

ی تحقیق در ادامه کهچناناز تئوری از راهکارهای مدیریتی به سمت راه حل های حقوقی سیر گردد، 

 گردد.میبیان  حاضر

 مشتریان ( سوم گفتار

؛ این تعریف ابتدایی مشتری  5خرندمشتریان اشخاصی هستند که کاال، خدمات و تولیدات را می

شود که از خدمات و تولیدات باشد و امروز مشتری فراتر از این معناست و به شخصی اطالق میمی

است همچون تعریف تر شدهی تعریف گستردهتوان گفت دامنهبه عبارتی می 6شودشرکت منتفع می

باشد. نفعان میتای تئوری ذیرأسر ی حرکت دنفعان و این موارد همه، در جهت ادامهگسترده از ذی

تواند خود مصرف کننده باشد یا مشتری می کهچنانکننده با یکدیگر تفاوت اندکی دارند مشتری و معرفی

                                                           
1. Jacoby, Sanford M. "Employee Representation and Corporate Governance: A Missing Link." U. Pa. J. Lab. 

& Emp. L. 3 (2000): 449, P.489 . 

های فراملی به صورت جامع، مختصر، به روز و حاوی نکات . اگرچه بهتر است از واژه فراملی استقاده شود. برای مطالعه پیرامون حقوق شرکت2

 . 1392عملی ر.ک خادمان، محمود، جزوه حقوق شرکت های فراملی، دانشگاه علوم قضایی، پاییز 

3. Worker Representation and Participation Survey (WRPS) 

4. Freeman, Richard Barry, and Joel Rogers. What Workers Want. Cornell University Press, Ithaca, 2006, 

P.16 

5. Collin, Peter Hodgson. Dictionary of Economics. A & C Black publisher, London, 2003, p.44 . 

6. http://monajemi.ir/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-

%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-

%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%86/  Retrieved august 10 , 2015  

. 
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 به هر روی 1باشد.کننده میکننده نیستند و مشتری اعم از مصرفها مصرفنباشد به عبارتی همه مشتری

به هر دو بعد  هاشرکتگرچه در هدف گذاری باشد، می؛ مشتری با شرکت رابطه ی مستقیم دارد کهآن

 شود.میتشابه ذیل یک عنوان بحث  صرفشود اما در اینجا به میتوجه 

های فراوانی وجود دارد و استانداردهای امروزه انتخاب کهایناز دالیل اهمیت توجه به مشتریان 

مشتریان خودشان نقشی حیاتی در آفرینش کیفیت است و از طرف دیگر متعددی برای کیفیت بیان گشته

-ها مشتریان را همانند کارکنان پارهاست که شرکتوری دارند لذا از این بابت مطرح شدهو افزایش بهره

وری و تولید شرکت اثر ایشان همانند کارکنان در هر دو بعد کمیت و کیفیت در بهره کهچراببینند  2وقت

ای مؤکد مورد هایی با مشتریان فراوان به گونهلذا این توجه امروزه به خصوص در شرکت 3گذارندمی

های کننده و بحثاست. بی شک قوانین حمایتی مصرفتوجه نویسندگان مدیریت و حقوق قرار گرفته

ود دارد از ها وجها و مقاالت اخیر این رشتهنامهقابل توجهی که از این باب در حقوق اقتصادی و نیز پایان

 باشد.میهمین رو 

 عرضه کنندگان( چهارم گفتار

کنند، این نهاد بخشی از نهادهایی هستند که کاالها و خدمات را برای نهادهای دیگر فراهم می

کننده از ارزش را در بر بگیرد. یک عرضه میباشد و ممکن است حجم عظیزنجیره عرضه یک شرکت می

را به مشتری  هاآنخرد و کننده کاالها را از تولیدکننده میکننده است. توزیعکننده یا توزیعتولید معموالً

در قانون نیز به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان ، فروشندگان کاال و ارائه کنندگان خدمات و  4فروشد.می

-ارائه میکننده ... که به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کاال یا خدمت به مصرف

                                                           
1. Akman, Pinar. "‘Consumer’versus ‘Customer’: The Devil in the Detail." Journal of Law and Society 37, no. 

2 (2010): 315-44, p.323 . 

2. partial employee 

3. Jo Bitner, Mary, William T Faranda, Amy R Hubbert, and Valarie A Zeithaml. "Customer Contributions 

and Roles in Service Delivery." International journal of service industry management 8, no. 3 (1997): 193-

205, pp.193&197 . 

4. http://www.yourdictionary.com/supplier Retrieved august 11 2015  . 

http://www.accountingtools.com/supplier-definition Retrieved august 11 2015  . 
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کننده مشخص شد. حال این اشخاص هر . با تعریف قانونی، نقش بسیار زیاد عرضه1شودنمایند اطالق می

 تأثیرشک در ارتباط مستقیم با شرکت هستند و چنان بر شرکت ی اقتصادی قرار گیرند بیکجای زنجیره

-ای را در تصمیمت جایگاه ویژهپذیرد که الجرم باید مدیران شرکمی تأثیر هاآنگذارند و شرکت از می

 در نظر بگیرند.  هاآنگیری های خود برای 

یی بود که ذکر شده ولی هاگروهنفعان داخلی همین بندی فریمن ذینفعان اصلی و یا بنابر طبقهذی

ی دیگر را نیز درمیان هاگروهنفعان متفاوت بوده و برخی طبقه بندی های ذی گفته شد قبالً که به طریقی

-ها متفاوت میهای شرکتبا توجه به ویژگی هاآنو اولویت  هاگروهکنند که این نفعان اولیه ذکر میذی

نفعان نهاد جوامع محلی جزء ذیی مردمهاسازمان باشد و لذا ممکن است برای یک سازمان همچون 

نفعان ثانویه قرار در شرکتی خصوصی دیگر پیرامون بیمه کشتی جزء ذی کهآناصلی و اولیه باشند حال 

نفع اصلی باشد ولی در شرکتی دیگر بانک ی، بانک ذیگذارسرمایهگیرد یا به همین قیاس برای شرکتی 

نقشی نداشته باشد البته بیان این سلسله مراتب را بیشتر باید از دید مدیریتی دانست. به هر روی در ادامه 

شود و بخصوص که این مفاهیم و ر داده مینفع دیگی ذیهاگروهتوضیح مختصر پیرامون هر یک از 

 باشد.میبرای دانشجویان حقوق اندکی غیرملموس  هاآنتعاریف 

 

 کنندگان مالیتأمین ( گفتار پنجم

-توانند در مقیاس بزرگی سرمایهمیی کالنی دارند و این گروه، اشخاصی هستند که سرمایه اصوالً

-ی نقش حیاتی که در شکلگردد. این گروه را به واسطهنیز می هابانکدر این معنی شامل  2گذاری کنند.

تواند به حیات میاند و بیان گشته؛ هیچ شرکتی ننفعان اصلی ذکر کردهجزء ذی 3دهی اقتصاد دارند

                                                           
 . 1، ماده ی 23/3/1382. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو،   1، .ماده ی 15/7/1388. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، 1

2. http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/financier Retrieved august 14 2015  . 

3. Visser, Wayne, Dirk Matten, Manfred Pohl, and Nick Tolhurst. The a to Z of Corporate Social 

Responsibility. John Wiley & Sons, 2010, p.347 . 
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 .1همواره حامیان مالی خود را در وضعیت بهتری قرار دهد کهاینخویش ادامه دهد مگر 

 

 انکارطلب ( گفتار ششم

مستقیم  ی بایست اجرا شود و این رابطه یک رابطهشخصی است که تعهدی در مقابل او می کارطلب

ان شامل کارطلبباشد. اس این رابطه شرکت ملزم به ادای تکلیف و التزام خود میرأسب 2مالکیت است

های نفعان در قسمتبه عنوان ذی هاآن ترینمهمشوند که برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی می

و عرضه کنندگان کاال و خدمات به  هابانککنندگان مالی از قبیل  تأمینچون مستقل آورده شدند هم

توان باشند حتی میان شرکت میکارطلبچنین دارندگان برخی اوراق بهادار نیز گروهی از ، همشرکت

کت دانست. در اینجا مراد شر کارطلبکارکنان را به جهت حقوق ماهیانه و نیز دولت را به دلیل مالیات 

  معنای عام آن است به معنی شخصی که مال یا خدمتی باید به او داده و یا در مقابل وی انجام شود.

 

 نفعان بیرونیذی (مبحث دوم

 هاآنبر روی  نهایتاًیی هستند که عملیات و فعالیت شرکت هاگروهنفعان بیرونی آن دسته و ذی

باشد کمتر در معرض توجه بوده و لذا این تأثر به صورت بالواسطه نمی کهاینگذارد اما به جهت می تأثیر

کم کم با افت سوددهی مواجه گردد ورای  هاآنبه همین صورت نیر ممکن است شرکت از عدم توجه به 

 هاآننفعان و تأثرات طور ذاتی دارای آن هستند. این ضروریات دلیلی است تا این ذیحقوقی که ایشان به

 ی شش گفتار بررسی گردند.ط

 

                                                           
1. Clark, Gordon L, and Dariusz Wójcik. The Geography of Finance: Corporate Governance in the Global 

Marketplace, Oxford University Press, London, 2007, p.183 . 
نصراله، خلط نظری ناشی از خطا در واژه شناسی)بازشناسی و تطبیق نسبت میان سه مفهوم  فرد، ابراهیم، جعفری خسروآبادی،پور. عبدی 2

 . 96، ص 1، ش 1393، بهار و تابستان 11دین، تعهد و حق شخصی(، حقوق خصوصی، دوره 
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 جوامع( گفتار اول

از آن با عنوان  معموالًاند و نفع ذکر کردهکند را به عنوان ذیای که شرکت در آن فعالیت میجامعه

سازمان ی محیطی، هاسازمان کنند. جوامع را شامل همسایگان، جوامع محلی در مباحث مربوطه یاد می

 1اند.اند. برخی اتحادیه ها را هم به این موارد اضافه کردهمحلی دانسته یی توسعههاگروهنهاد و ی مردمها

 شود:ها به جهت اهمیت و ماهیت مربوط به طور مجزا آورده میاما دو مورد محیط و اتحادیه

-گروهی از اشخاص هستند که با محیط پیرامون خود ارتباط متقابل دارند و این ارتباط می هااین

خوب با جوامع در ابعاد  یرابطه 2های تجاری باشدم منابع و اطالعات و همکاریتواند شامل تقسی

میایشان دانش و اطالعات محلی ارزشمندی دارند که شرکت  کهچراگذارد می تأثیرمتفاوت بر شرکت 

احساس  هاآندست آورد، همچنین وقتی ها استفاده کرده و ابداعات و نوآوری بهتواند از آن در پروژه

اند، این حس، ارزشمندی تعارضات ومجادالت پیرامون شرکت را کاهش کنند که مورد توجه قرار گرفته

 .3سازدمیداده و شرکت را از بعد رقابتی نیز برتر 

شود که هر دو بخش برای تا به عنوان نمونه، دو مثال از دو بخش مختلف ذکر میرأسدر این 

بردن به اهمیت آن کافی است به راهبردها و حساس است و برای پیالعاده حیاتی و کشور ایران فوق

-گذاری های جدید کشور در سخنان مسئولین نگاهی افکنده شود. مثال اول شرکت نفتی شل میسیاست

بایست کرد. لذا از این باب میتا تالش میرأسباشد، شل به دنبال دستیابی  به منابع مداوم بود و در این 

کرد که خطری برایشان ندارد و ایمن است، شل از این معه محل فعالیت خویش را رفع میهای جانگرانی

و حمایت از مدارس و  هاآنهم فراتر رفت و در جهت بهبود رفاه جوامع محلی و تسهیل زندگی 

ن شود که اتفاقا ایها هم قدم برداشت تا جایی که امروزه از آن به عنوان غول نفتی نام برده میدانشگاه

رئیس دانشگاه ی دیگر سخنی است که نایبنمونه 4است. هاآنروزها هم نام این شرکت باز بر سر زب
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خواهد همچنان به میفرماید: اگر دانشگاه آکسفورد میدارد، پرفسور اندرو همیلتون آکسفورد بیان می

. به هر روی 1باشدعنوان دانشگاهی پیشرو در جهان باقی بماند نیازمند درک و حمایت از جامعه می

های خود را بر روی جوامع متمرکز ها باید اثرات فعالیتهای پادشاهی دو و سه، شرکتاس گزارشرأسب

 .2کنند و اوضاع وشرایط آن را در نظر داشته و ثبت نمایند

 

 حکومت (مگفتار دو

وارد روند تصمیم گیری حکومت دارای قدرت و مشروعیت است تا جایی که حتی گاهی اوقات 

ها با سالمت اقتصادی ارتباط مستقیم دارند از این رو و همچنین شرکت 3ندکمیمدیران شده و مشارکت 

و اشتغال، در امور میهمواره زیر نظر حکومت هستند و حکومت به دلیل عواید مالیاتی و مباحث استخدا

توسط حکومت  نیز آورالزام وی قانونی هاباشد. به هر روی چارچوبنفع میو تصمیمات شرکت ذی

و تأثر موجب  تأثیر. این  4شودنفع، از این مطالب واضح میاهمیت شرکت به این ذی گردد.معین می

 شود.نفع میقرارگیری حکومت در تعریف ذی

 

 محیط (گفتار سوم

قدرت محیط از . است 5ها و مردم درآمدهاصلی جهانی شرکت مسألهمحیط طبیعی به طور نوعی به 

ها حقی مشروع داشته شود محیط بر روی شرکتآید که موجب میو مقررات بر میعمومی فشارهای 
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های آینده اقدام گذاشته و ایشان باید در جهت حفظ محیط برای خود و نسل تأثیرباشد و لذا بر مدیریت 

بازاری شرکت هم  شان، بر روی ارزفراوان بر روی زندگی و رفاه انس تأثیرنفع مزبور عالوه بر . ذی1کنند

« ایزو»های مختلفی تحت عنوان محور بودن شرکت استانداردتای محیطرأسدر  2گذارد.اثر فراوان می

فعال  مسائل محیطو طرفداران محیط زیست نیز در زمینه  هاآنبینی شده است. همچنین  دپارتمپیش

 مستقیم دارد. ایبا سود و ارزش شرکت رابطه هاآنهستند و نظرات 

به همین  4اندو برخی نیز به طور مستقل آن را ذکر کرده 3اندبرخی محیط را ذیل جوامع آورده

به آن  مستقالًو برخی  5ی منافع ویژه)اجتماعی( را ذیل محیط آوردههاگروهصورت گروهی حکومت و 

 شود.صورت خالصه آورده مینفعان به ی منافع نیز همچون سایر ذیهاگروه. در ادامه 6اندپرداخته

 

 (ی منافع ویژه)اجتماعیهاگروه (گفتار چهارم

و از روندهای سیاسی برای  7هدویژه را با هم دنبال کرعمومی فعت گروهی از اشخاص که یک من

ها و در توانایی جذب توجه رسانه هاگروهای استفاده کنند، این باال بردن موقعیت خود در مسائل ویژه

در خصوص دارند. در نتیجه توانایی مدیران در پاسخ گویی به ایشان به افزایش مزایا برای شرکت ،نتیجه
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ترین این مؤثر. 1حیاتی دارد تأثیرهست در موفقیت شرکت  هاگروهکه مستعد حضور این  هاییموقعیت

بر  هاگروهان ارتباط دارند و در نهایت این گذارقانونیی هستند که با ماموران دولتی و هاآن هاگروه

اند تا در را ترغیب نموده هاگروهگذارند: با این وجود، تعداد زیادی از اشخاص این می تأثیرگذاران مقرره

 .2را جبران کنند هاآنهای ناعادالنه تالش نموده و جهت حذف رقابت

شاید بهترین و  .از این قبیل نامیدمیصنوف، سندیکا و اساها، توان اتحادیهرا می هاگروهبارز این  ینمونه

گویاترین تعریف همان تعاریف قانون کار باشد: سندیکا جمعیتی است که کارگران یا کارفرمایان مربوط 

ای و بهبود وضع مادی و توانند برای حفظ منافع حرفهبه یک حرفه و یا یک کارگاه و یا یک صنعت می

که بیان شد  طور همانو  4دارای شخصیت حقوقی هستند معموالًها . اتحادیه3هنداجتماعی خود تشکیل د

باشد. به همین جهت نیز اصناف هدف اصلی و ذاتی از تشکیل آن حمایت از منافع گروهی خاص می

  کنند.خود به تشکیل صنف مبادرت می 5مختلف به جهت حفظ حقوق و حیثیت شغلی

 

 

 هارسانه (مگفتار پنج

ها نیز جزئی از ثر شرکت، بی شک رسانهتأو  تأثیردانستن اشخاص تحت نفعتعریف ذی اسرأسب

نفعان را به بخشی که محیط ذی یاین تعریف، مجموعه کهآنشوند. چه نفعان شرکت محسوب میذی

. به هر روی فریمن اولین شخصی بود 6دهدندارند نیز بسط میمیدهند اما در آن سهشرکت را تشکیل می

نفع یاد از رسانه به عنوان ذی 1های بعدی ایشان،. اگرچه در نوشته7نفعان ذکر کردکه رسانه را به عنوان ذی
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اند به نفعان و اثرگذاران شدهتا قائل به تفکیک بین ذیرأسنشده است. دونالدسون وپرستون نیز در همین 

اما رسانه را اکثر   2قائل نیستندکت در شر میسهبرای آن دانند اما گونه ای که رسانه را اثرگذار می

خصوص گذارد بهبه طو عمده بر شرکت اثر می کهچراشناسند مینفع نویسندگان این زمینه به عنوان ذی

الخصوص در این علی-. فراتر از این اثر عمیق رسانه3توانایی آسیب رساندن به شرکت را نیز دارد کهاین

ها ها نقشی وافر در اعطای مشروعیت به شرکتاست که رسانهشدهبحث  -4های اجتماعیها رسانهماه

 هاآنهر یک از  تأثیراند و اند و برای آن انواعی قائل شدهبندی کرده. در این گروه رسانه ها را دسته5دارند

 باشد.که در اینجا چنین تفصیلی نیازمند نمی 6اندای مربوط بررسی کردهرا به گونه

 

 رقبا (گفتار ششم

-در اینجا مورد مداقه قرار می چهآناهمیت رقابت و مباحث پیرامون آن بر کسی پوشیده نیست. 

باشد تا تر مینفع محسوب نکردن رقبا از نظر برخی وجیهباشد. ذینفع بودن یا نبودن رقیبان میگیرد ذی

یی دیگر بیان شده و در جا 8خوانندنفعان را مضحک میو همکاران تعریف فریمن از ذی 7جایی که پست
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نفع یید ذیدلیلی در تأتواند می . با این وجود موارد ذیل1که رقبا همیشه به دنبال موفقیت شرکت نیستند

توانند رقبای فردای نفعان امروز و دیروز مینفعان؛ به این صورت که ذیتغییر عنوان ذی :2بودن رقبا باشد

کنند از طریق ها با رقابت کار میباشند؛ بسیاری از شرکتتوانند شرکای بعدی او باشند؛ رقبای پیشین می

-ها با رقبا همکاری دارند. برای مثال این موضوع درمیان شرکتشرکت .هاو یا البیهای تجاری اتحادیه

باشد؛ های نفتی به وضوح قابل مشاهده است؛ حذف و یا مرزگذاری میان رقبا غیرواقعی و غیراخالقی می

ها نفعان در میان خود با یکدیگر ارتباط دارند. هرچند این ارتباططرفه نیست و ذیروابط همیشه دو 

دارد  تأثیرشود که موضوع قسمت بعدی است اما از این جهت نیز گاهی موجب ایجاد تعارض منافع می

رقبا و نفعان اولیه با رقبا ارتباط دارند و به این صورت ارتباطی غیرمستقیم میان که برای مثال گاهی ذی

 شود.شرکت برقرار می

 

 نفعانمبانی تئوری ذی: فصل چهارم

است. در این میان اکثراً مبانی را به سه قسمت تقسیم نفعان مبانی مختلفی بیان شدهبرای تئوری ذی

ی همچون تولید ی دیگرهانانیز بنیو گاهی  3سه بنیان اقتصادی، حقوقی و اخالقی را برشمرده اند کرده و

اند. در های اقتصادی تئوری گنجاندهکه این مورد را قریب به اتفاق نویسندگان در ذیل استدالل 4ذکر شده

 گردد.نفعان بیان شده ذکر میبرای تئوری ذی که نااین قسمت این سه بنی
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 حقوقی هایها و بنیاناستدالل (مبحث اول

قوانین و نهادهای حقوقی بر شخص یا اشخاص درگیر در آن  تأثیر بازگشت اصل اولیه در حقوق

باشد. این اصل در حقوق قراردادها اصل نسبی باشد و لذا تصمیم هر شخص نسبت به خودش میمی

باشد. این است که خود مبتنی بر اصل اولی و عقلی آزادی و استقالل فردی میبودن قراردادها نام گرفته

لها ما کسبت و لکم ما کسبتم در قرآن کریم آمده است  کهچنانبنیادین بوده اصل در فقه نیز جزء موارد 

 )امامی، کاتوزیان(،

سته است که هم از بعد سلبی و هم از بعد ثبوتی ثالثان مورد توجه قرار بگیرند. بعد سلبی یعنی بای

گاه  کهآناز بعد ثبوتی به معنای . که در اصل نسبی قراردادها بود چهآنتجاوز نشود، شبیه  هاآنبه حقوق 

در مواردی بیشتر  هاایننیاز است به حقوق ایشان توجه گشته و ثالث نیز در نظر آید. بی شک هر دوی 

 کهچناننیاز بوده و در مواردی نیز کمتر و همچنین هریک از این دو استثنائاتی نیز خواهند داشت 

ی فراوانی گشته است. با این اوصاف بازنگری در اولیهضرورت های اجتماعی مانع از مطلق ماندن اصول 

ی، تصمیمات قضایی، روابط قراردادی و گذارقانونحقوق اشخاص ثالث و توجه به حقوق ایشان در 

است. برای مثال در تا شدهرأسهایی در این . البته در قوانین مختلف تالش1آیدالمللی اکیداً الزم میبین

حقوقی -مالی هایکننده و قوانین پیرامون محیط زیست و دریا و نیز در نظامقوانین حمایت از مصرف

مختلف که برای نمونه مسئولیت تولیدکنندگان کاالهای معیوب مطلق فرض شده است اما این مسئولیت 

 نشده است. مواجهمطلق در نظام حقوقی ایران هنوز با پذیرش کامل 

اردادها، مسئولیت مدنی و مالکیت تفسیر شوند تا توانند از حقوق قراصول حقوقی متفاوتی می

. پیرامون قسمت حقوق قراردادها و مسئولیت مدنی 2نفعان را تقویت کنندهای حقوقی تئوری ذیپایه
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توضیحی مختصر داده شد و پیرامون اصول مأخوذ از حقوق مالکیت به رسم پیروی از نویسندگان این 

 شود. اقتصادی بحث میی اخالقی و هانازمینه در قسمت بنی

نفعان را حمایت از ذی هاسازمان شود رویکرد دیگر در این زمینه بدین صورت است که گفته می

 ، ین موضوع به آن ارجاع شدهی که در ابیشترین پرونده ا بینند.به عنوان تنها راه اطاعت از قانون می

برای  ریزیدر آن هنری فورد در حال برنامهباشد که می 1ی برادران داگ علیه شرکت فورد موتورپرونده

ان، از دارسهامبرادران داگ به عنوان  اماهای تجاری روزمره شرکت بود بازگشت سود شرکت به فعالیت

 . این حکم 2حکم داد هاآندادگاه درخواست تقسیم سود خود را نمودند و در نهایت دادگاه به نفع 

-فی. هرچند نفعان باید مورد توجه باشندان به عنوان ذیدارسهام أقلالتواند این نکته را ثابت کند که می

ان به هر روی خود مالکین واقعی شرکت دارسهامکند چراکه نفعان کمکی نمینفسه در اثبات توجه به ذی

 کهاین. چه باشدمینفعان راهگشا از ذیمیی مهستهان اقلیت به عنوان ددارسهامهستند، اما در توجه به 

گیری توان برای تصمیممیو این مقدار سهام را ن3انددرصد از سهام این شرکت را داشته 10 برادران داگ

 نماید.میهای بزرگ قابل توجه ها فراوان دانست هرچند همین مقدار هم در شرکت

دادگاه توان دید که فارغ از بحث دعوای مشتق  البته این مطلب را به نوعی در حقوق ایران نیز می

عمومی متوقف بر تصویب سود توسط مجمع  ابتدائاًمیدستور به تقسیم سود داد اگرچه صدور چنین حک

ها به پرداخت سود مصوب مجمع در این بحث تحت عنوان الزام شرکت .(یقانون الیحه 90 یمادهاست)

توان میکه مارین و ویک نیز بیان داشته اند از این پرونده ن طور همانحقوق ایران بحث شده است اما 

ی بیان حتی پرونده کهچنان. 4و اخالقی الزام به انتخاب دارند نتیجه گرفت که مدیران میان مباحث قانونی
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ان و عدم دارسهامبرخالف نظر بلر، اکثراً به جهت تقویت نظر توجه به  اساساًداشته شده در حقوق آمریکا 

در ابتدای بحث بیان شد و فریمن نیز  کهچنانشک است. البته بینفعان به کار گرفته شدهاولویت دیگر ذی

یی است که هاگروههای حقوقی، اعطای حق و حقوقی به ی چنین تغییراتی در سیستمدارد نتیجهبیان می

. در ارتباط با 1وجهی داشته استادعایی را پیرامون بنگاه دارند و حقوق نیز در این زمینه پیشرفت قابل ت

 گردد.نفعان در ادامه بیشتر بحث میراهکارهای حقوقی حمایت ذی

 

 ی اقتصادیهانبنیا (مبحث دوم

این تصمیمات به  نهایتاًکند گیری کرده و حرکت مینفعان تصمیمتای منافع ذیرأسشرکتی که در 

هر  کهاینتوان دالیل متفاوتی را ذکر کرد اما خالصه بود. برای این نکته می نفع خود شرکت خواهد

ی دیگر دستیابی هاراهی ها یا به وسیلهشرکتی به دنبال منافع خویش است، حال یا از طریق کاهش هزینه

ی تصمیمات نفعان به وسیلهمدت ممکن است شرکت با نادیده گرفتن ذیبه مزایای رقابتی. البته در کوتاه

نفع یابد؛ اما این شرکت در نهایت مجبور خواهد شد برای حفظ ثبات و پیشبرد خود،  هاآنرسان به آسیب

روندهای میهای الزاشود که از هزینهنفعان موجب میایشان را نیز در نظر آرد. بعالوه توجه به ذی

شود اما متعارض جلوگیری شود، روندهایی که گاه موجب یک تصمیم و گاه موجب تصمیم دیگری می

 نگری چنین تعارضاتی پیش نخواهد آمد.ی جامعیت همه جانبهنفعان به واسطهتئوری ذی در

بایست را توسعه داده تا توضیح دهد که منابع شرکت می 2ی تولید گروهیمسألهتا رأسبلر در این 

گذاری کرده و که واقعاً در شرکت سرمایه هاآنی در جهت اهداف شرکت به کار گرفته شده و هدف همه

یی ی این نکته است که کار گروهی کاراحاو میی تولید تیمسأله. 3در خطر قرار دارند حمایت شود

بیشتری از کار فردی دارد اما ممکن است اعضای تیم کوتاهی کرده و از انجام آن طفره بروند. لذا بلر بیان 
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ی حمایت تواند بوسیلهاین کارگریزی می هایاند و هزینهگذاری کردهنفعان در شرکت سرمایهدارد ذیمی

نفعان ابزاری، ترکیبی از اقتصاد و ی تئوری ذی. جونز در مقاله1ان به حداقل برسدنفعذیی اهداف همه

-های نمایندگی و هزینههای بالقوه یعنی هزینهتولید تیمی، دو منبع هزینه مسألهاخالق، عالوه بر اشاره به 

 2کند.مین اضافه های معامالت را نیز بر آ

هایی است که یک نفر به عنوان اصیل انجام کاری را به تئوری نمایندگی در رابطه با موقعیت

آید: اول تعارض به وجود می مسألهکند. در این موقعیت دو شخص دیگر به عنوان نماینده تفویض می

نفعان در این تئوری ذی اهداف نماینده و اصیل و دوم تمایالت متفاوت طرفین برای پذیرش ریسک که

ی معامالت بیان شد تئوری هزینه قبالًکه  طور همان .3باشدبرای تطبیق نماینده و اصیل می راهی حالت،

پیرامون سازماندهی کردن قراردادها از لحاظ درونی در روند سلسله مراتبی و از لحاظ بیرونی)داخل 

گردد که با انتخاب یکی از دو بعد مذکور نسبت به دیگر اشکال باشد. در این تئوری پیشنهاد میبازار( می

تواند به کاهش نفعان میها کمتر خواهد بود، و اتخاذ تئوری ذیی معین هزینهمسألهقراردادی در یک 

کننده( کمک ی سلسله مراتبی)برای مثال ادغام تولیدکننده و مصرفی معامالت از طریق استفادههزینه

جونز  کهاینتوان نادیده گرفت. نهایت هایی دارد که نمیسلسله مراتب هم خود هزینهکند، هرچند که 

ی معامالت و تئوری ها در مسائل تولید گروهی، هزینهطلبیکند که چگونه به طور معمول فرصتبیان می

ش این نفعان را برای کاهیی تبدیل شوند. لذا باید تئوری ذیتواند به خطری برای کارانمایندگی می
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آنو برخی نیز آن را جزء بنی 1اندبرخی حقوق مالکیت را به عنوان بنیان اقتصادی تئوری بیان کرده

شود، دراین جا به دلیل اهمیت بحث مالکیت و دانند که در قسمت بعد گفته میی اخالقی تئوری میها

-ی حقوق مالکیت و تئوری ذیدر قسمتی مجزا رابطه خصوص در فقه و حقوق ایرانتوجه ویژه به آن به

 شود.نفعان به بحث گرفته می

 

 ی اخالقیهانابنی (مبحث سوم

پذیرد. در بنیان اخالقی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند و شرکت این تعهد اخالقی را میذی

شرکت و کسب منفعت نفعان به این دلیل که موجب پیشرفت اقتصادی برخالف بنیان اقتصادی نظر ذی

ارزشمند بوده و  ذاتاًنفعان هستند که گردند دارای ارزش نیستند بلکه در این جا خود ذیبرای مالکان می

 بایست مورد توجه قرار گیرند.لذا می

-نفعان شرکت به جمع بندی مطالب پیشین پیرامون تئوری میدونالدسون و پرستون در تئوری ذی

های هنجاری را در کنند. ایشان تحلیلمت هنجاری، توصیفی و ابزاری بحث میپردازند و آن را در سه قس

. دالیل تحلیل 2دانندهای ابزاری و توصیفی میها و تحلیلمرکز تحلیل قرار داده و آن را مهم تر از استفاده

. فریمن و ی اخالقی تئوری به کار گرفته شودهاآنتواند به عنوان دالیلی برای بنیهای هنجاری مذکور می

-کنند که این تئوری و تئوری ذیاستدالل می 3ی معامالت ویلیامسونگیری از رویکرد هزینهایوان با بهره

گفته جونز آن را در به طور پیش کهآن. حال 4آورندتا بوده و آن را در ذیل مبانی اخالقی میرأسنفعان هم

نفعان ی ذیدارد که همهبه منزله قرارداد بیان میکند. تحلیل ایشان از بنگاه ذیل مبانی اقتصادی بحث می

خاص در دارایی دارند حق شرکت در معامله داشته و الیق داشتن قراردادی شفاف میکه سها هاآنبه ویژه 
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نمایند و کنندگان و مالکان رهبری میها، عرضههستند، مدیران قراردادها را میان کارکنان، مشتریان، اتحادیه

ی دیگر هاگروهستدهای خاص سرمایه شرکت کنند که بر وتوانند در دادمی هاگروهچون هریک از این 

 .1اتخاذ و ایجاد گردد هاآنهای حل تعارض و حمایت از گذار است لذا باید شیوهاثر

پس بیان نفعان است. در این زمینه فیلیهای اخالقی اصل شفافیت ذیمنابعی دیگر برای استدالل

پذیرد که مزایایی را از مشارکت ما و ورابط دو یا چند طرفه داشته باشد، دارد که هر زمان شرکت میمی

 .2کندیک شفافیت برای خود ایجاد می

محدود به این موارد نیز  کهآنباشند حال مبانی که در اینجا ذکر شد جزء پرکاربردترین مبانی می

نیست. برای مثال تئوری قراردادهای اجتماعی مشترک، دکترین قراردادهای شفاف، خطر و نیز کانت 

ی دیگری است که هم جزء دالیل گرایی از دیگر مبانی هستند هم چنین حقوق مالکیت به عنوان ریشه

 باشد.اخالقی و هم اقتصادی می

 

 نفعانلکیت و تئوری ذیی حقوق مارابطه (مبحث چهارم

. و مالکیت 3قولی یک اعتبار عقالیی استای است اعتباری بین مال و شخص و بهمالکیت رابطه

اشتراکی و تساوی افراد نسبت به منابع و اموال جامعه مطابق اصل است و نیازی به توجیه ندارد. در فقه و 

. البته این 4اولیه تساوی و اشتراک استحقوق ما هم جز در مواردی که راجحی در بین باشد اصل 

باشد متفاوت است. مالکیت مشترک با مالکیت مشاع که به معنی شراکت مالکین متعدد در شیء واحد می

شوند اما در مالکیت مشترک، برای به عبارت دیگر در اشاعه چند نفر به طور بالفعل مالک یک شیء می

ض شده است. یعنی در اشتراک سخن از یک حق مشترک است تمام ابنای بشر مالکیت به طور بالقوه فر
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. لذا مالکیت فردی نیاز به توجیه دارد و معتبرترین و شریف ترین مبانی ارائه شده 1و نه مالکیت حقوقی

ی کار است ی بشر و ادیان الهی از جمله مسیحیت و اسالم نظریهبرای مالکیت در طول تاریخ اندیشه

 .2توانند مالی را به مالکیت فردی خود درآورندمیکار و تالش در صورت  هاآنیعنی انس

توصیفی مالکینی که مالی را به  حال که مبنای مالکیت فردی بیان گشت باید بررسی کرد که با چه

لکیت درآورده اند و با هدف کسب سود به اشاعه آن پرداخته و شخصیت حقوقی شرکت را به وجود م

ان در هنگام تشکیل دارسهام شکبی نفعان شرکت را نیز مد نظر داشته باشند.بایست ذیاند میآورده

گذشته  اما بعید است که از نظرشاناند هداکثر سود توجه داشتیافتن به حدست به شرکت و پیوستن به آن،

 شود. این همان استداللی است کهباید در جهت حمایت سایرین نیز به کار گرفته هاآنباشد که ثروت 

در دیدگاه  کهآنکردند حال ان را توجیه میدارسهامپردازان پیشین با تمرکز بر روی آن تسلط منافع نظریه

 .3شودنفعان نتیجه گرفته میمؤخر نیز دقیقاً با تأکید بر همین مفهوم مالکیت تئوری ذی

دونالدسون و پرستون ی نفعان ابتدا در مقایسهاستفاده از حقوق مالکیت به عنوان مبانی تئوری ذی

حقوق مالکیت و حقوق  کهاینمسلم است  چهآن. 5و سپس در مقاالتی مجزا واکاوی گردید 4بحث گشت

دارد: ممکن است از شخصی که مالک زمین است نیز بیان میکوز  کهچنان 6ناشی از آن مطلق نیست

باشد و حق وی مالک است حق اعمال تعداد مشخصی از اقدامات می چهآنصحبت کنیم اما در حقیقت 

وی نامحدود نیست برای مثال او ممکن است در ساخت و ساز و کشت انواع خاصی از محصوالت 
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گوید حق مالکیت، آزادی و . فیشر می2های حقوقی صادق استو این مطلب در تمام نظام 1محدود باشد

های قانونی و عرفی( لذت بردن از منافع ثروت است و حمایت اس ضمانت اجراها ورأسی)باجازه

باشد، لذا حق مالکیت شیء نبوده ای از روابط اجتماعی میرویدادها و چیزهای فیزیکی نیست و فشرده

ی بین دارد که حق مالکیت رابطه. پژوویچ نیز با همین تأکید بیان می3ی انسان با شیء استبلکه رابطه

ست که حقوق بشر را از حقوق مالکیت مجزا کنیم لذا حقوق مالکیت نامحدود اشخاص است و خطا

 40ها در حقوق ایران)اصل . این محدودیت4باشد و جدایی حقوق مالکیت از حقوق بشر اشتباه استنمی

 .5شودنیز به کرات و وضوح دیده میمیقانون مدنی( و فقه اسال 132ی یمادهقانون اساسی و 

خود منافع گفته شده و برقراری ارتباط بین حقوق مالکیت و حقوق بشر خود بههای محدودیت

که افراد دیگر باید مورد توجه  مسألهکند. البته همچنان این ی حقوق مالکیت میدیگران را وارد صحنه

تای رأسماند و حتی آوردن اشخاصی غیرمالک تحت مفهوم مالکیت، دلیلی در باشند، نامشخص باقی می

 کهاینی واضح ای وجود دارد نیست اما نکتهی ویژههاگروهاختصاص مسئولیت مدیریتی برای  کهاین

اس آن ادعا رأسکند که بوق مالکیت خصوصی حقوق نامحدود مالکان را تجویز نمیبمفهوم موجود و مس

 .6شود مسئولیت مدیران تنها عمل نمودن به عنوان نمایندگان مالکان سهام است

اینجا همان قیاس استاد کاتوزیان در بحث اثبات از تئوری رکن بودن مدیران بسیار قابل شاید در 

شوند، به همان اعتبار و ی شخص حقوقی نامیده میفرمایند: اگر مدیران گاه نمایندهتوجه باشد. ایشان می

ی ه ارادهشود، اعضای مجلس نمایندگان مردم هستند؛ در حالی کگفته میعمومی معناست که در حقوق 
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شود ولی ی انتخابیه خود وارد مجلس میبه عبارتی هر نماینده از حوزه1استعمومی ی آنان مظهر اراده

 . 2طرف مقابل او تمام مردم کشور هستند

های کلیدی که مدنظر باشد که این مبانی با توجه به ویژگیحقوق مالکیت خود نیز دارای مبانی می

 کهاینقرار دارند و  3تر عدالت توزیعیی اصول اساسیبر پایه هاآنولی  باشددهند متفاوت میقرار می

. عدالت 4یک تئوری بتواند فارغ از مباحث عدالت توزیعی به نحو جهانی قابل اعمال باشد رد شده است

توزیعی نیز دارای معانی گوناگون و اقسام متفاوتی در متون مختلف آمده است اما به طور خالصه باید آن 

 .5ها دانستاس شایستگیرأسرا تقسیم ثروت ب

ها که مالکیت ی پیچیده از حقوق و مسئولیتهای مجموعهیک اصل بتواند بر تمام جنبه کهاینالبته 

های پلورالیستی است رسد. لذا تمایل به سمت تئوریدهند اعمال شود بسیار بعید به نظر میرا تشکیل می

اساس یک نقش را بازی کند. لذا اگر تئوری پلورالیستی حقوق دهد بیش از یک اصل که اجازه می

ی گردد چراکه همهنفعان واضح میمالکیت پذیرفته شود؛ ارتباط میان حقوق مالکیت و تئوری ذی

نفعان شرکت نیز وجود دارد. با های کالسیک عدالت توزیعی در میان ذیهای موجود در تئوریمشخصه

هایی های عدالت توزیعی بر روی ویژگیگردد؛ تفاوت در میان ئئوریر میی زیر مثالی ذکآوردن مقدمه

تری مد نظر دارند از جمله توانایی، نیاز، تالش و توافق که این ها به طور پررنگاست که این تئوری

ها برای تعیین توزیع شفاف درآمد و ثروت هستند. حال نفع کارکنان پرسابقه ترین شاخصموارد مناسب

که در میی تالش است نقش مرداند بر پایهتای ایجاد و حفظ عملیات تجاری موفق تالش کردهرأسکه در 

نفعان یک باشد. البته این نکات به ذیبه هوای پاک می هاآنی نیاز کنند بر پایهی اطراف زندگی میجامعه

دگر مفاهیم اساسی حقوق مالکیت، تواند مشابه نکات ایجاهایی میدهد ولی چنین ویژگینفع قانونی نمی

                                                           
 . 57، ص 1366، انتشارات بهنشر، 1، چ 2قراردادها، جکاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی. 1

 . 133، ص8، ش 1385فقهی، مجله حقوق اسالمی)فقه و حقوق سابق(،  -حبیب نژاد، سید احمد، ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسالمی. 2

3. Distributive justice 

4. Donaldson, Thomas, and Lee E Preston. "The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, 

and Implications." Academy of management Review 20, no. 1 (1995), p.84 . 
 . 124-123، صص 1364قدیری اصل، باقر ، سیر اندیشه اقتصادی، تهران : نشر دانشگاه تهران، . 5
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ی متفاوت یک نفع اخالقی بدهد، لذا اصول هنجاری که در ذیل تئوری پلورالیستی رایج حقوق هاگروه به

 .1آوردنفعان فراهم مییی را نیز برای تئوری ذیهاآنها و بنیآید پایهمالکیت می

نفعان قابل توصیف است و بدین زش ذیاند که منافع مالکیت به عنوان اردر ادامه برخی بیان داشته

استدالل این بخش با تحلیلی از آغاز  ی. خاتمه2قائل شدند هاآنصورت ارج و قرب بیشتری را برای 

کنندگان در تشکیل که در ابتدای این قسمت گفته شد، مشارکت طور همانگردد. تشکیل شرکت بیان می

لذا اگر  اندیشندمیآوردن حداکثر سود خود و دستشرکت اگر به دیگران فکر نکنند بی شک به خود 

شود کنندگان اختصاص داده میهدف حداکثرسازی ارزش اقتصادی کلی است و این ارزش به مشارکت

ی بازیگر در تولید و توزیع هاگروهنفعان حقوق مالکیت نیاز است تا نقش هر یک از در نتیجه تئوری ذی

 .3ارزش اقتصادی را شناسایی نماید
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 م:بخش سو

 تعارض منافع و راهکارهای حل آن
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 مقدمه و تشریح بخش

در یک بازار تمام عوامل به دنبال نفع خویش هستند حال این بازیگران حتی اگر نهاد شرکت را نیز 

که  کنند و باز به دنبال منفعت بیشتر هستند چه بساانتخاب کنند این هدف درونی خویش را فراموش نمی

-ی موجب ایجاد تعارض منافع ذیخواهباشد. این نفعتغییر رویکرد نیز خود به همین دلیل میحتی این 

باشد اما پیش از ورود به بحث تعارض منافع، رویکردی که شود که موضوع مطالب این فصل مینفعان می

نمایندگی  یمسألهگردد. این موضوع، همان ای دارد بیان میبا این بحث اختالط و ارتباط به هم پیوسته

باشد. حداقل این ارتباط این است که نویسندگان حقوقی و اقتصادی در تقسیم بندی و به بحث می

اند لذا در جسته ی مختلف مددهاگروهی تعارض منافع از همین ارتباطات نمایندگی میان مسألهکشیدن 

دا بحثی کوتاه از نمایندگی به میان ی شروع به تشریح و توضیح تعارض منافع، ابتاینجا به عنوان مقدمه

 گردد.ی مختلف بیان میهاگروهاس تقسیمات انجام شده تعارض منافع میان رأسآید سپس بمی

 

 نمایندگی: فصل مقدماتی

های مختلف از جمله اقتصاد، مدیریت و حقوق بارها از نمایندگی سخن رفته است. در در رشته

دانان و اند اما اقتصادهای دیگر بهره جستهمدیریت، بیشتر از تعاریف رشته یها علمای رشتهاین حوزه

چنین از نمایندگی تعاریف و تقسیمات گوناگونی به میان دانان تعاریف خاص خود را دارند. همحقوق

-دانان ایرانی نمایندگی قانونی، قراردادی و قضایی میآمده است که آشناترین تقسیم آن برای ذهن حقوق

کند همان تقسیم به دو تعریف ی آن کمک میکه به پیشبرد بحث و ادامه می. اما در اینجا آن تقسی1باشد

 آید.باشد که در ادامه مینمایندگی از بعد حقوقی و اقتصادی می
                                                           

قراردادهای نمایندگی بین المللی با تأکید بر . برای آشنایی بیشتر و توضیحات کامل پیرامون نمایندگی ر.ک. حسینی، احمد، قانون قابل اعمال بر 1

 . )این موضوع توسط استاد بزرگوار1394کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی، تهران، حقوق ایران، انگلستان و اسناد بین المللی، پایان نامه 

 جناب آقای دکتر محمود باقری پیشنهاد و با راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر ابوطالب کوشا به سامان رسیده است(. و باقری، محمود،

 . 1370تهران، تهران، نمایندگی تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 
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-ایرانی تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است و نسبت به نظریه گذارقانوننمایندگی از بعد حقوقی: 

نمایندگی ساکت است و تنها در مواردی به ذکر مصادیقی از نمایندگی به تقلید از فقه امامیه و ی کلی 

اند برای . اما نویسندگان حقوقی از نمایندگی تعاریفی ارائه داده1قانون مدنی فرانسه قناعت کرده است

ماینده و اصیل که به ای است حقوقی بین ندارد: نمایندگی رابطهمثال یکی از نویسندگان چنین بیان می

تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور موجب آن نماینده می

 .2شودگیر اصیل میمستقیم دامن

ی نمایندگی در هر زمانی صادق است که نمایندگی از بعد اقتصادی: از نظر علمای اقتصاد رابطه

شود به اعمال فرد دیگری که به اصطالح وکیل عنه نامیده میل یا منوبرفاه یک طرف که اصطالحاً اصی

یا نماینده نام دارد، بستگی داشته باشد. در هر حال، در هر جا که یک طرف به نمایندگی از دیگری 

اجرای تعهداتی را بر عهده داشته باشد به علت اطالعات بیشتری که نسبت به اصیل دارد مشکالت و 

. البته تمام مسائل تعارض منافع ناشی 3آوردکند که تعارض منافع را به وجود میی بروز میمسائل نمایندگ

از آن و آن هم تعارضاتی که میان طبقات خاصی از میاز مشکالت نمایندگی نیست بلکه بخش اعظ

برخی از موارد تعارض منافع در اثر ریسک پذیری عامالن و تصمیم  کهچنانشود ها حاصل مینمایندگی

باشد که هر یک تا چه حد قدرت پذیرش ریسک را داشته باشند از این موارد در مباحث بعدی گیران می

 آید.به فراخور عنوان به تفصیل می

فهوم لغوی کلمه که دیده شد تعریف اقتصاددانان از نمایندگی که بیشتر با تأکید بر م طور همان

تواند بروز کند که میباشد بسیار وسیع بوده و لذا روابط فراوانی را وارد موضوع نمایندگی میمی

تواند نمایندگی به مفهوم اقتصادی می میمشکالت ناشی از آن باشد از این رو یک قرارداد عادی استخدا

مستخدم یعنی اجرای صحیح اصول محوله  کلمه باشد زیرا رفاه مادی کارفرما در آن رابطه بستگی به عمل
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 .نهایی 

 . 113، ص1383. قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قراردادها و تعهدات، چاپ اول، انتشارات دادگستر، تهران، 2
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دارد. همین طور مؤسسه مالی را در نظر بگیرید که به منظور اجرای پروژه اقتصادی سنگین، مبادرت به 

نماید، این رابطه از لحاظ حقوقی عقد قرض ولی از منظر اعطای تسهیالت به یک شرکت پیمانکار می

کننده مالی بستگی به اعمال و  تأمینسرنوشت رفاه  کهچراگی است دانان این رابطه نیز ماهیتاً نماینداقتصاد

تدابیر اتخاذی شرکت پیمانکار جهت موفقیت در اتمام پروژه و تسویه تسهیالت دریافتی دارد. بنابراین 

-طیف وسیعی از اعمال و روابط حقوقی که ماهیتاً وکالت نیستند و با عناوین دیگر حقوقی شناخته می

. با این 1گیرنداقتصادی داخل در عنوان نمایندگی یا وکالت در لسان اقتصادی قرار میشوند به لحاظ 

 شود.ی نمایندگی، بحث تعارض منافع پی گرفته میمسألهی ضروری در مورد مقدمه

 

 تعارض منافع: فصل اول

ان دارسهامی کارگزاری )نمایندگی( با محوریت مسألهتعارض منافع را نویسندگان با توجه به 

ان و دیگر دارسهاممیان  -2ان و مدیران دارسهاممیان  -1اند: )مالکان( به سه طبقه تقسیم بندی کرده

نفعان قرار ان اقلیت و اکثریت( اما اگر محوریت بحث ذیدارسهامان )میان دارسهاممیان خود  -3عامالن 

تعارضات  -2نفعان درون گروهی ذیتعارضات  -1داده شود باید تعارضات این گونه دسته بندی گردند: 

ان به دارسهامنفعان. در اینجا جهت آشنایی ذهن و حفظ روند معمول طبقه بندی با توجه به میان ذی

ان و مدیران، دارسهامگردد لذا ابتدا تعارضات منافع عنوان مالکان حفظ شده و سپس به آن اضافه می

تواند نفع )که مصداق بارز آن میع درون گروهی هر ذینفعان و در نهایت تعارض منافتعارض منافع ذی

 گیرد.ان اقلیت و اکثریت باشد( مورد بحث قرار میدارسهامتعارض منافع 

 مسألهنماید که در لسان نویسندگان این موضوعات، پیش از ورود به بحث، تأکید این نکته مفید می

ذهن بدان  چهآنگردد اما کارگزاری میو مشکل نمایندگی به طور کلی شامل هر سه طبقه مشکالت 

                                                           
 . 269. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها، ص1
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باشد که ان میدارسهامی نمایندگی میان مدیران و مسألهورزد همان گردد و بیشتر تبادر میرهنمون می

 باشد.های پیشین گفته شده، موضوع مبحث بعدی میهمان طور که در قسمت

 

 نفعی ذیهاگروهتعارض منافع میان  (مبحث اول

 ان و مدیران )بحران نمایندگی(دارسهامتعارض منافع میان  (گفتار اول

. سازمان 1کندی مدیران است و قانون، وظایف و اختیارات ایشان را تعیین میاداره شرکت بر عهده

به نام، به حساب و به جای  کهسازمان شود و اراده و تصمیم این مدیریت شرکت، رکن آن محسوب می

. در واقع دو عنوان گوناگون در مدیران وجود 2اراده و تصمیم شرکت است شود، تظاهرشرکت اتخاذ می

گیرد. به اعتبار شکست در سازمان مدیریت، مدیران رکن دارد که هر کدام به اعتباری مورد توجه قرار می

شوند که در مقام نمایندگی و یی تلقی میهاآنشرکت محسوب شده و به اعتبار شخصی، مدیران انس

ی رکن بودن نیز درست است که دیگر لذا با پذیرش نظریه 3گیرندهایی برای دیگران مییموالیت تصم

که  طور همانشود اما گیرد و تحلیل نمیماهیت مدیران در قالب حقوقی وکیل شرکت یا شرکا قرار نمی

ن باز تحلیل ها و وظایف مدیرا، به هر روی در تحلیل مسئولیت4اندصاحب نظران این رشته نیز بیان کرده

در اینجا نیز بیان شده، مدیران به اعتبار شخصی، نماینده  کهچنانآید همنماینده بودن به کمک می

آید. این اعتبار نماینده های مدیران نیز به میان میشوند و همین دو اعتبار در قالب مسئولیتمحسوب می

 مسألهی مختلف تئوری نمایندگی، هاآنکه در بی چهآنآورد و ی نمایندگی را به میان میمسألهبودن بحث 

 کند.نمایندگی و بحران نمایندگی نامیده شده بروز می

                                                           
 به بعد الیحه قانونی . 107. ر.ک. مواد  1

 . 92-93های تجاری، صتحلیلی از حقوق شرکت . عیسایی تفرشی، محمد، مباحثی2

 . 60-64صص، 1391م، شرکت سهامی انتشار، تهران، 2چ  ،2قراردادها، جقواعد عمومی. کاتوزیان، ناصر، 3

 . 260، ص1389م، میزان، تهران، زمستان 2های تجاری، چ . کاویانی، کوروش، حقوق شرکت4
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. 1بیان شد باید افزونی اطالعات نماینده دانست کهچنانی نمایندگی را مسألهی اصلی بروز جوهره

جهت تصمیم گیری دسترسی به اطالعات مهم شرکت و نیز اختیارات تفویضی مالکان بنگاه به مدیران 

های بروز رفتار فرصت طلبانه برای زمینه ترینمهمها و معامالت بنگاه اقتصادی از جمله پیرامون دارایی

ان است را دارسهامترین مشکل کارگزاری که همانا در رابطه میان مدیران و باشد که جدیمدیران بنگاه می

ای تضمین نماید که نماینده اصیل نتواند بدون هیچ هزینهشود که ها باعث میآورد. این زمینهبه وجود می

کند. نماینده نیز از طریق کاستن از کیفیت اجرای تعهداتش یا با همان گونه که مورد نظرش بوده عمل می

معناست نماید. این بدان انتقال دادن بخشی از منافع وعده داده شده به سوی خود، به نفع خویش عمل می

که وعده داده شده، کمتر خواهد شد یا مستقیماً یا  چهآنهدات نماینده در قبال اصیل از در نهایت تع که

هایی برای نظارت بدان سبب که اصیل برای حصول اطمینان از کیفیت عملکرد نماینده باید متحمل هزینه

اختیارات وی  تر باشد وبر رفتار نماینده شود. هرچه وظایف بر عهده گرفته شده از سوی کارگزار پیچیده

شود؛ این جدایی و فاصله غالباً های نظارت بیشتر میچون هزینههای نمایندگی همتر باشد هزینهوسیع

 منتج از توزیع گسترده و پراکنده سهام شرکت است. 

از بخش ناچیزی از  دارسهامبه صورت پراکنده و هر  میعا میان در شرکت سهادارسهاموقتی 

دید و اختیار وسیعی گیرد مدیریت با استفاده از فقدان نظارت، صالحمجموع سهام شرکت را در اختیار می

شود که چنین در این صورت این امر مقدور میکند، همبرای تعیین چگونگی تخصیص منابع پیدا می

بیان گشت افزونی اطالعات  کهچنان 2دهندمدیران دارایی شرکت را برای منافع خود تخصیص می

بیان  19323باشد آن چه که برله و مینز در سال ی شرکت مینمایندگان ناشی از جدایی مدیریت و سرمایه

                                                           
1. Kraakman, Reinier, Paul Davies, Henry Hansmann, Gerard Hertig, Klaus J Hopt, Hideki Kanda, and Edward 

B Rock. "The Anatomy of Corporate Law." A comparative and functional approach. Oxford University Press 
(2004), P .21 . 

 . 108-110ص. باقری، محمود، نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، 2

3. Berle, Adolf Augustus, and Gardiner Coit Means. The Modern Corporation and Private Property. 

Transaction publishers, 1991. 
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، 1رأس هاآن ترینمهمی آخر قرن بیستم به اوج خود در کتب و مقاالت رسید که کردند و در سه دهه

 باشد.می 3و فاما و مک لینک 2جنسن و مک لینگ

سهامها افزایش ثروت شرکت یهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیهدر تئوری

لیکن در عمل همواره این گونه نیست. این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع  4ان استدار

ش منفعت شخصی تمایل یبه افزا احتماالًخود مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند. مدیران 

شود که منافع کوتاه مدت دارند )به هایی میبر طرح هاآنی گذارسرمایهدارند این امر موجب تمرکز و 

ان دارسهامویژه اگر حقوق، مزایا و پاداش مدیران مرتبط با سود باشد( و توجهی به منافع بلند مدت 

تای افزایش رأسمنفعت طلب باشند که در  . حال اگر دو سوی رابطه افرادی سود جو و5نخواهند داشت

منافع خود عمل کنند دلیل کافی برای این عقیده وجود دارد که نماینده در جهت افزایش منافع اصیل به 

 .6کندنماید و در نتیجه مشکل نمایندگی بروز میبهترین شکل عمل نمی

کند به مدیر عامل( بروز میتای بحث حداکثرسازی، رویکرد خطر پذیری مدیران )از جمله ساردر 

انسانی خود  یمدیران نگران سرمایه کهآنان خواهان ریسک بیشتر هستند. حال گذارسرمایهاین معنی که 

-هایی همدار ریسک کمتری هستند. مشکل نمایندگی و تعارض منافع را در سیستمطرف اصوالًهستند و 

تر بتوان دید یعنی در جایی که برخی ای واضحهچون حاکمیت شرکتی آلمانی شاید در این حالت به گون

ی مدیره، نمایندگی یک قشر خاص را بر عهده دارند برای مثال یکی از اعضا، نماینده هیأتاز اعضای 

-که شرکت تصمیم به افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید می میبانک باشد؛ در اینجا مثالً هنگا

                                                           
1. Ross, Stephen A. "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem." The American Economic 

Review  (1973): 134-39 . 

2. Jensen, Michael C, and William H Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and 

Ownership Structure." Journal of financial economics 3, no. 4 (1976): 305-60. 
3. Fama, Eugene F, and Michael C Jensen. "Separation of Ownership and Control." Journal of law and 

economics  (1983): 301-25. 

 . ر.ک. بخش اول .4

 . 10-11ص. حساس یگانه، یحیی، مبانی نظری حاکمیت شرکتی، ص 5

 . 109ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، ص. باقری، محمود، نقش حقوق شرکت 6
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در اینجا  کهچرادهد های دیگر است؛ تعارض منافع رخ میرقابت با بنگاهگیرد و در مقابل، بانک در حال 

 باشد.های اقتصادی این دو مطابق نمیسیاست

مدیره  هیأتحالت دیگر تعارض منافع وقتی است که عملکرد شرکت منفی و پایین است و رئیس 

ی بانک هم باید صادقانه ندهدهد در این جا نمایگزارش موفقیت آمیز بودن فعالیت شرکت را به بانک می

 .1صمیمانه کار کرده است را حفظ نماید هاآنبا اصیل خویش رفتار کند و هم منفعت مدیرانی که با 

ها را در ابتدا باید تمهیدات ی نمایندگی را دارد که این هزینهمشکل نمایندگی به دنبال خود هزینه

های پیرامون مسائل های آن دانست، پس از آن هزینهها و زمینهالزم در جهت عدم به وجود آمدن هزینه

آید؛ البته این تنها های پیگیری خسارات ناشی از مشکل نمایندگی به میان مینظارت و در نهایت هزینه

مدیران نیز برای اثبات صداقت و تالش  کهچراها را متحمل شوند بایست هزینهان نیستند که میدارسهام

هایی های ریسک شرکت و شفافیت مالی هزینهتای گزارشرأسخود و در نهایت حفظ شهرت خویش در 

توان شامل سه ی هیل و جونز میاس مقالهرأسهای نمایندگی را به طور کلی بکشند. هزینهرا بر دوش می

ی الزامات صورت گرفته از هزینه -2نده از سوی اصیل های کنترل و نظارت نمایهزینه -1دسته نمود: 

 .2و هرگونه زیان مازاد باقی مانده -3سوی نماینده 

های انجام شده، واضح است که با ایجاد شرکت و به خصوص نوع مدرن و حقیقی کلمه از بحث

و توانست  ها که بسیار هم مفید واقع گشتعام و تغییر و تحوالت حقوق شرکتمیهای سهایعنی شرکت

ی شرکت و در نهایت مشکل نمایندگی بوجود آمد که این مشکل نیز به رأسجای بازار را پر کند، دموک

های تولیدی نهاد بازار کمتر است های آن از هزینههای نمایندگی را دارد که گرچه هزینهدنبال خود هزینه

ی شرکت و نمایندگی صفر است هااما قابل چشم پوشی هم نیست به طوری که تنها حالتی که هزینه

                                                           
1. Cheffins, Brian R. "Company Law: Theory, Structure and Operation.", pp.106-107 . 

2. Hill, Charles WL, and Thomas M Jones. "Stakeholder-Agency Theory." Journal of management studies 29, 

no. 2 (1992): 131-54, p.132 . 
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دقیقاً جهت اصلی نوشتار حاضر در جهت عکس شرکت  کهآنباشد حال  1وقتی است که شرکت تک نفره

باشد. لذا چاره اندیشی در جهت حل ان میدارسهامعام با تعداد کثیر میهای سهاتک نفره یعنی شرکت

بسط جامعی از صاحب نظران و  های نمایندگی و به طور کلی تعارض منافع موجود خودهزینه

از مقاالت را به خود اختصاص داده است که بخشی از این میهای مختلف و حجم عظیاندیشمندان رشته

نفعان )بخش قبل( بیان گشت و بخشی دیگر از آن موضوع راهکارها در قسمت شرح و بسط تئوری ذی

 گردد.نفع بیان میذیی دیگر هاگروهفصول بعدی خواهد بود. در ادامه تعارض میان 

 

 نفعی ذیهاگروهتعارض منافع میان سایر  (گفتار دوم

نقش  هاآننفعان اولیه یا ثانویه بررسی کرد بنابر این اعتقاد که توان در میان ذیتعارض منافع را می

گرفته  نفعان این روند به کارتری در امور شرکت دارند. اما با توجه به رویکرد جامع تئوری ذیگسترده 

ی دیگر که یادآوری آن ضرورت دارد این است شود. نکتهها آورده میشود بلکه کلیات و برخی مثالنمی

مواجه هستیم که به  13از  2 2ان با دیگری بپردازیم با ترکیبنفعذیکه اگر در تعارض به بررسی تک تک 

 مسأله ترینمهمان به عنوان دارمسهاباشد که حال چون تعارض منافع مدیران و حالت می 78معنی بررسی 

نه نیاز است و نه ممکن؛ نیاز بررسی این حالت دیگر بررسی گردد که  77بایست بررسی شد می قبالً

احتمال دارد در عالم واقع رخ دهد و با ذکر کلیات  چهآنهایی است از نیست زیرا حاالت موجود مثال

-حائز اهمیت است حل تعارض است که در آن نیز می چهآنچنین را پیش بینی نمود و هم هاآنتوان می

که قرار است رخ  چهآنهای ارائه شده انجام داد، ممکن نیست چون بعید است بتوان تمام توان با مالک

                                                           
، پایان نامه کارشناسی ارشد، بررسی تطبیقی شرکت تک شریک در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان. برای اطالعات بیشتر ر.ک. جوهر، سعید،  1

 . 1392دانشگاه علوم قضایی، تهران، 

 

شئ اهمیت نداشته   r طوری که ترتیب در انتخابه بشئ  n شئ از r  های انتخابتعداد روشبه معنی  در حوزه ریاضیاتاست . ترکیب مفهومی2

و برای به دست  نامندمی n از r دهند و آن را انتخابنمایش می  ترکیب را با نمادهای  .باشد

 آوردن آن داریم: 
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ت را سنجید لذا در احتماالً دهد را پیش بینی نمود، بسیار محال است که بتوان آینده و مورد به مورد تمام 

 گردد.شدن ذهن تعدادی از حاالت و منابع ایجاد تعارض ذکر می یمادهدن بحث و آاینجا برای روشن ش

نفع، از جمله مدیران و کارکنان ی ذیهاگروهبنابر مفهوم اقتصادی نمایندگی، این مشکل میان سایر 

را  هاآنتوانند میزان تالش دانند و نمینیز قابل بوجود آمدن است. مدیران میزان بهره وری کارکنان را نمی

نگران  هاآنکامالً مشاهده کنند. طبیعی است که نسبت به سطح پایین بهره وری کارکنان و یا عدم تالش 

 .1شودباشند. به این مسائل، مشکالت مدیریت منابع انسانی نیز گفته می

د و علت تعارض این توانند تعارض منافع داشته باشنان هم میکارطلبان و دارسهامکارکنان با 

کنند است که هر دو گروه وابسته به کارکنان شرکت هستند و سخت کوشانه، با مهارت و صداقت کار می

باشد. کارکنان ممکن است برای خود نماینده از بعد اقتصادی می-ی اصیلکه این همان وجود رابطه

های بگیرند و یا سوء استفاده از اموال بنمایند و بدین وسیله هزینه را سادهراحت بگیرند و وظایف خود 

توانند بجای خوب بودن، بد ان تحمیل کنند. کارکنان به راحتی میکارطلبان و دارسهامنمایندگی را بر 

 .2باشند و کیفیت شرکت را پایین بیاورند

تواند وجود تکنولوژی های جدید میکارکنان، منبع دیگر تعارض  خواهینفعبه غیر از این خود 

تا شده، خواهان به کارگیری رأسدر اینجا منافع شان هم  که ناکارطلبان و دارسهامکاری باشد؛ 

تکنولوژی و افزایش سود و مزایا هستند؛ در حالی که کارکنان واهمه ی از دست دادن شغل خویش را 

ای موجب تعارض  مسألهآیا  کهاینخواهند داشت. فراموش نشود که در برخی حاالت، دست یازی به 

است که از آن به عنوان عدم نیاز و عدم  ایان نکتهاست و یا تعادل، چندان راحت نخواهد بود و این هم

ضرورت بررسی همه ی ترکیبات تعارض نام برده شد. برای مثال انتقال مالکیت شرکت )همانند ادغام( از 

که شخصیت جدید، در حالت میتواند ایجاد تعارض کند، به خصوص هنگامیجمله مواردی است که 

یروی کار باشد. حتی اگر چنین نباشد روبارویی با تیم بوجود آمده، خواهان افزایش بهره وری و کاهش ن

                                                           
1. Hopt, Klaus J. Comparative Corporate Governance: The State of the Art and Emerging Research. Oxford 

University Press, 1998, p.855 . 
2. Cheffins, Brian R. "Company Law: Theory, Structure and Operation.", p.92-93  . 
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مدیریتی و جوّ جدید چندان اطمینان بخش نخواهد بود. وقتی که شرکت پیشین با کاهش روبرو بوده و 

 .1تواند ایجاد تعادل کند میاکنون مدیریت جدید آن را احیا کند، 

ی نمایندگی  مسألهان است. در این جا کارطلبنمونه ی دیگری از تعارض منافع، میان مدیران و 

ان را با اقدامات خود از بین کارطلبتواند به این صورت بروز پیدا کند که مدیران مزیت اطالعاتی می

تواند میی نمایندگی  مسألهزیان وارد کنند. منبع دیگر تعارض منافع و ایجادگر  هاآنببرند و از این رو به 

ان دارسهام کهآنبه دنبال اقدامات محتاطانه تر مدیران هستند، حال  انکارطلبتحلیل ریسک باشد، 

ان از غرق شدن شرکت در بدهی است ولی کارطلبدهند؛ ترس میاقدامات مخاطره آمیز را نیز ترجیح 

در این حاالت رو به  احتماالًان خواهان ریسک و به دست آوردن سود بیشتر هستند، مدیران نیز دارسهام

 آورند.میان دارسهامسوی منفعت 

است که مشتری بخواهد کاالها را فوری و به محض تولید بفروشد که میحالت دیگر تعارض هنگا

زند. مشتری نیز ممکن است با همین مشکل میاین به نگرانی عرضه کننده از عدم سرمایه ی کافی، دامن 

ننده قبل از ارسال کاالها پولی را بخواهد. مورد دیگر تعارض میان این روبرو شود؛ یعنی وقتی که عرضه ک

است که کیفیت یا مبلغ کاال وابسته به میزان تالش عرضه کننده باشد، مشتری ممکن است میدو هنگا

شود می. البته تعارضات به این جا ختم ن2نگران این شود که آیا به اندازه کافی تالش کرده است یا خیر؟

تعارض منافع شرکت با محیط، جوامع و حکومت، نمونه های بارزی دارد که خود را در قوانین  کهچنان

محیط زیست ، مالیاتی و قوانین حمایتی دیگر نشان داده اند. از این تعارضات و راه حل های آن در ادامه 

 آید.میبیشتر سخن به میان 
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 نفعانتعارض منافع درون گروه ذی (مبحث دوم

ان، گریزی دارسهامنفع به جز قسمت ابتدا به تعارض منافع در درون سایر گروه های ذیدر این 

ی نمایندگی  مسألهبه عنوان یکی از سه  دارسهامشود؛ سپس به تعارض منافع میان گروه های میزده 

 شود.میمطرح پرداخته 

 

 نفعذیی هاگروهتعارض منافع در درون سایر  (گفتار اول

خواهی دانست. برای مثال یک نفعتوان ناشی از سلیقه های گوناگون و خودمیاین تعارض را 

های متفاوت را مورد پذیرش پسندد و مشتری دیگر محصولی با ویژگیمیمشتری نوعی از محصول را 

دهد. یا مثالً در یک جامعه برخی سازمان ها رویکردی خاص نسبت به شرکت و فعالیت های آن میقرار 

برخی مؤسسات برخورد متفاوت دیگری؛ و یا مثال کارمندی در شرکت مخالف تعیین حقوق و دارند و 

تر، این شیوه به دست آوردن منفعت بیشتر را برای خود وری است و کارمندی چابکاس بهرهرأسمزایا ب

 پسندد.می

 

 اندارسهامتعارض منافع میان  (گفتار دوم

ان اقلیت دارسهامان عمده )اکثریت یا کنترل کننده( و دارسهامیکی از مشکالت نمایندگی در میان 

اصیل نام برده شده که تأکید آن بر -ی نماینده مسألهدهد. هرچند در متون متعدد از آن با عنوان میرخ 

-اصیل می -از بعد مفهوم حقوقی یک تعارض منافع اصیل مسألهمفهوم اقتصادی نمایندگی است. اما این 

. اگرچه از 1اندن صورت آن را مورد بحث قرار دادهندگان نیز بدان اشاره کرده و به ایباشد که برخی نویس
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Theory Perspective." Academy of management review 25, no. 3 (2000): 650-69. Peng, M, and S Sauerwald. 
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Oxford: OUP  (2013). Su, Yiyi, Dean Xu, and Phillip H Phan. "Principal–Principal Conflict in the Governance of 
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ی نمایندگی  مسألهاست و معروف ترین بخش  دارسهامو  ی نمایندگی، متبادر رابطه ی میان مدیر مسأله

است و اکثر نوشته های این زمینه را به خود اختصاص داده است اما واقعیت این است که در حقوق ایران 

تر جلوه کرده است. تعارض منافع ان بیشتر مورد بحث واقع شده و مهمدارسهامی نمایندگی میان مسأله

 گردد. ادامه بیان میهای مختلف سرچشمه بگیرد که در تواند از منشأدر این گروه می

ی نمایندگی مدیران،  مسألهدر  کهچنانساختار مالکیت، نقش بسزایی در تعارض منافع دارد. 

ساختار مالکیت گسترده از منابع اصلی پیدایش آن بود، در مقابل ساختار مالکیت متمرکز موجب تعارض 

ان مکرراً از اموال شرکت با اطرافیان دارسهامگردد، اکثریت میان اقلیت و اکثریت دارسهاممنافع میان 

 .1گیرندمیان اقلیت را نادیده دارسهامنمایند و از این جهت حقوق میخویش معامله 

منشأ دیگر را باید وظایف اخالقی مدیران دانست؛ مدیران دو وظیفه ی، رفتار برابر و وفاداری 

به نفع  میوظیفه ی مستقی هاآنانجامد که یمان به این دارسهامدارند که وظیفه ی رفتار برابر در قبال 

ای شدید به حفظ منافع اکثریت به جای تمام به نفع شرکت، این وظیفه به گونه ان داشته باشند تادارسهام

توان از بعد قانونی نیز مورد بررسی قرار داد و به عبارتی می. این منشأ را 2انجامدمیان و یا اقلیت دارسهام

 ترین مسائل در جهت ایجاد تعارض مذکور نامید.یکی از اصلی 

 کهاینباشد. در نتیجه میالیحه، سهم شاخص مشارکت، مسئولیت و منافع  24ی  یمادهبه موجب 

مادهکنند، هم چنین به موجب میآورندگان آورده بیشتر با قبول تعهد زیادتر حق مشارکت مؤثرتری پیدا 

ان به تمکین نظر ابرازی دارندگان اکثریت سهام در مجامع دارسهامالیحه قانونی صریحاً رضایت  15ی  ی

باشد این مشروعیت اکثریت مشکالتی اداری بوجود میی شرکت رأساخذ شده که از لوازم دموکعمومی 

ای در انتخاب مدیران خواهند داشت و مدیران نیز خود را در قابل مالحظه تأثیر هاآن کهچرا، 3آوردمی
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زیرا ایشان با دارا بودن حق عزل و نصب مکرراً کنترل و نظارت خویش بر  1دانندمیقبال آنان مسئول 

 .2کنندمیمدیران را اعمال 

-مدیره هیأتمنشأ دیگر مشکالت و معضالت ریشه ای در بحث حمایت از حقوق اقلیت، ساختار 

نباید غافل بود که هنوز به عمومی باشد. البته از مسائلی همچون شیوه ی برگزاری مجامع می هارکتشی 

شود و یکی از مخالفان اصلی الکترونیکی و به روز برگزار شدن آن میو ناکارامد برگزار میصورت قدی

با وجود اصول شود می. این سرچشمه های تعارض موجب 3ان بزرگ هستنددارسهام ،در ایران الأقل

. از این رو 4ان اقلیت وجود داشته باشددارسهامبر و متساوی، باز هم احتمال نقص حقوق رفتارهای برا

شود. اما در مینماید که در قسمت بعدی بدان پرداخته میپرداختن به روش های حل تعارض ضروری 

گردد که اهمیت بحث میح این قسمت و به عنوان مقدمه سازی برای بخش بعدی مسائلی مطر یخاتمه

 کند.میرا به خصوص در حقوق ایران واضح 

در جهان رو به کاهش گراییده  2005ساختارهای متمرکز به عنوان منشأ تعارض منافع از سال 

را  هاشرکتچنان ساختارهای متمرکز قسمت اعظم ان در مقایسه با کشورهای دیگر هماست. اما در ایر

عام هنوز به معنی واقعی کلمه چندان میاین است که ساختار شرکت مدرن و سهادهند واقعیت میتشکیل 

رشد نکرده است. شاید به همین دلیل باشد که در ایران تا کنون نیاز جدی به بحث های تعارض منافع 

به هست به میزان خیلی ان هم که بسیار مبتالدارسهامی نمایندگی میان  مسألهاحساس نشده است. حتی 

گاه به این مشکل ارتباط داده شود آن ی الزام به تقسیم سود مسألهمورد توجه قرار گرفته است، اگر  اندک
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http://iccima.ir/fa/commission-18/item/59587-asl44-921015.html
http://iccima.ir/fa/commission-18/item/59587-asl44-921015.html
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ان اقلیت و اکثریت در حال تبدیل به دغدغه ی حقوق دانان دارسهامتوان گفت که بحث های میان می

 باشد.می هاشرکت

توان میی گذارقانونرسی روند پیرامون دارا بودن قدرت توسط اکثریت و مشروعیت آن نیز با بر

به تغییر پی برد. تا قبل از وضع الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  گذارقانونبه احساس نیاز 

ان در دست کسانی بود که صاحب اکثریت سهام شرکت بودند دارسهام، سرنوشت سرمایه اقلیت 1347

ی تأثیردر امور شرکت هیچ  دارسهام(. نه تنها اراده و تصمیمات اقلیت 1311قانون تجارت  72 یماده)

توانست از میان خود مدیری را به عضویت میهیچ وقت ن کهایننداشت بلکه اقلیت مذکور به علت 

کرد. مین پیدا هاآنمدیره و تصمیمات  هیأتمدیره تعیین و انتخاب کند؛ هیچ اطالعی از مذاکرات  هیأت

توانست تصمیمات یک اقلیت میبه عبارت دیگر اکثریت پنجاه درصد سهام به عالوه یک سهم به راحتی 

عادی از اثر بیاندازد و خنثی کند و مانع شود که عمومی پنجاه درصد سهام منهای یک سهم را در مجامع 

 هاآنمدیره راه پیدا کند و در مذاکرات مدیران و تصمیمات  هیأتحتی یک نفر مدیر از طرف اقلیت به 

ایجاد عدم رغبت در  اصوالًمبیّن یک نوع بی عدالتی است  کهاینشرکت نماید. این وضع عالوه بر 

میکرده و صاحبان سرمایه حاضر نمیی سهاهاشرکتی در گذارسرمایهصاحبان سرمایه ی کوچک برای 

م ناچیز در چنین مؤسساتی به کار اندازند و عنان و اختیار سرمایه ی خود شوند پول خویش را هر قدر ه

سیستم آراء  1347ان اکثریت بسپارند. این گونه بود که الیحه ی قانونی دارسهامرا از هر جهت به دست 

 .2را برگزید 1مجموع یا ادغامی

-این توجه در شاخص های اقتصادی می تأثیران اقلیت، دارسهاممورد دیگر در اهمیت توجه به 

شود. یکی از این میباشد. برای بررسی وضعیت اقتصادی کشورها شاخص های مختلفی به کار گرفته 

باشد. در بررسی روند کیفی این فضا، یکی از مؤلفه ها، میشاخص ها، کیفیت فضای کسب و کار 

فاکتور اصلی افشای اطالعات، میزان مسئولیت باشد که در این رابطه سه میان اقلیت دارسهامحمایت از 

                                                           
 . 1391خاص، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیالن، گیالن، داران اقلیت در شرکت های سهامیم. امینی، علی، حقوق و تکالیف سها1

 . 46، ص28، ش1351دار در شرکت های سهامی:بحثی در حقوق تجارت، حقوق مردم، تابستان -. امامی، مصطفی، آراء مجموع و اقلیت سهام2
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گیرد. البته ایران در این مؤلفه میان اقلیت مورد مداقه قرار دارسهاممدیران و سهولت طرح دعوی توسط 

 پایین است. تر طرح دعوی از سوی اقلیت بسیار و بخصوص فاکتور مهم

سوی بانک جهانی  در شاخص سهولت انجام تجارت که به صورت گزارش هایی هر ساله از

م 154به ترتیب  2014و  2015ان اقلیت در سال های دارسهامشود، رتبه ی ایران در حمایت از میمنتشر 

می. رتبه ی پایین ایران به وضوح، بسیاری از نکات را مشخص 1کشور بوده است 189م در میان 147و 

ان گفته دارسهامطور که از اهمیت بیشتر مسایل قانونی در ابتدای بحث تعارض منافع درون  کند و همان

هایی همچون دعوی رود؛ اگرچه در قوانین راهکارمیاولین نگاه ها به سمت قوانین ضعیف  احتماالًشده، 

همچنان خأل  مشتق، ابطال تصمیمات خالف قانون و... اندیشیده شده است، اما این موارد جامع نبوده و

 .2نمایدمیقوانین احساس شده و نیاز به تصویب قوانین جدید را ضروری 

 

 های حل تعارض منافع: راهکارفصل دوم

در این قسمت به نحوه ی حل تعارض منافع میان گروه های مختلف و راهکارهای ارائه شده برای 

شود، بدین منظور سه مبحث تدوین گشته است که در مبحث اول مقررات موجود در میآن پرداخته 

 هاشرکتگردد، در مبحث دوم مقررات حقوق میحقوق خصوصی و به معنی اخص، قانون مدنی بررسی 

در تمام  کهاینبا تأکید بر دو نکته نگاشته شده است؛ اول ، آید. این دو مبحثمیهای آن به میان و راهکار

ها در باشد. هرچند بیشتر اصول و راهکارمیو قانون مدنی( مد نظر  هاشرکتارد حقوق ایران )قانون مو

                                                           
1. World Bank group, "Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size 

Enterprises." World Bank Publications, Washington DC, 2013, p.198 . 
World Bank group, "Doing Business 2015: going beyond efficiency." World Bank Publications, Washington 
DC, 2014, p.192 . 

واحد تهران عام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمیا، حقوق دارندگان سهام اقلیت و اکثریت در شرکت های سهامی. ده پناه، علیرض 2

، 1383داران اقلیت در ادغام شرکت های تجاری، پژوهش های حقوقی، ، چکیده . بیگی حبیب آبادی، احمد، حقوق سهام1393مرکزی، تهران، مهر 

داران اقلیت در شرکت های بورس اوراق بهادار، کنفرانس بین المللی اقتصاد، ن، محسن، باقریان، امیر، حمایت از حقوق سهام، چکیده. آری5ش

 ، چکیده .1393حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی، لهستان، 
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اکثر کشورها یکسان هست اما به جهت عملی سازی و پیاده ساختن تئوری، حقوق ایران به عنوان 

این دو حوزه با توجه به مطالب گفته شده در انتهای  طبعاً کهاینمصداق انتخاب گشته است. نکته ی دوم 

بخش قبلی و مطالب موجود در دو مبحث در جهت تعادل و کارایی به اندازه کافی نیازها را برآورده 

در معنای کلی به اصالح  کهاینکنند. به این منظور اصالحات مورد نیاز و دخالت های دولتی اعم از نمی

باشد در مبحث عمومی صورت کنترل و نظارت و به عبارتی داخل در حقوق قانون منجر شود و یا به 

 گیرد.میسوم مورد اشاره قرار 

 

 نقش حقوقی مدنی در حل تعارض (مبحث اول

کند. به میقانون مدنی به عنوان قانون پایه و مادر نقشی عمده در مجموعه ی حقوقی بازی 

از پشتوانه غنی فقه پویا و تطبیق یافته با مقررات روز زمان خویش بهره برده است. در این  کهآنخصوص 

قانون راهکار های متعددی در جهت نظم امور و ایجاد تعادل میان نهادهای حقوقی اجتماع اندیشیده شده 

وه ی وضع است. بسیاری از این مقررات در تعامل با فضای تجارت و اقتصاد هستند و بدین لحاظ شی

توان میاین مقررات را  یی شگرف خواهد داشت. از جملهتأثیرمقررات مذکور در پیشرفت اقتصادی 

مقررات مربوط به مشارکت، رهن و بیع دانست، امّا واقعیت این است که برخی از این مقررات به جهت 

نداشته و از کوران رقابت  سرعت، تاب همراهی را یقدمتی که دارند در ارتباط با تجارت و ویژگی ممیّزه

 صرفاً گردد. بدین منظور و میمانند. که منجر به عقب ماندن نظام کلی تجارت از سیستم جهانی میباز 

گردد. سپس به میجهت اشاره به عنوان مقدمه ابتدا ضعف مقررات مدنی در حوزه بیع و رهن بیان 

 .شودمینفعان پرداخته قسمت اصلی تداخل حقوق مدنی با ذی

پیرامون ماهیت سهم به جهت نزدیکی و ارتباط آن با حقوق سنتی شاید بیش از هر موضوع تجاری 

آیا مال است یا خیر ؟ مال واقعی )مادی/فکری( است یا اوراق بهادار یا  کهایندیگری بحث شده است 

متفاوت عام و خاص میی مختلف فی المثل سهاهاشرکتچنین بیان شده است ماهیت میان پول؟ هم

است. به هر روی حوزه اصلی اختالف و اهمیت تداخل آن با مباحث بیع و رهن این است که اگر عین 
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قانون  774و  338 یمادهباشد نسبت به خرید و فروش آن و رهن آن حساسیتی وجود نخواهد داشت )

وراق قرضه مدنی(. نتیجه دیگر بحث ماهیت سهم، حقوق بین الملل خصوصی سهام و مسائل پیرامون ا

به هر روی این جنبه از حقوق اموال نیازمند اصالحاتی در جهت همگام شدن با رشد اقتصادی  .1باشدمی

 باشد.می

نظر با حالت استفهام پیرامون رهن، طوسی با پرسش های به  در زمینه ی ناکارامدی مقررات

مال مرهون باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل  774 یمادهدارد : به موجب میانکاری چنین بیان 

تواند در امر تولید و تخصیص منابع اقتصادی جامعه نقش میچقدر  یمادهاین است که این  مسألهاست. 

اندازی خط تولید موضوع آفرین باشد؟. برای مثال چندین مخترع و مبتکر در نظر بگیرید که برای راه

باشند. اما در قبال اخذ تسهیالت میمالی از سوی نهاد های مالی مانند بانک  أمینتورقه اختراع نیازمند 

تواند اجتماع را در امر تولید و تبعاً میقادر به ارائه عین معین نیستند. لزوم عینیت مال مرهون چقدر 

ه از لحاظ افزایش رفاه اجتماعی مساعدت نماید؟. آیا مال ناشی از ورقه اختراع یا سایر حقوق معنوی ک

قادر به ارائه  ،باشندمیاقتصادی و مالی در دنیای امروزی بعضاً از ارزش مادی قابل توجهی نیز برخوردار 

باشد؟ در مثال مذکور اگر نهاد های مالی به استناد آمره میتضمینی که از عین معین مورد انتظار است ن

زم را برای کار آفرینان مزبور فراهم کنند، محروم مالی ال تأمینمرقوم نتوانند  یمادهبودن قاعده مندرج در 

ماندن اجتماع از نتایج تولیدی اختراع و خالقیت یاد شده چگونه قابل توجیه است؟ نظام حقوق رهنی 

ایران چه مقدار توانسته است با مهیا نمودن زمینه اشتغال و به کار گیری منابع اقتصادی در خدمت فعاالن 

 2یه رفاه اجتماعی همگانی باشد؟اقتصادی جامعه و النها

حال پس از ورود به بحث مقررات حقوق مدنی، به بررسی قسمت های اصلی تداخل حقوق 

دو قسمت مد نظر است : اول فصل  شخصاًشود. ممیمدنی با تعارض منافع و راه حل های آن پرداخته 

باشد که نام شرکت را به همراه خود دارد و دوم میهشتم از باب دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی 

                                                           
ی ششم، ، جلسه1391-1392دوم تحصیلی . باقری، محمود، تقریرات درس حقوق بنگاه های اقتصادی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، نیم سال 1

 . 22/12/1391مورخ 

 . 84ها، ص . طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت2
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فصل سیزدهم از همین باب است که دارای مقررات بسیار کاربردی در سرتاسر سایر قوانین است که بیان 

 باشد، یعنی وکالت.میگشت که مبنای تقسیم بندی بسیاری از نویسندگان در تعارض منافع 

کت تجاری و کالً مباحث اقسام ماهوی شرکت پیرامون عقد شرکت موجود در قانون مدنی و شر

-بسیار بحث شده است که بخشی از آن در بخش اول مورد مرور قرار گرفت. در ادامه و از دیگر تفاوت

باشد. در مشارکت های مدنی تصمیم میی مدنی و تجاری شیوه تصمیم گیری میان شرکا هاشرکتهای 

قانون  580و  576 یمادهباشد) میو شرایط مقرر بین شرکا گیری راجع به اموال مشاع تابع نظام اجتماعی 

 معموالً شود زیرا میی گذارسرمایهمدنی( که موجب جلوگیری از سرعت عملیات تجاری و توسعه 

توان در میباشد. بی شک ریشه ی راکد ماندن بسیاری از اموال مشاعی را میدستیابی به اتفاق آرا دشوار 

. لذا قانون تجارت برای جلوگیری از این 1اداره کردن اینگونه اموال دانست رژیم حقوق حاکم بر نحوه

ی شرکتی را در پیش گرفت که به معنی اقدام در جهت تصمیم رأسناکارامدی سیستم معروف دموک

 باشد.میاکثریت 

-در این مجال ذکر این نکته الزم است که رابطه حقوقی شریکی که ماذون در اداره مال مشاع می

شود می، لذا دیده 2قانون مدنی( 577 یمادهبا دیگر شریکان تابع احکام رابطه وکیل و موکل است) شود

شود. در نتیجه، میشرکا و مدیر به مواد وکالت احاله داده  یکه حتی در مقررات عقد شرکت نیز رابطه

-آن در حل تعارض ذی تأثیربخشی آن به اقتصاد و ادامه بحث پیرامون مقررات وکالت و میزان کارایی

 باشد.مینفعان با یکدیگر 

 

از نظر حقوق وکالت کالسیک؛ وکیل به مفهوم اعم خود، مکلف است در حدود اختیارات  

وکیلی از حدود  چهناقانون مدنی(. چن 663 یمادهتفویضی عمل نماید و از چهارچوب آن، تجاوز نکند)

مه موکل ایجاد نماید، آن عمل به دلیل خروج از اذن، مزبور، فراتر رفته و تعهدی خارج از حدود، بر ذ

قانون مدنی( و اگر از تقصیر وی خسارتی به بار آید که  774 یمادهنسبت به موکل الزام آور نخواهد بود)
                                                           

 . 274. همان، ص1

 . 409، ص 1389م، میزان، تهران، پاییز 25کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چ  .2
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از نظر تحلیلی میقانون مدنی(. علت چنین حک 666 یمادهمسبب آن باشند مسؤل خواهد بود) عرفاً

 معلوم است: 

کند که هرکس فقط ملزم به تعهداتی باشد که ریشه در میاقتضا  "حاکمیت اراده"از طرفی اصل

هیچ گونه اصالتی نداشته و در  شخصاًاراده او داشته و قابل انتساب به وی باشد و از طرف دیگر وکیل 

 نماید لذا عمل وکیل تا جایی نسبت به موکلش الزام آورمینقش یک واسطه را ایفا  صرفاًایجاد تعهد 

شود که میخواهد بود که کاشف از اراده موکل یا منتسب به او باشد. با نفی اصالت برای وکیل، روشن 

دهد در حقیقت این خود موکل یا اصیل است که در چهره وکیل میدر معامالتی که یک وکیل انجام 

گردند و در یمو در چهره خود ظاهر  شخصاً شود. به عبارت دیگر افراد در معامالت اصالتی میظاهر 

معامالت وکالتی، در چهره وکیل خود .وکیل در اجرای وکالت یا مأموریت خود ، در حقیقت موکل خود 

آید این است که وکیل در حدود اراده موکل، میسازد. نتیجه ای که از تحلیل فوق به دست میرا نمایان 

وان اقدام وکیل را در خارج حدود تمیوی را نمایان ساخته و در خارج از آن جنبه نمایندگی ندارد. 

 .1اصطالح کرد "حرکت در خأل"تفویضی، به 

اصل حاکمیت اراده، عدم نفوذ معامالت خارج از اذن وکیل به عنوان یک قاعده، قابل  یبا پشتوانه

رسد؛ زیرا مقید ساختن اصیل به چنین معامله ای بر خالف اصل مذکور بوده و به دلیل میدفاع به نظر 

 رسد.میبه موکل موجه به نظر ناجحاف 

 

تای حفظ حقوق خود چند راهکار پیشگیرانه، میانه و واکنشی را خواهد داشت. سارلذا موکل در 

قانون مدنی( را عزل  667 یمادهکند )میتواند وکیلی که خالف مصلحت و یا مقتضیات رفتار میوی 

قانون مدنی( و  467 یمادهوی را اجازه ندهد ) قانون مدنی( و یا اقدام خارج از اختیار 679یماده) 2کند

در نهایت اگر وی تقصیری مرتکب شد دعوی مسئولیت او را طرح کند اما این واکنش ها همان طور که 

گفته شده، کارامد نیستند و این ناکارایی موجبات عکس العمل از سوی اندیشمندان گرایش های مختلف 
                                                           

 . 182-183صصها، . طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت1

 . 91 -55، ص 30،ش 1388، زمستان 10نامه حقوق اسالمی، دوره . ایرانلو، محسن، میرشکاری، عباس، عزل وکیل، پژوهش 2
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این  1یران بسیاری تئوری نمایندگی ظاهری را پیشنهاد داده اندحقوقی است. چنان چه اکنون در حقوق ا

گفتار یا رفتار خود،  یدارد در مواردی که نماینده فاقد اختیار است، هرگاه اصیل به واسطهتئوری بیان می

باشد ظهوری ایجاد نماید که در نتیجه آن، شخص ثالث تصور کند نماینده کامالً مجاز به انعقاد قرارداد می

با اعتماد بر این عقیده اقدام به انعقاد قرارداد با وی نماید، اصیل در نتیجه اقدامات نماینده در مقابل  و

. در بیان علت توجه به تئوری جدید و روی گردانی از ضمانت اجرای 2شخص ثالث متعهد خواهد شد

تماد و اطمینان اشخاص، از یک طرف بدون توجه به اع :عدم نفوذ هنگام تجاوز از اختیارات آمده است که

اندازد میاقتصادی است را به مخاطره عمومی برهم زدن معامالت متعدد، امنیت معامالت که اساس نظم 

. البته این بخشی از 3شودمیو از سوی دیگر طرح دعاوی متعدد و اشتغال دستگاه قضایی را شامل 

ظریه روز به روز به ویژه در خصوص آورد. کاربرد این نمیمشکالتی است که این عدم نفوذ به بار 

، و این توسعه مبتنی 4کندمیی افزایش پیدا گذارسرمایهو قراردادهای میاشخاص حقوقی، روابط استخدا

. 5باشد که موجب طرح مفهوم دقیق تر و پیچیده تری از نمایندگی شده استمیبر ضرورت های تجاری 

توان میبرای پذیرش نمایندگی ظاهری مزایایی را در اقتصاد خرد و کالن بیان نموده اند که در سطح خرد 

 تأمینگردد. در سطح کالن نیز موجب میبه کاهش هزینه هایی همچون هزینه دادرسی و افزایش کارایی 

ردش سریع کاال، خدمات و منافع جامعه شده و به تقویت بازار و تسهیل و تسریع در انجام معامالت و گ

. در نهایت بیان شده در نظریه ی جدید نقطه تعادل مناسبی میان منافع 6ثروت در جامعه خواهد شد

                                                           
. مافی، همایون، 125-133، صص 1380. قنواتی، جلیل، نظریه کلی نمایندگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 1

-50، صص1، ش 1393، بهار و تابستان11ررسی اختیار ظاهری نماینده در حقوق ایران و اسناد بین المللی، حقوق خصوصی، دوره کدیور، حسام، ب

.  63-90، ص 88، ش 1393م، زمستان 78. امینی، منصور، عبدی، مونا، بررسی تطبیقی نظریه نمایندگی ظاهری، مجله حقوق دادگستری، س 23

علی، شهبازی نیا، مرتضی، نظریه ظاهر )مطالعه در حقوق خارجی و ایران(، مدرس علوم انسانی ربیعا، الماسی، نجادپور ارشد، نادر، اسکینی، 

 . 4، ش 1389، زمستان 14پژوهش های حقوق تظبیقی، دوره 

 ، چکیده.1387. استادی، مونا، تئوری نمایندگی ظاهری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان، کاشان،  2

 . 20همان، ص.  3

 .اقتصادی نظریه نمایندگی ظاهری، چکیده-. امینی، منصور، عبدی، مونا، بررسی تطبیقی حقوقی 4

 . 12، ص 1386. نعیمی، عمران، نمایندگی تجاری و بررسی در حقوق داخلی و خارجی، رساله دکتری، دانشگاه تهران، تهران،  5

 . 54-56اقتصادی نظریه نمایندگی ظاهری، ص -قوقی. امینی،منصور، عبدی،مونا،بررسی تطبیقی ح 6
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دانان خصوصی و بخشی از تالش حقوق هااین. 1شودمیمتقابل اشخاص در زندگی اجتماعی برقرار 

در حد  الأقلتوسط نماینده بود که اقتصادی در جهت رفع مشکالت ناشی از انجام امور خارج از اختیار 

آورد اما آیا در روابط میان میروابط معمولی و دو طرفه یا طولی پاسخگو بوده و موجبات تعادل را فراهم 

 باشد؟میشرکای یک شرکت تجاری نیز جوابگو 

باشد باز هم اعمال آن نخواهد میحتی اگر فرض شود که شرکت مجموعه ای از قرارداد ها  

وقتی نظام پیچیده و بزرگ باشدتا نهادهای کارا بخواهند عمل  کهچراتوانست نیاز سرعت را برآورده کند. 

کند. میی بزرگ حتی تئوری نمایندگی ظاهری نیز مفید عمل نهاشرکت. لذا در 2کنند وقت گذشته است

همانند برخی از اصول دیگر، بعضاً کارایی الزم را در با این اوصاف، اجرای سرسختانه اصول نمایندگی 

بازار معامالت ندارد؛ چه، علی رغم معنای تحلیلی قابل قبول، اعمال مطلق قاعده مزبور به نتایجی منجر 

 رسد.میشود که بعضاً با اهداف عالی اجتماع ، متعارض به نظر می

 

 هاشرکتحل تعارض منافع حقوق ( ممبحث دو

در جهت کارا بودن  1311و قانون تجارت  1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  یالیحه

هایی را سنجیده است نفعان در مواد متعددی راهکارشرکت و حفظ تعادل و عدم ایجاد تعارض میان ذی

 گردد.میکه در اینجا اصول و قواعد کلی آن طرح 

 

 راهکارهای حل تعارض درون گروهی (گفتار اول

دو بند راهکارهای موجود در قانون برای حل تعارض درون گروهی بیان می شود ابتدا طی 

 داران اقلیت و اکثریت سپس تعارضات دیگر.تعارض میان سهائ

 

                                                           
 .2. استادی،مونا، تئوری نمایندگی ظاهری، ص 1

 . 22/12/1391. باقری، محمود، تقریرات درس حقوق بنگاه های اقتصادی، جلسه ششم، مورخ 3
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 اندارسهامراهکارهای حل تعارض میان  (بند اول

 :باشدترین راهکارها به صورت زیر قابل استخراج میبا جست وجو در قوانین مهم

 سیستم رأی گیری مجموع یا ادغامیالف: 

الیحه ی قانونی پیش بینی شده است در  88ی  یمادهکه در میسیستم رأی گیری مجموع یا ادغا

برای  یمادهباشد در این میغیرمستقیم در تصمیم گیری های شرکت  تأثیرجهت حمایت اقلیت برای 

انتخاب مدیران اکثریت نسبی کافی خواهد بود و شیوه ی انتخاب مدیران به این صورت است که تعداد 

شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر میآراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب 

-مادهرگونه توافق خالف با ممنوع کردن ه گذارقانون یمادهحاصل ضرب مذکور خواهد بود در ادامه ی 

-برای انتخاب بازرسان نیز اعمال می یماده. این 1، راه اکثریت را برای نقض حقوق اقلیت بسته استی

تعداد بازرسان  اصوالًتواند منتخب اقلیت باشد اما چون میشود و بدین وسیله نهاد ناظر بر مدیران نیز 

 گردد.میباشد اعمال آن دشوارتر مییک یا دو نفر 

 

 دعوی یحق اقامه :ب

ی حفظ و حمایت از طور که در شاخص سهولت تجارت دیده شد یکی از موارد در مؤلفههمان

 277و  276 یمادهایران در  گذارقانونباشد میان اقلیت راحتی طرح دعوی توسط اقلیت دارسهامحقوق 

توانند میبه صورت محدود این حق را پذیرفته است به این عبارات که دارندگان حداقل خمس سرمایه 

ی دعوی نمایند و این حق قابل تحدید یران به نام و از طرف شرکت اقامهدر صورت تخلف و تقصیر مد

 . 2یده شده استال، دعوی مشتق نامدر حقوق کامن چهآنجلوه ای است از  یمادهنیست این 

                                                           
دار .ک. امامی، مصطفی، آراء مجموع و اقلیت سهام. برای مطالعه بیشتر و دیدن مثال هایی از چگونگی اعمال قدرت اقلیت برای انتخاب مدیران، ر 1

 . 46-48در شرکت های سهامی، ص 

-79،  ص1373داران اقلیت در شرکت های سهامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، . کنعانی، محمد طاهر، حقوق سهام2

امیر تیموری، سعیده، دعوی مشتق در حقوق شرکت های تجاری با مطالعه تطبیقی در . هم چنین برای مطالعه بیشتر پیرامون دعوی مشتق ر.ک.  72

. پاسبان، محمدرضا، جهانیان، مجبتی، دعوی مشتق و 1394کشورهای انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 

 . 4، ش1392وم، پائیز آیین آن، بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، دوره د
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 داشتن سهام ممتاز  :ج

ان خود سهام ممتاز ترتیب دهد. تخصیص سهام ممتاز روشی دارسهامتواند برای میهر شرکت 

توان میان دارندگان اکثریت سرمایه و اقلیت، تعادلی برقرار نمود. و بدین شیوه میاست که به وسیله آن 

بیشتری کرد البته باید توجه داشت اگرچه برخی در حقوق  تأثیردر کارهای شرکت و مدیریت آن اعمال 

. امّا واقعیت 1ایران با دادن هر امتیازی به جز حق رأی بیشتر به دارندگان این گونه امتیازات موافق هستند

توان حق میی ایران در این زمینه مخالفتی ندارد و لذا حتی هاشرکتاین است که در حال حاضر حقوق 

داشتن سهام ممتاز و ایجاد تعادل میان اقلیت و اکثریت  تأثیربرای ایشان قرار داد. برای  رأی بیشتری را

 تواند راه گشا باشد.میمثال زیر 

)طبق الیحه تجارت  شرکت مهندسین مشاور را در نظر بگیرید با حداقل سرمایه پانصد میلیون

شدن صنعت بدهد اما یک جوان ایده (. این شرکت قرار است ایده ها و روش هایی را برای شکوفا 1391

ان و گذارسرمایهچنین شرکتی داشته باشد و به ناچار به  تأسیسپرداز بعید است که سرمایه ای را برای 

آورد. در اینجا اگر طبق قانون که هر سهم نماینده حق رأی باشد رفتار شود بعید میروی  هاآنشراکت با 

است که این فرد ایده پرداز بتواند در این شرکت کاری از پیش ببرد لذا دادن سهام ممتاز با امتیازات ویژه 

 تای هدف واقعی خویش قرار دهد.رأستواند این تعارض را از میان ببرد و شرکت را در می

 

 سهولت نقل و انتقال سهام :د

گردد و در میسهولت خروج از شرکت یکی از معیارهایی است که موجب گوناگی شرکت 

. این خروج در 2کندمییا پیوستن به آن نقشی حیاتی را ایفا  تأسیسانتخاب اشخاص در نوع شرکت برای 

. این سهولت مالکی اساسی ی با حیات باقی به معنی سهولت در نقل و انتقال سهام خواهد بودهاشرکت

ی هنگام خرید سهم و یا قراردادن گذارسرمایههر  کهچرای توسط شرکت است. گذارسرمایهدر جذب 
                                                           

 . 288، ص 1389، سمت، تهران، زمستان5. پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت های تجاری، چ 1

 . 19م، ص 2های تجاری، چ . کاویانی، کوروش، حقوق شرکت2
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هر زمانی سرمایه خویش را  کهایناندیشد و میسرمایه خویش در نهادی معین بی شک به پایان کار نیز 

خواهد بتواند در جذب سرمایه و میخواست بتواند آن را به راحتی تبدیل به پول نقد کند لذا اگر شرکت 

ان و نقل و دارسهامرقابت با نهاد های مشابه خویش موفق باشد، باید راهکاری ساده را برای خروج 

 انتقال سهام ایشان ارائه دهد.

انتقال سهام را مجاز دانسته و هرگونه شرط مغایر با این  41 یمادهقانونی در  یدر این باره الیحه

عام و در حالت میی سهاهاشرکتتجویز را باطل اعالم کرده است. امّا این قاعده ای است که تنها در 

ی تعریف شده در هاشرکتباشد و در انواع دیگر میخاص قابل اعمال میی سهاهاشرکتسکوت برای 

ی دیگر یکی از موارد بدیهی، نقض حقوق هاشرکتتوان گفت در میقوانین ایران وجود ندارد. حتی 

 دارسهامنیازمند رضایت کسری از شرکاء است که کافی است  هاآننقل و انتقال در  کهچرااقلیت است. 

کوچک هیچ  دارمسهاکامل گردد که در آن میعمده با این انتقال مخالف باشد و منجر به وضعیت سردرگ

کند، بهره میشاهد باشد فئودال از سرمایه وی استفاده  کهاینراهی رو به جلو یا عقب نداشته باشد جز 

 دهد.میای نبرد و به او نیز بهرهمی

 

 داشتن حق دعوت و تصمیم توسط اقلیت  :ه

دهد خود میتشکیل نان اکثریت مجامع الزم را دارسهامکه مدیران منتخب میتواند هنگامیاقلیت 

این دعوت  اوالً این است که  مسألهالیحه قانونی به این دعوت اقدام کنند امّا  95 یمادهطبق  مستقالً

توان تصمیم گیری ندارند. به  هاآندارای سلسله مراتب است و در نهایت اگر این جلسه رسمیت یابد باز 

 تواند مفید باشد.مییی با ساختار نیمه متمرکز هاشرکتبرای  الأقلهر روی این راهکار 

قانون  106 یمادهرویکردی دیگر و شاید کاراتر و مفیدتر در جهت تعادل، مقرره ای است که در 

نیز دارای سلسله مراتب است و شاید بیشتر به کار ساختارهای  یمادهتجارت آمده است هر چند این 

شرکت با مسؤلیت محدود ثبت شده  الأقلی مسؤلیت محدود و هاشرکتبا ذات  چهآننیمه متمرکز بیاید. 

 ییمادهتر از اقلیت، جدی تأثیرل اعمال نفوذ و در ایران اندکی در تعارض است امّا به هر روی مح

پس از عدم حصول تصمیم گیری به اکثریت حداقل نصف سرمایه، در  یمادهباشد. در این پیشین می
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اب عددی بر سرمایه ترجیح داده شده است. اهمیت این ترجیح با ذکر این بعدی دعوت، حد نص یدفعه

در  چهآناکثریت سرمایه به دست اقلیت اشخاص است.  اصوالً  کهاینگردد و آن مینکته روشن تر 

 باشد. میآمارهای جهانی و داخلی فراوان از آن بحث شده است و نمونه قابل بیان آن وال استریت 

 

 ترلزوم وجود اکثریت های بیشتر برای تصمیمات مهم :و

پر لیوان پر رنگ  یدر بیان چرایی لزوم حد نصاب های بیشتر برای تغییرات اساسنامه همیشه نیمه

تر نشان داده شده است به این معنی که علت حد نصاب باالتر، مهم تر بودن این تصمیمات بیان گشته 

کند که با اعمال حد نصاب میامّا توجه به جبهه مخالفان، روشن است هرچند این نکته حقیقت دارد 

باالتر، یک تصمیم با تعداد مخاالن کمتری، گرفته نخواهد شد و لذا اکثریت با مخالفت اقلیت نخواهند 

توانست مفاد قرارداد اولیه که ایشان بدان راضی بوده اند را تغییر دهند و در جهت منافع خویش به کار 

سهم مشخص شده است حال ایشان  71ای مثال در اساسنامه ای تعدادی سهام تضمینی مدیران گیرند. بر

سهم تقلیل دهند در حالت حد نصاب های معمولی حداقل نصف )یا بیشتر از  9خواهند آن را به می

کردند اما در حالت حد نصاب های مجمع فوق العاده با مینصف( سرمایه باید با این تصمیم مخالفت 

 111 یمادهالیحه قانونی و  85 یمادهشود مانع از اجحاف از حق خویش شد)میداد مخالفان أقل تع

 قانون تجارت(.

 

 داشتن حق تقدم در خرید سهام جدید : :ز

شاید یکی از بارزترین جنبه های حمایت از حقوق اقلیت پس از دعوای مشتق و سیستم رأی 

انی دارسهامالیحه قانونی( و منع حق رأی  166یمادهجدید )همین حق تقدم در خرید سهام میگیری ادغا

الیحه قانونی( باشد. حق تقدم  168 یمادهانجام شده است) هاآنکه سلب حق تقدم دیگران به نفع 
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ان دیگر قصد نکنند سهام را به ثمن اندک بفروشند و افرادی که خود دارسهامشود تا مدیران و میموجب 

 . 1خویش را افزایش دهند تأثیرت نمایند و بدین وسیله نفوذ و دوست دارند وارد شرک

توان نام برد؛ هم چون حق دعوای عزل مدیران میدر حمایت از حقوق اقلیت موارد دیگری را نیز 

الیحه  75یماده)و داشتن یک رأی برای هر سهم 2، معامالت ممنوعه(الیحه قانونی 127و 111یماده)فاقد شرایط

چنین وجود بازرس موجب به هر صورت وجود این مقررات برای حقوق صاحب سهم جزء و هم (.قانونی

قانون  مورد از قانون رخت بربندند اگر این دو کهایندارای اندکی انعطاف باشد چه  1347شده که قانون 

  .3گیردبه خود می فئودالیشکل کامالً 

 

 نفعگروه های ذیهای حل تعارض منافع درون سایر راهکار( بند دوم

در قوانین مختلف سخن رفته است. از جمله قانون حمایت از  هاآنمیان  ینفعان و رابطهاز ذی

. اما در حیطه قانون تجارت، مقنّن پس از شناخت ارکان شرکت از 1388حقوق مصرف کنندگان  مصوب 

ان از کارطلبان آن سوتر نرفته است. به هر روی به عنوان نمونه راه حل تعارض منافع میان کارطلب

طور که برای خوانندگان واضح است قانون تجارت ایران در قسمت شود. همانمیآورده  هاشرکتقانون 

ن دیده ان در آدارسهامو حقوق  5و عماًل بازسازی بنگاه 4محور بوده کارطلبورشکستگی یک قانون 

ی بیمار هاشرکتنشده است و رویکرد آن به گونه ای است که راه حل پیشگیرانه ای ندارد و چنان با 

. با این وجود و برتر 6کند که گویی هنگام تب یا فوت آن چاره ای جز کفن و دفن نیستمیبرخورد 

                                                           
هلل بنا نیا سری، مجله حقوق شرکت ها: مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار، ترجمه ماشا . آویل اف،گاینان و همکاران، قواعد عمومی1

 . 290، ص 45، ش 1386تحقیقات حقوقی، بهار و تابستان 

 آید .. در ادامه می2
، نیمسال دوم، جلسه مورخ 1391 -1392ها، دانشگاه علوم قضایی، تهران، سال تحصیلی . صقری، محمد، تقریرات درس حقوق تطبیقی شرکت 3

 . 1391اسفند  21

 . 37، ص1392م، میزان، تهران، پاییز 2شکستگی، چ . کاویانی، کوروش، حقوق ور4

 . 2، ج 1388انتشار، تهران، م،  شرکت سهامی2ج، چ 3. ر.ک. صقری، محمد، حقوق بازرگانی: ورشکستگی، 2

ی ه، نیمسال اول، جلس1392-1393. صقری، محمد، تقریرات درس حقوق ورشکستگی و بازسازی، دانشگاه علوم قضایی، تهران، سال تحصیلی 6

 دوم .
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میان، میان ایشان بخصوص بخاطر وضع اضطراری موجود، تعارض منافع ایجاد کارطلبدانستن حقوق 

 را در پی گرفته است. 489 یمادهشود لذا قانون تجارت در جهت تعادل میان ایشان راهکار 

-آید. در این بین بیمیپس از ورشکستگی و شروع عملیات آن بحث انعقاد قرارداد رفاقی به میان 

کاران ممکن باشد. برخی از بستانمیدادن مهلت و یا گذشتن از برخی از طلب  شک از جمله ارفاق ها،

است شروع دوباره تجارت شرکت را موفقیت آمیز ندانند، لذا خواهان اتمام عملیات تصفیه و دریافت هر 

 1بایست حد نصاب به نسبت باالیی نیز داشته باشندمیمیزان سهم خود باشند و در مقابل بخشی دیگر که 

نفعادامه تجارت را سود آور دانسته و خواهان جریان روند معمولی شرکت باشند. جمع میان این خود 

که به اقلیت میانجامد که پس از حصول اکثریت الزم برای انعقاد قرارداد، سهمیها به این جا  خواهی

طلب خویش قرارداد را  گرفت به ایشان داده شود و در عوض اکثریت که به امید دستیابی به تماممیتعلق 

منعقد کرده اند برای به دست آوردن آن، مدتی منتظر بمانند؛ بدین صورت اکثریت ممکن ریسک تصمیم 

کنند اما اقلیت که حاضر به چنین مخاطره ای نشده اند میخود را حمل کرده و فی الحال چیزی دریافت ن

یدی را منتظر بمانند یش باید مدت بالنسبه مدکنند اما برای مابقی طلب خومیفوراً طلب خود را دریافت 

ترین مقرره موجود در میان مواد ورشکستگی که هیچ سوی آن با شک و شبهه ای مواجه شاید متعادل

 قانون تجارت باشد. 489 یمادهنیست، همین 

 

 نفعحل تعارض میان گروه های ذی (گفتار دوم

موارد متعددی دچار تعارض می شوند مهم حل گانه و حتی شاید بیشتر در عمل در 13های گروه

 این مشکل است در دوبند این راهمارها ارائه می شود.

                                                           
باشد)ماده . پس از حدنصاب اتفاق آرا، باالترین حدنصاب های الزم در قانون تجارت و الیحه قانونی مربوط به همین ادامه کار تجارت تاجر می1

 قانون تجارت(. 480و  507
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 اندارسهامحل تعارض میان مدیران و  (بند اول

آید که میان بوجود دارسهامو به معنی واقعی کلمه در میان مدیران و  اساساًمشکل نمایندگی 

های حل تعارض آن در قسمت راه کارهای حقوق خصوصی )حقوق مدنی( در ارتباط با وشبخشی از ر

ان و دارسهاموضع کرده تا میان  هاشرکتعقد وکالت بیان گشت در اینجا روش هایی که مقررات حقوق 

گردد با تکرار این نکته که هم چون قسمت های ماقبل تکیه بر میمدیران تعارض بوجود نیاید بیان 

-مطرح میعمومی به عنوان قواعد  هاآنباشد. گرچه بسیاری از میدر ایران  هاشرکتمرتبط با  قوانین

 باشند.

 

 عزل و نصب مدیران: :الف

تایی حقوق مدنی آن را ارائه داده رأس ها در همکه حقوق شرکت و نصب به عنوان راهکاری عزل

قانونی حق انتخاب مدیران و عزل کلی و جزیی مدیران با  یالیحه 108و 107 یمادهاس رأسباشد بمی

ان به محض تخلف مدیران امکان برکناری آنان از سمت مدیریت را دارسهامباشد. لذا میمدیره  هیأت

زنند و میبا عزل مواجه نشوند به رفتار های فرصت طلبانه دست ن کهاینخواهند داشت و مدیران برای 

گردد میو مدیر حفظ  دارسهامکنند و لذا منافع هر دو گروه میشرکت لطمه وارد ناز این جهت به کارایی 

توان گفت حق عزل پیش بینی شده برای اعضای مجمع در مقام ضمانت اجرای سوء میو به عبارتی 

. در این رابطه مقنّن جلوتر هم رفته است تا آنجا که ریاست چنین جلسه ای با 1نمایدمیمدیریت عمل 

 (.101یمادهباشد)مدیره نمی هیأترئیس 

 

 منع دریافت وام: :ب

مدیران حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت کنند و شرکت  132 یمادهاس رأسب

خود باطل هستند و لذا در عالم نیز حق ندارد دیون آنان را تعهد یا تضمین نماید. این معامالت خود به

                                                           
 . 279ها، صطوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت.  1
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تنها حمایت از  یماده. ضمانت اجرایی که حکایت از آن دارد که هدف از وضع 1حقوق تحقق نیافته اند

ان و عدم تعارض منافع مدیران و مالکان نیست بلکه مقنّن به راه حل تعارض منافع میان مدیران دارسهام

نفع نیز اندیشده است. به هر روی این اخذ وام هیچ توجیه تجاری ندارد و سوء و سایر گروه ها ذی

. در نتیجه واضع الیحه قانونی که این نقص را در قوانین قبلی دیده است. 2باالست هاآنتفاده در مورد اس

مذکور به الیحه اضافه کرده و چون نفعی در نفوذ آن ندیده، این اخذ اعتبار را یکسره باطل اعالم  یماده

 نموده است.

 

 :هاشرکتمنع انجام معامله با  :ج

دهد و لذا میدر معامله با خود شخص اصیل به صورت مطلق یا عام اذن انجام معامله را به وکیل 

چنین مجوزی را صادر کرده و به  شخصاًکند و اصیل نیز خود میوی بر اساس این اطالق و عموم عمل 

وجود مینین مفهونمایندگی به چ اوالً  هاشرکتنتایج و لوازم اذن خویش نیز پایبند خواهد بود. اما در 

 یمادهشوند، در ثانی دادن اختیارات در کلیه امور )میندارد و مدیران به عنوان رکن شرکت محسوب 

باشد. لذا اطالق و عموم اذن در این حالت وجود میتکلیف حسن نیت و رعایت مصالح  ( بر اساس118

به خصوص در معامالت دست یافتن به  خواهینفعهم بیان شد احتمال خود  قبالًکه  طور همانندارد و 

 129باشد لذا مقنن برای جلوگیری از چنین پیشامدی مواد میسود فوری و مستقیم، بیشتر از سایر حاالت 

 یمادهمکانیسم خاصی را برای معامالت مدیران با شرکت مقرر کرده است که جمع این مواد با  131تا 

 کند.می را مبرهن هاشرکتراهکار تعادلی حقوق 118

در  کهچراسازد میرا بیان  هاشرکتترین مقرره های کنندهگفته شده یکی از متعادل موادمجموع 

با گسترش اختیارات مدیران و پذیرش اصل مختار بودن ایشان، حرکتی در جهت حقوق  78 ییماده

ان لطمه وارد آید لذا با افزودن دارسهاماشخاص ثالث کرده است اما با این راه حل ممکن بود به حقوق 

 نفعان متعادل گشته است. تای ذیرأسان نیز در دارسهامیک مرحله به تصویب این گونه معامالت منافع 
                                                           

 . 219تجاری، ص . پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت های  1

 . 279حقوق شرکت ها: مطالعه ای برای اقتصاد های در حال گذار، ص . آویل اف.گنایان و همکاران، قواعد عمومی 2
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 :منع رقابت با شرکت :د

نفعان مدیران چون در باالترین سطح شرکت قرار دارند دارای اطالعاتی هستند که دیگر ذی اصوالً

ان با دارسهامگر از این اطالعات، سوء استفاده کرده یا در اختیار دیگران بگذارند از آن آگاه نیستند و ا

ضرری فراوان روبرو خواهند گشت. یکی از موارد ایجاد کننده ضرر از این منظر برای مالکان شرکت، 

 یمادهناظر به  189و  172و مواد  134 یمادهباشد. قانون تجارت در میرقابت مدیران با عملیات شرکت 

انجام معامالت و تجارت از نوع تجارت و عملیات شرکت را ممنوع  133 یمادهو الیحه قانونی در  134

 کرده است .

 مقررات انگیزشی: :ه

ان یا تجدید اختیارات دارسهامدر شیوه های تعادلی فوق، مسیر ایجاد تعادل از راه بسط اختیارات 

انگیزشی تالش تعادلی با استفاده از نظام انگیزشی مثبت و  مدیران بوده است. در مقررات و شیوه های

توان به دو شکل ایجابی و میان، دارسهاممنفی مدیران است. به منظور توفق بر تعارض میان مدیران و 

اینتوان به دو شکل اجرا نمود: اول میسلبی در مدیران ایجاد انگیزه نمود. پاداش و تنبیه. نظام پاداشی را 

همدلی و  اصوالًوان مدیران را در بخشی از سود خالص شرکت شریک نمود. این نوع پاداش تمی که

با برقراری حق الزحمه  کهاینکاهد. دوم میاشتراک منافع را به دنبال دارد و از عمق تعارض میان آنان 

الیحه قانونی هر دو نوع  134 یمادهتوان انگیزه رفتار فرصت طلبانه را به حداقل رساند. میمتناسب 

 مدیره پیش بینی کرده است. هیأتپرداخت حق الزحمه و پاداش را به اعضای 

گیرند. و در نوع میدر نظام تنبیهی، مدیران از بعد مالی یا حقوقی )به معنی اعم( مورد تنبیه قرار 

باشد.در معنای اعم به این میدیگر به معنی خاص تنبیه حقوقی شامل دو بعد تنبیه های کیفری و حقوقی 

صورت است که در صورت ارتکاب رفتار فرصت طلبانه، استحقاق دریافت حق الزحمه یا پاداش را از 

عمل مدیران از مصادیق عناوین مجرمانه باشد عواقب کیفری  چهآندهند. در تنبیه حقوقی نیز چنمیدست 

مقررات جزایی را بیان نموده است. مخاطب  269و  243قانونی طی مواد  یبه دنبال خواهد داشت. الیحه

ی ایران در حال حاضر اصل هاشرکتاکثر این مواد مدیران هستند و با اندک یادآوری این نکته قانون 
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باشد که بیشتر این مواد جزایی در جهت حمایت از میان گذاشته است. واضح دارسهامتوجه را بر روی 

توان الیحه قانونی را می 143و 142حمایت با تنبیهات حقوقی نیز مواد باشد. از بعد میان دارسهامحقوق 

مجوز و یا قرارداد فی ما بین که قبول  دارسهاممثال زد که در صورت تخلف مدیران از مقررات قانون 

الیحه قانونی(؛  17و  15 یمادهباشد )میسهم و سمت به منزله پذیرش آن و حرکت در جهت آن 

قانون مسولیت مدنی و مقررات باب همان قانون  14 یمادهو مداخله خویش ) ثیرتأاس میزان رأسب

منفرداً و یا متضامناً  کهاین( منفرداً یا مشترکاً مسئول جبران خسارت خواهند شد و یا میمجازات اسال

مسئول پرداخت دیون شرکت گردند. هر گاه معلوم شود ورشکستگی شرکت معلول تخلفات ایشان بوده 

ان و شرکت و مدیران کارطلببیشتر راهکار حل تعارض  یمادهاست. )البته با توجه به جمله آخر این 

است که چنین دعوای مسئولیتی از جانب ان رفته است و بعید دارسهامان. چون سرمایه دارسهامهست تا 

هایی حقوقی و کیفری به جهت جنبه بازدارندگی بی شک مسئولیتشود. ان علیه مدیران پذیرفته دارسهام

ان و دارسهامدر جهت مقابله با تعارض منافع موجود میان  هاشرکتاز جمله اهرم های مهم حقوقی 

-امانی موجب کاهش مشکالت و هزینه اجرای دقیق وظایف باشد. و با ملزم نمودن مدیران بهمیمدیران 

 .1شودمیهای نمایندگی شده و از این باب کارامد تلقی 

 

 ها:حلسایر راه :و

الیحه قانونی(، دارا بودن  109 یمادهشرکت به مدت حداکثر دو سال ) یمحدودیت مدت اداره

الیحه قانونی(،  8 یماده 17الیحه قانونی و بند  114 یمادهتعداد معینی سهام برای وثیقه و تضمین )

نظارت بازرس بر کار مدیران و تایید گزارش های آنان و هم چنین الزام های تشکیل سالیانه جمع و 

رسیدگی به تراز نامه، حساب سود و زیان، صورت های دارایی و مطالبات و دیون شرکت، صورت 

الیحه قانونی( از دیگر  89 یمادهیدگی به گزارش مدیران )حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رس

                                                           

 . 282-281. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها، ص  1
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باشد. ذکر این نکته ضروری است که میان بر مدیران دارسهامموارد کنترل مدیران و حفظ و نظارت 

باشد ولی نمود آن در رابطه مینفعان برخی از مواد یاد شده در جهت حفظ و تعادل منافع همه یا اکثر ذی

 باشد.ان بیشتر میدارسهاممدیران و 

 

 نفعانراه حل های تعارض منابع در میان سایر ذی (بند دوم

وضع مقررات آمره حاکی از این است که مقنن آن مقررات را دخیل در امور متعدی دانسته  اصوالً

توان از این جنبه نیز به میو لذا این الزام وی را وادار نموده تا به صورت آمره قوانینی را تدوین نماید. لذا 

در جهت  صرفاًبعید است  گذارقانوننگاه نمود به این توضیح که  هاشرکتبرخی مقررات قانون  الأقل

حفظ  قطعاًبرای مثال اخذ وام از سوی مدیران را مطلقاً ممنوع نموده باشد ولذا  دارسهامحفظ حقوق 

ای وضع شود. برخی از این مواد در قسمت  یدهمانفعان دیگر نیز ایجاب نموده است که چنین حقوق ذی

آید. البته این تداخل نیز با توجه به مفهوم جامعیت تئوری واضح میقبل تبیین شد و برخی دیگر در ادامه 

یابد لذا تقسیم بندی موجود میگروه ها ارتباط میاست که مقررات تعادلی وضع شده توسط آن نیز به تما

 ختن به مطلب و جهت اولویت موجود در مقرره بوده است.بیشتر در جهت سهولت پردا

نفع در ی و حل تعارض منافع گروه های ذیمحورنفعدر ادامه با بیان یک مقدمه به جنبه های ذی 

نفعان در قوانین مرتبط با شود. جنبه های مختلفی از توجه به ذیمیی ایران پرداخته هاشرکتمقررات 

توان در حمایت از حقوق کارکنان به مقررات استخدام و کار اشاره میشود. برای مثال میدیده  هاشرکت

چنین در قوانین باشند. هممیکرد. و یا مقرراتی که در جهت حمایت از محیط زیست و مواد طبیعی 

 ینتأمتوان با توجه به اصول مطرح حاکمیت، شرکتی و حمایت از میی نیز گذارسرمایهمرتبط با بورس و 

ان به عنوان یکی از کارطلب الأقلرسد میکنندگان سرمایه پی برد. البته در بسیاری از مقررات به نظر 

نفعان مد نظر بوده اند. در این قسمت هم چون مباحث دیگر مطرح شده در تعارض منافع و راه حل ذی

قانونی بیش از  یمقررات الیحهشود. در میی ایران آمده است اشاره هاشرکتها به مقرراتی که در قانون 

مرتبه از واژه  26ده بار به حمایت از حقوق ثالث در مقابل ارکان شرکت اشاره شده است و همچنین 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مینفعان نشان را به ذی هاشرکتاین هر دو واژه توجه قانون به  . استفاده از1نفع استفاده شده استذی

وگیری از ایجاد تعارض و دامنه دار شدن آن در برخی دارد قانون برای جلمیدهد. رویکردی که بیان 

 5نفعی به کار گرفته است. )برای مثال مواد اوقات رجوع به دادگاه و اقامه دعوی را از سوی هر ذی

برای این منظور  هاشرکتو...(گاهی اوقات نیز درخواست از بازرس و یا رجوع به مرجع ثبت 33،111،

 پیش بینی شده است. 

 

 مالیغیر :الف 

 عدم امکان تحدید اختیارات مدیران -1

از  یجه کاراتر بودن شرکت دکترین تجاوزنفعان و در نتدر جهت عدم ایجاد تعارض میان ذی 

حدود اختیارات مدیران اندیشیده شده است. مراد از این دکترین این است که نمایندگان شرکت خارج از 

رغم خروج از اختیارات مذکور اجرای آن د نمایند و علیقحدود اختیارات تفویضی معامالتی را منع

همان کهچراآمد، میبایست در بند پیشین می. اشکال نگردد که این بند 2معامله بر شرکت تحمیل گردد

مابین ان در مقابل مدیران حالت عدم امکان عدول از اختیارات فیدارسهامکه گفته شد، از قضا نفع  طور 

این دکترین قرائت دیگری دارد و لذا این دکترین در حال رها کردن ریسک وخطرات بر  کهآناست. حال 

 یمادهابتدا  ،تارأسباشد. در این میان به عنوان مالکان واقعی شرکت و حمایت از اشخاص ثالث دارسهام

قانون تجارت از عدم امکان تحدید اختیارات مدیران جز در اساسنامه صحبت کرد و سپس قانون  105

در رویکردی رو به جلو و مقرره ای قابل وصف امکان تحدید اختیارات مدیران را در هر قراردادی  1347

کلیف حرکت در (. اگرچه مدیران باز هم ت118 یمادهنسبت به ثالث باطل و کن لم یکن خواند) الأقل

توان به راحتی تصدیق کرد که می 118 یمادهتای موضوع شرکت را داشتند. با مالحظه دقیق رأس

اقتضاعات و ضروریات بازار بر لزوم سازماندهی کارامد منابع اقتصادی جامعه رفته رفته عرصه را بر 

                                                           
شد: عیسایی تفرشی، محمد، یحیی پور، جمشید، تئوری بامورد، می 26. البته در مقاله پیش رو این تعداد سیزده ذکر شده که تعداد صحیح آن  1

 . 160، ص 23، ش 1382م، پاییز 6ایران، فصل نامه بورس و اوراق بهادار، س نفعان با رویکرد مقررات شرکت های سهامیذی

 . 83-84. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها،  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بت به خنثی نمودن تصمیمات با اهتمام بیشتری نس گذارقانونقواعد کالسیک تنگ تر کرده است.این بار 

 .1باشند، عمل نموده استمیدرون شرکتی که متضمن پیامد هایی برای افراد بیرونی شرکت 

 

 لزوم آگهی برخی تصمیمات  -2

ان و اطالع آنان باشد دارسهاممیبی شک اگر انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای حفظ حقوق تما

برای دسترسی و خوانش آن توسط همگان،  گذارقانونبه عنوان مفروض میالزام به آگهی در روزنامه رس

توان الزام آگهی نام میتا رأستواند دلیلی جز اطالع عموم و حفظ حقوق کلی جامعه باشد. در این مین

الیحه قانونی  209 یمادهالیحه قانونی(، آگهی نام مدیر تصفیه ) 128یمادهمدیر عامل و اختیارات وی ) 

الیحه قانونی ( را نام برد. عزل به حکم دادگاه )قضایی( در  192انتشار تصمیم کاهش سرمایه )ماه  (و نیز

الیحه  127و  111ان بدین منظور نام برده شد. اما در مواد دارسهامقسمت قبل در حل تعارض مدیران و 

ادگاه سخن گفته نفع برای صدور حکم قطعی عزل این اشخاص توسط دقانونی از امکان تقاضای هر ذی

ی موجود است. واژه ای که هاشرکتنفع به نوعی خالف روند معمول قانون اند، به بیان دیگر هر ذی

نفعان نیز اشخاص به جز ذی کهچراان نیست. دارسهامدهد فقدان صالحیت مدیران تنها به ضرر مینشان 

وقتی  یمادهگرایی موجود در این نفعبینند. ذیمیو گروه هایی هستند که از عدم صالحیت مدیران ضرر 

ان با علم و آگهی دارسهامگیرد که وضعیتی در نظر گرفته شود که گروه میشکل جدی تری به خود 

باشد. سوال اساسی این است که در میشخص را بدان سمت برگزیده باشند که مشمول موارد ممنوعه 

ان باز هم دادگاه باید به تقاضای دارسهاماز سوی این فرض به رغم انتخاب آگاهانه مدیر ممنوع التصدی 

رسد اگر چنین میکننده مالی شرکت، حکم عزل مدیر یاد شده را صادر کند؟ به نظر  تأمیننفع، مثال ذی

ناپذیر خواهد بود. از همین جا این سوال گیرد، صدور حکم عزل مدیر اجتناب تقاضایی از دادگاه صورت

ان شرکت در مورد فوق چگونه دارسهامعمومی نفع بر تصمیم مجمع تقاضای ذیآید که ترجیح میپدید 

ان و هدف آن حداکثر سازی سود ایشان در دارسهامقابل توجیه است. به هر حال اگر شرکت، مایملک 

                                                           
 . 195. همان، ص  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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رسد که حکم مورد بحث جز تواند مورد قبول قرار گیرد ؟ به نظر میمینظر گرفته شود این حق چگونه 

کنندگان و کارکنان، توجیه پذیر  تأمینیت شناختن نفع دیگر گروه های وابسته به شرکت مانند با به رسم

 باشد.مین

مقنن برخی معامالت را نزدیک  ،فراتر از بحث مقررات ورشکستگی و نکات بیان شده پیرامون آن

اشاره به وضعیت را که  425و 424توان مواد میبه زمان ورشکستگی ممنوع اعالم کرده است. برای مثال 

 .1باشد نام بردمیحقوقی معامالت تاجر قبل از شروع توقف 

 

 مالی :ب

 گردد:میدر این قسمت راهکارهای تعادلی که بیشتر مرتبط با مباحث مالی است ذکر 

 

 هاشرکتباقی بودن تعهدات  -1

کند که میان و البته اصول مسلم فقهی و حقوقی ایجاب دارسهامان در مقابل کارطلبحمایت از 

هنگام زوال شخصیت حقوقی و یا ترکیب آن با شخصیتی دیگر و ایجاد شخصیت جدید)ادغام ها( 

باشد. برای این منظور به طور مثال قانون  هاآنتعهدات شرکت همچنان باقی باشد و وی ملزم به ایفای 

بدهی شرکت جدید را مجموع بدهی دو شرکت ادغام  105و  100در موارد  1350ی تعاونی هاشرکت

قانون تجارت به منزله جلوگیری از فرار شرکا از تعهدات 125 یمادهشده تعریف کرده است. همچنین در 

، شریکی که با انتقال شهم الشرکه بر عضویت شرکت در آمده است را مسئول قروض قبلی 2پیشین

نسبت به پرداخت مابقی مبلغ میی سهاهاشرکتت منتقل الیه سهم در دانند. و یا مسئولیمیشرکت نیز 

الیحه قانونی. هم چنین لزوم آگهی کردن شروع تصفیه و دعوت  34 یمادهدر میی سهاهاشرکتسهم در 

 باشد. می گذارقانونبار که بیشترین تعداد دفعات آگهی مورد نیاز از نظر ا به مدت ششکاران جمعبستان

                                                           
 . 287-289: ورشکستگی، صص . صقری، محمد، حقوق بازرگانی 1

 . 385های تجاری، ص . پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکت 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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کاران از دیگر مواردی و نیز مسئول قلمداد کردن مدیران مختلف از این تکالیف در برابر بستان 

کاران واکنش نشان است که مقنن ابتدا به باقی بودن تعهدات شرکت و الزام شرکت به دادن حقوق بستان

  الیحه قانونی(. 226و 225 یمادهداده است)

 

 تعهدات پیرامون سرمایه و سود -2

حداقل سرمایه مشخص نشده میی سهاهاشرکتی ایران به جز در مورد هاشرکتقانون فعلی در 

ما بقی  کهچراباشند. میی سرمایه هاشرکتگران اصلی بازار هستند و است. ولی این دو نوع شرکت کنش

در  کهچرای شخص بوده و اتکاء عموم به شرکای آنان است و نه مالئت ایشان. هاشرکت، هاشرکتانواع 

ی سرمایه جامعه با دقت به مسئولیت ایشان، ناچار تنها راه حفظ حقوق خود را سرمایه اولیه این هاشرکت

الیحه قانونی ذکر شده است  4 یمادهبینند. الزام به حداقل سرمایه در میبه عنوان پشتوانه خود  هاشرکت

میزان و عدم اقدام مقتضی از سوی نفع حق داده شده است در صورت کمتر شدن این و حتی به هر ذی

بایست میشرکت  تأسیسشرکت درخواست انحالل شرکت را نزد دادگاه مطرح کند. این سرمایه در بدو 

، 23 یمادهسال ( پرداخت گردد) 5قسمتی از آن پرداخت شود و مابقی آن نیز طی دوره معینی )حداکثر 

الیحه قانونی(. این تکلیف به قدری اهمیت داشته که مقنّن برای اشخاصی که از  8 یماده 7و بند  20، 5

مجازات در نظر گرفته است. در ادامه نیز مقنن همواره به دوام و ثبات  246 یمادهکنند در میآن سرپیچی 

میمعامله ی ثبت شده با شرکت این سرمایه توجه داشته است ؛ زیرا اشخاص ثالث با اتکا به این سرمایه

کند و میالیحه قانونی شرکت را الزام به کاهش سرمایه در صورت ورود زیان  141 یماده، لذا در 1کنند

مسئولیت های کیفری و حقوقی برای کسانی که آن را انجام ندهند قائل شده است. بدین صورت که هر 

مشمول مجازات خواهند شد. در  265 یمادهاس رأستواند در خواست انحالل را مطرح کند و بمینفع ذی

قانون تجارت از ممنوعیت پرداخت سود و  132 یمادهان کارطلبتا و در جهت حمایت از رأسهمین 

 گذارقانونکند. و در ادامه منفعت به شرکاء در هنگام ورود ضرر به شرکت و قبل از جبران آن بحث می

                                                           
 . 199های تجاری، چ اول، ص . کاویانی، کوروش، حقوق شرکت 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نفعان ای برای ذیعالوه بر سرمایه اولیه، پشتوانه کند کهمیاندوخته ی قانونی را برای شرکت پیش بینی 

 الیحه قانونی(. 238 یمادهباشد)میهای شرکت در روند بازار شرکت در افزایش و کاهش

 

 بازرسی و حسابداری  -3

بایست گزارش های میموارد قبل از تصمیم گیری مجمع، پیرامون حساب های شرکتی میدر تما

گر غیر از این باشد و مجمع حتی با اتفاق آرا تراز نامه و حساب ها را تصویب بازرسی نیز قرائت شود و ا

الیحه قانونی(. وجود این گزارش در  152 یمادهکند هیچ اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است)

 هیأتبر  کهچنانعام به عنوان بازیگر اصلی مرتبط با جامعه حساسیت بیشتری داشته است. میشرکت سها

الیحه قانونی(. وجود عبارت  242 یمادهرا نیز ضمیمه کند)میمدیره تکلیف شده گزارش حسابرسان رس

الیحه  238 یمادهباطل است ) یمادهچون: هر تصمیم بر خالف این عام و تکلیفی در موارد گفته شده هم

 152 یمادهر قانونی نداشته )الیحه قانونی( هیچ اث 242و  141 یمادهمدیره مکلف است ) هیأتقانونی(، 

که میالیحه قانونی( و... همگی نشان از درجه امری بودن فوق العاده زیاد این مواد دارد، به خصوص هنگا

قرار باشد شرکت و سرمایه و تقسیم سود آن را دارایی شخصی پنداشته و از قاعده تسلیط سخن گفته 

چگونه قابل توجیه است؟ به نظر  گذارقانونخله تقنینی تی امری بودن به این حد مواد و مدارأسشود، به 

رسد استنتاج صحیح خوانندگان را به این سمت رهنمون نماید که وجود مقررات امری، اماره ای است می

نفع باشد. لذا این همان دسته های ذی هاشرکتو اجتماعی که در ظرف حقوق عمومی بر وجود مصالح 

ی مدرن در مسیر تکاملی خود، هاشرکتدهد، حقوق میحسابداری های مدرن و رژیم مالی دقیق نشان 

رفاه مجموعه ای از عوامل تولید را که در خلق ارزش افزوده مداخله داشته اند هدف اصلی خود  تأمین

 .1قرار داده است

                                                           
 . 326 - 325. طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت ها، صص  1
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ی ایران، در قسمت بعد هاشرکتهای حل تعارض موجود در قوانین پس از بیان اهم راهکار

شود. سپس از مینواقص قانون و مواردی که توجه به آن برای آمدن در قوانین مربوط الزم است پرداخته 

 آید.میسخن به میان عمومی اهمیت مقرره گذاری و لزوم دخالت مقنن و مقام 

 

 

 نقش مقررات (مبحث سوم

سخن به میان  هاشرکتحال پیرامون تعارض و راه حل های آن در حقوق مدنی و حقوق هتا ب

شود که ضروری مینفعان توجه ی ایران در حمایت از ذیهاشرکتآمده است. در ادامه به نواقص قانون 

است دولت پیرامون آن مقرره ای را وضع کند و سپس از ضرورت دخالت دولت و وضع مقررات بحث 

گردد. در قسمت ضرورت دخالت از ابزارهای حقوق اقتصادی هم چون حقوق رقابت و حقوق بازار می

ابزارهای مقابله با عدم تعارض پیش آمده ناشی از کاستی بازار در طرف حقوق  ترینمهمسرمایه به عنوان 

 گردد.مینفعان مطرح شود و سپس تئوری ذیمینام برده  هاشرکت

 

 هاشرکتنون نواقص قال( گفتار او

حمایت از حقوق ثالث است.  هاآن یکند که از جملهمیاز اصول خاصی پیروی  هاشرکتحقوق 

باشد و الجرم با میشرکت به عنوان کانون بسیاری از عملیات های تجاری و اقتصادی در بازار  کهچرا

اشخاص و گروه هایی متفاوت در تعامل است. بنابراین توجه و حمایت از این گروه ها موجب افزایش 

ها نظریات اجتماعی گردد. از طرفی این سالمیکارایی شرکت و در مجموع افزایش کارایی جامعه 

گونه ای که در موارد متعددی از مقبولیت ویژه ای یافته اند و از اولویت بیشتری برخوردار شده اند، به 

چون اشخاص لزوم بازنگری در حقوق اشخاص ثالث سخن گفته شده است که در حوزه هایی هم

باشد لذا در تصمیم های حاکمیتی میحقوقی و حقوق جمعی، حقوق اشخاص ثالث بیشتر آسیب پذیر 
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های حل تعارض تا در بخشرأس. در این 1ی باید ثالث مورد توجه قرار بگیردگذارقانونمدیران و در 

های شده بررسی شد و در این قسمت ضعف نفعان در قوانینمطالبی پیرامون حمایتی که از ثالث و ذی

توجه داشته و  هاآنگرددکه ضروری است مقنًن به مینفعان بیان های ایران در حمایت از ذین شرکتقانو

را تدوین نماید. بدین منظور در این قسمت اهلیت عام شرکت  هاآنی های بعدی خویش گذارقانوندر 

 مسألهگردد که اگر بنا بر قرار گرفتن این میعمده مطرح  دارسهامخرق حجاب شرکت و مسائل پیرامون ،

در دسته بندی های موجود در تعارض منافع و حل آن باشد، این نواقص بنابرحالت غالب به این صورت 

ان و سایر دارسهامخرق حجاب شرکت، نقیضه ای پیرامون حل تعارض منافع میان است که اهلیت عام و 

عمده در دسته ضعف های حل تعارض درون گروهی  دارسهامباشد و نقیضه های مربوط به مینفعان ذی

 گردد.گیرد. به ترتیب این سه مورد بیان میمیان اکثریت و اقلیت( قرار دارسهامنفعان )ذی

 

 خرق حجاب شرکت  (بند اول

ی این و در ادامه قانون تجارت( 583 یماده) شرکت شخصیتی مستقل از شرکای خود دارد

میمحدود مفهو.مسئولیت 2استقالل شخصیت حقوقی بود که مسئولیت محدود به منصه ظهور رسید

شناخته شده است و در بیان آن همین نکته کافی که موجب انتقال ریسک فعالیت شرکت به جامعه و 

گیرند و های شرکت قرار میسیاستمیو جامعه در معرض خطر ناکا کارطلبیعنی  3شودمیان کارطلب

رجوع کنند. این  اندارسهامتوانند انتظاری را داشته باشند و یا به میدر هر حال بیش از سرمایه شرکت ن

شد؛ در پی این  هاشرکتهای کوچک توسط استقبال عموم و جذب سرمایهموجب  هاشرکتویژگی 

مزیت سوءاستفاده از آن هم ظهور پیدا کرد. بدین توضیح که گاهی افراد از تشکیل شرکت اهدافی غیر 

                                                           
ی، تصمیمات قضایی، گذارتوجه به حقوق اشخاص ثالث در قانوناهمیت )لزوم بازنگری در حقوق اشخاص ثالث. قاسم زاده، سید مرتضی،  1

 . 12-13صص  ،روابط قراردادی و بین المللی(

2. Evans, Lewis T, and NC Quickley. "Shareholder Liability Regimes, Principal–Agent Relationships, and 

Banking Industry Performance"(1995)." Journal of Law and Economics 38, No. 2 (Oct., 1995), pp. 497-520, 

P.502 . 
3. Romano, Roberta. Foundations of Corporate Law. Oxford University Press, London, 1993, PP.85-86 . 
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-و تعهدات خود قرار می آویزی برای فرار از تکالیفهای شرکت را دستتجاری دارند و در واقع ویژگی

آن با شرکت وارد معامله  نفعانی که با اعتماد به شرکت و حسن نیت مؤسسان. و در این حالت ذی1دهند

های آن به سطوح دیگر نیز سرایت خواهد شوند، ضرری که آسیبمیاند ضرری سنگین را متحمل شده

کند و بدین وسیله به میتولید میس کرد. برای مثال کارگاه یک شرکت را در نظر بگیرید که ضایعات

گیرد، اگر شود و محیط زیست و طبیعت در معرض نابودی قرار میمیاشخاص آسیب های تنفسی وارد 

ان شرکت پذیرفته شود، در حقیقت زیان های اجتماعی ناشی از دارسهامدر این مورد مسئولیت محدود 

نا خواسته و بدون قرار داد در معرض آن قرار شود که میفعالیت های شرکت ، متوجه اشخاص ثالثی 

 .2گرفته اند

در حقوق ایران برای نفوذ در پوشش شخصیت شرکت و به عبارتی اعمال مسئولیت نامحدود  

ئ الیحه قانونی نسبت به 143و  142اگر چه در مواد  3ان ، قانون صریحی وجود ندارددارسهامنسبت به 

ی ایران هم هاشرکته است. به هر روی الزم است در حقوق مدیران در شرایط منصوب پذیرفته شد

با تکیه بر قوانین و عرف های موجود سعی شود برای مقابله با سوءاستفاده از شکل  4چون حقوق کامن ال

های ه شود، تا هزینهنفعان راهکارهایی در جهت درونی کردن ریسک نیز اندیشیدشرکت و حمایت از ذی

های یگذارسرمایهخودی خود بر وی تحمیل شود و انگیزه های فرصت طلبانه و اجتماعی اعمال فرد به 

 خطرناک کاهش یابد.

 

 اهلیت عام شرکت ( بند دوم

، "مطالعه ای برای اقتصاد های در حال گذار :هاشرکتحقوق عمومی قواعد "قاعده نهم از 

عنوان مثال بیان شده شرکت باید  پیرامون حمایت قوی از ثالث در ارتباط با قراردادهای شرکت است و به
                                                           

فرض تقلب شریک در شهبازی نیا، مرتضی،عیسایی تفرشی، محمد، کاویانی، کورش، فرجی، اسماعیل، عبور از شخصیت حقوقی شرکت در .  1

 . 10، ص 74، ش1390م، تابستان 75حقوق ایران و انگلیس، مجله حقوقی دادگستری، س 

 . 247-246ها، ص . طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت 2

 . 2، ص1390. فرجی، اسماعیل، نفوذ در پوشش شخصیت حقوقی شرکت تجاری، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،  3

 . 5. همان، ص 4 
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به طور کلی اهلیت استیفای کلیه حقوق و تعهدات مدنی و اهلیت وارد شدن به هرگونه فعالیت و عمل 

های شرکت را محدود کند، این مورد نباید اساسنامه شرکت قلمرو فعالیت چهناتجاری را واجد باشد. چن

بر روی حقوق ثالث اثر بگذارد. همچنین قانون باید آثار معامالت خارج از آن را مشخص کرده و ابطال 

 .1ثالث بودن حسن نیت باشد کهاینمحدود باشد مگر  هاآن

است و در  در راهکارهای حل تعارض مطالبی آمده قبالًپیرامون عدم امکان تحدید اختیارات، 

مگر در حالت عدم حسن نیت و عدم اعتبار تحدید اختیارات در  ،هامورد محدود بودن ابطال قرارداد

الیحه قانونی روشن و واضح است. اما نسبت به امکان ورود  130و  118 یمادهمقابل ثالث مقررات 

 1347 گذارقانونوضوع، ها به هرگونه فعالیت تجاری و به عبارتی لغو دکترین تجاوز از حدود مشرکت

در تمام اسناد الزم برای ثبت و  تقریباًروندی دیگر را در پی گرفته است. در این قانون موضوع شرکت 

-شود یعنی موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل میمیتشکیل شرکت قید 

بایست به طور صریح و منجز می( موضوع شرکت 9یماده 2آید)بندمیشود در طرح اعالمیه پذیره نویس 

اختیارات الزم  یبرای مدیران، کلیه 118 یماده( و در ادامه در 8بند 2یمادهدر طرح اساس نامه قید شود)

حمایت  احتماالًدر حدود موضوع شرکت باشد. علت  کهآنبرای اداره شرکت مقرر شده البته مشروط بر 

آورند بدین منظور است میان سرمایه ای را که به شرکت دارسهامان باشد با این استدالل که دارسهاماز 

شرکت به کار گرفته شود، حال اگر  ینامهو موضوعات مشخص و مندرج در اساس که در مسیر اهداف

. در 2ان شودرداسهامگیر های آن نباید گریبانمسیر دیگری به کار اندازند پیامدمدیران این منابع را در 

-ان و جذب سرمایه جامعه مبنای این مقرره و بیرونی کردن ریسک میگذارسرمایهحقیقت حمایت از 

تکرار شده است. اما این  عیناً 596 یمادهدر  1384اصالح قانون تجارت  یباشد. این روند در الیحه

فعان به این نحمایت از اشخاص درونی شرکت بخصوص در زندگی روزمره جامعه و گسترش مفهوم ذی

این موضع از حیث تئوری کارایی قابل انتقاد  کهچراصورت باقی نمانده و دچار تغییری بنیادی شده است 

ونی اعمال و تصمیمات داخلی شرکت اقتضا باشد. زیرا دفاع از اشخاص ثالث و درونی کردن آثار بیرمی
                                                           

 . 257-256های در حال گذار، صص حقوق شرکت ها: مطالعه ای برای اقتصادآویل اف، گاینان و همکاران، قواعد عمومی.  1

 . 110ها، ص . طوسی، عباس، تحلیل اقتصادی حقوق شرکت 2
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نماید اینگونه اعمال نیز در برابر اشخاص ثالث با حسن نیت معتبر فرض شوند. بنابراین توجه به می

اید که اهلیت شرکت تجاری به موضوع نممیت عملی به وجود آمده ایجاب مباحث گفته شده و مشکال

ن تکلیف لذا با برداشت 1راهکار های دیگری اندیشیده شودمحدود نشود و برای مقابله با اهلیت مطلق آن 

آید و اشخاص قادر میالزم برای امنیت معامالتی شرکت نیز پدید  ی، زمینهتحقیق از ذمه اشخاص ثالث

خواهند بود با اطمینان خاطر بیشتری به سرنوشت معامله، مبادرت به برقراری روابط حقوقی با شرکت 

های بتوانند یکی از ضعف 1391ی تجارت مسائل باعث شد که نویسندگان الیحه. اهمیت به این 2نمایند

از محدود بودن موضوع میآن نا 208 یمادهرا تحت پوشش دهند و در  1384کامل و کار شده  یالیحه

های خاص مجمع نام برند که آن ی صالحیتز تجدید اختیارات مدیران در حیطها صرفاًشرکت نبرده و 

باشد. از دو عنوان گذشته یک مطلب واضح میمحدود به موضوع شرکت ن ،166 یمادهنیز با توجه به 

کند سعی در برقراری تعادل مینه تنها در دوران هر اصلی که مطرح  هاشرکتگشت که مقررات حقوق 

ی خویش موجب ایجاد تعادل و موازنه در نظام دارد بلکه این اصول نیز در کنار هم با توجه به هدف اصل

در مسئولیت محدود هدف بیرونی کردن ریسک و در  کهچنانگردد میو نتیجتاً اقتصاد  هاشرکتکلی 

باشد. این دو قاعده، موجب حل میقاعده اهلیت عام هدف درونی کردن ریسک فعالیت های شرکت 

ایجاد تعادل، هزینه ها را کاهش داده و در جهت افزایش نفع با یکدیگر شده و با تعارض گروه های ذی

 دارد.کارایی گام بر می

 

 عمده  دارسهام (بند سوم

ان اقلیت و دارسهامنفعان تعارض میان گروهی ذیشد یکی از تعارضات درون که بیان طور همان

ها محدود بوده حلراهین تعارض سنجیده است اما این اکثریت است که مقنن راهکارهایی نیز برای حل ا

عمده و شرکت مادر  دارسهامبینی مسائل پیرامون عدم پیش ،از جمله این مواردو چندان کارایی ندارد، 

در قوانین  کهچنانعمده تعریف نشده و از آن سخنی به میان نیامده است  دارسهامباشد. به طوری که می
                                                           

 . 122های تجاری، چ اول، ص. کاویانی، کوروش، حقوق شرکت 1

 . 205ها، ص اقتصادی حقوق شرکت. طوسی، عباس، تحلیل  2
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 دارسهامی مادر نیز به میان نیامده است، میزان درصد تملک سهام برای اطالق نام هاشرکتاز میاصلی نا

از جمله  جزء از شرکت دارسهامو خروج  به عمده دارسهامعمده و مقررات خاص مربوط برای ورود 

این نواقص است. برای مثال به جز درصدهایی که مربوط به تملک سهام شرکت ایرانی توسط خارجیان 

سهام  اساساًارد، دیگر حد نصابی برای چگونگی توزیع مالکیت سهام وجود ندارد. از همین رو وجود د

قانون اساسی مصوب  44عمده تعریف نشده است. در مقابل در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 

به سه اصطالح سهام مدیریتی و سهام کنترلی و بنگاه یا شرکت کنترل کننده  1389با اصالحات  1387

 (.1 یمادهشود)میبرخورد 

ن قادر به تعیین اکثریت اعضای آ یدارنده کهآنقل میزان سهام مورد نیاز برای سهام کنترلی حدا

آن  یرکت است که دارندهشرکت باشد تعریف شده و سهام مدیریتی میزانی از سهام یک ش مدیره هیأت

کننده نیز مدیره دارد. بنگاه یا شرکت کنترل هیأتنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در طبق اساس

مدیریت یا از  ست از بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک سهام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یاا عبارت

کند. البته تعاریف یگر را در یک بازار کنترل میهای دها یا شرکتهای اقتصادی بنگاهطرقی دیگر، فعالیت

چه کسی  کهاینگیری امکان تشخیص  هرگز قبل از رأیباشند که عمالًمیی ساالذکر دارای اشکال اسفوق

ی تشخیص کنترلی بودن یا خیر به بعد از احاله اوالً  کهایندهند چه کنترلی است به دست نمی دارسهام

مدیره را تعیین کند و یا خیر؟  هیأتتوانسته اکثریت اعضای  دارسهامگردد آیا میانتخاب است که واضح 

ی گیری اس سیستم رأرأسگفته شده ب قبالًکه  طور همانبه انتخاب مدیر است و مدیر  احاله کهاینثانیاً 

کند چه کسی مدیر شود بلکه وحدت اکثریت نیست که تعیین می دارسهامشود و تنها خاب میانتمیادغا

و به موارد مختلفی وابسته گذار است و موضوعی است که دارای چند متغیر است تأثیریت نیز در آن اقل

توزیع سهام  ینحوه ،ترچون تعداد مدیران منتخب، تعداد حق رأی هر شخص و از همه مهماست هم

 شود.میدارد. از این مطلب در ادامه بیشتر بحث  انبستگی به قدرت اتحاد آن کهآناقلیت برای مدیر

که شخص با خرید سهام شرکت میدیگر شناسایی حق خروج برای اقلیت است در هنگای مسأله

چنین گاهی گردد. همیر این باشد موجب تعارض منافع میشود چه اگر غمیعمده تبدیل  دارسهامبه 

حق ارزیابی سهام و باز فروش آن  هاآندر این زم .مخالف است الزم است با تصمیم اکثریت دارسهام
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بتواند به تنهایی و  دارسهامبینی برخی اقدامات است که شبرای مخالفین فراهم باشد. نقیصه دیگر عدم پی

 به طور مستقل به آن مبادرت نماید.

مطرح شد نواقص دیگری را  هاشرکتنقص اساسی که پیرامون قوانین مرتبط با  دستهبه جز سه 

مدیران از درخواست و جمع آوری حمایت برای باال بردن آرای  کهاینچون طرح نمود همتوان منیز می

ولی  است اندارسهامان ممنوع نیستند. هرچند حق عزل مدیران با دارسهامخود و قبول وکالت از جانب 

تشریفات دعوت جمع بر عهده کسانی قرار گرفته که خود موضوع عزل هستند الزم است تشریفات برای 

یی که هاشرکتچنین در تر از قوانین موجود باشد. همزیاد هاآنندیشیده شده که کارایی شرایط خاص ا

اتی در جهت تضمین حق ارای تشریفبایست دت سهام را برعهده دارند قانون میکارگران و کارکنان مالکی

 .1ان و نیز آزادی ایشان در فروش سهام باشددارسهاماین  یی آزادانهرأ

 

  2حقوق اقتصادی (گفتار دوم

-گردد سپس مهمدر این گفتار ابتدایی کلیاتی پیرامون ضرورت و تجویز دخالت دولت مطرح می

 شود.می افزایش کاراییکند و موجب ترین مقررات اقتصادی نوکود که از تعارض جلوگیری می

 کلیات (بند اول

ت و کنترل بازار و به معنای داری با نظارت دقیق دولهای دولت جدید، مهار نظام سرمایهاز ویژگی

ی کوچک و بزرگ با قوانین اقتصادی بود که دولت مالک را به دولت ناظر تبدیل هاشرکتتر کنترل دقیق

  کرد. تأمینشد میلکیت عموم ناشی که از ما کرده و عمالً اهداف اجتماعی و رفاهی را

مستلزم دخالت  ،آورد و در نتیجهمیترین نتایج را به بار نصادی ضرورتاً بهترین و مطلوبآزادی اقت

یافتن به برخی  دست اجرای سیاست های اقتصادیهای مختلف ما با بررسی و مقایسه شیوهدولت است. ا

مری و خطاب به اها به شکل اند. این شیوهدیگر اقدامات دولت متفاوتشود که از قواعد حقوقی دنبال می
                                                           

 . 316- 321حقوق شرکت ها: مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار، ص . آویل اف گاینان و همکاران، قواعد عمومی 1

 گرفته شده است . "سازیها و بازار بورس در موفقیت خصوصینقش حقوق شرکت"این گفتار، از فصل پنجم کتاب . اکثر مطالب  2
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در مفهوم وسیع خود همانند سایر  هااین. شوندپشتیبانی میعمومی تند و با قدرت همه اشخاص هس

این  گردند. بامحسوب میعمومی شوند از اقدامات بارزه با نارسایی بازار اتخاذ میاقداماتی که برای م

 حقوقی تمام عیار هستند، مقررات حقوق یهای یک قاعدهف دیگر اقدامات که فاقد ویژگیخالحال، بر

 پردازد. باشد که به اصالح نارسایی بازار میاقتصادی ابزاری کامالً حقوقی می

. بنابراین، یکی از ابزار های اصلی که شودتمرکز میعمومی شکل از حقوق  در این مطالعه بر این

 .1اقتصادی استعمومی دولت برای مبارزه با نارسایی بازار در دسترس دارد انواع مختلف مقررات حقوق 

این وظیفه دولت است که اشخاص را به اجرای تکالیف خود عمومی حقوق  یچنین در حوزههم

دهد تا اهداف خود را دنبال کنند، مقررات یحقوق خصوصی که به افراد اجازه مملزم کند. برخالف 

بر مفاد تعهدات افراد نظارت دارد. به عبارت دیگر از آنجا که دولت در وضع و اجرای عمومی حقوق 

عمومی است. مقررات عمومی حقوق  ذاتاًاین قواعد  ،کندحقوق اقتصادی نقش حیاتی ایفا می مقررات

نظارت مدام بر رفتار بازار و اجرای  است که مسئولیتعمومی اغلب مستلزم وجود برخی کارگزاران 

ادی، اجتماعی و اقتصادی از مقررات را دارند. البته محتوا و جهت حقوق اقتصادی برحسب وضعیت اعتق

های حقوقی اقتصادی مرسوم در از روشممکن است  کهآنکند. با ای به جامعه دیگر فرق میجامعه

ان الزم است مبانی دخالت دولت در اقتصاد به طور کلی و نیز تمسک به جوامع دیگر استفاده شود، در ایر

حقوق اقتصاد اسالم باید برخاسته از  قطعاًباشد. میو اسالمیهای بوهنجارحقوق اقتصادی بر مبنای 

باشد که در آن اصولی که حاکم بر روابط اجتماعی در اسالم است تبلور یافته میهنجار های جامعه اسال

و حقوق خصوصی و معامالت اسالم دید. میوق اقتصادی اسالم را باید در دایره اخالق اسالاست. حق

اصول اخالقی و هنجارهای اسالم اگر چه دایره ای به مراتب وسیع تر از حقوق معامالت )خصوصی( 

گذاری این اصول در حوزه حقوق خصوصی و تأثیرلیکن از نظر  د،دارو حقوق اقتصادی اسالم میاسال

در چهار چوب فقه معامالت میحقوق اقتصادی نیز قابلیت اعمال دارد. در واقع نظام هنجاری اقتصاد اسال

تر حقوق ر توافق طرفین نتواند اصول اساسیکند. اگر نظام خود گردان اقتصاد بازار مبتنی بمیتجلی پیدا 

                                                           
1. Cranston, Ross F. "Regulation and Deregulation: General Issues." University of New South Wales Law 

Journal, vol.5, (1982): no.1, p.2 . 
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اینن معتبر شمرده شود مگر چناکند، ممکن است درون حوزه خود هم تأمین)اقتصادی( اسالم را عمومی 

صورت این و بنیان های اجتماعی سر ریز نماید که در عمومی  یآثار آن به حدی باشد که به حوزه که

 طلبد.میدخالت دولت را در قالب حقوق اقتصادی 

ه معامالت را برای رسیدن به قفو بر همین منوال منابع هنجاری اسالم ممکن است نظام بازار 

هنجاری برتر کافی نشناسد ، لذا دخالت دولت را الزم بداند. یکی از ادله ای که ممکن برخی اهداف 

مصلحت است. برخالف بسیاری از  یاست به عنوان مبنای دخالت دولت در اقتصاد مطرح باشد، قاعده

قواعد فقهی که غالباً ناظر بر روابط میان طرفین خصوصی هستند، قاعده مصلحت ابزار مناسبی برای 

توانند مبنایی برای فقه میخالت دولت در اقتصاد ایران است. این قاعده و برخی قواعد فقهی دیگر د

. یکی از 1کندمیو اجرای حقوق اقتصادی را تنظیم دخالت دولت  یباشند که نحوهعمومی اقتصادی 

هم است، به این معنا که عالوه بر نظم اخالقی و عبادی و نظم خصوصی فاأل هماألفروع این قاعده اصل 

تر و با ارزش ترهای عامکه تحت آن برخی ارزشعمومی باب معامالت یک نظم حقوق و مصلحت 

توان به دو امر مهم خالصه و میرا از جهتی می، وجود دارد. بنابراین کارکرد دولت اسالشوندمیمطرح 

 محدود کرد:

های اقتصادی در قالب حقوق خصوصی و قواعد ی رشد آزادیمینه سازی برای توسعهالف( ز

 مربوط به معامالت.

های نظم خصوصی و به منظور تصحیح کاستیها ل و هدایت جامعه و اعمال محدودیتب( کنتر

 اسالم. ینیل به اهداف عالیه

و خود اول از حوزه مشروع  یهای هنجاری در درجهدر قالب چارچوبمیدولت اسال ،راینبناب

ولیت تعادل ئوقتی ضمانت نگهبانی اجتماعی، مسمیلیکن همین دولت اسال کند،میمختار خصوصی دفاع 

 قطعاً  ، و جلوگیری از هرج ومرج اقتضا کندعمومی رسیدگی به بخش های  یو توازن اجتماعی، وظیفه

 یامور مهم اقتصادی اسالم اصل مداخلهکند. از جمله میاز نظم خصوصی صرف نظر و در امور دخالت 

                                                           
 . 131، ص 1383. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج نهم، امیرکبیر، تهران،  1
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اختیارات دولت در کارهای اقتصادی است، به حکم اصل مزبور دولت برای نظارت بر امور اقتصادی از 

تاریخی به نحو روز -ای برخوردار است. در حالی که نقش فرهنگ و زیر ساخت های اجتماعیگسترده

در شکل دادن به میست، نباید توجه به فرهنگ اسالافزونی در موفقیت یک الگوی اقتصادی تایید شده ا

های حقوقی ها و ساختارشک اخذ چارچوبقالب شرکت از نظر دور بماند. بی فعالیت های اقتصادی در

به مبانی فکری و فرهنگی یک جامعه حداقل خطر عدم ایجاد یک نظام  هاآنخاص بدون ارتباط دادن 

 منسجم و پر بار را در پی دارد.

در ایجاد یک نظم خاص اقتصادی و نقش محوری شرکت در بازار  هاشرکتاه حقوق جایگ

یی با حدود هاشرکتداری متجلی در سرمایه و لوازم حقوقی آن و در نهایت به مشکالتی که نظام سرمایه

را شورهایی که این مراحل پردازد. امروزه در کمی ،و اندازه متفاوت در بازار سرمایه با آن روبه روست

های های سرمایه، نقش و مسئولیت شرکت اند، مسایل عمده ای از جهت ثبات و کنترل بازارطی کرده

توان برای میاس اقتصاد سیاسی اسالم نرأسبمیبزرگ مطرح است. و بنابراین بدون تدوین یک مبنای بو

 ایران جهت خاصی را تجویز کرد. یها در بازار سرمایهالیت شرکتفع

ن اقتصادی جایگاه و کارایی انواع حقوق اقتصادی نیز در کشورمان چندان روشن هنجارهای کال

، اکثر قوانین اوالًی این حوزه در ایران وجود دارد، چند وجهی است. گذارقانوننیست. اشکاالتی که بر 

شوند. این در میتجاری و اقتصادی منفک از مبانی اعتقادی، هنجاری و سنت حقوقی در ایران وضع 

حالی است که مطالعات الزم و گسترده اقتصادی و اجتماعی که در خور یک جامعه جدید باشد نیز در 

شکل گیری این قوانین صورت نگرفته است. ثانیاً، انسجام، هماهنگی و تناسب بین این قوانین وجود 

انین با دیگر الثاً، این قوندارد که حاکی از یک جهت گیری روشن و مشخص اجتماعی و اقتصادی باشد. ث

 کهآن نهایتاًخوانی سازمان یافته ندارد.  هم ... ، نرخ بهره ودخالت دولت در اقتصاد مثل مالیاتهای ابزار

ی در ایران ناشی از ابهام در سیاست کالن و بنیادین است که به طور طبیعی به تولید گذارقانونمشکالت 

 شود.میقوانین ناکارامد و ناهماهنگ منجر 
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 انواع مقررات اقتصادی ( بند دوم

در تضاد با بخش یا گروه خاصی از جامعه باشد، ممکن  چهنااصلی اقتصاد چن یریشه و بدنه

برخی مقررات  یمداخله مسألهاست در معرض انواعی از نارسایی های مخرب بازار قرار گیرد که این 

این گونه مقررات را برای نظم عمومی طلبد که آثار این نارسایی را جبران کند. قدرت میجامع و کلی را 

نفع کند، و این قواعد با این هدف که ذیمیدهی به یک بخش خاص یا حمایت از افرادی خاص وضع ن

یک نفع  کهاینشود مگر میخاصی این مقررات را به اجرا در آورد یا تقاضای اجرای آن را کند، وضع ن

گونه مقررات مستقیماً هیچ کس را حمایت فرعی و معین از این مقررات متوجه آن فرد باشد. در واقع این

مند شود. در اینجا و متناسب با حوزه مستقیم از نتایج این مقررات بهرهکند و ممکن است کسی غیر مین

جاری، اعم از عدالت معاوضی و اهداف هن تأمینحقوق خصوصی در میکاستی و ناکا هاآنهایی که در 

بازار های بورس عمومی عدالت اجتماعی مطرح شد، حقوق اقتصادی مربوط یعنی حقوق رقابت، حقوق 

 را بحث خواهیم کرد. هاشرکتکنترل و اداره عمومی و جنبه های حقوق 

 

 حقوق رقابت :الف

به  نوع مداخله از سوی دولتها قادر نیست، این ازار به خودی خود به جبران کاستیاز آنجا که ب

طلبانه اجتناب ناپذیر است. بازار های رقابتی به صورت خودکار متولد و منظور اصالح رفتارهای انحصار

اند و با بطالن قراردادهای برای ارتقای رقابت پیش بینی شده شوند. نهاد های حقوق خصوصیمینابود ن

های ضد رقابتی ی که متحمل خسارت ناشی از رویهلثنا مشروع و یا اعطای برخی حقوق به اشخاص ثا

تواند می. بنابراین فقط حقوق رقابت 1ثری نیستندؤراه حل ها، کافی و م کنند که اینمیشده اند عمل 

های چنین نیاز به شکلالی را تضمین کند. حقوق رقابت همکارا از منابع انسانی، طبیعی و م یاستفاده

کند. مقررات میرا مرتفع عمومی بسیار جزیی یا کلی و مالکیت عمومی دیگر نظارت از جمله مقررات 

به همین دلیل ترین ابزارهای نظارت اجتماعی بر اقتصاد هستند. ترین و منصفانهعمومیحقوق رقابت 

                                                           
1 . Whish, Richard, and David Bailey, Competition Law, Oxford University Press, London, 2012, chapter 2 . 
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رند، به منظور جبران برخورداعمومی های حقوقی اینگونه اقدامات را که از ویژگی های حقوق اغلب نظام

پرهیز از  نواقص شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی در مقابله با این نارسایی بازار برگزیده اند.

تمرکز قدرت اقتصادی در تعداد حدودی شرکت نیز از اهداف آن است. از آنجا که اهداف سیاست های 

باشد. نه تنها نظام میاهداف نیز متفاوت به نظام دیگر متفاوت است، ابزارهای رسیدن به میرقابتی از نظا

های روش های گوناگون روش های متفاوتی در این موارد دارند بلکه در یک نظام رقابتی ممکن است

 گوناگونی اعمال شود.

های دانشگاهی و ، حلقهدر کشور ایران فقدان مباحثی از این قبیل در سطح مطبوعات اقتصادی

ی هاشرکت. این در حالی است که اقتصاد کشور از تشکیل نیافتن است ی عادیی امرگذارسیاستمراکز 

های خصوصی بزرگ و قادر به تجلی یافته در شرکت در ایران بخش خصوصیِ اصوالً برد. میواقعی رنج 

 .تسلط بر بازار و ایجاد انحصار وجود ندارد که برای آن نگران بود

 بهادار:بازار سرمایه و بورس اوراق عمومی حقوق  :ب

های مختلف نارسایی بازار در بخش خدمات مالی از طریق ابزارهای حقوق خصوصی وقتی جنبه

شرکتواعد حقوق جا که قناپذیر است.از آن اقتصادی اجتنابعمومی شود، مداخله مقررات میاصالح ن

به خودی خود و صرف مقرراتی در خصوص حد  هاشرکتعموماً تسهیلی و تکمیلی هستند و حقوق  ها

تواند مانع سوء استفاده مدیران شود، بنابراین با قواعد مینصاب و تعیین حدود مسئولیت ها و تصمیمات ن

انی که گذارسرمایهبازار بورس باید از این سوء استفاده جلوگیری کرد. عمومی امری و ماهیت حقوق 

بر این است که ساز و عمومی شوند و باور مین حقوق خصوصی فرض خرند ابتدا تابعامیاوراق بهادار 

ه نشان داده که کنند. امّا تجربمیاز آنان در مقابل دست بردن در اطالعات حمایت عمومی کارهای حقوق 

حمایت قانون را جلب کند ابتدا  کهاینخورده برای فایده است؛ زیرا شخص فریباین نوع حمایت بی

تدریجی ناکارامدی حمایت سنتی حقوق خصوصی به تصویب  یباید علم فروشنده را اثبات کند. تجربه

ها لزوماً در حی متفاوت است. البته این تفاوتکه با دیگر اقدامات اصالبرخی مقررات منجر شده است 

ان گذارسرمایهمیست. این مقررات حاهاآن ها و ابزارهایداف این مقررات نیست بلکه در روشاه

هایی که به یک رویههای آنان معرفی شده است. اگرچه در مقابل خسارات ناشی از انتخابعمومی 
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دلیل بسیار خوبی برای تصویب چنین مقرراتی جهت حمایت از  احتماالًرساند، میآسیب  گذارسرمایه

باشد و می، امّا کاربرد مفید آن بخش از سرمایه جامعه که به صورت سهام 1ان بوده استگذارسرمایه

 .2ان بوده استگذارقانوناهداف رفاه اجتماعی از قبیل درستی و صحت بازار در درجه اول مورد توجه 

کل سابق حفظ کنیم همان شی را که از مظهر بازار آزادند بهتوانیم معامالت خصوصمیبنابراین ما ن

هایی به دلیل فقدان اطالعات کامل انجام شود. استفاده از مقررات معطوف به استفادهکه سوءحالیدر

حقوق قراردادها و الزامات خارج از قرارداد برای رفع آثار سوء این نوع از نارسایی بازار در  یگذشته

-نقص بازار در فراهم یزمینهاین در اوراق بهادار بسیار دیر هنگام، ناچیز و پر هزینه هستند. بنابر یزمینه

جویی هایی معطوف به با چارهعمومی کردن شرایط الزم برای جریان آزاد اطالعات این مقررات حقوق 

برای اجرای این قواعد است که باید وارد عمل شود. حقوق عمومی چنین سازوکارهای قدرت آینده و هم

های داللی، اقدامات ضد ی، مجوزگذارسرمایه اوراق بهادار نوعاً شامل شرایط افشای اطالعات، شرایط

شود، انجام مناقصه و مزایده و میانحصاری و قواعد حاکم بر معامالتی که با رانت اطالعاتی انجام 

مقررات مربوط به تصاحب سهام یک شرکت دیگر توسط شرکت دیگر است. مظهر اصلی حقوق اوراق 

-باشد که صادر کننده این اوراق را ملزم میمیبورس مربوط به افشای اطالعات  مقررات امری بهادار و

کند تا اطالعات مالی را در اختیار عموم قرار دهد و نیز مقررات اوراق بهادار افرادی را که به دلیل 

 ی معمولی باخبرند را از معامالتگذارسرمایهدستیابی به اطالعات الزم از چشم انداز شرکت بیش از 

 .3کندمیاوراق بهادار ممنوع 

ها به افشای اطالعات مربوط به محصوالت، رویه ها و طرز عملکردشان و تهدید به الزام شرکت

ت. ان اسگذارسرمایهاجرای ضمانت اجراهای کیفری هم اکنون روش مرسوم قوانین حمایت از حقوق 

دهند این کار راه میاختیار عموم قرار های تجاری اطالعات الزم را در فرض بر این است که وقتی بنگاه

                                                           
1. Kronman, Anthony T., "Paternalism and the Law of Contracts.", Yale Law Journal, (1983), pp.736-798  . 

2. Meier-Schatz, Christian J. "Objectives of Financial Disclosure Regulation." Journal of Comparative Business 

& Capital Market Law, vol. 8, (1986), no.3, p.219 . 
3. Coffee Jr, John C., "Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System.", Virginia 

Law Review, vol.70, (1984), p.752 . 
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کنندگان از این اطالعات برای حفظ چنین مصرفکند و هممیرا برای تخصیص کارایی منابع هموار 

های تجاری بر یجاد مقررات افشای اطالعات بنگاهکنند. اشتیاق دولت نسبت به امیحقوق خود استفاده 

تر است. الزام هزینهکمعمومی این است که این گونه مقررات در مقایسه با قالب های دیگر نظارت قدرت 

ان گذارسرمایهها به افشای اطالعات این نقض بازار و حقوق خصوصی را در زمینه موقعیت نابرابر شرکت

 .کندمیو مدیران شرکت در دسترسی به اطالعات جبران 

کنترل فعالیت صادر کنندگان اوراق بها دار که در این صنعت مشغول به کارند،  ،هااینر عالوه ب

. روند 1هستند  صداقت، اعتبار و شایستگی رو بهمیکند که حداقل با کمیفعاالن اقتصادی را متقاعد 

اجرایی دهد حرکت از مقررات عمومی، تشکیالتی و میتحول مقررات در بازارهای سرمایه نشان عمومی 

 به مقررات نظارتی حمایتی است.

و خصوصی و ضمانت اجراهای کیفری و عمومی در قواعد حاکم بر اوراق بهادار، قواعد حقوق  

عمومی های حقوق ای است که تکنیککنندهن قواعد شامل برنامه تنظیممدنی با هم آمیخته شده است. ای

کند. معامالت  تأمینصحیحی را به صورت توأمان و خصوصی را باهم دارد، تا عدالت توزیعی و عدالت ت

پذیری نابرابر اطالعات، و ریسک اوراق بهادار در مرحله اول موضوع حقوق خصوصی است امّا توزیع

تر، طرق جبران خسارت حقوق ی و تالش برای حمایت از طرف ضعیفبازارهای مال یگسترده

با مقررات  اساساًخصوصی را ناکارامد کرده و به ظهور مقرراتی در زمینه حقوق اوراق بهادار شده که 

قوق مربوط به اوراق بهادار حقوق قراردادها از نظر هدف و وسیله متفاوت است. برخی جنبه های ح

ه معامالت مدیران و مسئوالن شرکت در و خصوصی است. برای قواعد دربارعمومی ای از حقوق آمیزه

توان از نظر خسارت، تابع حقوق خصوصی و از نظر مبنای خسارتی که بر بازار میزمینه اوراق بهادار 

 .و ممنوعیت آن را تابع عدالت توزیعی دانستعمومی شود، تابع حقوق میوارد 

ی کنترل شده به خودی خود سازمان یافته و از نظر حقوق یها به بازارهای سرمایهورود شرکت

خواهد شد، و لیکن کنترل،  هاشرکتباعث اعمال حاکمیت دولت از طریق حقوق بازار بورس بر این 

                                                           
1. Choi, Stephen J., "Company Registration: Toward a Status-Based Antifraud Regime.", The University of 

Chicago Law Review, vol.64, (1997), pp.567-651 . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



134 
 

دخالت  یحوزه یبحران نمایندگی ممکن است مستلزم توسعه یمسألههدایت، راهبرد شرکت و مقابله با 

و یا تکمیل و تنظیم قواعد عمومی دولت در فرایند راهبرد و هدایت شرکت در قالب مقررات حقوق 

ها شود. بنابراین سیاست اقتصادی حقوقی باید بر ایجاد قوانین قوی تکیه کند که قابلیت شرکتحقوق 

-اجرا نیز داشته باشند. منظور از سیاست اقتصادی حقوقی آن است که متعهدانه طراحی شده باشند تا نهاد

 ،متداول است چهآندهی کنند. ولی در هر حال مانتای سیاست اقتصادی سازرأسدر  های حقوقی را

باشد. یکی از میهای حقوقی متناسب با خصوصی سازی طراحی و برنامه ریزی متعهدانه برای تولید نهاد

های اقتصادی است که در ط حقوقی مناسب برای فعالیت بنگاههای این فرایند در واقع ایجاد محیجلوه

از نظر  هاشرکتداشته باشد. ساختار حقوقی  تأثیرساختار حقوقی باید  واقع در ایجاد و بالندگی این

به سبب نقیضه  .دکنمی( دارد، اهمیت پیدا هاشرکتی که در رفتار جمعی عوامل و عناصر اقتصادی )تأثیر

سهم بیشتری را در  ،های فرهنگی و اجتماعی، در واقع قوانین و مقررات در کشورهای در حال توسعه

تر ایران و کشورهای مشابه باید جامعتوسعه بازار سرمایه و بورس دارند. بنابراین قوانین در این حوزه در 

اس رأسهایی مانند بورس فارغ از حمایت دولت و فقط بنهاد اصوالًتر از کشورهایی باشند که و مفصل

دم انسجام فلسفه اقتصاد اجتماعی بازار سرمایه کنند. یکی از پیامدهای عمینظم حقوق خصوصی فعالیت 

 و بورس تدوین قوانین پراکنده و ناهماهنگ است.

باید گسترش یابد و به هرگونه معامله عمومی این قبیل قواعد حقوق  کهایناهمیت دارد  چهآن

 دیگری در بازارهای عام و عرفی سرمایه نیز تسری پیدا کند.

بازار بورس همزادند، این قانون ادامه منطقی عمومی و حقوق  هاشرکتحقوق  کهاینبا فرض 

ها های ایران نیست. یکی از مسائل مطرح در تدوین حقوق شرکتدر حوزه حقوق شرکتقانون تجارت 

باشد، رابطه این مواد با قوانین بازار بورس است. میی سهام عام مربوط هاشرکتمخصوصاً موادی که به 

دارای ماهیتی تسهیل کننده هستند، قوانین بازار بورس از  هاشرکتقواعد حقوق  در حالی که بسیاری از

شوند. کنترل و میمحسوب عمومی نظر هدف، روش و نحوه اجرا، قواعدی امری هستند و حقوق 

-می وحقوق بازار بورس که در واقع مکمل همدیگرند انجام هاشرکتاز طریق حقوق  هاشرکتهدایت 

و قانون بازار بورس و سرمایه در واقع تکمیل کننده یکدیگرند و حلقه های یک  هاشرکتشود. قانون 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



135 
 

میان را در مقابل یکدیگر و اجتماع تعیین گذارسرمایهزنجیره حقوقی اند که حقوق و تکالیف مدیران و 

ه و ازنظر نظم بخشی به بازار عرض هاشرکتکنند. تفاوتی که بین حقوق بازار سرمایه و بورس با حقوق 

تقاضا و معامالت سرمایه دارد، این است که در جوامع جدید بازار سرمایه که روزگاری مشمول قواعد 

حقوق خصوصی مثل مضاربه و مشارکت مدنی بود، اکنون محل توجه و منافع عموم قرار گرفته است. 

کنترل شده  این سیر تکوین بازار سرمایه از یک بازار عرفی تابع قواعد حقوق خصوصی به یک بازار

تا جایی که  هاشرکتهماهنگ با تحوالت اجتماعی و تغییر نقش دولت در حال رخ دادن است. حقوق 

عناصری از  کهآنمرجعه به عموم برای افزایش سرمایه از طریق فروش اوراق سهام و یا قرضه نباشد با 

د، همچنان تابع اصول گیری و اداره شرکت وجود دارعی در تدوین قوانین مربوط به شکلنفع اجتما

شرکت مترصد رجوع به عموم، خواه به زور کلی و یا بازار  کهاینحقوق خصوصی است، اما به محض 

دون بمیداشتن شرکت سها یشود. از این رو ایدهمیمطرح عمومی سازمان یافته باشد، مسائل حقوق 

از  هاشرکتسرمایه، خود بیانگر اقتباس ناقص و سطحی حقوق  ییافتهتوجه به بازار منظم و سازمان

 برخی کشور های اروپایی است.

ی گذارسرمایهچندان با فرهنگ ملی تجارت و  ،قانون بورس همانند سلف خود قانون تجارت

و همراه نیست. نه ها هماهنگ ، با قانون تجارت در حوزه شرکتکهاینتناسبی ندارد و از همه مهم تر 

بلکه  و ارتباط نظام مندی داشته باشند، خوانیقوانین تجاری با نظام حقوقی ما تناسب، هم ا الزم نیستتنه

بیگانگی  یما نیز هماهنگ باشند. نگاهی به ادبیات قانون اوراق بهادار نشان دهندهعمومی باید با فرهنگ 

قانونی با قانون تجارت دارد که در جای خود چندان تناسبی با بدنه نظام حقوقی ما  یاین مجموعه

رت در خصوص نداشت. تردیدی نیست که قانون اوراق بهادار دارای ارتباطی تنگاتنگ با مواد قانون تجا

سب داشته های عام باشد و ازآن گذشته با قوانین دیگر مانند قوانین مالیاتی، پولی و بانکی نیز تناشرکت

 باشد، از همه مهم تر قوانین تجاری از این دست باید با سیاست های اقتصادی کالن نیز هماهنگ شوند.
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اشخاص را  یتجمیع سرمایههای تجاری که که تشکیل شرکت 1311و  1347تجارت قانون 

باید توجه  ،ه. از این گذشت1به عنوان یکی از اولین مقررات ناظر بر بازار سرمایه است ،کردمیممکن 

تابع  اصوالًتوجه دولت قرار گیرد و با منافع جامعه گره بخورد  محل کهآنداشت که بازار سرمایه پیش از 

قواعد حقوق خصوصی بوده است. در ایران نیز قانون مدنی از طریق پیش بینی عقودی چون شرکت، 

گونه وکالت، مضاربه و بیع مقرراتی را برای به کارگیری سرمایه وضع کرده است. باید توجه داشت همان

قانون مدنی، قانون  دارای الیه های مختلفی است که هر یک ماهیت خاص خود را دارد،که بازار سرمایه

بازار سرمایه کنترل  یتجارت و قانون بازار بورس هر یک با الیه های عرفی، سازمان یافته و کنترل شده

-یعنی بازار اوراق بهادار سازمان ترین شکل بازار سرمایهن تفاوات که آخرین و تکامل یافتهشود با ایمی

 یباشد که صبغهمیتجاری و قانون بازار اوراق بهادار شده تابع هر سه رژیم حقوق مدنی، لیافته و کنتر

 دارد.عمومی حقوق 

و پذیره نویسی سهام و نیز انتشار عمومی که عرضه  1347اصالحی قانون تجارت مصوب  یالیحه

از اولین مقررات ناظر بر بازار سرمایه به مفهوم  ،عام را ممکن شده استمیی سهاهاشرکتاوراق قرضه 

 جدید آن است.

شود. اگر چه این میان از مشکالت اقدام گروهی ناشی دارسهامبه طور خالصه، ضعف کنترل 

ان برای اعمال حقوق خود مفید است اما با این حال همکاری نکردن نیز برای دارسهاماقدام گروهی 

گ و ان اگر توافق نمایند که به صورت هماهندارسهامبسیاری از آنان مطلوبیت دارد. درست است که 

هایی برای آموزش و ایجاد حس تعاون در بود اما این امر نیازمند هزینه ثر خواهندمؤی بدهند، رأمنسجم 

ها ممکن است از منافع اقدام گروهی ات فردی خوگرفته اند و این هزینهبین افرادی است که به اقدام

و نه فقط  شودمیان توزیع اردسهام یبیشتر شود؛ زیرا منافع حاصل از این اقدامات در شرکت بین همه

از عوامل فوق ناشی  که نادارسهامنکردن فعالیت و مداخله اند. گفته شده حالتکسانی که مشارکت داشته

طلبی برای مطامع خود عمل نمایند. بنابراین نظام کنترل و سازد که با فرصتمیمدیران را قادر  ،شودمی
                                                           

 9، ش1385های حقوقی، ژوهشو تأثیر آن بر بازار سرمایه ایران، مجله پ 1384. علوی یزدی، حمبدرضا، بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1

 . 147، ص 
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باشد و دخالت را با میان است با تنگناهای جدی مواجه دارسهامهدایتی که متکی بر اقدامات خصوصی 

 الزم دارد.عمومی ی حقوق گذارسیاست

عنوان شکلی بحث جدید در خصوص کنترل و اداره شرکت ناظر بر موضوع پیچیدگی شرکت به 

چگونه باید با این شرکت  کهایناقتصاد صنعتی مدرن است و مستلزم توجه به  از یک سازمان وسیع در

در  .مدیریت شود و چگونه اصولی که این نظم اجتماعی و اقتصادی بر آن مبتنی است، باید توجیه گردد

تابع شرایط  هاآندارای توانایی چندانی برای اعمال قدرت نیستند،  هاشرکتمدل اقتصادی رقابت کامل 

-قدرت پیدا می هاشرکتمل در عالم واقع وجود ندارد بازار رقابتی کا کهاینبازارند. به هر حال به سبب 

بازار تحت تسلط تعداد محدودی از  معموالًدهد، ولی میکنند. اگرچه انحصار به معنای دقیق آن رخ ن

 .1ستهاشرکت

تعقیب اهداف اجتماعی از  یمسألهتا حدودی  هاشرکتبورس و حقوق امروزه تعامل حقوق بازار 

را بالموضوع کرده است. و لیکن واقعیت آن است که حتی حقوق قراردادها  هاشرکتطریق قواعد حقوق 

 اندانگارانه قرار گرفتهدهای رفاه اجتماعی و سوفلسفه تأثیرو حقوق مسئولیت مدنی تا حد زیادی تحت 

 های نفع اجتماعی باشد. پس راهبرد شرکتبه طریق اولی باید تابع فلسفه هاشرکتبنابراین قواعد حقوق 

های حقوق بازار حقوق قرار گرفته و جدا از کنترل که امروزه مورد توجه علمای مدیریت، اقتصاد و

میباشد. این امر باعث این استدالل میشود، یک موضوع اجتماعی و مخل توجه دولت میبورس اعمال 

شود و این  رفتهگدر نظر  هاشرکتو عدالت توزیعی باید در تدوین قواعد حقوق عمومی شود که منافع 

 تجلی پیدا کرده است. ،یک نظام منسجم راهبرد یک شرکت یدر تدوین ارائهعمومی منافع 

 

 نفعانتئوری ذی :ج

کند تا در میرا وادار  هاشرکتگذارد و می تأثیر هاشرکتنظام راهبری شرکتی بر عملکرد رقابتی 

 این طریق سود چشمگیری را نصیب خود کنند.های رقابتی وارد شوند و از کارایی بیشتر به محیطجهت 

                                                           
1.Parkinson, John E., Corporate Power and Responsibility: Issues in the Theory of Company Law, Oxford 

clarendon press, London, 1993, pp.3-6 . 
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نفعان مطرح گشته است که ضمن دارا ها، تئوری ذیراستا با آناإلشار و همدر ورای  مقررات عمومی فوق

های مورد نیاز و ضروری گفته شده، راهکارهای حل تعارض و تنظیم را در درون بودن تمام مبانی و بنیان

نفعان توجه کند و مسائل با این بیان که شرکت باید به همه ذی خود گرد آورده است. این تئوری

کند، چه اینکه هدف شرکت را تأمین منافع نمایندگی مانع از این مورد است، دخالت دولت را توجیه می

د و خالق و های مولهایی که فعالیتداند و این هدف جز با پیگیری سیاستنفع میهای ذیتمام گروه

ها رقابتی را در اقتصاد جامعه ترویج و تشویق نماینده، عملی نخواهد بود. به هر روی، حقوق شرکت

-که رژیم قراردادی باشد، رژیم تنظیمی است که برخاسته از وظیفه و کارکرد اقتصادی دولتپیش از این

ه در جهت تضمین منافع های تجاری کی مقررات امری متنوع شرکتباشد. مطالعههای امروزی می

ی تنظیم، نماید که ایدهاند به روشنی اثبات میداران وضع گردیدهنفع نه فقط سهامهای ذیکلیدی گروه

 ی قرارداد، توصیف می کند.تری نسبت به ایدهها را به شکل جامعواقعیت حقوقی شرکت
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 بخش چهارم:

 اعمال تئوری بر بانک و بیمه
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طی چند فصل   ،باشد بدین منظوراعمال تئوری و نکات آن در بانک و بیمه میبخش چهارم محل 

شود که چرا بانک و بیمه در میان تعداد زیاد اول بیان می شود. در فصلبه بررسی و تحلیل پرداخته می

این  و اشتراکات حقوقی اند و از اهمیت اقتصادی وهای موجود برای اعمال تئوری انتخاب شدهشرکت

نفعان در شود. در فصل بعدی آن پیرامون تعارض منافع و همگرایی منافع ذیدو نهاد سخن گفته می

 آید.های بیمه و بانک سخن به میان میشرکت

 

 ماهیت خاص بانک و بیمهفصل اول: 

اهمیت اقتصادی  تاریخچه، اشتراکات ودر این فصل و در طی بررسی ماهیت خاص بانک و بیمه از

شود که چرا بانک و بیمه برای به کارگیری شود و به عبارتی تحلیل میاین دو شرکت سخن گفته می

 اند. نفعان انتخاب شدهتئوری ذی

 

 مروری بر تاریخچه بانک و بیمهاول( مبحث 

 شودمروری مختصر بر تاریخچه بانک و بیمه انجام میدر این مبحث 

 بانک (اولگفتار 

-می و گاهی این رقابت به جنگ بودهرقابت یکدیگر در  شهرهای ایتالیا بامیالدی  13از قرن 

 مردم صورت کهگرفتند به این ها از مردم قرض اجباری میمخارج این جنگجبران برای انجامید لذا 

را دریافت  نآربح  در عوض و بسپارند 2یا منت 1های دولتی معروف به مُنمبلغی به بنگاهگشتند ملزم می

ابند و از طرف یدولتی است که در قرون بعد ظهورمی یهابانکمقدمه تشکیل  یطرف ازها ین بنگاهد. اکنن

                                                           
1. Mons 

2. Montes 
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هم محدود  هاآنبودند و مسئولیت  وردهآن آهای کوچکی در سرمایه اشخاص حصه کهایندرنتیجه  دیگر

 .1باشدمیمیسها هایشرکت اساس مبلغ بود موجد به همان

 تشکیل شد بانک سوئد 1656در سال میبه صورت شرکت سها رسماً اولین بانکی کهاما 

 دیگر نتوانست به صورت خصوصی اداره شود و منحل شد. بعد از انحاللاین بانک  1668در سال .بود

بر اساس 1694که در سالبود بانک انگلیس دومین بانکی  مد.آتجدید سازمان کرد و به صورت دولتی در

 بانک امروز به عنوان . اینشد تأسیسمیبه صورت شرکت سهاویلیام پترسون به نامطرح شخصی 

دولت توسط  1946بانک مذکور در سال . سهام شودمیترین و اولین بانک مرکزی دنیا شناخته قدیمی

 .2شد خریداری

قرار داشت  ن در لندنآبانک جدید شرقی بود که مرکز  میاولین بانک در ایران به صورت رس

انگلیس داشت و به همین  کشور این بانک را بیشترین سهام سیا بود.آن مناطق جنوبی آ حوزه عملیاتی

اولین . لذا دشواگذار  نشاهیبه بانک شاه1267در سال  و کردتابع قوانین کشور انگلیس عمل می ،خاطر

انگلیسی و امتیازش به رویتر ن هم آکه  بانک شاهنشاهی از آن نیز بانک در ایران بانک جدید شرقی و بعد

 .3شدها وارد ایران انگلیسیاز طریق بودن بانک میتوان دریافت که سهابنابراین می .بود داده شده

داشت هرچند سهام میصورت شرکت سها تأسیساز لحاظ شکل قانونی از همان ابتدای  بانک ملی

قرارگیرد ولی کلیه سهام در دست دولت باقی ماند زادانه مورد نقل و انتقال آتوانست می نام بانک قانوناًبی

انتقال سهام  1317تصویب اساسنامه بانک در سال  خره باباأل صورت نگرفت. و هیچ گونه نقل و انتقالی

 . 4دممنوع اعالم ش نام رسماًاز بانام و بی بانک اعم

 1339شد. در سال افزوده هاآنبه تصویب رسید و بر تعداد  هابانک یتک اساسنامهپس از آن تک

با تصویب قانون پولی و بانکی نسخ شد. پس از انقالب  ،1351قانون بانکی و پولی تصویب و در سال 

                                                           
 . 13-14، صص8131 ناشر، تهران،عبدالحمید، بانک، بی،زنگنهاعظمی. 1

 . 11-12، صص 1355م، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، 6، چ 1. صدقی، عباس، اصول بانکداری، ج 2

م، انتشارات مرکز آموزش بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسالمی 2گذاری، چ از نظریه تا سیاست پول و بانکماجدی، علی، گلریز، حسن،  .3

 . 171-172، صص 1368ایران، آذر 
 . 177-179همان، صص. 4
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ملی شدند؛ این موضوع  هابانکتغییر کرد و  هاآننحوه اداره  هابانکنیز ابتدا طی الیحه قانونی اداره امور 

بانکبدون ربا تصویب شد. روند  داریبانکقانون  ،1362قانون اساسی آمد. سپس در سال  44در اصل 

سازی احساس شد و نیاز به رقابت و حرکت به سمت خصوصی کهاینبه همین سیاق ادامه یافت تا  داری

ی غیردولتی به تصویب رسید و به جز هابانک تأسیسواحده قانون اجازه  یماده 1379در نهایت در سال 

بیمه قابل  یمابقی ملزم به خصوصی شدن گشتند. این روند در ادامه با تاریخچه هابانکتعداد اندکی از 

 مقایسه هست.

 

 بیمهدوم( گفتار 

 تأسیسبیمه ایران توسط دولت میداخلی با عنوان شرکت سها یاولین شرکت بیمه 1314در سال 

-دچار فراز و نشیب های فعالیت خودو فعالیت خود را آغاز نمود. پس از آن صنعت بیمه در طول سال

شرکت بیمه ایرانی در محدوده  8و فعالیت  تأسیسعبارتند از:  هاآناست که برخی از های بسیاری شده

، تصویب 1358، اعالم ملی شدن بیمه در سال1350بیمه مرکزی در سال تأسیس، 1343تا  1329زمانی 

های بیمه و در نهایت تصمیم به واگذاری شرکت 1380مؤسسات بیمه غیر دولتی در سال  تأسیسقانون 

 قانون اساسی. 44دولتی )به استثنای بیمه ایران( در اجرای اصل 

 

 اشتراکات بیمه و بانکدوم( مبحث 

شود تأثیرات اقتصادی اگرچه مشترک در این مبحث راجع به اشتراکات بانک و بیمه سخن گفته می

 های هر نهاد در ذیل آن در مبحثی جداگانه آمده است.اما به دلیل صحبت از ویژگیهست 
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 بودن )شرعی( میاسال (اولگفتار 

-ذیمیباشد. بدین لحاظ تمامی هاآننکات در بانک و بیمه بحث شرعی بودن  ترینمهمیکی از 

بایست در جهت رفع را از نهادهای مالی دارند و این نهاد ناچار می های شرعینفعان انتظار فعالیت

نفعان و جلب اعتماد آنان  حرکت کند. برای ایجاد چنین اعتمادی در تطابق با شریعت اسالم نگرانی ذی

قدم اول آن است که این نهادها در رابطه با شرعی بودن تمام ابزارهای استفاده شده مجوز شرعی دریافت 

-های آنان مطابق با مجوزهای صادره میفعالیتمیدر گام دوم این اطمینان را ایجاد کنند که تما د ونکن

گونه همت نهاد که گام اول شبیه پرسش از یک توان اینباشد. در آوردن تشبیه برای این دو گام می

کارهای محوله به باشد و قدم دوم شبیه وظایف و دان، پیرامون تطابق بانک و بیمه با قوانین میحقوق

 .1های بانک با قوانین در تضاد نیستباشد که تضمین نمایند هیچ یک از فعالیتحسابرسان و ناظران می

تواند در هر دوی باشد که به طور بالقوه می ربا مسألهتواند نفعان میهای ذییکی دیگر از نگرانی

حتی اگر تردید ربوی میدر کشور اسال که به جهت شدت قبح آن بعید است2بانک و بیمه به وجود بیاید

 یمسألهرجوع کند. این  هاآنای باشد، شخصی برای دریافت خدمت به بودن عملیات بانکی یا بیمه

بودن باعث شد که کشورهای غربی نیز به جهت به دست آوردن سود بیشتر به سمت آن حرکت میاسال

 .3بوجود آورندمیکنند و برای مشتریان خویش بانک اسال

 

 حاکمیت شرکتی (دومگفتار

 هاایناصول مشترک حاکمیت شرکتی است که برای هر دو  ،بیمه ی اشتراک دیگر بانک ونقطه

گویی، شفافیت و مدیریت ریسک، نفعان، پاسخباشد. به عبارتی رعایت عدالت، حقوق ذیصادق می
                                                           

 196-197، صص 1390. عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران، زمستان 1

. 

 . 161، ص1387. مطهری، مرتضی، مسأله ربا و بانک، انتشارات صدرا، تهران، 2

 .1391بهمن  17های اقتصادی، جلسه اول ، حقوق بنگاه. باقری، محمود، تقریرات درس 3
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بایست شود و میکار گرفته میمباحث و عناوینی است که به طور مشترک هم در بانک و هم در بیمه به 

های دقیق به دست آورد مورد توجه همگی اشخاص از دولت تا مدیران باشد. این موارد را باید با نظارت

تا در نهایت حس اعتماد ایجاد کرده و کارایی نظام اقتصادی را افزایش دهد. این حس اعتماد، پایه و 

شود صورت بازار با شکست مواجه میاست. در غیر ایناساس بازارهای مالی و موجب دوام و پویایی آن 

. البته مباحث حاکمیت شرکتی فراتر از یک شرکت 1شودتعبیر میمیکه از آن به عنوان ریسک سیست

بودن آن برای بانک و میاند اما سخن از الزابینی شدهها پیششرکتمیبرای تما اصوالًخاص هستند و 

شود و گرنه تئوری مباحث حاکمیت شرکتی، بانک و بیمه نیز مطرح می باشد و همیشه در کناربیمه می

بایست در جهت اثبات باشد و برای موضوعی که مینفعان خود مبحثی داخل در راهبری شرکتی میذی

نماید. به هر سازی تئوری در بانک و بیمه باشد آوردن آن در مقدمه بحث چندان وجیه نمیچرایی پیاده

نیز به طور مشترک میی حاکمیت سهاگذارقانونهای به عنوان روندی مشترک که در رویهروی در اینجا 

 در کانون توجه هستند به عنوان اشتراکات آورده شده است.

پیرامون تمام نکات بیان شده هم در بانک و هم در بیمه مقرراتی صادر شده است که گاه به جهت 

ی یکی برای ارند. اما چون مقررات صادره از مقام آمرهیکسانی اصول راهبری با هم تشابه فراوان د

ی عملیات های انجام دهندهدیگری الزام آور نیست، آن نهاد نیز به صدور و وضع مقررات برای شرکت

-کند. از جمله مقررات پیرامون حاکمیت شرکتی در بانک و بیمه را میخود مقرراتی را وضع و ابالغ می

-آذر ماه، بهترین رویه 25بیمه  مؤسساتنامه گزارشگری و افشای اطالعات آیین توان موارد زیر نام برد:

های افشای ریسک اعتباری، تطبیق و کارکرد آن در بانک، اصول پیشرفت برای تداوم فعالیت، بهبود 

 ... .و  هابانکدر میحاکمیت سها

 

                                                           
 . 201. عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری، ص 1
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 سوم قوانین شرکتی:گفتار سوم( 

های اصلی و مادر اشاره اعمالی بر بانک و بیمه از سوی قانونتوان به قوانین یکسان در اینجا می

بیمه و قانون پولی به مجری بودن  تأسیسکرد. کلیات و مبانی که در الیحه قانونی آمده در هر دو قانون 

آید. است. بسیاری از این مقررات در ادامه و به فراخور موضع به قلم میآن در موارد سکوت تصریح شده

بانک و بیمه تنها به صورت شرکت  تأسیسآمده که   31 یمادهبیمه در  تأسیسولی و قانون در قانون پ

شود که چه ویژگی در است. در این قسمت این مطلب دنبال می پذیرامکانعام با سهام بانام میسها

ها و بیمه هابانکوجود دارد که مقنّن تنها این قالب و شکل را برای  "عام با سهام بانام میشرکت سها"

مجاز دانسته است. بخشی از علت در قسمت تاریخچه بانک مختصراً اشاره شد در ادامه هر یک از این 

گردد و بدین صورت امکان تحلیل ماهیت بانک و بیان می هاآنها بیان شده و مختصات خاص ویژگی

 گردد.بیمه در چارچوب قوانین آسان می

 

 شرکتبند اول( 

اثر نمانند و کارها در مقیاسی های کوچک بیشود که ثروتباعث می شرکت در معنای جدید

هروقت بنابر اعطای امتیاز بود الزام  اصوالًبزرگ انجام شود و انحصار مفید به وجود آید. از این روی 

شد که باید در قالب شرکت باشد. شاید دور از صحت نباشد اگر علت دولتی یا خارجی بودن اولین می

 وجو کنیم.در ایران در این مطلب جست را هابانک

ی این نهاد حقوقی ایجاد کارامدی باتقسیم کار و ایجاد ثبات اقتصادی است. کارهای فایده

کند به عنوان های اقتصادی منحصراً در قالب این نهاد امکان تحقق پیدا میاقتصادی بزرگ و برخی فعالیت

آید( اقتضای تبلور در قالب در ادامه توضیحات آن میو به جهت ماهیت)که  ذاتاًنمونه بانک و بیمه 

 .1شرکت را دارد

                                                           
 . 51ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، ص باقری، محمود، نقش حقوق شرکت. 1
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مسئولیت  -1اند از: کند عبارتهای شرکت که آن را از دیگر نهادهای جمعی ممتاز میویژگی

 -4قید و شرط سهام قابلیت انتقال بی -3شخصیت حقوقی و حیات دائم  -2گذار محدود برای سرمایه

های وسیع اقتصادی و نیز صنعت بانک که محتاج توضیح باید بیان داشت فعالیت. برای 1مدیریت متمرکز

کرد و همین ان کوچک بودند وداع با اصل مسئولیت نامحدود را اجتناب ناپذیر میدارسهامگذاری سرمایه

ایش به عنوان ابزار مسلط در توسعه اقتصادی تثبیت نمود. افز نهایتاًها را مسئولیت محدود بود که شرکت

ای بر این امر است. هم چنین ابداع شخصیت حقوقی ها مدرک قانع کنندهآور در پیشرفتسریع و حیرت

به معنای توسعه روابط اقتصادی و ایجاد بازنگری جدید است که در تعامالت اجتماعی و اقتصادی نقش 

 افزاید.اقتصادی میمؤثرتر و کارامدتری از شخص حقیقی دارد و از نظر اعتباری به تعداد بازیگران 

احکام شرکت به ساختار و فضای چند بعدی مربوط است که حکایت از تحولی عظیم در تحوالت 

اجتماعی دارد و صرف اعتبار شخصیت حقوقی لوازم و تبعات اجتماعی وسیعی دارد که خود احکام 

لب قواعدی عمل طلبد. سازوکار و کارکرد یک شرکت به این نحو است که شرکت در قامتفاوتی را می

دهد که نماید قواعدی که به شرکت اجازه داشتن سرمایه و تعهداتش را میکند که دولت تعیین میمی

ای را دارد. در مقابل دولت تأکید دارد که شکل حقوقی خاصی در خود عواقب و تبعات اجتماعی گسترده

 خصوص کارکرد شرکت و عرضه آن به اجتماع رعایت شود.

 

 عاممیسهابند دوم( 

عبارت  1303گردد که با قانون تجارت ها معلوم میبا بررسی قوانین و مقررات پیرامون شرکت

کارخانجات یا برخی امتیازات  تأسیسوارد حقوق تجارت شد. گرچه قبل از آن در قوانین میسها

 1311و  1303نیز در قانون تجارت میهای سهاشود به هر صورت شرکتواگذاری عبارت سهام دیده می

به  1347اند و در اولین مورد در الیحه قانونی عام و خاص تقسیم نشدهمیبه همین صورت آمده و به سها

 هابانکهای ی در قوانین و اساسنامهگذارقانونعام و خاص منقسم شدند. به مناسبت همین روند میسها

                                                           
 . 54. همان، ص 1
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ویب قانون پولی و بانکی کشور با تص 1351در سال  کهاینانتخاب شده است تا مینیز قالب شرکت سها

عام بیان گشت لذا هرچند زمینه قانونی یعنی الیحه میبانک فقط به شکل سها تأسیسالزام  31 یمادهدر 

بایست بررسی کرد و دنبال این بود که چه چیز باعث شد تا مقنّن و وجود داشت اما می 1347قانونی 

پیش از آن و حتی از قرن  کهآننک مناسب ببینند حال عام را برای بامیمتخصصان امر زین پس قالب سها

 5عام باشند و حتی لزوم داشتن حداقل میسها کهآندر حال فعالیت بودند بی هابانکپیشین خورشیدی 

شک همین بی 1استثنا شده بود هاآناس قوانین بعدی برای رأسبه موجب قانون تجارت، ب دارسهام

عام و خاص بوده است میهای سهای شرکترود و در قانون وجه ممیزهاشاره می هاآنهایی که بدویژگی

است اما در ادامه باید دید که آیا خاص شدهمیعام نسبت به سهامیانتخاب و برگزیدن قالب سهاموجب 

توان تشکیل و موفقیت میعام است؛ و در صورتی که چنین باشد آیا نمیاین چند ویژگی تنها مختص سها

 ها را تصور نمود. بانک در نبود این ممیزه

های مختلف و متنوع موجود عام هر چند تنها بخش کوچکی از جمعیت شرکتمیهای سهاشرکت

واجد خصایص و صفات  اصوالًهمه یا بیشتر اقتصاد کشورها چیره شده و  دهند ولی بررا تشکیل می

های ذیل را برای نکات و تفاوت 1347قانون ر جهان هستند. در حقوق ایران دقت در رأسمشابهی در س

 کند.خاص آشکار میمیها ازجمله سهااین شرکت در مقایسه با سایر شرکت

ی تحصیل سرمایه را مسألهشود تا های عام تشکیل مینویسی وامکان رجوع به مردم؛ شرکتپذیره

باید به دریای عظیم میهای سهای سنگینی در بر دارد. شرکتحل کند. تحصیل سرمایه از طریق وام هزینه

های اقتصادی در مقیاس وسیع بپردازند. به هر روی سرمایه دسترسی داشته باشند تا بتوانند به فعالیت

توان بدین صورت بیان نمود: طبقه متوسط جامعه که مشمول مالیات های بزرگ را میعوامل ایجاد شرکت

ی زمانی مشخصی یعنی از اواسط تا اواخر در محدوده نبودند انبوهی از ثروت و پس اندازهای خود را

-عام بزرگی به ثبت رسیدند که ریسک سرمایهمیهای سهاقرن نوزدهم، گرد آوردند در این فاصله شرکت

                                                           
ملی ایران ی شرکت سهامی بانکقانون تجارت نسبت به تشکیالت واساسنامه 44 یمادهوقسمت یاز  27 یی عدم رعایت ماده. قانون اجازه1

برای این که  : 1304خرداد  12فروردین و  12 ، 1303دلو  25مصوب قانون تجارت  27 یماده.  1307 تیر 30 وشرکت سهامی بانک پهلوی،

 شرکت سهامی تشکیل شود الأقل وجود پنج نفر شریک الزم است.
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های سرگردان طبقه متوسط جامعه بسیار پایین بود و همین عامل سبب جذب نقدینگی هاآنگذاری در 

های سودآور را از طریق عرضه و فروش فرصت استفاده کردند و پروژهنیز از این میهای سهاشد؛ شرکت

ان دارسهامگذاری کردند. وجود ها سرمایهسهام به مردم به وجود آوردند و تعداد بیشماری در این شرکت

 از شکل سنتی خود خارج شوند.میهای سهاپراکنده و متعدد باعث شد که شرکت

های خاص بازرس و دعاوی مشتق از دیگر حسابدار رسمی، ویژگیسهم، میتعیین حداکثر مبلغ اس

عام است. هر چند برای مثال دعاوی مشتق برای هر دو نوع شرکت هست ولی حداقل میهای سهاویژگی

 عام برخاسته است.میهای سهای شرکتخاستگاه این حق از وضعیت ویژه

ها است و این را نیز باید مدنظر داشته باشیم گاه این شرکتبازار اوراق بهادار)بازار سرمایه( تجلی

اند و از این لحاظ با توجه ناپذیری به یکدیگر وابستهاجتنابکه قوانین بازار سرمایه و بازار مالی به طور 

های به مطرح بودن اصالح و تکمیل برخی قوانین به خصوص قوانین بانکی ازاین لحاظ نیز شناخت پایه

 آید تا با قوانین جدید بازار سرمایه بتواند همخوانی الزم را داشته باشد..مینظری بانک و بیمه الزم 

بانک و بیمه به این علت باید عام باشند تا بتوانند در بورس باشند چندان علت صحیحی  کهایناما 

پیدایش ی است و در ثانی باتوجه به تاریخچه هابانکهدایت وراهبرد بازار سرمایه با  اوالً  کهچرانیست 

های آن مناسب عام باتوجه به ویژگیمیشویم که قالب سهابانک، بورس و سهام عام به راحتی متوجه می

عام میسها هابانکبایست آن را علتی بدانیم که می کهایناست و نه وضعیت بورس تشخیص داده شده

آن نیز بخاطر ورود به بورس  عام باشد. آیامیطبق قانون خود بورس نیز باید سها کهاینباشند و ثالث 

 شود.عام احساس میمیرسد در اعمال حاکمیتی است که نیاز به سهااست؟ به نظر می

میبا قوانین مربوط به شرکت سها و بیمه بانک تأسیسوضعیت اند که: نظر کردهبرخی چنین اظهار

-امکان بیشتری برای جمع عاممییک شرکت سهای. های حقوقدیگر قالب عام مطابقت بیشتری دارد تا با

-ن مشارکت میآگذاری چون تعداد افراد بیشتری در سرمایه کالن دارد یعنوان سرمایه وری وجوه باآ

تری است کامل قوانین  هاعام وجود دارد نسبت به انواع دیگر شرکتمیقوانینی که برای شرکت سها. ندنک

سساتی هستند ؤهم مها و بیمه هابانک نجا کهآو از  باشد.تری قابل کنترل و هدایت میو به صورت محکم

 .ن رواستآبیش از هر قالب دیگری برای  عاممیاعتماد مردم است، لذا قالب سها هاآنکه سرمایه 
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 سهام بانامبند چهارم( 

ی باشد و نمایندههای به سرعت قابل انتقال میهای راکد به داراییسهم به معنای تبدیل دارایی

باشد و این اعتبار است که این اوراق را اوراق بهادار کرده است. این جعل حقوقی اعتبار میارزش و 

و لذا جابجایی اقتصادی آن افزایش یابد و  1های مالی شدههای شرکت تبدیل به داراییاجازه داد تا دارایی

عداد معامالت شود. رشد اقتصادی نیز چیزی جز تاین سرعت است که موجب رشد اقتصاد و تجارت می

 انجام گرفته در یک نظام اقتصادی نیست.
 کهآنالیحه قانونی( حال  39 یمادهآید)نام به قبض و اقباض به عمل مینقل و انتقال سهام بی

الیحه قانونی( هر چند با توجه  40 یمادهانتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد)

به قانون الزام به ثبت سهام وجود دارد و این با رونق اقتصادی چندان متناسب نیست اما از بعد دیگر بر 

برای واگذاری  کهاینبرد از جمله توان به آن پیاز تعریف قانونی می کهچنانسهام بانام مزایایی بار است 

نام بدون تصور واگذاری سهام بی کهآنحال  2ط دانسته نشده استسهام بانام وجود برگه سهم شر

باشد: از طرفی نیاز به برگ سهم نیست دادوستد)قبض و اقباض( امکان ندارد هرچند این نکته دوسویه می

بایست از طریق دفتر ثبت سهام صورت گیرد و این مانع از انتقال سریع ولی در مقابل نقل و انتقال می

 د.باشسهام می

داند که چه توان به راحتی مالک سهام را شناخت و شرکت در هر لحظه دقیقاً میبا سهام بانام می

ان خود را دارسهامشود که شرکت به راحتی بتواند آن هستند. این موضوع باعث می دارسهاماشخاصی 

توانند حقوق خود ان نیز میدارسهاماقلیت را از اکثریت بازشناسد در مقابل  دارسهام الأقلو  3کنترل کند

 را بر سهام از جمله حق سود و حق رأی اعمال کنند.

                                                           
 . 1392فروردین  20های اقتصادی، جلسه هفتم: باقری، محمود، تقریرات درس حقوق بنگاه. 1
 . 280-281های تجاری، صص . پاسبان، محمدرضا، حقوق شرکت2
 . 118-119، صص 1389م، دادستان، تهران، 3. دمرچیلی، محمد، حاتمی، علی، قرایی، محسن، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چ 3
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شود و لذا از ورود ناگزیر شرکت به بانام بودن سهم مانع از جریان حاکمیت مالکیت متصرف می

 .1کنددعاوی حقوقی ناشی از سرقت یا گم شدن سهم جلوگیری می

-عالقه نشان میمیها به صدور چنین سهر شرکتامکان تعهد بخشی از سهم وجود دارد و لذا اکث

 الیحه قانونی(. 33و  13 یمادهدهند)

شک عین و مال هستند لذا قابل وثیقه عام دارای ارزش اعتباری بوده و بیمیسهام شرکتهای سها

دانسته و نام را مال برخی تنها سهام بی کهچنانباشد . البته این موضوع دارای تفصیل می2گذاشتن هستند

 .3داننددر نتیجه آن را قابل وثیقه می

 

 بودن حقوق بانک و بیمه میعمو (چهارمگفتار 

قانون تجارت جزیی  2 یمادهعملیات بیمه بحری و غیر بحری و هم چنین عملیات بانکی بر طبق 

ی حقوق بایست از این به بعد حقوق بانک و بیمه را از حوزهباشند و لذا میاز معامالت تجارتی می

دارند و از عمومی ی شگرف در اقتصاد و رفاه تأثیرگفته شد بانک و بیمه  کهچنانخصوصی دانست. اما 

دانست. به هر روی بیان شده رابطه فی ما بین بانک مرکزی و عمومی این منظر باید آن را حقوق 

ی حقوق خصوصی مؤسسات و مشتری را در حیطه یو رابطهعمومی مؤسسات را باید در حیطه حقوق 

ای در قواعد ویژه کهاینابتدا باید به مقررات حقوق خصوصی رجوع کرد مگر  کهایندانست. النهایه 

. در این میان دو نکته حائز ذکر 4قانون، اختیار اعمال نظارت و تدوین مقررات را به نهاد ناظر داده باشد

ون زمان آن است که از دیدگاه قراردادی به همان صورت که در بخش اول بیان گشت اکن کهایناست اول 

در این زمینه و حیطه خصوصی نیز بیان شده که این نوع  کهآنبودن شرکت عبور کرد چه رسد به 
                                                           

 . همان. 1
 . 1391اسفند  22های اقتصادی، جلسه ششم: باقری، محمود، تقریرات درس حقوق بنگاه. 2
، 1385انتشار، تهران،  های دین: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن، شرکت سهامی. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود اذنی؛ وثیقه3

ی دکتری، و اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلیس، رسالههای سهامیهن و وثیقه سهام شرکت. نیک فرجام، کمال، مطالعه تطبیقی ر 541ص 

 . 1389واحد علوم و تحقیقات، تهران، دانشگاه آزاد اسالمی
 . 45-47، صص1390، زمستان سلطانی، محمد، حقوق بانکی، چ اول، میزان، تهران. 4
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 هابانکنهاد ناظر در  کهاین. و دوم 1باشندقراردادها از نوع قراردادهای الحاقی بوده و نیازمند حمایت می

. در 2باشدت مییباشد که این مهم از اعمال حاکمبانک مرکزی میقانون پولی،  11ی یمادهبه موجب 

 (.بیمه تأسیسقانون  7و  1 یمادهنماید)را بیمه مرکزی ایران اعمال می 3بیمه نیز این اعمال حاکمیت

 
 اریبرون سپ (پنجمگفتار 

ها، تسهیم ریسک دشواری هنگام یک جوییبرون سپاری خدمات مالی امروزه به دلیل صرفه

 است.فعالیت و یا غیر قابل کنترل بودن آن، روند رو به رشدی داشته

 کهاینتحت نظارت از شخص ثالث)اعم از  مؤسسهیک  یبرون سپاری عبارتست از: استفاده

ها در حال شرکتی وابسته در یک گروه شرکتی یا خارج از گروه شرکتی باشد( برای انجام مستمر فعالیت

تواند سپاری میشود. برونتحت نظارت انجام می مؤسسههایی که به طور معمول توسط یا آینده، فعالیت

دهنده خدمات به شخص دیگری باشد، که هر انتقال اولیه یا بعدی یک فعالیت یا بخشی از آن از یک ارائه

ی دوی بانک و بیمه به جهت ماهیت ارائه دهندگی خدمات و دالیل بیان شده در جهت رونق برون سپار

 شود.مستعد آن هستند. در ادامه از مسائل پیرامون برون سپاری و نتایج و لوازم آن بیشتر گفته می

 

 

 2 یمادهبه طور کلی و اصلی در  چهآنمیان بانک و بیمه باشد به جز اگر نیاز به بیان وجوه افتراق

های بیمه و میان شرکتهای ساختاری و اساسی قانون تجارت ذکر شده دیگر بعید است که بتوان تفاوت

عام یا میگفته شد از بعد ساختار شرکتی هر دو به شکل سها چهآناس رأسب کهاینبانک را پیدا نمود چه 

باشد و ساخت سهام با نام هستند و ساختار هدایت و نظارت نیز به عنوان رکن اداره و بازرسی یکسان می

های کوچکی دارند که اکثراً تفاوت طبعاًباشد. اما میعمومی اس مجامع رأسگیری نیز در هر دو بتصمیم
                                                           

 . 108-109، صص1391م، شرکت سهامی انتشار، تهران، 10، چ اول قراردادها، ج عمومیکاتوزیان، ناصر، قواعد . 1
 . 1379فروردین  21های غیر دولتی، قانون اجازه تاسیس بانک. 2
 . 1380شهریور  6ی غیر دولتی، . قانون تأسیس مؤسسات بیمه3
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کند این ودیعه باشد، به هر روی وقتی شخصی مبلغی را سپرده میناشی از تفاوت میان سپرده و بیمه می

ای دارد که در مقابل آن و عوض آن خطر و بیمه و بیم از خسارت است به کارکردی متفاوت از حق بیمه

چنین هنگام ورشکستگی حق تقدم و تر است و همپررنگمیدر بیمه کهمین جهت نیز نقش اعتماد 

گذاران و سپرده هابانکدر  کهآنبیمه( حال  تأسیسقانون  22و  23 یمادهگذاران است)اولویت با بیمه

 .1ان به معنی خاص خود با یکدیگر تفاوتی نداردکارطلب

 

 

 و ماهیت خاص بیمه و بانک ات اقتصادیتأثیر (مبحث سوم

گرددو بیمه با تفصیل بیشتری مطرح میبا توجه به نقش مهم بیمه ولی توجه کمتر به آن، ابتدا 

 . آیدسپس از ویژگی بارز هریک سخن به میان می

 
 و ماهیت خاص بیمه ات اقتصادیتأثیراول( گفتار 

. که این سه 2اندشامل سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات دانسته راساختار اقتصادی هر کشور 

خدمت ارائه  های بیمهی تولید ناخالص داخلی آن کشور است شرکتبخش در مجموع تشکیل دهنده

ای شود. از طرفی عبارت صنعت بیمه واژهکنند لذا فعالیت بیمه  در بخش خدمات گنجانده میمی

 هاآن، چرا بیمه صنعت است؟ صنعت در اصطالح غربیان یعنی به کارگیری مواد اولیه و تبدیل 3آشناست

-به اشیا دیگر برای کسب درآمد و ثروت. با عنایت به این تعریف چگونه است که بیمه را صنعت می

شود می دیدگی یا تلفدانند؟ بیمه در تثبیت سرمایه و جایگزین کردن اموال و اشیایی که دستخوش آسیب

دارد و از وقفه در تولید می هایی را که در صنعت و تولید هستند را نگهنقش اساسی دارد. مؤسسه

                                                           
 . 66نهادی، نظارتی و ورشکستگی بانک، ص . صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)طرح مطالعاتی مشترک(، نگاهی به چارچوب قانونی، 1

 . 94ص  ،45، ش 1376. کارگر، ابراهیم، ارتباط رشد اقتصادی با رشد صنعت بیمه، بهار  2

 . 1393. کوشا، ابوطالب، پرسش و پاسخ حضوری، دانشگاه علوم قضایی، اردیبهشت  3
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ای است در خدمت اقتصاد و صنعت بدین لحاظ بیمه خود کند. بنابراین بیمه ابزار و وسیلهپیشگیری می

 .1اندعاملی از عوامل تولید دانسته شده و نام صنعت بر آن نهاده

نقش بیمه  یهای فراوانی در رابطهتوان دید. بررسیطالب را به همین صورت در بانک نیز میاین م

توان به این صورت دید که بیمه سطح رفاه، زندگی و است که نتایج حاصل را می انجام گرفته در اقتصاد

 تأثیرارتباط  3استو در اقتصاد اهمیت باالیی داشته و دارای ماهیت تولیدی 2بردامنیت شغلی را باال می

ی بیمه یکی از عوامل مؤثر توان به برآمدهای زیر از تحقیقات اشاره کرد. توسعهبیمه در رشد و توسعه می

اقتصاد عمومی رشد صنعت بیمه برابر با رشد  ؛4باشددر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می

بیمه با کارکردهای خود که در ادامه  ،ایتو در نه 6؛ بیمه نقش مؤثری در پایداری مشاغل خرد دارد5است

. با تمام این تفاسیر و شواهد 7باشدهای اقتصادی میوری در دیگر بخششود موجب افزایش بهرهگفته می

و تجربی باید بیان کرد که صنعت بیمه بخش ناچیزی از اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و در میعل

ی تأثیرتواند چنین نقش و . اما چرا بیمه می8چندان پرفروغ نبوده است های دیگر مثلث توسعهمقابل ضلع

شک به جهت کارکردهایی است که داشته و ارتباط آن با عبارات کلیدی در اقتصاد داشته باشد؟ بی

-های بیمه بیان میباشد. در ادامه بحث این کارکردمیگذاری، ریسک، اطمینان و توسعه همچون سرمایه

 گردد:

                                                           
 . 52، ص 39، ش 1374نامه صنعت بیمه، پاییز  اقتصادی، فصلهای همگانی صنعت بیمه با پیشرفت های رفیعیان، ضیا، راهبرد.  1

 . پیرایی، خسرو، کاظمی، حسین، اندازه گیری کارایی فنی شرکت های بیمه در ایران براساس برآورد تابع مرزی تصادفی، فصل نامه پژوهش های3

 . 159، ص 18، ش 1383اقتصادی ایران، بهار 

نامه بیمه، سال مد، موسی کاظمی، سید جمال، ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران، پژوهش. ولی نژاد ترکمانی، رضا، زارعی، حا4

 . 171، ص 3، ش1392م، پاییز 28

 
ی های در حال توسعه. صفری، سکینه، سلطانی فر، حامد، مهدوی، غدیر، تحلیل ارتباط گسترش صنعت بیمه و رشد اقتصادی در کشور 4

 . 131، ص15، ش 1390، تابستان  5ی ی علوم اقتصادی، دورهاندونزی، مالزی، پاکستان، ترکیه، فیلیپین، مصر و هند( فصل نامهمنتخب)الجزایر، 
 . 105. کارگر، ابراهیم، ارتباط رشد اقتصادی با رشد صنعت بیمه، ص 5
جایگاه بیمه در پایداری کسب و کار مالی خرد، . جعفری، صمیمی، احمد، یحیی زاده، محمود، آقاجانی، حسن علی، کریمی، سید محمد،  6

 . 57، ص 1، شماره92م، بهار 28ی بیمه، سال نامهشواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر رضا)ع(، پژوهش
 . 58، ص 1377ی صنعت بیمه، زمستان یهای اقتصادی ایران ) بر مبنای جدول داده( فصلنامه. فقیه جویباری، مجید، تاثیر بیمه در فعالیت 7

 . 45-43، ص35، ش1373ی صنعت بیمه، پاییز وری در صنعت بیمه، فصلنامهنشاط تهرانی، مصطفی، بهره.  8
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تواند در اقتصاد کشور نقش حیاتی داشته است که بیمه هفت مورد اساسی و مهم میشدهبیان 

که البته همه خوانندگان واقف هستند که اقتصاد یک چرخه و یک روند تعادلی است یعنی تمام  1باشد

کند و تأثر یکدیگر هستند. لذا گاهی تفکیک قلمروهایی که بیمه در آن ایفای نقش می تأثیرگران در کنش

آنالمثل برای بیمه نقشی در جلب اعتماد و کاهش ریسک عنوان شده است. حال فی کهچنانساده است. 

توانند در طول یکدیگر باشند بدین معنی که بیمه با جلب اطمینان و اعتماد مردم، موجب این دو می که

گردد. به هر نیز میشود. فلذا بدین صورت موجب کاهش ریسک زوال عدم آگاهی مردم به ریسک می

های بیمه ایست که توسط گردد. سرمایه اصلی بیمه، حقهای بیمه بیان میروی در اینجا برخی از کارکرد

تای رسالت خود موجب ایجاد احساس اطمینان رأسبایست در شود لذا بیمه میگذاران پرداخت میسپرده

قرار دهند، و در این صورت مردم هم قدرت  سرمایه بیشتری را در بیمه هاآنو امنیت در مردم شود تا 

های در حال توسعه از . این اعتماد برای کشور2کنندگذاری میها سرمایهکنند و در فعالیتریسک پیدا می

گذاری هستند و به واسطه همین ها اکثراً نیازمند سرمایهاین کشور کهچرااهمیت بیشتری برخوردار است 

ها اکثراً به صورت مستقیم خواهد بود که بیش از سایر شقوق گذاریمایهویژگی اقتصادی که دارند سر

گذاری در . لذا نیازمند حمایت بیشتر بیمه خواهند بود. هرچه این سرمایه3مشارکت دارای ریسک است

-کند و اجرای طرحهای کالن پیدا میگذاریبیمه بیشتر شود در مقابل بیمه نیز توان فراوانی برای سرمایه

های الزم و همین حمایت هاآن. که یکی از 4کندهای مختلف اقتصادی تسهیل میعظیم را در بخش های

های اقتصادی دو نقش عمده را ایفا گذاری خارجی است. پس بیمه در تسهیل فعالیتمورد نیاز از سرمایه

کند و ایش راحت میهگذار را از ریسک فعالیتکند که هر دو به هم پیوسته هستند یعنی خیال سرمایهمی

 .5دهدها را تحت پوشش خود قرار میبیمه انواع ریسک کهچراشود گذاری توسط او میموجب سرمایه

                                                           
 . 10، ص51، ش1377نامه بیمه، پاییز همتی، عبدالناصر، بیمه خانواده در توسعه اقتصادی، پژوهش.  1

 . 16، ص 43، ش 1375ی صنعت بیمه، پاییز تجارت، کشاورزی در قالب بیمه، فصلنامهکمالی، حسین، حمایت جدی صنعت، .  2

 . 152، ص 39، ش1374ی صنعت بیمه، پاییز های خارجی در مناطق آزاد، فصلنامهگذاریسمیعی، سیاوش، نقش بیمه در تعیین سرمایه.  3

 . 6، ص 35، ش1373ه، پاییز نامه بیممحمدخان، مرتضی، نقش بیمه در توسعه اقتصادی، پژوهش.  4

سنجی از وری نیروی انسانی در صنعت بیمه براساس نظربردبار، غالمرضا، منصوری، حسین، جمالی، رضا، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بهره. 5

 . 202، ص4، ش1386ی صنعت بیمه، زمستان های بیمه شهر یزد، فصلنامهمدیران عالی شرکت
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کند. یکی از این های فعالیت اقتصادی به گسترش اطمینان کمک میها و رشتهبیمه در کلیه شاخه

تر بازار مالی متشکل از به عبارت دقیقکند. ها بازار مالی است که بیمه در آن نقش فعالی بازی میزمینه

رنگ و ناکارا باقی توان مثلث توسعه مالی نامید که این مثلث بدون بیمه، کمبیمه، بورس و بانک را می

ماند. در مثلث توسعه مالی،  بانک پایگاه پول، بورس پایگاه سرمایه و بیمه پایگاه اطمینان است که با می

 .1کندلی کمک میارتباط دو سویه به توسعه ما

برای آینده  2شک در ماهیت مدیریت ریسک آندیگر لزوم اعتمادآوری صنعت بیمه بی یجنبه 

نتایجی که در آینده  اصوالً موعود است و هنوز چیزی وجود ندارد،  کهایناست یعنی حالت انتظاری آن، 

کند به این معنی که ر طلب میقرار است به دست آید نیاز به اعتماد و اطمینان بیشتری را از سوی منتظ

ی که متکی بر اعتماد است، تأمینکنند، دریافت می تأمینمردم دارند به ازای پرداخت هزینه بیمه تنها 

. حال واضح است که اگر این اعتماد از بین 3کنددر صورت تحقق خطر بیمه جبران می کهایناعتماد به 

رود و دیگر شود هم از بین میوجوهی که توسط مردم آورده میبرود، عمالً مواد اولیه بیمه یعنی خرده 

باشد. نقش بیمه در ی تهی میادامه موجودیت چنین نهاد بال موضوعی همچون حرکت در مجموعه

جبران خسارت نیز با اعتماد مردم این پیوستگی را دارد که در سطح اقتصاد خرد، عدم اطمینان ناشی از 

شود و گذار میدهد و موجب ثبات در درآمد و ثروت بیمهک را کاهش میعدم آگاهی اقتصادی به ریس

توجه به همین  اصوالً. و 4کنددر سطح کالن از طریق ایجاد ارزش افزوده به تشکیل درآمد ملی کمک می

-موجب ثبات می کهچرانهایت ادامه دارد پایان است و تا بیبعد ثبات هست که بیان شده بیمه بخشی بی

                                                           
 . 141، ص 4، ش 1380م، زمستان 16صنعت بیمه، س  ی، بانک و بورس: مثلث توسعه مالی، فصلنامهکدخدایی، حسین، بیمه .1

 معصومی،ابوالحسن، توسعه اقتصادی: هدف بیمه، قابل دسترسی در . 2
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82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%8C%20%D9%87%D8%AF%D9%81%20%D8%A8%D

B%8C%D9%85%D9%87/ Retrieved September 7, 2015 . 

 . 38، ص 46، ش 1376ی صنعت بیمه، تابستان کریمی، آیت، نقش نظارت در فعالیت صنعت بیمه، فصلنامه.  3

 .13-12، ص 13، ش1368ی بیمه مرکزی ایران، بهارهای اقتصادی، فصلنامهمجتهد، احمد، بیمه و فعالیت.  4
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توان . اکثر مطالب پیرامون بیمه را در بانک نیز می1باشدبات و پایداری همان هدف غایی میشود و ث

 مشاهده نمود.

-سیاست چهآناگر در ادامه ضروری باشد که از اهمیت گفته شود شاید توجه به قوانین جدید و 

در همین فصل بود که کنند از همه چیز بهتر باشد. احساس نیاز می هاآنگذاران کالن مملکت نسبت به 

های های کلی برنامه ششم توسعه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسیسیاست

فراوان توسط رهبر انقالب با محوریت اقتصاد مقاومتی ابالغ شد. در اقتصاد مقاومتی بحث توسعه پایدار 

-ات و پایداری و کاهش خطرگذاری و ثبهای ابالغی برای توسعه سرمایه. در این سیاست2مطرح است

و کیفی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن با میهای تجاری و اقتصادی کشور، ارتقا کپذیری فعالیت

ها . به هر حال این سیاست3مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پیش بینی شده است

جایگاه بیمه در اقتصاد این نکته را  ساله پیش رو است و از یک طرف ضمن بیان اهمیتبرای دوره پنج

-ها بیگوید که هنوز بیمه جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور نیافته است. البته در این سیاستنیز می

شک از جایگاه بانک در توسعه و اقتصاد کشور نیز غفلت نشده است اما با توجه به این واقعیت که بانک 

ه مسائل دیگر آن بیشتر توجه شده است. برای مثال با توجه به نسبت به بیمه یک گام جلوتر است ب

 ی نمایندگی و بحث نظارت بیشتر دقت شده است.هاآنهای بانکی که پیش آمده به بحرو فساد هانابحر

های نظارت آید و پس از آن به بحثدر ادامه پیرامون نقش بیمه در بازار سرمایه سخن به میان می

 شود. دولت در امور بیمه و هم چنین به طور مشابه بانک پرداخته می یو لزوم مداخله

های بیمه، اهمیت ای و میزان سرمایه و وجوه شرکتهای بیمهبه تدریج با گسترش حجم فعالیت

های بیمه به عنوان یک مقوله ها در بازار سرمایه برای کل جامعه و برای خود شرکتحضور این شرکت

های اقتصادی از طریق ارائه امنیت فعالیت تأمینهای بیمه عالوه بر تری یافت. شرکتمدیریتی افزایش بیش

                                                           
 . 16کمالی، حسین، ص .  1

شوند )سخنرانی در  بیست و یکمین  فعال بورس مثل بازارهایی در ها است؛ بیمه نقدینگی جذب برای محل بهترین جهانگیری، اسحاق، بورس.  2

 .  6، ص 48، ش 1393همایش بیمه و توسعه(، ماهنامه اقتصاد و بیمه، آذر 

3. http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128  Retrieved September 7, 2015 . 
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ای، با مشارکت و به کارگیری منابع مالی انباشته شده نزد خود در فواصل زمانی دریافت حق خدمات بیمه

و  توانند موجب تحرک، پویایی، رشدهای بلندمدت میها، به خصوص در بیمهبیمه و پرداخت خسارت

گذاری های سرمایههای اقتصادی و طرحتوسعه بازارهای مالی شوند و منابع مالی شمار زیادی از فعالیت

های تولیدی را فراهم آورند تجربه جهانی حاکی از آن است که صنعت بیمه به مثابه جزیی از در بخش

متقابل صحیحی با مجموعه بازار سرمایه داشته باشد. این رابطه، در عصر  یصنعت مالی، باید رابطه

یابد؛ از یک سو؛ کسب و کار بیمه به بازار سرمایه مستحکم نیازمند جهانی شدن، به دو شکل تبلور می

است و از سوی دیگر، بازار سرمایه مبتنی بر مشارکت فعال وجوه بیمه در این بازار است. از این رو، 

 یبخشیدن به اصالحات و توسعه دو بخش و ارتقای رابطه متقابل این دو، شرط الزم برای توسعهشتاب 

 .1مناسب سیستم مالی کشور است

 گانهدیدمندان، زیانسرشت و طبیعت فعالیت بیمه همانا ارتباط آن با حقوق و منافع مشتریان، حق

پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء  ،ت بیمهو از سویی دیگر در عملیا 2شماری از مردم استو تعداد بی

های بیمه عملکرد فوری ندارند بلکه که گفته شد شرکت طور هماناستفاده از مشتری قرار دارد زیرا 

. تداخل و ورود به حقوق مردم و امنیت و ثبات مالی ایشان 3کنندای را برای آینده ارائه میتعهدات پیچیده

دخالت دولت و کنترل و نظارت سنجیده و درست را بر کار شرکت بیمه  و به طور کلی منافع جامعه لزوم

استفاده ء سو هاآنتوانند از ها اطالعاتی در اختیار دارند که مینمایند.به خصوص که این شرکتایجاب می

بر  مؤثر. کشورهای در حال توسعه برای نظارت قوی و 4کرده و ضربه به کارایی کلی نظام اقتصادی بزنند

ه نیازمند تغییرات اساسی در قانون و مقررات حاکم بر فعالیت صنعت بیمه خویش هستند اما بیم

                                                           
ی صنعت بیمه، علی، عسگری، محمد مهدی، کاظم نژاد، مهدی، بررسی جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران، فصلنامهحسن زاده،  .1

 .167-166، صص 2، ش 1389م، تابستان 25س 

. مونی، اس وی،  19، ص 58، ش 1379م، تابستان 5ی صنعت بیمه، سال بانی در بیمه، فصلنامهصالحی، جانعلی، حقوق نظارت و دیده. محمود 2

 . 11، ص 38، ش 1374ی صنعت بیمه، تابستان های قانونی بیمه برای ثبات مالی، ترجمه مصطفی نوری، فصلنامهدگرگونی در کنترل
یمه، سال ی صنعت بهای بیمه در شرایط آزادسازی، فصلنامه. میرزایی، حبیب، میرزاخانی، آتوسا، ضرورت و اهمیت نظارت بر توانگری شرکت 3

 . 75، ص 59، ش 1379م، پاییز 5
ی امه. موسوی سجاد، سیدحمیده، راغفر، حسین، اطالعات نابرابر و کارایی در بازار بیمه تصادفات ایران)مورد مطالعه: شرکت بیمه ایران(، فصلن 4

 . 51، ص 2، ش 1389م، 25صنعت بیمه، س 
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های قانونی الزم را های مستحکم و مدلل کافی نیست بلکه دولت باید ابزارمندیبرخورداری از قانون

نظارت باید انواع ی نظارتی نه تنها باید راهبری کنند بلکه هاسازمان . 1برای هدایت بیمه در اختیار بگیرد

های بیمه را در بر بگیرد. این نظارت دقیق و کنترل شدید به خصوص در کشورهایی که روند پوشش

سهاممالکان و  می. برای مثال هنگام ثبت قید اسا2کنند بسیار مورد نیاز استسازی را طی میخصوصی

های در جهت ثبات در فعالیتو تجربی مدیران  میهای علهمچنین کفایت هاآنان و میزان سهم دار

های بیمه و حفظ حقوق مردم الزم است. و یا مقررات خاص که برای ورشکستگی در این شرکت

ها و امر از توقف با توجه به حدود توان مالی که متفاوت از بقیه است همه جزیی از این مقررات شرکت

مراقب وضعیت صنعت بیمه است و  باشند. سازمان نظارتی کامالًخاص نظارت در جهت هدف مذکور می

. البته این سازمان باید 3کندگان استفاده میشدهگذاران و بیمهاز ابزارهای نظارتی برای حفظ حقوق بیمه

گروههای دولت و نفوذ مستقل باشد)و نه استقالل کامل(. بلکه مراد از استقالل، عدم وابستگی به سیاست

تحت نظر وزارت خانه مطبوع و رعایت نمودن ساختارهای آن توصیه باشد وگرنه فعالیت نمودن ی میها

داند که الزم میمیی مذکور برای اقتدار داده شود تا در امر هدایت بیمه هر اقداهاسازمان . 4شده است

و مناسب نظارت  مؤثرگذاران در گرو ساختار شرکت بیمه و حمایت از مشتریان و بیمه تأمینانجام دهد. 

 زمان تشکیل شرکت تا پایان حیات آن ادامه دارد.است که از 

گذاران الزم است که منافع اجتماعی، در شرایط جدید عالوه بر نقش سنتی حمایت از بیمه

-های بیمه با سیاستگذاری  شرکتهای سرمایهاقتصادی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی سیاست

های اقتصادی دولت و با جلوگیری از خروج ارز، مورد توجه جدی قرار گیرد. در کشورهای در حال 

تر هم گفته شد عالوه بر وظایف فوق وظیفه ویژه نهادهای نظارتی، فراهم کردن پیش کهچنانتوسعه 

 .5تسهیالت  و توانمند کردن بازار ملی است

                                                           
 . 8. محمدخان، مرتضی، نقش بیمه در توسعه اقتصادی، ص  1
 . 36-37. کریمی، آیت، نقش نظارت در فعالیت صنعت بیمه، صص  2
 . 12، ص 46، ش 1386ی صنعت بیمه، تابستان ها و مسائل عمده صنعت بیمه، ترجمه فاطمه عبداللهیان، فصلنامه. تیلور، راجر، دولت 3
 . 48. کریمی، آیت، نقش نظارت در فعالیت صنعت بیمه، ص  4
 . 75های بیمه در شرایط آزادسازی، ص میرزاخانی، آتوسا، ضرورت و اهمیت نظارت بر توانگری شرکت. میرزایی، حبیب،  5
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 نکو ماهیت خاص با ات اقتصادیتأثیردوم( گفتار 

باشد که هر دو در گسترش رفاه عمومی و عدالت تأثیر در اقتصاد نیز از اثرات بانک و بیمه می

نیز از همان جایگاه و اهمیت بیمه در اقتصاد  هابانک. 1اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند

تر رسیده است اقتصاد از مرحله تولید در سایه کاال گذشته و به سطحی پیچیده کهآنبرخوردار هستند. چه

نیروی کار   مدیره و کمبود هیأتنیز با  پیچیدگی بیش از حد، بزرگی بودن بیش از اندازه ی  هابانکو 

تر شدن جوامع این پیچیدگی بیشتر شده اند،  بخصوص با صنعتیشرایط خاصی را به وجود آورده 2ماهر

های مردم را ندارند بلکه تنها وظیفه حفظ و امانت داری سپرده هابانکاست. در چنین اجتماعی دیگر 

میان احتیاجات  هاآناز یک طرف تجهیز منابع پولی و مالی و از طرف دیگر تخصیص  هاآنتر نقش مهم

. از سوی دیگر ارگان 3های اقتصادی را برعهده داردل فعالیتباشد و به عبارتی رهبری و کنترمختلف می

کنند و این ها تغییر میکندتر از مدیران بقیه شرکت اصوالًمدیره  هیأتیعنی  هابانکرهبری کننده در خود 

 .برای حفظ وضع موجود است هاآنکاری و تالش به جهت محافظه

بانک نیاز به پشتوانه اقتصادی دارد تا مردم در مواقع مختلف اقتصادی به آن اعتماد کنند لذا برای 

بهادار هم به  دارای اعتبار هستند و صدور اوراق هابانکطلبد از طرفی سرمایه رجوع به مردم را می تأمین

 ارد.نقشی دوسویه د هابانکموجب همین اعتبار است و این یعنی اعتماد برای 

ان دارای نفع نیستند بلکه دولت و مردم نیز دارای حقوقی هستند چراکه دارسهامتنها  هابانکدر 

دهند و لذا در این بخش از اقتصاد را تشکیل می هاآنگذاران هستند که بخش اصلی سرمایه این سپرده

ه چنین صنایعی کند که باید وضعیت ویژدیگر مالکیت خصوصی صرف مطرح نیست این مطلب بیان می

های خاص تا حدودی در قوانین ها ملحوظ شود. برخی از این ویژگیدر قانون در حال اصالح شرکت

                                                           
، 44. باقری، محمود، ساردویی نسب، محمد، موسوی، مهدی، مطالعه راهبری بیمه در حقوق ایران، فصل نامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 1

 . 495، ص 4، ش 1393زمستان

 . 150مین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری، ص . عاقلی نژاد، محمد ا2

 . 181، ص26، ش 42ها در توسعه اقتصادی کشور، مجله بانک مرکزی ایران، آبان نقش بانک.  3
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قانون پولی و بانکی که از ورشکستگی و قواعد خاص آن  41 یمادهموجود وجود دارد برای مثال 

 کند.صحبت می هابانکپیرامون 

 

 نفعان بانک و بیمهذیدوم:  فصل

جا نیز تأکید شد که محدود به این ها در بخش دوم بیان گشت. در هماننفعان شرکتانواع ذی

باشد. در رابطه با بانک و بیمه نیز با همان گانه میهمان موارد دوازده هاآنترین بسامدتعداد نیستند اما پر

نفعان به دو گروه واضح است که بیرون هر نفعان روبرو هستیم به خصوص که با تقسیم بندی ذیذی

شرکت شبیه یکدیگر است خواه شرکت تضامنی برادران حقوقی و شرکا باشد خواه بانک ملی ایران. همه 

اند که با جوامع اطراف در تعادل هستند و با تحت سیطره یک حکومت و در محیطی واقع شده هااین

را زیر پوشش خود دارند. اما درون شرکت به معنای  هاآنها نیز های دیگر رقابت داشته و رسانهشرکت

ها عملیات شرکت کهآنبه صورت مستقیم رابطه دارد متفاوت است. چه  هاآنیی که شرکت با هاگروه

گذاری و یا ی بزرگ سرمایههاگروهکند با متفاوت است بدین معنا که گاهی فعالیت شرکت ایجاب می

بانک  طبعاًامل باشند اما شرکتی دیگر چنین تعاملی را نیاز ندارد در این میان مثالً حسابرسان مستقل در تع

نفعان درونی خاص خود هستند که البته به که بیان شد دارای ذی هاآنی و بیمه با توجه به ماهیت ویژه

به  هاآننفعان مشترک هستند. حال گاه عناوین دیده شد اکثر این ذی هاآنهمان صورت که در اشتراکات 

شود اما به نفع جدیدی اضافه میکند و یا ذیای تغییر میجهت ماهیت خاص عملیات بانکی و بیمه

 باشد.نفعان هر یک برای دیگری نیز متصور میتمام ذی تقریباًجهت حضور هر دو در بازار مالی 

خوانندگان به شک نفعان بیرونی و با توجه به مطالب ابتدای بخش بیدیگر که پیرامون ذی مسأله

نفع بیرونی نقش و اهمیتی بس عجیب دارد و به اند این است که در بانک و بیمه یک ذیآن وقوف یافته

نفعان تای ذیرأسنفع است و جایگاهی در های این دو، ذیعبارت واقعی کلمه در عملیات و فعالیت

 هابانکها به جهت نقش عظیم داشته باشد و آن هم دولت است. دولت هاآندرونی و حتی شاید باالتر از 
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نفعان اصلی این دو هستند المللی کشور یکی از ذیها در اقتصاد و النهایه وضع مردم و قدرت بینو بیمه

 که این نقش در ماهیت این دو نهاد به طور کامل به قلم آمد.

آید با نفعان مختلف این دو سخن به میان میمه از ذیدر ادامه با توجه به قوانین مختلف بانک و بی

بدیهی برخوردار هستند و نیازی به تشریح بیشتر ندارند و یا  مینفعان از مفهواین توضیح که برخی ذی

باشد تر میدر بانک و بیمه بسیار پررنگ هاآنها دارند اما نقش نفعان دیگر شرکتیکسان با ذی میمفهو

گردد. نفعان بانک و بیمه بیان میتای شناسایی مستند قانونی این اشخاص در ادامه ذیسرابدین جهت در 

گردد الزم به های دولتی به عنوان مقدمه بحث میو بیمه هابانکنفعان در البته قبل از آن از نقش ذی

بانکچنان پررنگ)حدود پنجاه درصد( این دو در صنعت توضیح نیست که این انتخاب به جهت نقش هم

 باشد.در اقتصاد می نهایتاًو بیمه و  داری

طرف معامله  مؤسساتنفعان در برگیرنده طیف وسیعی از افراد و های دولتی ذیو بیمه هابانکدر 

های هستند. در ایران به سبب حضور گسترده و عمیق دولت در حوزه هاآنهای یا متأثر از فعالیت

نفعان ایجاد شده های ذیترین دامنههای دولتی یکی از بسیطو بیمه هابانکبازرگانی و اقتصاد در قالب 

 هابانکها و مالکان واقعی بیمه هاآنشوند از یک سو نفع محسوب میاست به عبارت دیگر تمام مردم ذی

خدمات و  یکنندهاستفاده هاآنکند و از سوی دیگر مالکیت می هاآنهستند و دولت به نمایندگی از 

آیند و در نهایت به دلیل وسعت اقتصاد دولتی افراد و ها به شمار میت مختلف این نهادمحصوال

 زیادی با دولت در معامله هستند. مؤسسات

 هابانکهای دولتی توجه ویژه ای را به شرایط رابطه بیمه و نفعان این شرکتگستردگی و تنوع ذی

 .1های دوجانبه رعایت شودنامهدر قوانین یا موافقت هاآنطلبند تا حقوق می هاآنبا 

جای قانون از آن نام برده شده است البته میان نفعان بانک است که در جایمشتری یکی از ذی

در بیان مطالب پیرامون این رشته، تنها تفاوت حروف  اصوالً گذار تفاوت اندکی است و مشتری وسپرده

نفع اصلی در کنار مشتریان را به عنوان ذی کهچنانرود ی به کار میکلمه است وگرنه هر دو در یک معن

                                                           
 . 210-211شرکتی در حقوق بانکداری، صص عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت.  1
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از هر دو سوی بعد مثبت و  کهاین. در اهمیت و نقش مشتری در بانک 1اندان و کارکنان نام بردهدارسهام

های جذب مداری و شیوهگذارد. از بعد مثبت رجوع به تعداد مقاالت  و کتب مشتریمنفی بر بانک اثر می

مشتریان بیشترین ارتباط را با پدیده پولشویی دارند تا  کهاینکند و از بعد منفی نیز مشتری کفایت می

های خویش در قالب سند به انتشار رهنمود 2001بال در سال  داریبانکجایی که کمیته نظارت بر 

از سوی بانک های صادره پرداخت. در یکی از دستورالعمل هابانکشناسایی کافی مشتری از سوی 

-مربوط تسهیالت دریافت می مؤسسهمرکزی مشتری هر شخص حقیقی و حقوقی تعریف شده که از 

گذار را گذار نباشد به خصوص اگر سپردهتواند سپرده. البته مشتری یک لفظ عام و کلی است و می2کند

-سپرده طبعاًکند، در این معنا به معنی قانونی به بانک مراجعه می 3شخصی بدانیم که برای گذاشتن سپرده

آن؛ حال 4کنداعتباری غیر بانکی تودیع می مؤسسهگذار شخصی است که هرگونه وجهی را نزد بانک یا 

ای نداشته تواند در آن بانک سپردهکند، میالمثل شخصی که برای نقد کردن چک به بانک رجوع میفی که

اند و برای آن رجوع دانستهمستمرتر از اربابمیمفهو رجوع باشد البته مشتری راارباب صرفاًباشد و 

هایی از قبیل حق انتخاب، استمرار حرکت، ارتباط عاطفی، ارتباط حقوقی و متقابل و نیز منافع ویژگی

چون کننده رقابت است و در نهایت مؤسساتی هماند.حق انتخاب ویژگی است که ایجادمتقابل برشمرده

گذار)مشتری( ای دیگر پیرامون سپردهدارد تا درجهت پویایی خویش تالش کنند. نکتهمیبانک وبیمه را وا

ی این دو است که تا به حال این رابطه در چارچوب عقد قرض تعریف شده بوده و بانک ماهیت رابطه

است اما در پیش نویس جدید این رویکرد به عقد وکالت تغبیر کرده است که در توجیه آن بیان شده که 

                                                           
 داشت، در  خواهد همراه به را دنیا روز بانکداری الگوهای تمام نوین سازی بانکداریمعتمدی، حسن، پیاده .1

http://www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&LnkIdn=16104  Retrieved September 14, 2015 . 
، 1391فروردین  31وصول از دفاتر موسسه اعتباری و افشای آن در صورت های مالی، دستورالعمل نحوه تشخیص، حذف مطالبات غیر قابل  .2

 . 1ماده

نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا که به عنوان طرح یک فوریتی تا به حال در سیستم بانکی دو نوع سپرده تعریف شده اما این تعداد در پیش .3

 نج نوع رسیده است. نظر پور، محمد تقی، جزییات الیحه اصالح قانون بانکداری بدون ربا، درباشد به پدر مجلس در حال طی مراحل قانونی می

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/830240/  Retrieved September 14, 2015 . 
 . در 1طرح عملیات بانکی بدون ربا، ماده  .4

http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=islamicbankingpages&id=181708&Language=1 Retrieved 

September 14, 2015 . 
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اگر چه روی آوردن به عقد وکالت در  1باشدین رویکرد در جهت عدم اعطای حق مالکیت به بانک میا

های اقتصادی حقوقی نیز این بوده است اما آیا از بعد اقتصادی و تحلیل داریبانککردن میجهت اسال

اری و برداشت یک تواند در نهایت کارایی را افزایش دهد؟ آیا مشکالت کارگزباشد و میمقرره کارا می

به هر روی عدم توجه به این مبانی موجب انتقادات تند به این  2آید؟ها دیگر بوجود نمیجانبه از حساب

و برخی نیز آن را  5اندآن را کلی بافی بدون منطق دانسته 4نویس اولیهتا جایی که پیش 3نویس شدهپیش

های پیشین پیرامون همان واقعیتی که در بخش 6اندهدف در جهت اصالح مبانی خواندههایی بیگام

ی بانک و های پیرامون رابطهها بیان گشت. در هر صورت در تحلیلاصالح قوانین تجارت و شرکت

 گذار باید حرکت به سویی باشد که کارایی از موتورهای اصلی اقتصاد گرفته نشود.سپرده

 7مردم اشاره کرد یگذاران اعتباردهندگان و عامهتوان به ناظرین، سرمایهنفعان دیگر بانک میاز ذی

ناظرین، حسابرسان داخلی و حسابرسان مستقل و به طور کلی بازرسان شرکت نیز گروهی قابل توجه از 

-بازرسان وظیفه بررسی کار شرکت را دارند لذا در میان ذی اصوالً کهایناما به جهت  8باشندنفعان میذی

اند که خود نشان از اهمیت نفعان ذکر کردهگذاران بالقوه را نیز به عنوان ذییهاند. سرمانفعان ذکر نشده

نفعان تا این حد باشد که موجب گسترش مفهوم ذینفعان بالقوه در نهادهای مالی میتوجه به این ذی

                                                           
1. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=islamicbankingpages&ID=171195 Retrieved September 14, 

2015 . 
2. www.boursenews.ir/fa/news/149111/.  ماجرای-برداشت-های-بانک-ملی-از-حساب-های-شخصی  Retrieved September 

14, 2015 . 
3.  http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=islamicbankingpages&id=181719&Language=1  Retrieved 

September 14, 2015 . 
 . 1388پیش نویس قانون بانکداری، شورای عالی بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی، خرداد  .4
 . 35، ص 12، ش 1388نون بانکداری، بانک و اقتصاد، آبان مهاجرانی، مصطفی، مروری بر پیش نویس قا .5

 . 138، ص 103، ش 1388فر، اکبر، مروری بر پیش نویس قانون بانکداری، بخش دوم و پایانی، بانک و اقتصاد، آذر پیروز .6

رجمه فرهاد خالتی، اداره مطالعات و مقررات های افشای ریسک اعتباری، تکمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین المللی، بهترین رویه .7

 ، مقدمه .1384ایران، مرداد ماه بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی

کها و ارتباط بین ناظران و حسابرسان)مطالعه موردی(، ترجمه کمیته نظارت بر بانکداری بال، بانک تسویه بین المللی، حسابرسی داخلی در بآن .8

 . 1384 و ...آذرافسانه معلمی
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و شامل  گر لفظی عام استگران اشاره کرد. هر چند معاملهتوان به معاملهنفعان میاز دیگر ذی 1شده است

بسیار حائز  هابانکشود که به خصوص، در زمینه به کار گرفته شده یعنی در میان ای میموارد عدیده

نفع بودن آنان در دو دهد که به مفهوم رقبا و ذیخود را نشان میمیاهمیت است و این اهمیت هنگا

بت هستند حال نیک خواهد به هر حال با یکدیگر در رقا هابانکبخش قبل رجوع شود و توجه گردد که 

گران در حال ایفای نقش در میان رقبا هستند و هدف از شناسایی و بود اگر دقت گردد که این معامله

گران به این صورت در منبع پیشین معامله 2باشدایجاد مدیریت کارآمد نقدینگی بین اعضا می هاآنتعریف 

اعتباری غیر بانکی از طرف و  مؤسساتو  هابانککزی، اند: افرادی که با اجازه کتبی بانک مرتعریف شده

نفعان بانک بودند بخشی از ذی هااین(. 1یمادهدهند)به حساب ایشان در بازار بین بانکی معامله انجام می

ای از روابط بانک و بیمه به عنوان مرکزیت مجموعه کهچراتوان غافل شد ی دیگر نیز نمیهاگروهاما از 

سهامچون هم هاآننفعان داخلی عوامل مختلفی هستند. هم چنین ذی تأثیرپیچیده قرار دارند و تحت 

 پوشی نیستند.ان به هیچ وجه قابل چشمکارطلبو نیز  3نفعانان و کارکنان به عنوان دو گروه اصلی ذیدار

زنند و ی با شرکت سرباز میاز معاملهان باید مد نظر باشند و گرنه در ادامه کارطلببه هر روی  

های فرآیند ورشکستگی، حمایت یکی از هدف کهچنانآورد هایی برای شرکت به بار میاین خود هزینه

گیرند اما واضح است که در گذاران را نیز در بر میان، سپردهکارطلبان است اگرچه بیان شده کارطلباز 

 .4باشدها میاهداف اصلی حمایت و صیانت هر چه بیشتر از سپردهشک یکی از بی هابانکورشکستگی 

نفعان وجود خواهند داشت که البته به فراخور موضوع فعالیت و تفاوت در بیمه نیز همین ذی

گذار شود. برای مثال در بیمه عنوان بیمهوجوه افتراقی دیده می هاآنها در میان و بیمه هابانکعملیات 

ای باشد که این چنین امکان دارد بیمه شده فردی دیگر باشد و یا نوع بیمه گونههم وجود خواهد داشت

                                                           
بین المللی پول و بانک جهانی)طرح مطالعاتی مشترک(، نگاهی به چارچوب قانونی، زمانی و نظارتی و ورشکستگی بانک، ترجمه حمید  صندوق .1

 . 11، ص 1392قنبری، بهار 

 . 2دستورالعمل اجرایی عملیات بازار بین بانکی ریالی، ماده .2

3. http://www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&LnkIdn=16104 Retrieved September 14, 2015 . 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)طرح مطالعاتی مشترک(، نگاهی به چارچوب قانونی، زمانی و نظارتی و ورشکستگی بانک، ترجمه حمید  .4

 . 66  ، ص1392بهار  قنبری،
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گذاران، ای مستقل برای حمایت از حقوق بیمهنامهحقوق به نحوی به دیگری برسد به همین جهت آیین

 .1تعریف شده است هاآنشدگان و صاحبان حقوق بیمه

این دو گاهی با عناوین  کهاین هاآننفعان بانک و بیمه و یا خود دیگر پیرامون تداخل ذی یمسأله 

نفعی حالت شایع در میان گیرند البته این دو گروه ذینفع یکدیگر قرار میکننده، ذیتأمینگذار و سرمایه

 نفع درونی همدیگر قرار بگیرند.توانند به اکثر وجوه ذیست وگرنه این دو میهاآن

 

نفعان نقش مدیر عامل )مدیر اجرایی( در این ون بانک و بیمه در ارتباط با ذیدیگر پیرام ینکته

مدیرعامل یک نفر است و جلسات  اصوالً کهآنها به دلیل نفع شرکتباشد در قسمت ذیها میشرکت

شود و ایشان یکی از مسئوالن مستقیم در صورت انتخاب نادرست  مدیره به طور مرتب برگزار می هیأت

ی مسألهترین ترین و حقوقیشوند لذا اگر چه واقعیتلقی می هاآنمدیر عامل یا عدم نظارت بر اعمال 

آید اما حقیقت این است که کمتر به بحران و مشکل نمایندگی نمایندگی در اینجاست که به وجود می

مدیره است و نه  هیأتهای بحث سوء استفاده اصوالً ذا به خصوص در حقوق ایران انجامیده است و ل

نظر بوده است. به هر مدیر عامل با این وجود در بخش دوم مدیران به معنی اعم و شامل مدیر عامل مورد

گونه نبوده است نه در تعداد مدیران های بزرگ به خصوص بانک و بیمه هرگز روند اینروی در شرکت

و  2باشدمیعمومی نه در نحوه انتخاب آنان. برای مثال انتخاب مدیر عامل بیمه مرکزی ایران با مجمع  و

باشد که مرکب از مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و یک یا چند نفر عامل می هیأتسخن از  هابانکدر 

حال این  3رسدمدیره می هیأتباشد که انتخاب  آنان به تایید به عنوان معاون یا معاونان مدیر عامل می

کند و مشکالت نمایندگی عامل هست که بستری قابل توجه در جهت مباحث نمایندگی ایجاد می هیأت

نفعانی از انگیزد و نیازمند وجود و حضور تئوری قدرتمند برای حل آن است. در ادامه ذیمیرا قویاً بر

 گردد.برده شده با تعریفی مختصر ذکر میمینا هاآنمختلف از  بیمه که در مقررات

                                                           
 ، مصوب شورای عالی بیمه.1391خرداد  23ها، مورخ شدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بیمهی حمایت از حقوق بیمهآیین نامه .1

 . 10، ماده 1368آذر  15بیمه ایران، . اساس نامه شرکت سهامی2

 . 83، ماده 92کهای تجاری غیر دولتی، تیرماه اساس نامه بآن .3
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در روند شرکت برخی از آنان  هاآنتر اعتماد به در بیمه به جهت نقش کارکنان و اهمیت پر رنگ

 111 یمادهمتفاوت از  طبعاًاند که روند احراز صالحیت ایشان به عنوان کارکنان کلیدی تعریف شده

باشد. کارکنان کلیدی عبارتند از مدیر ارشد)اعضای بیمه می تأسیسقانون  38 یماده 5و بند  الیحه قانونی

مدیره، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل(، مسئول فنی و مسئول امور مالی و کنترلی. البته در اینجا  هیأت

اهمیت کارکنان  باشد. بلکه مهم همین توجه بهمیها و مؤسسات ننیازی به ذکر چارت داخلی شرکت

کننده بیمه به عنوان گروهی پر ارتباط با شرکت تعریف به میان . در جایی دیگر نیز از عرضه1کلیدی بود

. همچنین متقاضی بیمه به عنوان 2شود)کارگزار( میمیبیمه، نماینده بیمه و دالل رس مؤسسهآمده و شامل 

گذار نیز هر . بیمه3کند تعریف شده استمیکننده رجوع شخصی که برای دریافت خدمات بیمه به عرضه

نامه یا قرارداد بیمه ذکر گردیده و متعهد به ت وی در بیمهشخصاًشخص حقیقی یا حقوقی است که م

 .4پرداخت حق بیمه است

تر و حتی در حد انحالل رقیب داری، رقابت هر چه تنگنقش رقبا : در صنوف معمولی سرمایه

بایست یکپارچه می هاآنتوصیه شده است ولی رقابت در بیمه و به خصوص بانک به جهت ماهیت 

گاه در میان رقبا صورت گیرد. لذا در صورت ورشکستگی یک بیمه، بانک یا مؤسسه اعتباری هیچ

ممکن است با وقوع  کهچرا. گیردگردد. بلکه برعکس کل سیستم را تشویش فرا میخشنودی حاصل نمی

به  هاآنهای خود شوند و برای اخذ ها نیز دچار نگرانی از بابت سپردهچنین رویدادی مشتریان سایر نهاد

تواند نظام بانکی یابد حتی میوار ادامه میکه زنجیرمیهای سیستهجوم بیاورند. این چنین ریسک هابانک

این موضع به خصوص در ایران به جهت نقش برجسته بازار  5را به دنبال خود به سقوط بکشاند جهانی

 شود.های جدی و غیر قابل جبران بر بدنه اقتصاد میپولی در اقتصاد، موجب وارد شدن آسیب

                                                           
 . 1، ماده 1394خرداد  26ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه، شورای عالی بیمه، آیین نامه نحوه احراز صالحیت حرفه .1

 . 1، ماده91خرداد 23ها، شورای عالی بیمه،  شدگان و صاحبان حقوق آنگذاران، بیمهآیین نامه حمایت از حقوق بیمه .2

 همان . .3

 همان . .4

 . 206و  209شرکتی در حقوق بانکداری، صص نژاد، محمد امین، حاکمیتعاقلی .  5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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را  هاآنها و تغییرات فعالیتمیتر است و به نوعی تمارنگها در بانک و بیمه بسیار پرهننقش رسا

های اقتصادی به خوبی ها و مطبوعات مختص حوزهکنند شاید نگاهی به تعداد خبرگزاریرصد می

 نشانگر این موضوع باشد.

شود که گذاران برایشان نرخ سود تعیین میگذاران و بیمهسپرده کهاینو درنهایت به طور خالصه 

 داریبانکنفعان سیستم از سوی دیگر ذی هاانکبآید، کارکنان بیمه و البته جای تدقیق داشته و درادامه می

، هاآنجهت عملکرد و کارایی بانک و بیمه و مزایای پرداختی به  هاآنای هستند که مشارکت و بیمه

افزایش و اثر  هاآن یالزحمهشود و با بهبود عملکرد بیمه و بانک، حقتوسط ساختار انگیزشی تعیین می

ی هابانکنفع است زیرا ناتوانی بیمه و سوی دیگر سیستم مالی خود یک ذیشود. از انگیزشی تقویت می

نفع دیگر است تواند باعث ایجاد بحران و آسیب در کل اقتصاد شود. دولت نیز یک ذیمهم و اصلی می

ز تواند منافع زیادی را برای دولت به همراه داشته باشد. اقتصاد جامعه نیها میاین نهاد مؤثرزیرا عملکرد 

های تواند اثر معکوسی در تمام بخشسیستم مالی می مؤثرنفع بزرگ است زیرا عملکرد غیر یک ذی

 ثباتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی ایجاد کند.اقتصاد و جامعه از طریق بی
 

 منافع و راهکارهای حل آن  تعارض :فصل سوم

های حمایت از روش دوم در مبحثآید در این فصل ابتدا راهکارهای حل تعارض در قوانین می

نفعان برای حمایت به گردد و در نهایت مباحث وجود در تئوری ذیگذاران مطرح میگذاران و بیمهسپرده

 آید.میان می

 

 راهکارهای حل تعارض در قوانین بانک و بیمه (مبحث اول

و تا حدی گیرد در این قسمت قوانین اصلی و مادر پیرامون بانک و بیمه مورد کنکاش قرار می

به کار گرفته شده و یا خیر. با  هاآنهایی که در بخش پیشین گفته شده در حلشود که آیا راهبررسی می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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بینی نشده باشد تابع این توضیح که به صراحت قوانین مرتبط در مواردی که در قانون خاص موردی پیش

بیمه(. لذا در  تأسیسقانون  4 یمادهقانون پولی و  یمادهخواهند بود)میهای سهاقانون تجارت و شرکت

مجری خواهد بود. در این قسمت پیرامون  هاآنهای تعادلی برای شک همان راهکاراین گونه موارد بی

شود. ذکر این نکته در مقابل اشکالی که صحبت میبوط به حداقل سرمایه و انتقال سهام مقررات مر

های مقررات شرکتی مشترک در اینجا نیز به عنوان راهکار کهایناست و آن میمطرح شود الزا احتماالً

تایی با بخش پیشین، رأسدر جهات هم کهاین ابتدائاًحمایتی قابلیت طرح داشتند اما به دو دلیل ذکر نشد 

عام ویژگی خاصی نداشت و بیان نشد در اینجا هم در قسمتی دیگر آمد و میچون برای مثال در آنجا سها

عام  میدر ذات خود چندان رویکرد حمایتی ندارند برای مثال سها هااینبه واقع برخی از  کهایندوم 

های بورس را به دنبال دارد اما شرکت عام بودن در جهت حمایت از قشر خاصی نیست اگرچه حمایت

باشد و یا سهام بانام در جهت الزام به حضور در بورس ندارد و بورس راهکاری مؤخر بر قالب می

 مایت یا عدم آن و حتی خنثی بودن هر سه بعد را دارد. ح

 

 مقررات مربوط به سرمایهاول( گفتار 

مادهعام پنج ملیون ریال بوده که طبق میالیحه قانونی حداقل سرمایه شرکت سها 5 یمادهاس رأسب

درصد میزان تعهد شده را پرداخت کند که در  35درصد آن را تعهد و  20همان قانون موسس باید  6 ی

درصد پرداخت  35بایست تمام آن تعهد گردد و می 16 یمادهاس رأسنویسی بنهایت پس از انجام پذیره

بایست آن را رعایت کنند این میزان عام می میهای سهاشرکت میاست که تماعمومی  میگردد. این الزا

-ملیون ریال بوده است که می 200شود حداقل سال بعد تصویب می 4در قانونی که تنها  هابانکبرای 

 3قانون پولی( و برای بیمه در قانونی با اختالفی   32 یمادهدرصد آن پرداخت گردد) 50بایست اقالً 

بیمه( که البته این  تأسیسقانون  36 یمادهباشد)پرداختی می میلیون ریال با همین میزان 100ساله حداقل 

و برای مؤسسات بیمه غیر  1ملیارد ریال 2000ی خصوصی حداقل هابانکسرمایه در حال حاضر برای 

                                                           
 . 1387شهریور  20نامه در خصوص تعیین سرمایه الزم برای تاسیس بانک خصوصی در داخل کشور، . تصویب1
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. واضح است که مقنن در جهت حمایت اشخاصی که با این دو نهاد 1باشدمیلیارد ریال می 1000دولتی 

بایست پرداخت میزان زیادی از آن نیز می تقریباًیه فراوانی را در نظر گرفته که سروکار دارند حداقل سرما

باشد. در این مورد نیز ها میهای الزم برای این شرکتتا میزان اندوختهرأس. بحثی دیگر در همین 2شود

تر نسبت به رویکرد الیحه قانونی دارند در حالی ها رویکردی شدیداً حمایتیمقررات خاص این شرکت

باشد؛ میمیدهم سرمایه شرکت الزاقانونی تا یک یالیحه قانونی موضوع کردن اندوخته 140 یمادهکه 

نامه اساس 108 یمادهقانون پولی و  33 یمادهباشد)تا میزان سرمایه، اجباری می هابانکاین میزان در 

بیمه به شورای عالی بیمه سپرده شده است  تأسیسقانون  61 یمادهاس رأسها ببیمهنمونه( و تعیین آن در 

اصالحات بعدی  میو تما 1367آبان  11نامه فنی مؤسسات بیمه مصوب توان در آیینکه این میزان را می

دانست. عالوه بر دالیلی که در بخش پیشین گفته شد و نیز توجه به ماهیت خاص بانک و بیمه و 

العاده بیشتر کار چندان دشواری ها را تا میزانی فوقتوجیه لزوم این اندوخته هاآنهای اختصاصی ردکارک

 باشد. نمی

 

 عمده و انتقال سهم دارسهاممقررات پیرامون دوم( گفتار 

العاده حساس در بانک و بیمه مقررات مربوط به انتقال از دیگر موارد راهکارهای تعادلی و فوق

نام بوده و لذا به دنبال آن الزام به انتقال سهم به ثبت در دفتر گفته شد سهام با کهچنانباشد همسهام می

-آید اما در بانک و بیمه این حد از الزام مقنن را قانع نکرده و لذا در جهت حفظ حقوق اقلیت و هممی

وسط اشخاص را محدود های ناشی از اصل تسلیط میزان مالکیت سهام تچنین جلوگیری از سوء استفاده

نمونه سقف تملک سهام بانک را برای برخی اشخاص  یاساسنامه 7 یمادهکرده است بدین منظور در 

درصد و در  5درصد تعیین و برای اشخاص حقیقی به صورت فردی  5درصد و برای برخی  10حقوقی 

مدیره را تعیین کنند. این روند حتی برای  هیأتای است که نتوانند بیش از یک عضو مجموع به اندازه

                                                           
 . 1391آذر  18. تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه برای مؤسسات بیمه غیر دولتی،  1
 بایست ابتدائاً پرداخت شود.ها میی سرمایه بانک، کلیه6، ماده 1392تیر  18های تجاری غیر دولتی مصوب نامه نمونه بانک. بر طبق اساس  2
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ها گیری نیز حفظ شده است تا جایی که از مبانی مباحث وجود دو اراده در معامله با خود یا وکالترأی

سهامپوشی کرده و حتی شخص به وکالت نیز دارنده بیش از ده درصد آرای دارندگان چشم گذارقانون

باشد. می 10این درصد همان  اصوالً هابانکنمونه( در  یاساسنامه 39 یمادهای حق رأی نخواهد بود)دار

درصد سهام یک مؤسسه بیمه  20بیمه دارا بودن بیش از  تأسیسقانون  33 یمادههای بیمه نیز در شرکت

افراد نسبی و  کهچناندرصد فردی نبوده  20را توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع کرده و این 

آیند. این موارد و به نوعی شناسایی سپس درجه یک از طبقه اول نیز در این درصد به حساب می

 گذارقانوننفع واحد منجر گشت که ممنوعیت دارا بودن بیش از درصد از سهام به شناسایی مفهوم ذی

ز قدرت خویش سوءاستفاده تواند اوی را به عنوان یک شخص دارنده سهام عمدتاً شناسایی کرده که می

نفع واحد اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که از نظر را برای آن بار کرده است. ذیمیکند فلذا احکا

تواند باشند، به طوری که مشکالت مالی هر یک میمالی و مدیریتی به نحوی با هم در ارتباط می

آورد. موارد زیر از جمله مصادیقی  موجبات بروز مشکالت اجتماعی در باز پرداخت سایر اعضا فراهم

 ی وجود ارتباط بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است:است که نشان دهنده

 هاآنالف( اشخاص حقیقی، همسر و افراد تحت تکفل 

متعلق به یک شخص حقیقی یا شخص  هاآنهایی که حداقل ده درصد سهام یا سرمایه ب( شرکت

 حقوقی است.

ند دارسهامهایی که بیش از ده درصد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در یکدیگر ج(گروه شرکت

 .1باشدمشترک می هاآنمدیره  هیأتیا اکثر اعضای 

-نفعان قابل تأمل مینفع در مقابل مفهوم و هدف تئوری ذیاین مفهوم به کارگیری عبارت ذی 

 10مقنن انتقال بیش از  کهچنانری بار هست نفع واحد آثانماید. به هر روی بر استفاده از عبارت ذی

نفع واحد را منوط به تایید بانک مرکزی از قبل نموده الحسنه به یک باره به ذیدرصد سهام بانک قرض

ی غیر دولتی تجاری را در اعطای تسهیالت و وصول هابانکهمان دستور العمل( و یا  9یمادهاست.)

                                                           
 ، هیأت وزیران .1386اسفند ماه  26ها، الحسنه و نظارت بر آنهای قرض. دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک 1
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اساسنامه  114 یمادهچارچوب ضوابط بانک مرکزی کرده است. )تعهدات به نفع ایشان ملزم به رعایت 

توان به ممنوعیت واگذاری حتی ها در بانک مینمونه(. از نکات خاص مربوط به مالکین و حقوق شرکت

-اساس نامه نمونه( هم 10 یمادهحقوق و منافع ناشی از مالکیت سهام از طریق وکالت به غیر نام برد)

 یمادهشرکت کنند)عمومی واند به مدیران وکالت دهد که از جانب وی در مجامع تچنین مالک سهام می

ها در نفعان در قانون شرکتهای حمایتی از ذیای که به عنوان یکی از نقشمسألهاساس نامه نمونه(  40

 بخش پیشین ذکر شد.

 

 سایر راهکارهاسوم( گفتار 

بود که در مقررات خاص بانک و بیمه برای این دو نهاد مالی  چهآنای از این دو مورد نمونه

توان سایر راهکارهای تعادلی را نیز به وضوح دید که تنها با ذکر عنوان می کهآناندیشیده شده بود. حال 

 یمادهشود: مقررات خاص پیرامون ورشکستگی و توانگری مالی )عبور می هاآناین موارد از کنار 

بیمه(، تعیین مقررات خاص بازرسی که برای مثال در بانک این  تأسیسقانون  32 یماده قانون پولی و39

اساسنامه نمونه(، منع رقابت و  92 یمادهبازرسان امکان انتخاب برای پنجمین سال متوالی را ندارند)

هنگام تغییرات  های بیشتراساسنامه نمونه(، الزام به داشتن مجوز 87و  86 یمادهمعامله مدیران با بانک )

اساسنامه نمونه(.  21 یمادهقانون پولی ( و هم حتی ممنوعیت کاهش اختیاری سرمایه ) 30 یمادهسرمایه)

تر شده است هم از بعد سلبی و هم از بعد ایجابی های مدیریت بسیار سختهمچنین شرایط احراز پست

قانون پولی و آیین  35 یمادهه شده است )الیحه قانونی توسعه داد 111 یمادهبه نحوی که موارد ممنوعه 

ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه(. به هر روی باید توجه نامه نحوه ی احراز صالحیت حرفه

داشت که همه این الزامات تنها و فقط تنها به خاطر حمایت از مثالً قشر خاصی نیست بلکه ممکن است 

اینمالی جهت قدرت اقتصادی بیشتر را نیز نام برد اما مسلماً همه  یچون نیاز به پشتوانهدالیلی دیگر هم

نفعان اصلی بانک و بیمه دولت نیز خود یکی از ذی کهاینباشد چه نفعان میدر جهت حمایت از ذی ها

 باشد.می
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مدیره دو  هیأتدارد که چون مدیر ارشد اجرایی و رییس نفعان بیان میاصول حل تعارض ذی

کنند، مناسب است که دو فرد مجزا دو مسئولیت را برعهده داشته باشند، به وظیفه مستقل را اجرا می

که در اساسنامه شرکت حالیبانک و بیمه به وجود بیاید، در رأسنحوی که تقسیم مسئولیت شفافی در 

-مدیره نیز می هیأت( رییس 10 یمادهبیمه ایران مدیرعامل به عنوان باالترین مقام اجرایی)میسها

تواند تا چه حد دهد که می( و این خود با توجه به اصل گفته شده به وضوح نشان می11 یمادهباشد)

 پرستی و تعارض منافع ایجاد نماید.نفع

روی در زیاده کهچرامدیران باید تالش کنند تا کم خرج باشند و کالً هزینه بانک را کاهش دهند 

-ان و سپردهدارسهامای کمتر به باشد و دادن بازهقرض بیشتر و در نتیجه بدهی بیشتر می اشمخارج نتیجه

ریسک نماید که آن نیز ممکن است بانک را های پرگذاریبانک شروع به سرمایه کهاینگذاران است مگر 

کارکنان از  کهمیدر مشکالتی قرار دهد که در آن شرایط مجبور به کوچک سازی و تعدیل نیرو شود اقدا

. مواردی از این 1خود تقصیری داشته باشند کهآنبینند بی یی خواهند بود که از آن آسیب میهاگروهاولین 

 بخش نیستند.دارد راهکارهای موجود کافی و رضایتدست که بیان می

 

 گذارانگذاران وبیمهراهکارهای حمایت از سپرده (مبحث دوم

نفعی رعایت نشده است گذاران( به خوبی مدل ذینفعان)سپردهذیمحور، منافع دارسهامدر مدل 

گذاری تعیین ی بازده سرمایهاس نرخ از قبل تعیین شدهرأسگذاران بزیرا در این مدل منافع تمام سپرده

این مدل هم کارایی ندارد و حتی به لحاظ شرعی نبودن پرداخت بهره،  میاسال داریبانکشود اما در می

 شود.نفعان کامالً احساس میاز منافع ذی لزوم حفاظت

ای که به شیوهمیی اسالهابانکهای هدفمند جهت هدایت و کنترل ها و محدودیتایجاد استاندارد

ها خود یک مبحث شود و موضوع هزینهها مینفعان شود باعث کاهش هزینهبتواند حافظ منافع تمام ذی

نفعان به توان از منافع ذیها افزایش یابد، دیگر نمیاگر هزینهبسیار مهم در حاکمیت شرکتی است زیرا 

                                                           
 . 170ص ر حقوق بانکداری، . عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی د 1
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نفعان نفعان از عملکرد بانک رضایت نداشته باشند، اعتماد ذیطور منصفانه حفاظت کرد. در نتیجه اگر ذی

به این سیستم از بین رفته و در نهایت منجر به رشد نامطلوب در بخش مالی و کل اقتصاد مشاهده خواهد 

 داریبانکشود و این در حالی است که در دید تعارض منافع منجر به بروز مشکالت بسیاری میشد. تش

 شود.ان و مدیریت ایجاد میدارسهامبین  معموالًمتعارف، تعارض منافع 

ان و مالکان دارسهامگذاران با بعد مهم دیگر، بروز تعارض در منافع سپردهمیاسال داریبانکاما در 

میاسال داریبانکحل مطلوبی جهت تقویت حاکمیت شرعی در سیستم بنابراین باید به دنبال راهاست. 

 بدون ربا را نیز دنبال کرد. داریبانکگذاران بتوان بود تا ضمن حفاظت از منافع سرمایه

گونه ابزاری جهت نظارت بر هیچ هابانکان جزء بیمه و دارسهامغرضانه اعتراف کرد باید بی

اگر چه در  1های مالی کامل ندارندمدیره و دسترسی به صورت هیأتمدیران و حتی اطالع از مصوبات 

 ها و موارد افشای اطالعات، دستیابی همین مزایا است.ی حاکمیت شرکتی هدف از کنترلنامهآیین

ان در یک دارسهامگذاران و سپرده ها،مالی به جهت تضمین سپرده مؤسسات و هابانکدر  اصوالً

شود و لذا مطالب پیرامون حمایت از بحث ضرر سپرده دیگر مطرح نمی اصوالًگیرند و تا قرار میرأس

مالی ایران، متفاوت  تأمینمانند نظام میمالی اسال تأمینیابد. اما ساختار گذار هم قابلیت طرح نمیسپرده

ی منافات دارد. در این ساختار دارندگان سپردهمیمالی اسال تأمینها با روح است و تضمین سپرده

های آنان بسیار داران در سود و زیان بانک شریک هستند و هر چند سپردهگذاری همانند سرمایهسرمایه

-ان حضور ندارند. در رابطه با دارندگان سپردهدارسهامان است، اما در جلسات دارسهامی بیشتر از سرمایه

های بانکی توان گفت که این افراد به طور مستقیم در معرض خطرات موجود در فعالیتری میهای دیدا

، بدان دلیل که اوالً قرار ندارند. اما به هر حال، به دو دلیل در معرض خطرهای غیر مستقیم قرار دارند. 

دهد؛ و ثانیاً، بدان یهای دیداری را بیش از یک مقدار معینی پوشش نمسپرده معموالًی سپرده، نظام بیمه

شود اساسی و دلیل که در هر صورت، در اینجا احتمال آن وجود دارد که ضررهایی که بانک متحمل می

را  هاآنگذاری بانک، نتوانند های سرمایهای که سرمایه، ذخایر و حتی سپردهقابل توجه باشد. به گونه

                                                           
 .  203. همان، ص  1
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دیداری به منظور جبران خسارت مطرح شود. البته باید های جبران نمایند و لذا نیاز به استفاده از سپرده

پیش نخواهد  معموالًای نادر بوده و های دیداری پدیدهتوجه داشت که در معرض خطر قرار گرفتن سپرده

گذاری باشند که در بعضی های سرمایههای دیداری خیلی بیشتر از سپردهآمد؛ مگر در شرایطی که سپرده

گذاری برداشت های سرمایهای از سپردهبخش عمده کهآنین طور نیز هست و یا هممیی اسالهابانکاز 

ی اجازه هابانک معموالًدانیم که می کهچراگذاری وجود دارد؛ های سرمایهگردند. امکان برداشت از سپرده

مباحث، این دهند. بنابراین ها را، حتی پیش از فرا رسیدن سررسیدشان میبرداشت از این نوع از حساب

ی اسالمی، الزم هابانکگذاران به شود که به منظور تضمین وجود اعتماد دائم در سپردهنتیجه گرفته می

بانکاست اقدامات احتیاطی مرتبط صورت پذیرد. مسامحه در رابطه با این موضوع نه تنها خطر شکست 

آورد. نتایج یک بررسی ثابت ود میرا به همراه دارد، بلکه ریسک سیستماتیک را نیز به وجمیی اسالها

 .1کنندنفعان خوب عمل نمیگذاران و دیگر ذیدر رابطه با حمایت از سپرده هابانککرده که اکثر 

ی دولتی به عنوان مثال، دشواری وصول مطالبات در قالب هابانکها به خصوص و بیمه هابانکدر 

اند. دستیابی آسان و نفعان با آن مواجهکه ذیاعطای تسهیالت یا فروش کاال، یکی از مسائلی است 

ی دولتی به منابع مالی دولتی با شرایط خاص و تسامح در وصول این تسهیالت از هابانکی گسترده

های رقابت در بازار و از سوی دیگر، عادالنه است که از یک سو باعث تضعیف زمینهجمله موارد رفتار نا

گردد و این به معنی های دولت میی دولتی به پیشگیری حمایتهاکبانمنجر به استمرار ناکارآمدی 

 .2نفعان عمده استی مردم به عنوان ذیاتالف منابع و زیان عامه

های توان منافع دارندگان سپردهماند آن است که: چگونه میسؤالی که در هر صورت باقی می

ها را مورد حمایت قرار داد ری و حق بیمهگذاهای سرمایهالحسنه جاری(و هم چنین سپردهدیداری)قرض

توان گفت که و اعتماد پیوسته آنان به نظام بانکی و صنعت بیمه را تضمین نمود؟ در پاسخ این سوال می

تدابیری که برای دستیابی به این مطلب وجود دارند، یک مورد است که وجودش  ترینمهمدر میان 

ها است؛ که الزم صاد همراه با مدیریت خرد کارای این نهادضروری است و آن، مدیریت کالن مناسب اقت
                                                           

 . 173-172. همان، صص1

 . 211ص . همان،  2
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ی و نظارت مناسب صورت گیرد. یکی دیگر از این تدابیر مهم، گذارقانوناست تحت چتر حمایتی 

باشد. این مورد خرد یکی از اهداف ها از طریق مدیریت مناسب منابع میریسکمیحداقل نمودن تما

-تنها امری مطلوب و مناسب است بلکه به منظور حفظ اعتماد سپردهاصلی مدیریت شرکتی است و نه 

ی سپرده )حداقل بیمه رسد که الزم باشد این تدابیر با بیمهباشد. به نظر میگذاران به نظام مالی نیز می

گذاری را نیز بیمه نمود؛ اما نه در مقابل ریسک های سرمایهتوان سپردهدیداری( تقویت گردد. البته می

گذار الزم است در آن شریک شود( بلکه در مقابل خطر کالهبرداری، سوء ازاری)خطری که سپردهب

گذاری( های سپردهواضح است که گرچه این اقدام )بیمه سپردهیریت و انحراف از عقد مضاربه. پرمد

ها ی سپردههتر عمل کرده و نسبت به بیمی سپرده هوشیاری بیمهشود که مؤسسات ارائه کنندهباعث می

ی گذاری را در ورطههای سپردهای ممکن است دارندگان حسابمحتاط باشند، اما به هر حال چنین بیمه

که: کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف خطر اخالقی عبارت است از این خطر اخالقی وارد کند.

دار برود. از جمله تعهدات افزایش ثروت سهاماخالقی خود عمل کند و سپس به دنبال تعهد خود مبنی بر 

گویی و احترام به آرای دیگران توان پذیرش توافق، عدم لطمه به دیگران، اجتناب از دروغاخالقی را می

های اخالقی را معموالً غیر ممکن و غیر عملی ها اعمال روشها در اکثر کشوردانست.اما قانون شرکت

ذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود سهامسازد چون براساس قوانین ممی

گذاران نهادی هم تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکالن خود دارند. داران دارند و سرمایه

ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد. به هر این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت

ارزشیابی عملکرد مدیران بر مبنای سود و زیان است، دنبال نمودن تجارت اخالقی تقریباً غیر روی تا 

 ممکن است.

گذاران بانک حمایت کرد توان به این طریق از سپردهممکن است این سوال را بپرسید که آیا می 

ان دارسهامند در جلسات مدیره داشته باشند و هم چنین بتوان هیأتای در اجازه داد نماینده هاآنکه به 

-توان به راحتی ترتیباتی فراهم نمود که سپردهمشارکت نموده، نظرات خود را عنوان کنند؟ گرچه می

گذاری بر تصمیمات مهم بانک و یا تأثیرگذاران نیز بتوانند در جلسات شرکت کرده و از آرای خود برای 

در بهبود میمدیره و یا مدیریت ارشد استفاده کنند، و این خود مسلماً نقش مه هیأتعزل و نصب اعضا 
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 کهاینایفا خواهد کرد، اما به هر حال مشکلی در این زمینه وجود دارد و آن  هابانکحاکمیت شرکتی در 

نکی، ان در مؤسسات غیر بادارسهامان است. از طرفی حتی دارسهامگذاران خیلی بیشتر از تعداد سپرده

کنند. طبیعتاً بسیار غیر شود، شرکت نمیتشکیل می مؤسساتان این دارسهامالزاماً در جلساتی که برای 

گذاران چنین کاری را انجام دهند)در جلسات شرکت کنند( به ویژه اگر بانک مورد محتمل است که سپرده

نظر بزرگ باشد و شعب مختلفی نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج داشته باشد. عالوه بر این اگر 

توانند بدون رأی دادن و تنها از طریق شرکت کردن در گذاران احساس کنند که میان و سپردهدارسهام

به هر دلیل، مثالً عدم در اختیار داشتن اطالعات الزم، توانایی  کهاینلسات به منافع خود دست یابند)یا ج

اعمال رأی نداشته باشند( دیگر دلیلی برای اعمال حق رأیشان وجود ندارد و انجام چنین کاری در این 

ی مناسب از حق رأی ستفادهتواند به عدم اپر هزینه تلقی خواهد گردید. این خود میمیشرایط، اقدا

گذاری بر تصمیمات شرکت، مورد بانک تأثیربیانجامد. یک نمونه از عدم استفاده از حق رأی به منظور 

 معموالً گیرندگان )که آلمانی است که در بنگالدش به فعالیت مشغول است. در این بانک الزم است که وام

 هیأتای از اعضا د. در نتیجه این افراد بخش عمدهافرادی فقیر هستند( سهام بانک را خریداری نماین

سهامدهند)در واقع مشاهده شد که از بانک وام گرفته بودند(. طبیعی است که چنین مدیره را تشکیل می

مدیره داشته  هیأتمثبت بر تصمیمات  تأثیرانی توانایی آن را نخواهد داشت که با استفاده از حق رأی دار

 .1باشد

شود آن است که حال که چنین مسائل و مشکالتی وجود دارد، که در اینجا مطرح می طبیعتاً سوالی

گذاران هایی که سپردهتوانند از حقوق خود محافظت نمایند؟ یکی از روشگذاران چگونه میپس سپرده

ایشان های رقابتی به سپردهتوانند مورد استفاده قرار دهند آن است که در شرایطی که بانک نرخ بازدهمی

های خود را از بانک بیرون بکشند. کند، سپردهپردازد و یا در عملکرد خود از قوانین شرع تبعیت نمینمی

کنند اما مشکلی که در این روش وجود دارد این است که چنین گذاران در عمل چنین کاری را میسپرده

این ضرورتاً برای این افراد بهتر آن تنبیهی زمانی اتفاق خواهد افتاد که دیگر خیلی دیر شده است، بنابر

                                                           
 . 174-175. همان، صص  1
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گیری نقش ایفا کنند)بتوانند از حق رأی خود بهره برداری کنند(؛ اما آیا برای است که در فرآیند تصمیم

 این افراد ممکن و میسر است که به چنین جایگاهی دست یابند؟

گذاران را به سپرده توان با استفاده از آن به این مشکالت پایان داد وهایی که مییکی از روش

 هیأتگذاران، در جایگاه مذکور رساند، آن است که مقامات نظارتی بانک، فردی را به نمایندگی از سپرده

ان کوچک مفید است دارسهامگذاران و هم برای تضمین منافع سپردهمیمدیره قرار دهند. گرچه چنین اقدا

مقاومت خواهند ورزید. حال میطبیعتاً در برابر چنین اقدا هابانکو هم برای ایجاد ثبات سیستمیک، اما 

توان به پیشنهاد دیگری فکر کرد از قبول این گزینه و بحث تعیین  نماینده استنکاف کنند، می هابانکاگر 

باشد. اگر انجام این به منظور حمایت از حقوقشان می گذارانسپرده یتشکیل اتحادیهو آن 

ی دیگری فکر کرد و آن ایجاد توان به گزینهبه هر دلیل سخت و مشکل باشد، میپیشنهاد نیز در عمل 

گذاران بانک است. ای در بخش خصوصی، با هدف حمایت از منافع سپردهتخصصی و حرفه مؤسسات

گذاران ای است که حسابرسان خارجی در حمایت از منافع سپردهی دقیقاً شبیه وظیفهمؤسساتوظیفه چنین 

ان توزیع کند دارسهامکه قصد دارد بین میرا بانک و از سود سها مؤسساتالزحمه این ارند. حقبر عهده د

خواهد پرداخت. این پیشنهاد گزینه مناسبی است  مؤسساتخواهد پرداخت و درصدی از آن را به این 

ک خواهد شد؛ وابسته به بان مؤسساتولی این اشکال مهم را دارد که منجر به تکثیر و ازدیاد غیر ضروری 

 که این خود بسیار پرهزینه است.

تعیین میزان و حدود روابط بین های دولتی نیز وجود دارد، لذا و بیمه هابانکاین پیچیدگی در 

نفعان بر تشکیل سازمان واحدی که امکان پیچیدگی بیشتر این رابطه را دارد های دولتی و ذیشرکت

 .1اولویت دارد

 

گذاران، افزایش اعتماد مشتریان، کاهش خطر ورشکشستگی اعتباری و برای حفظ منافع سپرده

موظف هستند حداقل  هابانک 1988مورخ سال  1بال  یبه موجب توافق نامه داریبانکحفظ صنعت 
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درصدی از سرمایه خود را در مقابل تسهیالت اعطا شده حفظ نمایند در واقع این مصوبه میزان وام و 

کرد محدود کرد و در عین حال از سرمایه بانک به عنوان یک حاشیه امن استفاده میاعتبارات اعطایی را 

که به هنگام ورشکستگی مشتریان از آن برای پوشش مطالبات سوخت شده استفاده شود. این ابزار پس از 

سال ی هاآنبحر نهایتاًبوجود آمد و  2شد. لذا بال  هابانکچندی موجب ناکارآمدی و هزینه زیاد برای 

واحدهایی برای ارائه  تأسیسملزم به  هابانکشد که در آن،  3به بعد موجب حرکت به سمت بال  2007

 .1اطالعات دقیق به مشتریان، نیز دارا بودن یک صندوق احتیاطی و حداقل نسبت کفایت سرمایه شدند

 

 نفعان به عنوان راهکار حمایتیتئوری ذی (مبحث سوم

های اقتصادی سبب شده است تا کنترل انفرادی واحدها ناممکن شود از گسترش و پیچیدگی واحد

طرفی انقالب صنعتی و سپس شکل گیری بورس بر جدایی مالکیت و کنترل دامن زد و شرایط برای 

 که نادارسهامو نهادهای مالی همچون بانک و بیمه بوجود آمد،  مؤسساترفتارهای سود جویانه در 

ها این مشکالت بودند برای دفاع از خود نمایندگانی را منصوب کردند بعدها و شاهد این محدودیت

هایی با مدیران های عام را تشکیل دادند که مسئولیت آن برگزاری نشستمدیره شرکت هیأتنمایندگان 

های چنان رفتاراما از یک سو هم 2بانک به منظور نظارت بر کار آنان و نیز حمایت از منافع مالکان بود

-گذاری و تصمیمکه سرمایهشد، به طوریمیدجویانه ادامه یافته و در سطح مدیران نیز به وفور دیده سو

 NATوUBSچون یی همهابانکمدیره برای مثال  هیأتسرانه برخی اعضا بخردانه و خودهای ناگیری

WEST از طرف دیگر 3ان شددارسهاممشتریان، کارمندان و  یموجب تحمیل خسارات میلیاردی بر همه .

مدیره به آسانی و ناگهانی  هیأتای است که اعضای ماهیت پیچیده نهادهای مالی مورد بحث به گونه

ودن محیط بو نیز متغیر  مؤسسهدهند. این پیچیدگی و بزرگی کنترل خود را بر زیر مجموعه از دست می

را مطرح کرد که چگونه  مسألهن المللی و فرامرزی ایهای بینو بیمه هابانکفعالیت به خصوص برای 

                                                           
 . 274و 272صص . همان،  1
 . 119-121صص. همان،  2
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سهامهای مشتریان و کارکنان و ها و تقاضاکنترل کافی بر بدنه تحت امر حفظ شود و هم چنین به خواسته

ها و هم حرکت به سوی میدانی پرخطر و ان توجه شود و این یعنی هم دوری جستن از ریسکدار

های کنترلی و نظارتی کنونی در نتیجه رساند که سیستم. تمام این نکات صاحب نظران را به این 1ناشناخته

-بایست به کمیتهها و چالش های دنیای تکنولوژی برتر نیستند و لذا میبسیاری از موارد پاسخ گوی نیاز

 های حسابرسی و ممیزی برای سامان بخشیدن به امور کنترلی روی آورد.

گذاران گذاران و بیمهمنافع سپردهمیحاای تخصصی و حرفه مؤسساتبه منظور اجتناب از تکثیر 

تر و توان این وظیفه را برعهده حسابرسان خارجی نهاد. مسلماً بسیار ارزاندر بخش خصوصی، می

گذاران ان، از حقوق سپردهدارسهامتر خواهد بود اگر حسابرسی خارجی در کنار حمایت از حقوق مناسب

که شفافیت مناسب در نظام بانکی وجود داشته باشد؛ به نیز حمایت کنند. عالوه بر این ضروری است 

باشد و بنابراین بتوانند در گذارن متوجه شوند چه اتفاقی در بانک در حال وقوع مینحوی که سپرده

ی دولتی نیز قبل از ایجاد سازمانی واحد هابانکها و . در بیمه2تری ایفا کنندتضمین منافع خود نقش مهم

بانکی دولتی مجموعه تدابیری مورد نیاز است تا عملکرد مالی هابانکبرای اداره و اعمال مالکیت در 

را افشا کند. گزارشگری جامع، یکی از این  هااینی دولتی را به طور شفاف ارائه و اطالعات مرتبط با ها

شود. ی دولتی، این فرآیند تسهیل میهابانکتمرکز در مورد عملکرد مالی تدابیر است. با ارائه گزارشی م

ی دولتی و هابانکتواند اقدام به گزارشگری یکپارچه در مورد همه زیرا مؤسسه متولی این وظایف می

-کنندگان قادر به کسب چشمای که تمام استفادهها کند به گونهارائه اطالعات به مردم، مجلس و رسانه

بانکباشند. از سوی دیگر، ارائه این گزارش ارزش پرتفوی  هابانکزی از عملکرد کلی و ارزیابی این اندا

کند و البته این گزارش نباید موازی یا ارائه مجدد نتایج نظام گردشگری ی دولتی را نیز مشخص میها

 .3موجود باشد بلکه نقش مکمل را ایفا خواهد کرد

                                                           
، 1386ها براساس اصول حاکمیت شرکتی، بانک و اقتصاد، مدیریت بانک. علوی لنگرودی، سید حسین، چگونه باید یک بانک را اداره کرد: الگوی 1

 . 26، ص 86ش 

 . 175-176صص  . عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری،2 

 . 211ص . همان، 3
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نغعان در رابطه رویکرد حتی در بحث رفع نگرانی ذی ترینمهمپیشنهاد حسابرسی در حال حاضر  

و شرعی بوده است و میها با موازین اسالبا مباحث شرعی پیرامون بانک و بیمه و تطبیق عملیات این نهاد

مرتبط واقع  های شرعی الزم را کسب کنند و تحت تعلیماتحسابرسی فعلی مهارت مؤسسات کهاینآن 

این  یشوند. آن هم با این هدف که آمادگی الزم به منظور انجام حسابرسی شرعی را پیدا کنند. نتیجه

دیگری که به این منظور  مؤسساتپیشنهاد آن است که هم حسابرسی شرعی انجام شده و هم از گسترش 

این روش را به میی اسالهابانکرسد این نهاد ها به خصوص شود. به نظر میایجاد شوند جلوگیری می

رغم های بانک انجام خواهد شد. علیکار گیرند زیرا در این حالت حسابرسی شرعی همزمان با حساب

فرسا است و نیازمند زی و حسابرسی بسیار سنگین و طاقتمزایای شمرده شده این وظیفه برای کمیته ممی

 باشد.اندرکاران و دلسوزان امور مالی میهای نافذ از سوی کلیه دستقضاوت و تصمیم گیری

باشد. از طرف دیگر ی که بیان شده حسابرسی میطور همانشک های کنترلی بییکی از روش

نفعان فرض شده است لذا عام همچون بانک و بیمه محل تالقی قراردادهای مختلف ذی میشرکت سها

ه از یک سو نشان دهنده توانمندی بانک در کند. اطالعاتی کرا بازی می مینقش مه هاآناطالعات در 

انجام تعهدات خویش است و از طرفی نشانگر رعایت تعهدات توسط این دو است. در این میان 

توانند بر روابط دهند. این اطالعات به طرق مختلفی میاطالعات حسابداری مالی اهمیت خود را نشان می

، هاآناین اطالعات نهادها و رقبای  کهاینر بگذارند. ابتدا نفعان و در نهایت عملکرد راهبری شرکتی اثذی

رساند. حتی اگر گذاری یاری میهای سرمایهگذاران را در شناسایی و ارزیابی فرصتمدیران و سرمایه

گیران آمده تا گذاران صفر فرض شود باز هم اطالعات به کمک تصمیمتضاد منافع میان مدیران و سرمایه

گذاری را شناسایی کرده و کارایی خود را افزایش دهند. طریق دیگر ارزشمند سرمایههای در فرصت

باشد، تعهد بانک در افشای به موقع و با کیفیت باال، شوندگی میکاهش در انتخاب نادرست و ریسک نقد

و بنابراین گردد گذاران مطلع میکه منجر به افزایش سرمایهدهد چراگذاران را کاهش میخطر زیان سرمایه

شود و این امر وجوه بیشتری جذب بازار سرمایه شده و بدین ترتیب ریسک نقدشوندگی بازار کاسته می

گردد. هم چنین این اطالعات با راهبری اطالعات نهفته، به به کاهش هزینه سرمایه بانک منجر می نهایتاً

با توجه به وجود عدم تقارن اطالعاتی و رفتار سود  کهاینکنند. توضیح منابع کمک می یتخصیص سهمیه
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گذاران نهادی تحت فشار های نمایندگی باید مدیران بانک از سوی سرمایهجویانه مدیران، مطابق تئوری

قرار بگیرند و به حداکثر منافع کل بیاندیشد. وجود اطالعات حسابداری مالی صادقانه، عملکرد نظارت و 

کند. این اطالعات ضمن نظم دادن به مطابق با قوانین اوراق بهادار را تحمیل می اندارسهامحقوق  تأمین

نادرست آنان از منابع  یگذاری، مانع استفادههای سرمایهها و فرصترفتار مدیران در انتخاب پروژه

عات کنند. لذا این اطالشود. این اطالعات از عملکرد مطلوب بازار سرمایه حمایت میگذاری میسرمایه

کنند و به طور غیر مستقیم با صرف ریسک مورد نظر ها کمک میبه طور مستقیم به انتخاب صحیح پروژه

 .1گذاردمی تأثیرمالی شرکت بر بهبود عملکرد اقتصادی شرکت  تأمینهای گذاران با کاهش هزینهسرمایه

بر بانک و  مؤثرسازی اطالعات در نهایت به نظارت به هر روی، حسابداران و حسابرسان با شفاف

های مالی ارتقای کیفیت و صداقت گزارش یوظیفه های حسابرسیگذارند. این کمیتهمی تأثیربیمه 

مدیریت را برعهده دارند. در زمینه افشای اطالعات به عنوان یکی از اهداف نهایی حاکمیت شرکتی در 

نیز در جای  هابانکبیمه وجود دارد.  یمؤسسهرشگری و افشای اطالعات ی گزانحوه ینامهآیین ها،بیمه

نمونه  یاساسنامه 121 یمادهاند. برای مثال در جای مقررات خود ملزم به رعایت نکات پیش گفته شده

 یاند و یا کمیته بال مقرراتی را در جهت رابطهملزم به طراحی نظام حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی شده

بین حسابرسان داخلی و ناظرین مقرر کرده است. و یا بانک مرکزی با هدف ارتقا و تقویت بخش نظارت 

ایجاد  هاآن یها و تدابیر گوناگونی اندیشیده که از جملهنظر دولت و جامعه، برنامه تأمینبانکی و 

اشاره  هاآنمراکز استمعاونت نظارتی و ایجاد مدیریت کل مقررات و تشکیل واحدهای نظارت استانی در 

های کالن نظارتی نبوده لذا اقدام به تشکیل کمیسیون گوی نیازکرد اما این اقدامات کافی نیست و پاسخ

 .2اعتباری نمود تا پیرامون تمام موضوعات نظارتی اتخاذ تصمیم نمایند مؤسساتمقررات و نظارت 

جهت نظارت آیا کافی و رضایت بخش  اما باید دید آیا این نقش حاکمیتی بانک و بیمه مرکزی در

ساز بوده است یا خیر؟ ها کارنامهها و بخشنامهبوده است؟ آیا مقررات صادر شده تاکنون در قالب آیین

آنبسیار سخن گفته شده است به خصوص وقتی به بحر هابانکاین مطلب در سطح جهانی و پیرامون 
                                                           

 . 114-120صص . همان،1

 . 1391خرداد 17 ،91/66711شماره نامهاری، بخشاعتب موسسات ونظارت مقررات کمیسیون تشکیل خصوص در هابانک به رسانی اطالع 2
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ایران  1390ن رجوع شود و یا فساد بانکی عظیم سال به بعد در جها 2007ی مالی و بانکی سالهای ها

های اخیر ؛ لذا بحث در اینجا پیرامون بیمه به خصوص سال1مشهور به اختالس سه هزار میلیارد تومانی

های بیمه و نظارت بر آن های متعددی پیرامون عملیاتنامهشود. قوانین فراوان و آییندر ایران متمرکز می

لح مربوطه صادر شده است اما در همین اواخر هم گزارش از وجود زیان انباشته در های صااز سوی نهاد

. و یا بحث بیمه توسعه که همچنان نیز ادامه دارد. در رابطه با بیمه 2شرکت بیمه دولتی ایران شده است

با انتخاب یک مدیر غیر متخصص بوده  1389توسعه آمده است که این شرکت شروع اشتباهاتش در سال 

های حق بیمه های فراوان و تخفیفبه ایجاد نمایندگی مؤسساتاست و در ادامه برای رقابت با دیگر 

نمایندگی خود را نداشته است و با ضعف توانگری روبرو گشت،  2000روی آورده و توان نظارت بر 

ه انجام کند کبیمه مرکزی این شرکت را موظف به افزایش سرمایه و معرفی مدیران واجد صالحیت می

شود که باز هم بیمه های آن تعیین میحسابرسی برای شناسایی دارایی و حساب مؤسسهشود سپس نمی

های دارد که یکی از ضعفشود، در ادامه رییس کل بیمه مرکزی بیان میتوسعه مانع انجام اقدامات می

. این بخشی از 3باشدمی هانظام بیمه ایران، عدم دریافت سپرده و ضمانت به بیمه مرکزی توسط بیمه

گزارش پیرامون شرکت بیمه توسعه بود. در جایی دیگر پیرامون بیمه آتیه سازان آمده است که غیر قانونی 

. این مطلب دیگر خود حکایت از این دارد 4داندکند و خود را کارگزار وزارت تعاون و کار میفعالیت می

بایست از تحکیم رد یعنی در جایی که و در حالی که میکه تا چه حد ضعف قوانین در این زمینه وجود دا

نقد و آزمایش گرفته شود  یو تقویت قوانین نظارتی سخن گفته شود و ساز و کار بیمه مرکزی به بوته

ترین مبانی یعنی وحدت و تمرکز نظارت نیز وجود ندارد. پرونده بیمه گردد که حتی بدیهیواضح می

                                                           
 . 237-250عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری، صصبرای اطالع کامل از این پرونده ر.ک.   1
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http://www.tabnak.ir/fa/news/454844/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=68197
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 90و  88 ینامه شمارهبه صدور آیین  1گیری نشدهن آن به طور کامل تصمیمتوسعه که البته هنوز پیرامو

ای کارکنان کلیدی و افشاگری اطالعات انجامید اما این یت حرفهحشورای عالی بیمه پیرامون احراز صال

مشکالت تنها محدود به همین موارد نیستند و از طرفی این چنین مقرره گذاری چندان کاری از پیش 

چنانای رخ دهد و سپس به دنبال راه حل گشت شود منتظر ماند تا واقعهنمی کهاینبرد و در نهایت نمی

اما دو  2ها نیز مقررات ساده و شفافی وجود ندارددر حال حاضر پیرامون ورشکستگی این شرکت که

ود نیاید راهکار وجهی دیگری بتوسعه یاگر خواست این باشد که بیمه کهایندیگر وجود دارد و  مسأله

که گفته  طور همانهای صحیح است اما چگونه؟ تر راهکارشک نظارت بیشتر و قوانین دقیقچیست؟ بی

اما این دو که  3شده این نظارت سخت نیست بلکه باید بدون اغماض و با انگیزه خدمت به جامعه باشد

اخالق ضمانت اجرا ندارد حال  کهچراگنجند چندان کارا نیست اخالقیات می یهر دو در حوزه تقریباً

فراتر از بحث اخالقیات .  4خ باشد که نظارت یک امر مقدس استرأسهرچند بر این امر اعتقاد و اطمینان 

ها این خود موجب اختالط از سوی دولت هاآنتایید صالحیت  الأقلبه جهت تعیین بسیاری از ناظران و 

توان به اختالف گزارش سازمان حسابرسی و آید در این زمینه میموفقی از آن بیرون نمی یشده و نتیجه

تنها الزم است که نفعان نهپس در جهت حمایت موفق از ذی 5بیمه مرکزی پیرامون بیمه ایران اشاره کرد

خود به طور دقیق عمل کنند  یمستقلی برای نظارت موجود باشند و به وظیفه مؤسساتو  هاسازمان 

                                                           
1.http://www.polimali.com/view-36768-

%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D9%88
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A9%D9%87%20%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8

%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85!.html Retrieved September 14, 2015 . 
2. http://www.malisazman.ir/economic/insurance/2516/ Retrieved September 14, 2015 . 

 . همان .3
 . همان .4

5.http://bourse24.ir/news/100449/%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%
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C%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%

86%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%DA%AF%D8%B1%D9%81

%D8%AA%D9%86%D8%AF/%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A

8%DB%8C%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%DB%8

C%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA  Retrieved September 14, 2015 . 
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نیز در رابطه با  قبالًکه  طور همانبطور کامل مستقل باشند اما این استقالل  مؤسسات بایست اینبلکه می

شود، بلکه و چنین چیزی پیشنهاد هم نمی باشدبانک گفته شد هرگز به معنی استقالل و تفکیک قوا نمی

 باشد لذا الزم استمنظور استقالل سیاسی و مستقل بودن از تصمیمات سیاسی و اعضای دولت می

گذاری نفعان دیگر و همچون نهادهای مقررهنفع و همچنین مسئول در قبال ذیها خود به عنوان ذیدولت

های پیرامون حضور در بازار سرمایه تا حد زیادی کمک های جدی بردارند هرچند الزامدر این زمینه گام

 ی دست یازیده شد.توسعه نیز به حسابرسی ساختگ یدر بیمه کهچنانگو نیست کند اما پاسخمی

بال و ناظران  یی نظارتی و ارشادی نظیر کمیتههاسازمان های تالش یگفتهدر جهت نکات پیش

های جدید بازار سرمایه در دهه گویی به نیازبین المللی در این رابطه قابل توجه است در ایران نیز پاسخ

گسترش بازار سرمایه توسط مسئوالن  های اخیر مقررات  متعدد و مناسبی جهتگذشته، و به ویژه سال

بورس اوراق بهادار تدوین و به اجرا گذاشته شده است، لکن برای ارتقای سیستم حاکمیت شرکتی این 

رسد و اقبال مردم ارتقای حاکمیت شرکتی از طریق بازار سرمایه را ضروری ها کافی به نظر نمینهاد

سهام  یاساسی در سیستم حاکمیت شرکتی، عرضهساخته است. افزون بر آن، بدون انجام اصالحات 

گذاران خارجی ممکن بوده و ورود گسترده سرمایههای بین المللی سرمایه، غیرهای ایرانی در بازارشرکت

 رسد.در بازار سرمایه نیز بعید به نظر می

ند بررسی سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ایران حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر، همان

باشد. هر چند که ها و روابط تجاری موجود نمیگوی کارکردروابط تجاری گذشته منسوخ بوده و پاسخ

های اخیر توسط مسئوالن سازمان بورس اوراق بهادار در قالب های فراوانی به ویژه در سالتالش

اس مبانی رأسبنابراین، بها و ... انجام شده، لکن حاکمیت شرکتی، ارتقای چندانی نیافته است. دستورالعمل

ها و بازار سرمایه و ، بیمههابانکر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب رأسنظری و پیشینه عملی در س

-گذاران داخلی و خارجی؛ ارتقاء حاکمیت شرکتی بانکی موجب افزایش سرمایهافزایش اعتماد سرمایه

ن حاکمیت شرکتی مناسب در بانک؛ سلب مدت و رشد اقتصادی خواهد شد و فقداهای بلندگذاری

ان جزء(، سوء استفاده احتمالی مدیران ، فرار سرمایه و ... را به همراه دارسهامان)به ویژه دارسهامحقوق 

 خواهد داشت.
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های دولت )برنامه سوم و چهارم( ترین برنامهدهد یکی از اصلیشواهد موجود نشان می

یجاد بازاری منصفانه برای داد و ستد اوراق بهادار ، ارتقا و اصالح سازی است. بنابراین، برای اخصوصی

نویس اصالحیه قانون حاکمیت شرکتی بانکی ضروری است. متأسفانه در الیحه بازار سرمایه و پیش

 .1تجارت به این مهم توجه چندانی نشده است

تر و در عین حال موانع مهمگذاری، عاملی که رفع آن از دیگر در میان موانع متعدد تولید و سرمایه

سازی، تر است، تغییر و اصالح قوانین و مقررات است. با توجه به تغییرات و فرایند جهانیامکان پذیر

الزم است قوانین مناسب با نیاز جامعه تغییر یابد. در غیر این صورت بانک و بیمه کارایی خود را از 

ضعف و عدم شفافیت در ساختار قانونی منجر به شوند. دهند و از چرخه تجارت خارج میدست می

زمینی موجب کند. اقتصاد زیرزمینی را تقویت میوکار شده و اقتصاد زیربروز مشکالت ناشی از کسب

ها روشن و های اقتصادی نارسا باشند و لذا تصمیمات و سیاستشود که آمار و اطالعات فعالیتمی

 2سازنده نباشند

سازی آن در زمینه راهبری شرکتی گذاری و نودیهی است که مقرراتدر هر صورت مبرهن و ب

 بانک و بیمه ضروری است.

های زیادی با شرکت عام در وضعیت کنونی ایران تا حدمیساختار مالکیت بانک و بیمه سها

عام میهای سهاو بیمه هابانکان عمده)دولتی و شبه دولتی( بر دارسهامعام تطبیق دارد. نفوذ میغیرسها

از عمر قوانین خصوصی شدن  کهاینسازی و ایران مشهود است حتی با توجه به روند کنونی خصوصی

نزدیک این وضعیت چندان  یرسد در آیندهگذرد؛ به نظر نمیسال نمی 15بانک و بیمه در ایران بیش از 

دتاً از طریق بورس( به های اخیر سهام آنان)عمهای دولتی بزرگی که در سالوبیمه هابانکتغییر کند. 

مردم واگذار شده است کماکان مستقیم یا غیر مستقیم در کنترل دولت قرار دارد و این مطلب توجه به 

ی مختلف، هاآنپذیری از ارگتأثیرها به جهت وابستگی به دولت، واقعیاتی چون سیاسی بودن این نهاد

                                                           
 . 265-266صص  . عاقلی نژاد، محمد امین، حاکمیت شرکتی در حقوق بانکداری، 1

 . 258ص . همان، 2
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 1کندساختارهای ارزیابی و اداری  را بیشتر میهای تورم و نابسامانی مالی ساختار اداری و نقص بحث

عام ایران کمرنگ میی سهاهابانکنمایندگی در بیمه و  مسألهگیری نمود که توان نتیجهبنابراین تا اینجا می

های کلی نظام جمهوری یابد. از سوی دیگر سیاستاست اما تعارض منافع در سطوح دیگر افزایش می

-محوری در قوانین و مقررات و سیاستلت تأکید داشته است. توجه به عدالتایران بر عنصر عدامیاسال

گفته، به نظر نفعان بیشتر منطبق است. با عنایت به نکات پیشهای متنوع بر تئوری ذیها، در بین نگرش

تر های از نوع گستردهرسد یک نظام راهبری شرکتی مناسب برای محیط اقتصادی ایران به نگرشمی

 نماید.نفعان را بیشتر اجتناب ناپذیر میتر بوده و لزوم توجه به نتایج تئوری ذیشرکتی، نزدیکراهبری 

 

گیری مقررات مرتبط با نظام راهبری به این ترتیب پیشنهاد راهکار اصلی در این خصوص، جهت

دیگری که حائز اهمیت است  ینفعان است. نکتهای به سمت رعایت حقوق تمام ذیشرکتی بانکی و بیمه

و بیمه از  داریبانکهای مختلفی از صنعت است؛ در صنعت های خاص در بخشملحوق نمودن ویژگی

کند. نسبت منابع بعد مباحث مطرح در راهبری شرکتی، ساختار شکلی سرمایه با محتوای آن تطبیق نمی

کننده اصلی بیمه و  تأمیننفع ممتاز که گاه ذیگذاران را در جایان، سپردهدارسهامگذاران به منابع سپرده

 .2دهد به همین دلیل است که مباحث حاکمیت شرکتی در این صنایع پیشرو بوده استبانک است قرار می

ان و دارسهامنه تنها در برابر مالکان و  هابانکبندی باید بیان نمود که به طور خالصه و درجمع

نفع بزرگتری به نام جامعه مسئولیت ی ذیهاگروهنفع مسئولیت دارند بلکه در برابر ی ذیهاگروهسایر 

های اقتصادی در گویی بنگاهپاسخ گویی دارند. بنابراین برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ

این  نفع، باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت درمقابل عموم و افراد ذی

ترین این مبانی ایجاد این باور است که هدف زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مبنایی است . ضروری

ان نیستند. توسعه یافتگی یا عدم آن یکی از مواد ایجاد کننده رویه متفاوت برای دارسهامشرکت تنها 

                                                           
 . 212-215صص همان،.  1

 . 265ص  . همان، 2
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های کامالً باشد و ویژگیو کشور ایران به عنوان کشوری که در حال توسعه می 1ستهابانکنظارت بر 

 طلبد.منحصر به فرد خود را دارد در نتیجه الگویی متفاوت نیز می

گذار و تمام دالیل و نکات خاص بیان شده و ارتباط گسترده این دو صنعت با مردم یعنی بیمه

-بحث ذی کهچرانماید تر بر بانک و بیمه را ایجاب میگذار توجه ویژه و به دنبال آن نظارت دقیقسپرده

با منافع جامعه سروکار دارند به عبارتی  هااینآید زیرا ها بیشتر از مابقی به میان مینفعان در این شرکت

تر بیان شد و بخشی از های خصوصی و کوچکنفعان در شرکتضرورت وجود و عمل به تئوری ذی

اند افته و شخصیت یافته شدهها در حال فعالیت در جامعه هستند و هویت یعلت این بود که این شرکت

به نحوی تمام و کمال با منافع جامعه درهم  هاآنهایی باشند که هویت تا به جامعه بیایند حال اگر شرکت

های کند اینجاست که شرکتتنیده باشد، ضرورت اعمال تئوری را نه تنها مضاعف بلکه چندین برابر می

ان خود حرکت نکنند و از قضا دارسهامبه دنبال منافع  گذاری ابداً و اصالًمذکور باید در باب هدف

نفع اصلی خویش بشناسد و از بعد کارکردی نیز تضاد منافع با توجه به گذاران را ذیگذاران و بیمهسپرده

ای معنادار دارند و احتمال بروز مسائل نمایندگی به گونه هاآنها و شرکای های خاصی که شرکتویژگی

های نفعان در جنبهشود که نیاز به اعمال تئوری ذیهای دیگر است. همین ابعاد باعث میبیش از شرکت

شود و مذکور ضروری باشد لذا بدین منظور مباحث حاکمیت شرکتی اکثراً پیرامون بانک و بیمه بحث می

ده است ها بیشتر به میان آمهای این شرکتنیز در حوزهعمومی بحث دخالت قانون و به طور کلی حقوق 

قوانین  ترینمهمها، شاید یکی از و بیمه هابانکبرای مثال با اقبال به استفاده اکثریت مردم از خدمات 

ضروری است به  کهآنکنندگان باشد. نتیجه مورد نیاز ، قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف

ها، به خصوص وانین شرکتابزارهای نظارتی حقوق اقتصادی، لزوم ورود به بازار سرمایه و اصالح ق

عام فوراً پرداخته شود تا مجموعاً نظام اقتصادی زودتر بتواند به رشد مورد نظر دست میهای سهاشرکت

 پیدا کند.

                                                           
 . 204ص  . همان،1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



188 
 

توجه شده است اما به یقین کافی نبوده و انتظارات را برآورده نکرده است  قبالًبه این ضروریات  

ی ششم توسعه سخن رفته است. در سیاست کلی برنامه برای برنامه هاآنکه با تاکید بیشتری از لزوم 

مالی و ابزارهای آن یعنی بازار پول، بازار سرمایه و بیمه باید  تأمینششم توسعه آمده است که نظام جامع 

گذاری و ثبات و بازار سرمایه و بورس در جهت توسعه سرمایه مؤثرتعمیق و گسترش یابند و سهم 

بایست افزایش پیدا کند البته در های تجاری و اقتصادی کشور میش خطرپذیری فعالیتپایداری و کاه

های کلی این ابالغیه سیاست یباشد. در نتیجهتمام موارد تاکید بر ارتقاء شفافیت و سالمت نظام مالی می

ر و مؤسسات در رابطه با امور اقتصادی آمده است که اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازا

پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقا 

 ی ششم قرار گیرد.بایست مبانی تنظیم قانون پنج سالهشفافیت و سالمت می

 

 نفعان در بانک و بیمهمنافع ذی مقایسهم: چهارفصل 

هم تعارضاتی دارد؟ آیا  تراز است و یا باو بانک همهای بیمه نفعان در شرکتی منافع ذیآیا همه

ان در بانک و بیمه یکسان است و یا تعارض دارند؟ سوال اول پیرامون تعارض دارسهامنفعان و منافع ذی

هایی هم چون بیمه و بانک است که مقدار زیادی از پاسخ آن در نفعان مختلف در شرکتمنافع میان ذی

مه با تمرکز اراهکارهای حل تعارض آمد. در آنجا به طور کلی بررسی شد و در ادبخش سوم و مسائل و 

گردد. سوال دوم پیرامون بیان می هاآننفعان مخصوص بر روی نکات خاص این دو وضعیت و برخی ذی

مینفعان در بانک یا بیمه هست. این سوال در قسمت پیش رو پاسخ داده مشابه یا متفاوت بودن منافع ذی

نفعان مؤسسات مالی، موضوعی به روز و مهم برای درک و بررسی عملکرد د. این مباحث در میان ذیشو

 باشد.های مدرن میشرکت

تواند به صورت مفیدی به نفعان مسائل مختلفی شناسایی شد که میتاکنون در بررسی روابط ذی

بیان گشت. هم چنین به  هاآناع نفعان و مفهوم آن شناسایی شد و انواین بخش اعمال شود از جمله ذی
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ها به عنوان قوانین مرجع های تعارض در قوانین شرکتزا اشاره شد و در نهایت راه حلموارد تعارض

نفعان به عنوان راهکار بنیادی نام ی ذیو توجه همگانی به همهعمومی نگاشته شد و از ابزارهای حقوق 

 برده شد.

تواند به طور بالقوه تعارض موجود هایی که مینفعان در محلکارهای همگرایی ذیدر اینجا راه

تواند بر پراکندگی منافع غلبه کند دنبال آمیز که میشود و سپس ابزارهای مصالحهوجو میباشد جست

نفعان اهمیت ضروری دارند و در ابزارهای استفاده شده برای کنترل و حمایت از منافع ذی گردند.می

و تحلیل آن یک هدف است که با در نظر  میمهم هستند. پیشگیری از خطر سیستوضعیت مالی بسیار 

ها شود و بنگاهتوان بدان دست یافت. هدف شرکت از طریق مؤسسات مالی ادا مینفعان میگرفتن ذی

های مداوم هستند. این کنندگان نیازمند حمایتان، مشتریان، کارکنان و عرضهدارسهامدانند که مدیران، می

و خطرات میهای سیستو بیمه که انواع ریسکهای بانک نیازمندی به حمایت در بخش

های افزایشی فراتر از اخالقی)نمایندگی(وجود دارد، رایج و متداول هستند. این دو بخش مستلزم کنترل

نفعان باشند. دونالدسون از رویکرد تئوریک، ذیهایی که حاکمیت شرکتی قائل شده میها و معافیتکنترل

وری را از طریق مجموع توانند بهرهکند که میو مؤسسات مالی را به عنوان بازیگرانی مالحظه می

می. خروجی مدل کارایی تخصیصی در شرایط توزیع عادالنه منابع، هنگا1معامالت داوطلبانه افزایش دهند

گران فردی که در ود. کنششنفعان میشود، موجب حمایت از منافع ذینفعان اعمال میکه بر الگوی ذی

کنند که کارایی تخصیصی ای را ایجاد میکنند از طریق تبادل منابع حمایتی، منافع عمدهشرکت فعالیت می

شوند تا چگونگی واکنش خویش به بازار ی خویش با هم متحد میهاگروهنفعان در . ذی2را افزایش دهند

-قدرت تصمیم هاآنال کردن به صورت منطقی هستند به را ارزیابی کنند. در جایی که شرکاء در حال اعم

-که منافع ذیمیشود تا تکالیف و وظایفی که با اجرای آن موافق هستند، اجرا نمایند. هنگاگیری اعطا می

نفعان با منافع سطوح باالی شرکت به هم پیوسته شود، در این صورت توزیع برابر منافع به طور قابل 
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نفعان در شرکت به شود که قدرت ذیکند. بنابراین از این منظر کلی دیده میتوجهی ایجاد کارایی می

ی های بیمه و بانک به عنوان ارائه کنندهطور واضحی وجود دارد و این قدرت به خصوص در شرکت

 بایست افزوده شود.های مهم خدمت رسانی میبخش

ریزان کلیدی به عنوان برنامه توان برای مدیران نقشیگیری، میسلسله مراتب تصمیم رأسدر 

فرض کرد که قابلیت ایجاد تغییرات راهبردی و اداری برای شرکت و نیز هدایت مسیر آینده آن را دارند. 

تراز است. از آن جایی که مدیران تر و باالتر همنفعان به ناچار با درجات پایینمنافع این گروه از ذی

ک دوره زمانی مهم موظف گردند لذا اشخاصی که دارای نفعی شایسته هستند تا برای مؤسسه مالی در ی

تواند منحل شوند که آن شرکت در ادامه بدین لحاظ به آسانی نمیمیگذاران یک شرکت هستند سرمایه

 اً نفعان فورنفعان منفعتی مداوم در شرکت خواهند داشت؛ نتیجتاً محتمل نیست که ذی.بنابراین ذی1شود

قرار عمومی های فشار مدیران ارشد در شرکت تأثیرتحت  هاآنموقعیت خود را تغییر دهند. همچنین 

ها گذاریهای خصوصی وجود داشته باشد. البته این سرمایهتوانست در بنگاهگیرند، فشاری که مینمی

-بیان گشت راه کهچنانم توانند  به سرعت در یک معامله سهام پراکنده گردند. آزادی نقل و انتقال سهامی

 باشد.نفع میحل مناسب و جذابی در جهت محافظت از منافع ذی

انگیزه دادن به مدیر، وی را جهت خرید سهم شرکاء با قیمتی معین که در آینده تراکم ایجاد کند، 

بد و در یاسازد، در این قسمت، به ناچار قیمت بازاری سهم باالتر از قیمت معین شده سوق میتوانمند می

گذاری در شرکت و یا خرید سهم . به وسیله سرمایه2کندنفع به سودی اساسی دست پیدا میاین نقطه ذی

بخشد. اما این کند که ارزش و جایگاه وی را تحکیم میآن مدیر یک رابطه قراردادی با شرکت پیدا می

ی قانونی اعطا شده به نمایندگان و مدیران در تعارض است، ابزار مدیریتی و کنترل امور شرکت با اجازه

کند. در میقدرت وی را افزون  نهایتاًتای به دست آوردن سهم شده رأسموجب تالش مدیر در  کهچرا

شود، منافع های قانونی اعطا شده  به مدیران اغلب از طریق مدیرعامالن نمایندگی میحالی که قدرت

                                                           
1. Lazar, Sian. Corporate Structure, Finance and Operations: Essays on the Law and  Business Practice. 

Oxford University Press, London, 1980, p.161 . 

2. Rees, William, and Saleem Sheikh, Corporate Governance and Corporate Control, Cavendish, London, 

1995, p.45 . 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



191 
 

ت ابایست حقوق بیشتری برای تعدیل ابتکارمین برخورد خواهد کرد در نتیجه نفعان با مدیر عامالذی

بایست اعمال تر میتر و وسیعالوصف در جایی که کنترل بر سطحی کلیراهبران کلیدی واگذار شود. مع

ای های شرکت را کنترل کند به طور فزایندهتواند ساختارمدیره می هیأتای که در آن شود محدوده

شود، مدیره اعطا می هیأتهای احتیاطی دیگری نیز به طور متناوب به گردد. همچنین قدرتتر میپیچیده

-می هابانکگذاران نهادی به اقدامات اصالحی توسل جویند. این مطلب در جایی از تا به وسیله سرمایه

کنند، در حالی که برای ای سهام بدهکاران شرکت را بررسی میدهندگان حرفهتواند دیده شود که وام

توان در جریان تنگناهای مالی این نقش به خوبی دیده شود. شود که میان نقش عملی فرض میکارطلب

گذاران نهادی توانند تغییرات ساختاری اعمال کنند که اگر با سرمایهالبته مدیران غیر موظف نیز می

 مخالف باشد نتایج زیان باری به همراه خواهد داشت.

نماید. هرچه اعمال رفتارهای مربوط به مدیریت به ویژه در کاستی بانک قابل توجه می سوء

تر خواهد شد. تر باشد ناکارایی و شکست معامالت هم افزونمقررات اداره کردن صحیح شرکت ضعیف

 احتیاطی خواهدهای کیفری و بیشویی و اختالس، موجب تحریک رفتارهای پولبرای مثال ظهور پرونده

شود به خصوص رفتار مقامات . این موضوع اغلب در معرض بررسی و آزمایش دقیق قرار داده می1شد

ها به ویژه در کشف و روند ورشکستگی و قبل و بعد آن مقایسه خواهد شد، این بررسی، میرس

 پیشگیری از پول شویی مفید است.

شود، گذاران نهادی گرفته میسرمایهدر مقایسه با تصمیمات فوری و خطرناکی که توسط مدیران و 

ان کارطلبها اتخاذ خواهند نمود. تر را در هنگام دنبال نمودن فرصتگرایانهان بانک نگرشی عملکارطلب

باشند لذا برای چنین شرکتی کمتر محتمل است تا تر میمندتر و قاعدهی امور شرکت اصولیدر اداره

ها کوتاهی کند. حرکت بانک به سوی اتخاذ راهبردهای یان در پرداخت بدهکارطلبتحت کنترل 

ان ضد ریسک کارطلبان خواهد بود. در حالی که اقدامات دارسهامگذاری پرخطر، مطلوب منافع سرمایه

گیری مدیریت کنند با تصمیماز حرکت شرکت به سمت بدهی جلوگیری می هاآن کهچنانباشد لذا هممی
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ان، منافع ایشان دارسهامترازی منافع خود با از سوی دیگر مدیران در شرایط هم 1نیز مخالف خواهند بود

 کنند.را دنبال می

گذاری و مشارکت خویش هستند، قیمتی به پرداخت سرمایهان انتظار بازکارطلبدر جایی که  

نقد در طی یک دوره زمانی معین را  یی استفاده از سرمایهگردد که به بانک اجازهشکل سود وضع می

ی ارزش حقوقشان و مزایای عرضه شده مطالبه خواهند کرد. دهد. کارکنان نیز سهام خود را با مالحظهمی

خواه شرکت در شرکت باقی بمانند خواه به جایی دیگر بپیوندند و در صورت خروج غرامت بر حسب 

ی توانند همهان نمیکارطلبای کار، معین خواهد شد. و تقاضایی بر هاآنقیمت بازار در مقابل مهارت 

قادر نیستند  هاآنحقوق خود را اعمال کنند اگر چه صریحاً در شروط قرارداد معین شده باشد. برای مثال 

بایست یک ادعا در می اصوالًطلب شرکت از بدهکاران را هنگام بدهی شرکت به خویش مطالبه نمایند. 

الوصف این موضوع به هیچ ان کافی باشد معکارطلبق قانونی و برابر، بر اساس جهت مذاکره در مورد ح

ان در دارسهامان هیچ ضمانت شخصی برای تعقیب مدیران شرکت و کارطلبشود. ای حمایت نمیوسیله

شوند تا اشکال جایگزین دهندگان بدون هیچ گونه مسئولیتی متعهد میموارد ورشکستگی ندارند. وام

ان نیز کامالً از این امکان آگاه بوده و منافع خود را به کارطلبحمایت بر طبق نظام حقوقی را دنبال کنند، 

ها . در صورتی که حقوق شرکت2هایی در حمایت قراردادی، حفاظت خواهند نمودزنیوسیله چانه

 ،ان تمرکز نکنددارسهامایط الزم و مطلوب روندی عمل گرایانه به خود بگیرد و به کلی بر روی شر

ای برای توانند دادخواهی کنند. بدون تخصیص هیچ وضعیت و مقرره ویژهمی مؤثرای ان به گونهکارطلب

ای مورد کاهش نفع دیگر به طور قابل مالحظهی ذیهاگروهشرایط معین قراردادهای وام، انگیزه برای 

شدید ضد تولیدی بر روی رفتار بازار خواهد داشت. مشتریان برای قرار گرفته و در نتیجه یک اثر 

کاالها و  هاآنها از زمانی که شوند. وارد شده به قرارداد معین با شرکتتر ظاهر مینفعان آساناستقالل ذی

خرند، ادامه این تقاضا و نیز تضمین استاندارد باالی خدمات مشتری همگی بسیار حیاتی خدمات می
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های بیمه و بانک، ارائه خدمات به مشتری برای شوند. در شرکتی شرکت دنبال میه به وسیلههستند ک

 اس یک مبنای طوالنیرأسمجدد شرکت ضروری است و سود و عایدی مذکور تا حداکثر سازی ب تأمین

راردادی در گذار و اعتبار شرکت با مشتریان تازه پیوسته به ترتیبات قیابد و روابط سرمایهمدت ادامه می

آید که این تصویر ارتباط مداوم شود بدین ترتیب تصویری مثبت به وجود میمؤسسات مالی تقویت می

رغم کند. از سوی دیگر یک مشتری مغبون و ناراحت علینفعان آن را تضمین میبین شرکت و ذی

هد داشت. در خط مشی جاری شرکت خوامیپیگیری جبران خسارت خویش از شرکت، منفعت بسیار ک

-در مقابل مشتری یک بانک عمده و ارائه دهنده ی خدمات گسترده نقشی اساسی در عملیات سرمایه

 کنند.های جدید تجارت شرکت ایفا میمسیر تأمینگذاری و 

های گیریدر مورد اهمیت بازیگران اقتصادی انتقاد شده است که این بازیگران برای تصمیم

دخیل  نفعانبرای مثال، محدودیت توانایی مشتریان برای کنترل دیگر ذیرمند. خویش، زیر مسئولیت می

برای تعیین سالمت مالی مؤسسه مالی چند ملیتی مدت زیادی مورد بحث  هاآندر بازار و ناتوانی واضح 

قرار گرفته است. هم چنین بیان شده که مشتریان در ارزیابی ارزش سرمایه یک بانک و اهمیت آن برای 

ها برای القای دقت بازار به اثر هستند. اگرچه در برخی حوزههای شرکت بیلیات و فعالیتآینده عم

روابط بانک اصالحاتی انجام گرفته اما کیفیت سهام وثیقه فوراً قابل ارزیابی نیست. افشای اطالعات در 

ای بهبود شفاقیت و های اخیر برهایی از تالشهای اعتباری مثالمورد نسبت سرمایه، کیفیت دارایی و نرخ

د به نتوانبا این وجود اثرات مثبت چنین ابزارهایی نمی 1باشدی در مؤسسات مالی میسارایجاد دموک

گذاران کوچک واضح است که سپرده ،د. به هر روینعنوان جایگزین برای حقوق و مقررات استفاده شو

 هاآنچه با اطالع شوند که اگرمی . مشتریان گاهی با تصمیمات مالی مواجه2در موقعیتی حساس نیستند

شوند. لذا در قلمرو ای نامطلوب به وسیله مؤسسات مالی تغییر داده میگرفته شده اما اغلب به گونه
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گذاران کند که برای حمایت از منافع سپردهگسترده، این ویژگی لزوم طرح نقشه بیمه سپرده را توجیه می

 شوند.ات طراحی میهای دریافتی مؤسسدر مقابل هزینه پول

کند و گاهی کننده را به عنوان توجیه اصلی حمایت از سپرده بیان میدونالد حمایت از مصرفمک

به طوری  1باشدداند. گرچه این نگرش در آمریکا کامالً متفاوت میرا اثر ثانویه میمیکاهش خطر سیست

ت. طرح بیمه سپرده برای تقلیل های بیمه سپرده اسگذاران نتیجه فرعی طرحکه حمایت از سپرده

اساسی هستند و در نتیجه میشوند و برای جلوگیری از خطر سیستناپایداری در سیستم بانکی طراحی می

های گذار، وجود ضمانتکنند. شکل دیگر حمایت از سپرده(جلوگیری میBank runsاز هجوم بانکی)

اندازکنندگان کوچک مطرح است. حمایت دیگر از دولت است با این وجود این مطلب بیشتر در میان پس

ان در موارد کارطلبنفع از قبیل ی ذیهاگروهتواند به عنوان حق اولویت در برابر دیگر گذاران میسپرده

گذاران موجود باشد ورشکستگی بانک اعطا شود. به هر روی در جایی که سطح کلی حمایت از سپرده

های بین از طریق سپرده کهآنگذاریی از سپردههاگروهتر است. ی راحتهای بانکامکان جلوگیری از هجوم

های خویش شوند مستعد اقدام فوری برای برداشت سپردههای فردی پرارزش بیمه نمیبانک و سپرده

-های ضروری شرکت آگاه شوند. دستهکه به اطالعات بازار دست پیدا کنند و یا از فعالیتمیهستند هنگا

از امور مالی آگاه هستند و اطالعاتی را در اختیار دارند برای خنثی نمودن خطر  کهآنگذارردههایی از سپ

. به هر 2تر هستندهای خویش مستعدها در جهت حمایت از سپردهو آغار انبوهی از برداشتمیسیست

 های بیمه سپرده مشتریان به طور کامل حمایت خواهند شد.صورت با اعمال طرح

حفظ ارزش پولی تعهدات بانکی است که در حال حاضر در  یگذاران دربارهاصلی سپردهنگرانی 

های شود. هجومها ابتدا در آن گذاشته مینظر از بانکی است که سپردهآن سپرده دارند. این نگرانی صرف

مانع  های موقتی کهای در سرتاسر سیستم مالی بکند و در نتیجه شوکبانکی ممکن است سرایت گسترده

شود ایجاد کند. نقش بانک به عنوان ناظر اغلب در تفاوت قائل شدن میان مؤسسات از ثبات شرکت می

                                                           
1. MacDonald, Ronald. "Deposit Insurance.". Centre for Central Banking Studies, London, August 1996 . 

2. Liedtke, Patrick M, and Jan Monkiewicz. The Future of Insurance Regulation and Supervision: A Global 

Perspective. Palgrave Macmillan, New York, 2011, p.200 . 
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و عمومی دهد با این وجود این ناظر با تعارض منافع خود را نشان می هاآنمالی قوی با همتایان ضعیف 

موقعیت نظارتی بانک های خصوصی، ی عجز تمام از تداوم عملیاتشود. بوسیلهرو میخصوصی روبه

هایشان نگران در مورد امنیت سپرده ابتدائاًنفعان گذارد که این ذینفعان باقی مانده میاثرات مخربی بر ذی

ها به خصوص در جایی که بانک برای تقویت خویش به عنوان نهاد عمل شوند. این تعارض منافعنمی

سرعت ببخشد. به هر روی از اهداف اصلی بانک  تواند بحران راکننده درمنافع عموم ناتوان است، می

ای با هدف شرکت باشد که ناتوانی در نیل به این هدف به طور گستردهمیعمومی عمل در جهت منافع 

تواند ادعایی در جهت دست یافتن به نمی طبعاًتعارض داشته و وقتی در هدف ذاتی خود ناتوان باشد. 

 اهداف فرعی خویش داشته باشد.

های بیمه و بانک در استفاده از طرحهای بیمه سپرده خود را نشان ترک اصلی بین شرکتفصل مش

یابد. این گذار و اثر مغایر خطر اخالقی تکامل میای در رابطه حمایت سپردهدهد و بحث قابل مالحظهمی

از طریق بخشد. حمایت از ذخایر های بیمه و بانک تحقق میمفهوم اثر بیمه را در رفتار مالی شرکت

شود. نگرانی عمده گذار طراحی میهای بیمه سپرده برای حذف هر محرکی از خطر از سوی بیمهطرح

ای که باالترین بازده پیرامون این نوع حمایت این است که متقبل شدن این تعهدات توسط مؤسسه

از سوی دیگر این های مالی شرکت شود. تواند موجب کاهش ظرفیتکند میگذاری را پیشنهاد میسرمایه

توانند با توجه به گسترده بودن شود زیرا ایشان میان آینده به شرکت میکارطلبموجب تمایل  مسأله

تعهدات، به ارزیابی خطر قبل از واکنش نسبت به سهام شرکت بپردازند. جنبه دیگری از خطر اخالقی یا 

 آید.به وجود می هابانکنفعان با حاکمیت عدم توجه به مسایل ذی

گذاران موضوع یک سپرده کهاینبایست خطرات اضافی را به کار گیرند، آگاهی از مدیران می

های بیمه سپرده همین محدود کننده طرح مسألهاند باید ضعف شرکت شمرده شود. حکومتی قرار گرفته

-گذاری میهای کوچک و شخصی هدفحمایتی است که به طور منحصر به فردی توسط شرکت

های بیمه به واسطه از طرح هاآن کهاینتواند بر طبق شروط قراردادی ایجاد شود مگر دعای بیمه میشود.ا

ها به وسیله مؤسسات بزرگ و نیز کارکنان ارشد در حال ادعایی غیر قابل قبول مستثنی شوند. سپرده

 شوند.معامله با مؤسسه دارای بدهی استثنا می
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تواند تکمیل و اجرای بیمه مشترک در اخالقی در مؤسسات میالعاده برای خطر یک راه حل فوق

تواند به میحاوی این معناست که خطر  مؤثرطرح حمایت باشد. این راه حل برای عملی شدن به نحو 

گونه ای عادالنه بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود بدین صورت که تضمین بخشی از خسارات ناشی 

های گیری ضعیف، رویدادهای تصمیمگذاران قرارداده شود. در محیطهبرعهده سپردمیاز بخش سیست

ی در جهت حمایت مؤثرهای خطر محور به عنوان ابزار یابد و به بیمهتعقیب خطر اخالقی افزایش می

ای شدید از طریق مبالغ حق های بیمه و بانک با استعداد خطرات بیشتر به گونهشوند. شرکتنگریسته می

گذار، خطر خورند. حداقل از نگاه مشتری و سپردهر تحت فشار قرار داده شده و به هم پیوند میبیمه باالت

های حمایت گردد. با این وجود، طرحی از طریق ابداع بیمه مشترک توزیع میمؤثراخالقی به طور 

گذاران نسبت به مشارکت کردن سپرده احتماالًای از ارزیابی ریسک هستند که مذکور، نیازمند تقبل فزاینده

رها نمودن خویش از وظایف اداری و اعمال و کارهای مرسوم  هاآنباشند. اولویت میل میبی هاآندر 

 باشد.کاغذ بازی در ادارات می

نفعان در یک جریان غیر محسوس از مباحث دانشگاهی قرار ان بر روی ذیدارسهامی ساراثر دموک

بیشترین  کهآننفعشود به آن گروه از ذیمربوط می اساساًان دارسهاممدیران و دارد. تعارض منافع میان 

بایست کننده میمنافع چه کسانی از این گروه کنترل کهاینبایست اعمال کنند و کنترل را در شرکت می

باید دارند که کنترل هویت شرکت داران تقدم مدیریت بیان میمورد خدمت قرار گیرد. در جایی که طرف

تنها وظیفه مدیران باشد. توجه به این مورد نیز ضروری است که متصدیان شرکت و مدیران، صالحیت 

نفعان باقی مانده را زیر پا بگذارند. فشار ای مؤثر حقوق ذیای بر طبق حقوق دارند تا به گونهگسترده

ه شود. بخشی دیگر که ایجاد ان گذاشتدارسهامتواند در جهت انتقال ارزش به اضافی بر روی مدیریت می

های بیمه و بانک در حقوق خویش برای پیش برد منافع ان در شرکتدارسهامشده است این است که 

. این پیشبرد 1مدت استفاده خواهند کردهای کوتاهخاص و ترویج منافع اقلیت برای به دست آوردن سود

ای سان اقلیت ایجاد گردد که البته به گونهمنافع خویش ، بیشتر محتمل است که از سوی کارکنان و مؤس

                                                           
1. Mathie, Alison, and Jennifer C Greene. "Stakeholder Participation in Evaluation: How Important Is 

Diversity?". Evaluation and Program Planning, vol.20, no. 3 (1997): 279-85, p.281 . 
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نفعان اقلیت ها قرار دارند. لذا الزم است برای حمایت از منافع ذیپراکنده تحت حمایت حقوق شرکت

های حقوق دیگر متوسل شد. بحث نفعان با قدرت کمتر، به ابزارها و مکانیسمیی از ذیهاگروهیعنی 

که هدف میآورد. به خصوص در هنگاان به وجود میدارسهامای از ارزش ان منظرهدارسهامی ساردموک

نفعان معطوف گشته است. ان و ذیدارسهامبندی بین ای غیر قابل انعطاف در جهت طبقهشرکت به گونه

منافع کالسیک از قبیل بهبود عملکرد سطح شرکت و اوراق بهادار و اثر آن بر روی محیط، جوامع محلی 

 آورد.را به ارمغان می دارسهامثروت بلندمدت  و کارکنان،

شود های مشترک و مدیریت شرکت ایجاد میاز تمرکز دائم بر روی نگرانی دارسهاماین مزایا برای 

های شود.اجرای ارزشنفع میی ذیهاگروههای ناشی از تعارض منافع میان و منجر به شناسایی چالش

روشن فکر در امور بانک و بیمه ابزاری قوی برای برطرف نمودن این  دارسهام، در بلندمدت  دارسهام

گری کلیدی از موفقیت شرکت به عنوان نشان دارسهامتعارض است. این مطلب از حداکثر سازی ثروت 

نفعان دیگر بخش به هزینه ذی ترینمهمان به عنوان دارسهامگیرد. به هر روی حقوق مالکانه فاصله می

شود و حضورشان را در شود. برای مثال به کارکنان حقوق مالکیت مادی داده نمییتخصیص داده م

نفعان . شناسایی منافع ذی1مدت تصریح خواهند کردشرکت از طریق مشارکت، وفاداری و الزامات بلند

ای ذاتی به عدم پذیرش ای متفاوت است. ولی پراکندگی مالکیت به گونهدیگر در شرکت به طور گسترده

به این معنی است که نیاز  دارسهامدر عوض تاکید پژوهشگران بر ارزش  شود.منجر نمی دارسهاماولویت 

باشد. قدرت و تر میهایی با احتیاج توجه عمیقنفع یعنی دستی ذیهاگروهبه دقت بیشتری نسبت به 

های مرتبط با آن افزایش گذاری و مسئولیتسرمایه ها را پیرامون روشان سواالت و ابهامدارسهاماختیار 

های های بازنشستگی قدرت خویش را برای ارتقای راهبردگذاران نهادی و صندوقدهد.سرمایهمی

به  هاآنیابد که آیا منافع ها افزایش میمدت به کار خواهند برد با این وجود نگرانیگذاری بلندسرمایه

 ماند یا خیر؟اند همچنان مهم باقی میگذاران دیگر که نام برده نشدهوسیله فشارها و سرمایه

                                                           
1. Lazar, Sian. Corporate Structure, Finance and Operations: Essays on the Law and  Business Practice, p.14 
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ریزی اس هزینه اهداف برنامهسارگذاران نهادی برای معامله به مأخذ مزایا بی نود سرمایهدر  دهه

شدند. دنبال نمودن فلسفه مدت و ارتقای محیط خطر جویی مسلط و تبادل سهام تشویق میمالی بلند

-گذاران نهادی و صندوقی در یک حجم باالی معامالت اوراق بهادار نشان داد که سرمایهرداسهامعملی 

مدت به کارکردهای شرکت بوده در طوالنی دارسهامای برای انتقال ارزش های بازنشستگی به طور فزاینده

شفافیت و  مدت این مطلب .در طوالنی1اندگرایان قرار گرفتهاز عمل میولی مورد رقابت با تعداد ک

 دارسهامسازی ثروت کند. اگر مفهوم نسبی حداکثرتقویت میعمومی های قابلیت تحمل را در شرکت

-جدیدی برای پیشرفت مورد نیاز خواهد شد. سابقاً مدیران و سرمایه محورنفعحذف شود، رویکرد ذی

در جهت میمنافع تقسیکردند لذا ای شرکت بیان میهای خویش را در تغییرات توسعهگذاران نگرانی

کردند. ولی در حال نفعان آن را تحمل میشد که سایر ذیهای تعقیب این هدف به کار گرفته میهزینه

گرایان نهادی وجود دارند که بر این دیدگاه صحه گذاشته و آن را گران و عملاز کنشمیحاضر تعداد ک

 اجرا کنند.

شود که همراه با های بیمه و بانک دیده میدر شرکت نفع در جهت ایجاد تنوع بسیار زیادبیان ذی

گذاران به باشد که این سرمایهگذاران نهادی میگذاران به سرمایهان و سیاستگذارقانوناولویت اعطایی 

نفعان بدین نحو چشمگیری بیشترین حضور را در امورات شرکت دارند. مباحث پیرامون الگوی ذی

ها و اهداف تعقیبی در تراز نیستند. نگرانیسابقاً بیان گشت هم کهانچن هاگروهصورت است که این 

داران ان و سرمایهدارسهامشود که هنگام دفاع از این منابع موجب ایجاد شناختی گسترده و مثبت می

ها، مقررات و نفعان نیستند. به هر روی حقوق شرکتنهادی دارای موقعیت بهتر برای پیشبرد منافع ذی

برای حل تعارضات گفته شده سنجیده  هاآنشوند تا توانایی نفع دنبال میذیمیدیگر ابزارهای حاتنظیم 

  شود.

                                                           
1. Ibid, p.59 . 
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 نتیجه گیری و پیشنهادات

آید و هدف ها میدر این قسمت ضمن مرور کل تحقیق مطالب به صورت تطبیقی تمام بخش

شود در انتها نیز پیشنهاداتی در راستای اصالح میگیری به طور کامل بیان اصلی این قسمت یعنی نتیجه

 گردد.بیان می

 

 گیریخالصه و نتیجه

کردن دار بودن و تشکیالتی عملسازمان، بنگاه، موسسه و شرکت همگی الاقل در ویژگی هدف

مشترک است ولی در ادبیات اقتصادی حقوق ، شرکت و بنگاه دارای بیشترین کاربرد هستند. بانک و بیمه 

فراخور مباحث تقریبا از هر چهار اصطالح استفاده شده است چنان که براساس قانون تشکیل بانک و  به

حال در موارد متعددی اصطالحاتی چون مؤسسات مالی بیمه نیز بیمه در قالب شرکت ممکن است. با این

تاز زیگران یکهشنیده می شود.  شرکت ها مرکزیت و قدرت اقتصادی دارند و به همین جهت امروزه به با

ی آن، بیمه ی اقتصادی بدل شده اند. در بیان این شرکت ها بی شک شرکت سهامی عام و در ادامهعرصه

گران مرتبط با آنها دارای بیشترین اثر هستند به خصوص برای نظامی و بانک به جهت تعداد فراوان معامله

های هستند که این قدرت نیز ناشی از ممیزهها دارای چنین قدرتی باشد. شرکتمحور میکه کامالً بانک

ها مختلفی است که در طول دوران مختلف به جهت نیازها و ضرورت های اقتصادی و اجتماعی برای آن

باشد. ی این ممیزه ها، شخصیت حقوقی مسئولیت محدود و مدیریت متمرکز میوضع شده است از جمله

آمد که سهام داران نیاز به کنترل عوامل اجرایی خویش را مدیریت متمرکز در راستای این نیاز به وجود 

مدیره نام احساس کردند و لذا در این جهت، هیأتی را تشکیل دادند که مرکب از ایشان بود که هیأت

دار در گرفت این ویژگی باقی ماند و و در قوانین رسوخ کرد چنان که هنوز عضویت شخص غیر سهام

شرکت به خصوص نوع سهامی آن در ادامه صنوف به وجود آمد که سرمایه مدیره پذیرفتنی نیست. هیأت

های خود را جمع آوری می کرد. نیاز فراوان به این سرمایه گذاری های کوچک را برای سرمایه گذاری 

داری های اقتصادی و اجتماعی و معیشتی سیر تکامل نظام بانککند. همین ضرورتدر شرکت تشویق می
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ها، به عنوان تأمین کنندگان مالی ه وجود آورده است که در این دو نهاد به خصوص بانکو بیمه را نیز ب

باشد ی خرد و متوسط را که مردم میآوری سرمایهای مؤکد، نیاز به جمعهای اقتصادی به گونهسایر بنگاه

ود کوچک تنها آوری وجها برگزیده شده است. اما بانک و بیمه برای جمعلذا قالب سهامی عام برای آن

داران به عنوان مالکان را ندارند بلکه ایشان به عنوان صنعتی که خدمت ارائه می کند با اشخاص سهام

ی خواند که در نتیجهدیگری نیز مواجه اند. این نهاد شرکت همان است که امروزه آن را شرکت مدرن می

حقوق ایران دارای مفاهیم دیگری نیز  های تاریخی این سیر را طی کرده است. اما شرکت الاقل درنیاز

باشد. در قانون مدنی اجماع حقوق مالک هم شرکت نام گرفته است و شرکت قانون تجارت هم در می

این راستا عقد نام گرفته است. همین تشابه و رویکرد سنتی موجب شد که هنوز هم در ایران شرکت به 

ها حتی آنها که ها و بیمهخ ایران نگاه شود اولین بانکمعنای واقعی موجود نباشد چه اینکه وقتی به تاری

اند، حالتی که در تعارض کامل با عام بودن اند دولتی و لذا تک شریک بودهنام سهامی عام به خود گرفته

های مدرن مانع از آن است که در تحلیل آن به قواعد عمومی های شرکتاست. به هر روی ممیزه

آید اما اثر حاصله وجود میرجوع شود. درست است که شرکت از عقد به معامالت و عقد بودن شرکت

که این اثر یک شخصیت حقوقی است که به اعتبار دولت به وجود بسیار با عقد متفاوت است چه این

بایست به طور آید و لذا شرکت اعتبار یک وضع حقوقی است. این مبانی و نیز تئوری های دیگر میمی

ها هم همین ضرورت وجود دارد تا اصالح شناخته شود. به همین تشابه در بانک هاکامل در شرکت

های اصالحی قوانین آگاهانه باشد عدم شناخت این مبانی موجب انتقاد فراوان و تند به هر دو الیحه

 قانون تجارت و بانک شده است.

ز شرکت به بنگاه در مبنای دیگر الزم برای درک شرکت ها این است که انتقال کاربرد واژگان ا

ها به عنوان بازیگران برخی متون در حال انجام است که به جهت افزایش زمینه ادراک عمومی از شرکت

باشد شاید به همین دلیل باشد که کمتر کسی شرکت بانک را شنیده باشد. فعال و قدرتمند اقتصادی می

شود. قتصادی بزرگ به کرات شنیده میهای اکه عباراتی چون صنعت بانک، صنعت بیمه، بنگاهحال آن

ی خصوصی به کلمه ای با پسوند تجاری و به معنی بازیگر حیطهاصوالً حرکت از شرکت به عنوان کلمه
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ی عمومی خود حاکی از لزوم تغییر نگرش به این نهاد و بنگاه با پیوند اقتصادی و به معنی بازیگر حیطه

 باشد.ماهیت می

ها نقش مهمی در تولید ثروت ایفا می ها این است که این نهادشرکتمبنای دیگر در جهت درک 

هایی های اقتصادی بهره گرفته می شود. در این راستا، تئوریکنند و به این دلیل برای درک آنها از تحلیل

ها، تئوری هزینه معامالت، نگرند از جمله این تئوریبیان گشته است که هر یک از منظری به شرکت می

ی قراردادهاست. در تئوری هزینه معامالت، ماهیت پیدایش آن، مزیت الکیت بنگاه و تئوری شبکهحق م

های متصل به هم ای از قراردادباشد. در تئوری شبکه قراردادها، شرکت مجموعهدر کاهش هزینه ها می

ای از تئوری بهدست آید. در تئوری نمایندگی نیز که جنشوند تا خروجی مناسب بهاست که نمایندگی می

ها، قرارداد مرکزی، قراردادی است که مدیریت شرکت را به ها است و در این قراردادی قراردادشبکه

 سپارد و به نوعی موجب تفویض اختیار به ایشان است.دست مدیران می

کند بلکه الزم است از شناخت شرکت تنها از بعد مبانی اقتصادی برای درک کامل آن کفایت نمی

ی حقوق های حقوقی دو جنبهد حقوقی نیز ماهیت آن مشخص گردد. در این راستا همچون سایر رشتهبع

ی طوالنی اصالت فرد و یا اجتماع عمومی و حقوق خصوصی مطرح است و این بحث به بحث با سابقه

ی حقوق عمومی گردد. به هر روی طرفداران اصالت اجتماع، سعی در آوردن شرکت به حوزهباز می

ای برای جوالن مقررات و نظارت دولت بدل کنند. و در مقابل طرفداران دارند تا بتوانند آن را به عرصه

دانند. در این ای قابل توجیه نمیاصالت فردی، به اراده اهمیت داده و تحدید آزادی آن را با هیچ وسیله

های د و اندیشمندان آن نظریههای دولت دارنراستا عموماً نظریات قراردادی سعی در رهایی از دخالت

ها نسبت به دو ی قرارداداند. شبکهها را مطرح کردهی قراردادگرایی حقوقی و اقتصادی و شبکهقرارداد

که آن دو اساساً با دخالت پذیرد، حال آنی دیگر تنها در حالت کاستی بازار دخالت دولت را مینظریه

شود که این وجود دارد که آزادی اراده بیش از حد موجب میدولت مخالفند. به هر حال، این واقعیت 

ی آن حالتی شود که آمیز به نظر آیند و نتیجهشرکت ها از تمرکز نظارت به دور روند و لذا کمتر تهدید

های های سهامی خاص سخن گفته شود. در تئوریامروزه در ایران از ضرورت نظارت حتی بر شرکت

دانند که بیشتر در کشور های اجتماعی شرکت را صرفاً ابزاری دولت می تئوریطرفدار دخالت دولت، 
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جا شرکت ابزاری در راستای ارتقای رفاه عمومی و در خدمت های کمونیستی قابل مشاهده است.  در این

حال، تداخل بیش از حد شرکت با دولت و نتیجتاً سیاست موجب پراکندگی اهداف باشد. به هردولت می

ی امتیاز انحصاری است که موجودیت ی دیگر نظریهشود. نظریه دادن قدرت تجاری میدست و از

-دارد. این همان چیزی است که حقوقشرکت را به عنوان امتیازی اعطا شده از سوی دولت مفروض می

د به هر اندانان داخلی بیان داشته و تأیید و اعطای دولت را یکی از ارکان اصلی و سازنده شرکت دانسته

توان دارا بودن شرکت از بنیادی اجتماعی را توجیه کرد. روی، با تئوری امتیاز انحصاری به سهولت می

-های حقوقی بر ساختار بانک و بیمه اعمال شود و به خصوص نقش اصلی آنوقتی قرار باشد این تئوری

بودن شرکت ات عمومیشک این نظریگران اقتصاد کشور مالحظه شود. بیها به عنوان مرکزیت کنش

ها، سهامی شود حتی بدون توجه به ماهیت خاص بانک و بیمه تأثیرات اقتصادی آناست که تقویت می

 کند. ای بدیهی نمایان میبودن داشته و ارتباط با جامعه را به گونهعام خود نشان از عمومی

ها شود که هدف آنمی که نهادی در راستای رفاه اجتماعی است موجببودن شرکت و اینعمومی

های مدنی تنها حداکثر سازی ثروت اعضا نباشد، بلکه ملزم باشند در نیز برخالف روند معمول بر شرکت

که بانک و بیمه به خصوص در حقوق ایران با وجود بانک راستای اهداف جامعه قدم بردارند. تصور این

داران خود حرکت کردن سود برای سهامکثربایست در راستای حداو بیمه های دولتی و نیمه دولتی می

-کنند محال بوده و به معنی عدم توجه به خیل عظیمی از اشخاص و مالکان واقعی این دو یعنی بیمه

های مالی و در نتیجه، ی نهادی شدید به پیکرهباشد. مطلبی که تصور آن ضربهگذاران میگذاران و سپرده

ها باید کارآمد باشند و موجبات افزایش ها بیان می دارد که شرکت کند. مبانی شرکتکل اقتصاد وارد می

های های فعالیتترین وجود کارایی در شرکت، کاهش هزینهثروت در جامعه را فراهم کنند. یکی از اصلی

نتیجه، جلوگیری از های نمایندگی و درها به معنی کاهش هزینهاقتصادی است که در ظرف حقوق شرکت

گذار با است تا منافع افراد مختلف همسو شده و در نتیجه، نظامی متعادل شکل گیرد. قانون تعارض منافع

ها سعی در متعادل نمودن منافع متعارض عامالن اقتصادی ها و ممیزات مختلف به شرکتاعطای ویژگی

رسند ود میهای خاص سهامی عام با سهام با نام در بانک و بیمه به اوج خدارد. این ممیزات با ساختار

اساس از مثلث توسعه، نقش کنندگان مالی کالن اقتصادی و در رأسکه این دو به عنوان تأمینچه این
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توانند موجب تعادل شده و یا راحتی میکرده و بهتوجهی را در کانون اقتصاد هر کشور بازی میقابل

 ای کوچک اختاللی عظیم را موجب شوند.ضربه

-بودن همخصوص بانک و بیمه و مسائل ناشی از این عمومیت و بزرگالبودن شرکت علیعمومی

ها الزم باشد. در این راستا، داران موجب شده که توجه خاصی به آنهای مدیریت و سهامچون ساختار

است که در آن، از  اصول و مبانی و فرایند حاکمیت شرکتی به عنوان یک تئوری جامع پیشنهاد شده

 داران و عدالت، به عنوان اصولی اساسی نام برده شده است.ن، تساوی میان سهامرعایت حقوق ذی نفعا

ای از حاکمیت شرکتی و در ادامه مباحث جدایی عنوان زیر مجموعهدر کنار همین اصول و به

باشد، نفعان مطرح شده است که تئوری جامع و کاملی میکنترل از مالکیت و مسائل نمایندگی تئوری ذی

توجه به هدف رفاه اجتماعی، شرکت دارای مبانی و نکاتی است که همچون مباحث راهبری  چرا که با

شرکتی در راستای کاهش تضاد منافع و عدالت به عنوان غایت سیر می کند. این تئوری هر شخص یا 

ها نفع قلمداد کرده و شرکت را در برابر آنگروهی که تحت تأثیر یا تأثر فعالیت شرکت است را ذی

-که اگر شرکت این اشخاص را مدنظر قرار ندهد که در واقع نیز سودداند و نهایت کالم اینئول میمس

 جویی و نفع طلبی مانع از این توجه می شود، باید چاره را در تنظیم دید.

های مختلف، شوند که بسته به شرکتنفعان شرکت میهای متعددی مشمول ذیاشخاص و گروه

 نفعانیذ گروه دو به شناخت، یراحت یبرا را نفعانیذ نیا.کندیم فرق هاآن میتی اتعداد و درجه

 ان،یمشتر ران،یمد طلبکاران، کارکنان، داران،سهام شامل یدرون نفعانیذ .اندکرده میتقس یرونیب و یدرون

 جامعه، ط،یمح شامل زین یرونیب نفعانیذ. انددانسته یمال کنندگاننیتأم و کنندگان عرضه

 مواجه نفعانیذ نیهم با اصوالً زین مهیب و بانک در .انددانسته رسانه و رقبا ه،یاتحاد ،(دولت)حکومت

-هربه. شودیم افزوده نفعییذ ای و بوده ترمهم نفعییذ ت،یفعال نوع ای و تیاهم جهت به گاه و میهست

 ساختار در. وندشیم یتلق نفعیذ ،یبانک و ایمهیب هایتیفعال تأثر و ریتأث تحت اشخاص تمام ،روی

 العادهفوق نفعیذ کی دولت بانک، و مهیب یاقتصاد تیاهم و بودن محور بانک جهت به رانیا یاقتصاد

 چراکه هستند، نفعیذ مردم تمام گر،ید طرف از ،یدولت اقتصاد در کهنیا خصوص به باشدیم مهم

 هاآن از یندگینما به دولت که هستند یواقع مالک ،نچنیهم و بوده محصوالت و خدمات یکنندهاستفاده
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 در مهیب و بانک یاصل نفعیذ گذاران،سپرده و گذارانمهیب ها،آن از اخص و انیمشتر. کندیم تیمالک

 از شتریب برابر نیچند و شرکت یهیسرما میعظ حجم اشخاص از گروه نیا .هستند یردولتیغ یاقتصادها

 جادیا انتخاب، حق نیا با و هستند انتخاب حق یدارا انیمشتر یرو هر به. کنندیم نیتأم را دارانسهام

 شانیا کهنایچه دارد، وجود مهیب و بانک و شانیا نیب متقابل ازین و کنندیم هامهیب و هابانک انیم رقابت

 وجوه نیا آوریجمع ازمندین اقتصاد یکل طوربه و مهیب و بانک متقابالً و بوده نهاد دو نیا خدمات ازمندین

 در هاآن یگستردگ و نفعانیذ به توجه تیاهم. باشدیم میعظ هایپروژه انداختنکاربه جهت در خرد

 بودن نفعیذ و رقبا نقش. اندشده یتلق نفعیذ هم بالقوه گذارانهیسرما که است یحد به مهیب و بانک

 تا رقابت یمال هایبنگاه ونهگنیا در رایز است، تصور قابل میمستق کامالً ایگونهبه مهیب و بانک در هاآن

 کل شیتشو بانک، ای و مهیب شرکت کی یورشکستگ ای و حذف با کهچرا ندارد، معنا حذف یمرحله

 اما کوچکند، هرچند یاقدامات سازد؛یم رهنمون رانهیشگیپ اقدامات به را انیمشتر و فراگرفته را ستمیس

 در آنها خاص گاهیجا به توجه با عامل رانیمد نقش. گذارندیم یمال ثبات و اقتصاد بر یشگرف راتیتأث

 گران معامله به توان یم بانک نفعان یذ گرید از .است توجه قابل اریبس نفع یذ عنوان به مهیب و بانک

 .برد نام بالقوه گذار مهیب عنوان به مهیب یمتقاض و کنندگانعرضه مهیب در ای و کرد اشاره یبانک نیب یارز

 یاقتصاد و یحقوق ی،اخالق را یمبان نیا.  است شده آورده یمبان زین نفعان یذ یتئور یبرا یحت

 ینسب اثر یدارا ها قرارداد لذا و است اراده یآزاد اصل دارد یم انیب یتئور حقوق یمبنا. انددانسته

 بعد از.  هستند حقوق یمبنا یسلب و یمنف سمت از نیا.  ندینما تجاوز ثالث حقوق به دینبا و هستند

 یحقوق و حق زین آنها یبرا و شود منظور ثالث حقوق هامقرره و قراردادها یبرخ در ستیبایم مثبت

 تیحما جهت در مطلق یهاتیمسئول ییشناسا یراستا در حرکت زین یمدن تیمسئول قواعد در. شد قائل

 خود نفعانیذ منافع یراستا در که یشرکت داردیم انیب یتئور یاقتصاد یمبنا. باشدیم ثالث و نفع یذ از

 تاً ینها ماتیتصم نیا .باشد داشته نظر مد هایریگمیتصم در خصوص به و همواره را هاآن و بردارد گام

 نشود مشاهده یزیچ نیچن مدتکوتاه در دیشا هرچند. شودیم شرکت کل ثروت یسازحداکثر موجب

 عنوان به یتئور به یهنجار و یاخالق کردیرو. است مشاهده قابل مراحل تمام در ثبات ی،رو هر به اما

 مدت بلند در خواه هستند یذات ارزش یدارا نفعانیذ شده انیب و است شده ذکر یتئور یمبنا نیتر مهم
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 به که یاشخاص حقوق که است شرکت یفهیوظ نیا و نرسانند ای برسانند سود شرکت به مدت کوتاه ای و

 .کند حوظلم را دارند ارتباط آن با گوناگون طرق

 یلهأمس با که دارد وجود منافع تعارض یلهأمس نفعانیذ یتئور به توجه علل تیمرکز در

 کار حجم علت به شرکت در که شودیم یناش نیا از یندگینما یلهأمس. باشندیم وستهیپ هم به یندگینما

 کهنیا جهت به جانیا در. شودیم ضیتفو متخصص اشخاص به آن تیریمد داران،سهام تخصص عدم و

 هر به و دهدیم رخ یندگینما یلهأمس ،دارد یبستگ رانیمد و متخصصان نیا رفتار به دارانمسها نیا رفاه

های استفادهبه جهت اطالعات بیشتری که دارد، قدرت بیشتری نیز داشته و راه برای سوء ندهینما ی،رو

شک نفع بیشتر برای خود مقام انتخاب دو منفعت باشد، بیخصوص در جایی که در وی باز است، به 

های فراوان کنترل نماینده موجب کند. مشکل نمایندگی و هزینهطلبد و مشکل نمایندگی بروز میمی

تر شده است. این های جامعتوجه به تئوری راهکار های حل تعارض منافع و روی آوردن به رویکرد

کل نمایندگی همواره میان علمای اقتصاد در حقوق و مدیریت مورد بحث ترین مش، به عنوان مهممسأله

های آید، بلکه در میان سایر گروهداران به وجود نمیبوده است، اما این مسأله، تنها میان مدیران و سهام

ری محوآید که اصوالً ناشی از نفعی نمایندگی به وجود مینفع نیز مسألههای ذیگروهنفع و در درونذی

داران است که گاهی ترین مسأله، تعارض منافع میان سهامنفع، مهمباشد. در درون گروه ذیهر شخص می

باشد. این مسأله، اصوالً ذیل عنوان هم از بعد مفهوم دقیق حقوقی کلمه یک تعارض اصیل اصیل می

اکثریت و به عبارتی گردد. به هر روی، دادن مشروعیت به داران اقلیت مورد بحث میحمایت از سهام

ی قانونی که الیحه 24باشد که ماده های مدرن میدموکراسی شرکتی از لوازم و ابداعات حقوق شرکت

گذارد. این مسائل و کند نیز بر آن صحه میسهم را مشخص مشارکت و منافع اشخاص تعریف می

ام کنند و روی به وضع گذاران در جهت رفع آن اقدمشکالت نمایندگی و تعارض موجب شد تا قانون

نفعان به عنوان گذار ایران در مقام وضع قوانین به تئوری ذیمقررات امری بیاورند، لذا هر چند قانون

مفهوم واقعی تئوری توجه نداشته اما از نتایج و لوازم آن به جهت حفظ حقوق ثالث  و جامعه توجه 

ها و نقش مفید قنن در هنگام اصالح قوانین به آنشوند تا مداشته است و این نتایج راهکارها استخراج می

ی آن، تئوری وسیلهها توجه داشته باشد و موجب حذف ناخواسته قرار نگیرند و از سوی دیگر، بهآن
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نفعان و ها به تحلیل در آید. حقوق مدنی در جهت حمایت از ذینفعان در قلمرو قانون شرکتذی

ی معامالت خارج از اذن و دعوای عزل وکیل، عدم اجازه ی نمایندگی راه حلجلوگیری از مسأله

بینی کرده است، اما واقعیت این است که این راهکارها حتی اندیشمندان سنتی حقوق را مسئولیت را پیش

اند حال چه برسد راضی نکرده و آنها در جهت رفع این مشکالت به تئوری نمایندگی ظاهری روی آورده

که پذیر نیست چه اینها در شرکت ابداً امکانهد اعمال شود . اعمال این راهکارکه در شرکت بخوابه این

چنین کند و فرصت ابطال و عدم نفوذ وجود ندارد و همشرکت، روزانه قراردادهای متعددی را منعقد می

رت باشد. از سوی دیگر الزمه تجاهای فراوانی میپیگیری در جهت ابطال و دعوی مسئولیت دارای هزینه

گوی این نیاز نیستند . به همین جهت حقوق و شرکت سرعت است و این راهکارها به هیچ وجه پاسخ

ها در قوانین مجزا به ارائه راهکارهایی پرداخته است از جمله این راهکارها که در جهت حمایت شرکت

توسط اقلیت معین، گیری و ادغامی، حق اقامه دعوی و دعوت از سهام داران اقلیت می باشد. سیستم رأی

شناسایی سهام ممتاز، سهولت نقل و انتقال سهام، شناسایی حق تقدم در خرید سهام جدید و نیز تعیین 

ها در حد نصاب های بیشتر جهت تصمیمات مهم تر و به خصوص مربوط به قرارداد ابتدایی. این راهکار

همین مقررات حاکم در قوانین خاص  که در موارد سکوتبانک و بیمه نیز اندیشیده شده است، جدای آن

گیری بیشتری وضع گشته است. اند و حتی به جهت ماهیت خاص بانک و بیمه با تأکید و سختنیز آمده

از جمله آنها مقررات منع ایجاد ذی نفع واحد و مقررات کنترل نقل و انتقال سهام جهت جلوگیری از 

 باشد.نفع واحد میذی

های عزل و نصب داران، حقوق شرکت ها راهکاران مدیران و سهامدر جهت حل تعارض منافع می

داران، منع دریافت وام از شرکت و معامله و رقابت با شرکت را مقرر کرده مدیران توسط مجمع سهام

های تشویقی نظیر چون مسئولیت های کیفری و حقوقی و شیوههای تنبیهی هماست و سعی کرده با شیوه

 جلوگیری از تعارض منافع گام بردارد.پاداش ها در جهت 

ی قانونی و قانون تجارت در جهت جلوگیری از ایجاد تعارض میان گروه های مختلف مواد الیحه 

نفعان، راهکارهای آگهی تصمیمات، عدم امکان محدود کردن اختیارات مدیران شرکت ها، بقای ذی

ی دیگر از این راهکارهای مالی، تعهدات تعهدات شرکت و بازرسی و حسابداری را اندیشیده است. یک
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بایست حداقل معینی از سرمایه موجود باشد و بخشی از سود شرکت پیرامون سود و سرمایه است. که می

شود به طوری که تقسیم نشده، ذخیره گردد. این مقررات در بانک و بیمه با شدت بیشتری اعمال می

باشد. باشد و میزان تعهد سرمایه هم بیشتر میرمایه میی قانونی به میزان صددرصدی سحداقل اندوخته

 باشد.ها نمیی این دو قابل مقایسه با سایر شرکتچنین حداقل سرمایههم

های تشکیل و تأسیس شرکت به هم نامهها که قوانین آن با آییناما واضح است که حقوق شرکت 

گیری است، توان آن را ندارد که به و تصمیمی دعوت ها، نحوهآمیخته و مقررات آن پیرامون حد نصاب

ها به عنوان ابزاری در جهت مصالح عمومی و اجتماعی را پوشش دهد. طور کامل مباحث پیرامون شرکت

ها، نقش مقررات لذا الزم است تا این مقررات اصالح شوند و به خصوص به جهت عمومی بودن شرکت

در این راستا، دولت به جهت ضمانت نگهبانی اجتماعی و  تنظیمی نیز به خوبی مورد عنایت قرار گیرد.

کند و انواع نظر میی خصوصی صرفمسئولیت تعادل و توازن جامعه از مقررات معامالت و حوزه

ی وضع این مقررات عالوه بر مسائلی نظیر عمومی و ابزار رفاه نماید. فلسفهمقررات اقتصادی را وضع می

های بازار حقوق خصوصی است که بخش اعظم آن ناشی از مسائل یشک کاستبودن شرکت، بیجمعی

ی این مقررات، مقررات حقوق رقابت هستند که باشد از جملهسازی میضعف اطالعات و عدم شفاف

های نظارت اجتماعی بر اقتصاد هستند که با هدف پرهیز از تمرکز قدرت ترین ابزاریکی از منصفانه

ی دیگر مقررات عمومی حقوق عمومی بازار گردند. جنبهرکت وضع میاقتصادی در تعداد محدودی ش

ها شود تواند مانع از سوء استفادهها نمیجا که مقررات شرکتسرمایه و بورس اوراق بهادار است. از آن

ها جلوگیری کند که مفهوم اصلی لذا قواعد امری و ماهیت حقوق عمومی بازار بورس از این سوءاستفاده

کند تا ی این اوراق را ملزم میباشد که صادر کنندهمقررات امری آن مربوط به افشای اطالعات میآن، 

اطالعات مالی را در اختیار عموم قرار دهد. در قواعد حاکم بر اوراق بهادار مقررات حقوق عمومی و 

ها ت بورس و شرکتاند تا عدالت را به نحو دقیق تأمین کنند. به هر روی، مقرراخصوصی به هم آمیخته

ی عمومی بایست مکمل همدیگر باشند و تاجایی که وارد مرحلههای سهامی عام میبه خصوص شرکت

ی عمومی مسائل حقوق عمومی و دخالت اند تابع مقررات خصوصی اما به محض ورود به حوزهنشده

نفعان مطرح ، تئوری ذیهاراستا با آنشود. در ورای این مقررات عمومی و همدولت و تنظیم مطرح می
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های مورد نیاز و ضروری گفته شده، راهکارهای حل گشته است که ضمن دارا بودن تمام مبانی و بنیان

نفعان تعارض و تنظیم را در درون خود گرد آورده است. این تئوری با این بیان که شرکت باید به همه ذی

کند، چه اینکه هدف خالت دولت را توجیه میتوجه کند و مسائل نمایندگی مانع از این مورد است، د

-هایی که فعالیتداند و این هدف جز با پیگیری سیاستنفع میهای ذیشرکت را تأمین منافع تمام گروه

های مولد و خالق و رقابتی را در اقتصاد جامعه ترویج و تشویق نماینده، عملی نخواهد بود. به هر روی، 

ژیم قراردادی باشد، رژیم تنظیمی است که برخاسته از وظیفه و کارکرد که رها پیش از اینحقوق شرکت

های تجاری که در جهت ی مقررات امری متنوع شرکتباشد. مطالعههای امروزی میاقتصادی دولت

نماید که اند به روشنی اثبات میداران وضع گردیدهنفع نه فقط سهامهای ذیتضمین منافع کلیدی گروه

 ی قرارداد، توصیف می کند.تری نسبت به ایدهها را به شکل جامعواقعیت حقوقی شرکت ی تنظیم،ایده

-دار اصطالحاً نمیصرف نیست و سهامی تنظیم شرکت، دیگر مالکیت خصوصی در راستای ایده

تواند بگوید آتش زدم به مالم و اصل تسلیط با تهدید مواجه است. این مسأله در بانک و بیمه به عنوان 

شود. این هایی با تأثیرات اقتصادی فراوان و ابزارهای حقوق عمومی دارای اهمیتی دو چندان میشرکت

بودن و مسائل نفعان بابت شرعیهای ذیها جدای از این مسائل از ابعاد دیگری همچون نگرانیشرکت

ی حمایت از مسألهباشد، قابل توجه هستند. در همین راستا، سپاری که به جهت وسعت فعالیت میبرون

داران نیستند و بخش اصلی سرمایه گذاران بسیار قابل توجه است، چرا که در بانک و بیمه تنها سهامسپرده

باشند به همین جهت مالک بانک گذاران میگذاران و بیمهداری و صنعت بیمه سرمایه سپردهو رونق بانک

گذاری در یت خود بگیرد به عبارت دیگر سرمایهو بیمه نمی تواند هر تصمیمی پیرامون نهاد تحت مالک

گیری باشد که تصمیمها عبور از مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن سرمایه میبانک و بیمه و تشکیل آن

ی سازی سود مسألهمطلق پیرامون سرمایه را از مالک می گیرد حال با توجه به مسائل نمایندگی و حداکثر

-گذاران و بیمهی حمایت از سپردهنفعان با آن مواجه است نحوهی ذیمهم و چالش برانگیزی که تئور

ای از سوی سپرده هایی بیان شده است. اولین آن، داشتن نمایندهباشد بدین جهت راه حلگذاران می

گذاران که تعداد سپردهباشد، اما این پیشنهاد با اشکاالتی مواجه است. اول اینگذاران در هیأت مدیره می

ای به واقع دلسوز باشد و پس از که معلوم نیست چنین نمایندهگذاران بسیار زیاد است. دوم اینبیمهو 
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ای در مدیریت ضعیف بوده که اصوالً چنین نمایندهمدتی در راستای منافع مدیران حرکت نکند و سوم این

باشد که این لمثل در بانک میها فی او اطالعات کافی در اختیار ندارد. راهکار دیگر بیرون کشیدن سپرده

ی او با افت بسیاری فهمد که ارزش سرمایهکه زمانی سپرده گذار میراهکار چندان مناسب نیست چه این

باشد که در جهت ها میترین راهکارهای پیشنهادی، تشکیل اتحادیهمواجه شده است. یکی از مهم

گذاران در بانک و بیمه، مانع از اران و سپردهگذحمایت از اعضای خود حرکت کند، اما خیل عظیم بیمه

ای شباهت کامل با یک انتخابات تمام عیار باشد چرا که تشکیل چنین اتحادیهای میتشکیل چنین اتحادیه

ای پشیمان ی این انتخابات را به قیاس گیرند خود از تشکیل چنین اتحادیهدارد که هرگاه اعضا، هزینه

ای مناسب و قابل قبول است. کار به حسابرسان خارجی می باشد که ایده ردنشوند. راهکار دیگر سپمی

نفعان پیشنهاد شود تا دولت شود که تئوری ذیها موجب میحال، گستردگی و عدم تشکیل اتحادیهبه هر

گذاران مقررات را وضع کند لذا مناسب است دولت خود به عنوان گذاران و بیمهبه نمایندگی از سپرده

گذاری و تنظیم گام بردارد و با ارتقای حاکمیت نفعان در راستای مقررهنفع و مسئول در قبال ذیذی 

های بلند مدت، اعتماد مردم و رشد گذارینفعان، موجب افزایش سرمایهشرکتی و اهمیت به همه ذی

ی بر این شرکت تواند کنترل و نظارت کافی این اقدامات، میاقتصادی و در نهایت ثبات گردد. از جمله

ها های خصوصی اصالح مقررات جهت جلوگیری از سوءاستفادهها باشد. فی المثل شاید برای شرکت

های سهامی عام، مقررات بورس و حقوق رقابت، راهگشا باشد اما کنترل و کفایت کند و برای شرکت

های بیشتر دولت و ها و خطرات اخالقی، مستلزم دخالتنظارت در بانک و بیمه به جهت انواع ریسک

های سازی و نظارت کامل کمیتهها مقررات افشای اطالعات و شفافی آنباشد که از جملهنظارت می

ای در بانک و بیمه نفعان با ایجاد چنین تنوع گستردهکه تئوری ذیباشد. نهایت اینحسابرسی خارجی می

گذاران وسیاست گذاران دیده می شود تا بااستفاده از مقررات تنظیم و های اعطایی به قانونبا اولویت

 دیگر ابزارهای نظارتی، تعارض منافع حل گردد. 
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  پیشنهادات

نامه دوم پیشنهاداتی به گردد. اول در راستای مسائل بنیادین پایانپیشنهادات در سه راستا بیان می

 .دانشگاه و در نهایت پیشنهاداتی به دانشجویان

های کالن اقتصادی در کدام : شود ابتدائاً مشخص گردد که سیاستپیشنهادات برخاسته از تحقیق

های کالن اقتصادی، جایگاه و کارایی انواع حقوق اقتصادی در ایران راستا هستند. به هر روی، هنجار

ادامه الزم وجهی است. در گذاری هم به همین گونه بوده و چندچندان روشن نیست. اشکاالت قانون

است مشخص گردد جایگاه و ماهیت شرکت چگونه است. آیا به شرکت به عنوان یک نهاد عمومی 

کنند و قالب شرکت شود و یا عقدی است که شرکا در جهت انتفاع و سود به آن مبادرت مینگریسته می

ها از است تا مانع شرکتگزینند. به هر روی، مطالعاتی بنیادین از قییل تحقیق پیش رو نیرا برای آن برمی

 را بررسی کند چرا که نهادی است که به صورت تقلیدی وارد ایران شده است.

پیرامون بانک و بیمه نیز همین تحقیقات بخصوص مبانی اسالمی آنها باید اندیشیده شود. چه 

هایی تا تالشداری بدون ربا سخن گفته می شود و در این راسداری اسالمی و قانون بانککه از بانکاین

دانان نشان هم شده است اما حقیقت این است که سیر در اندیشه فقها و مراجع عظام و هم چنین اقتصاد

باشد. الزم است بودن و داشتن مبنا دارای مشکل اساسی میی اسالمیدهد که نسبت به هر دو جنبهمی

ایرانی پیرامون قوانین پیرامون ی اقتصادی و اجتماعی در خور جامعه جدید مطالعات الزم و گسترده

های مورد نظر اعم از شرکت و بانک و بیمه صورت گیرد. قوانین بورس و شرکت همزادند و فرض نهاد

ی شرکت ها باشد حال آنکه این است که قانون بازار و سرمایه ادامه منطقی قانون تجارت در حوزه

تجارت و سرمایه گذاری همخوانی ندارد. لذا الزم اینگونه نبوده و هیچ یک از این قوانین با فرهنگ ملی 

بایست با فرهنگ است قوانین تجاری با نظام حقوقی ایران تناسب و ارتباط نظام مند داشته باشد. حتی می

ی دیگر اینکه قانون بورس می بایست ارتباط تنگاتنگ الاقل با عمومی نیز هم خوانی داشته باشد. مسأله

امون شرکت های سهامی عام داشته باشد بلکه باید با قوانین دیگر مانند قانون مواد قانون شرکت ها پیر

مالیاتی پولی و بانکی نیز متناسب باشد. و در نهایت اینکه با سیاست های اقتصادی کالن هم هماهنگ 
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 ای کامل دیدهبایست این انسجام به گونهروی، در اصالحات قوانین و دخالت های دولتی میهرباشد. به

 گیرد.شود که خود از وجود مبانی اقتصادی دقیق و روشن سرچشمه می

سازی شود و شرکت مدیران به عنوان نفعان پیادهالزم است در هر شرکت به نحو دقیقی تئوری ذی

ها و نفعان را شناسایی کنند و برای آنها ارزش ذاتی قائل شوند. حقوق قراردادعوامل اجرایی این ذی

ز همگام با مسائل اقتصادی به سمت رفاه اجتماعی در حال حرکت است. به هر روی، مسئولیت مدنی نی

الزم است قوانین موجود با اولویت قوانین مالی در این راستا گام بردارند و به خصوص به حمایت ثالث 

 هایی که به حقوق شخص ثالث ضرر می زند پاالیش کند.بپردازند و مواد قانونی خود را از ماده

نامه حاکمیت شرکتی توسط بورس تدوین شده و برای شرکت های بورس به اجرا گذاشته  آیین

های حاکمیت شرکتی در راستای شده و شرکت های غیر بورس نیز به خصوص بانک با توجه به رهنمود

داران حرکت سازی، عدالت و تساوی حقوق سهاماصول آن به خصوص توجه به ذی نفعان، شفاف

ها کافی آور بودن برای اندکی از شرکتنامه و الزامتدائاً وجود این مقررات در حد آییناند اما ابکرده

نفعان اصالح شود و برای ی مقررات به طور کلی در راستای حمایت از همه ذینیست. لذا الزمه

 ی دیگر پیرامون بانک و بیمهبینی گردد. مسألهتری پیشهای خاص روند تنظیمی و کنترل سختشرکت

عدم وجود مرجع واحد برای مسائل مشترک حاکمیت شرکتی آنهاست چنان که شورای پول و اعتبار و 

اند. برای مثال، نفعان صادر کردهیهای مشابهی پیرامون مسائل تئوری ذی مرکزی هر دو مقررهبیمه

دوی بانک و  تواند بین هرشناسایی کارکنان کلیدی در بیمه و یا افشای اطالعات مواردی است که می

ها و هزینه کاری و کاهشبیمه مشترک باشد لذا الزم است به دو علت اساسی اوالً ، جلوگیری از موازی

سازی نقش برابر بانک و بیمه در بازارهای مالی و نیز انتقال تجربیات به ثانیاً اهمیت برابر و فرهنگ

ا حد مشترک یکسان و واحد شوند و تنها گذاری این دو تها ،نهادهای مقررهها به بیمهخصوص از بانک

شود در های تخصصی بانک و بیمه واگذار گردد. در نهایت پیشنهاد میمسائل اختصاصی به این نهاد

ای موارد ذیل مورد عنایت جدی نویس آیین نامه حاکمیت شرکتی و یا در الیحه جداگانهالیحه و پیش

 قرار گیرد: 

 ها و کاهش تمرکز مالکیتنکاصالح ساختار مالکیت بیمه و با-
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 دارانداران اقلیت و برخورد منصفانه با سهامتوجه به حقوق سهام-

 گذاری نهادیگسترش سرمایه-

گری مالی سنتی،گزارش کمیته حسابرسی به شفافیت مالی و افشای اطالعات بانک)شامل گزارش-

 مجمع عمومی و......(

های داخلی کارامد)شامل کمیته حسابرسی متشکل کنترلهای حسابداری بانکی و استقرار سیستم-

 از اعضا هیأت مدیره غیر موظف و حسابرسی داخلی مناسب و.....(

-اصالح ساختار و وظایف و اختیارات هیأت مدیره غیر موظف، و مدیر عامل توجه به روابط ذی-

 نفعان شرکت

مشکل در حال حاضر آیین نامه : در راستای روش تحقیق مهمترین  هایی برای دانشگاهپیشنهاد

نامه است که الزم و ضروری است که شورای محترم تحصیالت تکمیلی هر چه نحوه نگارش پایان

ای که الزام در دید پیرامون اصالح آن گام بردارد. واقعیت آن است که آیین نامهتر در صورت صالحسریع

دهد خود نشان از نقص است، آن را توضیح نمی ی ارجاع بهاستفاده از منابع انگلیسی می کند ولی نحوه

خصوص که پیرامون روش ارجاع به یک فصل، مقاالت با تعداد نویسندگان متعدد، ارجاع به منابع به

دهد. با تمام این موارد در حال حاضر روش ارجاع دستی اثری جز تصویری و نیز راهکاری ارائه نمی

ای معروف مشخص گردد و ی مأخذهود در این راستا یک شیوهشگرفتن انرژی محقق ندارد لذا توصیه می

 ای منحصر به فرد طراحی گردد.یا شیوه

های جدید ارشد و تعداد رشتهی دیگر این است که حجم باالی دانشجوی کارشناسیمسأله 

ای که حدود پنجاه درصد از رشته های تحصیالت تکمیلی موجود را دانشگاه علوم دانشگاه به گونه

دهد حال آنکه کتابخانه در این راستا تنها در فرد در کشور ارائه میضایی به عنوان دانشگاه منحصر بهق

باشد. به هر روی، پیرامون این مسئله نکته فراوان است و این های کالسیک دارای منابعی غنی میگرایش

کمک به کشور اسالمی ایران بایست امکانات افزایش یابد، اگر هدف پژوهش و کند که میبیان کفایت می

 است.
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ها آسان ها جهت تسهیل دستیابی به آمار و پروندهدر تمامی موارد الزم است ارتباط با دادگاه 

داران و مدیران و یا ی راهکاری برای حل تعارض منافع میان سهامگردد. برای مثال در جهت لزوم ارائه

های تشکیل شده تا در راستای آن تعداد پرونده داران اقلیت و اکثریت الزم است دسترسی بهسهام

نفعان در های آماری و مدیریتی تئوری ذیتحلیل گیری شده و راهکار ارائه گردد. به هر روی،تصمیم

ای قابل توصیه به دانشجویان مدیریتی رشته ای شاید بیش از هر رشتهعمل به عنوان یک تئوری بین

 دانشگاه جهت انجام باشد.

های تحقیق و نگارش شود قبل از شروع پیرامون روشتوصیه می اتی برای دانشجویانپیشنهاد

نامه تواند عناوین مناسبی برای پایاننامه به طور کامل مطالعه شود و در ادامه موضوعات زیر میپایان

 باشد:

 ها)رویکرد تحلیلی و عملی(نفعان در بانک ها و یا بیمهتحلیل تئوری ذی -

 نفعان در نظام حقوقی ایران)رویکرد عملی و تحلیل آماری(ی ذیتحلیل تئور-

 نفعان در نظام حقوقی ایرانمبانی تئوری ذی-

 ها و....سنجش میزان کارایی مقررات حقوق شرکت-

 .ها و علت نیاز به آن در حقوق ایرانهای اقتصادی و اجتماعی شرکتبررسی زمینه-
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Abstract 

Weaknesses of monitoring about management and financial scandals emerged from this 

situation clearly showed that agency problems and conflict of interests are very serious; therefore 

the thinkers began looking for ways to solve it and one of these presented solutions is stakeholder 

theory.  

Stakeholder theory states in a company, there are not only shareholders but the corporation 

should be valued for all factors in connection with it. Some companies due to a large number of 

their relevant actors and the special nature of operations have particular importance e.g. bank and 

insurance. The question is whether should be considered stakeholders in an extensive meaning or 

not? And how is this attention or lack of it in the bank and insurance? 

In response should be stated moral and economic foundations justify the necessity of 

consideration to all stakeholders remarkably and these justifications are more in companies which 

be become a part of the society specially in corporations with providing social services and 

connecting with the economy at the macro level; What, if so, one of the main stakeholders will be 

government consequently the company is not a mere private nature that it’s task will become 

maximizing shareholder wealth. Be publicized of companies and the lack of efficiency of available 

supportive solutions will be caused government set regulations as the agent of stakeholders.  

Keywords: 

 Stakeholders, conflict of interests, agency, economic analysis of law, company/corporate, 

bank, insurance, corporate governance.  
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