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 (1دستور جلسه شماره )

 شرکت های تجارتی بصورت وکالتی در صورتجلسات هیئت مدیره عدم امکان پذیرش بررسی:عنوان 

 انجمن سرمایه گذاری های مشترک ایرانی و خارجی :مرجع طرح موضوع

 19/03/1399: تاریخ برگزاری جلسه

 1 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 ندارد ها:تعداد پیوست

 : شرح موضوع

 شده احصا و مصرح موارد استثناءه ب) را خود اختیارات کلیه میتواند اصیل آن موجببه  که است مهمی و خاص عقود از مدنی قانون در وکالت عقد

 از 1393/ 2/ 14مورخ 20050 /93 شماره دستورالعمل صدور با شرکتها ثبت اداره. نماید تفویض خود منصوبه وکیل به وکالتنامه طبق (قانون در

نظریه مشورتی  به استناد نیزدستور العمل متن . نمایدمی امتناع دنباش شده امضاء وکالتا که مدیره هیئت مصوبات و صورتجلسات ثبت و پذیرش

اعضاء هیات مدیره نمی توانند وظایفی را که به آنها تفویض شده به عنوان وکالت یا "اداره حقوقی قوه قضاییه مبنی براینکه  7/92/1525شماره 

 شده است.  تدوین "نمایندگی به اشخاص دیگری تفویض نمایند.

 با و مدیره هیئت اعضاء بین از پذیر سرمایه شرکتهای در مدیره هیئت اعضاء و جزء سهامداران در این خصوص هنگام جذب سرمایه گذاری خارجی،

شد مدیران صی در که شوندمی انتخاب خارجی گذار سرمایه شرکت ار شان فیزیکی حضور امکان عدم بدلیل فعالیت دارند و دنیا نقاط اق  کلیه در ای

 توسرر  شررده گواهی رسررمی وکالتنامه بموجب( شرررط و قید بدون و وکیل اختیارات حدود تحدید بدون) را خود اختیارات مجموعه، زیر شرررکتهای

 مجامع جلسات در موکل طرف از و بنام که نمایندمی تفویض خود منصوب امین و وکیل به اسالمی جمهوری دولت های کنسولگری و محلی مقامات

 امضاء صاحبان تغییر، نشانی تغییرمواردی نظیر با توجه به اینکه  .نمایند تصمیم اتخاذ و نموده شرکت پذیر سرمایه شرکت مدیره هیئت و سهامداران

 سرمایه افزایش جهت مدیره هیئت به العاده فوق مجمع اختیار تفویضاست، و یا دیگر موارد نظیر  مدیره هیئت صالحیت در مهم مصوبات سایر یا و

ضوع ضاء به الزام یا ،تجارت قانون 1۸3 الف ماده بند مو س  سرمایه افزایش ثبت اظهارنامه ام ضاء کلیه تو ضوع مدیره هیت اع صره مو  1۸3 ماده تب

 این که بود خواهد آن مستلزم ،ثبت اداره العمل دستور رعایت به الزام صورت در است، مصوبه فوری ثبت به نیاز موارد از بسیاری در که تجارت قانون

صوبات ضاء جهت م صالتا ام ضاء برای ا شورهای در که خارجی گذار سرمایه منتخب مدیره هیئت اع سافرت حال در یا و مامور مختلف ک ستند م  ه

سال سیار که شود ار صوبه ثبت در تاخیر موجب طوالنی این فرآیند ب  جاری و مدیریتی های فعالیت در توقف حتی یا و اختالل موجب در نهایت و م

 قضائیه قوه حقوقی محترم اداره " نظر اساس بر العمل صرفا دستوراین معترضین به دستورالعمل فوق اعالم می دارند که  همچنین  .می شود شرکت

 "نظر" که شود فرض حتی چنانچه اگر و است شده صادر جاری مقررات و قوانین سایر کلی بطور یا و مدنی یا تجارت قوانین به استناد و انمب بر نه و

صوف شی مو ستنباط از نا سیر یا و ا س  قوانین تف ضائیه قوه حقوقی محترم اداره تو ست بوده قانون خالف نیز این ، بوده ق سیر چون ا  در قانون تف

 می باشد. نگهبان شورای یا و اسالمی شورای مجلس نظیر مربوطه ذیصالح مراجع صالحیت

قانون احکام دائمی برنامه های توسررعه کشررور  12کمیته ماده دبیرخانه سرررمایه گذاری های مشررترک ایرانی و خارجی از بنابر مطالب فوق، انجمن 

 در دستور کار قرار گیرد. بررسی موضوع فوقدرخواست نموده است تا 
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