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باب اول :تجار و معامالت تجاریت
ماده  – ۱تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد.
ماده  – ۲معامالت تجارتی از قرار ذیل است:
 -۱خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
 -۲تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
 -۳هر قسم عملیات داللی یا حقالعملکاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور
ایجاد میشود از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
 -۴تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
 -۵تصدی به عملیات حراجی.
 -۶تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
 -۷هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
 -۸معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
 -۹عملیات بیمه بحری و غیر بحری
 -۱۰کشتیسازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آنها.
ماده  – ۳معامالت ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
 -۱کلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
 -۲کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
 -۳کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.
 -۴کلیه معامالت شرکت های تجارتی.
ماده  – ۴معامالت غیر منقول به هیچوجه تجارتی محسوب نمیشود.
ماده  – ۵کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
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باب دوم :دفاتر تجاریت و دفرت ثبت تجاریت
فصل اول – دفاتر تجاریت
ماده  – ۶هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه قائممقام این دفاتر
قرار میدهد داشته باشد:
 -۱دفتر روزنامه
 -۲دفتر کل
 -۳دفتر دارایی
 -۴دفتر کپیه
ماده  – ۷دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معامالت راجع به اوراق تجارتی (از قبیل
خرید وفروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج
شخصی خودبرداشت میکند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده  – ۸دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معامالت را الاقل هفته یکمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و
جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خالصه ثبت کند.
ماده  – ۹دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته
خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
ماده  – ۱۰دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
استثناء دفتر کپیه قبل از آن که در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت (که مطابق
ماده  – ۱۱دفاتر مذکور در ماده  ۶به
ِ
امضاء مزبور الزم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.
نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد .برای دفتر کپیه
ِ
در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بهعالوه مشمول ماده ( )۱۳۵قانون ثبت اسناد است.
ماده  – ۱۲دفتری که برای امضاء بهمتصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف
است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید
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تاریخ امضاء و دوطرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه کند .الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با
تمام حروف نوشته شود.
ماده  – ۱۳کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و
حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و
تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده  – ۱۴دفاتر مذکور در ماده  ۶و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب
شده باشد بین تجار – در امور تجارتی – سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
ً
ماده  – ۱۵تخلف از ماده  ۶و ماده  ۱۱مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است .این مجازات را محکمه حقوق رأسا و بدون
تقاضایمدعیالعموم میتواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستۀ که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.

فصل دوم – دفرت ثبت تجاریت
ماده  – ۱۶در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال
دارند اعم از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال به جزای نقدی از
دویست تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  – ۱۷مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد بهموجب نظامنامه معین خواهد
کرد.
ماده  – ۱۸شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خطی
یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو
هزار ریال محکوم میشود.
جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
ماده  – ۱۹کسبه ِ

باب سوم :شرکتهای تجاریت
فصل اول -در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها
ماده  – ۲۰شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:
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- ۱شرکت سهامی
 -۲شرکت با مسئولیت محدود
 -۳شرکت تضامنی
 -۴شرکت مختلط غیر سهامی
 -۵شرکت مختلط سهامی
 -۶شرکت نسبی
 -۷شرکت تعاونی تولید و مصرف
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الیحه قاونین اصالح قسمیت از قاونن تجارت
مصوب  ۲۴اسفند ۱۳۴۷

مبحث اول :شرکتهای سهایم
بخش  -۱تعریف و تشکیل شرکت سهایم
ماده  -۱شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها
است.
ماده  -۲شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میشود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
ماده  -۳در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.
ماده  -۴شرکت سهامی بدو نوع تقسیم میشود:
نوع اول – شرکتهایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین میکنند .اینگونه شرکتها شرکت
سهامی عام نامیده میشوند.
ً
نوع دوم – شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرا توسط مؤسسین تأمین گردیده است .اینگونه شرکتها شرکت سهامی
خاص نامیده میشوند.
تبصره – در شرکتهای سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکتهای سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از
نامشرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیهها و آگهیها [آگهیهای] شرکت بطور روشن و خوانا قید شود.
ماده  -۵در موقع تأسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکتهای سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید
کمتر باشد.
در صورتیکه سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا
میزانحداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع
میتواند انحالل آن را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند.
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هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
ماده  -۶برای تأسیس شرکتهای سهامی عام مؤسسین باید اقال بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل سی و پنج درصد
مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانکها سپرده سپس اظهارنامهای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و
طرح اعالمیه پذیرهنویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت
شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت کنند
تبصره – هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ
نقدیحساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
ماده  -۷اظهارنامه مذکور در ماده  ۶باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
 – ۱نام شرکت
 – ۲هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 – ۳موضوع شرکت
 – ۴مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
 – ۵تعداد سهام با نام و بینام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات
اینگونه سهام
 – ۶میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کردهاند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.
درمورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بهنحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود.
 – ۷مرکز اصلی شرکت.
 – ۸مدت شرکت.
ماده  -۸طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
 – ۱نام شرکت
 – ۲موضوع شرکت بطور صریح و منجز
 – ۳مدت شرکت
 – ۴مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 – ۵مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک.
 – ۶تعداد سهام بینام و بانام و مبلغ اسمی آن ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات
اینگونه سهام.
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 – ۷تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از پنج
سالمتجاوز نخواهد بود.
 – ۸نحوه انتقال سهام بانام.
 – ۹طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بینام و بالعکس.
 – ۱۰در صورت پیشبینی امکان صدور اوراق قرضه ،ذکر شرایط و ترتتب [ترتیب] آن.
 – ۱۱شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
 – ۱۲مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.
 – ۱۳مقررات راجع بحد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.
 – ۱۴طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت الزم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.
 – ۱۵تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا میکنند یا محجور یا معزول یا
به جهات قانونی ممنوع میگردند.
 – ۱۶تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.
 – ۱۷تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 – ۱۸قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
 – ۱۹تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی ساالنه.
 – ۲۰نحوه انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
 – ۲۱نحوه تغییر اساسنامه.
ماده  -۹طرح اعالمیه پذیرهنویسی مذکور در ماده  ۶باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
 – ۱نام شرکت
 – ۲موضوع شرکت و نوع فعالیتهائی که شرکت بهمنظور آن تشکیل میشود.
 – ۳مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
 – ۴مدت شرکت.
 – ۵هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین ،در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرکت یا امور مشابه با آن
سوابق یا اطالعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
 – ۶مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و
مشخصات و اوصاف و ارزش آن بهنحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود.
 – ۷در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفتهاند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.
 – ۸تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کردهاند.
11

قانون تجارت
 – ۹ذکر هزینههایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهاند و
برآورد هزینههای الزم تا شروع فعالیتهای شرکت.
ً
 – ۱۰در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازهنامه یا موافقت اصولی آن مراجع.

ً
 – ۱۱ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید توسط پذیرهنویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیرهنویسی نقدا
پرداخت گردد.
 – ۱۲ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن
اشخاصذیعالقه میتوانند برای پذیرهنویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.
 – ۱۳تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است.
ً
 – ۱۴ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد.
 – ۱۵چگونگی تخصیص سهام به پذیرهنویسان.
ماده  -۱۰مرجع ثبت شرکتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیرهنویسی را
صادرخواهد نمود.
ماده  -۱۱اعالمیه پذیرهنویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت میگیرد در معرض
دیدعالقمندان قرار داده شود.
ً
ماده  -۱۲ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیرهنویسی معین شده است عالقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدا
باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده  -۱۳ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
 -۱نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
 -۲سرمایه شرکت.
 -۳شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیرهنویسی و مرجع صدور آن.

ً
 -۴تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدا در موقع پذیرهنویسی باید پرداخت شود.
 -۵نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیرهنویسان باید به آنحساب پرداخت شود.
 -۶هویت و نشانی کامل پذیرهنویس.
 -۷قید اینکه پذیرهنویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ماده  -۱۴ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیرهنویس یا قائممقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک
نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیرهنویس تسلیم میشود.

12

قانون تجارت
تبصره – در صورتیکه ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او
اخذ وضمیمه خواهد شد.
ماده  -۱۵امضاء ورقه تعهد سهم بهخودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام میباشد.
ماده  -۱۶پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شده است و یا درصورتیکه مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید
ً
ً
شده مؤسسین حداکثر تا یکماه بتعهدات پذیرهنویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحا تعهد گردیده و اقال سی و
پنج درصد آن پرداخت شده است تعدادسهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.
ماده  – ۱۷مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل میشود و پس از رسیدگی و احراز پذیرهنویسی کلیه سهام شرکت و
تأدیه مبالغ الزم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب میکند .مدیران و بازرسان
ً
شرکت باید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت بهخودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیتهای سمت خود
عهدهدار آن گردیدهاند از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میشود.
تبصره – هر گونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه باید در دو روزنامه کثیراالنتشار منتشر شود یکی از
این دو روزنامه بهوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطالعات و جهانگردی تعیین میشود.
ماده  -۱۸اساسنامهای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان
جهت ثبتشرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شد.
ماده  -۱۹در صورتیکه شرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده  ۶این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک
ازمؤسسین یا پذیرهنویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامهای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی
که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیرهنویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را
مسترد دارند .در این صورت هر گونه هزینهای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود.
ماده  -۲۰برای تأسیس و ثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد
بود:
 -۱اساسنامه شرکت که باید بهامضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
 -۲اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام
باشد.اظهارنامه مذکور باید بهامضای کلیه سهامداران رسیده باشد .هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه
گردیده و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتیکه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و
موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.
 -۳انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت جلسهای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
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 -۴قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر ماده .۱۷
 -۵ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
تبصره – سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی عام مقرر است در مورد شرکتهای سهامی
خاصالزمالرعایه نخواهد بود.
ماده  -۲۱شرکتهای سهامی خاص نمیتوانند سهام خود را برای پذیرهنویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه
نمایند و یابه انتشار آگهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به
شرکتهای سهامی عام بهنحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
ماده  -۲۲استفاده از وجوه تأدیه شده بنام شرکتهای سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در
موردمذکور در ماده .۱۹
ماده  -۲۳موسسین شرکت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی که بهمنظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی
دارند.

بخش  -۲سهام
ماده  -۲۴سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی میباشد
ورقه سهم سند قابل معاملهای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
تبصره  -۱سهم ممکن است بانام و یا بینام باشد.
تبصره  -۲در صورتیکه برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده
میشود.
ماده  -۲۵اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بهامضای الاقل دو نفر که بهموجب مقررات اساسنامه تعیین
میشوند برسد.
ماده  -۲۶در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:
 – ۱نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها.
 – ۲مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
 – ۳تعیین نوع سهم.
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 – ۴مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با اعداد.
 – ۵تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست.
ماده  -۲۷تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و
مبلغ پرداخت شده آن باشد .این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم
باید ورقه سهم صادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گردد.
ماده  -۲۸تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است .در صورت تخلف امضاءکنندگان
مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.
ماده  -۲۹در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.
ماده  -۳۰مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بینام یا گواهینامه موقت بینام ممنوع است .بتعهد کننده
اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است.
ماده  -۳۱در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد  ۲۵و  ۲۶باید رعایت شود.
ماده  -۳۲مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.
ماده  -۳۳مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود .در غیر اینصورت هیأت مدیره
شرکت باید مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را بهمنظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و
تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.
تبصره – مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید.
ماده  -۳۴کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن میباشد و در صورتیکه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی
سهم آن را بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.
ماده  -۳۵در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در
روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میشود به صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول و متناسبی
برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد .پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ
رسمی به هره بهعالوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن یک
ً
ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در صورتیکه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده
ً
باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید .از حاصل فروش سهم بدوا کلیه هزینههای مترتبه برداشت گردیده و در
صورتیکه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینهها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت میشود.
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ماده  -۳۶در مورد ماده  ۳۵آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای
مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال میشود .هرگاه قبل از
تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهیهای مربوط به سهام اعم از اصل – خسارات – هزینهها به شرکت پرداخت شود شرکت از
فروش سهام خودداری خواهد کرد .در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت
سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادرو اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال میشود و مراتب برای اطالع عموم آگهی
میگردد.
ماده  -۳۷دارندگان سهام مذکور در ماده  ۳۵حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب
حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد .بهعالوه حق دریافت سود قابل تقسیم و
حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند.
ماده  -۳۸در مورد ماده  ۳۷هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینهها به شرکت پرداخت کنند
ً
مجددا حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و میتوانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمول مرور زمان نشده
باشد مطالبه کنند.
ماده  -۳۹سهم بینام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته میشود مگر خالف آن ثابت گردد .نقل و انتقال اینگونه
سهام بقبض و اقباض بعمل میآید.
گواهی نامه موقت سهام بینام در حکم سهام بینام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام میباشد.
ماده  -۴۰انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر
مزبور امضاء کند.
در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و بهامضای انتقال
گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود .هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید
بهمان ترتیب به ثبترسیده و امضاء شود .هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
ماده  -۴۱در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمیتواند مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
ماده  -۴۲هر شرکت سهامی میتواند بهموجب اساسنامه و همچنین تا موقعی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی
فوق العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد .امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد .هر گونه تغییر
درامتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بهعالوه یک اینگونه سهام
انجام گیرد.
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بخش  -۳تبدیل سهام
ماده  -۴۳هرگاه شرکت بخواهد بهموجب مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوقالعاده سهامداران خود سهام بینام شرکت را
به سهام بانام و یا آن که سهام بانام را به سهام بینام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کند.
ماده  -۴۴در مورد تبدیل سهام بینام به سهام بانام باید مراتب در روزنامه کثیر االنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر
میگردد سه نوبتهر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد بصاحبان سهام داده شود تا برای
تبدیل سهام خود بمرکزشرکت مراجعه کنند .در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بینام شرکت باطل شده
تلقی میگردد.
ماده  -۴۵سهام بینامی که ظرف مهلت مذکور در ماده  ۴۴برای تبدیل به سهام بانام بمرکز شرکت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و
برابرتعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در صورتیکه سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از
طریق حراج فروخته خواهد شد .آگهی حراج حداکثر تا یکماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر خواهد شد .فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و
حداکثر یک ماه خواهد بود .در صورتیکه در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در
این ماده تجدید خواهد شد.
ً
ماده  -۴۶از حاصل فروش سهامی که بر طبق ماده  ۴۵فروخته میشود بدوا هزینههای مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حقالزحمه
کارگزار بورسکسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهرهدار سپرده میشود .در صورتیکه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل
شده به شرکت مستردشود مبلغ سپرده و به هره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت میشود .پس از انقضای ده سال
باقیمانده وجوه در حکم مال بالصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد
تبصره – در مورد مواد  ۴۵و  ۴۶هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بینام که به شرکت مراجعه میکنند
بترتیب مراجعه به شرکت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بینام که در دست دارند وجه
نقد دریافتکنند و یا آن که برابر تعداد سهام بینام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر
دو در اختیار شرکت قراردارد رعایت خواهد شد.
ماده  -۴۷برای تبدیل سهام بانام به سهام بینام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن
نشر میگردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده میشود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه
کنند .پس از انقضای مهلتمذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بینام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر
موقع که دارندگان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بینام بآنها داده شود.
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ماده  -۴۸پس از تبدیل کلیه سهام بینام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بینام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از
ً
مهلتهایمذکور در مواد  ۴۴و  ۴۷شرکت باید مرجع ثبت شرکتها را از تبدیل سهام خود کتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت
رسیده و برای اطالععموم آگهی شود.
ماده  -۴۹دارندگان سهامی که بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی
صاحبانسهام را نخواهند داشت.
ماده  -۵۰در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بینام بر طبق مفاد مواد  ۴۷و  ۴۹عمل خواهد شد.

بخش  -۴اوراق قرضه
ماده  -۵۱شرکت سهامی عام میتواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند.
ماده  -۵۲ورقه قرضه ورقه قابل معاملهایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی
بایدمسترد گردد .برای ورقه قرضه ممکن است عالوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.
ماده  -۵۳دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب میشوند.
ماده  -۵۴پذیرهنویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمیباشد.
ماده  -۵۵انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت
گذشته و دوترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
ماده  -۵۶هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیشبینی نشده باشد مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام میتواند بنا به
پیشنهاد هیئت مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند .اساسنامه و یا مجمع عمومی میتواند به هیئت مدیره شرکت
اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید.
تبصره – در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه (در صورت تجزیه) باید متساوی باشد.
ً
ماده  -۵۷تصمیم راجع بفروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه کتبا به مرجع
ثبت شرکتها اعالم شود .مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در
روزنامه رسمیآگهی خواهد نمود.
تبصره – قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.
ماده  -۵۸اطالعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد:
18

قانون تجارت
 – ۱نام شرکت
 – ۲موضوع شرکت
 – ۳شماره و تاریخ ثبت شرکت.
 – ۴مرکز اصلی شرکت.
 – ۵مدت شرکت.
 – ۶مبلغ سرمایه شرکت و تصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است.
ً
ً
 – ۷در صورتیکه شرکت سابقا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتماال برای بازپرداخت آن در
نظرگرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتیکه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری از
آن گونه اوراققرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است.
ً
 – ۸در صورتیکه شرکت سابقا اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور.
 – ۹مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ بهرهای که بقرضه تعلق میگیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی
ً
کهاحتماال برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت به هره و غیره و در
صورتیکه اوراققرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید
ً
 – ۱۰تضمیناتی که احتماال برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است.
 – ۱۱اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل.
 – ۱۲خالصه گزارش وضع مالی شرکت و خالصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است.
ماده  -۵۹پس از انتشار آگهی مذکور در ماده  ۵۷شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطالعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ
آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیراالنتشاری که
آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
ماده  -۶۰ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود:
 – ۱نام شرکت
 – ۲شماره و تاریخ ثبت شرکت
 – ۳مرکز اصلی شرکت.
 – ۴مبلغ سرمایه شرکت
 – ۵مدت شرکت.
 – ۶مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه.
 – ۷تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه (اگر قابل بازخرید باشد).
ً
 – ۸تضمیناتی که احتماال برای قرضه در نظر گرفته شده است.
 – ۹در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که
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تعهدتعویض اوراق قرضه را کردهاند.
 – ۱۰در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت و شرایط این تبدیل.
ماده  -۶۱اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در اینصورت مجمع عمومی فوقالعاده باید بنا به پیشنهاد هیئت
ً
مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقال برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
ماده  -۶۲افزایش سرمایه مذکور در ماده  ۶۱قبل از صدور اوراق قرضه باید بهوسیله یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر پذیرهنویسی
شده باشدو قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیرهنویسی و شرایط آن و تعهد پذیرهنویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و
سایر شرایط مربوط بآن بین شرکت و اینگونه پذیرهنویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده  ۶۱برسد وگرنه
معتبر نخواهد بود.
تبصره – شورای پول و اعتبار شرایط بانکها و مؤسسات مالی را که میتوانند افزایش سرمایه شرکتها را پذیرهنویسی کنند تعیین خواهد
نمود.
ماده  -۶۳در مورد مواد  ۶۱و  ۶۲حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی خواهد بود.
ماده  – ۶۴شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود.
تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.
دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه میتواند تحت شرایط و بترتیبی که در ورقه قید شده است آن را با سهم شرکت تعویض
کند.
ماده  -۶۵از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  ۶۱تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمیتواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض
یا قابلتبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته کند یا
در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد .کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیآنهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده
سهام بشود شامل سهامی نیز که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند میگردد و چنین تلقی میشود که اینگونه
دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشاراوراق مزبور سهامدار شرکت بودهاند.
ماده  -۶۶از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده  ۶۱تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به
سرمایه وبطور کلی دادن س هم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد
ً
بود مگر آن کهحقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خود را با سهام شرکت تعویض میکنند بنسبت سهامی که در نتیجه معاوضه
ً
مالک میشوند حفظ شود .بهمنظور فوق شرکت باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خود را با سهام شرکت
تعویض میکنند بتوانند بنسبت وتحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.
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ماده  -۶۷سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود بانام بوده و تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیرهنویسان
در برابردارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذکور میباشد و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا
مواعد اوراققرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگونه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که
تعویض ورقه قرضه با سهم احراز گردد.
ماده  -۶۸سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر میشود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق
قرضه قابل تأمین و توقیف نخواهد بود.
ماده  -۶۹اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوقالعادهای که اجازه انتشار اوراق
قرضه رامیدهد شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و
اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.
ماده  -۷۰در مورد ماده  ۶۹هیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ
بازپرداختنشده اوراق قرضهایکه جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در
مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کردهاند سهم خواهد
داد.
ماده  -۷۱در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ
تصمیم نماید و همچنین مواد  ۶۳و  ۶۴در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم نیز باید رعایت شود.

بخش  -۵مجامع عمویم
ماده  -۷۲مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشود .مقررات مربوط بحضور عده الزم برای تشکیل مجمع
عمومی و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که بهموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده
باشد.
ماده  -۷۳مجامع عمومی بترتیب عبارتند از:
 -۱مجمع عمومی مؤسس.
 -۲مجمع عمومی عادی
 -۳مجمع عمومی فوقالعاده.
ماده  -۷۴وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است:

21

قانون تجارت
 – ۱رسیدگی بگزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیرهنویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ الزم.
 – ۲تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن.
 – ۳انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
 – ۴تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر
خواهد شد.
تبصره – گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است
برای مراجعه پذیرهنویسان سهام آماده باشد.
ماده  -۷۵در مجمع عمومی مؤسس حضور عدهای از پذیرهنویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر
در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت میشوند مشروط بر اینکه الاقل
بیست روز قبل ازانعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیراالنتشاری که در اعالمیه پذیرهنویسی
معین شده است منتشر گردد .مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان الاقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند .در هر
یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود .در صورتیکه در مجمع عمومی یک سوم اکثریت الزم
حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعالم میدارند.
تبصره – در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیرهنویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود.
ماده  -۷۶هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر
کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آوردههای غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع
عمومی موسس بگذارند .در صورتیکه موسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع
موسس تقدیم شود.
ماده  -۷۷گزارش مربوط بارزیابی آوردههای غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد.
دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کردهاند در موقعیکه تقویم آورده غیر نقدی که تعهد کردهاند یا مزایای
آنها موضوع رأی است حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت
منظور نخواهد شد.
ماده  -۷۸مجمع عمومی نمیتواند آوردههای غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.
ماده  -۷۹هرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از یکماه تجاوز نخواهد
کرد تشکیل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل میتوانند تعهد غیر نقد خود
را بتعهد نقد تبدیل و مبالغ الزم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده میتوانند با انصراف از آن مزایا در
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شرکت باقی بمانند .درصورتیکه صاحبان آورده غیر نقد و مطالبهکنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود
باطل شده محسوب میگردد و سایر پذیره نویسان میتوانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه کنند.
ماده  -۸۰در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل بهمنظور رسیدگی بوضع آوردههای غیر نقد و مزایای مطالبه شده
تشکیلمیگردد باید بیش از نصف پذیرهنویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند .در آگهی دعوت این جلسه باید
نتیجه جلسه قبل ودستور جلسه دوم قید گردد.
ماده  -۸۱در صورتیکه در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبهکنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام
آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده
روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه مذکور در ماده  ۱۹این قانون را صادر
کند.
ماده  -۸۲در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده  ۷۶این
قانون ضروری است و نمیتوان آوردههای غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
ً
ماده  -۸۳هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصرا در صالحیت مجمع عمومی
فوقالعادهمیباشد.
ماده  -۸۴در مجمع عمومی فوقالعاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند .اگر در اولین دعوت حد نصاب
مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم
خواهد نمود بشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده  -۸۵تصمیمات مجمع عمومی فوقالعاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.
ماده  -۸۶مجمع عمومی عادی میتواند نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صالحیت مجمع عمومی موسس و فوقالعاده است
تصمیم بگیرد.
ً
ماده  – ۸۷در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقال بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است .اگر در اولین دعوت حد
نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارد رسمیت یافته و اخذ
تصمیم خواهد نمود .بشرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده  -۸۸در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف بهعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در
مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
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در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با
حاصل ضربمذکور خواهد بود .رأی دهنده میتواند آراء خود را بیک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند .اساسنامه
شرکت نمیتواند خالف این ترتیب را مقرر دارد.
ماده  -۸۹مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیشبینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و
زیانسال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و
بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود.
تبصره – بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی
معتبرنخواهد بود.
ماده  -۹۰تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده
درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.
ً
ماده  -۹۱چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسا اقدام
بدعوتمجمع مزبور بنمایند.
ماده  – ۹۲هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوقالعاده دعوت
نمایند .دراینصورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.
ماده  -۹۳در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع
قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان اینگونه سهام در جلسۀ خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص
مذکور معتبر باشد باید دارندگان الاقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت
ً
دوم حضور دارندگان اقال یکسوم اینگونه سهام کافی خواهد بود .تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.
ماده  -۹۴هیچ مجمع عمومی نمیتواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید.
ً
ماده  -۹۵سهامدارانی که اقال یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از
هیئتمدیره خواستار شوند و هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر
اینصورت درخواستکنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با
ً
رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما بدعوت
مجمع اقدام کنند بشرط آن که کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت
مدیره و بازرسان تصریح نمایند.
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ً
ماده  -۹۶در مورد ماده  ۹۵دستور مجمع منحصرا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئترئیسه مجمع از بین
صاحبان سهامانتخاب خواهد شد.
ماده  -۹۷در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که
آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد بعمل آید .هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هر گونه دعوت
و اطالعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند .این تصمیم باید در روزنامه
ً
کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنین تصمیمی جهت نشر دعوتنامهها و اطالعیههای مربوط به شرکت قبال تعیین شده منتشر گردد.
تبصره – در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
ماده  -۹۸فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده  -۹۹قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت
سهم متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند.
فقط سهامدارانی حق ورود بمجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند .از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن
هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و بهامضاء آنان خواهد رسید.
ماده  -۱۰۰در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی
کامل باید قید شود.
ماده  -۱۰۱مجامع عمومی توسط هیئترئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره میشود .در صورتیکه ترتیب دیگری
دراساسنامه پیش بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه
آنها جزودستور جلسه مجمع باشد که در اینصورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.
ناظران از بین صاحبانسهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.
ماده  -۱۰۲در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائممقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی
به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است.
ماده  -۱۰۳در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین در جلسه است.
ماده  -۱۰۴هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب
مجمعمیتواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند .تمدید جلسه محتاج بدعوت و آگهی مجدد
نیست و درجلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
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ماده  -۱۰۵از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسهای توسط منشی ترتیب داده میشود که بهامضاء هیئت رئیسه مجمع
رسیده و یکنسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.
ماده  -۱۰۶در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به
مرجع شرکتها ارسال گردد:
 – ۱انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان.
 – ۲تصویب ترازنامه.
 – ۳کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه.
 – ۴انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن.

بخش  -۶هیئت مدیره
ً
ً
ماده  -۱۰۷شرکت سهامی بهوسیله هیئت مدیرهای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کال یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد
شد .عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد.
ماده  -۱۰۸مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب میشوند.
ماده  -۱۰۹مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین میشود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد.
انتخاب مجدد مدیران بالمانع است.
ماده  -۱۱۰اشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شرکت انتخاب نمود .در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص
حقیقیعضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.
چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که
او را بنمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
ً
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره میتواند نماینده خود را عزل کند بهشرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید
وگرنه غایب محسوب میشود.
ماده  -۱۱۱اشخاص ذیل نمیتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
 – ۱محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
ً
ً
 – ۲کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحههای ذیل بهموجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کال یا بعضا محروم شده باشند در
مدتمحرومیت:
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سرقت – خیانت در امانت – کالهبرداری – جنحههائی که بهموجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کالهبرداری شناخته شده است–
اختالس– تدلیس– تصرف غیر قانونی در اموال عمومی
تبصره – دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد
این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
ماده  -۱۱۲در صورتیکه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این
قانونکمتر شود اعضاء علیالبدل بترتیب مقرر در اساسنامه و اال بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنآن را خواهند گرفت و در
صورتیکه عضوعلیالبدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علیالبدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران
باقیمانده باید بالفاصله مجمععمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.
ماده  -۱۱۳در مورد ماده  ۱۱۲هرگاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالمتصدی
مانده خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با
رعایت تشریفاتالزم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی میباشند.
ماده  -۱۱۴مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند .این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که بهموجب
اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی الزم است کمتر باشد .این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات
ً
ً
مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود .سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود
در شرکت را دریافت نداشته باشد سهام مذکور در صندوق شرکت بهعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
ماده  -۱۱۵در صورتیکه مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام الزم بهعنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد
وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام الزم بهعنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام الزم بهعنوان وثیقه را تهیه و بصندوق
شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.
ماده  -۱۱۶ت صویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد و پس
از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده
است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شد.
ماده  -۱۱۷بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند
بمجمععمومی عادی گزارش دهند.
ماده  -۱۱۸جز درباره موضوعاتی که بهموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صالحیت خاص مجامع عمومی است
مدیرانشرکت دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره امور شرکت میباشند مشروط بر آن که تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع
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شرکت باشد .محدودکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بهموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان
سهام معتبر بوده و در مقابلاشخاص ثالث باطل و کانلمیکن است.
ماده  -۱۱۹هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت
مدیرهتعیین مینماید .مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود .هیئت
مدیره در هر موقعمیتواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمتهای مذکور عزل کند .هر ترتیبی خالف این ماده مقرر شود کانلمیکن
خواهد بود.
تبصره  – ۱از نظر اجرای مفاد این ماده شخص حقیقی که بهعنوان نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم
عضوهیئت مدیره تلقی خواهد شد.
ً
تبصره  – ۲هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
ماده  -۱۲۰رئیس هیئت مدیره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که
هیئتمدیره مکلف بدعوت آنها میباشد دعوت نماید.
ماده  -۱۲۱برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره الزم است .تصمیمات باید به اکثریت آراء حاضرین
اتخاذ گردد مگر آن که در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد.
ً
ماده  -۱۲۲ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد .ولی در هر حال عدهای از مدیران که اقال یک سوم
اعضاء هیئت مدیره را تشکیل دهند میتوانند در صورتیکه از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر
دستور جلسه هیئتمدیره را دعوت نمایند.
ماده  -۱۲۳برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسهای تنظیم و الاقل بهامضاء اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.
درصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب میباشند و خالصهای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه
با قید تاریخ در آن ذکر میگردد  .هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت
جلسه قید شود.
ً
ماده  -۱۲۴هیئت مدیره باید اقال یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقالزحمه او
راتعیین کند در صورتیکه مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.
مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.
تبصره – هیئت مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.
ماده  -۱۲۵مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت
حقامضاء دارد.
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ماده  -۱۲۶اشخاص مذکور در ماده  ۱۱۱نمیتوانند بمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس نمیتواند در عین حال
مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد .تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخالف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل
صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده  -۱۲۷هرکس برخالف ماده  ۱۲۶بمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای
هرذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.
ماده  -۱۲۸نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخهای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعالم و
پساز ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
ماده  -۱۲۹اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت
شریک یاعضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمیتوانند بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتیکه با شرکت یا بحساب شرکت میشود
بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معاملهای
که اجازه آن داده شده بالفاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است
ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیاتمعامله نظر خود را درباره چنین معاملهای بهمان مجمع تقدیم کند .عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل
ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.
ماده  -۱۳۰معامالت مذکور در ماده  ۱۲۹در هر حال ولو آن که توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر
در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد .در صورتیکه بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران
ً
خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را دادهاند که همگی آنها متضامنا مسئول
جبران خسارت وارده به شرکت میباشند.
ماده  -۱۳۱در صورتیکه معامالت مذکور در ماده  ۱۲۹این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی
شرکتآنها را تصویب نکند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شرکت میتواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتیکه معامله
مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطالن معامله را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند .لیکن در هر حال مسئولیت
مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفعدر مقابل شرکت باقی خواهد بود .تصمیم بدرخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان
سهام است که پس از استماع گزارش بازرسمشعر بر عدم رعایت تشریفات الزم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد .مدیر یا مدیر
عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد داشت .مجمع عمومی مذکور در این ماده بدعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل
خواهد شد.
ماده  -۱۳۲مدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و
شرکت نمیتواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند .اینگونه عملیات بهخودی خود باطل است .در مورد بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری
معامالتمذکور در این ماده بشرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود .ممنوعیت مذکور در این ماده
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شامل اشخاصی نیز که بنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر
و مادر و اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده میباشد.
ماده  -۱۳۳مدیران و مدیر عامل نمیتوانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند .هر
مدیری که ازمقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود ،منظور از ضرر در این ماده اعم
است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.
ماده  -۱۳۴مجمع عمومی عادی صاحبان سهام میتواند با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت
مزبور پرداخت مبلغی را بآنها بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و
اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد .همچنین در صورتیکه در اساسنامه پیشبینی شده
باشد مجمع عمومی میتواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت بهعنوان پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده
شود اعضاء غیرموظف هیئتمدیره حق ندارند بجز آنچه در این ماده پیشبینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر
مستمر بابت حقوق یا پاداش یاحقالزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند.
ماده  -۱۳۵کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای
تشریفات مربوط بطرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست.
ماده  -۱۳۶در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن
خواهند بود.هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها دعوت مجمع
عمومی عادی را برایانتخاب مدیران تقاضا نماید.
ماده  -۱۳۷هیئت مدیره باید الاقل هر ششماه یکبار خالصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد.
ماده  -۱۳۸هیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیشبینی شده است مجمع عمومی
ساالنه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.
ماده  -۱۳۹هر صاحب سهم میتواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حسابها مراجعه کرده و از ترازنامه
وحساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.
ماده  -۱۴۰هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را بهعنوان اندوخته قانونی موضوع نماید .همین که اندوخته
قانونی بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتیکه سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور
ادامه خواهد یافت تا وقتیکه اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد.
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ماده  -۱۴۱اگر بر اثر زیآنهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی
فوقالعاده صاح بان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رأی به انحالل
شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده  ۶این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتیکه هیئت مدیره برخالف این ماده بدعوت مجمع عمومی فوقالعاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت میشود نتواند مطابق
مقرراتقانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند.
ماده  -۱۴۲مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا
ً
ً
مصوباتمجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول میباشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین
خواهد نمود.
ماده  -۱۴۳در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه
صالحیتدارمیتواند بتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بهنحوی از
ً
ً
انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا یا متضامنا بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

بخش  -۷بازرسان
ماده  -۱۴۴مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب میکند تا بر طبق این قانون بوظایف خود عمل کنند .انتخاب
مجددبازرس یا بازرسان بالمانع است.
مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
تبصره – در حوزههائی که وزارت اقتصاد اعالم میکند وظایف بازرسی شرکتها را در شرکتهای سهامی عام اشخاصی میتوانند ایفا کنند
که نامآنها در فهرست رسمی بازرسان شرکتها درج شده باشد .شرایط تنظیم فهرست و احراز صالحیت بازرسی در شرکتهای سهامی عام
و درج نام اشخاص صالحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامهای میباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد
و تصویب کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود.
ماده  -۱۴۵انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام در مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان
شرکتهایسهامی خاص طبق ماده  ۲۰این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده  – ۱۴۶مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علیالبدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا
عدمقبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
ماده  -۱۴۷اشخاص زیر نمیتوانند بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:
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 – ۱اشخاص مذکور در ماده  ۱۱۱این قانون.
 – ۲مدیران و مدیر عامل شرکت.
 – ۳اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
ً
 – ۴هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند  ۲موظفا حقوق دریافت میدارد.
ماده  -۱۴۸بازرس یا بازرسان عالوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت
دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین
درباره صحتمطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهار نظر کنند .بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که
حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران
اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
ماده  -۱۴۹بازرس یا بازرسان میتوانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به
شرکت رامطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند .بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر
ً
کارشناسان استفاده کنند بشرط آن که آنها را قبال به شرکت معرفی کرده باشند .این کارشناسان در مواردیکه بازرس تعیین میکند مانند
خود بازرس حق هر گونه تحقیق ورسیدگی را خواهند داشت.
ماده  -۱۵۰بازرس یا بازرسان موظفند با توجه بماده  ۱۴۸این قانون گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم
کنند.گزارش بازرسان باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.
تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک میتواند بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید
گزارش واحدی تهیه کنند .در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
ماده  -۱۵۱بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع
عمومیاطالع دهند و در صورتیکه ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صالحیتدار اعالم نموده و نیز
جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
ماده  -۱۵۲در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخالف ماده  ۱۴۷این قانون
بهعنوانبازرس تعیین شدهاند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچوجه اثر
قانونی نداشته ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده  -۱۵۳در صورتیکه مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن
گزارشامتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا
وظایف مربوطه را تا انتخاب بازرس بهوسیله مجمع عمومی انجام دهند .تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است.
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ماده  -۱۵۴بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند طبق قواعد
عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
ماده  -۱۵۵تعیین حقالزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.
ماده  -۱۵۶بازرس نمیتواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

بخش  -۸تغیریات در سرمایه شرکت
ماده  -۱۵۷سرمایه شرکت را میتوان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
ماده  -۱۵۸تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکانپذیر است:
 – ۱پرداخت مبلغ اسمی سهم بنقد.
 – ۲تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
 – ۳انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
 – ۴تبدیل اوراق قرضه به سهام.
تبصره  – ۱فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره  – ۲انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است.
ماده  -۱۵۹افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتیکه برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد
بود مگر آن که کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند.
ماده  -۱۶۰شرکت میتواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم بهعنوان اضافه ارزش سهم
ً
ازخریداران دریافت کند .شرکت میتواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام
سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد.
ماده  -۱۶۱مجمع عمومی فوقالعاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت
اتخاذ تصمیم میکند.
تبصره  – ۱مجمع عمومی فوقالعاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم میکند شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن
را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.
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تبصره  – ۲پیشنهاد هیئت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از
بدوسال مالی در جریان و ا گر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از
ابتدای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد.
ماده  -۱۶۲مجمع عمومی فوقالعاده میتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه
شرکت را تامیزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
ماده  -۱۶۳هیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یکماه مراتب را ضمن
اصالحاساسنامه در قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکتها اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم
آگهی شود.
ماده  -۱۶۴اساسنامه شرکت نمیتواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد.
ً
ماده  -۱۶۵مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تأدیه نشده است افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود.
ماده  -۱۶۶در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است
مهلتی که طی آن سهامداران میتوانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود .این مهلت از روزی که برای
پذیرهنویسی تعیین میگردد شروع میشود.
ماده  -۱۶۷مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب میکند یا اجازه آن را به هیئت مدیره
میدهد حقتقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیرهنویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند بشرط آن که چنین تصمیمی پس از
قرائت گزارش هیئتمدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
تبصره – گزارش هیئت مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص
یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در
نظر گرفته شدهاست باشد .گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است.
ماده  -۱۶۸در مورد ماده  ۱۶۷چنانچه سلب حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام
میگیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر
سهامداران شرکت کنند .دراحتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت الزم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی
که سهام جدید برای تخصیص به آنهادر نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد.
ماده  -۱۶۹در شرکتها ی سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر
آگهی درروزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد یاطالع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید اطالعات
مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت
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سهام خود حق تقدم در خرید آنهارا دارد و مهلت پذیرهنویسی و نحوه پرداخت ذکر شود .در صورتیکه برای سهام جدید شرایط خاصی در
نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط درآگهی قید خواهد شد.
ماده  -۱۷۰در شرکتهای سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در
ماده ۱۶۹منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف
مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است مراجعه کنند .برای صاحبان
سهام بانام گواهینامههای حقخرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده  -۱۷۱گواهینامه حق خرید سهم مذکور در ماده فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
 – ۱نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت.
 – ۲مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت.
 – ۳تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن.
 – ۴نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.
 – ۵مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه میتواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.
 – ۶هر گونه شرایط دیگری که برای پذیرهنویسی مقرر شده باشد.
تبصره – گواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است بهامضاء برسد.
ماده  -۱۷۲در صورتیکه حق تقدم در پذیرهنویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف
مهلت مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد.
ماده  -۱۷۳شرکتهای سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیرهنویسی عمومی ابتدا طرح اعالمیه پذیرهنویسی سهام
جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم و رسید دریافت کنند.
ماده  -۱۷۴طرح اعالمیه پذیرهنویسی مذکور در ماده  ۱۷۳باید بهامضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
 – ۱نام و شماره ثبت شرکت.
 – ۲موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
 – ۳مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
 – ۴در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
 – ۵مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
 – ۶اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
 – ۷هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت.
 – ۸شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
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 – ۹مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه.
 – ۱۰مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم.
 – ۱۱مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضهای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن.
 – ۱۲مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
 – ۱۳مبلغ افزایش سرمایه.
 – ۱۴تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد کردهاند.
 – ۱۵تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیرهنویسی.
 – ۱۶مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم.
 – ۱۷حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیرهنویسی باید تعهد شود.
 – ۱۸نام بانک و مشخصات حساب سپردهای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود.
 – ۱۹ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاریکه اطالعیهها و آگهیهای شرکت در آن نشر میشود.
ماده  -۱۷۵آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعالمیه پذیرهنویسی
سهامجدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گردد و در صورتیکه شرکت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته
باید در طرحاعالمیه پذیرهنویسی قید شود.
ماده  -۱۷۶مرجع ثبت شرکتها پس از وصول طرح اعالمیه پذیرهنویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با مقررات قانونی اجازه
انتشاراعالمیه پذیرهنویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ً
ماده  -۱۷۷اعالمیه پذیرهنویسی سهام جدید باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاریکه آگهیهای شرکت در آن نشر میگردد اقال در دو
روزنامه کثیراالنتشار دیگر آگهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در معرض دید عالقمندان قرار داده شود .در
اعالمیه پذیرهنویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت
شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آماده است.
ماده  -۱۷۸خریداران ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیرهنویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و
ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد.
ماده  -۱۷۹پذیرهنویسی سهام جدید بهموجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات ز یر باشد بعمل خواهد آمد:
 – ۱نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
 – ۲سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه.
 – ۳مبلغ افزایش سرمایه.
 – ۴شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیرهنویسی سهام جدید و مرجع صدور آن.
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 – ۵تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع میشود و مبلغ اسمی آن.
 – ۶نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته میشود.
 – ۷هویت و نشانی کامل پذیرهنویس.
ماده  -۱۸۰مقررات مواد  ۱۴و  ۱۵این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است.
ماده  -۱۸۱پس از گذشتن مهلتی که برای پذیرهنویسی معین شده است و در صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره
حداکثر تا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعالم و مراتب را جهت ثبت و
آگهی به مرجع ثبتشرکتها اطالع خواهد داد.
هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیرهنویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مکلف است ضمن
تعیین تعدادسهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را ببانک مربوط بدهد.
ماده  -۱۸۲هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیرهنویسی مذکور در ماده  ۱۷۴به مرجع ثبت شرکتها به
ثبتنرسد بدرخواست هر یک از پذیرهنویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعالمیه پذیرهنویسی بآن تسلیم شده است گواهینامهای
حاکی ازعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا اشخاصی که
سهام جدید راپذیرهنویسی کردهاند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند .در این صورت هر گونه هزینهایکه برای افزایش
سرمایه شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده شرکت قرار میگیرد.
ماده  -۱۸۳برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها کافی
خواهدبود:
 – ۱صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت
اخیرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 – ۲یک نسخه از روزنامهای که آگهی مذکور در ماده  ۱۶۹این قانون در آن نشر گردیده است.
 – ۳اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتیکه سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در
اظهارنامه قید شود.
 – ۴در صورتیکه قسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت ماده  ۸۲این قانون به
تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسیده باشد مجمع عمومی فوقالعاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیرهنویسان سهام
جدیدتشکیل شده و رعایت مقررات مواد  ۷۷لغایت  ۸۱این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط میشود الزامی خواهد بود و یک
نسخه ازصورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده باید باظهارنامه مذکور در این ماده ضمیمه شود.
تبصره – اظهارنامههای مذکور در این ماده باید بهامضاء کلیه هیئت مدیره رسیده باشد.
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ماده  -۱۸۴وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه میشود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود .تأمین و توقیف و انتقال
وجوه مزبور بحسابهای شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت.
ماده  -۱۸۵در صورتیکه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده
اشخاص از شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط
طلبکارانی که مایل به پذیرهنویسی سهام جدید باشند انجام میگیرد.
ماده  -۱۸۶در ورقه خرید سهم مذکور در ماده  ۱۸۵نکات مندرج در بندهای  ۱و  ۲و  ۳و  ۵و  ۷و  ۸ماده  ۱۷۹باید قید شود.
ماده  -۱۸۷در مورد ماده  ۱۸۵پس از انجام پذیرهنویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکتها صورت کاملی
ازمطالبات نقدی حال شده ،بستانکاران پذیرهنویس را که به سهام شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه
آنگونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و اظهارنامه هیئت مدیره
مشعر بر اینکه کلیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود.
ً
ماده  -۱۸۸در موردیکه افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت میگیرد کلیه افزایش سرمایه باید نقدا پرداخت
ً
شود ونیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر میشود باید هنگام پذیرهنویسی بر حسب مورد کال پرداخته یا تهاتر شود.
ماده  -۱۸۹عالوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده  ۱۴۱مجمع عمومی فوقالعاده شرکت میتواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد
کاهش سرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد
نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده  ۵این قانون کمتر نگردد.
تبصره – کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای
اسمیسهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم بصاحب آن انجام میگیرد.
ماده  -۱۹۰پیشنهاد هیأت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده ببازرس یا
بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن
موقع مجمععمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد.
ماده  -۱۹۱بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوقالعاده
تسلیمخواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت.
ماده  -۱۹۲هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک ماه در
روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی کند.
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ماده  -۱۹۳در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشاء طلب آنها قبل از تاریخ نشر
آخرینآگهی مذکور در ماده  ۱۹۲باشد میتوانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت
بدادگاه تقدیم کنند.
ماده  -۱۹۴در صورتیکه بنظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض
وثیقهای که بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در اینصورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد.
ماده  -۱۹۵در مهلت دو ماه مذکور در ماده  ۱۹۳و همچنین در صورتیکه اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از
کاهشسرمایه ممنوع است.
ماده  -۱۹۶برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطالعیهای به
اطالع کلیه صاحبان سهم برساند .اطالعیه شرکت باید در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر
شود و برای صاحبان سهامبانام توسط پست سفارشی ارسال گردد.
ماده  -۱۹۷اطالعیه مذکور در ماده  ۱۹۶باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
 – ۱نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
 – ۲مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
 – ۳مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش مییابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
 – ۴نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام
میگیرد.
ماده  -۱۹۸خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

بخش  -۹انحالل و صتفیه
ماده  -۱۹۹شرکت سهامی در موارد زیر منحل میشود:
 – ۱وقتیکه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
 – ۲در صورتیکه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
 – ۳در صورت ورشکستگی
 – ۴در هر موقع که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحالل شرکت بدهد
 – ۵در صورت صدور حکم قطعی دادگاه
ماده  -۲۰۰انحالل شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
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ماده  -۲۰۱در موارد زیر هر ذینفع میتواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد
 – ۱در صورتیکه تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در
صورتیکه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
 – ۲در صورتیکه مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی بحسابهای هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده
استتشکیل نشده باشد.
 – ۳در صورتیکه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بالمتصدی
ماندهباشد.
 – ۴در مورد بندهای یک و دو ماده  ۱۹۹در صورتیکه مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت تشکیل نشود و یا
رای به انحالل شرکت ندهد.
ماده  -۲۰۲در مورد بندهای یک و دو و سه ماده  ۲۰۱دادگاه بالفاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صالحیت
اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از ششماه تجاوز نکند میدهد تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمایند.
در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حکم به انحالل شرکت میدهد.
ماده  -۲۰۳تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام میگیرد .مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط
بورشکستگی میباشد.
ماده  -۲۰۴امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوقالعادهای که رأی به انحالل میدهد ترتیب
دیگری مقرر داشته باشد.
ماده  -۲۰۵در صورتیکه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین
مدیرتصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحالل شرکت بهموجب حکم دادگاه صورت میگیرد مدیر تصفیه را دادگاه ضمن صدور
حکم انحالل شرکت تعیین خواهد نمود.
ماده  -۲۰۶شرکت بهمحض انحالل در حال تصفیه محسوب میشود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود و
ناممدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهیهای مربوط به شرکت قید گردد.
ماده  -۲۰۷نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر آن که بهموجب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده
یا حکم دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد.
ماده  -۲۰۸تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه
دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت میباشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معامالت
جدیدیالزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.
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ماده  -۲۰۹تصمیم راجع به انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آنها با رعایت ماده  ۲۰۷این قانون باید ظرف پنج روز از طرف
مدیرانتصفیه به مرجع ثبت شرکت اعالم شود تا پس از ثبت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و
آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیراالنتشار روزنامه کثیراالنتشاری است که
توسط آخرین مجمع عمومیعادی قبل از انحالل تعیین شده است.
ماده  -۲۱۰انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است.
ماده  -۲۱۱از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع میشود .مدیران تصفیه باید
کلیهاموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بالفاصله امر تصفیه شرکت را عهدهدار شوند.
ماده  -۲۱۲مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع
به داوری و حق سازش دارا میباشند و میتوانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند .محدود کردن اختیارات مدیران
تصفیه باطل و کانلمیکناست.
ً
ماده  -۲۱۳انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کال یا بعضا به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم
ممنوع است .هر نقل و انتقالی که برخالف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.
ماده  -۲۱۴مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند .اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته
باشد مدیریا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه الزم
میدانند و تدابیری راکه جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفتهاند به اطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت
خود را خواستار شوند.
ماده  -۲۱۵هرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در ماده  ۲۱۴با
دادگاهخواهد بود.
ماده  -۲۱۶مدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل میباشند.
ماده  -۲۱۷مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت
شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیشبینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان
عملیات خود را بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند.
ماده  -۲۱۸در صورتیکه بهموجب اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده
باشد ناظر باید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کند.
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ماده  -۲۱۹در مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است .هرگاه مدیران تصفیه به این تکلیف عمل نکنند
ناظرمکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در صورتیکه ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیشبینی یا معین نشده باشد دادگاه
به تقاضایهر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
ماده  -۲۲۰صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطالع کنند.
ماده  -۲۲۱در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرایط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحالل
باید رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعیهایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر میکنند باید در روزنامه کثیراالنتشاری که
اطالعیهها وآگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد منتشر شود.
ماده  -۲۲۲در مواردی که بهموجب این قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود میباشند هرگاه
مجمع عمومی مورد نظر دو مرتبه با رعایت تشریفات مقرر در این قانون دعوت شده ولی تشکیل نگردد و یا اینکه تشکیل شده و نتواند تصمیم
بگیرد مدیرانتصفیه باید گزارش خود و صورت حسابهای مقرر در ماده  ۲۱۷این قانون را در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و
آگهیهای مربوط به شرکت درآن درج میگردد برای اطالع عموم سهامداران منتشر کنند.
ماده  -۲۲۳آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نسبت سهام تقسیم میشود
بشرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد.
ً
ماده  -۲۲۴پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون دارایی شرکت بدوا بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران
خواهد رسید و مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در صورتیکه اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد
شد.
ماده  -۲۲۵تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع تصفیه و
دعوتبستانکاران قبال سه مرتبه و هر مرتبه بفاصله یکماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوط به
شرکت در آن درج میگردد آگهی شده و الاقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
ماده  -۲۲۶تخلف از ماده  ۲۲۵مدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرار خواهد داد که طلب خود را دریافت نکردهاند.
ماده  -۲۲۷مدیران تصفیه مکلفند ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم دارند تا به ثبت رسیده و در
روزنامهرسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای مربوط به شرکت در آن درج میگردد آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت
شرکتها و دفترثبت تجارتی حذف گردد.
ماده  -۲۲۸پس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانکهای ایران
تودیع وصورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکردهاند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در
همان ماده باطالع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند .پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آگهی ختم
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تصفیه هر مبلغ از وجوه که در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بالصاحب بوده و از طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل بخزانه
دولت منتقل خواهد شد.
ماده  -۲۲۹دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ بماند به این منظور مدیران
تصفیه باید مقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکتها دفاتر و اسناد و مدارک مذکور را نیز به مرجع ثبت شرکتها تحویل دهند تا
نگهداری و برای مراجعهاشخاص ذینفع آماده باشد.
ماده  -۲۳۰در صورتیکه مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت
اعالماستعفای خود و تعیین جانشین دعوت نماید .در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را
انتخاب کند و نیز هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعالم کند و
تعیین مدیر تصفیه جدید را ازدادگاه بخواهد .در هر حال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او بترتیب مذکور در این ماده انتخاب
نشده و مراتب طبق ماده  ۲۰۹این قانونثبت و آگهی نشده باشد کانلمیکن است.
ماده  -۲۳۱در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته
توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین
مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر
تصفیه متوفی یا محجور یاورشکسته را انتخاب کند یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد
مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند.
ً
اگر امر تصفیه منحصرا بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در صورتیکه مدیر تصفیه توسط مجمع
عمومیشرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع میتواند از مرجع ثبت شرکتها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت
تعیین جانشینمدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در صورتیکه مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را
انتخاب نماید یا در صورتیکه مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع میتواند تعیین جانشین را از
دادگاه بخواهد.

فصل  -۱۰حسابهای شرکت
ماده  -۲۳۲هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب
عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند .اسناد مذکور
در این ماده باید اقال بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده  -۲۳۳در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن
بکاررفته است رعایت شود .با وجود این در صورتیکه تغییری در شکل و روشهای ارزیابی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به
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هر دو شکل وهر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با مالحظه آنها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات
پیشنهادی تصمیم بگیرد.
ماده  -۲۳۴در ترازنامه باید استهالک اموال و اندوختههای الزم در نظر گرفته شود ولو آن که پس از وضع استهالک و اندوختهها سود قابل
تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پائین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهالکات منظور گردد .برای
جبران کاهشاحتمالی ارزش سایر اقالم دارایی و زیآنها و هزینههای احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد.
ماده  -۲۳۵تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.
ماده  -۲۳۶هزینههای تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود .هزینههای افزایش سرمایه باید حداکثر تا پنج سال
از تاریخی که اینگونه هزینهها بعمل آمده مستهلک شود .در صورتیکه سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر میشود به قیمتی
بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد هزینههای افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود.
ماده  -۲۳۷سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینهها و استهالکات و
ذخیرهها.
ماده  -۲۳۸از سود خالص شرکت پس از وضع زیآنهای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق ماده  ۱۴۰بهعنوان
اندوخته قانونی موضوع شود .هر تصمیم برخالف این ماده باطل است.
ماده  -۲۳۹سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیآنهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در
ماده ۲۳۸و سایر اندوختههای اختیاری بهعالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است.
ماده  -۲۴۰مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین
صاحبانسهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود .عالوه بر این مجمع عمومی میتواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوختههائی که شرکت در
ً
اختیار دارد بین صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از
اندوختهها باید برداشت وتقسیم گردد .هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد .نحوه پرداخت
سود قابل تقسیم توسط مجمععمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره
نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی درهر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به
تقسیم سود انجام پذیرد.
ماده۲۴۱ـ (اصالحی مصوب  )۱۳۹۵با رعایت شرایط مقرر در ماده ( )۱۳۴نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است
جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود ،به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه درصد ( )۳%و در شرکتهای سهامی
خاص از ششدرصد ( )۶%سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است ،تجاوز کند .در هر حال این پاداش نمیتواند برای
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هر عضو موظف از معادل یکسال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد ،باطل و بالاثر است.
تبصره۱ـ شرکتهای دولتی ،مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده ()۷۸قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب  ۱۳۸۶/۷/۸میباشند.
ً
تبصره۲ـ هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن
متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود .متخلف عالوه بر
استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم میشود.
متن سابق:
ماده  -۲۴۱با رعایت شرایط مقرر در ماده  ۱۳۴نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در
نظرگرفته شود بهیچوجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میشود و در
شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میشود تجاوز کند.

مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بالاثر است.
ماده  -۲۴۲در شرکتهای سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را
نیز ضمیمه کند .حسابداران رسمی باید عالوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت
حسابهای شرکت وتوضیحات مورد لزوم در اختیار آنها قرار داشته و حسابهای سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره
وضع مالی شرکت را بنحو صحیح و روشن نشان میدهد.
تبصره – منظور از حسابداران رسمی مذکور در این ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال ۱۳۴۵
میباشد و در صورتیکه بهموجب قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود
شاملحسابداران مذکور در این ماده نیز خواهد بود.

بخش  -۱۱مقررات جزایی
ماده  -۲۴۳اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو
مجازات محکومخواهند شد:
ً
 – ۱هرکس که عالما و بر خالف واقع پذیرهنویسی سهام را تصدیق کند و یا برخالف مقررات این قانون اعالمیه پذیرهنویسی منتشر نماید و
یامدارک خالف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند.
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ً
 – ۲هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعا پرداخت شده است قید کند.
ً
 – ۳هرکس از اعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتها اعالم کند بعضا یا کال خودداری نماید و یا مطالب خالف
واقع به مرجع مزبور اعالم دارد.
 – ۴هرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتیکه ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند.
 – ۵هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد
صادر کند.
 – ۶هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بینام یا گواهینامه موقت بینام صادر کند.
ماده  -۲۴۴اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات
محکومخواهند شد:
ً
 – ۱هرکس عالما سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
 – ۲هرکس سهام بینام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
 – ۳هرکس سهام بانام را قبل از آن که اقال سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد.
ً
ماده  -۲۴۵هرکس عالما در هر یک از عملیات مذکور در ماده  ۲۴۴شرکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد
بمجازات شریک یا معاون محکوم خواهد شد.
ماده  -۲۴۶رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به
جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
 – ۱در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان
مهلتمذکور مجمع عمومی فوقالعاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
 – ۲در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند.
ً
ماده  -۲۴۷در مورد بند یک ماده  ۲۴۶در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحا
اعالم کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم
تحقق پیدا کند عضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مجرم شناخته نخواهد شد .سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأت
مدیره منوط به اینست کهعضو هیأت مدیره عالوه بر اعالم تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به
هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم نماید .در صورتیکه جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه
رسمی برای سلب مسئولیت جزایی از عضو هیأتمدیره کافی است.
ماده  -۲۴۸هرکس اعالمیه پذیره نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی
مؤسسین یامدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد.
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ماده  -۲۴۹هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی بصدور اعالمیه پذیرهنویسی سهام یا اطالعیه
انتشار اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور
اطالعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع بکالهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد
مرتکب در حکم کالهبردار بوده وبمجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده  -۲۵۰رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام
از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا
دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات ماده  ۵۶این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه
بنمایند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۲رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در ماده  ۶۰این قانونرا در اوراق قرضه قید
ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار زیال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۳اشخاص زیر به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات
محکوم خواهند شد:
ً
 – ۱هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.
 – ۲هرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به اینطریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام
ً
شرکتنماید اعم از آن که اینکار را شخصا یا توسط دیگری انجام دهد.
ماده  -۲۵۴رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  ۶ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده  ۲۳۲را بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا
دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۵رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده  ۹۹تنظیم نکنند به جزای نقدی از
بیستهزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۶هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در ماده  ۱۰۵را تنظیم نکند .بمجازات مذکور در ماده قبل محکوم
خواهد شد.
ماده  -۲۵۷رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات
مذکور درماده  ۲۵۵محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۵۸اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد:
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 – ۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا باستناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی
را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
 – ۲رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع بهمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا
منتشر کرده باشند.
 – ۳رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای
شرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
 – ۴رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا
بخاطرشرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند استفاده کنند.
ً
ماده  -۲۵۹رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید
انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا ششماه یا جزای
نقدی از بیستهزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ً
ماده  -۲۶۰رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که
برای انجام وظایف آنها الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا
دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۶۱رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتیکه ثبت
افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده
هزار تا یکصد هزارریال محکوم خواهند شد .و در صورتیکه قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا
قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده  -۲۶۲رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا
دویستهزار ریال محکوم خواهند شد:
 – ۱در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای مواردیکه در این قانون پیشبینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت
بپذیرهنویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیرهنویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند.
 – ۲در صورتیکه شرکت قبال اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض
اوراقآن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتیکه طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق
قرضه جدید قابلتعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آنها سرمایه شرکت را
مستهلک سازند یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند.
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ً
ماده  -۲۶۳رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالما برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت
بپذیرهنویسی سهام جدید بمجمع عمومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق کنند به حبس از ششماه تا سه سال یا به
جزای نقدی از یکصد هزارریال تا یکمیلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ً
ماده  -۲۶۴رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالما مقررات ز یر را رعایت نکنند به جزای نقدی از
بیستهزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد:
 – ۱در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
 – ۲در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده ببازرس شرکت تسلیم
نشدهباشد.
 – ۳در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری
کهاعالنات مربوط به شرکت در آن نشر میگردد آگهی نشده باشد.
ماده  -۲۶۵رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیآنهای وارده
حداکثر تادو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و
حداکثر تا یکماه نسبتبه ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا ششماه یا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد
هزار ریال یا به هر دو مجازاتمحکوم خواهند شد.
ً
ماده  -۲۶۶هرکس با وجود منع قانونی عالما سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه
یا جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ً
ماده  -۲۶۷هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالما راجع به اوضاع شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطالعات خالف
حقیقت بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ً
ماده  -۲۶۸مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالما مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به جزای
نقدی ازبیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
 – ۱در صورتیکه ظرف یکماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکتها اعالم نکنند.
 – ۲در صورتیکه تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات
و قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه الزم میداند باطالع مجمع عمومی نرسانند.
 – ۳در صورتیکه قبل از خاتمه امر تصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این
قانوناساسنامه شرکت پیشبینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را
بضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام دادهاند بمجمع مذکور تسلیم نکنند.
 – ۴در صورتیکه در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند.
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 – ۵در صورتیکه ظرف یکماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها اعالم ننمایند.
 – ۶در صورتیکه پس از اعالم ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانکهای ایرانی تودیع ننمایند
وصورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکردهاند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه
باطالع اشخاص ذینفع نرسانند.
ماده  -۲۶۹مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند
شد:
 – ۱در صورتیکه اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری
کهخود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع میباشند مورد استفاده قرار دهند.
 – ۲در صورتیکه برخالف ماده  ۲۱۳به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که
هنوزموعد تأدیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

بخش  -۱۲مقررات مختلف مروبط به شرکتهای سهایم
ماده  -۲۷۰هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ
میگردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالن خواهد شد
لیکن مؤسسین ومدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمیتوانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند.
ماده  -۲۷۱در صورتیکه قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطالن مرتفع شده
باشد دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن را صادر خواهد کرد.
ماده  -۲۷۲دادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است میتواند بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع
موجبات بطالن تعیین نماید .ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.در صورتیکه ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن
برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده  -۲۷۳در صورت صدور حکم قطعی بر بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسئول بطالن هستند
ً
متضامنا مسئول خساراتی خواهند بود که از آن بطالن بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
ماده  -۲۷۴دادگاهی که حکم بطالن شرکت را صادر مینماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را بهعنوان مدیر تصفیه تعیین کند تا بر
طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند.
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ماده  -۲۷۵در هر مورد که بر اثر انحالل یا بطالن شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط
دادگاه تعیین شدهاند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع
مینماید.
تبصره – تعیین حقالزحمه مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط دادگاه تعیین میشود بعهده دادگاه است.
ماده  -۲۷۶شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر
رئیس واعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر
عامل اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع
شرکتاجراء و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد.
در صورت محکومیت اقامهکنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینهها و خسارات بعهده آنان است.
ماده  -۲۷۷مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید بهنحوی از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوای مسئولیت
علیه مدیران شرکت محدود نماید.
ً
ماده  -۲۷۸شرکت سهامی خاص در صورتی میتواند به شرکت سهامی عام تبدیل شود که اوال موضوع به تصویب مجمع عمومی
ً
فوقالعادهشرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیا سرمایه آن حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است و یا
ً
شرکت سرمایه خود را به میزان مذکور افزایش دهد .ثالثا دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن به تصویب
ً
مجمع عمومی صاحبان سهام رسیدهباشد .رابعا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یا اصالح
شده باشد.
ماده  -۲۷۹شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه از تاریخی که مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده
است صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده را بضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کند:
 – ۱اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده رسیده است.
 – ۲دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده  ۲۷۸که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
 – ۳صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و
بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 – ۴اعالمیه تبدیل شرکت که باید بهامضاء دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف – نام و شماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن
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د – در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن
هـ – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ح – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای شرکت در آن درج میگردد.
ماده  -۲۸۰مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده  ۲۷۹و تطبیق مندرجات آنها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و
مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده  -۲۸۱در آگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و
حساب سود وزیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر
منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آماده میباشد آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه
کثیراال نتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج میگردد اقال در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده  -۲۸۲شرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه
افزایشسرمایه بوجود میآید با رعایت مواد  ۱۷۳لغایت  ۱۸۲و ماده  ۱۸۴این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نماید .مرجع ثبت شرکتها
در اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام و تطبیق آنها با مقررات قانون در
صورتیکه شرکت بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیرهنویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعالمیه پذیرهنویسی
سهام را صادر خواهد نمود.در اعالمیه پذیرهنویسی باید شماره و تاریخ اجازهنامه مزبور قید گردد.
ً
ماده  -۲۸۳در صورتیکه سهام جدیدی که بترتیب مذکور در ماده قبل عرضه شده است تماما تأدیه نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی
عام تبدیل گردد.
ماده  -۲۸۴شرکتها ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی
خاص یا شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجارتی مذکور در
قانون تجارت مصوب اردیبهشت ماه  ۱۳۱۱تبدیل شوند و اال منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت
مصوب اردیبهشت  ۱۳۱۱خواهند بود.
تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق ندادهاند تابع
مقررات مربوط به شرکتهای سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت  ۱۳۱۱و مقررات اساسنامه خود خواهند بود.
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تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق میشود که مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزینه
شرکت آگهی کرده باشد.
به استثنای هزینه آگهی اجرای این ماده در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت
افزایش سرمایه هزینههای مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه میشود.
ماده  -۲۸۵تغییر اساسنامه هر یک از شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بهمنظور تطبیق وضع آنها با مقررات این
ً
قانون استثنائا ممکن است بهموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید به
تصویب مجمع عمومی فوقالعاده برسد .ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و اکثریت الزم برای مجامع عادی و فوقالعاده بهمنظور تطبیق
وضع شرکت با مقررات این قانون تابع مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  ۱۳۱۱در مورد شرکتهای سهامی و همچنین اساسنامه
معتبر شرکتهای موجود در تاریخ تصویب این قانون میباشد.
ً
ماده  -۲۸۶برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اوال سرمایه
آنها حداقل به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش
ً
سرمایه شرکت سهامی خاص به آن میزان افزایش دهند .ثانیا اساسنامه خود را بهمنظور تطبیق با مقررات این قانون اصالح کرده مراتب را به
مرجع ثبت شرکتها اعالم نمایند .مرجع ثبت شرکتها پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه
شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده  -۲۸۷برای آن که شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اوال سرمایه
آنها به میزانی باشد که برای شرکتهای سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه
ً
شرکت سهامی عام به آن میزان افزایش دهند .ثانیا در تاریخ تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه
ً
آن به تصویب مجمع عمومیعادی رسیده باشد .ثالثا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند.
ماده  -۲۸۸در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخواهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون
بافزایشسرمایه مبادرت کنند در صورتیکه تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر
سهم در مورد سهام جدید نیز الزمالرعایه است و در هر حال این نسبت نمیتواند از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد .در موارد
مذکور در این ماده رعایت ماده  ۱۶۵این قانون در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست.
ماده  -۲۸۹شرکتها ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شوند
باید سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود میآید با رعایت مقررات این قانون برای پذیرهنویسی عمومی عرضه نمایند.
ً
در صورتیکه سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماما تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدیه
نشود شرکت نمیتواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد.
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ماده  -۲۹۰شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند و به این منظور بافزایش
سرمایه مبادرت کنند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند:
 – ۱اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
 – ۲صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 – ۳صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها.
صورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 – ۴طرح اعالمیه پذیرهنویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در ماده  ۱۷۴این قانون تنظیم شده باشد.
 – ۵آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
ماده  -۲۹۱مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالمیه
پذیرهنویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود.
ماده  -۲۹۲کلیه مقررات مذکور در مواد  ۱۷۷لغایت  ۱۸۱این قانون برای تحقق افزایش سرمایه و تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی
عام الزمالرعایه است .در آگهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد.
ماده  -۲۹۳در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق ماده  ۱۸۲این قانون عمل خواهد شد .در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور
در ماده ۲۸۴وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد.
ماده  -۲۹۴شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای سهامی عام
مذکور در این قانون باشد و بخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم کنند:
 – ۱اساسنامهای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده رسیده است.
 – ۲صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و
بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
 – ۳آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد.
 – ۴اعالمیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام که باید بهامضاء دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد:
الف – نام و شماره ثبت شرکت.
ب – موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن.
ج – مرکز اصلی شرکت و در صورتیکه شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن.
د – در صورتیکه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن.
هـ – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن.
و – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن.
ز – هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
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ع – شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی.
ط – مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته.
ی – مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است.
ک – ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیهها و آگهیهای شرکت در آن منتشر میشود.
ماده  -۲۹۵مرجع ثبت شرکتها پس از وصول مدارک مذکور در ماده قبل و تطبیق مندرجات آنها با مقررات این قانون تبدیل شرکت
سهامی را به شرکت سهامی عام ثبت و مراتب را بهزینه شرکت آگهی خواهد نمود.
ماده  -۲۹۶در آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون به شرکت سهامی عام باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل
شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان
آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آماده میباشد .آگهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیر
االنتشاری که آگهیهای شرکت در آن درج میگردد اقال در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آگهی شود.
ماده  -۲۹۷در مواردیکه برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع شرکتهای تجاری
مذکور درقانون تجارت مصوب اردیبهشت  ۱۳۱۱دعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک
خاصی به مرجع ثبت شرکتها الزم باشد و رئیس و اعضاء هیئت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالعاده یا تسلیم آن
اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکتها اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و عالوه بر
ً
این متضامنا مسئول جبران خساراتی میباشند که بر اثر انحالل شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میشود.
ً
ماده  -۲۹۸در مورد ماده  ۲۹۷در صورتیکه هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحا اعالم
کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را
اعالم کرده است مسئولیت جزایی و مدنی نخواهد داشت .سلب مسئولیت جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو
هیأت مدیره عالوه براعالم تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیأت مدیره
اعالم نماید .در صورتیکه جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت
جزایی و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است.
ماده  -۲۹۹آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  ۱۳۱۱مربوط به شرکتهای سهامی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای
تجاری میباشد نسبت بآن شرکتها بقوت خود باقی است.
ماده  -۳۰۰شرکتهای دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامههای خود میباشند و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامههای
آنها ذکرنشده تابع مقررات این قانون میشوند.
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مبحث دوم – شرکت با مسئولیت محدود
ماده  – ۹۴شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه
سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد – فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ماده  – ۹۵در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و اال آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و
تابعمقررات آن خواهد بود.
اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچیک از شرکاء باشد و اال شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک
ضامن درشرکت تضامنی را خواهد داشت.
ماده  – ۹۶شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده
باشد.
ً
ماده  – ۹۷در شرکتنامه باید صراحتا قید شده باشد که سهمالشرکههای غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم شده است.
ماده  – ۹۸شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهمالشرکههای غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت
تضامنیدارند.
ماده  – ۹۹مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
ماده  – ۱۰۰هر شرکت با مسئولیت محدود که برخالف مواد  ۹۶و  ۹۷تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در
مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطالن ندارند.
ماده  – ۱۰۱اگر حکم بطالن شرکت باستناد ماده قبل صادر شود شرکائی که بطالن مستند بعمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در
شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات
حین حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکردهاند در مقابل
ِ
ً
ناشیه از این بطالن متضامنا مسئول خواهند بود.
مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطالن است.
ماده  – ۱۰۲سهمالشرکه شرکاء نمیتواند بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بیاسم و غیره درآید .سهمالشرکه را نمیتوان منتقل
بغیر نمود مگر با رضایت عدۀ از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
ماده  – ۱۰۳انتقال سهمالشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بهموجب سند رسمی.
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ماده  – ۱۰۴شرکت با مسئولیت محدود بهوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود
یانامحدودی معین میشوند اداره میگردد.
ماده  – ۱۰۵مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر
شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم
یکن است.
ماده  – ۱۰۶تصمیمات راجعه به شرکت باید باکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود – ا گر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام
ً
شرکاءمجددا دعوت شوند در اینصورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ میشود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.
اساسنامه شرکتمیتواند ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد.
ماده  – ۱۰۷هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده  – ۱۰۸روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است – اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت
سرمایه شرکاء بعمل خواهد آمد.
شرکاء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور الاقل سالی
ماده  – ۱۰۹هر شرکت با مسئولیت محدود که عده
ِ
یکمرتبهمجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.
هیئت نظار باید بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد  ۹۶و  ۹۷رعایت شده است.
هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوقالعاده دعوت نماید مقررات مواد  ۱۶۸ – ۱۶۷ – ۱۶۵و  ۱۷۰در مورد شرکتهای با
مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
ماده  – ۱۱۰شرکاء نمیتوانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء.
ماده  – ۱۱۱هر تغی یر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه
دراساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.
ماده  – ۱۱۲در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمیتواند شریکی را مجبور بازدیاد سهمالشرکه خود کند.
ماده  – ۱۱۳مفاد ماده  ۷۸این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز الزمالرعایه است.
ماده  – ۱۱۴شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات  ۳ – ۲ – ۱ماده .۹۳
ب) در صورت تصمیم عدۀ از شرکاء که سهمالشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
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ج) در صورتیکه بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده و محکمه دالیل او را
ّ
موجهدیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق میگیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
د) در مورد فوت یکی از شرکاء اگر بهموجب اساسنامه پیشبینی شده باشد.
ماده  – ۱۱۵اشخاص ذیل کاله بردار محسوب میشوند:
الف) مؤسسین و مدیرانی که برخالف واقع پرداخت تمام سهمالشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهمالشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که
باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که بهوسیله متقلبانه سهمالشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی ّ
مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

مبحث سوم – شرکت تضامین
ماده  – ۱۱۶شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل
میشود :اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
هر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده  – ۱۱۷در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) و الاقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود.
در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل (و شرکاء)
یا (وبرادران) قید شود.
ماده  – ۱۱۸شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهمالشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده  – ۱۱۹در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهمالشرکه بین شرکاء تقسیم میشود مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته
باشد.
ماده  – ۱۲۰در شرکت تضامنی شرکاء باید الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند.
ماده  – ۱۲۱حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده  ۵۱مقرر شده.
ً
ماده  – ۱۲۲در شرکتهای تضامنی اگر سهمالشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهمالشرکه مزبور قبال بتراضی تمام شرکاء تقویم
شود.
ماده  – ۱۲۳در شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء نمیتواند سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء.
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ماده  – ۱۲۴مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید و پس از انحالل طلبکاران شرکت
میتوانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آنها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء نمیتواند
باستناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز مینماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکاء
مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت بنسبت سرمایۀ خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه
ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
ً
ماده  – ۱۲۵هر کس بهعنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود
کهشرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
هر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده  – ۱۲۶هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی
در آندارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا
شرکاء ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
فرد فرد
ِ
ماده  – ۱۲۷بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز میتوان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.
ماده  – ۱۲۸ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکت
ندارد.
ماده  – ۱۲۹طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی میتوانند نسبت بسهمیه مدیون خود
از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحالل شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آورند.
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتیکه نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت
کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد میتوانند انحالل شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل
شده باشد) مشروط بر اینکه الاقل شش ماه قبل قصد خود را بهوسیله اظهارنامه رسمی باطالع شرکت رسانیده باشند در اینصورت شرکت یا
بعضی از شرکاء میتوانند مادام که حکم نهائی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت
آنان بطریق دیگر از انحاللشرکت جلوگیری کنند.
ماده  – ۱۳۰نه مدیون شرکت میتواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک
میتواند درمقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون
بیکی از شرکاء بوده وپس از انحالل شرکت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
ماده  – ۱۳۱در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء بهموجب ماده ۱۲۹
ً
انحاللشرکت را تقاضا کرده سایر شرکاء میتوانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
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ماده  – ۱۳۲اگر در نتیجه ضررهای وارده سهمالشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع
است.
ماده  – ۱۳۳جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمیتواند بتکمیل سرمایۀ که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او
رامجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد.
ماده  – ۱۳۴هیچ شریکی نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء (بحساب شخصی خود یا بحساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت
نموده و یا بهعنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
ماده  – ۱۳۵هر شرکت تضامنی میتواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد در اینصورت رعایت تمام مقررات راجعه به
شرکتسهامی حتمی است.
ماده  – ۱۳۶شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات  ۳ – ۲ – ۱ماده .۹۳
ب) در صورت تراضی تمام شرکاء:

ج) در صورتی که یکی از شرکاء بدالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دالئل را ّ
موجه دانسته و حکم به انحالل

بدهد.
د) در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده .۱۳۷
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده .۱۳۸
و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد  ۱۳۹و .۱۴۰
ً
تبصره – در مورد بند (ج) هر گاه دالئل انحالل منحصرا مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکمه میتواند بتقاضای سایر شرکاء
بجای انحالل حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
ماده  – ۱۳۷فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد – تقاضای فسخ
ً
باید شش ماه قبل از فسخ کتبا بشرکاء اعالم شود.
اگر موافق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل میآید.
ً
ماده  – ۱۳۸در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحالل شرکت را نموده و از
تقاضایمزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحالل منصرف نکرده باشد.
ببقاء
بقاء شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائممقام متوفی خواهد بود – اگر سایر شرکاء ِ
ماده  – ۱۳۹در صورت فوت یکی از شرکاء ِ
ً
ببقاء شرکت کتبا اعالم
شرکتتصمیم نموده باشند قائممقام متوفی باید در مدت یکماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع ِ
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نماید در صورتیکه قائم مقام متوفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در
صورت اعالم عدمرضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
سکوت تا انقضای یکماه در حکم اعالم رضایت است.
ماده  – ۱۴۰در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

مبحث چهارم – در شرکت مختلط غری سهایم
ماده  – ۱۴۱شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک
یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود.
شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا شود – شریک با مسئولیت محدود کسی است که
مسئولیت اوفقط تا میزان سرمایۀ است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
شرکاء ضامن قید شود.
در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و الاقل اسم یکی از
ِ
ماده  – ۱۴۲روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود.
جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب
ماده  – ۱۴۳هر یک از
شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش ِ
ِ
خواهد شد.
هر قراری که برخالف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بیاثر است.
شرکاء شرکت
ماده  – ۱۴۴اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد
ِ
تضامنی مقرر است.
ماده  – ۱۴۵شریک با مسئولیت محدود نه بهعنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
ماده  – ۱۴۶اگر شریک با مسئولیت محدود معاملۀ برای شرکت کند – در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم
شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام میدهد.
ماده  – ۱۴۷هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و میتواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطالع شخص خود
راجعبه وضعیت مالی شرکت صورت خالصه ترتیب دهد.
هر قراردادی که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
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ماده  – ۱۴۸هیچ شریک با مسئولیت محدود نمیتواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهمالشرکه خود
باوداخل در شرکت کند.
ً
ً
ماده  – ۱۴۹اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کال یا بعضا بشخص ثالثی واگذار
نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
ماده  – ۱۵۰در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در
مقابلاشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطالع داشتهاند.
ً
ماده  – ۱۵۱شریک ضامن را وقتی میتوان شخصا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
ماده  – ۱۵۲هر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهمالشرکه خود را
ً
نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهمالشرکه باقی مانده است مستقیما بر
علیه شریک بامسئولت [مسئولیت] محدود اقامه دعوی نمایند .اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
شرکاء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهمالشرکه خود
ماده  – ۱۵۳اگر در نتیجه قرارداد با
ِ
که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکتها منتشر نشده است در مقابل
طلبکاران شرکت معتبرنبوده و طلبکاران مزبور میتوانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است
تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
ماده  – ۱۵۴بشریک با مسئولیت محدود فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
اگر در نتیجه ضررهای وارده سهمالشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو
ممنوع است.
هر گاه وجهی برخالف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در
موردیکه با حسن نیت و باعتبار بیالن مرتبی وجهی گرفته باشد.
ماده  – ۱۵۵هر کس بهعنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهمالشرکه خود
مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
هر شرطی که برخالف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
ماده  – ۱۵۶اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء
در آنحقی ندارند – سهمالشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
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ماده  – ۱۵۷اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر
شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی
ِ
یک از ِ
ماده  – ۱۵۸در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور
متساویالحقوق خواهند بود.
ماده  – ۱۵۹مقررات مواد  ۱۲۹و  ۱۳۰در شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز الزمالرعایه است.
ماده  – ۱۶۰اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به
شرکتهای تضامنی است.
ماده  – ۱۶۱مقررات مواد  ۱۳۹ – ۱۳۸ – ۱۳۷ – ۱۳۶و  ۱۴۰در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.
شرکاء با مسئولیت محدود موجب انحالل شرکت نمیشود.
مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا
ِ

مبحث پنجم – شرکت مختلط سهایم
شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن
ماده  – ۱۶۲شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده
ِ
تشکیل میشود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها بصورت سهام یا قطعات سهام متساویالقیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان
سرمایۀ است که درشرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر دارایی شرکت پیدا
ّ
شود درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
شرکاء ضامن قید شود.
ماده  – ۱۶۳در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و الاقل اسم یکی از
ِ
شرکاء ضامن است.
ماده  – ۱۶۴مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا
ِ
ماده  – ۱۶۵در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار میشود و این هیئت را مجمع
عمومی شرکاء بالفاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین میکند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر
در اساسنامه شرکت تجدید میشود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد.
ماده  – ۱۶۶اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد – ۳۸ – ۲۹ – ۲۸
۴۱ – ۳۹و  ۵۰این قانون رعایت شده است.
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اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت
ماده – ۱۶۷
ِ
خود بر طبققوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود میباشند.
اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همهساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر
ماده – ۱۶۸
ِ
گاه درتنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم
منافع داشته باشند دالئل خود را بیان میکنند.
ماده  – ۱۶۹هیئت نظار میتواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۸۱
شرکترا منحل کند.
ماده  – ۱۷۰تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی میتواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از
صورت بیالن و صورت دارایی و راپورت هیئت نظار اطالع حاضر کند.
شرکاء ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده .۱۳۸
ماده  – ۱۷۱ورشکستگی هیچیک از
ِ
شرکاء ضامن آن جاری است.
ماده  – ۱۷۲حکم مواد  ۱۲۴و  ۱۳۴در مورد شرکت مختلط سهامی و
ِ
شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر
ماده  – ۱۷۳هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود
ِ
عهده آنها باقی است وصول میکند.
شرکاء سهامی که از بابت
ماده  – ۱۷۴اگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت میتواند به هر یک از
ِ
قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده
شرکاء سهامی ندارند.
طلبکاران برای وصولطلب خود حق رجوع بهیچیک از
ِ
شرکاء ضامن حقی به دارایی
ماده  – ۱۷۵اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی
ِ
شرکت ندارند.
ماده  – ۱۷۶مفاد مواد  ۴۱ – ۳۹ – ۳۸ – ۲۹ – ۲۸و  ۵۰شامل شرکتهای مختلط سهامی است.
ماده  – ۱۷۷هر شرکت مختلط سهامی که برخالف مواد  ۳۹ – ۲۹ – ۲۸و  ۵۰تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمیتوانند در مقابل
اشخاصخارج به این بطالن استناد نمایند.
ماده  – ۱۷۸هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطالن شود مطابق ماده  ۱۰۱رفتار خواهد شد.
ماده  – ۱۷۹مفاد مواد  ۸۷ – ۸۶ – ۸۵ – ۸۴این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده  – ۱۸۰مفاد مواد  ۹۱ – ۹۰ – ۸۹و  ۹۲این قانون در مورد شرکت مختلط نیز الزمالرعایه است.
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ماده  – ۱۸۱شرکت مختلط در موارد ذیل منحل میشود:
الف) در مورد فقرات  ۳ – ۲ – ۱ماده .۹۳
ب) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
شرکاء ضامن.
ج) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت
ِ
شرکاء ضامن مشروط بر اینکه انحالل شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از
ِ
در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده  ۷۲جاری است.
شرکاء ضامن راجع به
ماده  – ۱۸۲هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحالل معین نشده و بین مجمع عمومی و
ِ
انحالل موافقت حاصل نشود و محکمه دالئل طرفداران انحالل را ّ
موجه ببیند حکم به انحالل خواهد داد .همین حکم در موردی نیز جاری

است که یکی از شرکاء ضامن بدالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دالئل را ّ
موجه ببیند.
ِ

مبحث ششم – شرکت نسیب
ماده  – ۱۸۳شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از
شرکاء بنسبت سرمایهایست که در شرکت گذاشته.
ماده  – ۱۸۴در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و الاقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود – در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر
اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء) (و برادران) ضروری است.
ماده  – ۱۸۵دستور ماده  ۱۲۳ – ۱۲۲ – ۱۲۱ – ۱۲۰ – ۱۱۹ – ۱۱۸در مورد شرکت نسبی نیز الزمالرعایه است.
ماده  – ۱۸۶اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایۀ که در شرکت داشته مسئول
تأدیه قروض شرکت است.
ماده  – ۱۸۷مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحالل طلبکاران میتوانند با
رعایتماده فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده  – ۱۸۸هر کس بهعنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایۀ که در شرکت میگذارد مسئول قروضی
همخواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد.
قرار شرکاء برخالف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد.
ماده  – ۱۸۹مفاد ماده ( ۱۲۶جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آنها است) و مواد  ۱۲۷تا  ۱۳۶در شرکت های نسبی نیز جاری است.
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مبحث هفمت -شرکتهای تعاوین وتلید و مصرف
ماده  – ۱۹۰شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدۀ از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء
یااجناس بکار میبرند.
ماده  – ۱۹۱اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفۀ که موضوع عملیات شرکت است نباشند
اعضاء ادارهکننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیات شرکت است.
الاقل دوثلث
ِ
ماده  – ۱۹۲شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:
 – ۱فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
 – ۲تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آنها.
ماده  – ۱۹۳شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی
شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد  ۳۳ – ۳۲الزمالرعایه است.
ماده  – ۱۹۴در صورتیکه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال
خواهد بودو هیچیک از شرکاء نمیتوانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.

فصل دوم -در مقررات راجعه به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامهها
ماده  – ۱۹۵ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
ماده  – ۱۹۶اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت الزم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود.
ّ
منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعالن خواهد شد.
ماده  – ۱۹۷در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکتنامه و
ماده  – ۱۹۸اگر بعلت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شد هیچیک از شرکاء نمیتوانند این بطالن را در مقابل
اشخاص ثالثی که با آنها معامله کردهاند عذر قرار دهند.
ماده  – ۱۹۹هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  ۱۹۵و  ۱۹۷باید بقسمیکه در نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود
درهر حوزه جداگانه انجام گردد.
ماده  – ۲۰۰در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحالل شرکت (حتی در
مواردیکه انحالل بواسطه انقضای مدت شرکت صورت میگیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از
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شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد  ۱۹۵و  ۱۹۷الزمالرعایه است .همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین
در ماده  ۷۹این قانون اتخاذ میشود رعایت خواهد شد.
ماده  – ۲۰۱در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعالنات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون
ً
باستثنای شرکتهای تعاونی صادر میشود سرمایه شرکت صریحا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده
ً
نیز باید صریحا معین شود – شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره – شرکتهای خارجی نیز که بهوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورتحسابها و اعالنات و
نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.

فصل سوم -در صتفیه امور شرکتها
ماده  – ۲۰۲تصفیه امور شرکتها پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی
است.
شرکاء
ماده  – ۲۰۳در شرکتها ی تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که
ِ
ضامناشخاص دیگری را از خار ج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
شرکاء ضامن آن تقاضا را
ماده  – ۲۰۴اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر
ِ
نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
ماده  – ۲۰۵در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آنها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعالن گردد.
شرکاء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین
ماده  – ۲۰۶در شرکتهای مختلط (سهامی و غیر سهامی)
ِ
نمایند.
ماده  – ۲۰۷وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است بترتیب
مقرردر مواد  ۲۱۱ – ۲۱۰ – ۲۰۹ – ۲۰۸و .۲۱۲
ماده  – ۲۰۸اگر برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
ً
ماده  – ۲۰۹متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا بتوسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
شرکاء ضامن باو اجازه داده باشند – مواردی که به حکم قانون
ماده  – ۲۱۰متصدی تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم دارد که
ِ
ّ
حکمیت اجباری است از اینقاعده مستثنی است.
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ماده  – ۲۱۱آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور موقت بین شرکاء تقسیم میشود ولی متصدیان تصفیه
باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختالف است موضوع
نمایند.
ماده  – ۲۱۲متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند – رفع اختالف در تقسیم
بمحکمه بدایت رجوع میشود.
ماده  – ۲۱۳در شرکتهای سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر آن که
اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
ماده  – ۲۱۴وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکتهای با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ماده ۲۰۷
مقررشده با این تفاوت که حق اصالح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکتها (باستثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد
بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بآنها داده باشد.
ماده  – ۲۱۵تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر
آن که قبال ًسه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعالن و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعالن در مجله گذشته باشد.
ماده  – ۲۱۶تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیدهاند.
ماده  – ۲۱۷دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
ماده  – ۲۱۸هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷
 ۲۱۷ – ۲۱۶ – ۲۱۵ – ۲۱۰ – ۲۰۹ – ۲۰۸-و قسمت اخیر ماده  ۲۱۱باشد.

فصل چهارم – مقررات مختلفه
ماده  – ۲۱۹مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع بمعامالت شرکت (در مواردیکه قانون شرکاء یا
ّوراث آنهارا مسئول قرار داده) پنجسال است.
مبداء مرور زمان روزی است که انحالل شرکت یا کنارهگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی
ِ
اعالن شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع میشود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
ً
تبصره – دعوائی که سنخا تابع مرور زمان کوتاهتری بوده یا بهموجب این قانون مرور زمان طوالنیتری برای آن معین شده از مقررات این
مادهمستثنی است.
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ً
ماده  – ۲۲۰هر شرکت ایرانی که فعال وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکتهای مذکور
دراین قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای
تضامنی در مورد آن اجرا میگردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه  ۱۳۱۰مکلف به ثبت
است باید درکلیه اسناد و صورتحسابها و اعالنات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت
رسیده و اال محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد – این مجازات عالوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها
برای عدم ثبت مقرر شده.
ماده  – ۲۲۱اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها بطریق قرعه
باید تأدیهشود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت
نمیتواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده  – ۲۲۲هر شرکت تجارتی میتواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را بهوسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول
شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد.
ً
در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان میتوان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتا معین میشود.
کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.

باب چهارم :برات – فتهطلب – چک
فصل اول – برات
مبحث اول – صورت برات
ماده  – ۲۲۳برات عالوه بر امضاء یا مهر براتدهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
 -۱قید کلمه (برات) در روی ورقه.
 -۲تاریخ تحریر (روز و ماه و سال)
 -۳اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
 -۴تعیین مبلغ برات.
 -۵تاریخ تأدیه وجه برات.
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 -۶مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محالعلیه باشد یا محل دیگر.
 -۷اسم شخصی که برات در وجه یا حوالهکرد او پرداخته میشود.
 -۸تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده  – ۲۲۴برات ممکن است بحواله کرد شخص دیگر باشد یا بحوالهکرد خود براتدهنده.
ماده  – ۲۲۵تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته میشود.
اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آنها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو
نوشته شده وبین آنها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
ماده  – ۲۲۶در صورتیکه برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  ۷ – ۶ – ۵ – ۴ – ۳ – ۲و  ۸ماده  ۲۲۳نباشد مشمول مقررات
راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
ماده  – ۲۲۷برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
مبحث دوم – در قبول و نکول
ماده  – ۲۲۸قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر میشود.
در صورتیکه برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد – اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ
رؤیت حساب میشود.
ً
ماده  – ۲۲۹هر عبارتی که محالعلیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحا عبارت مشعر بر عدم قبول
باشد.
جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک ِ
در صورتی که محالعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب میشود.
ماده  – ۲۳۰قبولکننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
ماده  – ۲۳۱قبولکننده حق نکول ندارد.
ماده  – ۲۳۲ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
ماده  – ۲۳۳اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب میشود ولی معهذا قبولکننده بشرط در حدود شرطی که نوشته
مسئول پرداخت وجه برات است.
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ماده  – ۲۳۴در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبولکننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضروری است.
ماده  – ۲۳۵برات باید بهمحض ارائه یا منتهی در ظرف  ۲۴ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ً
ماده  – ۲۳۶نکول برات باید بهموجب تصدیقنامۀ که رسما تنظیم میشود محقق گردد – تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض
(پروتست)نکول.
ماده  – ۲۳۷پس از اعتراض نکول ظهرنویسها و برات دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه
ً
براترا بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی (اگر باشد) فورا تأدیه نمایند.
ماده  – ۲۳۸اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول
کرده ولیهنوز موعد پرداخت آن نرسیده است میتواند از قبولکننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو
دیگری تضمین کند.
مبحث سوم – در قبویل شخص ثالث
ماده  – ۲۳۹هر گاه براتی نکول شد و اعتراض بعمل آمد شخص ثالثی میتواند آن را بنام براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند –
قبولیشخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده بهامضاء او برسد.
ماده  – ۲۴۰بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل براتدهنده و
ظهرنویسها حاصل میشود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم – در وعهد برات
ماده  – ۲۴۱برات ممکن است برؤیت باشد یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا بوعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماهاز
تاریخ برات – ممکن است پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ً
ماده  – ۲۴۲هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فورا پرداخته شود.
ماده  – ۲۴۳موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد بهوسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول
معینمیشود.
ماده  – ۲۴۴اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره – همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
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مبحث پنجم – ظهرونییس
ماده  – ۲۴۵انتقال برات بهوسیله ظهرنویسی بعمل میآید.
امضاء ظهرنویس برسد – ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میشود قید
ماده  – ۲۴۶ظهرنویسی باید به
ِ
گردد.
ماده  – ۲۴۷ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات
واقعنشده ولی دارنده برات حق وصول و لدیاالقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت .جز در مواردیکه خالف این
در برات تصریحشده باشد.
ماده  – ۲۴۸هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند ّ
مزور شناخته میشود.
مبحث ششم – مسئولیت
ماده  – ۲۴۹براتدهنده – کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.
ً
ً
دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض میتواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا بچند نفر یا بتمام آنها مجتمعا رجوع نماید.
همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.
اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست – اقامهکننده دعوی ملزم نیست ترتیب
ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ضامنی که ضمانت براتدهنده یا محالعلیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
ماده  – ۲۵۰هر یک از مسئولین تأدیه برات میتواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که
باید بپردازد موکول کند.
ماده  – ۲۵۱هر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات میتواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب
ً
خود(وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کامال وصول نماید – مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان
نمیتواند برایوجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته میشود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی
که از دارایی تمام ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا
جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکستهها حق رجوع دارند.
میزان وجهی که هر کدام پرداختهاند – ِ
تبصره – مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
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مبحث هفمت – در پرداخت
ماده  – ۲۵۲پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل میآید.
ماده  – ۲۵۳اگر دارنده برات به براتدهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن نوع که در برات معین شده است بدهد و
آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات میتواند از دهنده برات یا انتقال دهنده نوع پولی را که داده
یا نوع پولی که دربرات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده قابل مطالبه نیست.
ماده  – ۲۵۴برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
ماده  – ۲۵۵روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
ماده  – ۲۵۶شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است.
ماده  – ۲۵۷اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات دهنده که بمهلت
مزبور رضایت ندادهاند حق رجوع نخواهد داشت.
ً
ماده  – ۲۵۸شخصی که در سر وعده وجه برات را میپردازد بریالذمه محسوب میشود مگر آن که وجه برات قانونا در نزد او توقیف شده
باشد.
ماده  – ۲۵۹پرداخت وجه برات ممکن است بهموجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در صورتیکه در روی آن نسخه قید شده باشد
که پس از پرداخت وجه بهموجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده  – ۲۶۰شخصی که وجه برات را بر حسب نسخۀ بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را
داردمسئول پرداخت وجه آن است.
ماده  – ۲۶۱در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن میتواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع
الختقاضا کند.
ماده  – ۲۶۲اگر نسخه مفقود نسخۀ باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخههای دیگر فقط بهموجب امر
محکمه پساز دادن ضامن بعمل میآید.
ماده  – ۲۶۳اگر شخصی که برات را گم کرده – اعم از اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد میتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل
نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق باو است میتواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را بهموجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده  – ۲۶۴اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد  ۲۶۲ – ۲۶۱و  ۲۶۳بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات
مفقودمیتواند تمام حقوق خود را بهموجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.
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ماده  – ۲۶۵اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف  ۲۴ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون
برایابالغ اعتراضنامه معین شده است به براتدهنده و ظهرنویسها ابالغ گردد.
ماده  – ۲۶۶صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بالفاصله قبل از او بوده است رجوع نماید – ظهرنویس مزبور
ملزماست بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس
ماقبل خود بدهد تا به براتدهنده برسد – مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده  – ۲۶۷در صورتی که ضامن برات مفقود (رجوع به مواد  ۲۶۲و  )۲۶۳مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال
ً
است وهر گاه در ظرف این سه سال رسما مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد
بود.
ماده  – ۲۶۸اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه براتدهنده و ظهرنویسها بری میشوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه
میتوانداعتراض کند.
ماده  – ۲۶۹محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشمت – تأدیه وجه برات وباسطه شخص ثالث
ماده  – ۲۷۰هر شخص ثالثی میتواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص
ثالث وپرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده  – ۲۷۱شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده  – ۲۷۲اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف براتدهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بریالذمه میشوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی
ازظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بریالذمهاند.
ً
ماده  – ۲۷۳اگر دو شخص متفقا هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که
تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بریالذمه میکند – اگر خود محالعلیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر
شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث مهن – حقوق و وظایف دارنهد برات
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ماده  – ۲۷۴نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا
در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و اال حق رجوع به ظهرنویسها و
همچنین ببراتدهندۀ که وجه برات را بمحالعلیه رسانیده است نخواهد داشت.
ماده  – ۲۷۵اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده
برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و اال حق رجوع بظهرنویسها و براتدهندۀ که وجه برات را بمحالعلیه رسانیده است
نخواهد داشت.
ماده  – ۲۷۶اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و اال در مقابل
آنظهرنویس نمیتواند از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند.
ماده  – ۲۷۷هر گاه دا رنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در
مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
ماده  – ۲۷۸مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و براتدهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده  – ۲۷۹دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده  – ۲۸۰امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده بهوسیله نوشتۀ که اعتراض عدم تأدیه نامیده میشود معلوم گردد.
ماده  – ۲۸۱اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد.
ماده  – ۲۸۲نه فوت محالعلیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده  – ۲۸۳در صورتیکه قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده  – ۲۸۴دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را بهوسیله اظهارنامه رسمی
یامراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطالع دهد.
ماده  – ۲۸۵هر یک از ظهرنویسها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالعنامه فوق آن را بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطالع
دهد.
ماده  – ۲۸۶اگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده  ۲۴۹برای او مقرر
داشتهاستفاده کند باید در ظرف یکسال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
تبصره – هر گاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه
خواهدشد.
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ماده  – ۲۸۷در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه براتدهنده و یا ظهرنویسهای مقیم ایران در ظرف دو سال از
تاریخاعتراض باید بعمل آید.
ماده  – ۲۸۸هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده  ۲۴۹باو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که بهموجب مواد  ۲۸۶و
 ۲۸۷مقرراست اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابالغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او
اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق
ماده  – ۲۸۹پس از
ِ
خود درمحکمه پذیرفته نخواهد شد.
انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه براتدهنده نیز پذیرفته نمیشود مشروط بر اینکه
ماده  – ۲۹۰پس از
ِ
براتدهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را بمحالعلیه رسانیده و در اینصورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحالعلیه خواهد داشت.
انقضاء موعدی که برای اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است براتدهنده یا هر یک از
ماده  – ۲۹۱اگر پس از
ِ
ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحالعلیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخالف مقررات دو
ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده  – ۲۹۲پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را
ازاموال مدعیعلیه بهعنوان تأمین توقیف نماید.
مبحث دمه – در اعرتاض (پروتست)
ماده  – ۲۹۳اعتراض در موارد ذیل بعمل میآید:
 -۱در مورد نکول.
 -۲در مورد امتناع از قبول یا نکول.
 -۳در مورد عدم تأدیه.
اعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و بهموجب امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابالغ شود:
 -۱محالعلیه.
 -۲اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شدهاند.
 -۳شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض بعمل میآید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل
خواهدبود.
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ماده  – ۲۹۴اعتراضنامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
 -۱سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
 -۲امر بتأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصیکه باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع
از امضاءرا در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند.
ماده  – ۲۹۵هیچ نوشتۀ نمیتواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد  ۲۶۲ – ۲۶۱و  ۲۶۳راجع
بمفقودشدن برات.
ماده  – ۲۹۶مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در ماده  ۲۹۳بدهد.
ماده  – ۲۹۷دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در
دفترمخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتیکه محل اقامت
براتدهنده یاظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر
سازد.
مبحث یازدمه – برات رجوعی
ماده  – ۲۹۸برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ
بعهده براتدهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر میکند.
ماده  – ۲۹۹اگر برات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده
اوخواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا
معامله یاتسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید.
ماده  – ۳۰۰به برات رجوعی باید صورتحسابی (حساب بازگشت) ضمیمه شود – در صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید میگردد:
 -۱اسم شخصی که برات رجوعی بعهده او صادر شده است.
 -۲مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
 -۳مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حقالعمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
 -۴مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ()۲۹۹
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ماده  – ۳۰۱صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود بهعالوه الزم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی
ازاعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده  – ۳۰۲هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب مذکور در مواد  ۳۰۰و  ۳۰۱باید تصدیقنامۀ که تفاوت
بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده  – ۳۰۳نسبت بیک برات صورتحساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده
ً
باشد حساب بازگشت متوالیا بتوسط ظهرنویسها پرداخته میشود تا به براتدهنده اولی برسد.
ً
تحمیالت براتهای رجوعی را نمیتوان تماما بر یکنفر وارد ساخت – هر یک از ظهرنویسها و براتدهنده اولی فقط عهدهدار یک خرج است.
ماده  – ۳۰۴خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه
مخارجاعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب میشود.
مبحث دوازدمه – قواننی خارجی
ماده  – ۳۰۵در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی – ضمانت – قبولی و غیره) نیز که در خارجه بوجود آمده تابع قوانین مملکتی
است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی
کردهاند حقاستناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
ماده  – ۳۰۶اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین
مملکتیخواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

فصل دوم – در فته طلب
ماده  – ۳۰۷فته طلب سندی است که بهموجب آن امضاء کننده تعهد میکند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص
معین و یا بحوالهکرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده  – ۳۰۸فته طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
 -۱مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
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 -۲گیرنده وجه.
 -۳تاریخ پرداخت.
ماده  – ۳۰۹تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فتهطلب نیز الزمالرعایه است.

فصل سوم – چک
ً
ً
ماده  – ۳۱۰چک نوشتهایست که بهموجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محالعلیه دارد کال یا بعضا مسترد یا بدیگری واگذار
مینماید.
ماده  – ۳۱۱در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و بهامضای صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
ماده  – ۳۱۲چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحوالهکرد باشد – ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود.
ماده  – ۳۱۳وجه چک باید بهمحض ارائه کارسازی شود.
ً
ماده  – ۳۱۴صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت
صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده  – ۳۱۵اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را
مطالبه کند واگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و
اگر وجهچک بسببی که مربوط بمحالعلیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
ماده  – ۳۱۶کسی که وجه چک را دریافت میکند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده  – ۳۱۷مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود
نیزرعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک میتواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

فصل چهارم – در مرور زمان
ماده  – ۳۱۸دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ
ً
صدوراعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسما اقرار به دین شده باشد که در
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انقضاء مهلت اعتراض شروع
مبداء مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است .در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ
ِ
این صورت ِ
میشود.
تبصره – مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب  ۲۵دلو  ۱۳۰۳و  ۱۲فروردین و ۱۲
خرداد ۱۳۰۴صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است.
ماده  – ۳۱۹اگر وجه برات یا فتهطلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فتهطلب یا چک
میتواند تاحصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که بضرر او استفاده بالجهت کرده است مطالبه نماید.
تبصره – حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فتهطلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.

باب پنجم :اسناد در وجه حامل
ماده  – ۳۲۰دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب میشود مگر در صورت ثبوت خالف .معذلک اگر
مقامات صالحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیون را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند
متعلق باو باشد بری نخواهد کرد.
ماده  – ۳۲۱جز در موردیکه حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
ماده  – ۳۲۲در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقههای کوپن یا دارای ضمیمۀ برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در
ً
صورت گم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق میدهد ربح یا منفعتی را مرتبا دریافت کند برای اصدار حکم بطالن مطابق
ذیل عمل خواهد شد.
ً
ماده  – ۳۲۳مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعال گم شده است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
ماده  – ۳۲۴اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید بهوسیله اعالن در جراید بدارنده مجهول سند اخطار
کند -هر گاه از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد شد – محکمه میتواند لدیاالقتضاء
مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
ماده  – ۳۲۵بتقاضای مدعی محکمه میتواند بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که
محکمه تصویب نماید.
ماده  – ۳۲۶در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی الزمالتأدیه میشود بترتیب مقرر در مواد  ۳۳۲و ۳۳۳
عملخواهد شد.
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ماده  – ۳۲۷اخطار مذکور در ماده  ۳۲۴باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه میتواند بهعالوه اعالن در جراید دیگر را نیز مقرر
دارد.
ماده  – ۳۲۸اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای
مهلت دعویخود را تعقیب و دالئل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردید.
ماده  – ۳۲۹اگر در ظرف مدتیکه مطابق ماده  ۳۲۴مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطالن آن را صادر خواهد نمود.
ً
ماده  – ۳۳۰ابطال سند فورا بهوسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطالع عموم خواهد رسید.
ماده  – ۳۳۱پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدیاالقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند .اگر سند
حالشده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
ماده  – ۳۳۲هر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در ماده ( )۳۲۲نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
ً
محکمه در صورتیکه ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم میدهد مدیون وجه سند را فورا در صورتیکه حال
انقضاء اجل – در صورت مؤجل بودن – بصندوق عدلیه بسپارد.
باشد وپس از
ِ
ماده  – ۳۳۳اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نیست سند ابراز شد مطابق ماده ۳۲۸
رفتار و االوجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده میشود.
ماده  – ۳۳۴مقررات این باب شامل اسکناس نیست.

باب ششم – دالیل
فصل اول – کلیات
ماده  – ۳۳۵دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسیکه میخواهد معامالتی نماید طرف معامله پیدا
میکند .اصوال قرارداد داللی تابع مقررات راجع بوکالت است.
ً
ماده  – ۳۳۶دالل میتواند در رشتههای مختلف داللی نموده و شخصا نیز تجارت کند.
ماده  – ۳۳۷دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه داللی را فقط
برای یکیاز طرفین بکند – دالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود میباشد.

81

قانون تجارت
ماده  – ۳۳۸دالل نمیتواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را بموقع اجرا گذارد مگر
اینکه اجازهنامه مخصوصی داشته باشد.
ماده  – ۳۳۹دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء
یا اسناد مزبوره مربوط بشخص او نبوده است.
ماده  – ۳۴۰در موردیکه فروش از روی نمونه باشد دالل باید نمونه مالالتجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را
ازاین قید معاف دارند.
ماده  – ۳۴۱دالل میتواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشتههای مختلف داللی کند ولی در اینصورت باید آمرین را از این
ترتیب وامور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده  – ۳۴۲هر گاه معامله بتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در صورتیکه
امضاها راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کردهاند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده  – ۳۴۳دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها داللی میکند و ضامن اجرای معامالتی که بتوسط او میشود نیست.
ماده  – ۳۴۴دالل در خصوص ارزش یا جنس مالالتجارۀ که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.
ماده  – ۳۴۵هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها باعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است.
ماده  – ۳۴۶در صورتیکه دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطالع دهد و اال مسئول خسارات
وارده بوده و بهعالوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ً
ماده  – ۳۴۷در صورتیکه دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنا مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

فصل دوم – اجرت دالل و مخارج
ماده  – ۳۴۸دالل نمیتواند حق داللی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده  – ۳۴۹اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف
تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود بهعالوه محکوم
بمجازات مقرربرای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده  – ۳۵۰هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
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ماده  – ۳۵۱اگر شرط شده باشد مخارجی که دالل میکند باو داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آن که معامله سر نگیرد.
همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم کند.
ماده  – ۳۵۲در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه داللی از دالل سلب
نمیشود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دالل نباشد.
ماده  – ۳۵۳داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد.
ماده  – ۳۵۴حقالزحمه دالل بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

باب هفمت:حقالعملاکری (کمیسیون)
ماده  – ۳۵۷حقالعملکار کسی است که به اسم خود ولی بحساب دیگری (آمر) معامالتی کرده و در مقابل حقالعملی دریافت میدارد.
ماده  – ۳۵۸جز در مواردی که بهموجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حقالعملکاری نیز رعایت خواهد شد.
ً
ماده  – ۳۵۹حقالعملکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصا در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باو
اطالع دهد.
ماده  – ۳۶۰حقالعملکار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده  – ۳۶۱اگر مالالتجارۀ که برای فروش نزد حقالعملکار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حقالعملکار باید برای محفوظ داشتن
حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری (آواری) بوسایل مقتضیه و محافظت مالالتجاره اقدامات الزمه بعمل
آورده و آمر را ازاقدامات خود مستحضر کند و اال مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده  – ۳۶۲اگر بیم فساد سریع مالالتجارۀ رود که نزد حقالعملکار برای فروش ارسال شده حقالعملکار میتواند و حتی در صورتیکه
منافع آمرایجاب کند مکلف است مالالتجاره را با اطالع مدعیالعموم محلی که مالالتجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند.
ماده  – ۳۶۳اگر حقالعملکار مالالتجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه
ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده  – ۳۶۴اگر حقالعملکار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده  – ۳۶۵اگر حقالعملکار مال التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش
رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
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ماده  – ۳۶۶اگر حقالعملکار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود
معذالکاگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حقالعملکار مأذون بآن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده  – ۳۶۷حقالعمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار
ً
نبوده و یا شخصا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده  – ۳۶۸مخارجی که حقالعملکار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنین هر مساعدۀ که بنفع آمر داده باشد باید
ً
ً
اصال ومنفعتا به حقالعملکار مسترد شود.
حقالعملکار میتواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد.
ماده  – ۳۶۹وقتی حقالعملکار مستحق حقالعمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشد.
نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجامپذیر نشده حقالعملکار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت
محل معینمینماید.
ً
ماده  – ۳۷۰اگر حقالعملکار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که بحساب آمر قیمتی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش
محسوب دارد مستحق حقالعمل نخواهد بود – بهعالوه در دو صورت اخیر آمر میتواند حقالعملکار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده  – ۳۷۱حقالعمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ
کرده -حق حبس خواهد داشت.
ماده  – ۳۷۲اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مالالتجاره را بیش از حد متعارف نزد حقالعملکار
بگذاردحقالعملکار میتواند آن را با نظارت مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند.
ً
اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او بعمل خواهد آمد ولی در هر حال قبال باید باو
اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریعالفساد باشد.
ماده  – ۳۷۳اگر حقالعملکار مأمور بخرید یا فروش مالالتجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد
ً
ً
میتواند چیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصا بهعنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصا
بهعنوانخریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده  – ۳۷۴در مورد ماده فوق حقالعمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام میدهد منظور
دارد وحق خواهد داشت که هم حقالعمل و هم مخارج عادیه حقالعمل کار را برداشت کند.
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ً
ماده  – ۳۷۵در هر موردیکه حقالعملکار شخصا میتواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله
اطالع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده  – ۳۷۶اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حقالعمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمیتواند
ً
شخصا خریدار یا فروشنده واقع شود.

باب هشمت :قرارداد محل و نقل
ماده  – ۳۷۷متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده میگیرد.
ً
ماده  – ۳۷۸قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردیکه ذیال استثناء شده باشد.
ماده  – ۳۷۹ارسالکننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند :آدرس صحیح مرسلالیه – محل تسلیم مال – عده عدل
یا بسته وطرز عدلبندی – وزن و محتوی عدلها – مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود – راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید – قیمت
اشیائی که گرانبها است.
خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها بغلط متوجه ارسالکننده خواهد بود.
ماده  – ۳۸۰ارسالکننده باید مواظبت نماید که مالالتجاره بطرز مناسبی عدلبندی شود – خسارات بحری ( آواری) ناشی از عیوب
عدلبندی بعهده ارسالکننده است.
ماده  – ۳۸۱اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد
بود.
ماده  – ۳۸۲ارسالکننده میتواند مادام که مالالتجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل
کرده وخسارات او پس بگیرد.
ماده  – ۳۸۳در موارد ذیل ارسالکننده نمیتواند از حق استرداد مذکور در ماده  ۳۸۲استفاده کند:
 – ۱در صورتی که بارنامه توسط ارسالکننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل بمرسلالیه تسلیم شده باشد.
 – ۲در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده و ارسالکننده نتواند آن را پس دهد.
 – ۳در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسلالیه اعالم کرده باشد که مالالتجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
 – ۴در صورتی که پس از وصول مالالتجاره به مقصد مرسلالیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسلالیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسالکننده داده
مادام کهمالالتجاره بمقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسلالیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسلالیه تسلیم شده باشد.
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ماده  – ۳۸۴اگر مرسلالیه مالالتجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره تأدیه نشود و یا به
ً
مرسلالیهدسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطالع ارسالکننده رسانیده و مالالتجاره را موقتا نزد خود به طور امانت
نگاهداشته یا نزد ثالثیامانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسالکننده خواهد بود.
اگر ارسالکننده و یا مرسلالیه در مدت مناسبی تکلیف مالالتجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل میتواند مطابق ماده  ۳۶۲آن را به
فروش برساند.
ماده  – ۳۸۵اگر مالالتجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که میتوان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو
ً
ننماید متصدیحمل و نقل باید فورا مراتب را به اطالع مدعیالعموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
حتیالمقدور ارسالکننده و مرسلالیه را باید از اینکه مالالتجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده  – ۳۸۶اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط
به جنسخود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسالکننده و یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به
حوادثی بوده که هیچمتصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین میتواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر
از قیمت کامل مالالتجاره معیننماید.
ماده  – ۳۸۷در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مالالتجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده
فوقمسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمیتواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد
طرفین خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده  – ۳۸۸متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و
نقلکرده و یا حمل و نقل کننده دیگریرا مأمور کرده باشد – بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب
او مأمورشده محفوظ است.
ماده  – ۳۸۹متصدی حمل و نقل باید بهمحض وصول مالالتجاره مرسلالیه را مستحضر نماید.
ماده  – ۳۹۰اگر مرسلالیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مالالتجاره مطالبه مینماید قبول نکند حق
تقاضای تسلیم مالالتجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازعفیه را تا ختم اختالف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده  – ۳۹۱اگر مالالتجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر
در موردتدلیس یا تقصیر عمده بهعالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسلالیه آن آواری را در
ً
مدتیکه مطابق اوضاع و احوال رسیدگی بمالالتجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده کرده و فورا پس از مشاهده
بمتصدی حمل و نقلاطالع دهد در هر حال این اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مالالتجاره داده شود.
86

قانون تجارت
ماده  – ۳۹۲در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسلالیه اختالف باشد محکمه صالحیتدار محل میتواند بتقاضای یکی از
طرفین امر دهد مالالتجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدیاالقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم
صورتمجلسی حاکی از آن که مالالتجاره در چه حال بوده بعمل آید.
بهوسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مالالتجاره ادعا میشود و یا سپردن آن بصندوق عدلیه از فروش مالالتجاره میتوان
جلوگیری کرد.
ماده  – ۳۹۳نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است – مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم
شدنمالالتجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که
مال بمرسلالیه تسلیم شده.
ماده  – ۳۹۴حمل و نقل بهوسیله پست تابع مقررات این باب نیست.

باب مهن :قائم مقام تجاریت و سایر منایندگان تجاریت
ماده  – ۳۹۵قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود
قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزامآور است.
ً
ً
سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عمال.
ماده  – ۳۹۶تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطالع نداشتهاند معتبر نیست.
ً
ماده  – ۳۹۷قائممقام تجارتی ممکن است بچند نفر مجتمعا داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در
مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطالع نداشتهاند فقط در صورتی میتوان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به
ثبت رسیده و اعالنشده باشد.
ماده  – ۳۹۸قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمیتواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده  – ۳۹۹عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعالن شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعالن شود و
اال درمقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
ماده  – ۴۰۰با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحالل شرکت قائم مقام تجارتی منعزل است.
ماده  – ۴۰۱وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع
بوکالتاست.
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باب دمه :ضمان
ً
ماده  – ۴۰۲ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدوا بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید
که بین طرفین (خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت نامه) این ترتیب مقرر شده باشد.
ماده  – ۴۰۳در کلیه مواردی که بهموجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار میتواند بضامن و مدیون
ً
اصلی مجتمعا رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید.
ً
ماده  – ۴۰۴حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر بهموجب قرارداد یا قانون متضامنا مسئول انجام تعهدی باشند.
ماده  – ۴۰۵قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او
حالشده باشد.
ماده  – ۴۰۶ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
ماده  – ۴۰۷اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید.
ماده  – ۴۰۸همین که دین اصلی بهنحوی از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری میشود.
ماده  – ۴۰۹همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمونله را بدریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
ً
ماده  – ۴۱۰استنکاف مضمونله از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه – اگر دین با وثیقه بوده – ضامن را فورا و بهخودی خود بری
خواهد ساخت.
ماده  – ۴۱۱پس از آن که ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمونعنه الزم و
مفید است باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را بضامن تسلیم نماید – اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمونعنه مکلف
بانجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه بضامن الزم است.

باب یازدمه – در ورشکستگی
فصل اول – در کلیات
ماده  – ۴۱۲ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود.
حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود.
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فصل دوم – در اعالن ورشکستگی و اثرات آن
ماده  – ۴۱۳تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر
محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.
ماده  – ۴۱۴صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و بهامضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
 -۱تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح.
 -۲صورت کلیه قروض و مطالبات.
 -۳صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
در صورت توقف شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه
ِ
ماده  – ۴۱۵ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم میشود:
الف) بر حسب اظهار خود تاجر.
ب) بهموجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) بر حسب تقاضای مدعیالعموم بدایت.
ماده  – ۴۱۶محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده  – ۴۱۷حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا میشود.
ماده  – ۴۱۸تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد
ممنوع است .در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته
بوده و حق دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
ماده  – ۴۱۹از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه
یا بطرفیت او تعقیب کند – کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
ماده  – ۴۲۰محکمه هر وقت صالح بداند میتواند ورود تاجر ورشکسته را بهعنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
ماده  – ۴۲۱همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل میشود.
ماده  – ۴۲۲هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه
ً
وجه فته طلب یا برات میباشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده  – ۴۲۳هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود:
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 -۱هر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول باشد.
 -۲تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد.
 -۳هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود.
ماده  – ۴۲۴هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی
آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملۀ نموده که متضمن ضرری بیش
از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد
دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود.
ماده  – ۴۲۵هر گاه محکمه بهموجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکومعلیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که
ً
موضوع معامله بوده است عینا بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر
عین مال مزبور درتصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده  – ۴۲۶اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبانی بوده است آن معامله خود بخود باطل – عین و منافع مالیکه
موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصۀ خواهد بود.

فصل سوم – در تعینی عضو ناظر
ماده  – ۴۲۷در حکمی که بهموجب آن ورشکستگی تاجر اعالم میشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
ماده  – ۴۲۸عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است.
ماده  – ۴۲۹تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صالحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد.
ماده  – ۴۳۰شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
ماده  – ۴۳۱مرجع شکایت محکمۀ است که عضو ناظر را معین کرده.
ماده  – ۴۳۲محکمه همیشه میتواند عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد.

فصل چهارم – در اقدام مبهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت وبرشکسته
ماده  – ۴۳۳محکمه در حکم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز میدهد.
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ً
ماده  – ۴۳۴مهر و موم باید فورا توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک
ً
روزممکن باشد در این صورت باید فورا شروع به برداشتن صورت شود.
ماده  – ۴۳۵اگر تاجر ورشکسته بمفاد ماده  ۴۱۴ – ۴۱۳عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
ماده  – ۴۳۶قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل
ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند.
ماده  – ۴۳۷در صورتیکه تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح میتواند بر حسب تقاضای
ً
یکیا چند نفر از طلبکاران فورا اقدام بمهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را بمدعیالعموم اطالع دهد.
ماده  – ۴۳۸انبارها و حجرهها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شود.
شرکاء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه
ماده  – ۴۳۹در صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی – مختلط یا نسبی اموال شخصی
ِ
حکم ورشکستگی آنها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا بهموجب حکم جداگانه صادر شده باشد.
تبصره – در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است.

فصل پنجم – در مدیر صتفیه
ماده  – ۴۴۰محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین میکند.
ماده  – ۴۴۱اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و
بطورکلی وظایف مدیر تصفیه عالوه بر آن قسمتی که بهموجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم
میشود معین خواهدشد.
ماده  – ۴۴۲میزان حقالزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

فصل ششم – در وظایف مدیر صتفیه
مبحث اول – در کلیات
ماده  – ۴۴۳اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
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اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از
ماده  – ۴۴۴عضو ناظر بتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه میدهد که ِ
توقیف خارج نماید:
 – ۱البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او الزم است.
ً
 – ۲اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
 – ۳اشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در صورتیکه توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب
باشد.
ً
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورا تقویم و صورت آن برداشته شود.
ِ
ً
ماده  – ۴۴۵فروش اشیائی که ممکن است قریبا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین
بکارانداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید.
ماده  – ۴۴۶دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج
کرده پس ازآن که ذیل دفاتر را بست آنها را بمدیر تصفیه تسلیم مینماید.
دفتردار باید در صورتمجلس کیفیت دفاتر را بطور خالصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته
شود و یا نسبت بآنها باید اقدامات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل میشود تا وجه آن را
وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته میشود به عضو ناظر تسلیم میگردد – سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که
میدهد وصول مینماید مراسالتی که به اسم تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و به توسط او باز میشود و اگر خود ورشکسته حاضر
باشد در باز کردن مراسالت میتواند شرکت کند.
ماده  – ۴۴۷تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد میتواند نفقه خود و خانوادهاش را از دارایی خود درخواست
کند -در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین مینماید.
ماده  – ۴۴۸مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار مینماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده میشود
درصورتیکه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد – تاجر ورشکسته میتواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر
باشد.
ً
ماده  – ۴۴۹در صورتیکه تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورا بهوسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و
سایراطالعاتی که تحصیل مینماید تنظیم میکند.
ماده  – ۴۵۰عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها
ومستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورتمجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم – در رفع وتقیف و تریتب صورت دارایی
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ماده  – ۴۵۱مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار میکند
ولیعدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده  – ۴۵۲مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف میشود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه مینماید .یکی از نسختین بدفتر محکمه
تسلیم شده و دیگری در نزد او میماند.
ماده  – ۴۵۳مدیر تصفیه میتواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که الزم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق
ً
ماده ۴۴۴در تحت توقیف نیامده ولی قبال تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده  – ۴۵۴مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصۀ از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی
ً
ً
کهموجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرا بنظر میآید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد .عضو ناظر صورت مزبور را فورا بمدعیالعموم
ابتدائی محل تسلیم مینماید.
ماده  – ۴۵۵صاحب منصبان پارکه میتوانند فقط بهعنوان نظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور بهم
رسانند .مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند.
این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم – در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده  – ۴۵۶پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مالالتجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (بغیر از مستثنیات دین)
اشیاء تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم میشود.
و ِ
ماده  – ۴۵۷مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت مینماید و همچنین میتواند با اجازه مدعیالعموم و نظارت عضو
ً
ناظر بفروش اثاثالبیت و مالالتجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبال باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا الاقل مشارالیه را برای دادن
توضیحات احضارکند – ترتیب فروش بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده  – ۴۵۸نسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع میباشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند دعوی را بصلح خاتمه
دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
ماده  – ۴۵۹اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار ریال باشد صلح الزماالجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را
تصدیق نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار میشود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند – اعتراض
ورشکسته درصورتیکه صلح راجع باموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
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ً
ماده  – ۴۶۰وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت میشود باید فورا بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد .صندوق مزبور حساب مخصوصی
برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز میکند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمیگردد مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر
تصفیه.
مبحث چهارم – در اقدامات تأمینیه
ماده  – ۴۶۱مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین او
بعملآورد.
مبحث پنجم – در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده  – ۴۶۲پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند – در مدتی که بهموجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه
معینشده – اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین مینماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده
قبض دریافت دارند.
ماده  – ۴۶۳تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز
وساعتیکه از طرف عضو ناظر معین میگردد – بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد – تعقیب میشود.
جزء صورت حساب دارایی منظور شده میتواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها
ماده  – ۴۶۴هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا ِ
ً
ً
حضوربهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقا تشخیص شده یا فعال در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را خود تاجر
ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده  – ۴۶۵محل اقامت طلبکارها و وکالی آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و بهعالوه توصیف مختصری از سند داده
ّ
میشود وتعیین قلمخوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بینالسطور نیز باید در صورتمجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا
متنازعفیه است.
ماده  – ۴۶۶عضو ناظر میتواند بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج
کرده و نزد او بفرستد.
ّ
ماده  – ۴۶۷اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق میکند:
«جزو قروض…… ..مبلغ…… .قبول شد بتاریخ……»
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هر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین میشود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و
بدونقصد استفاده نامشروع است.
ً
ماده  – ۴۶۸اگر طلب متنازعفیه واقع شد عضو ناظر میتواند حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فورا از روی راپرت عضو ناظر
رسیدگی نماید محکمه میتواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که میتوانند راجع به این طلب
اطالعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آنها کسب اطالع کند.
ماده  – ۴۶۹در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز
حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر
نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
ماده  – ۴۷۰محکمه میتواند در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازعفیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور
ً
معینمیکند موقتا طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده  – ۴۷۱در صورتیکه طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه میتواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم
ً
تأخیر مجلس نمود نمیتواند صاحب آن طلب را موقتا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را ندادهاند طلبکار
مزبور نمیتواند بهیچوجه در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند.
ماده  – ۴۷۲پس از انقضای مهلتهای معین در مواد  ۴۶۲و  ۴۶۷بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی
مداومت میشود.
ماده  – ۴۷۳طلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده  ۴۶۲عمل نکردند نسبت بعملیات و تشخیصات و تصمیماتی که
جزء غرما
راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آنها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعمل آید ِ
حساب میشوند بدون اینکه حق داشته باشند حصۀ را که در تقسیمات سابق بآنها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه
نمایند.
ماده  – ۴۷۴اگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن نمیکنند باید آن را در حین تصفیه
عمل ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند.
ماده  – ۴۷۵حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط
براینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.

فصل هفمت – در قرارداد ارفاقی و صتفیه حساب تاجر ورشکسته
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مبحث اول – در دعوت طلبکارها و مجمع عمویم آنها
ماده  – ۴۷۶عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که بهموجب نظامنامه مذکور در ماده  ۴۶۷معین شده بتوسط دفتردار محکمه
ً
کلیه طلبکارهائی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت مینماید –
موضوع دعوت مجمععمومی طلبکارها در رقعههای دعوت و اعالنات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده  – ۴۷۷مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد میشود -
ً
طلبکارهائی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله
ً
آنها حاضر میشوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار میشود مشارالیه باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی میتواند اعزام وکیل
نماید که عذر موجه داشته و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده  – ۴۷۸مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر
ورشکسته شده است میدهد راپورت مزبور بهامضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم میشود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و
تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد.
مبحث دوم – در قرارداد ارفاقی
فقره اول – در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده  – ۴۷۹قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمیشود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.
ماده  – ۴۸۰قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که الاقل نصف بهعالوه یکنفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه مطالباتی که
ً
مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و اال بالاثر خواهد
بود.
ً
ماده  – ۴۸۱هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن
ّ
که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای
یکهفته بعد داده میشود.
ماده  – ۴۸۲طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابتالوکاله آنها حاضر بوده و صورتمجلس را امضاء نمودهاند مجبور نیستند در
مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آنها باعتبار خود باقی
است – اگر در جلسهثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده  ۴۸۰تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
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ماده  – ۴۸۳اگر تاجر بهعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیشود – در موقعی که تاجر بهعنوان ورشکسته به
تقلب تعقیب می شود الزم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود
را در امرمشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی بهتقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول
بزمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده  ۴۸۰را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و
حصول نتیجه رسیدگی بهتقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که بهموجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده  – ۴۸۴اگر تاجر بهعنوان ورشکستگی بهتقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتیکه تعقیب تاجر شروع
شده باشد طلبکارها میتوانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده  – ۴۸۵کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشتهاند میتوانند راجع بقرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده
و درظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابالغ شود و اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی میکنند احضار میشوند.
ماده  – ۴۸۶قرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد میتوانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمیتواند قبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید – هر گاه در ظرف این مدت از طرف
طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر
کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بالاثر میشود.
ماده  – ۴۸۷قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول
قراردادباشد بمحکمه تقدیم نماید.
ماده  – ۴۸۸در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم – در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده  – ۴۸۹همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بودهاند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء
نمودهاند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهاند میتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی
تاجر به طلبکارها میرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام
طلب کسانیکه در قراردادارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نمودهاند.
ماده  – ۴۹۰پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول نمیشود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در
میزان دارایی یا مقدار قروض حیلۀ بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده  – ۴۹۱همین که حکم محکمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر
ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختالف بسته میشود – مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را
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باستثنای آنچه که باید بطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردهاند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید میگیرد و پس از آن که قرار تأدیه
سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود – از تمام این مراتب عضو ناظر صورتمجلسی تهیه مینماید و مأموریتش
خاتمه مییابد – در صورت تولیداختالف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.
فقره سوم – در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده  – ۴۹۲در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
 –۱در مورد محکومیت تاجر بورشکستگی بهتقلب.
 –۲در مورد ماده .۴۹۰
ماده  – ۴۹۳اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها (در صورتی که باشد) بهخودی خود ملغی میشود.
ماده  – ۴۹۴اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.
ماده  – ۴۹۵در صورتیکه اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها میتوانند اجرای تمام یا قسمتی از
ّ
قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ میشود .در صورت تعدد ضامن مسئولیت
آنها تضامنی است.
ماده  – ۴۹۶اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد بهعنوان ورشکستگی بهتقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه
میتواند هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی بهمحض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع میشود.
ماده  – ۴۹۷پس از صدور حکم ورشکستگی بهتقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین
میکند.
ً
ماده  – ۴۹۸مدیر تصفیه میتواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فورا از روی صورت دارایی سابق اقدام برسیدگی اسناد
ً
و نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب میدهد مدیر تصفیه باید فورا بهوسیله اعالن در روزنامه طلبکارهای
جدید را اگرباشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند – در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که
بهموجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.
ً
ماده  – ۴۹۹بدون فوت وقت باسنادیکه مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی میشود – نسبت بمطالباتیکه سابقا تشخیص یا تصدیق شده
است رسیدگی جدید بعمل نمیآید – مطالباتی که تمام یا قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع میشود.
ماده  – ۵۰۰معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده
باطل نمیشود مگر در صورتیکه معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد.
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ماده  – ۵۰۱در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شدهاند
بغرما تقسیم میشود.
ماده  – ۵۰۲اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفتهاند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها
میرسد کسر خواهد شد.
ً
ماده  – ۵۰۳هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و ثانیا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست
شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی الزماالجرا است.
مبحث سوم – در تفریغ حساب و خمت عمل ورشکستگی
ً
ماده  – ۵۰۴اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
ماده  – ۵۰۵در صورتی که اکثریت مذکور در ماده ( )۴۸۰موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده ۴۴۷
معینخواهد کرد.
ً
ماده  – ۵۰۶اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها میتوانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر
شرکاء ضامن منعقد نمایند .در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم میشود ولی دارایی شخصی شرکائی که با
از ِ
شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند
آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد – شریک یا
ِ
تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده  – ۵۰۷اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند میتوانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا
بخود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
ماده  – ۵۰۸در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر میدارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل
میتواند برای مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمیشود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از
ً
ً
طلبکارها عددا ومبلغا – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده  )۴۷۳میتوانند نسبت به این تصمیم در محکمه
اعتراض نمایند – این اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمیاندازد.
ماده  – ۵۰۹اگر از معامالت وکیل یا عاملیکه تجارت ورشکسته را ادامه میدهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته
ً
است فقط طلبکارهائی که آن اجازه را دادهاند شخصا عالوه بر حصۀ که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه دادهاند
مسئول تعهدات مذکوره میباشند.
ماده  – ۵۱۰در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول
تاجر ورشکسته را بفروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر
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و با حضور تاجر ورشکسته بعمل میآید .اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیالعموم کافی است – فروش اموال
مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.
ماده  – ۵۱۱همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت مینماید .در این جلسه مدیر تصفیه
حساب خود را خواهد داد.
ابقاء اجاره بهنحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ
ماده  – ۵۱۲هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ِ
تصمیممیکند – اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مالاالجارۀ که تا آن تاریخ مستحق شدهاند جزو غرما منظور
ً
ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقا بهموجب اجارهنامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال
میشوند اگرتصمیم بر ِ
تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده میشود باید کافی باشد – در صورتیکه با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفسخ نشود حق
مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده  – ۵۱۳مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید (مشروط بر اینکه بهموجب قرارداد کتبی
طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مالاالجاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده
و کلیه شرایط و مقررات اجارهنامه را بموقع خود اجرا کند.

فصل هشمت – در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنها
مبحث اول -در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
ماده  – ۵۱۴طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
ماده  – ۵۱۵مدیر تصفیه میتواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی
تاجرورشکسته منظور دارد.
ماده  – ۵۱۶اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعیالعموم آن را بفروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود .اگر
قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم میشود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن
برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده  – ۵۱۷مدیر تصفیه صورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه مینمایند به عضو ناظر تقدیم میکند .عضو مزبور در صورت لزوم اجازه
میدهد طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه میشود پرداخته گردد در صورتیکه نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه
رجوع میشود.
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مبحث دوم -در طلبکارهایی که نسبت به اموال غری منقول حق تقدم دارند
ماده  – ۵۱۸اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین بعمل آمده
باشد طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت ببقیه طلب
ً
غرماء مزبور مقرر است حصه میبرند مشروط بر اینکه طلب آنها بطوریکه قبال مذکور
غرماء معمولی منظور و از وجوهی که برای
خود جزو
ِ
ِ
شده است تصدیق شده باشد.
ماده  – ۵۱۹اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهائی که
نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه
مزبوره حصه میبرندولی عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع میشود.
ماده  – ۵۲۰در مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمیتوانند در حین
ً
تقسیم قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماما وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموا ل غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصۀ که از بابت
اموال غیرمنقول بآنها تعلق میگیرد موضوع و بحصۀ که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه میگردد و بقیه طلبکارهائی که در
اموال غیرمنقول ذیحق بودهاند برای بقیه طلب خود بنسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه میبرند.
ماده  – ۵۲۱اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند
طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملۀ که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما میشود با آنها نیز بعمل خواهد آمد.

فصل مهن -در تقسمی بنی طلبکارها و فروش اموال منقول
ماده  – ۵۲۲پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانۀ که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان
ً
مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها بنسبت طلب آنها که قبال تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
ماده  – ۵۲۳مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یکمرتبه صورتحساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده
به عضو ناظر میدهد .عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت مینماید که بتمام
طلبکارها اطالع داده شود.
ماده  – ۵۲۴در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض
ً
منظورشده است موضوع میگردد .چنانچه مطالبات مزبور صحیحا در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر میتواند حصه
موضوعی را زیاد کند .برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
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ماده  – ۵۲۵وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده بطور امانت بصندوق
عدلیه سپرده خواهد شد – اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب
آنها بتصدیقرسیده تقسیم میگردد.
وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهائی که طلب آنها تصدیق شده
تقسیم میشود.
ً
ماده  – ۵۲۶هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمیپردازد مگر آن که مدارک و اسناد آن را قبال مالحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته
در روی سند قید میکند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند میتواند اجازه دهد که بهموجب صورتمجلسی که طلب در آن تصدیق
شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده  – ۵۲۷ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و
مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار
دهند در این صورتمدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلبکاری میتواند به عضو ناظر مراجعه کرده
تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.

فصل دمه – در دعوی اسرتداد
ماده  – ۵۲۸اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آن را وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و
ً
یا بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد
صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند.
ماده  – ۵۲۹مالالتجاره هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مالالتجاره بفروش
ً
کال یا ً
جزء نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده
برساند مادام که عین آنها
و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده  – ۵۳۰مالالتجاره هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از
طرف فروشنده و اال از طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
ماده  – ۵۳۱هر گاه تمام یا قسمتی از مالالتجارۀ که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و
تاجرورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین
هر مال متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است.
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امضاء ارسالکننده
ماده  – ۵۳۲اگر مالالتجارۀ که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورتحساب یا بارنامۀ که دارای
ِ
است بفروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیشود و اال موافق ماده  ۵۲۹قابل استرداد است و استردادکننده باید
ً
وجوهی را که بطور علیالحساب گرفته یا مساعدتا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابتها باید تأدیه
بشود به طلبکارها بپردازند.
ماده  – ۵۳۳هر گاه کسی مال التجارۀ بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر
که بحساب او بیاورد آن کس میتواند باندازۀ که وجه آن را نگرفته از تسلیم مالالتجاره امتناع کند.
ماده  – ۵۳۴در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه میتواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مالالتجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده
و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده  – ۵۳۵مدیر تصفیه میتواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پس از استماع عقیده
عضو ناظرحکم مقتضی را میدهد.
فصل یازدمه – در طرق شکایت از احکام صادره راجعبه ورشکستگی
ماده  – ۵۳۶حکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که بهموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص
شود قابل اعتراض است.
ماده  – ۵۳۷اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف
آنهائی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعالن میشود.
ماده  – ۵۳۸پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها
راجع بتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که بهموجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد – همین
که مهلتهای مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده  – ۵۳۹مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است – به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه
بیش ازشش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه میشود.
ماده  – ۵۴۰قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
 -۱قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
 -۲قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
 -۳قرارهای فروش اسباب یا مالالتجارۀ که متعلق بورشکسته است.
ً
 -۴قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتا موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازعفیه را مقرر می دارد.
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 -۵قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است.

باب دوازدمه – در ورشکستگی بهتقصری و ورشکستگی بهتقلب
فصل اول – در ورشکستگی بهتقصری
ماده  – ۵۴۱تاجر در موارد ذیل ورشکسته بهتقصیر اعالن میشود:
 -۱در صورتیکه محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوقالعاده بوده است.
 -۲در صورتیکه محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به
اتفاقمحض است.
 -۳اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از
صرفه است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد.
 -۴اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده  – ۵۴۲در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود:
 -۱اگر بحساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آنها آن
تعهداتفوقالعاده باشد.
 -۲اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده  ۴۱۳این قانون رفتار نکرده باشد.
 -۳اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب  ۲۵دلو  ۱۳۰۳و  ۱۲فروردین و  ۱۲خرداد  ۱۳۰۴دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا
درصورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب
تقلبی نشده باشد).
ماده  – ۵۴۳ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از  ۶ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده  – ۵۴۴رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعیالعموم در محکمه جنحه بعمل میآید.
ماده  – ۵۴۵در صورتیکه تعقیب تاجر ورشکسته بهتقصیر از طرف مدعیالعموم بعمل آمده باشد مخارج آن را بهیچوجه نمیتوان بهیئت
طلبکارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمیتوانند اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای
معینه درقرارداد.

104

قانون تجارت
ماده  – ۵۴۶مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها میشود در صورت برائت تاجر بعهدۀ هیئت طلبکارها و در صورتیکه
محکوم شد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده  – ۵۴۷مدیر تصفیه نمیتواند تاجر ورشکسته را بهعنوان ورشکستگی بهتقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی
واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده  – ۵۴۸مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل میآید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت
برائت ذمه بعهده تعقیبکننده است.

فصل دوم – در ورشکستگی به تقلب
ماده  – ۵۴۹هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معامالت صوری
ازمیان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را بهوسیله اسناد و یا بهوسیله صورت دارایی و قروض بطور تقلب به میزانی که در حقیقت
مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات میشود.
ماده  – ۵۵۰راجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد  ۵۴۵تا  ۵۴۸الزمالرعایه است.

فصل سوم – در جنحه و جنایایت که اشخاص غری از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی
مرتکب یمشوند

ماده  – ۵۵۱در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته بهتقلب محکوم خواهند شد:
ً
 -۱اشخاصی که عالما بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا
مخفی نمایند.
 -۲اشخاصی که بقصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده  ۴۶۷التزام داده باشند.
ماده  – ۵۵۲اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده  ۵۴۹را مرتکب شدهاند به مجازاتی که
برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم میباشند.
ماده  – ۵۵۳اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند بمجازاتی که
برایسرقت معین است محکوم خواهند شد.
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ماده  – ۵۵۴در موارد معینه در مواد قبل محکمۀ که رسیدگی میکند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد – حکم
بدهد:
 -۱راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها – این حکم را محکمه در صورتیکه مدعی خصوصی هم
نباشد باید صادر کند.
 -۲راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده  – ۵۵۵اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم
خواهدشد.
ماده  – ۵۵۶هر گاه مدیر تص فیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی
نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس
تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ماده  – ۵۵۷کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن
است -طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که بهموجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده  – ۵۵۸هر حکم محکومیتی که بهموجب این فصل یا بهموجب فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکومعلیه اعالن گردد.

فصل چهارم – در اداره رکدن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی بهتقصری یا تقلب
ماده  – ۵۵۹در تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم میشود رسیدگی به کلیه دعادی [دعاوی]
حقوقی بغیراز آنچه در ماده  ۵۵۴مذکور است از صالحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
ماده  – ۵۶۰مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعیالعموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه را باو بدهد.

باب سیزدمه :در اعاده اعتبار
ً
ً
ماده  – ۵۶۱هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کامال بپردازد حقا اعاده اعتبار
مینماید.
اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند
ماده  – ۵۶۲طلبکارها نمیتوانند از جهت تأخیری که در ِ
و در هرحال متفرعاتی که مطالبه میشود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
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ماده  – ۵۶۳برای آن که شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید
ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
ماده  – ۵۶۴در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداالثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید
وجوهی را که به آنها مدیون است با اطالع مدعیالعموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است
بریالذمه محسوب است.
ماده  – ۵۶۵تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعالن ورشکستگی میتوانند اعتبار خود را
اعاده نمایند:
 -۱تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که بهموجب قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد .این ترتیب در
ً
مورد شریک شرکت ورشکستۀ که شخصا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت میشود.
 -۲تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت دادهاند.
ماده  – ۵۶۶عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعیالعموم حوزه ابتدائی داده شود که اعالن ورشکستگی در آن حوزه
واقعشده است.
ماده  – ۵۶۷سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعیالعموم بدایت الصاق و اعالن
میشود بهعالوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد
ً
از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد  ۵۶۱و  ۵۶۲کامال دریافت نکردهاند بهوسیله مکتوب سفارشی اعالم دارد.
ً
ماده  – ۵۶۸هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد  ۵۶۱و  ۵۶۲طلب خود را کامال دریافت نکرده میتواند در مدت یکماه از تاریخ اعالم
مذکور درماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.
ماده  – ۵۶۹اعتراض بهوسیله اظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدایت داده میشود بعمل میآید – طلبکار معترض
میتواند بهموجب عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند.
ماده  – ۵۷۰پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعیالعموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه
داده میشود رئیس مز بور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار میکند.
ماده  – ۵۷۱در مورد ماده  ۵۶۱محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار میدهد و در مورد
ماده  ۵۶۵محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بداند حکم میدهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه
علنی صادرگردد.
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ماده  – ۵۷۲مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض میتوانند در ظرف ده روز از تاریخ اعالم حکم بهوسیله
مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات
ماده  ۵۷۱حکم صادر میکند.
ماده  – ۵۷۳اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.
ماده  – ۵۷۴اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر میگردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای اینکار مقرر
است ثبت خواهد شد.
اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم میدهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دایره ثبت اسناد
محل موجود است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره میشود.
ماده  – ۵۷۵ورشکستگان بهتقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شدهاند مادامی که از
جنبه جزایی اعاده حیثیت نکردهاند نمیتوانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.

باب چهاردمه :اسم تجاریت
ماده  – ۵۷۶ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.
ماده  – ۵۷۷صاحب تجارتخانۀ که شریک در تجارتخانه ندارد نمیتواند اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
ماده  – ۵۷۸اسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمیتواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت
شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
ماده  – ۵۷۹اسم تجارتی قابل انتقال است.
ماده  – ۵۸۰مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنجسال است.
ماده  – ۵۸۱در مواردیکه ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حقالثبت
مأخوذ خواهد داشت.
ماده  – ۵۸۲وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را
معینخواهد کرد.
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باب پانزدمه :شخصیت حقوقی
فصل اول – اشخاص حقوقی
ماده  – ۵۸۳کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
ماده  – ۵۸۴تشکیالت و مؤسساتیکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه
معینخواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا میکنند.
ماده  – ۵۸۵شرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور در ماده فوق بهموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
حقالثبت مؤسسات و تشکیالت مطابق نظامنامه از پنج ریال طال تا پنج پهلوی و بهعالوه مشمول ماده  ۱۳۵قانون ثبت اسناد و امالک
است.
ماده  – ۵۸۶مؤسسات و تشکیالتی را که مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمیتوان ثبت کرد.
ماده  – ۵۸۷مؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدی بهمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی میشوند.

فصل دوم – حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
ماده  – ۵۸۸شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه
فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ّابوت – نبوت و امثال ذالک.
ماده  – ۵۸۹تصمیمات شخص حقوقی بهوسیله مقاماتی که بهموجب قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود.
ماده  – ۵۹۰اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ماده  – ۵۹۱اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

باب شانزدمه :مقررات هنایی
ً
ماده  – ۵۹۲در مورد معامالتی که سابقا تجار یا شرکتها و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کردهاند خواه بعضی از
ً
ً
امضاءکنندگان بهعنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه بهعنوان دیگر طلبکار میتواند بهامضاءکنندگان مجتمعا یا منفردا رجوع نماید.
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ماده  – ۵۹۳در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآنها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست.
ماده  – ۵۹۴باستثنای شرکت های سهامی و شرکتهای مختلط سهامی بکلیه شرکتهای ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا
اول تیر ماه ۱۳۱۱مهلت داده میشود که خود را با مقررات یکی از شرکتهای مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و اال
نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه  ۱۳۱۰رفتار خواهد شد.
ماده  – ۵۹۵هر گاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا ششماه دیگر از طرف محکمه صالحیتدار
مهلتاضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حقالثبت شرکت پرداخته شود.
ماده  – ۵۹۶تاریخ اجرای ماده  ۱۵این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده  ۲۰۱و تبصره آن و قسمت
اخیر ماده ۲۲۰اول فروردین  ۱۳۱۲خواهد بود.
ماده  – ۵۹۷شرکتهای مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف  ۶ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این
قانون تشکیل دهند و اال هر صاحب سهمی حق دارد انحالل شرکت را تقاضا کند.
ماده  – ۵۹۸طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کردهاند مشمول مقررات ماده  ۴۷۳نبوده و از
حقی که بهموجب قانون سابق برای آنها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
ماده  – ۵۹۹نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگیهای سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکردهاند مدیر تصفیه
هر ورشکسته اعالنی منتشر کرده و یکماه بآنها مهلت خواهد داد که مطابق ماده  ۴۶۲این قانون رفتار کنند و اال مشمول مقررات ماده
 ۴۷۳خواهند شد.
ماده  – ۶۰۰قوانین ذیل:
قانون تجارت مصوب  ۲۵دلو  ۱۳۰۳و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد  – ۱۳۰۴قانون اصالح ماده  ۲۰۶قانون تجارت راجع باعتراض عدم
تأدیه مصوب  ۲تیر ماه  – ۱۳۰۷قانون اجازه عدم رعایت ماده  ۲۷۰و قسمتی از ماده  ۴۴قانون تجارت نسبت بتشکیالت و اساسنامه شرکت
سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب  ۳۰تیر ماه  ۱۳۰۷از تاریخ اول خرداد ماه  ۱۳۱۱نسخ و این قانون از تاریخ مزبور
بموقع اجرا گذاشته میشود.

→ برایعضویتدرکانالتلگراماختباراینجاکلیککنید ←
→ برایعضویتدرخبررسانتلگراماختباراینجاکلیککنید ←
→ برایعضویتوپیگیریصفحهاینستاگراماختباراینجاکلیککنید ←
→برایدریافتتازهترینمطالب،درخبرنامهایمیلیاختبارعضوشوید ←
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