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 تجار و معامالت تجاریت: باب اول
 تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار بدهد. – ۱ ماده

 :معامالت تجارتی از قرار ذیل است – ۲ ماده

 .به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشدخرید یا تحصیل هر نوع مال منقول  -۱

 .تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد -۲

کمیسیون( و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور  کاری ) العمل هر قسم عملیات داللی یا حق -۳
 .شود از قبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره می  ایجاد

 .تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد -۴

 .عملیات حراجیتصدی به  -۵

 .های عمومیتصدی به هر قسم نمایشگاه -۶

 .ی و بانکیهر قسم عملیات صراف -۷

 .معامالت برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد -۸

 عملیات بیمه بحری و غیر بحری -۹

 .ها سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معامالت راجعه به آن کشتی -۱۰

 :شود محسوب میها تجارتی  معامالت ذیل باعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن – ۳ ماده

 .اه کنابکلیه معامالت بین تجار و کسبه و صرافان و  -۱

 .نماید کلیه معامالتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می -۲

 .نماید کلیه معامالتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می -۳

 .کلیه معامالت شرکت های تجارتی -۴

 .شود وجه تجارتی محسوب نمیمعامالت غیر منقول به هیچ – ۴ هماد

 .کلیه معامالت تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست – ۵ ماده
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 باب دوم: دفاتر تجاریت و دفرت ثبت تجاریت

 ر تجاریتدفات –فصل اول 
مقام این دفاتر  نظامنامه قائم موجب بهکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه هر تاجری به استثنای کسبه جزء م – ۶ ماده
 :داشته باشد دهد می قرار 

 دفتر روزنامه -۱
 دفتر کل -۲
 داراییدفتر  -۳
 دفتر کپیه -۴

از قبیل  و معامالت راجع به اوراق تجارتی )دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی  – ۷ ماده
طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج فروش و ظهرنویسی( و به خرید و

 .در آن دفتر ثبت نماید کند میبرداشت  شخصی خود

مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و مالت را الاقل هفته یکدفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معا – ۸ ماده
 .کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خالصه ثبت کند جدا 

بات سال گذشته منقول و غیر منقول و دیون و مطال داراییدفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه  داراییدفتر  – ۹ ماده
 .بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد خود را 

 .حسابهای صادره خود را در آن بترتیب تاریخ ثبت نماید دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورت – ۱۰ ماده

 .حسابهای وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند جر باید کلیه مراسالت و مخابرات و صورتتا –تبصره 

که مطابق  در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت ) آن کهبه استثناِء دفتر کپیه قبل از  ۶ مادهدفاتر مذکور در  – ۱۱ ماده
شود( امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاِء مزبور الزم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.  ت عدلیه معین میوزار  نظامنامه 

 .رعایت خواهد شد مادهسالیانه هر دفتر مقررات این  در موقع تجدید 

 .انون ثبت اسناد استق( ۱۳۵) مادهعالوه مشمول  حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و به

شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف  متصدی امضاء تسلیم میدفتری که برای امضاء به – ۱۲ ماده
 و رسم صاحب دفتر نوشته با قید به اسمصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح   است
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نماید منگنه کند. الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با  طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می تاریخ امضاء و دو
 .تمام حروف نوشته شود

تراشیدن و  – کلیه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – ۱۳ ماده
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  حک

 .دفاتر را از ختم هر سالی الاقل تا ده سال نگاه دارد  تاجر باید تمام آن

در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب  برند میامور تجارتی خود بکار و سایر دفاتری که تجار برای  ۶ مادهدفاتر مذکور در  – ۱۴ ماده
 .صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود سندیت خواهد داشت و غیر این –در امور تجارتی  –باشد بین تجار  شده 

ین مجازات را محکمه حقوق رأسًا و بدون مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. ا ۱۱ مادهو  ۶ مادهتخلف از  – ۱۵ ماده
 .حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکستۀ که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود تواند میالعموم  مدعی تقاضای

 دفرت ثبت تجاریت –فصل دوم 
کلیه اشخاصی که در آن نقاط بشغل تجارت اشتغال در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند  – ۱۶ ماده

جزای نقدی از ه از ایرانی و خارجی باستثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و اال ب دارند اعم
 .ریال محکوم خواهند شد  دویست تا دو هزار

نظامنامه معین خواهد  موجب بهموضوعاتی که باید به ثبت برسد ه را وزارت عدلیه با تصریح ب دفتر ثبت تجارتیه مقررات مربوطه ب – ۱۷ ماده
 .کرد

حسابها و نشریات خطی  ثبت است باید در کلیه اسناد و صورته شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف ب – ۱۸ ماده
نقدی از دویست تا دو  به جزایرسیده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق  به ثبتنمره خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه   یا چاپی

 .شود می  هزار ریال محکوم

 .شوند میکسبه جزِء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص  – ۱۹ ماده

 ی تجاریتها: شرکتباب سوم

 هاآنه و قواعد راجعه ب هاشرکتدر اقسام مختلفه  -فصل اول
 :ی تجارتی بر هفت قسم استها شرکت – ۲۰ ماده
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 شرکت سهامی- ۱
 شرکت با مسئولیت محدود -۲
 شرکت تضامنی -۳
 شرکت مختلط غیر سهامی -۴
 شرکت مختلط سهامی -۵
 شرکت نسبی -۶
 شرکت تعاونی تولید و مصرف -۷
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 الیحه قاونین اصالح قسمیت از قاونن تجارت

 ۱۳۴۷اسفند  ۲۴مصوب 

 ی سهایمها: شرکتمبحث اول

 تعریف و تشکیل شرکت سهایم -۱بخش 
ها  اسمی سهام آن به مبلغسهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود ه شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن ب -۱ ماده
 .است

 .ن امور بازرگانی نباشدشود ولو اینکه موضوع عملیات آ شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می -۲ ماده

 .در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد -۳ ماده

 :شود شرکت سهامی بدو نوع تقسیم می -۴ ماده

شرکت  ها شرکت. اینگونه کنند میمردم تأمین ه ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام ب که مؤسسین آن هایی شرکت –نوع اول 
 .شوند مینامیده   سهامی عام

شرکت سهامی  ها شرکتها در موقع تأسیس منحصرًا توسط مؤسسین تأمین گردیده است. اینگونه  که تمام سرمایه آن هایی شرکت –نوع دوم 
 .شوند مینامیده  خاص 

ص باید قبل از شرکت سهامی خا  ی سهامی خاص عبارت ها شرکتشرکت سهامی عام و در  ی سهامی عام عبارت ها شرکتدر  –تبصره 
گهی شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطالعیه نام گهی ها ها و آ  .های[ شرکت بطور روشن و خوانا قید شود ]آ

د ی سهامی خاص از یک میلیون ریال نبایها شرکتی سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه ها شرکتدر موقع تأسیس سرمایه  -۵ ماده
 .باشد  کمتر

کمتر شود باید ظرف یکسال نسبت بافزایش سرمایه تا  مادهسرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این  که صورتیدر 
 ی مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفعها شرکتنوع دیگری از انواع ه حداقل مقرر اقدام بعمل آید یا شرکت ب میزان

 .از دادگاه صالحیتدار درخواست کند انحالل آن را  تواند می
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 .هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود

پنج درصد  ی سهامی عام مؤسسین باید اقال بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و الاقل سی وها شرکتبرای تأسیس  -۶ ماده
ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و  سپرده سپس اظهارنامه ها بانکشده را در حسابی بنام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از  مبلغ تعهد 

دایره ثبت ه ها ب ناو در شهرست ها شرکتنویسی سهام که به امضاء کلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران باداره ثبت  پذیره طرح اعالمیه 
 وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و رسید دریافت کنند ها شرکتثبت   و در نقاطی که دایره ها تشرک

هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین بصورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ  –تبصره 
 .تسلیم نمایند ها شرکتثبت  به مرجعگواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن  حساب باز شده است تودیع و نقدی

 :باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد ۶ مادهاظهارنامه مذکور در  -۷ ماده

 نام شرکت – ۱
 هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین – ۲
 کتموضوع شر  – ۳
 تفکیکه مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن ب – ۴
ها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  نام و مبلغ اسمی آن تعداد سهام با نام و بی – ۵

 سهام اینگونه 
اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.  میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده – ۶

 .که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطالع حاصل نمود نحوی بهمورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن  در
 .مرکز اصلی شرکت – ۷
 .مدت شرکت – ۸

 :ریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشدطرح اساسنامه باید با قید تا -۸ ماده

 نام شرکت – ۱
 موضوع شرکت بطور صریح و منجز – ۲
 مدت شرکت – ۳
 .مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد – ۴
 .مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک – ۵
ها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات  و بانام و مبلغ اسمی آن نام تعداد سهام بی – ۶

 .سهام اینگونه 
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تعیین 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  – ۷
 .اهد بودمتجاوز نخو  سال

 .نحوه انتقال سهام بانام – ۸
 .نام و بالعکس طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی – ۹

 .بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتتب ]ترتیب[ آن در صورت پیش – ۱۰
 .شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت – ۱۱
 .مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی – ۱۲
 .ها ات راجع بحد نصاب الزم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنمقرر  – ۱۳
 .طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت الزم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی – ۱۴
ر یا معزول یا یا محجو کنند میها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا  تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آن – ۱۵

 .گردندجهات قانونی ممنوع میه ب
 .تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران – ۱۶
 .صندوق شرکت بسپارنده تعداد سهام تضمینی که مدیران باید ب – ۱۷
 .قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس – ۱۸
 .ال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی ساالنهتعیین آغاز و پایان س – ۱۹
 .نحوه انحالل اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن – ۲۰
 .نحوه تغییر اساسنامه – ۲۱

 :باید مشتمل بر نکات زیر باشد ۶ مادهنویسی مذکور در  طرح اعالمیه پذیره -۹ ماده

 نام شرکت – ۱
 .شود آن تشکیل می منظور بههائی که شرکت  موضوع شرکت و نوع فعالیت – ۲
 .مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد – ۳
 .مدت شرکت – ۴
ت یا امور مشابه با آن هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین، در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط بموضوع شرک – ۵

 .یا اطالعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار سوابق 
مبلغ 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  – ۶

 .سرمایه غیر نقد اطالع حاصل نمود که بتوان از کم و کیف نحوی بهو اوصاف و ارزش آن  مشخصات 
 .اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل در صورتی که مؤسسین مزایائی برای خود در نظر گرفته – ۷
 .اند تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده  –۸
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اند و  مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کردهموقع جهت تدارک  ی که مؤسسین تا آنیها ذکر هزینه – ۹
 .های شرکتهای الزم تا شروع فعالیت هزینه  برآورد

 .مراجع نامه یا موافقت اصولی آن در صورتی که انجام موضوع شرکت قانونًا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه – ۱۰
  نویسی نقداً  نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی باید توسط پذیره هامی که هنگام پذیرهذکر حداقل تعداد س – ۱۱

 .پرداخت گردد
حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن  ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن – ۱۲

 .بانک مراجعه کننده نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ب برای پذیره ندتوان میعالقه  ذی اشخاص
 .تسلیم شده است ها شرکتمرجع ثبت ه انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه عالقمندان به که اظهارنامه مؤسسین ببه اینتصریح  – ۱۳
 .عمومی مؤسس منحصرًا در آن منتشر خواهد شد ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع – ۱۴
 .نویسان چگونگی تخصیص سهام به پذیره – ۱۵

نویسی را  ها با قانون اجازه انتشار اعالمیه پذیره پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها شرکتمرجع ثبت  -۱۰ ماده
 .خواهد نمود صادر

گهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت نویسی ب اعالمیه پذیره -۱۱ ماده در معرض  گیرد میاید توسط مؤسسین در جراید آ
 .عالقمندان قرار داده شود دید

نویسی معین شده است عالقمندان ببانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدًا  ظرف مهلتی که در اعالمیه پذیره -۱۲ ماده
 .رداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کردپ باید 

 :ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد -۱۳ ماده

 نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت -۱
 .سرمایه شرکت -۲
 .نویسی و مرجع صدور آن شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره -۳
 .نویسی باید پرداخت شود مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدًا در موقع پذیرهشود و  تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می -۴
 .نویسان باید به آنحساب پرداخت شود نام بانک و شماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره -۵
 .نویس هویت و نشانی کامل پذیره -۶
 .پرداخت نماید م مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکتنویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سها قید اینکه پذیره -۷

مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانک  نویس یا قائم امضاء پذیرهه ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ ب -۱۴ ماده
 .ودش نویس تسلیم می نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره  نگاهداری و
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ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او  که صورتیدر  –تبصره 
 .ضمیمه خواهد شد اخذ و

 .باشد میخود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام  خودی بهامضاء ورقه تعهد سهم  -۱۵ ماده

مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید  که صورتینویسی معین شده است و یا در  پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره -۱۶ هماد
نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحیحًا تعهد گردیده و اقاًل سی و  بتعهدات پذیره ماه یکشده مؤسسین حداکثر تا 

 .ن را تعیین و اعالم و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نموداسهام هر یک از تعهدکنندگ ت تعداداخت شده اسپنج درصد آن پرد

نویسی کلیه سهام شرکت و  شود و پس از رسیدگی و احراز پذیره مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می – ۱۷ ماده 
. مدیران و بازرسان کند میه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب الزم و شور درباره اساسنام  تأدیه مبالغ

های سمت خود  خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم بتکالیف و مسئولیت خودی بهسمت نمایند قبول سمت   شرکت باید کتبًا قبول
 .شود شکیل شده محسوب میتاریخ شرکت ت اند از این  دار آن گردیده عهده

هر گونه دعوت و اطالعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه باید در دو روزنامه کثیراالنتشار منتشر شود یکی از  –تبصره 
 .شود مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطالعات و جهانگردی تعیین می وسیله بهروزنامه  این دو 

مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعالمیه قبولی مدیران و بازرسان  به تصویبای که  اساسنامه -۱۸ ماده
 .تسلیم خواهد شد ها شرکتثبت  به مرجعشرکت  جهت ثبت

شد به درخواست هر یک این قانون به ثبت نرسیده با ۶ مادهشرکت تا ششماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در  که صورتیدر  -۱۹ ماده
ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و ببانکی  که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ها شرکتنویسان مرجع ثبت  مؤسسین یا پذیره از

جوه پرداختی خود را نویسان ببانک مراجعه و تعهدنامه و و سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره که تعهد 
 .ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده مؤسسین خواهد بود دارند. در این صورت هر گونه هزینه مسترد 

کافی خواهد  ها شرکتثبت  به مرجعی سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر ها شرکتبرای تأسیس و ثبت  -۲۰ ماده
 :بود

 .کلیه سهامداران رسیده باشد امضاء بهنامه شرکت که باید اساس -۱

اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام  -۲
از سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه  کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی امضای بهاظهارنامه مذکور باید  باشد.

سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و  که صورتیتقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در   گردیده و صورت
 .منعکس شده باشد موجبات آن در اظهارنامه 

 .ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد کت که باید در صورت جلسهانتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شر  -۳
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 .۱۷ مادهقبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت قسمت اخیر  -۴

گهی راجع  -۵  .تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد به شرکتذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه آ

ی سهامی ها شرکتی سهامی عام مقرر است در مورد ها شرکتد و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت سایر قیو –تبصره 
 .الرعایه نخواهد بود الزم خاص

عرضه  ها بانکنویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط  سهام خود را برای پذیره توانند میی سهامی خاص نها شرکت -۲۱ ماده
گهی و اطالعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به  به نمایند و یا انتشار آ

 .که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند نحوی بهی سهامی عام ها شرکت

گر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در ی سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست مها شرکتاستفاده از وجوه تأدیه شده بنام  -۲۲ ماده
 .۱۹ مادهمذکور در  مورد

تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام میدهند مسئولیت تضامنی  منظور بهموسسین شرکت نسبت بکلیه اعمال و اقداماتی که  -۲۳ ماده
 .دارند

 سهام -۲بخش 
 باشد میکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشار  -۲۴ ماده
 .ست که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی داردا ای سهم سند قابل معامله ورقه 

 .نام باشد ست بانام و یا بیا سهم ممکن -۱تبصره 

مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده  این قانونبرای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات  که صورتیدر  -۲تبصره 
 .شود می

مقررات اساسنامه تعیین  موجب بهالاقل دو نفر که  امضای بهاوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و  -۲۵ ماده
 .برسد  شوند می

 :در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود -۲۶ ماده

 .ها شرکتشماره ثبت آن در دفتر ثبت نام شرکت و  – ۱

 .مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن – ۲

 .تعیین نوع سهم – ۳
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 .اعداد مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و با – ۴

 .تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست – ۵

صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و ه ب تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید -۲۷ ماده
سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم  پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یک مبلغ 

 .دصادر و بصاحب سهم تسلیم و گواهی موقت سهم مسترد و ابطال گرد باید ورقه سهم 

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاءکنندگان  -۲۸ ماده
 .خسارات اشخاص ثالث خواهند بود  مسئول جبران

 .ی سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشدها شرکتدر  -۲۹ ماده

نام ممنوع است. بتعهد کننده  نام یا گواهینامه موقت بی ه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بیمادام ک -۳۰ ماده
 .سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط بنقل و انتقال سهام بانام است اینگونه 

 .باید رعایت شود ۲۶و  ۲۵وقت سهم مواد در مورد صدور گواهینامه م -۳۱ ماده

 .مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد -۳۲ ماده

صورت هیأت مدیره  مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این -۳۳ ماده
تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و  منظور بهاده صاحبان سهام را الع مجمع عمومی فوق  شرکت باید

 .دادگاه رجوع کنده حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده ب  تشکیل دهد وگرنه هر ذینفع

 .از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض بعمل آید مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار –تبصره 

قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی  که صورتیو در  باشد میکسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن  -۳۴ ماده
 .غ اسمی آن خواهد بودسهم آن را بدیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبل

گهی در  -۳۵ ماده در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طریق نشر آ
گهی روزنامه  متناسبی  صاحبان فعلی سهام اطالع دهد و مهلت معقول وه شود ب شرکت در آن منتشر میه های مربوط ب  کثیراالنتشاری که آ

مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضای چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ   برای پرداخت مبلغ
 کتأدیه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت بصاحب سهم و گذشتن ی به مبلغدرصد در سال   عالوه چهار رسمی به هره به

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده  که صورتیتأخیر آن تمامًا پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را در   ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت
های مترتبه برداشت گردیده و در  باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدوًا کلیه هزینه

 .شود ها و خسارت دیر کرد( بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می بابت اصل و هزینه ) خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم که تیصور 
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گهی ۳۵ مادهدر مورد  -۳۶ ماده گهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشاری که آ های  آ
گهی به وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می گردد می در آن نشر به شرکتمربوط  شود. هرگاه قبل از  منتشر و یک نسخه از آ

ها به شرکت پرداخت شود شرکت از  هزینه –خسارات  –اعم از اصل  به سهامهای مربوط  معین شده است کلیه بدهی  تاریخی که برای فروش
سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت  کرد. در صورت فروش فروش سهام خودداری خواهد 

گهی  و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می سهام با قید کلمه المثنی بنام خریدار صادر شود و مراتب برای اطالع عموم آ
 .گردد می

رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حق حضور و  ۳۵ مادهدارندگان سهام مذکور در  -۳۷ ماده
عالوه حق دریافت سود قابل تقسیم و  تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد. به حد نصاب 

 .گونه سهام معلق خواهد ماندبه اینت سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسب حق رجحان در خرید 

پرداخت کنند  به شرکتها  هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ۳۷ مادهدر مورد  -۳۸ ماده
مشمول مرور زمان نشده  خود را که به سهامحقوق مالی وابسته  توانند میحق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و  مجددًا 

 .باشد مطالبه کنند

شود مگر خالف آن ثابت گردد. نقل و انتقال اینگونه  نام بصورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می سهم بی -۳۹ ماده 
 .بقبض و اقباض بعمل میآید سهام 

 .باشد مینام  مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بینام است و از لحاظ  نام در حکم سهام بی گواهی نامه موقت سهام بی 

انتقال 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  -۴۰ ماده
 .کند مزبور امضاء 

انتقال  امضای بهکامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی  در موردی 
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  گیرنده یا وکیل 

 .ه بدون رعایت شرایط فوق بعمل آید از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار استرسیده و امضاء شود. هر انتقالی ک بهمان ترتیب به ثبت

 .مشروط بموافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود تواند میی سهامی عام نقل و انتقال سهام نها شرکتدر  -۴۱ ماده

  عی که شرکت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومیاساسنامه و همچنین تا موق موجب به تواند میهر شرکت سهامی  -۴۲ ماده
العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات اینگونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر  فوق

عالوه یک اینگونه سهام  موافقت دارندگان نصف به العاده شرکت با جلب ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق به سهامامتیازات وابسته  در
 .گیرد  انجام
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 تبدیل سهام -۳ بخش
نام شرکت را  العاده سهامداران خود سهام بی مقررات اساسنامه یا بنا بتصمیم مجمع عمومی فوق موجب بههرگاه شرکت بخواهد  -۴۳ ماده

 .یل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل کندنام تبد بی به سهامسهام بانام را  آن کهبانام و یا  به سهام

گهی به سهامنام  در مورد تبدیل سهام بی -۴۴ ماده در آن نشر  به شرکتهای مربوط  بانام باید مراتب در روزنامه کثیر االنتشاری که آ
گهی نباشد  سه نوبت گردد می بصاحبان سهام داده شود تا برای هر یک بفاصله پنج روز منتشر و مهلتی که کمتر از شش ماه از تاریخ اولین آ

گهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی تبدیل سهام خود بمرکز نام شرکت باطل شده  شرکت مراجعه کنند. در آ
 .گردد میتلقی 

نشده باشد باطل شده محسوب و  بانام بمرکز شرکت تسلیم به سهامبرای تبدیل  ۴۴ مادهنامی که ظرف مهلت مذکور در  سهام بی -۴۵ ماده
سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از  که صورتیتعداد آن سهام بانام صادر و توسط شرکت در  برابر

گهی حراج حداکثر تا   طریق حراج زنامه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور فقط یک نوبت در رو  ماه یکفروخته خواهد شد. آ
گهی گهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و  گردد میدر آن نشر  به شرکت های مربوط  کثیراالنتشاری که آ منتشر خواهد شد. فاصله بین آ

تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام بفروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در  در تاریخ  که صورتیحداکثر یک ماه خواهد بود. در 
 .تجدید خواهد شد هماداین 

گهی حراج یا حق شود بدوًا هزینه فروخته می ۴۵ مادهاز حاصل فروش سهامی که بر طبق  -۴۶ ماده الزحمه  های مترتبه از قبیل هزینه آ
اطل ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام ب که صورتیشود. در  سپرده می دار بهرهکسر و مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی  کارگزار بورس

شود. پس از انقضای ده سال  شود مبلغ سپرده و به هره مربوطه بدستور شرکت از طرف بانک بمالک سهم پرداخت می مسترد به شرکتشده 
 بالصاحب بوده و باید از طرف بانک و با اطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد  باقیمانده وجوه در حکم مال

 کنند میمراجعه  به شرکتنام که  هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام بفروش نرسد صاحبان سهام بی ۴۶ و ۴۵در مورد مواد  –تبصره 
نام که در دست دارند وجه  اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده بنسبت سهام بی به شرکتبترتیب مراجعه 

نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده هر  ام بیبرابر تعداد سه آن کهکنند و یا  نقد دریافت
 .دارد رعایت خواهد شد دو در اختیار شرکت قرار

گهی بی به سهامبرای تبدیل سهام بانام  -۴۷ ماده در آن  به شرکتهای مربوط  نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشاری که آ
شود تا برای تبدیل سهام خود بمرکز شرکت مراجعه  منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می  گردد مینشر 

نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری خواهد شد تا هر  مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی کنند. پس از انقضای مهلت
 .ها داده شود نام بآن مراجعه کنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی  به شرکترندگان سهام بانام موقع که دا
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نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یک از  بی به سهامبانام و یا تبدیل سهام بانام  به سهامنام  پس از تبدیل کلیه سهام بی -۴۸ ماده
را از تبدیل سهام خود کتبًا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت  ها شرکتت باید مرجع ثبت شرک ۴۷و  ۴۴مذکور در مواد  های مهلت

گهی شود رسیده و برای اطالع  .عموم آ

بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت بآن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی  سهامی کهدارندگان  -۴۹ ماده
 .واهند داشتسهام را نخ صاحبان

 .عمل خواهد شد ۴۹و  ۴۷نام بر طبق مفاد مواد  در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی -۵۰ ماده

 اوراق قرضه -۴بخش 
 .تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر کند تواند میشرکت سهامی عام  -۵۱ ماده

معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی  بهرهایست که معرف مبلغی وام است با  معاملهورقه قرضه ورقه قابل  -۵۲ ماده
 .حقوق دیگری نیز شناخته شود بهرهمسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است عالوه بر  باید

 .شوند میانکار شرکت محسوب گونه دخالتی نداشته و فقط بستدارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچ -۵۳ ماده

 .باشد میننویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری  پذیره -۵۴ ماده

انتشار اوراق قرضه ممکن نیست مگر وقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تأدیه شده و دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت  -۵۵ ماده
 .مجمع عمومی رسیده باشد به تصویبترازنامه آن  گذشته و دو

بنا به  تواند میالعاده صاحبان سهام  بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق هرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش -۵۶ ماده
به هیئت مدیره شرکت  تواند میمدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی  پیشنهاد هیئت
 .از دو سال تجاوز نکند یک یا چند بار بانتشار اوراق قرضه مبادرت نماید طی مدتی که اجازه دهد که 

 .در صورت تجزیه( باید متساوی باشد در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ) –تبصره 

 به مرجعبا طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه کتبًا  تصمیم راجع بفروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه -۵۷ ماده
اعالم شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعیه انتشار اوراق قرضه بهزینه شرکت در  ها شرکت ثبت 

گهی خواهد نمود روزنامه رسمی  .آ

گ مادهقبل از انجام تشریفات مذکور در  –تبصره   .هی برای فروش اوراق قرضه ممنوع استفوق هر گونه آ

 :اطالعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات زیر بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضاء شده باشد -۵۸ ماده
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 نام شرکت – ۱
 موضوع شرکت – ۲
 .شماره و تاریخ ثبت شرکت – ۳
 .مرکز اصلی شرکت – ۴
 .مدت شرکت – ۵
 .که کلیه آن پرداخت شده استبه اینو تصریح  مبلغ سرمایه شرکت – ۶
شرکت سابقًا اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمااًل برای بازپرداخت آن در  که صورتیدر  – ۷

شرکت بوده باشد مقداری از  به سهامیل اوراق قرضه سابق قابل تبد که صورتیگرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن و در  نظر
 .قرضه که هنوز تبدیل بسهم نشده است آن گونه اوراق

 .شرکت سابقًا اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور که صورتیدر  – ۸
و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی  گیرد میبقرضه تعلق  ای کهبهرهمبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و نرخ  – ۹

احتمااًل 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  که
 قرضه قابل بازخرید باشد شرایط و ترتیب بازخرید اوراق که صورتی

 .تمااًل برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده استتضمیناتی که اح – ۱۰
 .شرکت باشد مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل به سهاماگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل  – ۱۱
 .رسیده استصاحبان سهام  مجمع عمومی به تصویبخالصه گزارش وضع مالی شرکت و خالصه ترازنامه آخرین سال مالی آن که  – ۱۲

گهی مذکور در  -۵۹ ماده شرکت باید تصمیم مجمع عمومی و اطالعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ  ۵۷ مادهپس از انتشار آ
گهی گهی در آن منتشر شده است در روزنامه کثیراالنتشاری که آ  منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آ
گهی گهی کند گردد میبه شرکت در آن نشر  های مربوط  آ  .آ

 :ورقه قرضه باید شامل نکات زیر بوده و بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود -۶۰ ماده
 نام شرکت – ۱
 شماره و تاریخ ثبت شرکت – ۲
 .مرکز اصلی شرکت – ۳
 مبلغ سرمایه شرکت – ۴
 .مدت شرکت – ۵
 .مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه – ۶
 .اگر قابل بازخرید باشد( تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ) – ۷
 .تضمیناتی که احتمااًل برای قرضه در نظر گرفته شده است – ۸
تی که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا مؤسساتی که در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیبا – ۹
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 .اند تعویض اوراق قرضه را کرده تعهد
 .شرکت مهلت و شرایط این تبدیل به سهامدر صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه  – ۱۰

العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت  صورت مجمع عمومی فوق اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این -۶۱ ماده
 .گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزایش سرمایه شرکت را اقاًل برابر با مبلغ قرضه تصویب کند مدیره و

نویسی  لی معتبر پذیرهیک یا چند بانک و یا مؤسسه ما وسیله بهقبل از صدور اوراق قرضه باید  ۶۱ مادهافزایش سرمایه مذکور در  -۶۲ ماده
نویس مبنی بر دادن اینگونه سهام بدارندگان اوراق قرضه و  نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره و قراردادیکه در موضوع اینگونه پذیره شده باشد

برسد وگرنه  ۶۱ مادهنویسان منعقد شده است نیز باید به تصویب مجمع عمومی مذکور در  مربوط بآن بین شرکت و اینگونه پذیره سایر شرایط 
 .معتبر نخواهد بود

نویسی کنند تعیین خواهد  را پذیره ها شرکتافزایش سرمایه  توانند میو مؤسسات مالی را که  ها بانکشورای پول و اعتبار شرایط  –تبصره 
 .نمود

 .رضه خود بخود منتفی خواهد بودحق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق ق ۶۲و  ۶۱در مورد مواد  -۶۳ ماده

 .شرایط و ترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید در ورقه قرضه قید شود – ۶۴ ماده

 .تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است 

ید شده است آن را با سهم شرکت تعویض تحت شرایط و بترتیبی که در ورقه ق تواند میدارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسید ورقه  
 .کند

اوراق قرضه جدید قابل تعویض  تواند میتا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت ن ۶۱ مادهاز تاریخ تصمیم مجمع مذکور در  -۶۵ ماده
هش دهد یا اقدام بتقسیم اندوخته کند یا منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کا به سهامتبدیل  یا قابل

های وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام و یا تقلیل عده  منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیآن در نحوه تقسیم 
شود که اینگونه  و چنین تلقی می رددگ میدارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند   سهام بشود شامل سهامی نیز که

 .اند اوراق مزبور سهامدار شرکت بوده دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار

تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته به  ۶۱ مادهاز تاریخ تصمیم مجمع مذکور در  -۶۶ ماده
هم و یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بطور کلی دادن س سرمایه و
در نتیجه معاوضه  سهامی کهبنسبت  کنند میحقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقبًا اوراق خود را با سهام شرکت تعویض  آن کهبود مگر 

ق شرکت باید تدابیر الزم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق قرضه که متعاقبًا اوراق خود را با سهام شرکت فو منظور به حفظ شود.  شوند میمالک 
 .تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند بتوانند بنسبت و کنند میتعویض 
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نویسان  عد یا مواعد اوراق قرضه وثیقه تعهد پذیرهشود بانام بوده و تا انقضای مو جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می سهامی که -۶۷ ماده
و نزد شرکت نگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضاء موعد یا  باشد میدارندگان اوراق قرضه دائر بتعویض سهام با اوراق مذکور  در برابر

نه سهام در دفاتر شرکت ثبت نخواهد شد مگر وقتی که قرضه فقط قابل انتقال بدارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اینگو مواعد اوراق
 .سهم احراز گردد تعویض ورقه قرضه با 

شود مادام که این تعویض بعمل نیامده است تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق  جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می سهامی که -۶۸ ماده
 .قابل تأمین و توقیف نخواهد بود  قرضه

ای که اجازه انتشار اوراق  العاده شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق به سهامرضه ممکن است قابل تبدیل اوراق ق -۶۹ ماده
شرکت تبدیل کنند تعیین و  به سهامشرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را  دهد می قرضه را

 .مدیره خواهد داد را به هیئت اجازه افزایش سرمایه 

در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ  مادههیئت مدیره شرکت بر اساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان  ۶۹ مادهدر مورد  -۷۰ ماده
شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در  به سهامایکه جهت تبدیل  نشده اوراق قرضه بازپرداخت

اند سهم خواهد  تسلیم کرده به شرکتسهام جدید صادر و بدارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که   ها شرکتع ثبت مرج
 .داد

در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت اتخاذ  -۷۱ ماده
 .سهم نیز باید رعایت شوده در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل ب ۶۴و  ۶۳د و همچنین مواد نمای  تصمیم

 مجامع عمویم -۵ بخش
شود. مقررات مربوط بحضور عده الزم برای تشکیل مجمع  مجمع عمومی شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می -۷۲ ماده

قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده  موجب بهنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که و آراء الزم جهت اتخاذ تصمیمات در اساس عمومی 
 .باشد

 :مجامع عمومی بترتیب عبارتند از -۷۳ ماده

 .مجمع عمومی مؤسس -۱
 مجمع عمومی عادی -۲
 .العاده مجمع عمومی فوق -۳

 :وظایف مجمع عمومی مؤسس بقرار زیر است -۷۴ ماده
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 .نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ الزم ین و تصویب آن و همچنین احراز پذیرهرسیدگی بگزارش مؤسس – ۱
 .تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصالح آن – ۲
 .انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت – ۳
تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که هر گونه دعوت و اطالعیه بعدی برای سهامداران  – ۴

 .شد  خواهد

گهی دعوت مجمع تعیین شده است  –تبصره  گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آ
 .باشد مادهنویسان سهام آ مراجعه پذیره  برای

نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است. اگر  های از پذیر  در مجمع عمومی مؤسس حضور عده -۷۵ ماده
مشروط بر اینکه الاقل  شوند میدعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت   در اولین

گهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیج بیست روز قبل از نویسی  ه آن در روزنامه کثیراالنتشاری که در اعالمیه پذیرهانعقاد آن مجمع آ
مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان الاقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند. در هر   معین شده است منتشر گردد.

در مجمع عمومی یک سوم اکثریت الزم  که تیصور به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود. در   یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید
 .میدارند حاضر نشد مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعالم 

 .نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک رأی خواهد بود در مجمع عمومی مؤسس کلیه مؤسسین و پذیره –تبصره 

ؤسسین باید قبل از اقدام بدعوت مجمع عمومی مؤسس نظر هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند م -۷۶ ماده
های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع  کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده کتبی 

ضمیمه گزارش مزبور به مجمع ه آن بموسسین برای خود مزایائی مطالبه کرده باشند باید توجیه  که صورتیبگذارند. در   عمومی موسس
 .موسس تقدیم شود

 .های غیر نقد و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی موسس مطرح گردد گزارش مربوط بارزیابی آورده -۷۷ ماده

اند یا مزایای  غیر نقدی که تعهد کرده اند در موقعیکه تقویم آورده دارندگان آورده غیر نقد و کسانیکه مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده
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  ها موضوع  آن

 .منظور نخواهد شد

 .سمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کندهای غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس ر  آورده تواند میمجمع عمومی ن -۷۸ ماده

تجاوز نخواهد  ماه یکهرگاه آورده غیر نقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع بفاصله مدتی که از  -۷۹ ماده
تعهد غیر نقد خود  توانند میایل ها قبول نشده است در صورت تم تشکیل خواهد شد.و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آن کرد 

با انصراف از آن مزایا در  توانند میها تصویب نشده  تبدیل و مبالغ الزم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آن  را بتعهد نقد
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خود  به سهامها نسبت  ند تعهد آنکنندگان مزایا بنظر مجمع تسلیم نشو صاحبان آورده غیر نقد و مطالبه که صورتی شرکت باقی بمانند. در
 .ها سهام شرکت را تعهد و مبالغ الزم را تأدیه کنند بجای آن توانند مینویسان  پذیره   و سایر گردد میباطل شده محسوب 

ه های غیر نقد و مزایای مطالبه شد رسیدگی بوضع آورده منظور بهقبل  مادهدر جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق  -۸۰ ماده
گهی دعوت این جلسه باید  باید بیش از نصف پذیره گردد می تشکیل نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند. در آ

 .دستور جلسه دوم قید گردد نتیجه جلسه قبل و

کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام  هدر جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالب که صورتیدر  -۸۱ ماده
ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده  به ایننویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و  طرف سایر پذیره   ها از آن

این قانون را صادر  ۱۹ مادهمذکور در اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهینامه  ها شرکتثبت  به مرجعتشکیل آن مجمع مراتب را   روز از تاریخ
 .کند

این  ۷۶ مادهی سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ها شرکتدر  -۸۲ ماده
 .های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود ضروری است و نمیتوان آورده قانون 

غییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد منحصرًا در صالحیت مجمع عمومی هر گونه ت -۸۳ ماده
 .باشد می العاده فوق

حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب  سهامی کهالعاده دارندگان بیش از نصف  در مجمع عمومی فوق -۸۴ ماده
برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم حاصل نشد مجمع   مذکور

 .در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد آن کهخواهد نمود بشرط 

 .د بودالعاده همواره باکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواه تصمیمات مجمع عمومی فوق -۸۵ ماده

العاده است  نسبت بکلیه امور شرکت بجز آنچه که در صالحیت مجمع عمومی موسس و فوق تواند میمجمع عمومی عادی  -۸۶ ماده
 .بگیرد  تصمیم

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقاًل بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد  – ۸۷ ماده
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  نصاب مذکور

 .در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد آن کهتصمیم خواهد نمود. بشرط 

جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در  عالوه یک آراء حاضر در در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره باکثریت نصف به -۸۸ ماده
 .انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود مورد 
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شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با  در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می
آراء خود را بیک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند. اساسنامه  تواند میمذکور خواهد بود. رأی دهنده  حاصل ضرب

 .این ترتیب را مقرر دارد خالف  تواند میشرکت ن

بینی شده است برای رسیدگی بترازنامه و حساب سود و  مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در اساسنامه پیش -۸۹ ماده
گزارش مدیران و ه ی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی بیل مالی قبل و صورت داراسا زیان

 .بازرسان و سایر امور مربوط بحسابهای سال مالی تشکیل شود بازرس یا 

ازنامه و حساب سود و زیان سال مالی تر ه بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت ب –تبصره 
 .نخواهد بود معتبر

خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده  جایزتقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی  -۹۰ ماده
 .از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است  درصد

ومی عادی ساالنه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأسًا اقدام چنانچه هیئت مدیره مجمع عم -۹۱ ماده
 .مجمع مزبور بنمایند بدعوت

العاده دعوت  در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق توانند میهیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت  – ۹۲ ماده
گهی دعوت قید شود صورت دستور جلسه این نمایند. در  .مجمع باید در آ

در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی از سهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع  -۹۳ ماده
خاص  تصمیم جلسه آن کهدارندگان اینگونه سهام در جلسۀ خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای  آن کهنخواهد بود مگر بعد از  قطعی 

باید دارندگان الاقل نصف اینگونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت  مذکور معتبر باشد 
 .سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره باکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود دوم حضور دارندگان اقاًل یک

 .بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید تواند میتابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی ن تواند میعمومی ن هیچ مجمع -۹۴ ماده

سهامدارانی که اقاًل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از  -۹۵ ماده
باید حداکثر تا بیست روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند در غیر مدیره خواستار شوند و هیئت مدیره  هیئت

دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود که با  توانند میکنندگان  درخواست  صورت این
ثر تا ده روز دعوت نمایند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیمًا بدعوت مقرره مجمع مورد تقاضا را حداک رعایت تشریفات 

گهی دعوت بعدم اجابت درخواست خود توسط هیئت  آن که مجمع اقدام کنند بشرط  کلیه تشریفات راجع بدعوت مجمع را رعایت نموده و در آ
 .نمایند مدیره و بازرسان تصریح 
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رئیسه مجمع از بین  دستور مجمع منحصرًا موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هیئت ۹۵ مادهدر مورد  -۹۶ ماده
 .انتخاب خواهد شد صاحبان سهام

گهی در روزنامه کثیراالنتشاری که  -۹۷ ماده در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آ
گهی بعمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیراالنتشاری را که هر گونه دعوت  گردد میآن نشر  در به شرکتهای مربوط  آ

سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه  و اطالعیه بعدی برای
 .قباًل تعیین شده منتشر گردد به شرکتهای مربوط  ها و اطالعیه صمیمی جهت نشر دعوتنامهت  کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنین

گهی و تشریفات دعوت الزامی نیست –تبصره   .در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آ

 .ر چهل روز خواهد بودفاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکث -۹۸ ماده

قبل از تشکیل مجمع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بحضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت  -۹۹ ماده
 .متعلق بخود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند  سهم

ریافت کرده باشند. از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن فقط سهامدارانی حق ورود بمجمع را دارند که ورقه ورودی د
 .آنان خواهد رسید امضاء بهکامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین قید و  هویت 

گهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل م -۱۰۰ ماده جمع با قید ساعت و نشانی در آ
 .باید قید شود کامل 

ترتیب دیگری  که صورتیشود. در  ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می رئیسه مجامع عمومی توسط هیئت -۱۰۱ ماده
عزل بعضی از مدیران یا کلیه  بینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا اساسنامه پیش در
صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه باکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.  دستور جلسه مجمع باشد که در این ها جزو آن

 .سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد ناظران از بین صاحبان

مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی  حضور وکیل یا قائمدر کلیه مجامع عمومی  -۱۰۲ ماده
 .ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی بمنزله حضور خود صاحب سهم است به شرط 

 .در جلسه است در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آراء در مجامع عمومی ذکر شده است مراد اکثریت آراء حاضرین -۱۰۳ ماده

هرگاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیئت رئیسه مجمع با تصویب  -۱۰۴ ماده
گهی مجدد  تواند می مجمع اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج بدعوت و آ

 .جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت یست و درن
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هیئت رئیسه مجمع  امضاء بهشود که  ای توسط منشی ترتیب داده می از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه -۱۰۵ ماده
 .نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد رسیده و یک

میمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به تص که مواردیدر  -۱۰۶ ماده
 :ارسال گردد ها شرکت  مرجع

 .انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان – ۱
 .تصویب ترازنامه – ۲
 .کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه – ۳
 .انحالل شرکت و نحوه تصفیه آن – ۴

 هیئت مدیره -۶بخش 
اداره خواهد  باشند میای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کاًل یا بعضًا قابل عزل  هیئت مدیره وسیله بهشرکت سهامی  -۱۰۷ ماده

 .ی سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشدها شرکتاعضای هیئت مدیره در   شد. عده

 .شوند میمؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب  مدیران شرکت توسط مجمع عمومی -۱۰۸ ماده

 .شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می -۱۰۹ ماده

 .انتخاب مجدد مدیران بالمانع است

های مدنی شخص تاشخاص حقوقی را میتوان بمدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولی -۱۱۰ ماده
 .عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را بنمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید حقیقی

عضو هیئت مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که  جزاییای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیتهای مدنی و  چنین نماینده
 .ن نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشتاو را بنمایندگی تعیی

معرفی نماید  به شرکتدر همان موقع جانشین او را کتبًا  آن کهشرط هنماینده خود را عزل کند ب تواند میشخص حقوقی عضو هیئت مدیره 
 .شود محسوب می  وگرنه غایب

 :مدیریت شرکت انتخاب شونده ب توانند میاشخاص ذیل ن -۱۱۱ ماده

 .ها صادر شده است که حکم ورشکستگی آن ن و کسانیمحجوری – ۱
حکم قطعی از حقوق اجتماعی کاًل یا بعضًا محروم شده باشند در  موجب بههای ذیل  کسانیکه بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه – ۲

 :محرومیت مدت
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 –ر امانت یا کالهبرداری شناخته شده استقانون در حکم خیانت د موجب بههائی که  جنحه –کالهبرداری  –خیانت در امانت  –سرقت 
 تصرف غیر قانونی در اموال عمومی –تدلیس  –اختالس

انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد  مادهدادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخالف مفاد این  –تبصره 
 .طعی خواهد بودگردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور ق این ماده

بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیئت مدیره از حداقل مقرر در این  که صورتیدر  -۱۱۲ ماده
در  بترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنآن را خواهند گرفت و و االالبدل بترتیب مقرر در اساسنامه  کمتر شود اعضاء علی قانون

البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد مدیران  البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی علی عضو که صورتی
 .عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند باقیمانده باید بالفاصله مجمع

حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بالمتصدی هرگاه هیئت مدیره  ۱۱۲ مادهدر مورد  -۱۱۳ ماده
خودداری کند هر ذینفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که بدعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با  مانده

 .باشند میالزم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف بانجام چنین درخواستی  رعایت تشریفات

 موجب بهمدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که  -۱۱۴ ماده
جهت دادن رأی در مجامع عمومی الزم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات  اساسنامه
شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود  نفردًا یا مشترکًا برمدیران م

 .وثیقه باقی خواهد ماند عنوان بهسهام مذکور در صندوق شرکت  در شرکت را دریافت نداشته باشد 

وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد  عنوان بهداد سهام الزم مدیری هنگام انتخاب مالک تع که صورتیدر  -۱۱۵ ماده
وثیقه را تهیه و بصندوق  عنوان بهتعداد سهام الزم  ماه یکوثیقه مدیر باید ظرف مدت  عنوان بهو یا افزایش یافتن تعداد سهام الزم  وثیقه 

 .وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد  شرکت بسپارد

و پس  باشد میصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت بمنزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی ت -۱۱۶ ماده
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  از

 .دیران خود بخود از قید وثیقه آزاد خواهد شدمورد وثیقه اینگونه م  است سهام

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند  -۱۱۷ ماده
 .عمومی عادی گزارش دهند بمجمع

ها در صالحیت خاص مجامع عمومی است  و اقدام درباره آنمقررات این قانون اخذ تصمیم  موجب بهجز درباره موضوعاتی که  -۱۱۸ ماده
ها در حدود موضوع  تصمیمات و اقدامات آن آن کهمشروط بر  باشند میشرکت دارای کلیه اختیارات الزم برای اداره امور شرکت  مدیران
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ز لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان تصمیمات مجامع عمومی فقط ا موجب بهکردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا  شرکت باشد. محدود
 .یکن است لم اشخاص ثالث باطل و کان سهام معتبر بوده و در مقابل

هیئت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیئت یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیئت  -۱۱۹ ماده
ها در هیئت مدیره نخواهد بود. هیئت  ب رئیس هیئت مدیره بیش از مدت عضویت آننماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نای تعیین می مدیره

یکن  لم مقرر شود کان مادههای مذکور عزل کند. هر ترتیبی خالف این  رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت تواند می مدیره در هر موقع
 .خواهد بود

نماینده شخص حقوقی عضو هیئت مدیره معرفی شده باشد در حکم  عنوان بهکه  شخص حقیقی مادهاز نظر اجرای مفاد این  – ۱تبصره 
 .هیئت مدیره تلقی خواهد شد عضو

 .هرگاه رئیس هیئت مدیره موقتًا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رئیس هیئت مدیره انجام خواهد داد – ۲تبصره 

و اداره جلسات هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که  رئیس هیئت مدیره عالوه بر دعوت -۱۲۰ ماده
 .دعوت نماید باشد میها  مدیره مکلف بدعوت آن هیئت

اکثریت آراء حاضرین ه برای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضور بیش از نصف اعضاء هیئت مدیره الزم است. تصمیمات باید ب -۱۲۱ ماده
 .در اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر شده باشد آن کهر گردد مگ اتخاذ 

ای از مدیران که اقاًل یک سوم  ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد. ولی در هر حال عده -۱۲۲ ماده
مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذکر از تاریخ تشکیل آخرین جلسه هیئت  که صورتیدر  توانند میهیئت مدیره را تشکیل دهند  اعضاء 

 .مدیره را دعوت نمایند دستور جلسه هیئت

اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد.  امضاء بهای تنظیم و الاقل  برای هر یک از جلسات هیئت مدیره باید صورتجلسه -۱۲۳ ماده
ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذ در جلسه  و خالصه باشند میصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا غایب  در

. هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او باید در صورت گردد میدر آن ذکر   با قید تاریخ
 .جلسه قید شود

الزحمه او  مل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حقهیئت مدیره باید اقاًل یک نفر شخص حقیقی را بمدیریت عا -۱۲۴ ماده
مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.  که صورتیتعیین کند در  را

 .تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومیدر عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با  تواند میشرکت ن مدیر عامل 

 .مدیر عامل را عزل نماید تواند میهیئت مدیره در هر موقع  –تبصره 

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت  -۱۲۵ ماده
 .امضاء دارد حق
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در عین حال  تواند میبمدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچکس ن توانند مین ۱۱۱ مادهر اشخاص مذکور د -۱۲۶ ماده
انتخاب شده است در مقابل  مادهعامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخالف مفاد این  مدیریت

 .مدیریت عامل شامل حال او خواهد شدهای سمت  اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت صاحبان سهام و

مذکور گردد دادگاه شهرستان بتقاضای  مادهبمدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول  ۱۲۶ مادههرکس برخالف  -۱۲۷ ماده
 .ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود هر

اعالم و  ها شرکتای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت  دیر عامل باید با ارسال نسخهنام و مشخصات و حدود اختیارات م -۱۲۸ ماده
گهی شود پس  .از ثبت در روزنامه رسمی آ

که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت  هایی شرکتاعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و  -۱۲۹ ماده
شود  بدون اجازه هیئت مدیره در معامالتیکه با شرکت یا بحساب شرکت می توانند میها باشند ن مدیر عامل آنعضو هیئت مدیره یا  شریک یا

ای  غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله بطور مستقیم یا
ع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است بالفاصله مطل  که اجازه آن داده شده

ای بهمان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل  معامله نظر خود را درباره چنین معامله ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات
 .عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت بمعامله مذکور حق رأی نخواهد داشت مجمع عمومی ذینفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در

توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر  آن کهدر هر حال ولو  ۱۲۹ مادهمعامالت مذکور در  -۱۳۰ ماده
خسارتی وارد آمده باشد جبران  به شرکتام معامله بر اثر انج که صورتیتدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در  در موارد 

ها متضامنًا مسئول  اند که همگی آن هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده خسارت بر عهده 
 .باشند می  به شرکتجبران خسارت وارده 

این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی  ۱۲۹ مادهمعامالت مذکور در  که صورتیدر  -۱۳۱ ماده
معامله  که صورتیتا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در  تواند میها را تصویب نکند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شرکت  آن شرکت

ن معامله را از دادگاه صالحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطال مخفیانه انجام گرفته 
در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم بدرخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان  مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع

هت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر مشعر بر عدم رعایت تشریفات الزم ج سهام است که پس از استماع گزارش بازرس
بدعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل  مادهداشت. مجمع عمومی مذکور در این   عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد

 .خواهد شد

  هیچگونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند ومدیر عامل شرکت و اعضاء هیئت مدیره باستثناء اشخاص حقوقی حق ندارند  -۱۳۲ ماده
ی مالی و اعتباری ها شرکتو  ها بانکخود باطل است. در مورد  خودی بهدیون آنان را تضمین یا تعهد کند. اینگونه عملیات  تواند میشرکت ن

 مادهاهد بود. ممنوعیت مذکور در این تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خو  آن کهبشرط  مادهمذکور در این  معامالت
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و همچنین شامل همسر و پدر  کنند میبنمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت   شامل اشخاصی نیز که
 .باشد می مادهاوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این   و مادر و اجداد و اوالد و اوالد

معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر  توانند مییر عامل نمدیران و مد -۱۳۳ ماده
اعم  مادهتخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود، منظور از ضرر در این  مادهمقررات این  مدیری که از

 .تفویت منفعت  است از ورود خسارت یا

با توجه بساعات حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره در جلسات هیئت  تواند میمجمع عمومی عادی صاحبان سهام  -۱۳۴ ماده
ها در جلسات تصویب کند مجمع عمومی این مبلغ را با توجه بتعداد ساعات و  ها بطور مقطوع بابت حق حضور آن پرداخت مبلغی را بآن مزبور 

بینی شده  در اساسنامه پیش که صورتیدر جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد. همچنین در هر عضو هیئت مدیره   اوقاتی که
پاداش باعضاء هیئت مدیره تخصیص داده  عنوان بهتصویب کند که نسبت معینی از سود خالص ساالنه شرکت  تواند می باشد مجمع عمومی 

بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود بطور مستمر یا غیر  پیش مادهدر این مدیره حق ندارند بجز آنچه  شود اعضاء غیرموظف هیئت
 .الزحمه وجهی از شرکت دریافت کنند حق مستمر بابت حقوق یا پاداش یا

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان بعذر عدم اجرای  -۱۳۵ ماده
 .ها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست مربوط بطرز انتخاب آن ت تشریفا

در صورت انقضاء مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن  -۱۳۶ ماده
دعوت مجمع  ها شرکتاز مرجع ثبت  تواند میینفع هرگاه مراجع موظف بدعوت مجمع عمومی بوظیفه خود عمل نکنند هر ذ خواهند بود.

 .انتخاب مدیران تقاضا نماید عمومی عادی را برای

 .و قروض شرکت را تنظیم کرده ببازرسان بدهد داراییماه یکبار خالصه صورت  هیئت مدیره باید الاقل هر شش -۱۳۷ ماده

بینی شده است مجمع عمومی  ف مهلتی که در اساسنامه پیشهیئت مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظر  -۱۳۸ ماده
 .برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید ساالنه را 

ز ترازنامه ها مراجعه کرده و ا از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی در مرکز شرکت بصورت حساب تواند میهر صاحب سهم  -۱۳۹ ماده
 .حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد و

اندوخته قانونی موضوع نماید. همین که اندوخته  عنوان بههیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را  -۱۴۰ ماده
سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور  که صورتیست و در بیک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری ا قانونی 

 .اندوخته قانونی بیک دهم سرمایه بالغ گردد که وقتیتا  ادامه خواهد یافت 
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های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بالفاصله مجمع عمومی  اگر بر اثر زیآن -۱۴۱ ماده
انحالل ه بان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی بصاح العاده  فوق

 .سرمایه موجود کاهش دهد به مبلغاین قانون سرمایه شرکت را  ۶ مادهجلسه و با رعایت مقررات  شرکت ندهد باید در همان

شود نتواند مطابق  العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می بدعوت مجمع عمومی فوق مادههیئت مدیره برخالف این  که صورتیدر 
 .دار درخواست کند انحالل شرکت را از دادگاه صالحیت تواند میقانونی منعقد گردد هر ذینفع  مقررات

نونی یا اساسنامه شرکت و یا مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت بتخلف از مقررات قا -۱۴۲ ماده
و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین  باشند میمجمع عمومی بر حسب مورد منفردًا یا مشترکًا مسئول  مصوبات

 .خواهد نمود

افی نیست دادگاه شرکت برای تأدیه دیون آن ک داراییشرکت ورشکسته شود یا پس از انحالل معلوم شود که  که صورتیدر  -۱۴۳ ماده
از  نحوی بهشرکت  داراییبتقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن  تواند می صالحیتدار

 .حکوم نمایدشرکت ممکن نیست م داراییاو بوده است منفردًا یا متضامنًا بتأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از   انحاء معلول تخلفات

 بازرسان -۷بخش 
خود عمل کنند. انتخاب  وظایفتا بر طبق این قانون ب کند میمجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس انتخاب  -۱۴۴ ماده

 .بازرس یا بازرسان بالمانع است مجدد

 .ها را نیز انتخاب نماید ن آنجانشی آن کهبازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط  تواند میمجمع عمومی عادی در هر موقع 

ایفا کنند  توانند میی سهامی عام اشخاصی ها شرکترا در  ها شرکتبازرسی  وظایف کند میهائی که وزارت اقتصاد اعالم  در حوزه –تبصره 
ی سهامی عام ها شرکتدرج شده باشد. شرایط تنظیم فهرست و احراز صالحیت بازرسی در  ها شرکتها در فهرست رسمی بازرسان  آن که نام

که به پیشنهاد وزارت اقتصاد  باشد میای  اشخاص صالحیتدار در فهرست مذکور و مقررات و تشکیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامه  و درج نام
 .کمیسیونهای اقتصاد مجلسین قابل اجرا خواهد بود و تصویب 

ر مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ی سهامی عام دها شرکتانتخاب اولین بازرس یا بازرسان  -۱۴۵ ماده
 .این قانون بعمل خواهد آمد ۲۰ مادهسهامی خاص طبق  یها شرکت

البدل نیز انتخاب کند تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفاء یا سلب شرایط یا  مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی – ۱۴۶ ماده
 .بازرسی دعوت شوند وظایفیا بازرسان اصلی جهت انجام  قبول سمت توسط بازرس عدم

 :بسمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند توانند میاشخاص زیر ن -۱۴۷ ماده
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 .قانون این ۱۱۱ مادهاشخاص مذکور در  – ۱
 .مدیران و مدیر عامل شرکت – ۲
 .ماقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دو – ۳
 .داردموظفًا حقوق دریافت می ۲هرکس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند  – ۴

برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت  این قانونی که در سایر مواد وظایفبازرس یا بازرسان عالوه بر  -۱۴۸ ماده
و همچنین  کنند میای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه  رازنامهو صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ت  دارایی

اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که  مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته درباره صحت
بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران  حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است حقوق صاحبان سهام در

گاه سازند اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار  .صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آ

به رک و اطالعات مربوط در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدا توانند میبازرس یا بازرسان  -۱۴۹ ماده
ی که بر عهده دارند از نظر وظایفمسئولیت خود در انجام ه ب توانند میمطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان  را شرکت

مانند  کند میس تعیین بازر  که مواردیمعرفی کرده باشند. این کارشناسان در  به شرکتها را قباًل  آن آن کهبشرط  کارشناسان استفاده کنند 
 .رسیدگی را خواهند داشت خود بازرس حق هر گونه تحقیق و

گزارش جامعی راجع بوضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم  این قانون ۱۴۸ مادهبازرس یا بازرسان موظفند با توجه ب -۱۵۰ ماده
 .باشد مادهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آگزارش بازرسان باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جه کنند.

بتنهائی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید  تواند میشرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک  که صورتیدر  –تبصره 
 .رش قید خواهد شدواحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان موارد اختالف با ذکر دلیل در گزا گزارش 

بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری که در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند باولین مجمع  -۱۵۱ ماده
و نیز قضائی صالحیتدار اعالم نموده  به مرجعضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید  که صورتیاطالع دهند و در  عمومی

 .مجمع عمومی گزارش دهند  اولینه جریان را ب

این قانون  ۱۴۷ مادهمجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که برخالف  که صورتیدر  -۱۵۲ ماده
این تصویب به هیچوجه اثر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد  داراییاند صورت  بازرس تعیین شده عنوان به

 .درجه اعتبار ساقط خواهد بود قانونی نداشته از

مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان بعللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن  که صورتیدر  -۱۵۳ ماده
رسان را بتعداد مقرر در اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد تا امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان بتقاضای هر ذینفع بازرس یا باز  گزارش

 .مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در اینمورد غیر قابل شکایت است وسیله بهتا انتخاب بازرس   وظایف مربوطه را
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طبق قواعد  شوند میجام وظایف خود مرتکب بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در ان -۱۵۴ ماده
 .مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود به مسئولیتمربوط  عمومی 

 .الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است تعیین حق -۱۵۵ ماده 

 .یر مستقیم ذینفع شودبطور مستقیم یا غ گیرد میدر معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام  تواند میبازرس ن -۱۵۶ ماده

 تغیریات در سرمایه شرکت -۸بخش 
 .بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق باالسرمایه شرکت را می -۱۵۷ ماده

 :پذیر است تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید بیکی از طرق زیر امکان -۱۵۸ ماده

 .بنقدپرداخت مبلغ اسمی سهم  – ۱
 .جدید به سهامتبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت  – ۲
 .سرمایه شرکته انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید ب – ۳
 .به سهامتبدیل اوراق قرضه  – ۴

 .نیز مجاز استغیر نقد ه فقط در شرکت سهامی خاص تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید ب – ۱تبصره 

 .انتقال اندوخته قانونی بسرمایه ممنوع است – ۲تبصره 

برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد  که صورتیافزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود در  -۱۵۹ ماده
 .کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند آن کهبود مگر 

اضافه ارزش سهم  عنوان بهسهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینکه مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی سهم  تواند میشرکت  -۱۶۰ ماده
عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را باندوخته منتقل سازد یا نقدًا بین صاحبان سهام  تواند میخریداران دریافت کند. شرکت  از

 .سهام جدید بصاحبان سهام سابق بدهد تقسیم کند یا در ازاء آن سابق 

العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت  مجمع عمومی فوق -۱۶۱ ماده
 .کند میتصمیم   اتخاذ

ایط مربوط به فروش سهام جدید و تأدیه قیمت آن شر  کند میالعاده که در مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم  مجمع عمومی فوق – ۱تبصره  
 .یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد  را تعیین
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پیشنهاد هیئت مدیره راجع بافزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از  – ۲تبصره 
موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از  گر تا آنسال مالی در جریان و ا  بدو

 .قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد  ابتدای سال مالی

د که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه به هیئت مدیره اجازه ده تواند میالعاده  مجمع عمومی فوق -۱۶۲ ماده
 .میزان مبلغ معینی بیکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد شرکت را تا

مراتب را ضمن  ماه یکهیئت مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف  -۱۶۳ ماده
اعالم کند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم  ها شرکتثبت  به مرجعر قسمت مربوط بمقدار سرمایه ثبت شده شرکت اساسنامه د اصالح

گهی شود  .آ

 .متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد تواند میاساسنامه شرکت ن -۱۶۴ ماده

 .سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بودمادام که سرمایه قبلی شرکت تمامًا تأدیه نشده است افزایش  -۱۶۵ ماده

در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است  -۱۶۶ ماده
لت از روزی که برای حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مه توانند میآن سهامداران  مهلتی که طی 

 .شود می شروع  گردد مینویسی تعیین  پذیره

یا اجازه آن را به هیئت مدیره  کند میالعاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب  مجمع عمومی فوق -۱۶۷ ماده
چنین تصمیمی پس از  آن کهآنان سلب کند بشرط نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از  تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره حق دهد می

 .مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود قرائت گزارش هیئت

باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص  مادهگزارش هیئت مدیره مذکور در این  –تبصره 
ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در  صی که سهام جدید برای تخصیص بآناشخا  یا

 .است باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تأیید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است نظر گرفته شده

نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام بنفع بعضی دیگر انجام  چنانچه سلب حق تقدم در پذیره ۱۶۷ مادهدر مورد  -۱۶۸ ماده
ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر  سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بآن  گیرد می

سه و اکثریت الزم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی احتساب حد نصاب رسمیت جل سهامداران شرکت کنند. در
 .در نظر گرفته شده است بحساب نخواهد آمد ها که سهام جدید برای تخصیص به آن

 ی سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشرها شرکتدر  -۱۶۹ ماده
گهی در گهی آ گهی باید اطالعات  گردد میدر آن نشر  به شرکتهای مربوط  روزنامه کثیراالنتشاری که آ یاطالع صاحبان سهام برسد در این آ

سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت  افزایش به مبلغمربوط 
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برای سهام جدید شرایط خاصی در  که صورتینویسی و نحوه پرداخت ذکر شود. در  را دارد و مهلت پذیره ها دم در خرید آنسهام خود حق تق
گهی قید خواهد شد نظر گرفته شده باشد چگونگی این شرایط در  .آ

گهی به نحو مذکور در ی سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم راجع بافزایش سرمایه از طریق انتشار سهام ها شرکتدر  -۱۷۰ ماده جدید باید آ
نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف  منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی ۱۶۹ماده

گهی قید شده است مراجعه   مهلت معین که کنند. برای صاحبان نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آ
 .خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد های حق سهام بانام گواهینامه

 :فوق باید مشتمل بر نکات زیر باشد مادهگواهینامه حق خرید سهم مذکور در  -۱۷۱ ماده
 .نام و شماره ثبت و مرکز اصلی شرکت – ۱
 .مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت – ۲
 .تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن – ۳
 .ای که وجوه الزم باید در آن پرداخته شود نام بانک و مشخصات حساب سپرده – ۴
 .نامه استفاده کنداز حق خرید مندرج در گواهی تواند میمهلتی که طی آن دارنده گواهینامه  – ۵
 .نویسی مقرر شده باشد هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره – ۶

 .برسد امضاء بهگواهینامه حق خرید سهم باید بهمان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام شرکت مقرر است  –تبصره 

باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف  نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده حق تقدم در پذیره که صورتیدر  -۱۷۲ ماده
 .مقرر استفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضه و بمتقاضیان فروخته خواهد شد مهلت 

نویسی سهام  نویسی عمومی ابتدا طرح اعالمیه پذیره ی سهامی عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیرهها شرکت -۱۷۳ ماده
 .تسلیم و رسید دریافت کنند ها شرکتثبت  به مرجعدید را ج

 :دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد امضای بهباید  ۱۷۳ مادهنویسی مذکور در  طرح اعالمیه پذیره -۱۷۴ ماده
 .نام و شماره ثبت شرکت – ۱
 .موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن – ۲
 .شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن که صورتیو در مرکز اصلی شرکت  – ۳
 .شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن که صورتیدر  – ۴
 .مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه – ۵
 .اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن – ۶
 .عامل شرکت هویت کامل اعضاء هیئت مدیره و مدیر – ۷
 .شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی – ۸
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 .بعد از تصفیه داراییمقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم  – ۹
 .مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل بسهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه بسهم – ۱۰
 .ای که شرکت منتشر کرده است و تضمینات مربوط بآن مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه – ۱۱
 .مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است – ۱۲
 .مبلغ افزایش سرمایه – ۱۳
 .اند دم خود تعهد کردهتعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تق – ۱۴
 .نویسی تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره – ۱۵
 .مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم – ۱۶
 .نویسی باید تعهد شود حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره – ۱۷
 .آن پرداخته شود ای که وجوه الزم باید در نام بانک و مشخصات حساب سپرده – ۱۸
گهی ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاریکه اطالعیه – ۱۹  .شود های شرکت در آن نشر می ها و آ

نویسی  مجمع عمومی رسیده است باید به ضمیمه طرح اعالمیه پذیره به تصویبآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که  -۱۷۵ ماده
ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نکرده باشد این نکته  آن موقعشرکت تا  که صورتیدد و در تسلیم گر  ها شرکتثبت  به مرجعجدید  سهام

 .نویسی قید شود اعالمیه پذیره باید در طرح

ها با مقررات قانونی اجازه  نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن پس از وصول طرح اعالمیه پذیره ها شرکتمرجع ثبت  -۱۷۶ ماده
 .نویسی سهام جدید را صادر خواهد نمود میه پذیرهاعال انتشار

گهی اعالمیه پذیره -۱۷۷ ماده اقاًل در دو  گردد میهای شرکت در آن نشر  نویسی سهام جدید باید عالوه بر روزنامه کثیراالنتشاریکه آ
گهی شود و نیز در بانکی که تعهد سهام در نزد آن بعمل میآید در  روزنامه  معرض دید عالقمندان قرار داده شود. در کثیراالنتشار دیگر آ

مجمع عمومی رسیده است در نزد مرجع ثبت  به تصویبقید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که   نویسی باید اعالمیه پذیره
 .است مادهمراجعه عالقمندان آ و در مرکز شرکت برای  ها شرکت

نویسی سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و  میه پذیرهخریداران ظرف مهلتی که در اعال -۱۷۸ ماده
 .سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخته شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد  ورقه تعهد

 :یر باشد بعمل خواهد آمدورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات ز  موجب بهنویسی سهام جدید  پذیره -۱۷۹ ماده
 .نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت – ۱
 .سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه – ۲
 .مبلغ افزایش سرمایه – ۳
 .نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن شماره و تاریخ اجازه انتشار اعالمیه پذیره – ۴
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 .و مبلغ اسمی آنشود  تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می – ۵
 .شود نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می – ۶
 .نویس هویت و نشانی کامل پذیره – ۷

 .این قانون در مورد تعهد خرید سهم جدید نیز حاکم است ۱۵و  ۱۴مقررات مواد  -۱۸۰ ماده

ر صورت تمدید بعد از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره نویسی معین شده است و د پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره -۱۸۱ ماده
ن را تعیین و اعالم و مراتب را جهت ثبت و ااد سهام هر یک از تعهدکنندگو تعدنویسان رسیدگی کرده  به تعهدات پذیره  ماه یک  حداکثر تا

گهی به مرجع ثبت  .اطالع خواهد داد ها شرکت آ

ویسی مقدار سهام خریداری شده بیش از میزان افزایش سرمایه باشد هیئت مدیره مکلف است ضمن ن هر گاه پس از رسیدگی به اوراق پذیره
 .سهام هر خریدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده را ببانک مربوط بدهد تعیین تعداد

به  ها شرکتثبت  به مرجع ۱۷۴ مادهمذکور در  نویسی هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه از تاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیره -۱۸۲ ماده
ای  نویسی بآن تسلیم شده است گواهینامه نویسان سهام جدید مرجع ثبت شرکت که طرح اعالمیه پذیره نرسد بدرخواست هر یک از پذیره ثبت

 اشخاصی کهست ارسال میدارد تا عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و ببانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده ا حاکی از
ایکه برای افزایش  اند ببانک مراجعه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هر گونه هزینه نویسی کرده پذیره سهام جدید را

 .گیرد میتعهد شده باشد بعهده شرکت قرار   سرمایه شرکت پرداخت یا

کافی  ها شرکتسهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت  یها شرکتبرای ثبت افزایش سرمایه  -۱۸۳ ماده
 :بود خواهد

العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیئت مدیره داده است و در صورت  صورت جلسه مجمع عمومی فوق – ۱
 .یب قرار داده استصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصو اخیر

گهی مذکور در  یک نسخه از روزنامه – ۲  .این قانون در آن نشر گردیده است ۱۶۹ مادهای که آ
سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در  که صورتیاظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در  – ۳

 .قید شود  اظهارنامه
به این قانون  ۸۲ مادهقسمتی از افزایش سرمایه بصورت غیر نقد باشد باید تمام قسمت غیر نقد تحویل گردیده و با رعایت  هک صورتیدر  – ۴

نویسان سهام  العاده در اینمورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق مجمع عمومی فوق تصویب
شود الزامی خواهد بود و یک  این قانون در آن قسمت که به آورده غیر نقد مربوط می ۸۱لغایت  ۷۷ات مواد تشکیل شده و رعایت مقرر  جدید

 .ضمیمه شود مادهالعاده باید باظهارنامه مذکور در این  صورت جلسه مجمع عمومی فوق نسخه از

 .ه باشدکلیه هیئت مدیره رسید امضاء بهباید  مادههای مذکور در این  اظهارنامه –تبصره  
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شود باید در حساب سپرده مخصوصی نگاهداری شود. تأمین و توقیف و انتقال  وجوهی که بحساب افزایش سرمایه تأدیه می -۱۸۴ ماده
 .های شرکت ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه شرکت مزبور بحساب  وجوه

م افزایش سرمایه شرکت را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده العاده صاحبان سها مجمع عمومی فوق که صورتیدر  -۱۸۵ ماده
شرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که در نتیجه اینگونه افزایش سرمایه صادر خواهد شد با امضاء ورقه خرید سهم توسط   اشخاص از

 .گیرد مینویسی سهام جدید باشند انجام  پذیره طلبکارانی که مایل به 

 .باید قید شود ۱۷۹ ماده ۸و  ۷و  ۵و  ۳و  ۲و  ۱نکات مندرج در بندهای  ۱۸۵ مادهقه خرید سهم مذکور در در ور  -۱۸۶ ماده

ت کاملی صور  ها شرکتنویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت  پس از انجام پذیره ۱۸۵ مادهدر مورد  -۱۸۷ ماده
شرکت تبدیل شده است بضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه  به سهامنویس را که  پذیره ، بستانکارانمطالبات نقدی حال شده از

العاده و اظهارنامه هیئت مدیره  مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق آنگونه 
 .تسلیم شود ها شرکتثبت  به مرجعی آن دریافت شده است این سهام خریداری شده و بها مشعر بر اینکه کلیه 

کلیه افزایش سرمایه باید نقدًا پرداخت  گیرد میدر موردیکه افزایش سرمایه از طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت  -۱۸۸ ماده
 .ر حسب مورد کاًل پرداخته یا تهاتر شودنویسی ب شود باید هنگام پذیره نیز سهام جدیدی که در قبال افزایش سرمایه صادر می شود و

به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد  تواند میالعاده شرکت  مجمع عمومی فوق ۱۴۱ مادهعالوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در  -۱۸۹ ماده
ای وارد  بان سهام لطمهبر اثر کاهش سرمایه بتساوی حقوق صاح آن کهسرمایه شرکت بطور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر  کاهش 

 .این قانون کمتر نگردد ۵ مادهشرکت از حداقل مقرر در  نشود و سرمایه 

و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای  گیرد میکاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت  –تبصره 
 .گیرد میبصاحب آن انجام سهام بنسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم  اسمی

العاده ببازرس یا  سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق به کاهشپیشنهاد هیأت مدیره راجع  -۱۹۰ ماده
 .شرکت تسلیم گردد  بازرسان

آن ز بدو سال مالی در جریان و اگر تا پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت ا
 .های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد حسابه عمومی نسبت ب مجمع موقع

العاده  ی فوقبازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیأت مدیره را مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عموم -۱۹۱ ماده
 .خواهد نمود و مجمع عمومی پس از استماع گزارش بازرس تصمیم خواهد گرفت تسلیم

ماه در  اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش حداکثر ظرف یک به کاهشهیأت مدیره قبل از اقدام  -۱۹۲ ماده 
گهی روزنامه رسمی  گهی کند گردد میدر آن نشر  به شرکتط های مربو و روزنامه کثیراالنتشاری که آ  .آ
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ها قبل از تاریخ نشر  که منشاء طلب آن در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی -۱۹۳ ماده
گهی مذکور در  آخرین گهی اعتراض خود را  توانند میباشد  ۱۹۲ مادهآ کاهش سرمایه شرکت ه نسبت بظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آ

 .بدادگاه تقدیم کنند

کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض ه بنظر دادگاه اعتراض نسبت ب که صورتیدر  -۱۹۴ ماده
 .صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم بپرداخت آن خواهد داد که بنظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این ای وثیقه

اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از  که صورتیو همچنین در  ۱۹۳ مادهدر مهلت دو ماه مذکور در  -۱۹۵ ماده
 .سرمایه ممنوع است کاهش

ه ب ای برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتب را طی اطالعیه -۱۹۶ ماده
گهی صاحبان سهم برساند. اطالعیه شرکت باید در روزنامه کثیراالنتشاری اطالع کلیه  منتشر  گردد میدر آن نشر  به شرکتهای مربوط  که آ

 .بانام توسط پست سفارشی ارسال گردد شود و برای صاحبان سهام

 :باید مشتمل بر نکات زیر باشد ۱۹۶ مادهاطالعیه مذکور در  -۱۹۷ ماده
 .م و نشانی مرکز اصلی شرکتنا – ۱
 .مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه – ۲
 .یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می – ۳
در آن این بازپرداخت انجام نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که  – ۴

 .گیرد می

 .خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است -۱۹۸ ماده

 انحالل و صتفیه -۹بخش 
 :شود شرکت سهامی در موارد زیر منحل می -۱۹۹ ماده

 .شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد که وقتی – ۱
 .شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آنمدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد که صورتیدر  – ۲
 در صورت ورشکستگی – ۳
 شرکت بدهد به انحاللالعاده صاحبان سهام به هر علتی رأی  در هر موقع که مجمع عمومی فوق – ۴
 در صورت صدور حکم قطعی دادگاه – ۵

 .انحالل شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است -۲۰۰ ماده
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 انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد تواند میدر موارد زیر هر ذینفع  -۲۰۱ ماده

تا یکسال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در  که صورتیدر  – ۱
 .های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد عالیتف  که صورتی

های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده  مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی بحساب که صورتیدر  – ۲
 .تشکیل نشده باشد است

مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر ششماه بالمتصدی سمت تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره و همچنین سمت  که صورتیدر  – ۳
 .باشد مانده

العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شرکت تشکیل نشود و یا  مجمع عمومی فوق که صورتیدر  ۱۹۹ مادهدر مورد بندهای یک و دو  – ۴
 .شرکت ندهد به انحالل رای 

ه بالفاصله بر حسب مورد بمراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صالحیت دادگا ۲۰۱ مادهدر مورد بندهای یک و دو و سه  -۲۰۲ ماده
 .تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمایند دهد میماه تجاوز نکند  دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش  اقدام

 .دهد میشرکت  به انحاللظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حکم  که صورتیدر 

. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط گیرد میتصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام  -۲۰۳ ماده
 .باشد می بورشکستگی 

ترتیب  دهد می به انحاللای که رأی  العاده اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق آن کهامر تصفیه با مدیران شرکت است مگر  -۲۰۴ ماده
 .مقرر داشته باشد  دیگری

خود عمل نکند هر ذینفع حق دارد تعیین  وظایفه به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی ب که صورتیدر  -۲۰۵ ماده
دور مدیر تصفیه را دادگاه ضمن ص گیرد میحکم دادگاه صورت  موجب بهتصفیه را از دادگاه بخواهد در مواردی نیز که انحالل شرکت  مدیر

 .شرکت تعیین خواهد نمود حکم انحالل 

در حال تصفیه ذکر شود و  شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت  انحالل در حال تصفیه محسوب می محض بهشرکت  -۲۰۶ ماده
گهی نام  .قید گردد به شرکتهای مربوط  مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آ

العاده  تصمیم مجمع عمومی فوق موجب به آن کهیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود مگر نشانی مدیر یا مد -۲۰۷ ماده
 .دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد یا حکم 

تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط بتصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف بخاتمه  -۲۰۸ ماده
و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معامالت  باشند میشرکت  دارایین کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم داد

 .الزم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد جدیدی
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نون باید ظرف پنج روز از طرف این قا ۲۰۷ مادهها با رعایت  تصمیم راجع به انحالل و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن -۲۰۹ ماده
ها و  اعالم شود تا پس از ثبت برای اطالع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه  ثبت شرکت به مرجعتصفیه  مدیران
گهی گهی شود در مدت تصفیه منظور از روزنامه کثیراالنتشار روزنامه  گردد میدر آن نشر  به شرکت  های مربوط آ کثیراالنتشاری است که آ

 .عادی قبل از انحالل تعیین شده است توسط آخرین مجمع عمومی

 .انحالل شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعالن نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است -۲۱۰ ماده

شود. مدیران تصفیه باید  ه شرکت شروع میاز تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفی -۲۱۱ ماده
 .دار شوند را تحویل گرفته بالفاصله امر تصفیه شرکت را عهده به شرکتاموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط  کلیه

و ارجاع  مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات الزم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی -۲۱۲ ماده
برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران  توانند میو  باشند میو حق سازش دارا  به داوری 

 .است یکن لم تصفیه باطل و کان

ها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم  اقارب آنه مدیر یا مدیران تصفیه و یا به شرکت در حال تصفیه کال یا بعضًا ب داراییانتقال  -۲۱۳ ماده
 .انجام گیرد باطل خواهد بود مادهاست. هر نقل و انتقالی که برخالف مفاد این   ممنوع

مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان مأموریت مدیران تصفیه امر تصفیه خاتمه نیافته  -۲۱۴ ماده
دیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن بامر تصفیه الزم یا م باشد مدیر

اطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید مدت مأموریت ه اند ب که جهت پایان دادن بامر تصفیه در نظر گرفته میدانند و تدابیری را
 .دخود را خواستار شون

با  ۲۱۴ مادههرگاه مدیر یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید مدت مأموریت آنان با رعایت شرایط مندرج در  -۲۱۵ ماده
 .خواهد بود دادگاه

 .باشند میمدیر یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل  -۲۱۶ ماده

ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت  امر تصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید همه  مادام که -۲۱۷ ماده 
منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان  داراییبینی شده است دعوت کرده صورت  شرایط و تشریفاتیکه در قانون و اساسنامه پیش

 .مجمع عمومی مذکور تسلیم کننده اند ب که تا آن موقع انجام داده اکی از اعمالیگزارشی ح عملیات خود را بضمیمه 

اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای دوره تصفیه یک یا چند ناظر معین شده  موجب به که صورتیدر  -۲۱۸ ماده
 .مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تسلیم کنده عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش خود را به ناظر باید ب باشد 
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تکلیف عمل نکنند  به ایندر مدت تصفیه دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد بعهده مدیران تصفیه است. هرگاه مدیران تصفیه  -۲۱۹ ماده
ینی یا معین نشده باشد دادگاه ب ناظر نیز به تکلیف خود عمل نکند یا ناظر پیش که صورتیمکلف بدعوت مجمع عمومی خواهد بود و در  ناظر

 .هر ذینفع حکم بتشکیل مجمع عمومی خواهد داد به تقاضای

 .صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شرکت از عملیات و حسابها در مدت تصفیه کسب اطالع کنند -۲۲۰ ماده

یط حد نصاب و اکثریت مجامع مانند زمان قبل از انحالل در مدت تصفیه مقررات راجع بدعوت و تشکیل مجامع عمومی و شرا -۲۲۱ ماده
باید در روزنامه کثیراالنتشاری که  کنند میایکه مدیران تصفیه برای صاحبان سهام منتشر  رعایت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعیه باید 

گهی ها و اطالعیه  .منتشر شود گردد میدر آن درج  به شرکتهای مربوط  آ

هرگاه  باشند میاین قانون مدیران تصفیه مکلف بدعوت مجامع عمومی و تسلیم گزارش کارهای خود  موجب بهکه  مواردیدر  -۲۲۲ ماده
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  مجمع

ها و  این قانون را در روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ۲۱۷ مادههای مقرر در  ش خود و صورت حسابتصفیه باید گزار  بگیرد مدیران
گهی  .برای اطالع عموم سهامداران منتشر کنند گردد میآن درج  در به شرکتهای مربوط  آ

شود  م به نسبت سهام تقسیم مینقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سها داراییآن قسمت از  -۲۲۳ ماده
 .حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است موضوع شده باشد آن کهبشرط 

شرکت بدوًا بمصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران  داراییپس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون  -۲۲۴ ماده
اساسنامه ساکت باشد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد  که صورتیو مازاد بترتیب مقرر در اساسنامه شرکت و در  رسید خواهد 

 .شد

شروع تصفیه و  آن کهشرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر  داراییتقسیم  -۲۲۵ ماده
گهی در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ماه یکهر مرتبه بفاصله  بستانکاران قبال سه مرتبه و دعوت به های مربوط  ها و آ
گهی شده و الاقل شش گردد می  در آن درج شرکت گهی گذشته باشد آ  .ماه از تاریخ انتشار اولین آ

 .اند ر خواهد داد که طلب خود را دریافت نکردهمدیران تصفیه را مسئول خسارات بستانکارانی قرا ۲۲۵ مادهتخلف از  -۲۲۶ ماده

اعالم دارند تا به ثبت رسیده و در  ها شرکتثبت  به مرجعپس از ختم تصفیه مراتب را  ماه یکمدیران تصفیه مکلفند ظرف  -۲۲۷ ماده
گهی رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه روزنامه گهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت  گردد میدر آن درج  به شرکتهای مربوط  ها و آ آ
 .ثبت تجارتی حذف گردد و دفتر ها شرکت

ی ایران ها بانکپس از اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از  -۲۲۸ ماده
گهی مذکور در  نکرده صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء تودیع و اند نیز بآن بانک تسلیم و مراتب را طی آ
گهی ختم  مادههمان  باطالع اشخاص ذینفع برسانند تا برای گرفتن طلب خود ببانک مراجعه کنند. پس از انقضاء دهسال از تاریخ انتشار آ
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ز طرف بانک با اطالع دادستان شهرستان محل بخزانه در بانک باقیمانده باشد در حکم مال بالصاحب بوده و ا  تصفیه هر مبلغ از وجوه که
 .دولت منتقل خواهد شد

منظور مدیران  به ایندفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعالم ختم تصفیه محفوظ بماند  -۲۲۹ ماده
تحویل دهند تا  ها شرکتثبت  به مرجعناد و مدارک مذکور را نیز دفاتر و اس ها شرکتثبت  به مرجعمقارن اعالم ختم تصفیه  تصفیه باید 

 .باشد مادهاشخاص ذینفع آ نگهداری و برای مراجعه

مدیر تصفیه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد باید مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت  که صورتیدر  -۲۳۰ ماده
مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند مدیر تصفیه جدیدی را  که صورتینماید. در  استعفای خود و تعیین جانشین دعوت اعالم

هرگاه مدیر تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشد مدیر تصفیه مکلف است که قصد استعفای خود را بدادگاه اعالم کند و  انتخاب کند و نیز
انتخاب  مادهال استعفای مدیر تصفیه تا هنگامی که جانشین او بترتیب مذکور در این دادگاه بخواهد. در هر ح تعیین مدیر تصفیه جدید را از

گهی نشده باشد کان این قانون ۲۰۹ مادهنشده و مراتب طبق   .یکن است لم ثبت و آ

ور یا ورشکسته در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه اگر مدیران تصفیه متعدد باشند و مدیر تصفیه متوفی یا محج -۲۳۱ ماده
مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده باید مجمع عمومی عادی شرکت را جهت انتخاب جانشین  توسط 

مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نشود یا نتواند جانشین مدیر  که صورتییا محجور یا ورشکسته دعوت نمایند و در  مدیر تصفیه متوفی 
مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد  که صورتیورشکسته را انتخاب کند یا در  توفی یا محجور یاتصفیه م

 .مکلفند تعیین جانشین مدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته را از دادگاه بخواهند مدیر یا مدیران تصفیه باقیمانده 

مدیر تصفیه توسط مجمع  که صورتیه یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه در اگر امر تصفیه منحصرًا بعهد 
بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت  ها شرکتاز مرجع ثبت  تواند میشرکت انتخاب شده باشد هر ذینفع  عمومی

مجمع عمومی عادی مزبور تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیر تصفیه را  که صورتیمدیر تصفیه مذکور دعوت نماید و در  تعیین جانشین
تعیین جانشین را از  تواند میمدیر تصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع  که صورتیانتخاب نماید یا در 

 .دادگاه بخواهد

 های شرکتحساب -۱۰ فصل
و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب  داراییرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت هیأت مدیره ش -۲۳۲ ماده

و حساب سود و زیان شرکت را بضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور  عملکرد
 .ریخ مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شوداقال بیست روز قبل از تا باید  مادهدر این 

در تنظیم حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شکل و روشهای ارزیابی که در سال مالی قبل از آن  -۲۳۳ ماده
بی سال قبل از آن مورد نظر باشد باید اسناد مذکور به های ارزیا تغییری در شکل و روش که صورتیرفته است رعایت شود. با وجود این در  بکار
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ها و با توجه بگزارش هیأت مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات  هر دو روش ارزیابی تنظیم گردد تا مجمع عمومی با مالحظه آن هر دو شکل و
 .پیشنهادی تصمیم بگیرد

ها سود قابل  پس از وضع استهالک و اندوخته آن کهم در نظر گرفته شود ولو های الز  در ترازنامه باید استهالک اموال و اندوخته -۲۳۴ ماده
 .باقی نماند یا کافی نباشد تقسیم 

ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه بعلل دیگر باید در استهالکات منظور گردد. برای  داراییپائین آمدن ارزش 
 .های احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد ها و هزینه و زیآن داراییاقالم  احتمالی ارزش سایر جبران کاهش

 .تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود -۲۳۵ ماده

مایه باید حداکثر تا پنج سال های افزایش سر های تأسیس شرکت باید قبل از تقسیم هر گونه سود مستهلک شود. هزینه هزینه -۲۳۶ ماده 
شود به قیمتی  سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می که صورتیها بعمل آمده مستهلک شود. در  که اینگونه هزینه از تاریخی 

 .های افزایش سرمایه را میتوان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود فروخته شده باشد هزینه  بیش از مبلغ اسمی

ها و استهالکات و  سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارتست از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه -۲۳۷ دهما
 .ها ذخیره

 عنوان به ۱۴۰ مادههای وارده در سالهای قبل باید معادل یک بیستم آن بر طبق  از سود خالص شرکت پس از وضع زیآن -۲۳۸ ماده
 .باطل است مادهشود. هر تصمیم برخالف این موضوع  اندوخته قانونی 

های سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی مذکور در  سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیآن -۲۳۹ ماده
 .عالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است های اختیاری به و سایر اندوخته ۲۳۸ماده

های سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین  جمع عمومی پس از تصویب حسابم -۲۴۰ ماده
هائی که شرکت در  تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته تواند میسهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. عالوه بر این مجمع عمومی  صاحبان

تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحًا قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از  صاحبان سهام اختیار دارد بین 
تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت  ها باید برداشت و اندوخته

شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیئت مدیره  می عمومی تعیین سود قابل تقسیم توسط مجمع
هر حال پرداخت سود بصاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به  نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در

 .تقسیم سود انجام پذیرد

نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است ( ۱۳۴) مادهیط مقرر در با رعایت شرا( ۱۳۹۵)اصالحی مصوب  ـ۲۴۱ماده
ی سهامی ها شرکتو در ( %۳درصد )  ی سهامی عام از سهها شرکتوجه نباید در   هیچ  مدیره در نظر گرفته شود، به  جهت پاداش هیأت

برای  تواند میاست، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نسودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت ( %۶درصد ) خاص از شش
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مدیره بیشتر باشد.   سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت هر عضو موظف از معادل یک
 .باشد، باطل و بالاثر است مادهمقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این 

قانون مدیریت (۷۸) مادهمدیره نیستند و تابع حکم مقرر در   در خصوص پاداش هیأت مادهی دولتی، مشمول مقررات این ها رکتش ـ۱تبصره
 .باشند می ۸/۷/۱۳۸۶خدمات کشوری مصوب 

اصالتًا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن  تواند میهیچ فردی ن ـ۲تبصره
مدیره انتخاب شود. متخلف عالوه بر   ی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأتمتعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولت

 .شود استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می

 : متن سابق

داش هیأت مدیره در شرکت که ممکن است جهت پانسبت معینی از سود خالص سال مالی  ۱۳۴ مادهبا رعایت شرایط مقرر در  -۲۴۱ ماده
شود و در ی سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میهاشرکتگرفته شود بهیچوجه نباید در نظر

 .شود تجاوز کندسهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال بصاحبان سهام پرداخت میی هاشرکت

 .باشد باطل و بالاثر است مادهمخالف با مفاد این  مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که

های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را  ی سهامی عام هیأت مدیره مکلف است که بحسابها شرکتدر  -۲۴۲ ماده
یه دفاتر و اسناد و صورت های شرکت گواهی نمایند که کل ضمیمه کند. حسابداران رسمی باید عالوه بر اظهار نظر درباره حساب  نیز

های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیأت مدیره  ها قرار داشته و حساب توضیحات مورد لزوم در اختیار آن های شرکت و حساب
 .دهد میصحیح و روشن نشان   وضع مالی شرکت را بنحو

  ۱۳۴۵وع فصل هفتم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند سال حسابداران موض مادهمنظور از حسابداران رسمی مذکور در این  –تبصره 
قانون شرایط و نحوه انتخاب حسابداران رسمی تغییر کند و یا عنوان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود  موجب به که صورتیو در  باشد می

 .نیز خواهد بود مادهحسابداران مذکور در این  شامل

 جزاییمقررات  -۱۱بخش 
تأدیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو  به حبساشخاص زیر  -۲۴۳ ماده

 :خواهند شد مجازات محکوم
ماید و نویسی منتشر ن نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخالف مقررات این قانون اعالمیه پذیره هرکس که عالمًا و بر خالف واقع پذیره – ۱
 .تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیر نقد تقلب اعمال کند ها شرکتمدارک خالف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت  یا
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 .هرکس در ورقه سهم بانام یا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بیش از آنچه که واقعًا پرداخت شده است قید کند – ۲
اعالم کند بعضًا یا کال خودداری نماید و یا مطالب خالف  ها شرکتثبت  به مرجعمطالبی که طبق مقررات این قانون باید هرکس از اعالم  – ۳

 .مزبور اعالم دارد به مرجع واقع 
 .ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند که صورتیهرکس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در  – ۴
نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد  هرکس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره – ۵

 .صادر کند
 .نام صادر کند نام یا گواهینامه موقت بی هرکس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی – ۶

ی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال یا به هر دو مجازات تأدیب به حبساشخاص زیر  -۲۴۴ ماده
 :خواهند شد محکوم

 .هرکس عالمًا سهام یا گواهینامه موقت سهام بدون ذکر مبلغ اسمی صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد – ۱
 .م مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذاردتما آن کهنام را قبل از  هرکس سهام بی – ۲
 .اقال سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد بفروشد یا به معرض فروش گذارد آن کههرکس سهام بانام را قبل از  – ۳

ا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد شرکت کند ی ۲۴۴ مادههرکس عالمًا در هر یک از عملیات مذکور در  -۲۴۵ ماده
 .شریک یا معاون محکوم خواهد شد بمجازات 

تأدیبی از دو ماه تا ششماه یا به  به حبسرئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم زیر  -۲۴۶ ماده
 :مجازات محکوم خواهند شد نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو  جزای

ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان  که صورتیدر  – ۱
 .العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند مذکور مجمع عمومی فوق مهلت

 .قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند که صورتیدر  – ۲

هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیأت مزبور صریحًا  که صورتیدر  ۲۴۶ مادهدر مورد بند یک  -۲۴۷ ماده
اعالم از طرف سایر اعضاء هیأت مدیره توجه نشود و جرم  به اینعمل شود و  جزاییسئولیت کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب م اعالم 

از عضو هیأت  جزاییعضو هیأت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئولیت  تحقق پیدا کند 
قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به  عضو هیأت مدیره عالوه بر اعالم تکلیف ست کهبه اینمدیره منوط 

جلسات هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه  که صورتینماید. در  هر یک از اعضاء هیأت مدیره اعالم 
 .مدیره کافی است از عضو هیأت جزاییرسمی برای سلب مسئولیت 

نویسی سهام یا اطالعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی  رکس اعالمیه پذیرهه -۲۴۸ ماده
 .مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد مؤسسین یا
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نویسی سهام یا اطالعیه  دار شرکت سهامی بصدور اعالمیه پذیرههرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بها -۲۴۹ ماده
اوراق قرضه که متضمن اطالعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعالمیه یا اطالعیه مزبور  انتشار

هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد  ناقص داده باشد به مجازات شروع بکالهبرداری محکوم خواهد شد و  اطالعات نادرست یا
 .بمجازات مقرر محکوم خواهد شد مرتکب در حکم کالهبردار بوده و

رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تأدیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام  -۲۵۰ ماده
نامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت بصدور اوراق قرضه نمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا ثبت شرکت و تصویب دو تراز  از تاریخ 

 .محکوم خواهند شد دویست هزار ریال 

این قانون مبادرت به صدور اوراق قرضه  ۵۶ مادهرئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات  -۲۵۱ ماده
 .أدیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شدت به حبسبنمایند 

این قانونرا در اوراق قرضه قید  ۶۰ مادهرئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی عمومی که نکات مندرج در  -۲۵۲ ماده
 .دویست هزار ریال محکوم خواهند شدبه جزای نقدی از بیست هزار زیال تا  ننمایند 

تأدیبی از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات  به حبساشخاص زیر  -۲۵۳ ماده
 :محکوم خواهند شد

 .هرکس عامدًا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام بشود – ۱
طریق در اخذ رأی در مجمع عمومی صاحبان سهام به اینرکس با خدعه و نیرنگ خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا ه – ۲

 .اینکار را شخصًا یا توسط دیگری انجام دهد آن کهنماید اعم از  شرکت

ر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ماه پس از پایان ه ۶رئیس و اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا  -۲۵۴ ماده
از دو تا ششماه یا به جزای نقدی از بیست هزار تا  به حبسرا بموقع تنظیم و تسلیم ننمایند  ۲۳۲ مادهنکنند یا مدارک مقرر در   را دعوت

 .دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد

تنظیم نکنند به جزای نقدی از  ۹۹ مادهکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شر  -۲۵۵ ماده
 .هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد بیست

قبل محکوم  مادهرا تنظیم نکند. بمجازات مذکور در  ۱۰۵ مادههیأت رئیسه هر مجمع عمومی که صورت جلسه مذکور در  -۲۵۶ ماده
 .خواهد شد

رئیس و اعضاء هیأت رئیسه هر مجمع عمومی که مقررات راجع بحق رأی صاحبان سهام را رعایت نکرده باشند بمجازات  -۲۵۷ ماده
 .محکوم خواهند شد ۲۵۵ ماده مذکور در

 :تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهند شد به حبساشخاص زیر  -۲۵۸ ماده

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  قانون تجارت 

48 
 

  و ترازنامه مزور منافع موهومی داراییو ترازنامه یا باستناد صورت  داراییدون صورت رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ب – ۱
 .را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند

  پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت بصاحبان سهام ارائه یا منظور بهرئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع  – ۲
 .اشندمنتشر کرده ب

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای  – ۳
 .مورد استفاده قرار دهند باشند میمؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع   شرکت یا

مل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود بر خالف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عا – ۴
 .استفاده کنند باشند میشرکت یا مؤسسه دیگریکه خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع  بخاطر

ه انتخاب بازرسان شرکت باید رئیس و اعضای هیأت مدیره شرکت که متعمدًا مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع ک -۲۵۹ ماده
از دو تا ششماه یا جزای  به حبسمنظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را بمجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند  به این انجام پذیرد 

 .هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد نقدی از بیست

یره و مدیر عامل که عامدًا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که رئیس و اعضاء هیأت مد -۲۶۰ ماده
نقدی از بیست هزار ریال تا  به جزایتأدیبی از سه ماه تا دو سال یا  به حبسها الزم است در اختیار بازرسان قرار ندهند  وظایف آن  برای انجام

 .ازات محکوم خواهند شددویست هزار ریال یا به هر دو مج

ثبت  که صورتیرئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در  -۲۶۱ ماده
دی از ده سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نق افزایش

قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام مبادرت بصدور و انتشار سهام جدید یا  که صورتیریال محکوم خواهند شد. و در  هزار تا یکصد هزار
 .تأدیبی از دو ماه تا ششماه و به جزای نقدی از بیست هزار تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد به حبس قطعات سهام جدید بنمایند 

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر بشوند به جزای نقدی از بیست هزار تا  -۲۶۲ ادهم
 :هزار ریال محکوم خواهند شد دویست

م را نسبت بینی شده است حق تقدم صاحبان سها در این قانون پیش که مواردیدر موقع افزایش سرمایه شرکت باستثنای  که صورتیدر  – ۱
 .نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود بصاحبان سهام ندهند نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره بپذیره

شرکت قبال اوراق قرضه قابل تعویض با سهم منتشر کرده باشد حقوق دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت بتعویض  که صورتیدر  – ۲
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  آن اوراق

ها سرمایه شرکت را  منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن به سهامتعویض یا قابل تبدیل  قرضه جدید قابل
 .طریق بازخرید سهام کاهش دهند یا اقدام بتقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند لک سازند یا آن را ازمسته
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رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالمًا برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت  -۲۶۳ ماده
از ششماه تا سه سال یا به  به حبسومی اطالعات نادرست بدهند یا اطالعات نادرست را تصدیق کنند جدید بمجمع عم نویسی سهام  بپذیره

 .ریال تا یکمیلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد جزای نقدی از یکصد هزار

یر را رعایت نکنند به جزای نقدی از رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالمًا مقررات ز  -۲۶۴ ماده
 :هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد بیست

 .در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام – ۱
العاده ببازرس شرکت تسلیم  سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق به کاهشپیشنهاد راجع  که صورتیدر  – ۲

 .دباش نشده
تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشاری  که صورتیدر  – ۳

گهی نشده باشد گردد میدر آن نشر  به شرکتاعالنات مربوط  که  .آ

های وارده  ز نصف سرمایه شرکت بر اثر زیآنرئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش ا -۲۶۵ ماده
العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحالل یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود و  دو ماه مجمع عمومی فوق حداکثر تا
گهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند  نسبت ماه یکحداکثر تا  ا به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد از دو ماه تا ششماه ی به حبسبه ثبت و آ

 .محکوم خواهند شد هزار ریال یا به هر دو مجازات

تأدیبی از دو ماه تا ششماه  به حبسهرکس با وجود منع قانونی عالمًا سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و بآن عمل کند  -۲۶۶ ماده
 .دو مجازات محکوم خواهد شد جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر یا 

  شرکت بمجمع عمومی در گزارشهای خود اطالعات خالف به اوضاعهرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالمًا راجع  -۲۶۷ ماده
 .تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد به حبسحقیقت بدهد و یا اینگونه اطالعات را تصدیق کند 

 به جزایتأدیبی از دو ماه تا ششماه یا  به حبسصفیه هر شرکت سهامی که عالمًا مرتکب جرائم زیر بشوند مدیر یا مدیران ت -۲۶۸ ماده
 :بیست هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد نقدی از

 .اعالم نکنند ها شرکتثبت  ه مرجعبشرکت و نام و نشانی خود را  به انحاللپس از انتخاب تصمیم راجع  ماه یکظرف  که صورتیدر  – ۱
تا ششماه پس از شروع بامر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات  که صورتیدر  – ۲
 .نندقروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن بامر تصفیه الزم میداند باطالع مجمع عمومی نرسا و
ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این  قبل از خاتمه امر تصفیه همه  که صورتیدر  – ۳

منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را  داراییبینی شده است دعوت نکرده صورت  اساسنامه شرکت پیش قانون
 .اند بمجمع مذکور تسلیم نکنند انجام داده آن موقعزارشی حاکی از اعمالی که تا گ بضمیمه 

 .تمدید مدت مأموریت خود را خواستار شوند بعملیات خود ادامه دهند آن کهدر خاتمه دوره تصدی خود بدون  که صورتیدر  – ۴

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  قانون تجارت 

50 
 

 .اعالم ننمایند ها شرکتثبت  به مرجعپس از ختم تصفیه مراتب را  ماه یکظرف  که صورتیدر  – ۵
ی ایرانی تودیع ننمایند ها بانکپس از اعالم ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از  که صورتیدر  – ۶
گهی ختم تص صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده و فیه اند بآن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آ

 .اشخاص ذینفع نرسانند  باطالع

تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند  به حبسمدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند  -۲۶۹ ماده
 :شد

ت یا مؤسسه دیگری اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخالف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرک که صورتیدر  – ۱
 .مورد استفاده قرار دهند باشند میخود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع  که
شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که  داراییبه انتقال  ۲۱۳ مادهبرخالف  که صورتیدر  – ۲

 .صاحبان سهام تقسیم نمایند شرکت را بین داراییموعد تأدیه آن نرسیده  هنوز

 ی سهایمهاشرکتمقررات مختلف مروبط به  -۱۲بخش 
هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ  -۲۷۰ ماده

دادگاه اعالن خواهد شد  به حکملیات یا تصمیمات مذکور رعایت نشود بر حسب مورد بنا بدرخواست هر ذینفع بطالن شرکت یا عم  گردد می
 .در مقابل اشخاص ثالث به این بطالن استناد نمایند توانند میمدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت ن لیکن مؤسسین و

بات بطالن مرتفع شده قبل از صدور حکم بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موج که صورتیدر  -۲۷۱ ماده
 .دادگاه قرار سقوط دعوای بطالن را صادر خواهد کرد باشد 

بنا بدرخواست خوانده مهلتی که از ششماه بیشتر نباشد برای رفع  تواند میدادگاهی که دعوای بطالن نزد آن اقامه شده است  -۲۷۲ ماده
ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن  که صورتیدر  دادگاه است.ه ده از دفتر ببطالن تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرون  موجبات

 .برطرف نشده باشد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد

که مسئول بطالن هستند  در صورت صدور حکم قطعی بر بطالن شرکت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی -۲۷۳ ماده
 .از آن بطالن بصاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است خساراتی خواهند بود که  متضامنًا مسئول

مدیر تصفیه تعیین کند تا بر  عنوان بهنماید باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را  دادگاهی که حکم بطالن شرکت را صادر می -۲۷۴ ماده
 .مقررات این قانون انجام وظیفه نمایند طبق 
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ای که توسط  یا بطالن شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیه در هر مورد که بر اثر انحالل -۲۷۵ ماده
اند حاضر بقبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه امور ورشکستگی حوزه خود ارجاع  تعیین شده دادگاه 

 .نماید می

 .شود بعهده دادگاه است ای که توسط دادگاه تعیین می ان تصفیهالزحمه مدیر یا مدیر  تعیین حق –تبصره 

در صورت تخلف یا تقصیر  توانند میها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد  شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن -۲۷۶ ماده
م یا بعضی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر اعضاء هیئت مدیره و یا مدیر عامل بنام و از طرف شرکت و بهزینه خود علیه رئیس یا تما رئیس و

 .ها مطالبه کنند را از آن به شرکتنمایند و جبران کلیه خسارات وارده  عامل اقامه دعوی 

در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم بنفع 
 .کننده دعوی پرداخت شده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد که از طرف اقامه ای اجراء و هزینه شرکت

 .ها و خسارات بعهده آنان است کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه در صورت محکومیت اقامه

مه دعوای مسئولیت از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقا نحوی بهمقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی نباید  -۲۷۷ ماده
 .مدیران شرکت محدود نماید علیه 

مجمع عمومی  به تصویبسهامی عام تبدیل شود که اواًل موضوع  به شرکت تواند میشرکت سهامی خاص در صورتی  -۲۷۸ ماده
مقرر شده است و یا ی سهامی عام ها شرکتباشد که برای  به میزانیشرکت سهامی خاص رسیده باشد ثانیًا سرمایه آن حداقل  العاده فوق

 به تصویبمذکور افزایش دهد. ثالثًا دو سال تمام از تاریخ تأسیس و ثبت شرکت گذشته و دو ترازنامه آن  به میزانشرکت سرمایه خود را 
اصالح  ی سهامی عام تنظیم یاها شرکتباشد. رابعًا اساسنامه آن با رعایت مقررات این قانون در مورد  مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده

 .شده باشد

العاده صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده  از تاریخی که مجمع عمومی فوق ماه یکشرکت سهامی خاص باید ظرف  -۲۷۹ ماده
 :تسلیم کند ها شرکتثبت  به مرجعالعاده را بضمیمه مدارک زیر  صورت جلسه مجمع عمومی فوق است 

 .العاده رسیده است مجمع عمومی فوق به تصویبتنظیم شده و  ای که برای شرکت سهامی عام اساسنامه – ۱
 .که بتأیید حسابدار رسمی رسیده باشد ۲۷۸ مادهدو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در  – ۲
و  که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده ها شرکتثبت  به مرجعشرکت در موقع تسلیم مدارک  داراییصورت  – ۳

 .کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد بتأیید 
 :دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد امضاء بهاعالمیه تبدیل شرکت که باید  – ۴

 .نام و شماره ثبت شرکت –الف 
 موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن –ب 
 ته باشد نشانی شعب آنشرکت شعبی داش که صورتیمرکز اصلی شرکت و در  –ج 

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


  قانون تجارت 

52 
 

 شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن که صورتیدر  –د 
 .سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن –هـ 
 .اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن –و 
 .هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت –ز 

 .و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی شرایط حضور –ح 
 .مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته –ط 
 .مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است –ی 
گهی ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه –ک   .گردد میهای شرکت در آن درج  ها و آ

ها با این قانون تبدیل شرکت را ثبت و  و تطبیق مندرجات آن ۲۷۹ مادهپس از وصول مدارک مذکور در  ها شرکتمرجع ثبت  -۲۸۰ هماد
گهی خواهد نمود  .مراتب را بهزینه شرکت آ

گهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و  -۲۸۱ ماده دو ترازنامه و در آ
شرکت و اموال منقول و غیر  داراییزیان آن مربوط بدو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت  حساب سود و

گهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه  باشد می مادهو در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آ ها شرکت منقول آن در مرجع ثبت  آ
گهیکثیراال  گهی شود گردد میدرج  های شرکت در آن  نتشاری که آ  .اقال در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آ

سهامی عام تبدیل شود باید سهام جدید خود را که در نتیجه  به شرکتشرکت سهامی خاص که بخواهد با افزایش سرمایه  -۲۸۲ ماده
 ها شرکتنویسی عمومی عرضه نماید. مرجع ثبت  این قانون برای پذیره ۱۸۴ مادهو  ۱۸۲یت لغا ۱۷۳سرمایه بوجود میآید با رعایت مواد  افزایش

ها با مقررات قانون در  سهامی عام و تطبیق آن به شرکتدر اینمورد پس از وصول تقاضا و مدارک مربوط به تبدیل شرکت سهامی خاص 
نویسی  سهامی عام تبدیل شود اجازه انتشار اعالمیه پذیره به شرکتعمومی نویسی  بتواند با افزایش سرمایه از طریق پذیره شرکت  که صورتی

 .نامه مزبور قید گردد نویسی باید شماره و تاریخ اجازه در اعالمیه پذیره سهام را صادر خواهد نمود.

سهامی  به شرکت تواند میت نقبل عرضه شده است تمامًا تأدیه نشود شرک مادهسهام جدیدی که بترتیب مذکور در  که صورتیدر  -۲۸۳ ماده
 .تبدیل گردد  عام

ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون باید ظرف سه سال از تاریخ اجرای این قانون بصورت شرکت سهامی ها شرکت -۲۸۴ ماده
ی تجارتی مذکور در ها کتشر شرکت سهامی عام درآیند و وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند یا بنوع دیگری از انواع   خاص یا

منحل محسوب خواهند شد و از لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت  و االتبدیل شوند  ۱۳۱۱اردیبهشت ماه   قانون تجارت مصوب
 .بود  خواهند ۱۳۱۱مصوب اردیبهشت 

اند تابع  ررات این قانون تطبیق ندادهی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقها شرکتتا هنگامیکه 
 .و مقررات اساسنامه خود خواهند بود ۱۳۱۱ی سهامی مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ها به شرکت مقررات مربوط 
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ه پس از احراز صحت تطبیق مراتب را ثبت و بهزین ها شرکتشود که مرجع ثبت  تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون وقتی محقق می
گهی   .کرده باشد شرکت آ

گهی اجرای ه ب در صورت عدم افزایش سرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست و در صورت  این مادهاستثنای هزینه آ
 .شود های مربوط فقط شامل میزان افزایش سرمایه می سرمایه هزینه  افزایش

ها با مقررات این  تطبیق وضع آن منظور بهی موجود در تاریخ تصویب این قانون ی سهامها شرکتتغییر اساسنامه هر یک از  -۲۸۵ ماده
به تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در مورد افزایش سرمایه که باید  موجب بهممکن است  قانون استثنائًا 

تطبیق  منظور بهالعاده  اکثریت الزم برای مجامع عادی و فوقالعاده برسد. ترتیب دعوت تشکیل و حد نصاب و  فوق مجمع عمومی  تصویب
ی سهامی و همچنین اساسنامه ها شرکتدر مورد  ۱۳۱۱مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت   وضع شرکت با مقررات این قانون تابع

 .باشد میقانون   ی موجود در تاریخ تصویب اینها شرکتمعتبر 

سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی خاص درآیند باید اواًل سرمایه ی ها شرکت آن کهبرای  -۲۸۶ ماده
ی سهامی خاص مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش ها شرکتباشد که برای  به میزانیحداقل   ها آن

به تطبیق با مقررات این قانون اصالح کرده مراتب را  منظور بهیش دهند. ثانیًا اساسنامه خود را سهامی خاص به آن میزان افزا  سرمایه شرکت
پس از احراز صحت تطبیق وضع شرکت با مقررات این قانون مراتب را ثبت و بهزینه  ها شرکتنمایند. مرجع ثبت  اعالم  ها شرکتثبت  مرجع

گهی خواهد نمود  .شرکت آ

ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بتوانند بصورت شرکت سهامی عام درآیند باید اوال سرمایه ها رکتش آن کهبرای  -۲۸۷ ماده
ی سهامی عام مقرر شده است یا سرمایه خود را با رعایت مقررات این قانون در مورد افزایش سرمایه ها شرکتباشد که برای  به میزانیها  آن

سهامی عام یکسال از ثبت شرکت گذشته و یک ترازنامه  به شرکتیش دهند. ثانیًا در تاریخ تبدیل شرکت به آن میزان افزا شرکت سهامی عام 
 .عادی رسیده باشد. ثالثًا اساسنامه خود را با مقررات این قانون وفق دهند مجمع عمومی به تصویبآن 

اهند برای تطبیق وضع خود با مقررات این قانون ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون بخو ها شرکت که صورتیدر  -۲۸۸ ماده
ها تأدیه نشده باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هر  تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آن که صورتیسرمایه مبادرت کنند در  بافزایش

از سی و پنج درصد مبلغ اسمی سهام کمتر باشد. در موارد  تواند میالرعایه است و در هر حال این نسبت ن جدید نیز الزم سهم در مورد سهام 
 .در مورد تأدیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست این قانون ۱۶۵ مادهرعایت  این مادهمذکور در 

یل شوند سهامی عام تبد به شرکتی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند از طریق افزایش سرمایه ها شرکت -۲۸۹ ماده
 .نویسی عمومی عرضه نمایند آید با رعایت مقررات این قانون برای پذیره سهام جدید خود را که در نتیجه افزایش سرمایه بوجود می باید 

ه سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تمامًا تعهد نشود و مبلغی که باید بر طبق مقررات این قانون تأدیه گردد تأدی که صورتیدر 
 .سهامی عام تبدیل گردد به شرکت تواند میشرکت ن نشود 
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منظور بافزایش  به اینسهامی عام تبدیل شوند و  به شرکتی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که بخواهند ها شرکت -۲۹۰ ماده
 :تسلیم نمایند ها شرکتثبت  به مرجعمبادرت کنند باید مدارک زیر را  سرمایه 

 .العاده رسیده است مجمع عمومی عادی یا فوق به تصویببرای شرکت سهامی عام  ای که اساسنامه – ۱
 .العاده که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است صورت جلسه مجمع عمومی فوق – ۲
 .ها شرکتثبت  به مرجعشرکت در موقع تسلیم مدارک  داراییصورت  – ۳

 .موال منقول و غیر منقول شرکت بوده بتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشدصورت مزبور باید متضمن تقویم کلیه ا 
 .این قانون تنظیم شده باشد ۱۷۴ مادهنویسی سهام جدید که باید بترتیب مقرر در  طرح اعالمیه پذیره – ۴
 .ابدار رسمی رسیده باشدمجمع عمومی و تأیید حس به تصویبآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید  – ۵

ها با قانون اجازه انتشار اعالمیه  قبل و تطبیق مندرجات آن مادهپس از وصول مدارک مذکور در  ها شرکتمرجع ثبت  -۲۹۱ ماده
 .جدید را صادر خواهد نمود نویسی سهام  پذیره

سهامی  به شرکتسرمایه و تبدیل شرکت سهامی  این قانون برای تحقق افزایش ۱۸۱لغایت  ۱۷۷کلیه مقررات مذکور در مواد  -۲۹۲ ماده
گهی مربوط ضمن ذکر افزایش سرمایه موضوع تبدیل نیز قید خواهد شد الزم  عام  .الرعایه است. در آ

این قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شرکت باید در مهلت مذکور  ۱۸۲ مادهدر صورت عدم تحقق افزایش سرمایه بر طبق  -۲۹۳ ماده
 .وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد ۲۸۴مادهدر 

ی سهامی عام ها شرکتمیزان سرمایه ه ها حداقل ب ی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها شرکت -۲۹۴ ماده
 :تسلیم کنند اه شرکتثبت  به مرجعسهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زیر را  به شرکتقانون باشد و بخواهند   مذکور در این

 .العاده رسیده است مجمع عمومی عادی یا فوق به تصویبکه برای شرکت سهامی عام  ای اساسنامه – ۱
که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول شرکت بوده و  ها شرکتثبت  به مرجعشرکت در موقع تسلیم مدارک  داراییصورت  – ۲

 .تری رسیده باشدبتأیید کارشناس رسمی وزارت دادگس
 .مجمع عمومی و تأیید حسابدار رسمی رسیده باشد به تصویبآخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که باید  – ۳
 :دارندگان امضاء مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات زیر باشد امضاء بهسهامی عام که باید  به شرکتاعالمیه تبدیل شرکت سهامی  – ۴

 .ه ثبت شرکتنام و شمار  –الف 
 .های آنموضوع شرکت و نوع فعالیت –ب 
 .شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن که صورتیمرکز اصلی شرکت و در  –ج 
 .شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضاء مدت آن که صورتیدر  –د 

 .سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده آن –هـ 
 .باشد تعداد و امتیازات آناگر سهام ممتاز منتشر شده  –و 
 .هویت کامل رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت –ز 
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 .شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی –ع 
 .مقررات اساسنامه جدید راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته –ط 
 .تضمین شده استمبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت  –ی 
گهی ذکر نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه –ک   .شود های شرکت در آن منتشر می ها و آ

ها با مقررات این قانون تبدیل شرکت  قبل و تطبیق مندرجات آن مادهپس از وصول مدارک مذکور در  ها شرکتمرجع ثبت  -۲۹۵ ماده
گهی خواهد نمودسهامی عام ثبت و مراتب را  به شرکتسهامی را   .بهزینه شرکت آ

گهی تبدیل  -۲۹۶ ماده سهامی عام باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل  به شرکتی سهامی موجود در تاریخ تصویب این قانون ها شرکتدر آ
ساب سود و زیان شرکت و اموال منقول و غیر منقول و آخرین ترازنامه و ح داراییذکر گردد و قید شود که اساسنامه شرکت و صورت  شرکت 

گهی تبدیل شرکت باید عالوه بر روزنامه کثیر باشد می مادهو در مرکز شرکت برای مراجعه عالقمندان آ ها شرکت آن در مرجع ثبت  . آ
گهی گهی شود گردد میدرج  های شرکت در آن  االنتشاری که آ  .اقال در یک روزنامه کثیراالنتشار دیگر نیز آ

ی تجاری ها شرکتای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن بنوع دیگری از انواع بر  که مواردیدر  -۲۹۷ ماده
العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک  دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق ۱۳۱۱قانون تجارت مصوب اردیبهشت  مذکور در

العاده یا تسلیم آن  ضاء هیئت مدیره آن شرکت بدعوت مجمع عمومی عادی یا فوقالزم باشد و رئیس و اع ها شرکت ثبت  به مرجعخاصی 
اقدام ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و عالوه بر  ها شرکت  ثبت به مرجعاسناد و مدارک 

 .شود شرکت بصاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد میکه بر اثر انحالل  باشند می  این متضامنًا مسئول جبران خساراتی

هر یک از اعضاء هیأت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور صریحًا اعالم  که صورتیدر  ۲۹۷ مادهدر مورد  -۲۹۸ ماده
عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی را به تکلیف قانونی عمل شود و به این اعالم از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود  کند که باید 

و مدنی از عضو هیأت مدیره منوط به اینست که عضو  جزاییو مدنی نخواهد داشت. سلب مسئولیت  جزاییمسئولیت  اعالم کرده است 
اعضاء هیأت مدیره تکلیف قانونی در جلسه هیأت مزبور مراتب را از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به هر یک از   هیأت مدیره عالوه براعالم

هیأت مدیره به هر علت تشکیل نگردد اعالم از طریق ارسال اظهارنامه رسمی برای سلب مسئولیت  جلسات  که صورتیاعالم نماید. در 
 .و مدنی از عضو هیأت مدیره کافی است جزایی

ی ها شرکتی که ناظر بر سایر انواع ی سهامها به شرکتمربوط  ۱۳۱۱آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب اردیبهشت  -۲۹۹ ماده
 .بقوت خود باقی است ها شرکتنسبت بآن  باشد می  تجاری

های  و فقط نسبت بموضوعاتیکه در قوانین و اساسنامه باشند میهای خود  ی دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامهها شرکت -۳۰۰ ماده
 .شوند مینشده تابع مقررات این قانون  ها ذکر آن
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 شرکت با مسئولیت محدود – مبحث دوم
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه  – ۹۴ ماده

 .فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است –یا قطعات سهام تقسیم شده باشد  به سهامسرمایه 

با مسئولیت محدود( قید شود و اال آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و  در اسم شرکت باید عبارت ) – ۹۵ ماده
 .مقررات آن خواهد بود تابع

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 
 .شرکت تضامنی را خواهد داشت در ضامن

الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده  شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می – ۹۶ ماده
 .باشد

 .شده استهای غیر نقدی هر کدام بچه میزان تقویم  الشرکه در شرکتنامه باید صراحتًا قید شده باشد که سهم – ۹۷ ماده

های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت  الشرکه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم – ۹۸ ماده
 .دارند تضامنی

 .مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است – ۹۹ ماده

تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در  ۹۷و  ۹۶برخالف مواد هر شرکت با مسئولیت محدود که  – ۱۰۰ ماده
 .بطالن ندارند به ایناشخاص ثالث حق استناد   مقابل

ها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در  قبل صادر شود شرکائی که بطالن مستند بعمل آن مادهاگر حکم بطالن شرکت باستناد  – ۱۰۱ ماده
اند در مقابل شرکاِء دیگر و اشخاص ثالث نسبت بخسارات  حدوث سبب بطالن یا بالفاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده  حین

 .بطالن متضامنًا مسئول خواهند بود  ناشیه از این

 .مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطالن است 

توان منتقل  الشرکه را نمی اسم و غیره درآید. سهم بشکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی تواند میالشرکه شرکاء ن سهم – ۱۰۲ ماده
 .ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند بغیر نمود مگر با رضایت عدۀ از شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه متعلق به آن

 .سند رسمی موجب هبالشرکه بعمل نخواهد آمد مگر  انتقال سهم – ۱۰۳ ماده
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یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود  وسیله بهشرکت با مسئولیت محدود  – ۱۰۴ ماده
 .گردد میاداره  شوند مینامحدودی معین  یا

داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر  مدیران شرکت کلیه اختیارات الزمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند – ۱۰۵ ماده
  لم  باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان  شده

 .یکن است

گر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام ا  –باید باکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود  به شرکتتصمیمات راجعه  – ۱۰۶ ماده
شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد.  صورت تصمیمات باکثریت عددی شرکاء اتخاذ می مجددًا دعوت شوند در این شرکاء

 .ترتیبی برخالف مراتب فوق مقرر دارد تواند می اساسنامه شرکت

 .سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد هر یک از شرکاء به نسبت – ۱۰۷ ماده

اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور بنسبت  –روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است  – ۱۰۸ ماده
 .شرکاء بعمل خواهد آمد سرمایه 

شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاِء آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور الاقل سالی  هر – ۱۰۹ ماده
 .مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد یکمرتبه

 .استرعایت شده  ۹۷و  ۹۶هیئت نظار باید بالفاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 

ی با ها شرکتدر مورد  ۱۷۰و  ۱۶۸ – ۱۶۷ – ۱۶۵العاده دعوت نماید مقررات مواد  شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق تواند میهیئت نظار  
 .محدود نیز رعایت خواهد شد  مسئولیت

 .تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر باتفاق آراء توانند میشرکاء ن – ۱۱۰ ماده

یر دیگری راجع باساسنامه باید باکثریت عددی شرکاء که الاقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند بعمل آید مگر اینکه هر تغی – ۱۱۱ ماده
 .اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد در

 .الشرکه خود کند شریکی را مجبور بازدیاد سهم تواند میدر هیچ مورد اکثریت شرکاء ن – ۱۱۲ ماده

 .الرعایه است این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز الزم ۷۸ همادمفاد  – ۱۱۳ ماده

 :شود شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می – ۱۱۴ ماده
 .۹۳ ماده ۳ – ۲ – ۱الف( در مورد فقرات  

 .مایه شرکت باشدها بیش از نصف سر الشرکه آن ب( در صورت تصمیم عدۀ از شرکاء که سهم
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بواسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحالل کرده و محکمه دالیل او را  که صورتیج( در 
 .پرداخته و او را از شرکت خارج کنند گیرد میدیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحالل به او تعلق  موّجه

 .بینی شده باشد اساسنامه پیش موجب بهمورد فوت یکی از شرکاء اگر د( در  

 :شوند میاشخاص ذیل کاله بردار محسوب  – ۱۱۵ ماده
الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که  الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الف( مؤسسین و مدیرانی که برخالف واقع پرداخت تمام سهم

 .هند اظهار کرده باشندبرای ثبت شرکت بد  باید
 .الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند متقلبانه سهم وسیله بهب( کسانی که 

 .مزّور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند دارایییا با استناد صورت  داراییج( مدیرانی که با نبودن صورت 

 شرکت تضامین –مبحث سوم 
تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل  شرکت – ۱۱۶ ماده

 .شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است داراییاگر   شود: می

 .یکن خواهد بود لم  در مقابل اشخاص ثالث کان هر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد 

 .شرکت تضامنی( و الاقل اسم یک نفر شرکاء ذکر شود در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ) – ۱۱۷ ماده

ء( و شرکا 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 )
 .برادران( قید شود و یا )

 .الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم شرکت تضامنی وقتی تشکیل می – ۱۱۸ ماده

ا مقرر داشته شرکتنامه غیر از این ترتیب ر  آن کهشود مگر  الشرکه بین شرکاء تقسیم می در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم – ۱۱۹ ماده
 .باشد

 .در شرکت تضامنی شرکاء باید الاقل یک نفر از میان خود یا از خارج بسمت مدیری معین نمایند – ۱۲۰ ماده

 .مقرر شده ۵۱ مادهحدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در  – ۱۲۱ ماده

الشرکه مزبور قباًل بتراضی تمام شرکاء تقویم  فر غیر نقدی باشد باید سهمالشرکه یک یا چند ن ی تضامنی اگر سهمها شرکتدر  – ۱۲۲ ماده
 .شود

 .سهم خود را بدیگری منتقل کند مگر برضایت تمام شرکاء تواند میدر شرکت تضامنی هیچیک از شرکاء ن – ۱۲۳ ماده
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ید و پس از انحالل طلبکاران شرکت مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آ – ۱۲۴ ماده
 تواند میها رجوع کنند و در هر حال هیچیک از شرکاء ن وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا بتمام آن  برای توانند می

زد فقط در روابط بین شرکاء نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ور  شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می  باستناد اینکه میزان قروض
شرکت بنسبت سرمایۀ خواهد بود که در شرکت گذاشته است آنهم در صورتی که در شرکتنامه   ها در تأدیه قروض مسئولیت هر یک از آن

 .ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد

شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنًا با سایر  عنوان بههر کس  – ۱۲۵ ماده
 .شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد که

 .یکن خواهد بود لم  هر قراری که بین شرکاء برخالف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان  

آن تأدیه نشده هیچیک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی  داراییم که قروض شرکت از هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادا – ۱۲۶ ماده
شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا  دارایینخواهد داشت اگر  دارایی در آن

 .بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت فرد فرد شرکاِء 

 .شرکت تقسیم نشده باشد داراییکه به اینتوان حکم داد مشروط  بورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحالل نیز می – ۱۲۷ ماده

ورشکستگی شرکت ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء مالزمه قانونی با  – ۱۲۸ ماده
 .ندارد

نسبت بسهمیه مدیون خود  توانند میشرکت تأمین یا وصول کنند ولی  داراییطلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از  – ۱۲۹ ماده
 .ورندمنافع شرکت یا سهمی که در صورت انحالل شرکت ممکن است بمدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد بعمل آ از

شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت  دارایینتوانسته باشند طلب خود را از  که صورتیطلبکاران شخصی شرکاء در  
اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل  انحالل شرکت را تقاضا نمایند ) توانند میها نباشد  برای تأدیه طلب آن  کافی
صورت شرکت یا  اظهارنامه رسمی باطالع شرکت رسانیده باشند در این وسیله بهبر اینکه الاقل شش ماه قبل قصد خود را  اشد( مشروط شده ب

مدیون در شرکت یا با جلب رضایت  داراییمادام که حکم نهائی انحالل صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد   توانند میبعضی از شرکاء 
 .شرکت جلوگیری کنند ریق دیگر از انحاللآنان بط

در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکاء داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک  تواند مینه مدیون شرکت  – ۱۳۰ ماده
طلبکار شرکت و مدیون  داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که به شرکتمقابل قرضی که ممکن است طلبکار او  در تواند می

 .پس از انحالل شرکت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت بیکی از شرکاء بوده و

 ۱۲۹ ماده موجب بهیکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء  که صورتیدر صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در  – ۱۳۱ ماده
 .شرکت نقدًا تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند داراییسهمی آن شریک را از  توانند میتقاضا کرده سایر شرکاء شرکت را  انحالل
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الشرکه شرکاء کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت بشرکاء ممنوع  اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم – ۱۳۲ ماده
 .است

بتکمیل سرمایۀ که بعلت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او  تواند میفوق هیچ یک از شرکاء را شرکت ن جز در مورد – ۱۳۳ ماده
 .سرمایه دهد به شرکتمجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است  را

  شخص ثالث( تجارتی از نوع تجارت شرکت بحساب شخصی خود یا بحساب بدون رضایت سایر شرکاء ) تواند میهیچ شریکی ن – ۱۳۴ ماده
 .شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود عنوان بهنموده و یا 

به صورت رعایت تمام مقررات راجعه  سهامی مبدل گردد در این به شرکتبا تصویب تمام شرکاء  تواند میهر شرکت تضامنی  – ۱۳۵ ماده
 .سهامی حتمی است شرکت

 :شود شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می – ۱۳۶ ماده
 .۹۳ ماده ۳ – ۲ – ۱الف( در مورد فقرات  

 :ب( در صورت تراضی تمام شرکاء
 نحاللبه اج( در صورتی که یکی از شرکاء بدالئلی انحالل شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دالئل را موّجه دانسته و حکم 

 .بدهد
 .۱۳۷ مادهد( در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق  

 .۱۳۸ مادهه( در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق 
 .۱۴۰و  ۱۳۹و( در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد  

بتقاضای سایر شرکاء  تواند میه در مورد بند )ج( هر گاه دالئل انحالل منحصرًا مربوط بشریک یا شرکاء معینی باشد محکم –تبصره 
 .انحالل حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد بجای 

تقاضای فسخ  –فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد  – ۱۳۷ ماده
 .شش ماه قبل از فسخ کتبًا بشرکاء اعالم شود  باید

 .آید افق اساسنامه باید سال بسال بحساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل میاگر مو  

که مدیر تصفیه کتبًا تقاضای انحالل شرکت را نموده و از  گیرد میدر مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحالل وقتی صورت  – ۱۳۸ ماده
 .را از تقاضای انحالل منصرف نکرده باشدمزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه  تقاضای

اگر سایر شرکاء ببقاِء  –مقام متوفی خواهد بود  در صورت فوت یکی از شرکاء بقاِء شرکت موقوف برضایت سایر شرکاء و قائم – ۱۳۹ ماده
ا راجع ببقاِء شرکت کتبًا اعالم از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود ر  ماه یکمقام متوفی باید در مدت  تصمیم نموده باشند قائم شرکت
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مقام متوفی رضایت خود را اعالم نمود نسبت باعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در  قائم که صورتینماید در 
 .رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت بضرر آن مدت سهیم نخواهد بود صورت اعالم عدم

 .در حکم اعالم رضایت است ماه یکانقضای  سکوت تا

 .فوق عمل خواهد شد مادهدر مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول  – ۱۴۰ ماده

 در شرکت مختلط غری سهایم –مبحث چهارم 
من و یک شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضا – ۱۴۱ ماده

 .شود نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می یا چند 

شریک با مسئولیت محدود کسی است که  –شرکت پیدا شود  داراییشریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر  
 .فقط تا میزان سرمایۀ است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد مسئولیت او

 .شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکاِء ضامن قید شود در اسم شرکت باید عبارت ) 

 .روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه خواهد بود – ۱۴۲ ماده

وب هر یک از شرکاِء با مسئولیت محدود که اسمش جزِء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محس – ۱۴۳ ماده
 .خواهد شد

 .اثر است هر قراری که برخالف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی

ها همان است که در مورد شرکاِء شرکت  اداره شرکت مختلط غیر سهامی بعهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن – ۱۴۴ ماده
 .مقرر است  تضامنی

 .شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است عنوان بهلیت محدود نه شریک با مسئو  – ۱۴۵ ماده

در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم  –اگر شریک با مسئولیت محدود معاملۀ برای شرکت کند  – ۱۴۶ ماده
 .دهد میشد معامله را بسمت وکالت از طرف شرکت انجام ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده با شریک 

از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطالع شخص خود  تواند میهر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و  – ۱۴۷ ماده
 .وضعیت مالی شرکت صورت خالصه ترتیب دهده براجع

 .داده شود از درجه اعتبار ساقط است هر قراردادی که بین شرکاء برخالف این ترتیب 
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الشرکه خود  بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم تواند میهیچ شریک با مسئولیت محدود ن – ۱۴۸ ماده
 .داخل در شرکت کند باو

ون اجازه سایرین کاًل یا بعضًا بشخص ثالثی واگذار اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بد – ۱۴۹ ماده
 .شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت  نمایند

در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در  – ۱۵۰ ماده
 .اند ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطالع داشته اشخاص مقابل

 .شریک ضامن را وقتی میتوان شخصًا برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد – ۱۵۱ ماده

  الشرکه خود را ک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهمهر گاه شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شری – ۱۵۲ ماده
الشرکه باقی مانده است مستقیمًا بر  نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم

 .شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشتمسئولت ]مسئولیت[ محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست  علیه شریک با

الشرکه خود  اگر در نتیجه قرارداد با شرکاِء ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم – ۱۵۳ ماده
منتشر نشده است در مقابل  ها کتشر ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر  که به 

برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه بعمل آمده است  توانند مینبوده و طلبکاران مزبور  طلبکاران شرکت معتبر
 .شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند تأدیه همان سرمایه اولیه 

 .فرع نمیتوان داد مگر در صورتی که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود بشریک با مسئولیت محدود – ۱۵۴ ماده

الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی باو  اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم 
 .ممنوع است

محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در  هر گاه وجهی برخالف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت 
 .حسن نیت و باعتبار بیالن مرتبی وجهی گرفته باشد موردیکه با 

الشرکه خود  شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم عنوان بههر کس  – ۱۵۵ ماده
 .کت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشدقروضی خواهد بود که شر  مسئول 

 .یکن خواهد بود  لم  هر شرطی که برخالف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان 

شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء  داراییاگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود  – ۱۵۶ ماده
 .شرکت محسوب است داراییالشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو  سهم –حقی ندارند  در آن
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شخصی تمام یا هر  داراییشرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از  داراییاگر  – ۱۵۷ ماده
 .شرکت و طلبکاران شخصی شرکاِء ضامن تفاوتی نخواهد بود شرکاِء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران یک از

در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور  – ۱۵۸ ماده
 .خواهند بود الحقوق  متساوی

 .الرعایه است زمی مختلط غیر سهامی نیز ال ها شرکتدر  ۱۳۰و  ۱۲۹مقررات مواد  – ۱۵۹ ماده

به ها با یکدیگر تابع مقررات راجع  ها در مقابل طلبکاران و روابط آن اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آن – ۱۶۰ ماده
 .است  ی تضامنیها شرکت

 .ی مختلط غیر سهامی نیز جاری استها شرکتدر مورد  ۱۴۰و  ۱۳۹ – ۱۳۸ – ۱۳۷ – ۱۳۶مقررات مواد  – ۱۶۱ ماده

 .شود مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکاِء با مسئولیت محدود موجب انحالل شرکت نمی 

 شرکت مختلط سهایم –مبحث پنجم 
شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاِء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن  – ۱۶۲ ماده

 .شود می  تشکیل

ها تا میزان همان  القیمه در آمده و مسئولیت آن ها بصورت سهام یا قطعات سهام متساوی ی هستند که سرمایه آنشرکاء سهامی کسان
 .شرکت دارند سرمایۀ است که در

شرکت پیدا  داراییشریک ضامن کسی است که سرمایه او بصورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه بر 
 .ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود ها در مقابل طلبکاران و روابط آن عّدد شریک ضامن مسئولیت آنصورت ت شود در

 .شرکت مختلط( و الاقل اسم یکی از شرکاِء ضامن قید شود در اسم شرکت باید عبارت ) – ۱۶۳ ماده

 .ن استمدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاِء ضام – ۱۶۴ ماده

شود و این هیئت را مجمع  در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری الاقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می – ۱۶۵ ماده
انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر  کند میبالفاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین  عمومی شرکاء 

 .شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یکسال انتخاب خواهد شد می شرکت تجدید در اساسنامه 

 – ۳۸ – ۲۹ – ۲۸اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد  – ۱۶۶ ماده
 .این قانون رعایت شده است ۵۰و  ۴۱ – ۳۹
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ها در انجام مأموریت  ئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آناعضاِء هی – ۱۶۷ ماده
 .باشند میقوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود  خود بر طبق

ساله راپورتی بمجمع عمومی میدهند و هر  اعضاِء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه – ۱۶۸ ماده
ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم  بی داراییتنظیم صورت  گاه در

 .کنند میدالئل خود را بیان  منافع داشته باشند 

 ۱۸۱ مادهنعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره )ب( شرکاء را برای ا تواند میهیئت نظار  – ۱۶۹ ماده
 .را منحل کند شرکت

خود یا نماینده او( در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از  ) تواند میتا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی  – ۱۷۰ ماده
 .هیئت نظار اطالع حاضر کندو راپورت  داراییبیالن و صورت   صورت

 .۱۳۸ مادهورشکستگی هیچیک از شرکاِء ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شد مگر در مورد  – ۱۷۱ ماده

 .در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاِء ضامن آن جاری است ۱۳۴و  ۱۲۴حکم مواد  – ۱۷۲ ماده

تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر  هر گاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکاِء سهامی – ۱۷۳ ماده
 .کند میها باقی است وصول  آن  عهده

به هر یک از شرکاِء سهامی که از بابت  تواند میاگر شرکت بطریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت  – ۱۷۴ ماده
در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده  قیمت 

 .طلب خود حق رجوع بهیچیک از شرکاِء سهامی ندارند طلبکاران برای وصول

 داراییآن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاِء ضامن حقی به  داراییاگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از  – ۱۷۵ ماده
 .ارندند  شرکت

 .ی مختلط سهامی استها شرکتشامل  ۵۰و  ۴۱ – ۳۹ – ۳۸ – ۲۹ – ۲۸مفاد مواد  – ۱۷۶ ماده

در مقابل  توانند میتشکیل شود باطل است لیکن شرکاء ن ۵۰و  ۳۹ – ۲۹ – ۲۸هر شرکت مختلط سهامی که برخالف مواد  – ۱۷۷ ماده
 .بطالن استناد نمایند به اینخارج  اشخاص

 .رفتار خواهد شد ۱۰۱ مادهقبل محکوم به بطالن شود مطابق  مادهشرکت بر حسب  هر گاه – ۱۷۸ ماده

 .این قانون در مورد شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود ۸۷ – ۸۶ – ۸۵ – ۸۴مفاد مواد  – ۱۷۹ ماده

 .الرعایه است این قانون در مورد شرکت مختلط نیز الزم ۹۲و  ۹۱ – ۹۰ – ۸۹مفاد مواد  – ۱۸۰ ماده
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 :شود شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می – ۱۸۱ دهما
 .۹۳ ماده ۳ – ۲ – ۱الف( در مورد فقرات  

 .ب( بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد
 .ج( بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاِء ضامن

 .شرکاِء ضامن مشروط بر اینکه انحالل شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد د( در صورت فوت یا محجوریت یکی از 
 .جاری است ۷۲ مادهدر مورد فقرات )ب( و )ج( حکم  

به معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاِء ضامن راجع  به انحاللهر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم  – ۱۸۲ ماده
خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری  به انحاللحاصل نشود و محکمه دالئل طرفداران انحالل را موّجه ببیند حکم   موافقت انحالل

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

 شرکت نسیب –مبحث ششم 
کتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکت نسبی شر  – ۱۸۳ ماده

 .ایست که در شرکت گذاشته شرکاء بنسبت سرمایه

در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر  –شرکت نسبی( و الاقل اسم یکنفر از شرکاء باید ذکر شود  در اسم شرکت نسبی عبارت ) – ۱۸۴ ماده
 .و برادران( ضروری است و شرکاء( ) تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده عبارتی از قبیل )  اسامی

 .الرعایه است در مورد شرکت نسبی نیز الزم ۱۲۳ – ۱۲۲ – ۱۲۱ – ۱۲۰ – ۱۱۹ – ۱۱۸ مادهدستور  – ۱۸۵ ماده

رکت کافی نباشد هر یک از شرکاء بنسبت سرمایۀ که در شرکت داشته مسئول شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض ش داراییاگر  – ۱۸۶ ماده
 .قروض شرکت است تأدیه 

با  توانند میمادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت بعمل آید فقط پس از انحالل طلبکاران  – ۱۸۷ ماده
 .فوق بفرد فرد شرکاء مراجعه کنند ماده رعایت

شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود بنسبت سرمایۀ که در شرکت میگذارد مسئول قروضی  عنوان بههر کس  – ۱۸۸ ماده
 .خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد هم

 .قرار شرکاء برخالف این ترتیب نسبت باشخاص ثالث اثر ندارد 

 .در شرکت های نسبی نیز جاری است ۱۳۶تا  ۱۲۷ها است( و مواد  جز مسئولیت شرکاء که بنسبت سرمایه آن ) ۱۲۶ مادهمفاد  – ۱۸۹ ماده
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 ی تعاوین وتلید و مصرفهاشرکت -مبحث هفمت
را برای تولید و فروش اشیاء شود و شرکاء مشاغل خود  شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عدۀ از ارباب حرف تشکیل می – ۱۹۰ ماده

 .برند میاجناس بکار  یا

اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفۀ که موضوع عملیات شرکت است نباشند  – ۱۹۱ ماده
 .ت شرکت استکننده شرکت باید از شرکائی انتخاب شوند که حرفه آن ها موضوع عملیا ثلث اعضاِء اداره الاقل دو

 :شود شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می – ۱۹۲ ماده
 .فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند – ۱
 .ها تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء بنسبت خرید هر یک از آن – ۲

تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی  شرکت – ۱۹۳ ماده
 .الرعایه است الزم ۳۳ – ۳۲ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد  شرکاء 

شکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی ت که صورتیدر  – ۱۹۴ ماده
 .در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد توانند میو هیچیک از شرکاء ن خواهد بود

 هاو نشر شرکتنامه هاشرکت به ثبتدر مقررات راجعه  -فصل دوم
 .است ها شرکتن ثبت الزامی و تابع جمیع مقررات قانو این قانونی مذکور در ها شرکتثبت کلیه  – ۱۹۵ ماده

 .شود معین می وزارت عدلیهرسانیدن شرکت الزم است در نظامنامه  به ثبتاسناد و نوشتجاتی که برای  – ۱۹۶ ماده

 .در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خالصه شرکتنامه و منضّمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعالن خواهد شد – ۱۹۷ ماده

  این بطالن را در مقابل توانند میفوق بطالن عملیات شرکت اعالم شد هیچیک از شرکاء ن مادهایت دستور دو اگر بعلت عدم رع – ۱۹۸ ماده
 .اند عذر قرار دهند ها معامله کرده اشخاص ثالثی که با آن

شود  رت عدلیه معین میباید بقسمیکه در نظامنامه وزا ۱۹۷و  ۱۹۵هر گاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  – ۱۹۹ ماده
 .هر حوزه جداگانه انجام گردد در

حتی در  در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحالل شرکت ) – ۲۰۰ ماده
ها از  یل شرکاء یا خروج بعضی از آن( و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدگیرد میانحالل بواسطه انقضای مدت شرکت صورت   که مواردی
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الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت بمورد معین  الزم ۱۹۷و  ۱۹۵شرکت اتخاذ شود مقررات مواد  شرکت یا تغییر اسم 
 .شود رعایت خواهد شد می  این قانون اتخاذ ۷۹ مادهدر 

ی مذکور در این قانون ها شرکتنات و نشریات و غیره که بطور خطی یا چاپی از طرف حسابها و اعال در هر گونه اسناد و صورت  – ۲۰۱ ماده
شود سرمایه شرکت صریحًا باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده  ی تعاونی صادر میها شرکتباستثنای 

 .ت تا سه هزار ریال محکوم خواهد شدنقدی از دویس به جزایشرکت متخلف  –معین شود   نیز باید صریحاً 

حسابها و اعالنات و  شعبه یا نماینده در ایران اشتغال بتجارت دارند در مورد اسناد و صورت وسیله بهی خارجی نیز که ها شرکت –تبصره 
 .خواهند بود مادهخود در ایران مشمول مقررات این  نشریات 

 هاشرکتدر صتفیه امور  -فصل سوم
پس از انحالل موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط بورشکستگی  ها شرکتصفیه امور ت – ۲۰۲ ماده
 .است

شرکاِء  آن کهی تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر ها شرکتدر  – ۲۰۳ ماده
 .ج یا از بین خود برای تصفیه معین نماینداشخاص دیگری را از خار  ضامن

اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاِء ضامن آن تقاضا را  – ۲۰۴ ماده
 .محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد نپذیرفتند 

 .ها باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعالن گردد شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران – ۲۰۵ ماده

سهامی و غیر سهامی( شرکاِء غیر ضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین  ی مختلط )ها شرکتدر  – ۲۰۶ ماده
 .نمایند

شرکت است بترتیب  داراییجاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم  وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای – ۲۰۷ ماده
 .۲۱۲و  ۲۱۱ – ۲۱۰ – ۲۰۹ – ۲۰۸در مواد  مقرر

 .اگر برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد – ۲۰۸ ماده

 .از طرف شرکت محاکمه کنندمتصدیان تصفیه حق دارند شخصًا یا بتوسط وکیل  – ۲۰۹ ماده

قانون  به حکممواردی که  –متصدی تصفیه وقتی حق اصالح و تعیین حکم دارد که شرکاِء ضامن باو اجازه داده باشند  – ۲۱۰ ماده
 .اجباری است از اینقاعده مستثنی است  حکمّیت
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شود ولی متصدیان تصفیه  قت بین شرکاء تقسیم میشرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست بطور مو داراییآن قسمت از  – ۲۱۱ ماده
معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختالف است موضوع  باید 

 .نمایند

رفع اختالف در تقسیم  – کنند می متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت بهم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین – ۲۱۲ ماده
 .شود بمحکمه بدایت رجوع می

 آن کهی تعاونی امر تصفیه بعهده مدیران شرکت است مگر ها شرکتی با مسئولیت محدود و ها شرکتی سهامی و ها شرکتدر  – ۲۱۳ ماده
 .اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد اساسنامه یا 

 ۲۰۷ مادهی با مسئولیت محدود و تعاونی بترتیبی است که در ها شرکتو اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و وظیفه  – ۲۱۴ ماده
باستثنای مورد حکمیت اجباری( فقط وقتی خواهد  ) ها شرکتشده با این تفاوت که حق اصالح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این  مقرر

 .ها داده باشد این حق را بآناساسنامه یا مجمع عمومی   بود که

فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر  مادهی مذکور در ها شرکت داراییتقسیم  – ۲۱۵ ماده
 .سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعالن و یکسال از تاریخ انتشار اولین اعالن در مجله گذشته باشد آن که قبال ً 

 .اند قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که بطلب خود نرسیده مادهتخلف از  – ۲۱۶ ماده

 .دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند – ۲۱۷ ماده

 ۲۰۷در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد هر شرکتی مجاز است  – ۲۱۸ ماده
 .باشد ۲۱۱ مادهو قسمت اخیر  ۲۱۷ – ۲۱۶ – ۲۱۵ – ۲۱۰ – ۲۰۹ – ۲۰۸-

 مقررات مختلفه –فصل چهارم 
قانون شرکاء یا  که مواردیدر  اجع بمعامالت شرکت )ها ر  مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آن – ۲۱۹ ماده

 .را مسئول قرار داده( پنجسال است ها وّراث آن

رسیده و در مجله رسمی  به ثبتگیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت  مبداِء مرور زمان روزی است که انحالل شرکت یا کناره
 .اعالن شده باشد

 .شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می در صورتی که طلب پس از ثبت و

تری برای آن معین شده از مقررات این  مرور زمان طوالنی این قانون موجب بهتری بوده یا  دعوائی که سنخًا تابع مرور زمان کوتاه –تبصره 
 .مستثنی است ماده
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ی مذکور ها شرکتنی که فعاًل وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال بامور تجارتی خود را بصورت یکی از هر شرکت ایرا – ۲۲۰ ماده
ی ها به شرکتاین قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع  در

 .گردد میاجرا   تضامنی در مورد آن

 به ثبتمکلف  ۱۳۱۰مصوب خرداد ماه  ها شرکترکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت هر ش
حسابها و اعالنات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت  کلیه اسناد و صورت است باید در

 ها شرکتاین مجازات عالوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت  –نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد  به جزایم رسیده و اال محکو
 .برای عدم ثبت مقرر شده

ها بطریق قرعه  اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آن – ۲۲۱ ماده
ها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت  شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آن دیهباید تأ

 .را استرداد نماید منافع تأدیه شده  تواند مین

  تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکاء یا قبول وسیله بهدر اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را  تواند میهر شرکت تجارتی  – ۲۲۲ ماده
 .شریک جدید زیاد کرده و یا بواسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد

 .شود توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتًا معین می در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می

 .کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است

 چک – طلبفته –برات  :ب چهارمبا

 برات –فصل اول 

 برات صورت –مبحث اول 

 :دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد برات عالوه بر امضاء یا مهر برات – ۲۲۳ ماده
 .برات( در روی ورقه قید کلمه ) -۱
 (روز و ماه و سال تاریخ تحریر ) -۲
 .اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند -۳
 .مبلغ براتتعیین  -۴
 .تاریخ تأدیه وجه برات -۵
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 .علیه باشد یا محل دیگر مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال -۶
 .شود کرد او پرداخته می اسم شخصی که برات در وجه یا حواله -۷
 .که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ استبه اینتصریح  -۸

 .دهنده کرد خود برات کرد شخص دیگر باشد یا بحواله  الهبرات ممکن است بحو  – ۲۲۴ ماده

 .شود تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می – ۲۲۵ ماده
ها اختالف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو  اگر مبلغ بیش از یکدفعه بتمام حروف نوشته شده و بین آن 

 .ها اختالف باشد مبلغ با حروف معتبر است نبین آ نوشته شده و

  نباشد مشمول مقررات ۲۲۳ ماده ۸و  ۷ – ۶ – ۵ – ۴ – ۳ – ۲برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات  که صورتیدر  – ۲۲۶ ماده
 .راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود

 .برات ممکن است بدستور و حساب شخص دیگری صادر شود – ۲۲۷ ماده

 در قبول و نکول –مبحث دوم  

 .شود قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می – ۲۲۸ ماده

اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ  –برات بوعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد  که صورتیدر 
 .شود حساب می رؤیت 

علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحًا عبارت مشعر بر عدم قبول  هر عبارتی که محال – ۲۲۹ ماده
 .باشد

 .اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزِء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است

 .شود ا امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب میعلیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات ر  در صورتی که محال

 .کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید قبول – ۲۳۰ ماده

 .کننده حق نکول ندارد قبول – ۲۳۱ ماده

 .نماید ممکن است قبولی منحصر بیک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض – ۲۳۲ ماده
  کننده بشرط در حدود شرطی که نوشته شود ولی معهذا قبول اگر قبولی مشروط بشرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می – ۲۳۳ ماده

 .مسئول پرداخت وجه برات است
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 .ری استکننده باید تأدیه شود تصریح بمکان تأدیه ضرو  در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول – ۲۳۴ ماده

 .ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود ۲۴ارائه یا منتهی در ظرف  محض بهبرات باید  – ۲۳۵ ماده

تصدیقنامه مزبور موسوم است باعتراض  –شود محقق گردد  تصدیقنامۀ که رسمًا تنظیم می موجب بهنکول برات باید  – ۲۳۶ ماده
 .نکول پروتست( )

دهنده بتقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه  ظهرنویسها و براتپس از اعتراض نکول  – ۲۳۷ ماده
 .اگر باشد( فورًا تأدیه نمایند را بانضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ) برات

عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض  – ۲۳۸ ماده
کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را بنحو  از قبول تواند میهنوز موعد پرداخت آن نرسیده است  کرده ولی

 .کند  دیگری تضمین

 در قبویل شخص ثالث –مبحث سوم 

 –دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند  آن را بنام برات تواند میاعتراض بعمل آمد شخص ثالثی هر گاه براتی نکول شد و  – ۲۳۹ ماده
 .او برسد امضاء بهشخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده  قبولی

دهنده و  راتبعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل ب – ۲۴۰ ماده
 .شود محفوظ خواهد بود حاصل می ها  ظهرنویس

 در وعهد برات –مبحث چهارم 

از  برات 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 ماه – ۲۴۱ ماده
 .شده باشد ممکن است پرداخت بروز معینی موکول –تاریخ برات 

 .وعده قبول شد باید فورًا پرداخته شود هر گاه برات بی  – ۲۴۲ ماده

تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراضنامه نکول  وسیله بهموعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد  – ۲۴۳ ماده
 .شود می معین

 .رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شوداگر موعد پرداخت برات با تعطیل  – ۲۴۴ ماده

 .همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد –تبصره 
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 ظهرونییس –مبحث پنجم 

 .آید ظهرنویسی بعمل می وسیله بهانتقال برات  – ۲۴۵ ماده

شود قید  تاریخ و اسم کسی که برات باو انتقال داده میممکن است در ظهرنویسی  –ظهرنویسی باید به امضاِء ظهرنویس برسد  – ۲۴۶ ماده
 .گردد

ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات  – ۲۴۷ ماده
خالف این  که مواردیصول خواهد داشت. جز در االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای و نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی واقع

 .شده باشد در برات تصریح

 .شود هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزّور شناخته می – ۲۴۸ ماده

 مسئولیت –مبحث ششم 

 .منی دارندکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضا کسی –دهنده  برات – ۲۴۹ ماده

 .ها مجتمعًا رجوع نماید ها که بخواهد منفردًا یا بچند نفر یا بتمام آن به هر کدام از آن تواند میدارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض 

 .دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد  همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات

  کننده دعوی ملزم نیست ترتیب اقامه –از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع بسایر مسئولین برات نیست اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر 
 .ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند

 .علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است دهنده یا محال ضامنی که ضمانت برات

حساب متفرعات و مخارج قانونی که  پرداخت را به تسلیم برات و اعتراضنامه و صورت تواند مییک از مسئولین تأدیه برات هر  – ۲۵۰ ماده
 .بپردازد موکول کند باید 

طلب  در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام تواند میهر گاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات  – ۲۵۱ ماده
مدیر تصفیه هیچیک از ورشکستگان  –وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی( داخل شود تا اینکه طلب خود را کاماًل وصول نماید  خود)

شود بمدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر در صورتی که مجموع وجوهی  وجهی که بصاحب چنین طلب پرداخته می برای تواند مین
یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید بترتیب تاریخ تعهد تا  ورشکستگان بصاحب طلب تخصیص می ام تم داراییکه از 

 .ها حق رجوع دارند ورشکستگان محسوب گردد که بسایر ورشکسته داراییجزِء  –اند  پرداخته میزان وجهی که هر کدام 

 .د نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بوددر مورد ورشکستگی هر چن مادهمفاد این  –تبصره 
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 در پرداخت –مبحث هفمت 

 .آید پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده بعمل می – ۲۵۲ ماده

نوع که در برات معین شده است بدهد و  دهنده یا کسی که برات را باو منتقل کرده است پولی غیر از آن اگر دارنده برات به برات – ۲۵۳ ماده
دهنده نوع پولی را که داده  از دهنده برات یا انتقال  تواند میدر نتیجه نکول یا امتناع از قبول و یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات  آن برات 

 .لی که در برات معین شده قابل مطالبه نیستبرات معین شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پو  یا نوع پولی که در

 .برات بوعده باید روز آخر وعده پرداخته شود – ۲۵۴ ماده

 .روز رؤیت در برواتی که بوعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که بوعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد – ۲۵۵ ماده

 .تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت بوجه برات حقی دارند مسئول است شخصی که وجه برات را قبل از موعد – ۲۵۶ ماده

دهنده که بمهلت   اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسهای ماقبل خود و برات – ۲۵۷ ماده
 .اند حق رجوع نخواهد داشت رضایت نداده  مزبور

وجه برات قانونًا در نزد او توقیف شده  آن کهشود مگر  الذمه محسوب می پردازد بری وعده وجه برات را میشخصی که در سر  – ۲۵۸ ماده
 .باشد

در روی آن نسخه قید شده باشد  که صورتینسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ بعمل آید در  موجب بهپرداخت وجه برات ممکن است  – ۲۵۹ ماده
 .ین نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط استا موجب بهپس از پرداخت وجه  که 

شخصی که وجه برات را بر حسب نسخۀ بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را  – ۲۶۰ ماده
 .مسئول پرداخت وجه آن است دارد

ول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع وص تواند میدر صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن  – ۲۶۱ ماده
 .تقاضا کند الخ

امر  موجب بههای دیگر فقط  اگر نسخه مفقود نسخۀ باشد که قبولی در روی آن نوشته شده تقاضای پرداخت از روی نسخه – ۲۶۲ ماده
 .آید از دادن ضامن بعمل می محکمه پس

نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل  تواند میاز اینکه قبولی نوشته شده یا نشده باشد  اعم –اگر شخصی که برات را گم کرده  – ۲۶۳ ماده
 .امر محکمه مطالبه کند موجب بهبا دادن ضامن تأدیه وجه آن را  تواند میپس از اثبات اینکه برات متعلق باو است   نماید

بعمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات  ۲۶۳و  ۲۶۲ – ۲۶۱اگر با وجود تقاضائی که در مورد مواد  – ۲۶۴ ماده
 .اعتراضنامه محفوظ بدارد موجب بهتمام حقوق خود را  تواند می مفقود
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ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و بترتیبی که در این قانون  ۲۴فوق باید در ظرف  مادهاعتراضنامه مذکور در  – ۲۶۵ ماده
 .دهنده و ظهرنویسها ابالغ گردد الغ اعتراضنامه معین شده است به براتاب برای

ظهرنویس مزبور  –صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید بظهرنویسی که بالفاصله قبل از او بوده است رجوع نماید  – ۲۶۶ ماده
کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع بظهرنویس است بصاحب برات اختیار مراجعه بظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمائی  ملزم

 .مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود –دهنده برسد  بدهد تا به برات  ماقبل خود

 .ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است

مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال ( ۲۶۳و  ۲۶۲رجوع به مواد  در صورتی که ضامن برات مفقود ) – ۲۶۷ ماده
هر گاه در ظرف این سه سال رسمًا مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد  است و

 .بود

و دارنده برات فقط نسبت به بقیه  شوند میدهنده و ظهرنویسها بری  بلغی از وجه برات پرداخته شود بهمان اندازه براتاگر م – ۲۶۸ ماده
 .اعتراض کند تواند می

 .بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند توانند میمحاکم ن – ۲۶۹ ماده

 تأدیه وجه برات وباسطه شخص ثالث –مبحث هشمت 

دخالت شخص  –دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید   از طرف برات تواند میهر شخص ثالثی  – ۲۷۰ دهما
 .پرداخت وجه باید در اعتراضنامه یا در ذیل آن قید شود ثالث و

 .ت استشخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برا – ۲۷۱ ماده

و اگر پرداخت وجه از طرف یکی  شوند میالذمه  دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات – ۲۷۲ ماده
 .اند الذمه ظهرنویسها بعمل آید ظهرنویسهای بعد از او بری از

رداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که اگر دو شخص متفقًا هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پ – ۲۷۳ ماده
علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر  اگر خود محال – کند میالذمه  از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری تأدیه وجه 

 .دارد شخص ثالثی ترجیح 

 حقوق و وظایف دارنهد برات –مبحث مهن 
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واتی که وجه آن باید در ایران برؤیت یا بوعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادر شده باشد یا نسبت به بر  – ۲۷۴ ماده
ظهرنویسها و ه خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یکسال از تاریخ برات مطالبه نماید و اال حق رجوع ب در

 .علیه رسانیده است نخواهد داشت ت را بمحالدهندۀ که وجه برا همچنین ببرات

اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده  – ۲۷۵ ماده
علیه رسانیده است  که وجه برات را بمحال دهندۀ باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و اال حق رجوع بظهرنویسها و برات  برات

 .نخواهد داشت

اگر ظهرنویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و اال در مقابل  – ۲۷۶ ماده
 .از مقررات مربوطه ببروات استفاده کند تواند میظهرنویس ن آن

رنده برات برؤیت یا بوعده که در یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در هر گاه دا – ۲۷۷ ماده
 .فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد مواد 

 .دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد ه برات و براتمقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارند – ۲۷۸ ماده

 .دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند – ۲۷۹ ماده

 .شود معلوم گردد نوشتۀ که اعتراض عدم تأدیه نامیده می وسیله بهامتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده  – ۲۸۰ ماده

 .اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن بعمل خواهد آمد – ۲۸۱ ماده

 .علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد نه فوت محال – ۲۸۲ ماده

 .ه برات باقی استکننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارند  قبول که صورتیدر  – ۲۸۳ ماده

اظهارنامه رسمی  وسیله بهدارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را  – ۲۸۴ ماده
 .مراسله سفارشی دو قبضه بکسی که برات را باو واگذار نموده اطالع دهد یا

نامه فوق آن را بهمان وسیله بظهرنویس سابق خود اطالع  ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطالعهر یک از ظهرنویسها نیز باید در  – ۲۸۵ ماده
 .دهد

برای او مقرر  ۲۴۹ مادهاگر دارنده براتیکه بایستی در ایران تأدیه شود و بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که  – ۲۸۶ ماده
 .خ اعتراض اقامه دعوی نمایداستفاده کند باید در ظرف یکسال از تاری داشته

روز اضافه  علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک هر گاه محل اقامت مدعی –تبصره 
 .شد خواهد
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قیم ایران در ظرف دو سال از های م دهنده و یا ظهرنویس در مورد برواتیکه باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات – ۲۸۷ ماده
 .اعتراض باید بعمل آید تاریخ

و  ۲۸۶مواد  موجب بهباو داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که  ۲۴۹ مادههر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در  – ۲۸۸ ماده
است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او  است اقامه دعوی کند و نسبت باو موعد از فردای ابالغ احضاریه محکمه محسوب مقرر ۲۸۷

 .باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد  اقامه دعوی شده

پس از انقضاِء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق  – ۲۸۹ ماده
 .نخواهد شد محکمه پذیرفته خود در

شود مشروط بر اینکه  دهنده نیز پذیرفته نمی پس از انقضاِء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات – ۲۹۰ ماده
 .تعلیه خواهد داش صورت دارنده برات فقط حق مراجعه بمحال علیه رسانیده و در این نماید در سر وعده وجه برات را بمحال  دهنده ثابت برات

دهنده یا هر یک از  اگر پس از انقضاِء موعدی که برای اعتراض و ابالغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات – ۲۹۱ ماده
علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخالف مقررات دو  ظهرنویسها بطریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات بمحال

 .کننده وجه اقامه دعوی نماید  داشت که بر علیه دریافت  بل حق خواهدق ماده

پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است بمجرد تقاضای دارنده براتیکه بعلت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را  – ۲۹۲ ماده
 .تأمین توقیف نماید عنوان بهعلیه  اموال مدعی از

 (وتستپردر اعرتاض ) –مبحث دمه 

 :آید اعتراض در موارد ذیل بعمل می – ۲۹۳ ماده
 .در مورد نکول -۱
 .در مورد امتناع از قبول یا نکول -۲
 .در مورد عدم تأدیه -۳

 :امر محکمه بدایت بتوسط مأمور اجراء بمحل اقامت اشخاص ذیل ابالغ شود موجب بهاعتراضنامه باید در یک نسخه تنظیم و  
 .علیه محال -۱
 .اند در برات برای تأدیه وجه عنداالقتضاء معین شده ی کهاشخاص -۲
 .شخص ثالثی که برات را قبول کرده است -۳

آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب بعهده امین صلح یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل  اگر در محلی که اعتراض بعمل می 
 .بود خواهد
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 :تب ذیل را دارا باشداعتراضنامه باید مرا – ۲۹۴ ماده
 .سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره -۱
 .امر بتأدیه وجه برات -۲

تناع 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 ام 
 .در ذیل اعتراضنامه قید و امضاء کند را از امضاء

راجع  ۲۶۳و  ۲۶۲ – ۲۶۱از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد  تواند میهیچ نوشتۀ ن – ۲۹۵ ماده
 .شدن برات بمفقود

 .بدهد ۲۹۳ مادهمأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراضنامه را بمحل اقامت اشخاص مذکور در  – ۲۹۶ ماده

وظیفه محکمه را انجام میدهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز بترتیب تاریخ و نمره در  مقاماتی کهدفتر محکمه یا دفتر  – ۲۹۷ ماده
محل اقامت  که صورتیدر  –مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند   مخصوصی که صفحات آن بتوسط رئیس محکمه یا قائم دفتر
ها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر  ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد دفتر محکمه باید آن نده یاده برات
 .سازد

 برات رجوعی –مبحث یازدمه 

و تفاوت نرخ برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه  – ۲۹۸ ماده
 .کند میدهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر  بعهده برات

دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن بعهده  اگر برات رجوعی بعهده برات – ۲۹۹ ماده
ز عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا خواهد بود و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید ا او

 .تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادر شده است برآید معامله یا

 :گردد میدر صورت حساب مزبور مراتب ذیل قید  –حساب بازگشت( ضمیمه شود  حسابی ) به برات رجوعی باید صورت – ۳۰۰ ماده

 .رجوعی بعهده او صادر شده استاسم شخصی که برات  -۱

 .مبلغ اصلی برات اعتراض شده -۲

 .العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غیره مخارج اعتراضنامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق -۳

 (۲۹۹) مادهمبلغ تفاوت نرخهای مذکور در  -۴
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عالوه الزم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی  تاجر تصدیق شود بهقبل باید توسط دو نفر  مادهحساب مذکور در  صورت – ۳۰۱ ماده
 .اعتراضنامه بصورت حساب مزبور ضمیمه گردد از

باید تصدیقنامۀ که تفاوت  ۳۰۱و  ۳۰۰هر گاه برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شود عالوه بر مراتب مذکور در مواد  – ۳۰۲ ماده
 .لی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شودنرخ مکان تأدیه برات اص  بین

حساب بازگشت متعدد نمیتوان ترتیب داد و اگر برات رجوعی بعهده یکی از ظهرنویسها صادر شده  نسبت بیک برات صورت – ۳۰۳ ماده
 .دهنده اولی برسد شود تا به برات حساب بازگشت متوالیًا بتوسط ظهرنویسها پرداخته می باشد 

 .دار یک خرج است دهنده اولی فقط عهده هر یک از ظهرنویسها و برات –های رجوعی را نمیتوان تمامًا بر یکنفر وارد ساخت تحمیالت برات

خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه  – ۳۰۴ ماده
 .شود فقط از روز اقامه دعوی محسوب میاعتراض و مخارج برات رجوعی  مخارج

 قواننی خارجی –مبحث دوازدمه 

 .در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است – ۳۰۵ ماده
بوجود آمده تابع قوانین مملکتی  قبولی و غیره( نیز که در خارجه –ضمانت  –تعهدات ناشی از ظهرنویسی  هر قسمت از سایر تعهدات براتی ) 

 .تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است است که 

معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی 
 .ها مطابق با قوانین خارجی نیست ات براتی مقدم بر تعهد آنندارند که شرایط اساسی برات یا تعهد به ایناستناد  اند حق کرده

اعتراض و بطور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید بعمل آید تابع قوانین  – ۳۰۶ ماده
 .خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود مملکتی

 طلبدر فته  –فصل دوم 
مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص  کند میآن امضاء کننده تعهد  موجب بهطلب سندی است که  فته  – ۳۰۷ ماده

 .کرد آن شخص کارسازی نماید بحواله معین و یا 

 :طلب عالوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد فته  – ۳۰۸ ماده

 .أدیه شود با تمام حروفمبلغی که باید ت -۱
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 .گیرنده وجه -۲

 .تاریخ پرداخت -۳

 .الرعایه است طلب نیز الزم از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب( در مورد فته تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ) – ۳۰۹ ماده

 چک –فصل سوم 
علیه دارد کاًل یا بعضًا مسترد یا بدیگری واگذار  زد محالآن صادرکننده وجوهی را که در ن موجب بهایست که  چک نوشته – ۳۱۰ ماده

 .نماید می

 .پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد –صادرکننده برسد  امضای بهدر چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و  – ۳۱۱ ماده

 .امضاء در ظهر بدیگری منتقل شودممکن است بصرف  –کرد باشد  چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا بحواله – ۳۱۲ ماده

 .ارائه کارسازی شود محض بهوجه چک باید  – ۳۱۳ ماده

صدور چک ولو اینکه از محلی بمحل دیگر باشد ذاتًا عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت  – ۳۱۴ ماده
 .ع به بروات شامل چک نیز خواهد بودظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راج  صادرکننده و

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را  – ۳۱۵ ماده
 .چک مطالبه شوداگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور  مطالبه کند و

پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و  مادهاگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این 
 .علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست چک بسببی که مربوط بمحال اگر وجه

 .باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد کند میکسی که وجه چک را دریافت  – ۳۱۶ ماده

مقررات راجعه به چک هائی که در ایران صادر شده است در مورد چکهائی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود  – ۳۱۷ ماده
 .وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است تواند میدر ظرف آن دارنده چک لیکن مهلتی که  –رعایت خواهد شد  نیز

 در مرور زمان –فصل چهارم 
طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنجسال از تاریخ  دعاوی راجعه به برات و فته – ۳۱۸ ماده

ضائی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسمًا اقرار به دین شده باشد که در اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب ق صدور
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مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاِء مهلت اعتراض شروع  این صورت مبداِء 
 .شود می

 ۱۲فروردین و  ۱۲و  ۱۳۰۳دلو  ۲۵طلبهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب  چک و فته در مورد بروات و  مادهمفاد این  –تبصره 
 .صادر شده است قابل اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط بمرور زمان راجع باموال منقوله است ۱۳۰۴خرداد

طلب یا چک  ن بواسطه حصول مرور زمان پنجسال مطالبه کرد دارنده برات یا فتهطلب یا چک را نتوا اگر وجه برات یا فته – ۳۱۹ ماده
 .حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که بضرر او استفاده بالجهت کرده است مطالبه نماید تا تواند می

 .سی مقرر در این قانون را فاقد باشدطلب یا چک یکی از شرایط اسا حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته –تبصره 

 اسناد در وجه حامل :باب پنجم
شود مگر در صورت ثبوت خالف. معذلک اگر  دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می – ۳۲۰ ماده

ن را نسبت بشخص ثالثی که ممکن است سند صالحیتدار قضائی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه بحامل مدیو مقامات 
 .بری نخواهد کرد  متعلق باو باشد

 .جز در موردیکه حکم بطالن سند صادر شده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند – ۳۲۱ ماده

یمۀ برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در های کوپن یا دارای ضم در صورت گم شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه – ۳۲۲ ماده
ربح یا منفعتی را مرتبًا دریافت کند برای اصدار حکم بطالن مطابق  دهد میگم شدن سند در وجه حامل که خود سند بدارنده آن حق   صورت

 .شد ذیل عمل خواهد 

 .و بوده و فعاًل گم شده استمدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف ا – ۳۲۳ ماده
 .اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط بسند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است 

اعالن در جراید بدارنده مجهول سند اخطار  وسیله بهاگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست باید  – ۳۲۴ ماده
االقتضاء  لدی تواند میمحکمه  –از تاریخ انتشار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد شد هر گاه  -کند 

 .سال تعیین کند  مدتی بیش از سه

ی که بمدیون قدغن کند که وجه سند را بکسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمین تواند میبتقاضای مدعی محکمه  – ۳۲۵ ماده
 .تصویب نماید محکمه 

 ۳۳۳و  ۳۳۲شود بترتیب مقرر در مواد  التأدیه می در مورد گم شدن اوراق کوپن نسبت بکوپنهائی که در ضمن جریان دعوی الزم – ۳۲۶ ماده
 .خواهد شد عمل
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اعالن در جراید دیگر را نیز مقرر  عالوه به تواند میباید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه  ۳۲۴ مادهاخطار مذکور در  – ۳۲۷ ماده
 .دارد

اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محکمه بمدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هر گاه تا انقضای  – ۳۲۸ ماده
 .دخود را تعقیب و دالئل خود را اظهار نکند محکوم شده و سند به ابرازکننده آن مسترد خواهد گردی مهلت دعوی

 .مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطالن آن را صادر خواهد نمود ۳۲۴ مادهاگر در ظرف مدتیکه مطابق  – ۳۲۹ ماده

 .درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطالع عموم خواهد رسید وسیله بهابطال سند فورًا  – ۳۳۰ ماده

االقتضاء اوراق کوپن تازه باو بدهند. اگر سند  ر حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند بخرج او سند جدید یا لدیپس از صدو  – ۳۳۱ ماده
 .شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت حال

 :نباشد بترتیب ذیل رفتار خواهد شد( ۳۲۲) مادههر گاه سند گم شده از اسناد مذکور در  – ۳۳۲ ماده

حال  که صورتیمدیون وجه سند را فورًا در  دهد میادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل اعتماد دید حکم  هک صورتیمحکمه در 
 .بصندوق عدلیه بسپارد –در صورت مؤجل بودن  –پس از انقضاِء اجل  باشد و

 ۳۲۸ مادهبه نیست سند ابراز شد مطابق اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطال – ۳۳۳ ماده
 .شود وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته شده بمدعی داده می رفتار و اال

 .مقررات این باب شامل اسکناس نیست – ۳۳۴ ماده

 دالیل –باب ششم 

 کلیات –فصل اول 
کسیکه میخواهد معامالتی نماید طرف معامله پیدا  دالل کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای – ۳۳۵ ماده

 .اصوال قرارداد داللی تابع مقررات راجع بوکالت است  .کند می

 .های مختلف داللی نموده و شخصًا نیز تجارت کند در رشته تواند میدالل  – ۳۳۶ ماده

راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه داللی را فقط  دالل باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات – ۳۳۷ ماده
 .باشد میدالل در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود  –از طرفین بکند  برای یکی
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رد مگر ها را بموقع اجرا گذا تعهدات آن آن کهعوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا  تواند میدالل ن – ۳۳۸ ماده
 .نامه مخصوصی داشته باشد اجازه اینکه 

دالل مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معامالت باو داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء  – ۳۳۹ ماده
 .مزبوره مربوط بشخص او نبوده است  یا اسناد

التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را  ل باید نمونه مالدر موردیکه فروش از روی نمونه باشد دال – ۳۴۰ ماده
 .این قید معاف دارند از

صورت باید آمرین را از این  های مختلف داللی کند ولی در این در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته تواند میدالل  – ۳۴۱ ماده
 .ها شود مطلع نماید که ممکن است موجب تغییر رأی آن امور دیگری ترتیب و

 که صورتیهر گاه معامله بتوسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بتوسط او رد و بدل شود در  – ۳۴۲ ماده
 .های نوشتجات و اسناد مزبور استاند دالل ضامن صحت و اعتبار امضا راجع باشخاصی باشد که بتوسط او معامله را کرده امضاها 

 .شود نیست و ضامن اجرای معامالتی که بتوسط او می کند میها داللی  دالل ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن – ۳۴۳ ماده

 .ودهالتجارۀ که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او ب دالل در خصوص ارزش یا جنس مال – ۳۴۴ ماده

 .ها باعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است هر گاه طرفین معامله یا یکی از آن – ۳۴۵ ماده

دالل در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید بطرفی که این نکته را نمیداند اطالع دهد و اال مسئول خسارات  که صورتیدر  – ۳۴۶ ماده
 .ه پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شدعالوه ب بوده و به  وارده

 .دالل در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامنًا مسئول اجرای تعهد خواهد بود که صورتیدر  – ۳۴۷ ماده

 اجرت دالل و مخارج –فصل دوم 
 .یا وساطت او تمام شده باشدمعامله براهنمائی  که صورتیحق داللی را مطالبه کند مگر در  تواند میدالل ن – ۳۴۸ ماده

اگر دالل برخالف وظیفه خود نسبت به کسی که باو مأموریت داده بنفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخالف عرف  – ۳۴۹ ماده
محکوم  عالوه محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به تجارتی 

 .برای خیانت در امانت خواهد شد بمجازات مقرر

 .هر گاه معامله مشروط بشرط تعلیقی باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود – ۳۵۰ ماده
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یرد. معامله سر نگ آن کهباو داده شود دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو  کند میاگر شرط شده باشد مخارجی که دالل  – ۳۵۱ ماده
 .ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم کند  همین

معامله برضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه داللی از دالل سلب  که صورتیدر  – ۳۵۲ ماده
 .نباشدمشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دالل  شود  نمی

 .داللی معامالت ممنوعه اجرت ندارد – ۳۵۳ ماده

 .الزحمه دالل بعهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد حق – ۳۵۴ ماده

 (کمیسیون) اکریالعملحق:باب هفمت
 .العملی دریافت میدارد آمر( معامالتی کرده و در مقابل حق ود ولی بحساب دیگری )خ به اسمکار کسی است که  العمل حق – ۳۵۷ ماده

 .کاری نیز رعایت خواهد شد العمل مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه بوکالت در حق موجب بهجز در مواردی که  – ۳۵۸ ماده

  ته و مخصوصًا در صورت انجام مأموریت این نکته را بفوریت باوکار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داش العمل حق – ۳۵۹ ماده
 .اطالع دهد

 .کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد العمل حق – ۳۶۰ ماده

کار باید برای محفوظ داشتن  العمل ری باشد حقکار ارسال شده دارای عیوب ظاه العمل التجارۀ که برای فروش نزد حق اگر مال – ۳۶۱ ماده
التجاره اقدامات الزمه بعمل  آواری( بوسایل مقتضیه و محافظت مال بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان خسارات بحری )  حق رجوع

 .اقدامات خود مستحضر کند و اال مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود آورده و آمر را از

 که صورتیو حتی در  تواند میکار  العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل التجارۀ رود که نزد حق اگر بیم فساد سریع مال – ۳۶۲ دهما
 .التجاره در آنجا است یا نماینده او بفروش برساند العموم محلی که مال التجاره را با اطالع مدعی ایجاب کند مکلف است مال منافع آمر

التجارۀ را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده بفروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه  کار مال العمل اگر حق – ۳۶۳ ماده
 .نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است ثابت 

 .کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید کار تقصیر کرده باشد باید از عهده العمل اگر حق – ۳۶۴ ماده

التجارۀ را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده بفروش  کار مال العمل اگر حق – ۳۶۵ ماده
 .ارداستفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب د  رساند حق
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کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود  العمل اگر حق – ۳۶۶ ماده
 .شود مگر در صورت دستور مخالف آمر کار مأذون بآن محسوب می العمل اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق معذالک

کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله باعتبار  العمل حق – ۳۶۷ ماده
 .و یا شخصًا ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد نبوده 

امله و نفع آمر الزم بوده و همچنین هر مساعدۀ که بنفع آمر داده باشد باید کار کرده و برای انجام مع العمل مخارجی که حق – ۳۶۸ ماده
 .کار مسترد شود العمل منفعتًا به حق اصاًل و

 .مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز بحساب آمر گذارد تواند میکار  العمل حق

 .ه و یا عدم اجرای آن مستند بفعل آمر باشدشود که معامله اجرا شد العمل می کار مستحق حق العمل وقتی حق – ۳۶۹ ماده
کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت  العمل پذیر نشده حق نسبت باموریکه در نتیجه علل دیگری انجام 

 .نماید می محل معین

تی عالوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش کار نادرستی کرده و مخصوصًا در موردی که بحساب آمر قیم العمل اگر حق – ۳۷۰ ماده
 .کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند العمل حق تواند میعالوه در دو صورت اخیر آمر  به –العمل نخواهد بود  دارد مستحق حق  محسوب

 .دستور فوق مانع از اجرای مجازاتیکه برای خیانت در امانت مقرر است نیست –تبصره 

کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت باموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت بقیمتی که اخذ  العمل حق – ۳۷۱ ماده
 .حق حبس خواهد داشت -کرده 

کار  العمل التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال – ۳۷۲ ماده
 .العموم بدایت محل یا نماینده او بطریق مزایده بفروش برساند آن را با نظارت مدعی تواند میکار  العمل حق بگذارد

د باو 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 قباًل بای 
 .الفساد باشد ال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریعیه رسمی ارس اخطار

  التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد کار مأمور بخرید یا فروش مال العمل اگر حق – ۳۷۳ ماده
ه تسلیم بکند و یا چیزیرا که مأمور بفروش آن بوده شخصًا فروشند عنوان بهچیزی را که مأمور بخرید آن بوده خود شخصًا  تواند می

 .خریدار نگاهدارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد عنوان به

منظور  دهد میکار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام  العمل  فوق حق مادهدر مورد  – ۳۷۴ ماده
 .کار را برداشت کند العمل  العمل و هم مخارج عادیه حق خواهد داشت که هم حقحق  دارد و
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خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله  تواند میکار شخصًا  العمل در هر موردیکه حق – ۳۷۵ ماده
 .خود طرف معامله محسوب خواهد شد اطالع دهد 

 تواند میکار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر ن العمل  ر آمر از امر خود رجوع کرده و حقاگ – ۳۷۶ ماده
 .خریدار یا فروشنده واقع شود  شخصاً 

 قرارداد محل و نقل :باب هشمت
 .گیرد میمتصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را بعهده  – ۳۷۷ ماده

 .ذیاًل استثناء شده باشد که مواردیقرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در  – ۳۷۸ ادهم

عده عدل  –محل تسلیم مال  –الیه  کننده باید نکات ذیل را به اطالع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل ارسال – ۳۷۹ ماده
قیمت  –راهی که حمل باید از آن راه بعمل آید  –مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود  –ها  وزن و محتوی عدل –بندی  طرز عدل یا بسته و

 .گرانبها است اشیائی که 

 .کننده خواهد بود ها بغلط متوجه ارسال خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آن

آواری( ناشی از عیوب   خسارات بحری ) –بندی شود  بطرز مناسبی عدل التجاره کننده باید مواظبت نماید که مال ارسال – ۳۸۰ ماده
 .کننده است بعهده ارسال بندی  عدل

بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد  اگر عدل – ۳۸۱ ماده
 .بود

التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل  که مال مادام تواند میکننده  ارسال – ۳۸۲ ماده
 .خسارات او پس بگیرد کرده و

 :استفاده کند ۳۸۲ مادهاز حق استرداد مذکور در  تواند میکننده ن در موارد ذیل ارسال – ۳۸۳ ماده
 .الیه تسلیم شده باشد له متصدی حمل و نقل بمرسلکننده تهیه و به وسی در صورتی که بارنامه توسط ارسال – ۱
 .کننده نتواند آن را پس دهد کننده داده و ارسال در صورتی که متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال – ۲
 .التجاره بمقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد الیه اعالم کرده باشد که مال در صورتی که متصدی حمل و نقل به مرسل – ۳
 .الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد التجاره به مقصد مرسل در صورتی که پس از وصول مال – ۴

کننده داده  الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل
 .الیه تسلیم شده باشد الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید بمرسل لالتجاره بمقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرس مال مادام که
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التجاره تأدیه نشود و یا به  التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال الیه مال اگر مرسل – ۳۸۴ ماده
التجاره را موقتًا نزد خود به طور امانت  کننده رسانیده و مال دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطالع ارسال الیه مرسل

 .کننده خواهد بود امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال نگاهداشته یا نزد ثالثی

آن را به  ۳۶۲ مادهمطابق  تواند میالتجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل  الیه در مدت مناسبی تکلیف مال کننده و یا مرسل اگر ارسال
 .فروش برساند

توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو  التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می اگر مال – ۳۸۵ ماده
 .یده و با نظارت او مال را به فروش رساندالعموم بدایت محل یا نماینده او رسان حمل و نقل باید فورًا مراتب را به اطالع مدعی ننماید متصدی

 .التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود الیه را باید از اینکه مال کننده و مرسل المقدور ارسال حتی

ط التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربو اگر مال – ۳۸۶ ماده
اند و یا مربوط به  ها داده الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن کننده و یا مرسل التجاره یا مستند به تقصیر ارسال خود مال به جنس

زیادتر  برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا تواند میتوانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین  متصدی مواظبی نیز نمی حوادثی بوده که هیچ
 .نماید التجاره معین از قیمت کامل مال

 مادهالتجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود  آواری( مال در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری ) – ۳۸۷ ماده
 .مسئول خواهد بود فوق

التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد   مالاز خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام  تواند میخسارات مزبور ن
 .خالف این ترتیب را مقرر داشته باشد  طرفین

متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت بحمل و  – ۳۸۸ ماده
بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب  –ر کرده باشد کننده دیگریرا مأمو  کرده و یا حمل و نقل نقل

 .شده محفوظ است او مأمور

 .الیه را مستحضر نماید التجاره مرسل وصول مال محض بهمتصدی حمل و نقل باید  – ۳۸۹ ماده

نماید قبول نکند حق  التجاره مطالبه می نقل بابت مال الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و اگر مرسل – ۳۹۰ ماده
 .فیه را تا ختم اختالف در صندوق عدلیه امانت گذارد التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع مال تقاضای تسلیم 

قل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و ن اگر مال – ۳۹۱ ماده
الیه آن آواری را در  مرسل که صورتیعالوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود در  تدلیس یا تقصیر عمده به در مورد

رده و فورًا پس از مشاهده التجاره ممکن بود بعمل آید و یا بایستی بعمل آمده باشد مشاهده ک اوضاع و احوال رسیدگی بمال  مدتیکه مطابق
 .التجاره داده شود اطالع دهد در هر حال این اطالع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال بمتصدی حمل و نقل
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بتقاضای یکی از  تواند میالیه اختالف باشد محکمه صالحیتدار محل  در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل – ۳۹۲ ماده
االقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم  التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی مال مر دهد طرفین ا

 .التجاره در چه حال بوده بعمل آید مال  آن کهمجلسی حاکی از  صورت

توان  التجاره می صندوق عدلیه از فروش مالشود و یا سپردن آن ب التجاره ادعا می پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال وسیله به
 .جلوگیری کرد

مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم  –نسبت بدعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل مدت مرور زمان یکسال است  – ۳۹۳ ماده
آواری( روزی که  ت خسارات بحری )التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز بعمل آمده باشد و در صور  مال شدن

 .الیه تسلیم شده مال بمرسل

 .پست تابع مقررات این باب نیست وسیله بهحمل و نقل  – ۳۹۴ ماده

 تجاریت منایندگان سایر و تجاریت مقامقائم  :باب مهن
به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود  مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه قائم  – ۳۹۵ ماده

 .آور است و امضای او برای تجارتخانه الزام قرار داده 

 .سمت مزبور ممکن است کتبًا داده شود یا عمالً 

 .اند معتبر نیست مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطالع نداشته  تحدید اختیارات قائم – ۳۹۶ ماده

جارتی ممکن است بچند نفر مجتمعًا داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقام ت قائم – ۳۹۷ ماده
توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به  اند فقط در صورتی می اشخاص ثالثی که از این قید اطالع نداشته مقابل 

 .باشدشده  ثبت رسیده و اعالن

 .کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد تواند میمقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه ن قائم  – ۳۹۸ ماده
مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعالن شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعالن شود و  عزل قائم  – ۳۹۹ ماده
 .شود ابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میمق اال در

 .مقام تجارتی منعزل است مقام تجارتی منعزل نیست با انحالل شرکت قائم  با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم  – ۴۰۰ ماده

ی دارند تابع مقررات عمومی راجع وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگ – ۴۰۱ ماده
 .است بوکالت
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 ضمان :باب دمه
له تقاضا نماید که بدوًا بمدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب باو رجوع نماید  ضامن وقتی حق دارد از مضمون  – ۴۰۲ ماده

 .رر شده باشدنامه( این ترتیب مق خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت  بین طرفین ) که 

بضامن و مدیون  تواند میقوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار  موجب بهدر کلیه مواردی که  – ۴۰۳ ماده
 .ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب بدیگری رجوع نماید مجتمعًا رجوع کرده یا پس از رجوع بیکی از آن اصلی 

 .قرارداد یا قانون متضامنًا مسئول انجام تعهدی باشند موجب بهم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر حک – ۴۰۴ ماده

قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتأدیه نیست ولو اینکه بواسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او  – ۴۰۵ ماده
 .شده باشد حال

 .فوق مستثنی استضمان حال از قاعده  – ۴۰۶ ماده

 .اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط باخطار قبلی است این اخطار نسبت بضامن نیز باید بعمل آید – ۴۰۷ ماده

 .شود از انحاء ساقط شده ضامن نیز بری می نحوی بهدین اصلی  همین که – ۴۰۸ ماده

 .ا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشدله را بدریافت طلب ی مضمون تواند میدین حال شد ضامن  همین که – ۴۰۹ ماده

خود بری  خودی بهضامن را فورًا و  –اگر دین با وثیقه بوده  –له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه  استنکاف مضمون – ۴۱۰ ماده
 .ساخت خواهد 

عنه الزم و  و مدارکی را که برای رجوع ضامن بمضمون له باید تمام اسناد  ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون آن کهپس از  – ۴۱۱ ماده
عنه مکلف  اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون –باو داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را بضامن تسلیم نماید   مفید است

 .که برای انتقال وثیقه بضامن الزم است  بانجام تشریفاتی است

 در ورشکستگی –باب یازدمه 

 در کلیات –فصل اول 
 .شود ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می – ۴۱۲ ماده

 .الفوت در حال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز میتوان صادر نمود حکم ورشکستگی تاجری را که حین 
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 در اعالن ورشکستگی و اثرات آن –فصل دوم 
تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفۀ که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را بدفتر  – ۴۱۳ ماده

 .و کلیه دفاتر تجارتی خود را بدفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید داراییحساب   بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت  محکمه

 :تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد امضاء بهفوق باید مورخ بوده و  مادهمذکور در صورتحساب  – ۴۱۴ ماده
 .تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح -۱
 .صورت کلیه قروض و مطالبات -۲
 .صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی -۳

 .بی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاِء ضامن نیز باید ضمیمه شودمختلط یا نس –ی تضامنی ها شرکتدر صورت توقف 

 :شود محکمه بدایت در موارد ذیل اعالم می به حکمورشکستگی تاجر  – ۴۱۵ ماده
 .الف( بر حسب اظهار خود تاجر

 .تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها موجب بهب( 
 .العموم بدایت ج( بر حسب تقاضای مدعی

 .اید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب استمحکمه ب – ۴۱۶ ماده

 .شود حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می – ۴۱۷ ماده

  د او گرددتاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عای – ۴۱۸ ماده
مقام قانونی ورشکسته   ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم

 .دارد بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند بوده و حق 

از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه  اییکسته دعو از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت بتاجر ورش – ۴۱۹ ماده
 .کلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود –بطرفیت او تعقیب کند  یا 

 .شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد عنوان بهورود تاجر ورشکسته را  تواند میمحکمه هر وقت صالح بداند  – ۴۲۰ ماده

 .شود حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت بقروض حال مبدل می همین که – ۴۲۱ ماده

مسئول تأدیه  اشخاصی کهطلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر  هر گاه تاجر ورشکسته فته  – ۴۲۲ ماده
 .باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت بمدت وجه آن را نقدًا بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند باشند میات طلب یا بر  فته  وجه 

 :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذیل را بنماید باطل و بالاثر خواهد بود – ۴۲۳ ماده
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 .اعم از اینکه راجع بمنقول یا غیر منقول باشدهر صلح محاباتی یا هبه و بطور کلی هر نقل و انتقال بالعوض  -۱
 .تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که بعمل آمده باشد -۲
 .هر معاملۀ که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و بضرر طلبکاران تمام شود -۳

مقام قانونی  با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم  اشخاصی کهفیه یا طلبکاری بر هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تص – ۴۲۴ ماده
شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معاملۀ نموده که متضمن ضرری بیش   ها ثابت آن

سخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد المعامله بوده است آن معامله قابل ف  حین  از ربع قیمت
 .شود سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می  دعوی فسخ در ظرف دو

علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که  قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم ماده موجب بههر گاه محکمه  – ۴۲۵ ماده
تاجر بغرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر  دارایی آن کهالمعامله آن را قبل از  بوده است عینًا بمدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین  موضوع معامله 

 .تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد عین مال مزبور در

  عین و منافع مالیکه –ی بوده است آن معامله خود بخود باطل اگر در محکمه ثابت شود که معامله بطور صوری یا مسبوق بتبان – ۴۲۶ ماده
 .موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصۀ خواهد بود

 در تعینی عضو ناظر –فصل سوم 
 .واهد کردشود محکمه یکنفر را بسمت عضو ناظر معین خ آن ورشکستگی تاجر اعالم می موجب بهکه  در حکمی – ۴۲۷ ماده

 .عضو ناظر مکلف است بنظارت در اداره امور راجعه بورشکستگی و سرعت جریان آن است – ۴۲۸ ماده

 .تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صالحیت محکمه است عضو ناظر بمحکمه راپرت خواهد داد – ۴۲۹ ماده

 .مکن است که این قانون معین نمودهشکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی م – ۴۳۰ ماده

 .مرجع شکایت محکمۀ است که عضو ناظر را معین کرده – ۴۳۱ ماده

 .عضو ناظر را تبدیل و دیگریرا بجای او بگمارد تواند میمحکمه همیشه  – ۴۳۲ ماده

 در اقدام مبهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت وبرشکسته –فصل چهارم 
 .دهد میم ورشکستگی امر بمهر و موم را نیز محکمه در حک – ۴۳۳ ماده
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تاجر در یک  داراییمهر و موم باید فورًا توسط عضو ناظر بعمل آید مگر در صورتی که بعقیده عضو مزبور برداشتن صورت  – ۴۳۴ ماده
 .ممکن باشد در این صورت باید فورًا شروع به برداشتن صورت شود روز

 .عمل نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد ۴۱۴ – ۴۱۳ ماده اگر تاجر ورشکسته بمفاد – ۴۳۵ ماده

قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد بواسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل  – ۴۳۶ ماده
 .خواهد جلوگیری کند می  ورشکستگی

بر حسب تقاضای  تواند میخود را مخفی نموده باشد امین صلح  داراییجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از تا که صورتیدر  – ۴۳۷ ماده
 .العموم اطالع دهد یا چند نفر از طلبکاران فورًا اقدام بمهر و موم نماید و باید بالفاصله این اقدام خود را بمدعی یک

 .د و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر موم شودها و صندوق و اسنا انبارها و حجره – ۴۳۸ ماده

مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکاِء ضامن مهر و موم نخواهد شد مگر اینکه  –ی تضامنی ها شرکتدر صورت ورشکستگی  – ۴۳۹ ماده
 .اگانه صادر شده باشدحکم جد موجب بهها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا  ورشکستگی آن حکم 

 .فوق مستثنیات دین از مهر و موم معاف است مادهو  مادهدر مورد این  –تبصره 

 در مدیر صتفیه –فصل پنجم 
 .کند میمحکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یکنفر را بسمت مدیریت تصفیه معین  – ۴۴۰ ماده

ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و  ر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار بآناقدامات مدی – ۴۴۱ ماده
این قانون معین شده بر طبق نظامنامۀ که از طرف وزارت عدلیه تنظیم  موجب بهکلی وظایف مدیر تصفیه عالوه بر آن قسمتی که  بطور

 .شد شود معین خواهد می

 .الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد زان حقمی – ۴۴۲ ماده

 در وظایف مدیر صتفیه –فصل ششم 

 در کلیات –مبحث اول 

 .اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه بعمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود – ۴۴۳ ماده
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که اشیاِء ذیل را از مهر و موم مستثنی کرده و اگر مهر و موم شده است از  دهد میتقاضای مدیر تصفیه باو اجازه عضو ناظر ب – ۴۴۴ ماده
 :خارج نماید  توقیف

 .البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او الزم است – ۱
 .ت حاصل نمایداشیائی که ممکن است قریبًا ضایع شود یا کسر قیم – ۲
ها موجب خسارت ارباب طلب  توقیف آن که صورتیاشیائی که برای بکار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن الزم است در  – ۳

 .باشد
 .اشیاِء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فورًا تقویم و صورت آن برداشته شود

ها مفید نیست و همچنین  ًا ضایع شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیائی که نگاه داشتن آنفروش اشیائی که ممکن است قریب – ۴۴۵ ماده
 .انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر بتوسط مدیر تصفیه بعمل میآید بکار

وم نموده است از توقیف خارج ها را مهر و م دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را باتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آن – ۴۴۶ ماده
 .نماید ها را بمدیر تصفیه تسلیم می آن که ذیل دفاتر را بست آن کرده پس از

ها نوشته  ها نزدیک است یا باید قبولی آن اوراق تجارتی هم که وعده آن –مجلس کیفیت دفاتر را بطور خالصه قید کند  دفتردار باید در صورت
شود تا وجه آن را  مجلس ذکر و بمدیر تصفیه تحویل می  امات تأمینیه بعمل آید از توقیف خارج شده در صورتها باید اقد نسبت بآن  شود و یا

که  سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی – گردد میناظر تسلیم  به عضوشود  فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می  وصول نماید و
شود و اگر خود ورشکسته حاضر  توسط او باز میه تاجر ورشکسته میرسد بمدیر تصفیه تسلیم و ب ه اسمبمراسالتی که  نماید  وصول می دهد می

 .شرکت کند تواند می  باشد در باز کردن مراسالت

خواست خود در  داراییاش را از  نفقه خود و خانواده تواند میتاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد  – ۴۴۷ ماده
 .نماید در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می -کند

شود  نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می – ۴۴۸ ماده
در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر  تواند میتاجر ورشکسته  –خواهد آمد  عمل تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به که صورتی در

 .باشد

دفاتر و اسناد مشارالیه و  وسیله بهخود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فورًا  داراییتاجر ورشکسته صورت  که صورتیدر  – ۴۴۹ ماده
 .کند مینماید تنظیم  اطالعاتی که تحصیل می سایر

و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها  به اوضاعو نسبت  داراییعضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت  – ۴۵۰ ماده
 .مجلس ترتیب دهد مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت و

 داراییدر رفع وتقیف و تریتب صورت  –مبحث دوم 
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 کند میموقع احضار  نموده و تاجر ورشکسته را هم در این داراییمدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت  – ۴۵۱ هماد
 .عدم حضور او مانع از عمل نیست ولی

ین بدفتر محکمه نماید. یکی از نسخت را در دو نسخه تهیه می داراییشود صورت  مدیر تصفیه بتدریجی که رفع توقیف می – ۴۵۲ ماده
 .شده و دیگری در نزد او میماند تسلیم 

الزم بداند استمداد کند صورت اشیائی که موافق  اشخاصی کهو تقویم اموال از  داراییبرای تهیه صورت  تواند میمدیر تصفیه  – ۴۵۳ ماده
 .خواهد شد داراییدر تحت توقیف نیامده ولی قباًل تقویم شده است ضمیمه صورت  ۴۴۴ ماده

مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خالصۀ از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی  – ۴۵۴ ماده
العموم  ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فورًا بمدعی به عضوآید ترتیب داده  موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهرًا بنظر می که

 .نماید تسلیم می محل  ابتدائی

 حضور بهم دارایینظارت بمنزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت  عنوان بهفقط  توانند میمنصبان پارکه  صاحب – ۴۵۵ ماده
 .رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق دارند بدفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه بورشکستگی مراجعه کنند

 .تعطیل جریان امر باشداین مراجعه نباید باعث 

 در فروش اموال و وصول مطالبات –مبحث سوم 

بغیر از مستثنیات دین(  التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه ) تمام مال داراییپس از تهیه شدن صورت  – ۴۵۶ ماده
 .شود اشیاِء تاجر ورشکسته بمدیر تصفیه تسلیم می و

العموم و نظارت عضو  با اجازه مدعی تواند مینماید و همچنین  فیه با نظارت عضو ناظر بوصول مطالبات مداومت میمدیر تص – ۴۵۷ ماده
التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قباًل باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا الاقل مشارالیه را برای دادن  البیت و مال ناظر بفروش اثاث
 .نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد موجب بهرتیب فروش ت –کند  توضیحات احضار

دعوی را بصلح خاتمه  تواند میمدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر  باشند مینسبت بتمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع  – ۴۵۸ ماده
 .باید احضار شده باشد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته دهد 

االجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را  اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنجهزار ریال باشد صلح الزم – ۴۵۹ ماده
اعتراض  –شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که بصلح اعتراض کند  نماید در موقع تصدیق صلحنامه تاجر ورشکسته احضار می  تصدیق

 .صلح راجع باموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید که صورتی ورشکسته در
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شود باید فورًا بصندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی  وجوهی که بتوسط مدیر تصفیه دریافت می – ۴۶۰ ماده
مگر بحواله عضو ناظر و تصدیق مدیر  گردد میوجوه مزبور از صندوق مسترد ن کند میکسته اعم از عایدات و مخارج باز عمل ورش  برای

 .تصفیه

 در اقدامات تأمینیه –مبحث چهارم 

او مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت بمدیونین ه مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع ب – ۴۶۱ ماده
 .آورد بعمل

 در تشخیص مطالبات طلبکارها –مبحث پنجم 

اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه  موجب بهدر مدتی که  –پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند  – ۴۶۲ ماده
نماید بدفتردار محکمه تسلیم کرده  ین میها را مع اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را بانضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن –شده  معین

 .دارند  قبض دریافت

قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز  مادهتشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در  – ۴۶۳ ماده
 .شود تعقیب می –بترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد  – گردد میساعتیکه از طرف عضو ناظر معین  و

در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها  تواند میمنظور شده  داراییحساب   هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزِء صورت – ۴۶۴ ماده
همین حق را خود تاجر  –بهمرسانیده و نسبت بطلب هائی که سابقًا تشخیص شده یا فعاًل در تحت رسیدگی است اعتراض نماید  حضور

 .خواهد داشت هم  ورشکسته

عالوه توصیف مختصری از سند داده  مجلس تشخیص مطالبات معین و به  ها در صورت محل اقامت طلبکارها و وکالی آن – ۴۶۵ ماده
مجلس قید و این نکته مسّلم شود که طلب مسلم یا  السطور نیز باید در صورت خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین تعیین قلم شود و می
 .فیه است زعمتنا

بنظر خود امر بابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج  تواند میعضو ناظر  – ۴۶۶ ماده
 .و نزد او بفرستد کرده 

 :کند میناظر نیز آن را تصدیق  اگر طلب مسّلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو – ۴۶۷ ماده

 «……قبول شد بتاریخ……. مبلغ…….. جزو قروض»
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شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و  نظامنامه وزارت عدلیه معین می موجب بههر طلبکار باید در ظرف مدت و بترتیبی که 
 .قصد استفاده نامشروع است بدون

حل قضیه را بمحکمه رجوع و محکمه باید فورًا از روی راپرت عضو ناظر  تواند میواقع شد عضو ناظر فیه  اگر طلب متنازع – ۴۶۸ ماده
طلب  به اینراجع  توانند میامر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر بعمل آید و اشخاصی را که  تواند مینماید محکمه   رسیدگی

 .اطالع کندها کسب  ناظر احضار یا از آن  اطالعاتی دهند عضو

در موقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی بمحکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز  – ۴۶۹ ماده
صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی بتأخیر افتد و یا اینکه منتظر  حکم 
 .و مجلس مزبور منعقد شود  رسیدگی نشده نتیجه

فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور  در صورت تصمیم بانعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع تواند میمحکمه  – ۴۷۰ ماده
 .موقتًا طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید کند می معین

قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم بعدم  تواند میواقع شده باشد محکمه  جزاییطلبی مورد تعقیب  که صورتیدر  – ۴۷۱ ماده
اند طلبکار  صاحب آن طلب را موقتًا جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده تواند میمجلس نمود ن تأخیر 
 .در عملیات راجعه بورشکستگی شرکت کند بهیچوجه تواند میمزبور ن

بترتیب قرارداد ارفاقی و بسایر عملیات راجعه بورشکستگی  ۴۶۷و  ۴۶۲های معین در مواد  پس از انقضای مهلت – ۴۷۲ ماده
 .شود می مداومت 

شخیصات و تصمیماتی که عمل نکردند نسبت بعملیات و ت ۴۶۲ مادهطلبکارهائی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق  – ۴۷۳ ماده
ها بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است بعمل آید جزِء غرما  راجع بتقسیم وجوه قبل از آمدن آن

لبه ها تعلق میگرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطا بدون اینکه حق داشته باشند حصۀ را که در تقسیمات سابق بآن  شوند میحساب 
 .نمایند

باید آن را در حین تصفیه  کنند میاگر اشخاصی نسبت باموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرفنظر از آن ن – ۴۷۴ ماده
 .ورشکستگی ثابت نموده و بموقع اجرا گذارند  عمل

ت باموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسب – ۴۷۵ ماده
 .اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد بر

 در قرارداد ارفاقی و صتفیه حساب تاجر ورشکسته –فصل هفمت 
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 هادر دعوت طلبکارها و مجمع عمویم آن –مبحث اول 

معین شده بتوسط دفتردار محکمه  ۴۶۷ دهمانظامنامه مذکور در  موجب بهعضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که  – ۴۷۶ ماده
 –نماید  ها تشخیص و تصدیق یا موقتًا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می طلبکارهائی را که طلب آن کلیه 

 .های دعوت و اعالنات مندرجه در جراید باید تصریح شود عمومی طلبکارها در رقعه موضوع دعوت مجمع

  -شود  مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می – ۴۷۷ ماده
الوکاله   ها موقتًا قبول گردیده یا وکیل ثابت ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهائی که طلب آن طلبکارهائی که طلب آن

اعزام وکیل  تواند میشود مشارالیه باید شخصًا حاضر گردد و فقط وقتی  مجمع احضار می به اینورشکسته نیز  تاجر شوند می ها حاضر  آن
 .و صحت آن بتصدیق عضو ناظر رسیده باشد نماید که عذر موجه داشته 

ی که با استحضار تاجر مدیر تصفیه بمجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که بعمل آمده و عملیات – ۴۷۸ ماده
شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و  ناظر تقدیم می به عضومدیر تصفیه رسیده  امضاء بهراپورت مزبور  دهد میشده است   ورشکسته

 .طلبکارها صورت مجلسی ترتیب دهد تصمیمات مجمع 

 در قرارداد ارفاقی –مبحث دوم 

 در ترتیب قرارداد ارفاقی –فقره اول 

 .شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی – ۴۷۹ ماده

عالوه یکنفر از طلبکارها با داشتن الاقل سه ربع از کلیه مطالباتی که  شود که الاقل نصف به قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می – ۴۸۰ ماده
م از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتًا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و اال بالاثر خواهد مبحث پنج  مطابق

 .بود

آن هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عددًا حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا  – ۴۸۱ ماده
مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معّلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای سه ربع از   دارای که

 .شود یکهفته بعد داده می

اند مجبور نیستند در  مجلس را امضاء نموده ها حاضر بوده و صورت الوکاله آن طلبکارهائی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت – ۴۸۲ ماده
ها باعتبار خود باقی  بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن آن کهثانی حاضر شوند مگر   مجلس

 .تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود ۴۸۰ مادهثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق  اگر در جلسه –است 
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ورشکسته به  عنوان بهدر موقعی که تاجر  –شود  لب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمیورشکسته به تق عنوان بهاگر تاجر  – ۴۸۳ ماده
شود الزم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود  تعقیب می  تقلب

موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول  تقلب به مشارالیه بزمان حصول نتیجه رسیدگی را در امر
را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و  ۴۸۰ مادهباید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در  بزمان بعد نمایند 

 .مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد موجب بهشود قواعدی که  بنای انعقاد قرارداد ارفاقی تقلب به حصول نتیجه رسیدگی 

تعقیب تاجر شروع  که صورتیمحکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در  تقصیر بهورشکستگی  عنوان بهاگر تاجر  – ۴۸۴ ماده
 .قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند مادهقررات تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت م توانند میباشد طلبکارها  شده 

اعتراض باید موجه بوده  –راجع بقرارداد اعتراض کنند  توانند میاند  کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته – ۴۸۵ ماده
 .و اال از درجه اعتبار ساقط خواهد بودظرف یکهفته از تاریخ قرارداد بمدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابالغ شود  و در

 .شوند میاحضار  کنند میمدیر تصفیه و تاجر ورشکسته باولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی 

 .تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید توانند میقرارداد ارفاقی باید بتصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد  – ۴۸۶ ماده
  هر گاه در ظرف این مدت از طرف –قبل تصمیمی راجع بتصدیق اتخاذ نماید  مادهقبل از انقضای مدت یکهفته مذکور در  تواند میمحکمه ن 

طلبکارهائی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی بعمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر 
 .شود یق شود قرارداد نسبت بتمام اشخاص ذینفع بالاثر میاگر اعتراضات تصد -کند 

قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول  – ۴۸۷ ماده
 .باشد بمحکمه تقدیم نماید قرارداد

 .دیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نموددر صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تص – ۴۸۸ ماده

 در اثرات قرارداد ارفاقی –فقره دوم 

اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء  قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهائی که در اکثریت بوده همین که – ۴۸۹ ماده
 داراییسهم خود را موافق آنچه از  توانند میاند  نبوده و قرارداد را هم امضاء نکردهقطعی خواهد بود ولی طلبکارهائی که جزو اکثریت  اند  نموده

تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام  داراییمیرسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از   تاجر به طلبکارها
 .اند آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده ارفاقی شرکت داشته یا طلب کسانیکه در قرارداد

شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در  پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول نمی – ۴۹۰ ماده
 .یا مقدار قروض حیلۀ بکار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است  داراییمیزان 

حساب کاملی با حضور عضو ناظر بتاجر  کمه راجع بتصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحکم مح همین که – ۴۹۱ ماده
ورشکسته را  داراییمدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین  –شود  که در صورت عدم اختالف بسته می دهد می ورشکسته 
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قرار تأدیه  آن کهو پس از  گیرد میاند داده شود بمشارالیه رد کرده رسید  امضاء نکردهبطلبکارانی که قرارداد ارفاقی را  باستثنای آنچه که باید 
نماید و مأموریتش  مجلسی تهیه می از تمام این مراتب عضو ناظر صورت –شود  مأموریت مدیر تصفیه ختم می  سهم طلبکاران مذکور را داد

 .ه حکم مقتضی خواهد داداختالف محکمه رسیدگی کرد در صورت تولید –یابد  خاتمه می

 در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی –فقره سوم 

 :در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است – ۴۹۲ ماده

 .تقلب بهدر مورد محکومیت تاجر بورشکستگی   – ۱

 .۴۹۰ مادهدر مورد   –۲

 .شود خود ملغی می خودی بهدر صورتی که باشد(  اگر محکمه حکم بطالن قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامنها ) – ۴۹۳ ماده

 .اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود – ۴۹۴ ماده

اجرای تمام یا قسمتی از  توانند میبکارها اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طل که صورتیدر  – ۴۹۵ ماده
شود. در صورت تعّدد ضامن مسئولیت  را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می قرارداد 

 .ها تضامنی است آن

تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه  لبتق بهورشکستگی  عنوان بهاگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد  – ۴۹۶ ماده
 .شود صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می محض بههر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی   تواند می

کمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی مح تقلب بهپس از صدور حکم ورشکستگی  – ۴۹۷ ماده
 .کند می

سابق اقدام برسیدگی اسناد  داراییتاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فورًا از روی صورت  دارایی تواند میمدیر تصفیه  – ۴۹۸ ماده
اعالن در روزنامه طلبکارهای  وسیله بهباید فورًا مدیر تصفیه  دهد میترتیب  دارایینوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممی برای صورت  و

در اعالن مزبور مفاد قرار محکمه که  –اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند  ماه یکباشند دعوت نماید که در ظرف  جدید را اگر
 .معین شده است باید درج شود  آن مدیر تصفیه موجب به

نسبت بمطالباتیکه سابقًا تشخیص یا تصدیق شده  –شود  قبل ابراز شده رسیدگی می مادهمطابق  بدون فوت وقت باسنادیکه – ۴۹۹ ماده
 .شود ها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن –آید  رسیدگی جدید بعمل نمی است 

ق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطالن یا فسخ قرارداد مزبور نموده معامالتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع بتصدی – ۵۰۰ ماده
 .معلوم شود بقصد اضرار بوده و بضرر طلبکاران هم باشد که صورتیشود مگر در  نمی  باطل
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اند  طلبکار شدهبعد از قرارداد ارفاقی  اشخاصی کهتاجر بین طلبکاران ارفاقی و  داراییدر صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی  – ۵۰۱ ماده
 .شود تقسیم می بغرما 

ها  ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن اند مأخوذی آن اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته – ۵۰۲ ماده
 .کسر خواهد شد رسد  می

ثانیًا بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست  هر گاه تاجری ورشکست و امرش منتهی بقرارداد ارفاقی گردید و – ۵۰۳ ماده
 .االجرا است قبل در ورشکستگی ثانوی الزم مادهمقررات دو   شد

 در تفریغ حساب و خمت عمل ورشکستگی –مبحث سوم 

 .خواهد کرداگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورًا بعملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع  – ۵۰۴ ماده

 ۴۴۷ مادهموافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ( ۴۸۰) مادهدر صورتی که اکثریت مذکور در  – ۵۰۵ ماده
 .خواهد کرد معین

با یک یا چند نفر  قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً  توانند میمختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها  –اگر شرکت تضامنی  – ۵۰۶ ماده
شخصی شرکائی که با  داراییشود ولی  شرکت تابع مقررات این مبحث و بغرما تقسیم می داراییشرکاِء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی  از

 توانند میشده نها قرارداد خصوصی منعقد  شریک یا شرکاِء ضامن که با آن –قرارداد ارفاقی منعقد شده است بغرما تقسیم نخواهد شد  ها  آن
 .شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است –نمایند مگر از اموال شخصی خودشان  تعهد حصه 

برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا  توانند میاگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند  – ۵۰۷ ماده
 .مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند  بخود

دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل  فوق را مقرر می مادهدر ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در  – ۵۰۸ ماده
با اکثریت سه ربع از شود مگر با حضور عضو ناظر و  تصمیم مذکور اتخاذ نمی –برای مخارج الزمه پیش خود نگاهدارد معین گردد   تواند می

تصمیم در محکمه  به ایننسبت  توانند می( ۴۷۳ مادهبا رعایت  خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف ) –مبلغًا  طلبکارها عددًا و
 .اندازد اعتراض اجرای تصمیم را بتأخیر نمی  این –اعتراض نمایند 

تاجر ورشکسته  داراییتعهداتی حاصل شود که بیش از حد  دهد میرشکسته را ادامه اگر از معامالت وکیل یا عاملیکه تجارت و  – ۵۰۹ ماده
اند  مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتیکه داده داراییاند شخصًا عالوه بر حصۀ که در  فقط طلبکارهائی که آن اجازه را داده  است

 .باشند میتعهدات مذکوره  مسئول 

که عمل تاجر ورشکسته منجر بتفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیر منقول در صورتی  – ۵۱۰ ماده
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  تاجر
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فروش اموال  –العموم کافی است  تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعیآید. اگر  حضور تاجر ورشکسته بعمل می  و با
 .وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد مطابق نظامنامه 

نماید. در این جلسه مدیر تصفیه  که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می همین – ۵۱۱ ماده
 .واهد دادخود را خ  حساب

که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ  نحوی بههر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاِء اجاره  – ۵۱۲ ماده
رما منظور اند جزو غ االجارۀ که تا آن تاریخ مستحق شده اگر تصمیم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال – کند می تصمیم

نامه بموجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و اال  اجاره موجب بهتصمیم بر ابقاِء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقًا  اگر شوند می
خ نشود حق با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی بفس که صورتیدر  –شود باید کافی باشد  ورشکستگی داده می  تأمیناتی که پس از

 .مطالبه تأمین را نخواهد داشت

  قرارداد کتبی موجب بهمشروط بر اینکه  با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بدیگری تفویض نماید ) تواند میمدیر تصفیه  – ۵۱۳ ماده
جاره را بنماید بمالک اموال مستأجره داده اال  طرفین این حق منع نشده باشد( و در صورت تفویض بغیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال

 .نامه را بموقع خود اجرا کند شرایط و مقررات اجاره و کلیه 

 هادر اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن –فصل هشمت 

 که رهینه منقول دارندیی در طلبکارها -مبحث اول

 .شوند میغرما برای یادداشت قید  طلبکارهائی که رهینه در دست دارند فقط در صورت – ۵۱۴ ماده

 داراییدر هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیئی مرهون را از رهن خارج و جزو  تواند میمدیر تصفیه  – ۵۱۵ ماده
 .ورشکسته منظور دارد تاجر

برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر  العموم آن را بفروش اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی – ۵۱۶ ماده
شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن  فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد بمدیر تصفیه تسلیم می  قیمت

 .خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد برای بقیه طلب 

. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه کند میناظر تقدیم  به عضورت طلبکارهائی را که ادعای وثیقه مینمایند مدیر تصفیه صو – ۵۱۷ ماده
نسبت بحق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته باشند بمحکمه  که صورتیشود پرداخته گردد در  ها از اولین وجوهی که تهیه می طلب آن  دهد می

 .شود رجوع می
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 اموال غری منقول حق تقدم دارنده که نسبت بیی در طلبکارها -مبحث دوم

منقول یا در همان حین بعمل آمده  داراییاگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم  – ۵۱۸ ماده
ده است نسبت ببقیه طلب ها را ننمو طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آن باشد 

ها بطوریکه قباًل مذکور  مشروط بر اینکه طلب آن برند میغرماِء معمولی منظور و از وجوهی که برای غرماِء مزبور مقرر است حصه  خود جزو 
 .شده باشد  شده است تصدیق

منقول تقسیم شود طلبکارهائی که  دارایی اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت – ۵۱۹ ماده
کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از وجوه  به میزانها تصدیق و اعتراف شده است  نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آن

 .شود ضوع میها مو ولی عنداالقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آن برند میمزبوره حصه 

در حین  توانند میدر مورد طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقوقی دارند ولی بواسطه مقدم بودن سایر طلبکارها ن – ۵۲۰ ماده
 :قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تمامًا وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود تقسیم 

ل غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصۀ که از بابت اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموا
و بقیه طلبکارهائی که در  گردد میموضوع و بحصۀ که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه  گیرد میها تعلق  منقول بآن اموال غیر

 .برند میبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه اند برای بقیه طلب خود بنس ذیحق بوده اموال غیرمنقول 

اگر بواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهائی که نسبت باموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند  – ۵۲۱ ماده
 .ها نیز بعمل خواهد آمد با آن شود ها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معاملۀ که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می آن  طلب

 در تقسمی بنی طلبکارها و فروش اموال منقول -فصل مهن
  پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانۀ که ممکن است بتاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید بصاحبان – ۵۲۲ ماده

 .ها که قباًل تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد ا بنسبت طلب آنمنقول بین طلبکاره داراییمطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع 

حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده  فوق ماهی یکمرتبه صورت مادهمدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در  – ۵۲۳ ماده
نماید که بتمام  ده مبلغ آن را معین و مواظبت می. عضو مذکور در صورت لزوم امر بتقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها دادهد میناظر  به عضو

 .اطالع داده شود طلبکارها 

و قروض  داراییها که در صورت  در موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه بنسبت طلب آن – ۵۲۴ ماده
حصه  تواند میو قروض منظور نشده باشد عضو ناظر  ییدارا. چنانچه مطالبات مزبور صحیحًا در صورت گردد میشده است موضوع  منظور

 .ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آن موضوعی را زیاد 
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مانت بصندوق ها معین کرده بطور ا که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن وجوهی – ۵۲۵ ماده
اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را بتصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهائی که طلب  –سپرده خواهد شد  عدلیه 

 .گردد میرسیده تقسیم  ها بتصدیق آن

ها تصدیق شده  ائی که طلب آننشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکاره  وجوهی که برای مطالبات تصدیق
 .شود تقسیم می

مدارک و اسناد آن را قباًل مالحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته  آن کهپردازد مگر  هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی – ۵۲۶ ماده
مجلسی که طلب در آن تصدیق  صورت وجبم بهاجازه دهد که  تواند میعضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند  کند میسند قید  در روی 

 .پرداخته شود در هر حال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند  شده وجهی

ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و  – ۵۲۷ ماده
ا که هنوز وصول نشده بطوریکه صرفه و صالح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار ورشکسته ر   مطالبات تاجر

ناظر مراجعه کرده  به عضو تواند میدر این خصوص هر طلبکاری  –مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهد آورد  دهند در این صورت
 .نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنماینددیگر را عودت  تقاضا نماید که طلبکارهای 

 در دعوی اسرتداد –فصل دمه 
اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی باو داده باشد که وجه آن را وصول و بحساب صاحب سند نگاهدارد و  – ۵۲۸ ماده

ن ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد بمصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عینًا در حی یا 
 .عین اسناد را استرداد کنند توانند می  صاحبان آن

التجاره بفروش  هائی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا بمشارالیه داده شده است که بحساب صاحب مال التجاره مال – ۵۲۹ ماده
جر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور بامانت یا برای فروش گذارده شده ها کاًل یا جزًء نزد تا مادام که عین آن برساند 

 .قابل استرداد است و موجود باشد 

هائی که تاجر ورشکسته بحساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از  التجاره مال – ۵۳۰ ماده
 .ز طرف کسیکه بحساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد استفروشنده و اال ا  طرف

التجارۀ که برای فروش بتاجر ورشکسته داده شده بود معامله شده و بهیچ نحوی بین خریدار و  هر گاه تمام یا قسمتی از مال – ۵۳۱ ماده
نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و بطور کلی عین  ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اینکه تاجر

 .متعلق بدیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است  هر مال
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کننده  حساب یا بارنامۀ که دارای امضاِء ارسال التجارۀ که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت اگر مال – ۵۳۲ ماده
قابل استرداد است و استردادکننده باید  ۵۲۹ مادهشود و اال موافق  سیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمیاست بفروش ر 

ها باید تأدیه  الحساب گرفته یا مساعدتًا از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت وجوهی را که بطور علی
 .بپردازند طلبکارهاه بشود ب

التجارۀ بتاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه بخود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه بکس دیگر  هر گاه کسی مال – ۵۳۳ ماده
 .التجاره امتناع کند باندازۀ که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال تواند میبحساب او بیاورد آن کس  که 

التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده  با اجازه عضو ناظر تسلیم مال تواند میمدیر تصفیه قبل  مادهدر مورد دو  – ۵۳۴ ماده
 .ورشکسته مقرر شده است بپردازد و تاجر 

عقیده با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختالف محکمه پس از استماع  تواند میمدیر تصفیه  – ۵۳۵ ماده
 .دهد میحکم مقتضی را  عضو ناظر

 ورشکستگیه بدر طرق شکایت از احکام صادره راجع –فصل یازدمه 

آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعالن ورشکستگی تشخیص  موجب بهحکم اعالن ورشکستگی و همچنین حکمی که  – ۵۳۶ ماده
 .اعتراض است شود قابل 

و از طرف  ماه یکتاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف  اعتراض باید از طرف – ۵۳۷ ماده
 .شود که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعالن می  هائی آن

تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضائی از طرف طلبکارها  پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و – ۵۳۸ ماده
همین  –حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد  موجب بهبتعیین تاریخ توقف بغیر آن تاریخی که  راجع 

 .قابل تغییر خواهد بود مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر مهلتهای  که

ها از مقر محکمه  مدت برای کسانی که محل اقامت آن به این –مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابالغ است  – ۵۳۹ ماده
 .شود شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می بیش از

 :تمیز نیست قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و – ۵۴۰ ماده
 .قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه -۱
 .قرارهای راجعه به تقاضای اعانه بجهت تاجر ورشکسته یا خانواده او -۲
 .التجارۀ که متعلق بورشکسته است قرارهای فروش اسباب یا مال -۳
 .دارد فیه را مقرر می مطالبات متنازع قرارهائی که قرارداد ارفاقی را موقتًا موقوف یا قبول موقتی -۴
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 .قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صالحیت خود صادر کرده است -۵

 تقلببهو ورشکستگی  تقصریبهدر ورشکستگی  –باب دوازدمه 

 تقصریبهدر ورشکستگی  –فصل اول 
 :شود الن میاع تقصیر بهتاجر در موارد ذیل ورشکسته  – ۵۴۱ ماده

 .العاده بوده است محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق که صورتیدر  -۱
محقق شود که تاجر نسبت بسرمایه خود مبالغ عمده صرف معامالتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به  که صورتیدر  -۲

 .محض است اتفاق
اگر بقصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی باالتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر بهمان قصد وسایلی که دور از  -۳

 .است بکار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا بطریق دیگر باشد  صرفه

 .ز تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشداگر یکی از طلبکارها را پس ا -۴

 :در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعالن شود – ۵۴۲ ماده
ن ها آ در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر بوضعیت مالی او در حین انجام آن آن کهاگر بحساب دیگری و بدون  -۱

 .العاده باشد فوق تعهدات
 .این قانون رفتار نکرده باشد ۴۱۳ مادهاگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق  -۲
ترتیب بوده یا  دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ۱۳۰۴خرداد  ۱۲فروردین و  ۱۲و  ۱۳۰۳دلو  ۲۵اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب  -۳

مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب  قیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد )وضعیت ح داراییصورت  در
 د(.باش تقلبی نشده 

 .ماه تا سه سال حبس تأدیبی است ۶ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از  – ۵۴۳ ماده

 .آید العموم در محکمه جنحه بعمل می هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی رسیدگی بجرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا – ۵۴۴ ماده

  العموم بعمل آمده باشد مخارج آن را بهیچوجه نمیتوان بهیئت از طرف مدعی تقصیر بهتعقیب تاجر ورشکسته  که صورتیدر  – ۵۴۵ ماده
اقدام بوصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای  وانندت میدر صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا ن –طلبکارها تحمیل نمود 

 .قرارداد معینه در
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 که صورتیشود در صورت برائت تاجر بعهدۀ هیئت طلبکارها و در  مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه بنام طلبکارها می – ۵۴۶ ماده
 .اجر ورشکسته مراجعه نمایدقبل به ت مادهشد بعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق  محکوم 

تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی  تقصیر بهورشکستگی  عنوان بهتاجر ورشکسته را  تواند میمدیر تصفیه ن – ۵۴۷ ماده
 .شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر واقع 

در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بعهده دولت و در صورت  آید مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها بعمل می – ۵۴۸ ماده
 .کننده است ذمه بعهده تعقیب برائت 

 در ورشکستگی به تقلب –فصل دوم 
خود را مخفی کرده و یا بطریق مواضعه و معامالت صوری  داراییهر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از  – ۵۴۹ ماده

که در حقیقت  به میزانیو قروض بطور تقلب  داراییصورت  وسیله بهاسناد و یا  وسیله بهچنین هر تاجر ورشکسته که خود را میان برده و هم از
 .شود مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات می باشد مین  مدیون

 .الرعایه است الزم ۵۴۸تا  ۵۴۵قبل مفاد مواد  ادهمراجع بتقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد  – ۵۵۰ ماده

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

 :محکوم خواهند شد تقلب بهدر مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا بمجازات ورشکسته  – ۵۵۱ ماده
منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا  داراییالمًا بنفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از که ع اشخاصی -۱

 .نمایند مخفی 

 .التزام داده باشند ۴۶۷ مادهخود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق  به اسمکه بقصد تقلب  اشخاصی -۲

که  مجازاتیه اند ب را مرتکب شده ۵۴۹ مادهدیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در  به اسم صی کهاشخا – ۵۵۲ ماده
 .باشند میتقلب مقرر است محکوم ه ورشکسته ب  برای

نگاهدارند بمجازاتی که  اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود – ۵۵۳ ماده
 .سرقت معین است محکوم خواهند شد برای
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حکم  –باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد  کند میدر موارد معینه در مواد قبل محکمۀ که رسیدگی  – ۵۵۴ ماده
 :بدهد

مدعی خصوصی هم  که صورتیاین حکم را محکمه در  –یئت طلبکارها ه راجع برد کلیه اموال و حقوقیکه موضوع جرم بوده است به -۱
 .باید صادر کند نباشد 

 .راجع بضرر و خساراتی که ادعا شده است -۲

اگر مدیر تصفیه در حین تصدی بامور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم  – ۵۵۵ ماده
 .شد خواهد

فیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه بورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی هر گاه مدیر تص – ۵۵۶ ماده
 به حبسها باشد در محکمه جنحه  قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد بنفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آن نماید یا 

 .شود حکوم میتا دو سال م تأدیبی از شش ماه 

کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطالن  – ۵۵۷ ماده
 .قرارداد باطل شده دریافت کرده است باشخاص ذیحق مسترد دارد موجب بهطرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که  -است 

 .علیه اعالن گردد فصول سابق صادر بشود باید بخرج محکوم موجب بهاین فصل یا  موجب بههر حکم محکومیتی که  – ۵۵۸ ماده

 یا تقلب تقصریبهدر اداره رکدن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی  –فصل چهارم 
شود رسیدگی به کلیه دعادی ]دعاوی[  و محکوم میدر تمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب  – ۵۵۹ ماده

 .مذکور است از صالحیت محکمه جزا خارج خواهد بود ۵۵۴ مادهاز آنچه در  حقوقی بغیر

 .العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه را باو بدهد مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی – ۵۶۰ ماده

 ر اعاده اعتبارد :باب سیزدمه
هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاماًل بپردازد حقًا اعاده اعتبار  – ۵۶۱ ماده

 .نماید می

ت و خسارت نمایند ها شده است برای بیش از پنجسال مطالبه متفرعا از جهت تأخیری که در اداِء طلب آن توانند میطلبکارها ن – ۵۶۲ ماده
 .شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد حال متفرعاتی که مطالبه می و در هر
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شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید  آن کهبرای  – ۵۶۳ ماده
 .پرداخته است ولو اینکه نسبت بشخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشدنماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را   ثابت

در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقوداالثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید  – ۵۶۴ ماده
که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است  ر صندوق عدلیه بسپارد و همینالعموم د ها مدیون است با اطالع مدعی که به آن  وجوهی را

 .الذمه محسوب است بری

اعتبار خود را  توانند میسال از تاریخ اعالن ورشکستگی تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج – ۵۶۵ ماده
 :نمایند اعاده 

قرارداد بعهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در  موجب بهاد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که که تحصیل قرارد هتاجر ورشکست -۱
 .شود شریک شرکت ورشکستۀ که شخصًا تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می  مورد

 .اند و رضایت دادهکه کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار ا هتاجر ورشکست -۲

العموم حوزه ابتدائی داده شود که اعالن ورشکستگی در آن حوزه  مدعیه انضمام اسناد مثبته آن به عرضحال اعاده اعتبار باید ب – ۵۶۶ ماده
 .شده است واقع

بدایت الصاق و اعالن  العموم در اتاق جلسه محکمه ابتدائی و همچنین در اداره مدعی ماه یکسواد این عرضحال در مدت  – ۵۶۷ ماده
ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد  عالوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را بکلیه طلبکارهائی که مطالبات آن شود به می

 .دارد مکتوب سفارشی اعالم وسیله بهاند  کاماًل دریافت نکرده ۵۶۲و  ۵۶۱هنوز طلب خود را بر طبق مواد   از آن تصدیق شده و

از تاریخ اعالم  ماه یکدر مدت  تواند میطلب خود را کاماًل دریافت نکرده  ۵۶۲و  ۵۶۱هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد  – ۵۶۸ ماده
 .عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کنده قبل ب ماده مذکور در

طلبکار معترض  –آید شود بعمل می یت داده میاظهارنامه که بضمیمه اسناد مثبته بدفتر محکمه بدا وسیله بهاعتراض  – ۵۶۹ ماده
 .عرضحال در حین رسیدگی بدعوی اعاده اعتبار بطور شخص ثالث ورود کند موجب به  تواند می

العموم بعمل آمده است بانضمام عرایض اعتراض برئیس محکمه  پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که بتوسط مدعی – ۵۷۰ ماده
 .کند میبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را بجلسه خصوصی محکمه احضار شود رئیس مز  می داده 

و در مورد  دهد میها با قانون حکم اعاده اعتبار  محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آن ۵۶۱ مادهدر مورد  – ۵۷۱ ماده
و در هر دو صورت حکم باید در جلسه  دهد میاند حکم محکمه اوضاع و احوال را سنجیده بطوریکه مقتضی عدل و انصاف بد ۵۶۵ ماده

 .گردد علنی صادر
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 وسیله بهدر ظرف ده روز از تاریخ اعالم حکم  توانند میمدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض  – ۵۷۲ ماده
محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات  –سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند   مکتوب

 .کند میصادر  حکم  ۵۷۱ ماده

 .اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه – ۵۷۳ ماده

اینکار مقرر  در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای گردد میاگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر  – ۵۷۴ ماده
 .ثبت خواهد شد  است

ثبت اسناد  دایرهنباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در  دهد میکه حکم  هاگر محل اقامت تاجر در حوزه محکم
 .شود مزبور اشاره می به حکماست مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز  محل موجود 

اند مادامی که از  برای سرقت یا کالهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اشخاصی کههمچنین  و تقلب بهورشکستگان  – ۵۷۵ ماده
 .از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند توانند میاند ن اعاده حیثیت نکرده  جزاییجنبه 

 اسم تجاریت :باب چهاردمه
 .ثبت آن را الزامی کند وزارت عدلیه که مواردیثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در  – ۵۷۶ ماده

 .اسمی برای تجارتخانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد تواند میصاحب تجارتخانۀ که شریک در تجارتخانه ندارد ن – ۵۷۷ ماده

تی ثبت اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجار  تواند میاسم تجارتی ثبت شده را هیچ شخص دیگری در همان محل ن – ۵۷۸ ماده
 .اسم خانوادگی او یکی باشد  شده با

 .اسم تجارتی قابل انتقال است – ۵۷۹ ماده

 .سال استمدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج – ۵۸۰ ماده

الثبت  کرده و سه برابر حق به ثبتثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت بعمل نیاید اداره ثبت اقدام  که مواردیدر  – ۵۸۱ ماده
 .خواهد داشت مأخوذ 

تجارتی را  به اسمنظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعالن آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه  موجب بهعدلیه  وزارت – ۵۸۲ ماده
 .خواهد کرد معین
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 شخصیت حقوقی :باب پانزدمه

 اشخاص حقوقی –فصل اول 
 .یت حقوقی دارندی تجارتی مذکور در این قانون شخصها شرکتکلیه  – ۵۸۳ ماده

 وزارت عدلیهکه برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که  تشکیالت و مؤسساتی – ۵۸۴ ماده
 .کنند میخواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا  معین

 .معین خواهد شد دلیهوزارت عنظامنامه  موجب بهفوق  مادهشرایط ثبت مؤسسات و تشکیالت مذکور در  – ۵۸۵ ماده

قانون ثبت اسناد و امالک  ۱۳۵ مادهعالوه مشمول  الثبت مؤسسات و تشکیالت مطابق نظامنامه از پنج ریال طال تا پنج پهلوی و به حق
 .است

 .توان ثبت کرد ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی مؤسسات و تشکیالتی را که مقاصد آن – ۵۸۶ ماده

 .شوند میدارای شخصیت حقوقی  به ثبتایجاد و بدون احتیاج  محض بهمؤسسات و تشکیالت دولتی و بلدی  – ۵۸۷ ماده

 و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی وظایفحقوق و  –فصل دوم 
ه بالطبیعه ی کوظایفدارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و  تواند میشخص حقوقی  – ۵۸۸ ماده

 .نبوت و امثال ذالک –ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف اّبوت   فقط انسان

 .شود قانون یا اساسنامه صالحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می موجب به مقاماتی که وسیله بهتصمیمات شخص حقوقی  – ۵۸۹ ماده

 .حقوقی در آنجا است اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص – ۵۹۰ ماده

 .ها در آن مملکت است اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن – ۵۹۱ ماده

 مقررات هنایی :باب شانزدمه
اند خواه بعضی از  و مؤسسات تجارتی باعتبار بیش از یک امضاء کرده ها شرکتدر مورد معامالتی که سابقًا تجار یا  – ۵۹۲ ماده

 .کنندگان مجتمعًا یا منفردًا رجوع نمایدامضاء به تواند میدیگر طلبکار  عنوان بهضامن امضاء کرده باشند خواه  عنوان بهامضاءکنندگان 
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 .ها دارد قاطع مرور زمان نسبت بدیگران نیز هست فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع بآن مادهدر مورد  – ۵۹۳ ماده

ی ایرانی موجود که بامور تجارتی اشتغال دارند تا ها شرکتی مختلط سهامی بکلیه ها شرکتکت های سهامی و باستثنای شر  – ۵۹۴ ماده
وفق داده و تقاضای ثبت نمایند و اال  این قانونی مذکور در ها شرکتشود که خود را با مقررات یکی از  مهلت داده می ۱۳۱۱اول تیر ماه

 .رفتار خواهد شد ۱۳۱۰مصوب خرداد ماه  ها شرکتنون ثبت دوم قا مادهمطابق   متخلف به شرکتنسبت 

ماه دیگر از طرف محکمه صالحیتدار  فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش مادههر گاه مدت مذکور در  – ۵۹۵ ماده
 .الثبت شرکت پرداخته شود اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق مهلت

و تبصره آن و قسمت  ۲۰۱ مادهنقدی است و تاریخ اجرای  به جزایاین قانون در آن قسمتی که مربوط  ۱۵ مادهتاریخ اجرای  – ۵۹۶ ماده
 .خواهد بود ۱۳۱۲اول فروردین  ۲۲۰مادهاخیر 

نظاری مطابق مقررات این  ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت ۶ی مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف ها شرکت – ۵۹۷ ماده
 .تشکیل دهند و اال هر صاحب سهمی حق دارد انحالل شرکت را تقاضا کند  قانون

نبوده و از  ۴۷۳ مادهاند مشمول مقررات  طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده – ۵۹۸ ماده
 .مقرر بوده استفاده خواهند کردها  قانون سابق برای آن موجب بهحقی که 

اند مدیر تصفیه  های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده طلبکارانی که در امور ورشکستگیه نسبت ب – ۵۹۹ ماده
 مادهو اال مشمول مقررات رفتار کنند  این قانون ۴۶۲ مادهها مهلت خواهد داد که مطابق  بآن ماه یکورشکسته اعالنی منتشر کرده و   هر

 .خواهند شد ۴۷۳

 :قوانین ذیل – ۶۰۰ ماده

قانون تجارت راجع باعتراض عدم  ۲۰۶ مادهقانون اصالح  – ۱۳۰۴و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد  ۱۳۰۳دلو  ۲۵قانون تجارت مصوب 
قانون تجارت نسبت بتشکیالت و اساسنامه شرکت  ۴۴ همادو قسمتی از  ۲۷۰ مادهقانون اجازه عدم رعایت  – ۱۳۰۷تیر ماه  ۲مصوب  تأدیه 

نسخ و این قانون از تاریخ مزبور  ۱۳۱۱از تاریخ اول خرداد ماه  ۱۳۰۷تیر ماه  ۳۰ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب  سهامی بانک 
 .شود می بموقع اجرا گذاشته 

 

  → برایعضویتدرکانالتلگراماختباراینجاکلیککنید ←

 → برایعضویتدرخبررسانتلگراماختباراینجاکلیککنید ←

 → برایعضویتوپیگیریصفحهاینستاگراماختباراینجاکلیککنید ←

  →برایدریافتتازهترینمطالب،درخبرنامهایمیلیاختبارعضوشوید ←
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