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 باب اول

 معامالت تجارتی و رتجا
 
 .بدهدرکسی است که شغل معمولی خود را معامالت تجارتی قرار تاجـ1ماده  
 :ذیل استرقرازمعامالت تجارتی ا ـ2ماده  

 .آن شده یا نشده باشدراین که تصرفاتی دزنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم ارخرید یا تحصیل ه-1
 .نحوی که باشدرراه خشکی یا آب یا هوا به هزانقل و ـ تصدی به حمل 2
نوع تاسیساتی که  رهمچنین تصدی به ویا عاملی  و )کمیسیون( العمل کاری قسم عملیات داللی یا حق ر ـ ه 3

رسـانیدن   وقبیل تسهیل معامالت ملکی یا پیداکردن خدمه یا تهیه          زایجاد میشود ا   ربرای انجام بعضی امو   
 .غیرهوملزومات 

 .این که برای رفع حوائج شخصی نباشدرقسم کارخانه مشروط برانداختن هربکاوس  ـ تاسی4
 . ـ تصدی بعملیات حراجی5
 .قسم نمایشگاههای عمومیر ـ تصدی به6
 .بانکیو ـ هرقسم عملیات صرافی 7
 .باشدرتاجریا غیراین که بین تاجز ـ معامالت برواتی اعم ا8
 .بحریر ـ عملیات بیمه بحری وغی9

 .معامالت راجعه به آنهاورانی داخلی یا خارجی  کشتیوفروش کشتی وسازی وخرید  ی ـ کشت10
 .شود آنها تجارتی محسوب میزبودن متعاملین یا یکی ارتاجر معامالت ذیل به اعتباـ3ماده  

 .بانکهاوصرافان وکسبه رو ـ کلیه معامالت بین تجا1
 .نماید ی خود میبرای حوائج تجارترتاجریا غیر ـ کلیه معامالتی که تاج2
 .نماید تجارتی ارباب خود میربرای اموریا خدمه یا شاگرد تاجء ـ کلیه معامالتی که اجزا3
 . ـ کلیه معامالت شرکتهای تجارتی4

 .شود  معامالت غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی ـ4ماده  
 .تجارتی نیسترامو امله مربوط بهاینکه ثابت شود معرتجارتی محسوب است مگرمعامالت تجاه  کلی ـ5ماده  

 باب دوم
 ثبت تجارتیردفتوتجارتی ردفات

 تجارتیرفصل اول دفات
دیگری را کـه وزارت عدلیـه بـه موجـب         رذیـل یـا دفـات     رمکلف است دفات  ءتاجری به استثنای کسبه جز    ر ه ـ6ماده   

 :میدهد داشته باشدرقرارنظامنامه قائم مقام این دفات
 .ـ دفترروزنامه1

 .کلـ دفتر 2 
 . ـ دفتردارائی3
 . ـ دفترکپیه4

معـامالت راجـع بـه      وداد ستد تجـارتی     ودیون  وباید همه روزه مطالبات     رروزنامه دفتری است که تاج    ر دفت ـ7ماده   
اسـم  رصـادرات تجـارتی خـود را بـه ه         وکلی جمیـع واردات     ربطوو)ظهرنویسیوفروش  وقبیل خرید   زا(اوراق تجارتی 

 .ثبت نمایدرآن دفترکند د ی مخارج شخصی خود برداشت میوجوهی را که براورسمی که باشد و
انـواع  وروزنامـه اسـتخراج     ردفتزباید کلیه معامالت را الاقل هفته یک مرتبه ا        ر دفترکل دفتری است که تاج     ـ8ماده   

 .خالصه ثبت کندربطورآن دفترصفحه مخصوصی درنوعی را درجدا کرده هومختلفه آن را تشخیص 
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دیـون  وغیرمنقـول   وکلیـه دارائـی منقـول       زسال صورت جـامعی ا    رباید ه ردفتری است که تاج   دارائی  ر دفت ـ9ماده   
باید تا پانزدهم فروردین سال     راین کا ونماید  ءامضاوثبت  رآن دفت رترتیب داده د  زمطالبات سال گذشته خود را به ری      و

 .بعد انجام پذیرد
آن رصـورت حـسابهای صـادره خـود را د    وات مخـابر وباید کلیه مراسالت ر دفترکپیه دفتری است که تاجـ10ماده   
 .ترتیب تاریخ ثبت نماید به

ترتیـب تـاریخ ورود مرتـب نمـوده       بـه زصـورت حـسابهای وارده را نی  ومخـابرات  وباید کلیه مراسالت رتبصره ـ تاج 
 .لفاف مخصوصی ضبط کندردو
ه شود بـه توسـط نماینـده اداره         آن چیزی نوشت  رآنکه د زدفترکپیه قبل ا  ء به استثنا  6ماده   ردرمذکور دفات ـ11ماده   

ولـی  .الزم نیـست  رمزبوءبرای دفترکپیه امـضا   .خواهد شد ءامضا)شود  که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می      (ثبت
حـق  .رعایـت خواهـد شـد      مـاده    مقررات ایـن  ردفترموقع تجدید سالیانه ه   رد.باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد      

 . قانون ثبت اسناد است135 ماده بعالوه مشمولوریال وآن درصد صفحه باکسورهرقرازاءامضا
قیطـان کـشیده باشـد      وشود باید دارای نمـره ترتیبـی          تسلیم می ءبه متصدی امضا  ء دفتری که برای امضا    ـ12ماده   
 صفحات آن را با تـصریح       دمجموع عد ردفترهرآخوصفحه اول   ررا شمرده د  رمکلف است صفحات دفت   ءمتصدی امضا و

 ت عدلیـه بـرای مقـصود      رطرف قیطان را با مهرسربی که وزا      ودوءنوشته با قید تاریخ امضا    رفترسم صاحب د  وبه اسم   
 .الزم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود،منگنه کند.تهیه می نماید

صفحات مخـصوصه نوشـته     رمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ د      ردفاترواردات د وصادرات  و کلیه معامالت    ـ13ماده   
 حک کردنو تراشیدن –شود 

نوشتن ممنـوع   ریا بین سطو  وحاشیه  ردونویسی معمول است    ردفترآنچه که د  زهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ا    و
 . سال نگاه دارد10سالی الاقل تا رختم هزرا ارباید تمام آن دفاترتاجواست 

صـورتی کـه مطـابق      رمی برنـد د   رتجارتی خـود بکـا    ربرای امو ردفاتری که تجا  رسایو 6ماده  ردرمذکور دفات ـ14ماده   
این صورت فقـط برعلیـه      رغیردوتجارتی سندیت خواهد داشت     رامورد،مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار       

 .صاحب آن معتبرخواهد بود
این مجـازات را محکمـه   ،ریال جـزای نقـدی اسـت     ر مستلزم دویست تا ده هزا     11ماده   و 6ماده  ز تخلف ا  ـ15ماده   

اجـرای آن مـانع اجـرای مقـررات راجـع بـه             وتوانـد حکـم بدهـد         ن تقاضـای مـدعی العمـوم مـی        بدووحقوق راسا   
 .ورشکسته که دفترمرتب ندارد نخواهد بودرتاج

 دفترثبت تجارتی-فصل دوم
آن نقـاط  رثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که دردفتونقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته      ر د ـ16ماده   

ثبـت  ردفتراسم خـود را د    رمدت مقر رباید د ءکسبه جز ءخارجی به استثنا  وایرانی  ز دارند اعم ا   به شغل تجارت اشتغال   
 .ریال محکوم خواهند شدرهزاودویست تا دزاال به جزای نقدی اوتجارتی به ثبت برسانند 

د بـه   مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید بـه ثبـت برسـ    ـ17ماده   
 .موجب نظامنامه معین خواهد کرد

صـورت  وکلیه اسـناد    رتاجری که مکلف به ثبت است باید د       رالزامی شدن ثبت تجارتی ه    ز شش ماه پس ا    ـ18ماده   
اال عـالوه   وتحـت چـه نمـره بـه ثبـت رسـیده             رایران تصریح نماید که د    رنشریات خطی یا چاپی خود د     وحساب ها   

 .شود ریال محکوم میرهزاودویست تا دزفوق به جزای نقدی اردرمجازات مقررب
 .فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوندواین فصل ردرمذکوء کسبه جزـ19ماده  
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 باب سوم
 »شرکتهای تجارتی«

 فصل اول
 قواعد راجعه به آنهاواقسام مختلف شرکتها ر د
 :هفت قسم استر شرکتهای تجارتی بـ20ماده  

 ; سهامی ـ شرکت1
 ; ـ شرکت با مسئولیت محدود2
 ; ـ شرکت تضامنی3
 ; ـ شرکت مختلط غیرسهامی4
 ; ـ شرکت مختلط سهامی5
 ; ـ شرکت نسبی6
 .مصرفوتولید   ـ شرکت تعاونی7
 

 مبحث اول
 »شرکتهای سهامی«

 تعریف وتشکیل شرکت سهامی-1بخش  
 

مـسئولیت صـاحبان سـهام حـدود بـه          وم شده   شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسی       ، شرکت سهامی  ـ1ماده   
 .مبلغ اسمی سهام آنها است

 .بازرگانی باشدراینکه موضوع عملیات آن امووشود ول  شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب میـ2ماده  
 .باشدرکمترسه نفزنباید اءشرکت سهامی تعداد شرکار دـ3ماده  
 :شود نوع تقسیم میو شرکت سهامی به دـ4ماده  

سرمایه شـرکت را ازطریـق فـروش سـهام بـه مـردم تـامین مـی         زول ـ شرکتهائی که موسسین آنها قسمتی ا نوع ا
 .اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.کنند

اینگونـه  .سسین تامین گردیـده اسـت  ؤموقع تاسیس منحصرا توسط مرنوع دوم ـ شرکتهائی که تمام سرمایه آنها د 
 .امیده می شوندشرکت سهامی خاص ن،شرکتها

شرکت سهامی "شرکتهای سهامی خاص عبارت ردو "شرکت سهامی عام"شرکتهای سهامی عام عبارت رتبصره ـ د 
هـای شـرکت      آگهیواطالعیه ها   وکلیه اوراق   رآن بدون فاصله با نام شرکت د      زنام شرکت یا بعد ا    ز باید قبل ا   "خاص
 .خوانا قید شودوروشن ربطو

یک زسرمایه شرکتهای سهامی خاص ا    وپنج میلیون ریال    زیه شرکتهای سهامی عام ا    موقع تاسیس سرما  ر د ـ5ماده   
 .باشدرمیلیون ریال نباید کمت

شـود بایـد طـرف یـک سـال          رکمتمـاده   این  ردرحداقل مذکو زعلت ا رتاسیس به زصورتی که سرمایه شرکت بعد ا     رد
ـ             رنسبت به افزایش سرمایه تا میزان حـداقل مقر         انـواع شـرکتهای    زوع دیگـری ا   اقـدام بعمـل آیـد یـا شـرکت بـه ن

 .درخواست کندردادگاه صالحیتدازتواند انحالل آن را ا ذینفع میرگرنه هوقانون تجارت تغییرشکل یابد ردرمذکو
 .رای قطعی موجب درخواست انحالل منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمودرصدوزگاه قبل اره
سسین باید اقال بیست درصد سرمایه شرکت را خـود تعهـد کـرده               برای تاسیس شرکتهای سهامی عام مو      ـ6ماده   
بانکهـا سـپرده سـپس      زشرف تاسیس نزدیکی ا   رحسابی بنام شرکت د   رپنج درصد مبلغ تعهد شده را د      والاقل سی   و

طرح اعالمیه پذیره نویـسی سـهام کـه بـه امـضاءکلیه موسـسین               ونامه أی به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت        راظها
 نقاطی که دایره ثبت شرکتها ردوشهرستانها به دایره ثبت شرکتها ردوان به اداره ثبت شرکتها تهرررسیده باشد د
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 .رسید دریافت کنندوامالک محل تسلیم ووجود ندارد به اداره ثبت اسناد 
همـان بـانکی   رتعهد موسسین بصورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آنـرا د زتبصره ـ هرگاه قسمتی ا 

ضمائم آن به مرجع وگواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه     وشده است تودیع    زای پرداخت مبلغ نقدی حساب با     که بر 
 .ثبت شرکتها تسلیم نمایند

آن رمخـصوصا د رموضوعات زی وکلیه موسسین رسیده    ء باید با قید تاریخ به امضا      6ماده   ردر اظهارنامه مذکو  ـ7ماده   
 .شده باشدرذک

  ـ نام شرکت1
 .اقامتگاه موسسینوکامل  ـ هویت 2
 . ـ موضوع شرکت3
 .غیرنقد آن به تفکیکونقد رتعیین مقداو ـ مبلغ سرمایه شرکت 4
باشـد تعیـین تعـداد    رمورد نظزنیزصـورتی کـه سـهام ممتـا    ردومبلغ اسمی آنها وبی نام و ـ تعداد سهام با نام  5

 .امتیازات اینگونه سهاموخصوصیات و
نام بـانکی کـه وجـوه    ومبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب وموسسین زیک ار ـ میزان تعهد ه 6

ارزش آن بنحوی کـه بتـوان   ومشخصات  ومورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف      رد.شده است زآن واری رپرداختی د 
 .کیف آورده غیرنقد اطالع حاصل نمودوکم زا

 .اصلی شرکتز ـ مرک7
 . ـ مدت شرکت8

 :باشدرمطالب زیرمشتمل بوموسسین رسیده ء قید تاریخ به امضا طرح اساسنامه باید با-8ماده  
 . ـ نام شرکت1
 .منجزوصریح ر ـ موضوع شرکت بطو2
 . ـ مدت شرکت3
 .باشدرتاسیس شعبه مورد نظرمحل شعب آن اگو ـ مرکزاصلی شرکت 4
 .غیرنقد آن به تفکیکونقد رتعیین مقداو ـ مبلغ سرمایه شرکت 5
باشـد تعیـین تعـداد    رمورد نظزصورتی که ایجاد سهام ممتـا ردومبلغ اسمی آنها و نام باو ـ تعداد سهام بی نام  6

 .امتیازات اینگونه سهامووخصوصیات 
مدتی که ظرف آن باید مطالبـه  وسهم رنحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هوسهم ر ـ تعیین مبلغ پرداخت شده ه 7

 .نخواهد بودزپنج سال متجاوزشود که به هرحال ا
 .تقال سهام با نام ـ نحوه ان8
 .بالعکسو ـ طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام 9

 .ترتیب آنوشرایط رذک،اوراق قرضهرصورت پیش بینی امکان صدور ـ د10
 .کاهش سرمایه شرکتوترتیب افزایش و ـ شرایط 11
 .ترتیب دعوت مجامع عمومیو ـ مواقع 12
 .ترتیب اداره آنهاوجامع عمومی  ـ مقررات راجع به حد نصاب الزم جهت تشکیل م13
 .بودن تصمیمات مجامع عمومیراخذ رای اکثریت الزم برای معتبرو ـ طریقه شو14
نحـوه تعیـین جانـشین بـرای مـدیرانی کـه فـوت یـا         و ـ تعداد مدیران وطرزانتخاب ومـدت ماموریـت آنهـا     15

 .یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردندرمی کنند یا محجوءاستعفا
 .حدود اختیارات مدیرانو ـ تعیین وظایف 16
 . ـ تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند17
 .مدت ماموریت بازرسونحوه انتخاب رو ـ قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشت18
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بـه  وتسلیم آن به بازرسان و زیانوحساب سود وموعد تنظیم ترازنامه وپایان سال مالی شرکت زو ـ تعیین آغا 19
 .مجمع عمومی ساالنه

 .آنرترتیب تصفیه اموو ـ نحوه انحالل اختیاری شرکت 20
 .اساسنامهر ـ نحوه تغیی21

 :باشدرنکات زیر باید مشتمل ب6ماده  ر طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکوره دـ9ماده  
 . ـ نام شرکت1
 .شود ظورآن تشکیل مینوع فعالیتهائی که شرکت به منو ـ موضوع شرکت 2
 .باشدرصورتی که تاسیس شعبه مورد نظرشعب آن دواصلی شرکت ز ـ مرک3
 . ـ مدت شرکت4
مربـوط بـه موضـوع    رامورموسـسین د زصورتی که تمام یا بعـضی ا رد،شغل موسسینواقامتگاه و ـ هویت کامل  5

 .ه اختصارمشابه با آن سوابق یا اطالعات یا تجاربی داشته باشند ذکرآن برشرکت یا امو
مـورد سـرمایه غیرنقـد    رنوع سـهام د وتعداد وغیرنقد آن به تفکیک ونقد رتعیین مقداو ـ مبلغ سرمایه شرکت  6

کیـف سـرمایه غیرنقـد اطـالع        وکـم   زارزش آن بنحوی که بتـوان ا      واوصاف  ومشخصات  روشرکت تعیین مقدا  
 .حاصل نمود

 .موجبات آن مزایا به تفضیلوعیین چگونگی گرفته اند ترنظرصورتی که موسسین مزایایی برای خود در ـ د7
 .مبلغی که پرداخت کرده اندوسرمایه که موسسین تعهد کرده ز ـ تعیین مقداری ا8
مطالعاتی کـه انجـام گرفتـه    وهزینه هائی که موسسین تا آنموقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت ر ـ ذک 9

 .الیتهای شرکتبرآورد هزینه های الزم تا شروع فعواست پرداخت کرده اند 
مشخصات اجازه نامه یـا  رصورتی که انجام موضوع شرکت قانونا مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر ـ د 10

 .موافقت اصولی آن مراجع
آن زتعیـین مبلغـی ا  وحداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود ر ـ ذک 11

 . پرداخت گرددکه باید مقارن پذیره نویسی نقدا
تعیین ومشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود                وشماره  رـ ذک 12 

توانند برای پذیره نویسی پرداخت مبلغـی نقـدی بـه بانـک مراجعـه                 میمهلتی که طی آن اشخاص ذیعالقه       
 .کنند

ساسنامه برای مراجعـه عالقمنـدان بـه مرجـع ثبـت       ـ تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح ا 13
 .شرکتها تسلیم شده است

اطالعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسـس منحـصرا   وگونه دعوت رکه هرنام روزنامه کثیراالنتشار ـ ذک 14
 .آنرد
 . ـ چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان15

ق منـدرجات آنهـا بـا قـانون اجـازه           بیـ تطو آن   ضـمائم ومطالعـه اظهارنامـه     ز مرجع ثبـت شـرکتهاپس ا      ـ10ماده   
 .خواهد نمودراعالمیه پذیره نویسی را صادرانتشا

بانکی که تعهـد سـهام نـزد آن    ردزنیوجراید آگهی گردیده ر اعالمیه پذیره نویسی باید توسط موسسین د     ـ11ماده   
 .داده شودرمعرض دید عالقمندان قرارگیرد د صورت می

ورقه تعهد سـهام    واعالمیه پذیره نویسی معین شده است عالقمندان به بانک مراجعه           ر طرف مهلتی که د    ـ12ماده   
 .رسید دریافت خواهند کردومبلغی را که نقدا باید پرداخت شود تا دیه وءرا امضا

 .باشدرنکات زیر ورقه تعهد سهم باید مشتمل بـ13ماده  
 .مدت شرکتراصلی دزمرکوموضوع و ـ نام 1
 . ـ سرمایه شرکت2
 .آنرمرجع صدوواعالمیه پذیره نویسی رتاریخ اجازه انتشاو شماره  ـ3
 



 
 قانون تجارت

 

 6

موقع پذیره ربابت نقدا دزهمچنین مبلغی که اومبلغی اسمی آن وشود   ـ تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می 4
 .نویسی باید پرداخت شود

 
 .پرداخت شودشماره حسابی که مبلغ الزم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب و ـ نام بانک 5
 .نشانی کامل پذیره نویسو ـ هویت 6
 ـ قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شـرکت   7

 .پرداخت نماید
خه رسیده نس وپذیره نویس یا قائم مقام قانونی ا      ءبا قید تاریخ به امضا    ونسخه تنظیم   ودر ورقه تعهد سهم د    ـ14ماده   

 :شود بانک به پذیره نویس تسلیم میءامضارومهونسخه دوم با قید رسید وجه واول نزد بانک نگاهداری 
سـمت امـضاءکننده   ونشانی کامل وصورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاءکند هویت رتبصره ـ د 

 .ضمیمه خواهد شدواخذ زمدرک سمت اوقید 
تصمیمات مجامع عمـومی صـاحبان   وودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت       ورقه تعهد سهم بخ   ء امضا ـ15ماده   

 .سهام می باشد
صورتی که مدت تمدید شـده باشـد        ریا د وگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است          ز پس ا  ـ16ماده   

اینکـه  زاحرازپـس ا وتا یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسـیدگی        رانقضای مدت تمدیده شده موسسین حداکث     زبعد ا 
یـک  راقال سـی وپـنج درصـد آن پرداخـت شـده اسـت تعـداد سـهام ه                  وتمام سرمایه شرکت صحیحا تعهدگردیده      

 .مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمودواعالم وتعهدکنندگانی را تعیین زا
نویـسی  پذیره  زرسیدگی احرا زپس ا وشود     مجمع عمومی موسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل می          ـ17ماده   

بـازرس یـا بازرسـان      وتصویب آن اولین مدیران     ودرباره اساسنامه شرکت    رشووتادیه مبالغ الزم    وکلیه سهام شرکت    
 بازرسان شرکتومدیران .شرکت را انتخاب می کند

ـ   بازرس بـا علـم بـه تکـالیف     رواین اسـت کـه مـدی   رباید کتبا قبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خود دلیل ب
 .شود این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب میزآن گردیده اند ارت خود عهده داهای سم مسئولیتو

روزنامــه واطالعیــه بــرای صــاحبان سـهام تــا تــشکیل مجمــع عمـومی ســاالنه بایــد د  وگونــه دعـوت  رتبـصره ـ ه  
طـرف وزارت اطالعـات     زارروزنامه دیگ واین دوروزنامه بوسیله مجمع عمومی موسس       زشود یکی ا  رکثیراالنتشارمنتش

 .شود هانگردی تعیین میجو
اعالمیه قبولی  وضمیمه صورت جلسه مجمع     و اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده           ـ18ماده   

 .بازرسان جهت ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم خواهد شدومدیران 
ن قانون بـه ثبـت نرسـیده         ای 6ماده   ردرتاریخ تسلیم اظهارنامه مذکو   زصورتی که شرکت تا شش ماه ا      ر د ـ19ماده   

یک ازموسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تـسلیم شـده اسـت                  رباشد به درخواست ه   
آن بعمل آمده اسـت ارسـال       رتادیه وجوه د  وبه بانکی که تعهد سهام      روعدم ثبت شرکت صاد   زگواهینامه ای حاکی ا   
ایـن صـورت    رد.وجوه پرداختی خود رامسترد دارنـد     وتعهدنامه  وجعه  پذیره نویسان به بانک مرا    ومیدارد تا موسسین    

 .گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد بعهده موسسین خواهد بودره
به مرجع ثبـت    رثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زی          و برای تاسیس    ـ20ماده   

 .شرکتها کافی خواهد بود
 . ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد1
سـی  زارتادیه قسمت نقدی آن کـه نبایـد کمت  زگواهینامه بانکی حاکی اوتعهد کلیه سهام ربر ـ اظهارنامه مشع 2

گـاه تمـام یـا      ره.باید به امضای کلیه سـهامداران رسـیده باشـد         راظهارنامه مذکو .پنج درصد کل سهام باشد    و
اظهارنامـه  رصورت تقویم آن به تفکیک د     وسرمایه بصورت غیرنقد باشد باید تمام آن تادیه گردیده          زاقسمتی  

صورتی که سـهام ممتـازه وجـود داشـته باشـد بایـد شـرح امتیـازات وموجبـات آن                     ردومنعکس شده باشد    
 .اظهارنامه منعکس شده باشدرد
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به امضای کلیـه سـهامداران   وصورت جلسه ای قید ربازرس یا بازرسان شرکت باید دو ـ انتخاب اولین مدیران  3
 .رسیده باشد

 .17ماده  ربازرسی با رعایت قسمت اخیو ـ قبول سمت مدیریت 4
آن رنام روزنامه کثیراالنتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمـومی عـادی د  ر ـ ذک 5

 .خواهد شدرمنتش
مورد شرکتهای راست درثبت شرکتهای سهامی عام مقرونون برای تشکیل این قارشرایطی که دوقیود رتبصره ـ سای 

 .نخواهد بودسهامی خاص الزم الرعایه 
یـا  ربـورس اوراق بهادا   رتوانند سهام خود را برای پذیره نویـسی یـا فـروش د              شرکتهای سهامی خاص نمی   ـ21ماده   

دام تبلیغاتی برای فروش سـهام خـود مبـادرت          نوع اق ریا ه واطالعیه  وآگهی  ریا به انتشا  وتوسط بانکها عرضه نمایند     
 .است تبعیت نمایندراین قانون مذکورمقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام بنحوی که دزاینکه ارکنند مگ

ثبـت  زپس ا رشـرف تاسـیس ممکـن نیـست مگـ         رهای سـهامی د     وجوه تادیه شده بنام شرکت    ز استفاده ا  ـ22ماده   
 .19 ماده ردرمورد مذکوریا دورسیدن شرکت 

به ثبت رسانیدن شـرکت انجـام       وتاسیس  راقداماتی که به منظو   و موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال        ـ23ماده   
 .می دهند مسئولیت تضامنی دارند

 سهام-2بخش  
منـافع صـاحب آن     وتعهـدات   وسرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت        ز سهم قسمتی است ا    ـ24ماده   
قابل معامله ای است که نماینده تعـداد سـهامی اسـت کـه صـاحب آن              سهم سند شرکت سهامی می باشد ورقه      رد
 .شرکت سهامی داردرد

 . ـ سهم ممکن است با نام یابی نام باشد1تبصره 
سهام شرکت با رعایـت مقـررات ایـن قـانون مزایـائی قائـل شـوند اینگونـه         زصورتی که برای بعضی ار ـ د 2تبصره 
 .نامیده می شودزسهام ممتا،سهام

کـه بموجـب    رنفوبـه امـضای الاقـل د      ودارای شماره ترتیـب بـوده       وچاپی  و اوراق سهام باید متحدالشکل      ـ25اده  م 
 .مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد

 :باید قید شودرورقه سهم نکات زیر دـ26ماده  
 .دفترثبت شرکتهارشماره ثبت آن دو ـ نام شرکت 1
 .ده آنپرداخت شرمقداو ـ مبلغ سرمایه ثبت شده 2
 . ـ تعیین نوع سهم3
 .با عدادوپرداخت شده آن به حروف رمقداو ـ مبلغ اسمی سهم 4
 .ورقه نماینده آنستر ـ تعداد سهامی که ه5
نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهـد کـه        ر تا زمانی که اوراق سهام صاد      ـ27ماده   

حکم سهم است ولی درهرحال ظـرف مـدت         راین گواهینامه د  . آن باشد  نوع سهام ومبلغ پرداخت شده    ومعرف تعداد 
گواهینامـه موقـت    وبه صـاحب سـهم تـسلیم        ورصاد ورقه سهم  پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید     زیکسال پس ا  
 .ابطال گرددوسهم مسترد 

صـورت  رد.ورقه سهم یا گواهینامه موقـت سـهم ممنـوع اسـت           ر تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدو        ـ28ماده   
 .تخلف امضاءکنندگان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود

 .باشدرریال بیشترده هزازشرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هرسهم نباید ار دـ29ماده  
ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقـت بـی نـام            رسهم پرداخت نشده صدو   ر مادام که تمامی مبلغ اسمی ه      ـ30ماده   

انتقال آن تـابع مقـررات      وکه نقل    شد کننده اینگونه سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد        د  عهبه ت .ممنوع است 
 .انتقال سهام با نام استومربوط به نقل 

 . باید رعایت شود26و 25مورد صدورگواهینامه موقت سهم مواد ر دـ31ماده  
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 .د متساوی باشدصورت تجزیه بایرهمچنین قطعات سهام دو مبلغ اسمی سهام ـ32ماده  
ــاده   ــهام ه  -33م ــشده س ــت ن ــغ پرداخ ــدت مقر  ر مبل ــرف م ــد ظ ــهامی بای ــرکت س ــه  ردرش ــنامه مطالب اساس

العاده صاحبان سهام را به منظورتقلیل سـرمایه          اینصورت هیات مدیره شرکت باید به مجمع عمومی فوق        رغیرد.شود
ذینفع حق خواهد داشـت کـه بـرای         رهتشکیل دهد وگرنه    وشرکت تامیزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند         

 .تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند
 .بدون تبعیض بعمل آیدوکلیه صاحبان سهام زآن باید ازارمقدارتبصره ـ مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا ه

صورتی که قبل   ردوباشد    مام مبلغ اسمی آن می     کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت ت          ـ34ماده   
انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ        زتادیه تمام مبلغ اسمی سهم آن را به دیگری انتقال دهد بعدا           زا

 .اسمی آن خواهد بود
اتـب را   مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند بایـد مر         زموقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی ا       رهر د ـ35ماده   
شود به صـاحبان فعلـی    آن منتشرمیرهای مربوط به شرکت د      روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   رآگهی د رطریق نش زا

انقضای چنـین مهلتـی     زپس ا .داردرمتناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقر      ومهلت معقول   وسهام اطالع دهد    
سال به مبلـغ  ردرصد درنرخ رسمی بهره بعالوه چهارقرازکرد ارمبلغ که تادیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دی   ره

مبلـغ مـورد مطالبـه      رگذشتن یکمـاه اگ   وطرف شرکت به صاحب سهم      زاراخطازپس ا وتادیه نشده عالوه خواهد شد      
پذیرفتـه شـده    ربـورس اوراق بهادا   رصورتی کـه د   رآن تماما پرداخت نشود شرکت اینگونه سهام را د        رخسارت تاخی و

هـای    حاصل فـروش سـهم بـدوا کلیـه هزینـه          زطریق مزایده به فروش خواهد رسانید ا      ز ا طریق بورس وگرنه  زباشد ا 
خـسارت  وهزینـه هـا   وبابت اصل (بدهی صاحب سهمزصورتی که خالص حاصل فروش ا ردومترتبه برداشت گردیده    

 .شود باشد مازاد به وی پرداخت میربیشت)کردردی
روزنامـه  رات سـهام مـورد مزایـده فقـط یـک نوبـت د              آگهی فروش سهم با قید مشخص      35 ماده   موردر د ـ36ماده   

آگهی وسیله پـست سفارشـی      زیکنسخه ا روگردد منتش   آن نشرمی رهای مربوط به شرکت د      کثیراالنتشاری که آگهی  
های مربـوط بـه    گاه قبل ازتاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی       رشود ه   برای صاحب سهم ارسال می    

صـورت  رد.فروش سهام خودداری خواهد کـرد     زه ها به شرکت پرداخت شود شرکت ا       هزین،خسارات،اصلزسهام اعم ا  
شود   اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می        وشرکت حذف   ردفاتزفروش سهام نام صاحب سهم سابق ا      

 .گردد مراتب برای اطالع عموم آگهی میو
امع عمومی صاحبان سهام شـرکت را نخواهنـد         مجررای د رو حق حضو  35ماده   ردر دارندگان سهام مذکو   ـ37ماده   

بعـالوه  .خواهد شـد  رکل تعداد سهام شرکت کس    زاحتساب حد نصاب تشکیل مجامع تعداد اینگونه سهام ا        ردوداشت  
همچنـین حـق دریافـت اندوختـه قابـل          وخرید سهام جدید شرکت     رحق رجحان د  وحق دریافت سود قابل تقسیم      

 .هد ماندتقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خوا
هزینه ها  وخسارات  وفروش سهام بدهی خود را بابت اصل        ز هرگاه دارندگان سهام قبل ا     37 ماده   موردر د ـ38ماده   

توانند حقوق مالی وابـسته       میومجامع عمومی را خواهند داشت      ررای د روبه شرکت پرداخت کنند مجددا حق حضو      
 .ندزمان نشده باشد مطالبه کنربه سهام خود را که مشمول مرو

خالف آن ثابـت    رشـود مگـ     ملک دارنده آن شناخته مـی     ووجه حامل تنظیم    ر سهم بی نام بصورت سند د      ـ39ماده   
حکم سهام بی نام    رگواهی نامه موقت سهام بی نام د      .اقباض بعمل می آید   وانتقال اینگونه سهام به قبض      ونقل  .گردد
 .شددرآمد مشمول مقررات سهام بی نام می بارلحاظ مالیات بزاواست 

انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قـانونی        وثبت سهام شرکت به ثبت برسد       ردفتر انتقال سهام با نام باید د      ـ40ماده   
 .کندءامضارمزبوردفترباید انتقال را دوا
ثبت سهام شـرکت    ردفتردزموردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نی             رد

انتقـال سـهم    ونقـل   زاجرای تعهدات ناشی ا   رنظزاورسیده  و انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی ا        به امضای وقید  
انتقالی که بـدون رعایـت شـرایط        ره.شودءامضاوباید بهمان ترتیب رسیده     زاقامتگاه نی رگونه تغیی ره.معتبرخواهد بود 
 .استراشخاص ثالث فاقد اعتباوشرکت رنظزفوق بعمل آید ا
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تواند مـشروط بـه موافقـت مـدیران شـرکت یـا مجـامع                 انتقال سهام نمی  وشرکتهای سهامی عام نقل     ر د ـ41ماده   
 .عمومی صاحبان سهام بشود

همچنین تا موقعی که شرکت منحـل نـشده اسـت طبـق             وتواند بموجب اساسنامه      شرکت سهامی می  ر ه ـ42ماده   
 .ترتیب دهدزالعاده صاحبان سهام سهام ممتا تصویب مجمع عمومی فوق

امتیازات وابـسته بـه سـهام    ردرگونه تغیی ره.وضوح تعیین گردد  رآن باید بطو  زنحوه استفاده ا  وامتیازات اینگونه سهام    
العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعالوه یک ایـن گونـه سـهام                 باید به تصویب مجمع عمومی فوق     زممتا

 .انجام گیرد
 تبدیل سهام-3بخش  

العـاده سـهامداران      واهد بموجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فـوق            هرگاه شرکت بخ   ـ43ماده   
طبـق مـواد    ریا آنکه سهام با نام را به سهام بی نام تبدیل نمایـد بایـد ب               وخود سهام بی نام شرکت را به سهام با نام           

 .عمل کندرزی
های مربوطه به     روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   رمراتب د  مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید         ر د ـ44ماده   

تاریخ اولـین آگهـی     زشش ماه ا  زارمهلتی که کمت  رومنتشزیک بفاصله پنج رو   رگردد سه نوبت ه    آن نشرمی رشرکت د 
آگهی تصریح سهام خود کـه      رد.شرکت مراجعه کنند  زنباشد به صاحبان سهام داده شود تا تبدیل سهام خود به مرک           

 .گردد کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی میروانقضای مهلت مزبزپس ا
شرکت تسلیم نشده   ز برای تبدیل به سهام با نام به مرک        44ماده   ردر سهام بی نامی که ظرف مهلت مذکو       ـ45ماده   

بورس اوراق  رصورتی که سهام شرکت د    رتوسط شرکت د  روتعداد آن سهام با نام صاد     ربرابوباشد باطل شده محسوب     
تا یکمـاه پـس     رآگهی حراج حداکث  .طریق حراج فروخته خواهد شد    زطریق بورس وگرنه ا   ز شده باشد ا   پذیرفتهربهادا

آن رهـای مربـوط بـه شـرکت د          روزنامه کثیراالنتشاری که آگهـی    رفقط یک نوبت د   رانقضای مهلت شش ماه مذکو    زا
صـورتی  رد.واهد بـود  یک ماه خ  رحداکثزوتاریخ حراج حداقل ده رو    وفاصله بین آگهی    .خواهد شد رگردد منتش   میرنش

مـاده  ایـن   رنوبت طبق شرایط منـدرج د     وسهام به فروش نرسد حراج تا د      زتاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی ا      رکه د 
 .تجدید خواهد شد

قبیل هزینه آگهـی    زهای مترتبه ا    شود بدوا هزینه     فروخته می  45 ماده   طبقرحاصل فروش سهامی که ب    ز ا ـ46ماده   
صـورتی  رد،شود  حساب بانکی بهره دارسپرده مـی     رمازاد آن توسط شرکت د    رورس کس بورالزحمه کارگزا   حراج یا حق  

بهـره مربوطـه بـه      وتاریخ فـروش سـهام باطـل شـده بـه شـرکت مـسترد شـود مبلـغ سـپرده                      زکه ظرف ده سال ا    
انقضای ده سال باقی مانـده وجـوه درحکـم مـال            زپس ا .شود  طرف بانک به مالک سهم پرداخت می      زشرکت ا ردستو

 .با اطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گرددوطرف بانک زباید اوده بالصاحب بو
سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی نام کـه  زتجدید حراج مقداری از هرگاه پس ا46 و45مورد مواد رتبصره ـ د 

کـه  خالص حاصل فـروش سـهامی       زخواهند داشت ا  ربه شرکت مراجعه می کنند به ترتیب مراجعه به شرکت اختیا          
تعداد سهام بی نام خـود      ریا آنکه براب  ودست دارند وجه نقد دریافت کنند       رفروخته شده به نسبت سهام بی نام که د        

دارد رشـرکت قـرا   راختیاردودرسهم فروختـه نـشده ه     واین ترتیب تا وقتی که وجه نقد        وسهام با نام تحصیل نمایند      
 .رعایت خواهد شد

هـای   روزنامه کثیراالنتشاری کـه آگهـی  رهام بی نام مراتب فقط یک نوبت د  برای تبدیل سهام با نام به س       ـ47ماده   
شـود تـا      ماه باشد به صاحبان سهام داده مـی       ودزارمهلتی که نباید کمت   روگردد منتش   آن نشرمی رمربوط به شرکت د   

ده تعداد سهام کـه تبـدیل نـش       ربرابرانقضای مهلت مذکو  زپس ا .شرکت مراجعه کنند  زبرای تبدیل سهام خود به مرک     
موقع که دارندگان سهام با نـام شـرکت مراجعـه        رشرکت نگاهداری خواهد شد تا ه     زمرکردرواست سهام بی نام صاد    

 .سهام بی نام به آنها داده شودوابطال وکنند سهام با نام به شرکت مراجعه کنند سهام با نام آنان اخذ 
یـا حـسب مـورد      ول سهام با نام به سهام بی نـام          یا تبدی وتبدیل کلیه سهام بی نام به سهام با نام          ز پس ا  ـ48ماده   

تبدیل سـهام خـود     ز شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را ا        47و 44مواد  ردرهای مذکو   مهلتزیک ا رگذشتن ه زپس ا 
 .برای اطالع عموم آگهی شودوکتبا مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده 
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ام خود را تعویض ننمـوده باشـند نـسبت بـه آن سـهام حـق                 طبق مواد فوق سه   ر دارندگان سهامی که ب    ـ49ماده   
 .مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشتررای دروحضو

 عمـل   49و 47طبق مفـاد مـواد      رمورد تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق سهام با نام یابی نام ب             ر د ـ05ماده   
 .خواهد شد

 اوراق قرضه-4بخش 
 

 .کندراین قانون اوراق قرضه منتشرتواند تحت شرایط مندرج د  شرکت سهامی عام میـ51ماده  
آن ء ورقه قرضه ورقه قابل معامله ایست که معرف مبلغی وام است با بهره معین کـه تمـامی آن یـا اجـزا                       ـ52ماده   
شـناخته  زبهـره حقـوق دیگـری نی      رموعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است عالوه ب             رد

 .شود
شرکت محـسوب مـی     رفقط بستانکا وشرکت هیچگونه دخالتی نداشته     راداره امو ر دارندگان اوراق قرضه د    ـ53ماده   

 .شوند
 .خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشدو پذیره نویسی ـ54ماده  
 سـال تمـام   ودووقتی که کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شـده           راوراق قرضه ممکن نیست مگ    ر انتشا ـ55ماده   
 .ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی رسیده باشدودوتاریخ ثبت شرکت گذشته زا
العـاده صـاحبان     اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق        راوراق قرضه د  رگاه انتشا ر ه ـ56ماده   

یـا  واساسـنامه   .شرایط آن را تعیـین کنـد      واوراق قرضه را تصویب     رتواند بنا به پیشنهاد هیئت مدیره انتشا        سهام می 
بـه  رنکنـد یـک چنـد با      زسـال تجاو  ودزتواند به هیئت مدیره شرکت اجازه دهدکه طی مدتی که ا            مجمع عمومی می  

 .اوراق قرضه مبادرت نمایدرانتشا
 .باید متساوی باشد)صورت تجزیهرد(قطعات اوراق قرضهزنیومبلغ اسمی اوراق قرضه رانتشاربارهرتبصره ـ د

اوراق رآن باید همـراه بـا طـرح اطالعیـه انتـشا           رانتشاروشرایط صدو وفروش اوراق قرضه     تصمیم راجع به     ـ57ماده   
خالصـه آن را همـراه بـا طـرح          ومفاد تـصمیم را ثبـت       رمرجع مذکو .قرضه کتبا به مرجع ثبت شرکت ها اعالم شود        

 .روزنامه رسمی آگهی خواهد نمودراوراق قرضه به هزینه شرکت دراطالعیه انتشا
 .گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع استرفوق هماده ردرجام تشریفات مذکوانزتبصره ـ قبل ا

شده ءشرکت امـضا  زمجاءتوسط دارنـدگان امـضا    و اطالعیه انتشاراوراق قرضه باید مشتمل برنکات زیربوده         ـ58ماده   
 .باشد

 . ـ نام شرکت1
 . ـ موضوع شرکت2
 . ـ شماره وتاریخ ثبت شرکت3
 . ـ مرکزاصلی شرکت4
 . مدت شرکت ـ5
 . ـ مبلغ سرمایه شرکت وتصریح به اینکه کلیه آن پرداخت شده است6
تـضمیناتی کـه احتمـاال    وآن رتاریخ صدووتعداد وکرده است مبلغ رصورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه صادر ـ د 7

رضـه سـابق    صورتی که اوراق ق   ردوهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن      ونظرگرفته شده است    ربرای بازپرداخت آن د   
 .تبدیل به سهم نشده استزآن گونه اوراق قرضه که هنوزقابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد مقداری ا

شرایط تضمین رسایومدت وصورتی که شرکت سابقا اوراق قرضه موسسه دیگری را تضمین کرده باشد مبلغ ر ـ د 8
 .مذکور

ترتیـب  وگیـرد   هـره ای کـه بـه قرضـه تعلـق مـی      نرخ بوورقه رهمچنین مبلغ اسمی هومدت آن و ـ مبلغ قرضه  9
همچنـین موعـد یـا مواعـد     وگرفتـه شـده اسـت    رنظرسایرحقوقی که احتماال برای اوراق قرضـه د رذکومحاسبه آن   

 ترتیب بهره وصورتی که اوراق قرضه قابل خرید باشد شرایط ردوغیره وپرداخت بهره وشرایط بازپرداخت اصل و
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 .خریدزترتیب باوخرید باشد شرایط ز قابل باصورتی که اوراق قرضهردوغیره و
 .نظرگرفته شده استر ـ تضمیناتی که احتماال برای اوراق قرضه د10 

شرایط تعویض یا   رسایواوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد مهلت                رـ اگ 11
 .تبدیل

خرین سال مالی آن که تصویب مجمع عمـومی صـاحبان           خالصه ترازنامه آ  وـ خالصه گزارش وضع مالی شرکت       12
 .سهام رسیده است

اوراق قرضـه را    راطالعیه انتـشا  و شرکت باید تصمیم مجمع عمومی       57ماده   ردرآگهی مذکو رانتشاز پس ا  ـ59ماده   
آن رتاریخ روزنامه رسـمی کـه آگهـی د        وهمچنین شماره   وروزنامه رسمی   رشده د رتاریخ آگهی منتش  وبا قید شماره    

 .گردد آگهی کند میرآن نشرهای مربوط به شرکت د روزنامه کثیراالنتشاری که آگهیرشده است درتشمن
شـده اسـت   ربهمـان ترتیبـی کـه بـرای امـضای اوراق سـهام مقر       وبـوده   ر ورقه قرضه باید شامل نکات زی      ـ60ماده   

 .بشودءامضا
 . ـ نام شرکت1
 .تاریخ ثبت شرکتو ـ شماره 2
 .اصلی شرکتز ـ مرک3
 .مبلغ سرمایه شرکت ـ 4
 . ـ مدت شرکت5
 .تاریخ صدورورقه قرضهوشماره ترتیب و ـ مبلغ اسمی 6
 ).اگرقابل بازخرید باشد(خریدورقه قرضهزشرایط بازنیوشرایط بازپرداخت قرضه و ـ تاریخ 7
 .نظرگرفته شده استر ـ تضمیناتی که احتماالبرای قرضه د8 
نـام  رترتیباتی که باید برای تعـویض رعایـت شـود بـا ذک    وهام شرایط صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سر ـ د 9

 .اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند
 .شرایط این تبدیلوصورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت مهلت ر ـ د10

العـاده بایـد    مع عمومی فـوق  اینصورت مج ر اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد د           ـ61ماده   
اوراق قرضه افزایش سرمایه شـرکت      ربنا به پیشنهاد هیئت مدیره وگزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجاره انتشا           

 .با مبلغ قرضه تصویب کندررا اقال براب
مـالی  یا موسـسه    واوراق قرضه باید بوسیله یک یا چندبانک      رصدوز قبل ا  61ماده   ردر افزایش سرمایه مذکو   ـ62ماده   

تعهدپذیره نـویس مبنـی     وشرایط آن   وموضوع اینگونه پذیره نویسی     رقراردادی که د  وپذیره نویسی شده باشد     رمعتب
اینگونه پذیره نویسان منعقـد  وشرایط مربوط به آن بین شرکت رسایودادن اینگونه سهام به دارندگان اوراق قرضه  رب

 .نخواهد بودرگرنه معتبو برسد 61ماده  ردرباید به تصویب مجمع عمومی مذکوزشده است نی
تواند افزایش سرمایه شـرکتها را پـذیره نویـسی     موسسات مالی را که میواعتبارشرایط بانکها وتبصره ـ شورای پول  

 .کنند تعیین خواهد نمود
خرید سهام قابل تعـویض بـا اوراق قرضـه خـود            ر حق رجحان سهامداران شرکت د     62و 61مورد مواد   ر د ـ63ماده   

 .تفی خواهد بودبخود من
 .ورقه قرضه قید شودرترتیب تعویض ورقه قرضه با سهم باید دو شرایط ـ64ماده  

 .رضایت دارنده ورقه قرضه استو تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل 
ورقه قید شـده اسـت آن       ربه ترتیبی که د   وتواند تحت شرایط      رسید ورقه می  رسزموقع قبل ا  رهردارنده ورقه قرضه د   

 .م شرکت تعویض کندرا با سه
توانـد     تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه شرکت نمی         61ماده   ردرتاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکو    ز ا ـ65ماده   

طریـق  زکند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آنرا ا         راوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتش          
 کاهش سرمایه.نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهدرقسیم اندوخته کند یا دبازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به ت
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یا تقلیل عده سـهام بـشود شـامل سـهامی           ونتیجه زیانهای وارده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهام           ر شرکت د 
اینگونـه  شود که     چنین تلقی می  وگردد    نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت میدارند می      رنیزکه دارندگان اوراق قرضه د    

 .اند شرکت بودهرسهامداراوراق مزبورهمان موقع انتشازدارندگان اوراق قرضه ا
سـهام جدیـد    ر تـا انقـضای موعـد یـا مواعـد اوراق قرضـه صدو              61ماده   ردرتاریخ تصمیم مجمع مذکو   ز ا ـ66ماده   
داران تحـت   یـا تخـصیص یـا پرداخـت وجـه بـه سـهام             وکلی دادن سهام    ربطوونتیجه انتقال اندوخته به سرمایه      رد

آنکه حقـوق دارنـدگان اوراق قرضـه کـه متعاقبـا      رسهام ممنوع خواهد بود مگ   رقبیل جایزه یا منافع انتشا    زعناوینی ا 
به .نتیجه معاوضه مالک می شوند حفظ شود      راوراق خود را با سهام شرکت تعویض می کنند به نسبت سهامی که د             

ندگان اوراق قرضه که متعاقبا اوراق خـود را بـا سـهام شـرکت              الزم را اتخاذ کند تا دار     رفوق شرکت باید تدابی   رمنظو
 .را استیفا نمایندرتحت همان شرایط حقوق مالی مذکووتعویض میکنند بتوانند به نسبت 

تا انقضای موعد یا مواعـد اوراق قرضـه         وشود با نام بوده        سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادرمی        ـ67ماده   
نـزد شـرکت   ومی باشـد  ردارندگان اوراق قرضه دائربه تعویض سهام بـا اوراق مـذکو   ربرابر د وثیقه تعهدپذیره نویسان  

موعد یا مواعد اوراق قرضه فقط قابل انتقال بـه دارنـدگان اوراق قرضـه               ءنگاهداری خواهد شد اینگونه سهام تا انقضا      
تعویض ورقه مواعـد قرضـه بـا        وقتی که   رشرکت ثبت نخواهد شود مگ    ردفاترانتقال اینگونه سهام د   ونقل  وبوده  رمزبو

 .گرددزسهم احرا
شود مـادام کـه ایـن تعـویض بعمـل نیامـده اسـت تـا                   میر سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صاد        ـ68ماده   

 .توقیف نخواهد بودوموعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تامین ءانقضا
العاده ای که     ن صورت مجمع عمومی فوق    ایر اوراق قرضه ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت باشد د           ـ69ماده   

مهلتی که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود            واوراق قرضه را می دهد شرایط       راجازه انتشا 
 .اجازه افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد دادورا به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین 

پایـان  ردمـاده   شرکت براساس تصمیم مجمع عمـومی مـذکوره درهمـان            هیئت مدیره    69 ماده   موردر د ـ70ماده   
معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه                 رمهلت مقر 

به دارنـدگان اوراق    رومرجـع ثبـت شـرکتها سـهام جدیـد صـاد           رثبت این افـزایش د    زپس ا وشرکت را افزایش داده     
 .زپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد دادمعادل بارمذکو

گزارش خـاص  ومورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم مجمع عمومی باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره   ر د ـ71ماده   
بایـد  زمـورد اوراق قرضـه قابـل تبـدیل بـه سـهم نی      ر د64 و63همچنین مواد  وبازرسان شرکت اتخاذ تصمیم نماید      

 .عایت شودر
 مجامع عمومی-5بخش  

عده الزم رمقررات مربوط به حـضو .اجتماع صاحبان سهام تشکیل میشودز مجمع عمومی شرکت سهامی اـ72ماده   
مـواردی کـه   ردراساسـنامه معـین خواهـد شـد مگ    رالزم جهت اتخاذ تـصمیمات د ءآراوبرای تشکیل مجمع عمومی    

 .شده باشدربموجب قانون تکلیف خاص برای آن مقر
 : مجامع عمومی به ترتیب عبارتند ازـ73ماده  
 . ـ مجمع عمومی موسس1
 . ـ مجمع عمومی عادی2
 .العاده  ـ مجمع عمومی فوق3
 :استرزیر وظایف مجمع عمومی موسس به قراـ74ماده  
 .تادیه مبالغ الزموپذیره نویسی کلیه سهام شرکت زهمچنین احراوتصویب آن و ـ رسیدگی به گزارش موسسین 1 
 .صورت لزوم اصالح آنردو ـ تصویب طرح اساسنامه شرکت 2 
 .بازرس یا بازرسان شرکتو ـ انتخاب اولین مدیران 3
اطالعیه بعدی بـرای سـهامداران تـا تـشکیل اولـین مجمـع       وگونه دعوت ر ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشاری که ه 4 

 .آن منتشرخواهد شدرعمومی عادی د
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آگهـی دعـوت   رمحلی کـه د رتشکیل مجمع عمومی موسس دزقبل ازحداقل پنج روتبصره ـ گزارش موسسین باید  
 .باشدماده مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره ـ نویسان سهام آ

پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهـد نمـوده            زعده ای ا  رمجمع عمومی موسس حضو   ر د ـ75ماده   
نوبـت توسـط    وحاصل نشد مجامع عمـومی جدیـد فقـط تـا د           رت مذکو اولین دعوت اکثری  ردراگ.باشند ضروری است  

انعقـاد آن مجمـع آگهـی دعـوت آن بـا قیـد             زقبـل ا  زاینکـه الاقـل بیـست رو      رموسسین دعوت می شوند مشروط ب     
 .گرددراعالمیه پذیره نویسی معین شده است منتشرروزنامه کثیراالنتشاری که درنتیجه آن دوجلسه قبل ردستو

یـک  ردره.باشـند رآن حاض رتی قانونی است که صاحبان الاقل یک سـوم سـرمایه شـرکت د             مجمع عمومی جدید وق   
مجمع عمومی سـوم    رصورتی که د  رد.حاضرین اتخاذ شود  ءثلث آرا ومجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت د       ودزا

 .نشد موسسین عدم تشکیل شرکت را اعالم می دارندراکثریت الزم حاض
سهم دارای یـک رای خواهـد   رهودارند رپذیره نویسان حق حضوویه موسسین مجمع عمومی موسس کلرتبصره ـ د 

 .بود
اقدام به دعوت مجمـع     زموسسین آورده غیرنقد داشته باشند موسسین باید قبل ا        زار هرگاه یک یا چند نف     ـ76ماده   

ن را  آوهـای غیرنقـد جلـب         مورد ارزیـابی آورده   رکتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را د      رعمومی موسس نظ  
صورتی که موسسین برای خود مزایائی مطالبـه        رد.بگذارند مجمع عمومی موسس  راختیارگزارش اقدامات خود د   ءجز

 .به مجمع موسس تقدیم شودرکرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبو
مجمـع عمـومی   رموجبات مزایای مطالبه شده بایـد د وعلل وهای غیرنقد   گزارش مربوط به ارزیابی آورده     ـ77ماده   

 .موسس مطرح گردد
موقعی که تقـویم آورده غیرنقـدی       رکسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند د         ودارندگان آورده غیرنقد    

سرمایه غیرنقد که موضوع مـذاکره  زآن قسمت اوکه تعهد کرده اند یا مزایای آنها موضوع رای است حق رای ندارند        
 .نخواهد شدرمایه شرکت منظوسرءرای است ازحیث حدنصاب جزو
طـرف کارشـناس رسـمی دادگـستری        زآنچـه کـه ا    زهای غیرنقد را بیش ا      تواند آورده    مجمع عمومی نمی   ـ78ماده   

 .ارزیابی شده است قبول کند
 هرگاه آورده غیرنقد یا مزایائی که مطالبه شده است تصویب نگردد دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی                  ـ79ماده   

جلسه اشخاصی که آورده غیرنقـد آنهـا قبـول نـشده            وفاصله د ردونخواهد کرد تشکیل خواهد شد      زتجاوکه ازیکماه   
اشخاصـی کـه   ومبالغ الزم را تادیه نماینـد  وصورت تمایل میتوانند تعهد غیرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل  راست د 

صورتی کـه صـاحبان     رد.رکت باقی بمانند  شرآن مزایا د  زبا انصراف ا   توانند  مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می      
مطالبه کنندگان مزایا بنظرمجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محـسوب                وآورده غیرنقد   

 .توانند بجای آنها سهام شرکت را تعهد مبالغ الزم را تادیه کنند پذیره نویسان میرسایومی گردد 
هـای غیرنقـد      رسیدگی به وضـع آورده    رقبل بمنظو ماده  طبق  رسس که ب  جلسه دوم مجمع عمومی مو    ر د ـ80ماده   
سهام شرکت که تعهد شده اسـت       زارمقدارنصف پذیره نویسان ه   زگردد باید بیش ا    مزایای مطالبه شده تشکیل می    و

 .جلسه دوم قیدگرددردستوو آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبلرد.باشندرحاض
یا مطالبه کنندگان مزایا    واثرخروج دارندگان آورده غیرنقد     ر دوم معلوم گردد که د     جلسهرصورتی که د  ر د ـ81ماده   
به ایـن ترتیـب     وسرمایه شرکت تعهد نشده است      زپذیره نویسان قسمتی ا   رطرفد سای زتادیه سهام آنها ا   وعدم تعهد   و

ع ثبت شرکت ها    تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرج       زازشرکت قابل تشکیل نباشد موسسین باید ظرف ده رو        
 .کندر این قانون را صاد19ماده  ردرمرجع مزبورگواهینامه مذکوراطالع دهند تا د

کارشـناس  رشرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسـس الزامـی نیـست لـیکن جلـب نظ                ر د ـ82ماده   
یابی کارشناس قبول   ارززهای غیرنقد را به مبلغی بیش ا        نمی توان آورده  و این قانون ضروری است      76ماده   ردرمذکو
 .نمود

صـالحیت  رموعـد منحـصرا د    زسرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل ا      رمواد اساسنامه یا د   ردرگونه تغیی ر ه ـ83ماده   
 .باشد العاده می مجمع عمومی فوق
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ــاده   ــوق  ر د-84م ــومی ف ــع عم ــیش ا   مجم ــدگان ب ــاده دارن ــد     زالع ــد بای ــق رای دارن ــه ح ــهامی ک ــصف س ن
یک زدارندگان بیش ا  ربا حضو ودوم دعوت   رحاصل نشد مجمع برای با    روت حدنصاب مذکو  اولین دع ردراگ.باشندرحاض

دعـوت دوم نتیجـه دعـوت    راتخاذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه دوسوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته  
 .اول قید شده باشد

خواهـد  رجلـسه رسـمی معتب    رحاضردءسـوم آرا  والعاده همواره به اکثریت د       تصمیمات مجمع عمومی فوق    ـ85ماده   
 .بود

صالحیت مجمع عمومی موسس    رآنچه که د  زشرکت بج رتواند نسبت به کلیه امو       مجمع عمومی عادی می    ـ86ماده   
 .العاده است تصمیم بگیرد فوقو
نـصف سـهامی کـه حـق رای دارنـد ضـروری             زدارندگان اقـال بـیش ا     رمجمـع عمـومی عـادی حـضو       ر د ــ 87ماده   

عده رهربـا حـضو   ودوم دعـوت خواهـد شـد        رنصاب مذکورحاصل نشد مجمـع بـرای بـا        اولین دعوت حد    ردراگ.است
دعوت دوم نتیجه دعوت  ربشرط آنکه د  .اخذ تصمیم خواهد نمود   وصاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت یافته         زا

 .اول قید شده باشد
سه رسـمی   جلـ ردرحاضءمجمع عمومی عـادی تـصمیمات همـواره بـه اکثریـت نـصف بعـالوه یـک را                  ر د ـ88ماده   

 .بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بودومورد انتخاب مدیران ردرمگ.خواهد بودرمعتب
حـق رای   وشـود    عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب مـی        ررای دهنده د  رهءمورد انتخاب مدیران تعداد آرا    ر د
بدهد یا آنرا بین چنـد      ره یک نف  خود را ب  ءتواند آرا  خواهد بود رای دهنده می    ررای دهنده برابرحاصل ضرب مذکو    ره

 .داردرتواند خالف این ترتیب را مقر اساسنامه شرکت نمی،نفری که مایل باشدتقسیم کند
اساسنامه پیش بینی شده است برای رسـیدگی بـه          رموقعی که د  ردر مجمع عمومی عادی باید سالی یکبا      ـ89ماده   

عملکـرد  وصورتحـساب دوره    ودیون شـرکت    وطالبات  موصورت دارائی   وزیان سال مالی قبل     وحساب سود   وترازنامه  
مربوط به حسابهای سـال مـالی تـشکیل         رامورسایوبازرس یا بازرسان    ورسیدگی به گزارش مدیران     وسالیانه شرکت   

 .شود
حـساب  ومجمع عمومی اخذ تصمیم نـسبت بـه ترازنامـه    رتبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت د 

 .نخواهد بودرتبمع زیان سال مالیوسود 
صـورت  ردوخواهد بـود    زتصویب مجمع عمومی جائ   زاندوخته بین صاحبان سهام فقط پس ا      وتقسیم سود   ـ90ماده   

 .سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی استزوجود منافع تقسیم ده درصد ا
رس یا بازرسان شـرکت     دعوت نکند باز  رموعد مقر ر چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی ساالنه را د         ـ91ماده   

 .بنمایندرراسا اقدام به دعوت مجمع مزبو مکلفند
مواقع مقتضی مجمـع عمـومی عـادی را         رتوانند د  همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می     و هیئت مدیره    ـ92ماده   

 .آگهی دعوت قید شودرجلسه مجمع باید دراین صورت دستورد.العاده دعوت نمایند فوقربطو
بدهـد  رسهام شرکت تغیی  زحقوق نوع مخصوصی ا   رکه مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد د      موقع  رهرد ـ93ماده   

جلـسه خاصـی آن تـصمیم را        رآنکه دارندگان این گونه سـهام د      زبعد ا رتصمیم مجمع عمومی قطعی نخواهد بود مگ      
جلـسه  ردباشد باید دارندگان الاقل نصف اینگونـه سـهام       رمعتبربرای آنکه تصمیم جلسه خاص مذکو     وتصویب کنند   

دارندگان اقال یک سوم اینگونه سـهام       ردعوت دوم حضو  راین دعوت این حد نصاب حاصل نشود د       ردراگوباشندرحاض
 .معتبرخواهد بودءسوم آراوتصمیمات همواره به اکثریت د.کافی خواهد بود

عهدات صاحبان  ترتواند ب  با هیچ اکثریتی نمی   وبدهدرتواند تابعیت شرکت را تغیی       هیچ مجمع عمومی نمی    ـ94ماده   
 .سهام بیفزاید

حق دارندکه دعوت صـاحبان سـهام را بـرای            سهامدارانی که اقال یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند          ـ95ماده   
مجمع مورد درخواسـت    زتا بیست رو  رهیئت مدیره باید حداکث   وشوند  رهیئت مدیره خواستا  زتشکیل مجمع عمومی ا   

بـازرس یـا    زتوانند دعوت مجمـع را ا       راینصورت درخواست کنندگان می   غیررا با رعایت تشریفات مقرره دعوت کندد      
 بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بودکه با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد وشوند ربازرسان شرکت خواستا
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گرنه آن گونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیما به دعوت مجمـع    ودعوت نمایند   زتا ده رو  رتقاضا را حداکث  
آگهـی دعـوت بعـدم اجابـت        ردوم کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع بـه دعـوت مجمـع را رعایـت نمـوده                   اقدا

 .بازرسان تصریح نمایندودرخواست خود توسط هیئت مدیره 
هیئـت  وشـده اسـت     رتقاضـانامه ذک  رمجمع منحصرا موضوعی خواهد بـود کـه د        ر دستو 95 ماده   موردر د ـ96ماده   

 .م انتخاب خواهد شدبین صاحبان سهازرئیسه مجمع ا
روزنامـه  رآگهی د رطریـق نـش   زکلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تـشکیل مجـامع عمـومی بایـد ا              ر د ـ97ماده   

مجامع عمومی سـالیانه بایـد     زیک ا ره.می گردد بعمل آید   رآن نش رهای مربوطه به شرکت د      کثیراالنتشاری که آگهی  
یه بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سـاالنه بعـد            اطالعوگونه دعوت   رروزنامه کثیراالنتشاری را که ه    

روزنامه کثیراالنتشاری که تا تاریخ چنین تـصمیمی جهـت          راین تصمیم باید د   .خواهد شد تعیین نماید   رآن منتش رد
 .گرددرهای مربوط به شرکت قبال تعیین شده منتش اطالعیهودعوتنامه رنش

 .تشریفات دعوت الزامی نیستوآگهی رباشند نشرضمجمع حارمواقعی که کلیه سهام درتبصره ـ د
 .خواهد بودزچهل رورحداکثزوتاریخ تشکیل آن حداقل ده روودعوتنامه مجمع عمومی ر فاصله بین نشـ98ماده  
مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه  ردرصاحب سهمی که مایل به حضو     رتشکیل مجمع عمومی ه   ز قبل ا  ـ99ماده   

فقـط سـهامدارانی   .ورقه ورود به جلسه را دریافت کنـد وم متعلق بخود به شرکت مراجعه       سهم یا تصدیق موقت سه    
مجمع صـورتی ترتیـب داده خواهـد        رازحاضرین د .حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودی دریافت کرده باشند           

 .د رسیدآنان خواهءبه امضاوحاضرین قید زیک ارهءتعداد آراوتعدادسهام واقامتگاه وآن هویت رشد که د
محل تـشکیل مجمـع     وتاریخ  وجلسه  رآگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستو        ر د ـ100ماده   

 .نشانی کامل باید قید شودوبا قید ساعت 
صورتی رد.شود  اداره می رناظودویک منشی   ویک رئیس   ز مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب ا        ـ101ماده   

مواقعی ردرپیش بینی نشده باشد ریاست مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهد بود مگ           اساسنامه  رکه ترتیب دیگری د   
بـین  زاین صورت رئیس مجمع ا    رجلسه مجمع باشد که د    ردستوومدیران یا کلیه آنها جز    زکه انتخاب یا عزل بعضی ا     

د شـد   بین صاحبان سـهام انتخـاب خواهنـ       زان ا رناظ.جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد      ردرسهامداران حاض 
 .ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد

نماینده یـا   رهمچنـین حـضو   ووکیل یا قائم مقـام قـانونی صـاحب سـهم            رکلیه مجامع عمومی حضو   ر د ـ102ماده   
 .خود صاحب سهم استرنمایندگان شخصیت حقوقی بشرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی به منزله حضو

حاضـرین  ءشده است مراد اکثریت آرا    رمجامع عمومی ذک  ردء قانون اکثریت آرا   اینرکلیه مواردی که د   ر د ـ103ماده   
 .جلسه استرد
مجمع مورد اخذ تـصمیم واقـع نـشود هیئـت           ردستورمجمع عمومی تمام موضوعات مندرج د     ر هرگاه د  ـ104ماده   

هفتـه باشـد    ودزارتاریخ جلسه بعـد را کـه نبایـد دیرت         وتواند اعالم تنفس نموده      رئیسه مجمع با تصویب مجمع می     
جلسات بعد مجمع با همان حـد نـصاب جلـسه           ردوتمدید جلسه محتاج به دعوت وآگهی مجدد نیست         ،تعیین کند 

 .اول رسمیت خواهد داشت
شـود کـه بـه       تصمیمات مجمع عمومی صورت جلسه ای توسط منـشی ترتیـب داده مـی             ومذاکرات  ز ا ـ105ماده   

 .شرکت نگهداری خواهد شدزکمررآن دزیک نسخه اوهیئت رئیسه مجمع رسیده ءامضا
صورت جلسه مجمع   زذیل باشد یک نسخه ا    راموزمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی ا       ر د ـ106ماده   

 .ها ارسال گردد باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت
 .بازرس یا بازرسانو ـ انتخاب مدیران 1
 . ـ تصویب ترازنامه2 
 .اساسنامهردرینوع تغیرهو ـ کاهش یا افزایش سرمایه 3
 .نحوه تصفیه آنو ـ انحالل شرکت 4
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 هیئت مدیره-6بخش 
 

کال یا بغضا قابـل عـزل       وبین صاحبان سهام انتخاب شده      ز شرکت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای که ا        ـ107ماده   
 .باشدرکمترپنج نفزشرکتهای سهامی عمومی نباید ارعده اعضای هیئت مدیره د.می باشند اداره خواهدشد

 .مجمع عمومی عادی انتخاب می شوندو مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس ـ108اده م 
 .نخواهد کردزسال تجاوودزشود لیکن این مدت ا اساسنامه معین میر مدت مدیران دـ109ماده  
ایـن صـورت شـخص حقـوقی همـان          رد. اشخاص حقوقی رامی توان به مدیریت شرکت انتخـاب نمـود           ـ110ماده   

را به نمایندگی دائمی خود جهت انجـام  رباید یک نفوهیئت مدیره را داشته   ودنی شخص حقیقی عض   مسئولیتهای م 
 .وظایف مدیریت معرفی نماید

جهت مدنی  زهیئت مدیره بوده ا   وجزائی عض ومسئولیتهای مدنی   وتعهدات  وچنین نماینده ای مشمول همان شرایط       
 .ئولیت تضامنی خواهد داشترا به نمایندگی تعیین نموده است مسوبا شخص حقوقی که ا

را کتبا بـه  وهمان موقع جانشین ا رتواند نماینده خود را عزل کند بشرط آنکه د          هیئت مدیره می  وشخص حقوقی عض  
 .شود گرنه غایب محسوب میوشرکت معرفی نماید 

 .توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند  اشخاص ذیل نمیـ111ماده  
 .شده استرتگی آنها صادکسانی که حکم ورشکسو ـ محجورین 1
حقوق اجتماعی کـال یـا بعـضا    زهای ذیل بموجب حکم قطعی ا جنحهز ـ کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی ا 2

 :.مدت محرومیترمحروم شده باشند د
امانت یا کالهبرداری شـناخته     رحکم خیانت د  رجنحه هائی که بموجب قانون د     ،کالهبرداری،امانترخیانت د ،سرقت

 .اموال عمومیرقانونی درتصرف غی،تدلیس،الساخت،شده است
انتخـاب شـود یـا    ماده مدیری را که برخالف مفاد این رذینفع حکم عزل هرتبصره ـ دادگاه شهرستان به تقاضای ه 

 .قطعی خواهد بودرحکم دادگاه مزبووگردد صادرخواهد کرد ماده انتخاب مشمول مفاد این زپس ا
هیئت مـدیره   ءمدیران تعـداد اعـضا    زاریک یا چند نف   زاستعفا یا سلب شرایط ا    فوت یا   راثرصورتی که ب  ر د ـ112ماده   
توسـط مجمـع    راساسنامه واال به ترتیـب مقر     ردرعلی البدل به ترتیب مقر    ءشود اعضا راین قانون کمت  ردرحداقل مقر زا

بدل کافی  علی ال ءیا تعداد اعضا  والبدل تعیین نشده باشد      علیوصورتیکه عض ردوعمومی جای آنان را خواهند گرفت       
هیئت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بالفاصله مجمع عمـومی عـادی شـرکت را               ربرای تصدی محلهای خالی د    

 .هیئت مدیره دعوت نمایندءجهت تکمیل اعضا
دعوت مجمع عمومی بـرای انتخـاب مـدیری کـه           ز هرگاه هیئت مدیره حسب مورد ا      112 ماده   موردر د ـ113ماده   

بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع         زذینفع حق دارد ا   ر خودداری کند ه   سمت اوبالمتصدی مانده  
بازرس یا بازرسـان مکلـف بـه انجـام          وعمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات الزم اقدام کنند             

 .چنین درخواستی می باشند
ایـن تعـداد سـهام نبایـد        .کرده است دارا باشـند    ر مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقر         ـ114ماده   
ایـن سـهام بـرای      .باشـد رمجـامع عمـومی الزم اسـت کمت       رتعداد سهامی که بموجب اساسنامه جهت دادن رای د        زا

با اسـم  رسهام مذکو.شرکت وارد شودرتقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بزتضمین خساراتی است که ممکن است ا  
شرکت را دریافت نداشته است سـهام       رام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود د        مادوقابل انتقال نیست    وبوده  
 .صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماندردرمذکو

صـورت  رهمچنین دوهنگام انتخاب مالک تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه نباشد      رصورتی که مدیری د   ر د ـ115ماده   
یا افزایش یافتن تعداد سـهام الزم       وافتن تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه       یا افزایش ی  وانتقال قهری سهام مورد وثیقه      

به صندوق شرکت بـسپارد وگرنـه       وباید ظرف مدت یکماه تعداد سهام الزم بعنوان وثیقه را تهیه            ربعنوان وثیقه مدی  
 .مستعفی محسوب خواهد شد
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نزله مفاصا حساب مـدیران بـرای همـان         دوره مالی شرکت به م    رزیان ه وحساب سود   و تصویب ترازنامه    ـ611ماده   
زیان دوره مالی کـه طـی آن مـدت مـدیریت مـدیران              وسود  وحساب  وتصویب ترازنامه   زپس ا ودوره مالی می باشد     

قیـد وثیقـه    زآنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خـود بخـود ا              زدیگری ا ونحرمنقضی یا به  
 .آزاد خواهد شد

مـورد سـهام    راساسـنامه شـرکت د    ومقررات قانونی   ز بازرسان شرکت مکلفند هرگونه تخلفی ا       بازرس یا  ـ117ماده   
 .وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند

صـالحیت خـاص   راقدام درباره آنهـا د ودرباره موضوعاتی که بموجب مقررات این قانون اخذ تصمیم          ز ج ـ118ماده   
آنکـه  رشرکت مـی باشـند مـشروط ب       ر کلیه اختیارات الزم برای اداره امو      مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای     

اساسـنامه یـا بموحـب      رمحدود کـردن اختیـارات مـدیران د       .حدود موضوع شرکت باشد   راقدامات آنها د  وتصمیمات  
مقابل اشخاص ثالث باطـل     ردوبوده  رصاحبان سهام معتب  ولحاظ روابط بین مدیران     زتصمیمات مجامع عمومی فقط ا    

 .م یکن استوکان ل
یـک نائـب رئـیس کـه بایـد          وبین اعضای هیئت مدیره یک رئیس       زاولین جلسه خود ا   ر هیئت مدیره د   ـ119ماده   

نایـب رئـیس هیئـت مـدیره بـیش          ومدت ریاست رئیس    .شخص حقیقی باشند برای هیئت مدیره تعیین می نماید        
نایب رئیس هیئت مـدیره     وواند رئیس   ت موقع می رهرهیئت مدیره د  .هیئت مدیره نخواهد بود   رمدت عضویت آنها د   زا

 .شودکان لم یکن خواهد بودرمقرماده ترتیبی خالف این ره.عزل کندرهای مذکو سمتزرا ا
هیئت مـدیره معرفـی   وشخص حقیقی که بعنوان نماینده شخص حقوقی عضماده نظراجرای مفاد این ز ـ ا 1تبصره 

 .هیئت مدیره تلقی خواهد شدوحکم عضرشده باشد د
را نایب رئیس هیئـت مـدیره   وگاه رئیس هیئت مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف ار ه ـ 2تبصره 

 .انجام خواهد داد
اداره جلسات هیئت ـ مـدیره موظـف اسـت کـه مجـامع عمـومی        ودعوت ر رئیس هیئت مدیره عالوه بـ120ماده  

 . باشد دعوت نمایدمواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها میرصاحبان سهام را د
تصمیمات بایـد بـه   .هیئت مدیره الزم استءنصف اعضازبیش اربرای تشکیل جلسات هیئت مدیره حضو     ـ211ماده   

 .شده باشدراساسنامه اکثریت بیشتری مقررآنکه درحاضرین اتخاذ گردد مگءاکثریت آرا
 حـال عـده ای    رهرولـی د  .دکردتشکیل جلسات هیئت مدیره را اساسنامه تعیـین خواهـ         و ترتیب دعوت    ـ122ماده   

تاریخ تشکیل آخرین جلسه    زصورتی که ا  رتوانند د   هیئت مدیره را تشکیل دهند می     ءازمدیران که اقال یک سوم اعضا     
 .دستورجلسه هیئت مدیره را دعوت نمایندرهیئت مدیره حداقل یک ماه گذشته باشد با ذک

اکثریت مـدیران  ءالاقـل بـه امـضا   و ای تنظـیم  جلسات هیئت مدیره باید صـورت جلـسه  ز برای هریک ا  ـ123ماده   
خالصـه ای   ودارند یا غایـب مـی باشـند         رصورت جلسات هیئت مدیره نام مدیرانی که حضو       رد.جلسه برسد ردرحاض

مدیران که با تمام یا بعـضی  زیک اره.میگرددرآن ذک رجلسه با قید تاریخ د    رهمچنین تصمیمات متخذ د   ومذاکرات  زا
 .صورت جلسه قید شودرباید دواره مخالف باشد نظصورت جلسرتصمیمات مندرج دزا
حـدود اختیـارات    وشخص حقیقی را به مدیریت عامل شـرکت برگزینـد           ر هیئت مدیره باید اقال یک نف      ـ124ماده   
هیئت مـدیره باشـد دوره مـدیریت عامـل          وصورتی که مدیرعامل عـض    ررا تعیین کند د   والزحمه ا   حقومدت تصدی   و
عین حال رئیس هیئـت مـدیره   رتواند د عامل شرکت نمی  رمدی.نخواهد بود رره بیشت هیئت مدی ردومدت عضویت ا  زاوا

 .مجمع عمومیردرحاضءبا تصویب سه چهارم آرارهمان شرکت باشد مگ
 .عامل را عزل نمایدرتواند مدی موقع میرهرتبصره ـ هیئت مدیره د

یض شده اسـت نماینـده شـرکت        تفووحدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به ا       رعامل شرکت د  ر مدی ـ125ماده   
 .داردءطرف شرکت حق امضازاومحسوب 

همچنـین هـیچکس    وتوانند به مدیریت عامل شرکت انتخـاب شـوند             نمی 111ماده   ردر اشخاص مذکو  ـ126ماده   
خالف رعاملی که ب  راقدامات مدی وتصمیمات  .یک شرکت را داشته باشد    زتواند د رعین حال مدیریت عامل بیش ا         نمی

 های سمت مدیریت عامل  مسئولیترواشخاص ثالث معتبومقابل صاحبان سهام رانتخاب شده است دده مامفاد این 
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 .خواهد شدوشامل حال ا
مـذکورگردد  مـاده  انتخـاب مـشمول     زبه مدیریت عامل انتخاب شود یا پس ا       126 ماده   خالفرکس ب ر ه ـ127ماده   

 .چنین حکمی قطعی خواهد بودوکرد خواهد ررا صادوذینفع حکم عزل اردادگاه شهرستان به تقاضای ه
صورت جلـسه هیئـت مـدیره بـه         زعامل باید با ارسال نسخه ای ا      رحدود اختیارات مدی  ومشخصات  و نام   ـ128ماده   

 .روزنامه رسمی آگهی شودرثبت دزپس اومرجع ثبت شرکت ها اعالم 
یـا  وضای هیئـت مـدیره      شرکتهائی که اعـ   وهمچنین موسسات   وعامل شرکت   رمدیوهیئت مدیره   ء اعضا ـ129ماده   

تواننـد بـدون اجـازه هیئـت مـدیره       عامل آنهـا باشـند نمـی      رهیئت مدیره یا مـدی    وعامل شرکت شریک یا عض    رمدی
یـا سـهیم   ومستقیم یا غیرمستقیم طـرف معاملـه واقـع        رشود بطو   معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت می        رد

معامله ای که اجازه آن داده شـده بالفاصـله          زت را ا  هیئت مدیره مکلف است بازرس شرک     زصورت اجازه نی  ردوشوند  
مکلـف اسـت ضـمن      زبـازرس نی  وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صـاحبان سـهام بدهـد               ومطلع نماید   

هیئت وعـض .خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمـع تقـدیم کنـد             رگزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظ     
مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به        ردزنیوجلسه هیئت مدیره    رعامله د مرمدیره یا مدیرعامل ذینفع د    

 .حق رای نخواهد داشترمعامله مذکو
مقابـل اشـخاص   رآنکه توسط مجمع عادی تـصویب نـشود د  وحال ولرهر د129ماده  ردر معامالت مذکو ـ130ماده   

انجـام  راثرصـورتی کـه ب  رد.ه باشـد آن شـرکت کـرد  رتقلب که شخص ثالـث د  وموارد تدلیس   ردراست مگ رثالث معتب 
مـدیرعامل یـا مـدیران ذینفـع        وعهـده هیئـت مـدیره       رمعامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت ب         

مدیرانی است که اجازه آن را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده معامله به شرکت مـی       و
 .باشند

 این قانون بدون اجازه هیئـت مـدیره صـورت گرفتـه باشـد      129ماده  ردرالت مذکوصورتی که معامر دـ131ماده   
تواند تا سـه   شرکت میوگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود               ره

کـشف آن بطـالن     تـاریخ   زصورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سـال ا           ردوتاریخ انعقاد معامله    زسال ا 
مقابـل  ریا مدیرعامل ذینفع د   ومدیران  روحال مسئولیت مدی  رهرلیکن د .درخواست کند ردادگاه صالحیتدا زمعامله را ا  

تصمیم به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سـهام اسـت کـه پـس                  .شرکت باقی خواهد بود   
یا رمـدی .این مـورد رای خواهـد داد  رت انجام معامله دعدم رعایت تشریفات الزم جهربراستماع گزارش بازرس مشع زا

بـه دعـوت هیئـت      مـاده   این  ردرمجمع عمومی مـذکو   .رای نخواهد داشت  رمعامله حق شرکت د   رمدیرعامل ذینفع د  
 .مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد

ام یـا  اشـخاص حقـوقی حـق ندارنـد هیچگونـه و     ءهیئت مـدیره بـه استثنا  ءاعـضا و مـدیرعامل شـرکت    ـ132ماده   
اینگونه عملیـات بخـودی خـود       .تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند         شرکت نمی وشرکت تحصیل نمایند    زاراعتبا

شـرایط  وبه شرط آنکه تحـت قیـود   ماده این  ردراعتباری معامالت مذکو  وشرکتهای مالی   ومورد بانکها   رد.باطل است 
شامل اشخاصی نیزکه به نمایندگی شـخص       ماده  ن  ایردرجاری انجام گیرد معتبرخواهد بود ممنوعیت مذکو      وعادی  

اوالد وواجدارمادروپدروهمچنـین شـامل همـس     وجلسات هیئت مدیره شرکت می کنند       رهیئت مدیره د  وحقوقی عض 
 .می باشدماده این ردراشخاص مذکورخواهرواوالد اوالد برادو
ضمن رقابـت بـا عملیـات شـرکت         توانند معامالتی نظیرمعامالت شرکت که مت       مدیرعامل نمی و مدیران   ـ133ماده   

شرکت گردد مسئول جبـران آن  رموجب ضر وتخلف ا وتخلف کند   ماده  مقررات این   زمدیری که ا  ره.باشد انجام دهند  
 .ورود خسارت یا تقویت منفعتزاعم است اماده این ردرضرزارخواهد بود منظو

غیرموظف هیئـت مـدیره   ءاعـضا رتواند با توجه به سـاعات حضو       مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می      ـ134ماده   
جلـسات تـصویب کنـد مجمـع        رآنها د رپرداخت مبلغی را به آنها بطورمقطوع بابت حق حضو        رجلسات هیئت مزبو  رد

داشته اسـت   رهیئت مدیره درجلسات هیئـت حـضو      وعضراوقاتی که ه  وعمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات          
تواند تـصویب کنـد        پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می       اساسنامهرصورتی که د  رهمچنین د .تعیین خواهد کرد  

هیئت مـدیره تخـصیص داده شـود        ءسـود خـالص سـاالنه شـرکت بعنـوان پـاداش بـه اعـضا               زکه نـسبت معینـی ا     
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قبال سـمت مـدیریت خـود       رپیش بینی شده است د    ماده  این  رآنچه د زغیرموظف هیئت مدیره حق ندارند بج     ءاعضا
 .شرکت دریافت کنندزالزحمه وجهی ا ا پاداش یا حقبابت حقوق یریا غیرمستمرمستمربطو

نمـی تـوان    واسـت   رمعتبومقابل اشخاص ثالث نافذ     رمدیرعامل شرکت د  واقدامات مدیران   و کلیه اعمال    ـ135ماده   
 .دانسترمعتبراقدامات آنان را غیوانتخاب آنها اعمال زعدم اجرای تشریفات مربوط بطرربعذ

وریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مـدیران سـابق کماکـان مـسئول      مدت مام ءصورت انقضا ر د ـ136ماده   
ذینفع رگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند ه            ره.اداره آن خواهند بود   وشرکت  رامو
 .مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نمایدزتواند ا می

قـروض شـرکت را تنظـیم کـرده بـه           وخالصه صـورت دارائـی      رششماه یکبا رهیئت مدیره باید الاقل ه     ـ137ماده   
 .بازرسان بدهد

اساسـنامه پـیش بینـی      رانقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی کـه د        ز هیئت مدیره موظف است بعد ا      ـ381ماده   
زیـان  وحـساب سـود     وزنامـه   تـصویب ترا  وشده است مجمع عمومی ساالنه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل             

 .شرکت دعوت نماید
شرکت بصورت حسابها مراجعه    زمرکرانعقاد مجمع عمومی د   زقبل ا زپانزده رو زتواند ا   صاحب سهم می  ر ه ـ139ماده   

 .گزارش بازرسان رونوشت بگیردوزیان وگزارش عملیات مدیران وحساب سود وترازنامه زاوکرده 
سود خالص شرکت را بعنوان اندوختـه قـانونی موضـوع           ز یک بیستم ا   سالر هیئت مدیره مکلف است ه     ـ140ماده   

صورتی که سـرمایه    ردوهمین که اندوخته به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است               .نماید
ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سـرمایه بـالغ               ریک بیستم مذکو  رشرکت افزایش یابد کس   

 .گردد
میان بـرود هیئـت مـدیره مکلـف اسـت بالفاصـله       ززیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ا   راثربر اگ ـ141ماده   

رای واقـع   روشـرکت مـورد شـو     ءالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تـا موضـوع انحـالل یـا بقا                مجمع عمومی فوق  
 ایـن قـانون     6 مـاده    عایـت مقـررات   بـا ر  وجلـسه    همانررای به انحالل شرکت ندهد باید د      رهرگاه مجمع مزبو  .شود

 .سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد
یـا مجمعـی کـه    والعاده مبادرت ننمایـد   به دعوت مجمع عمومی فوقماده خالف این رصورتی که هیئت مدیره ب  ر د

دادگـاه  6زتوانـد انحـالل شـرکت را ا         ذینفعـی مـی   رشـود نتوانـد مطـابق مقـررات قـانونی منعقـدگردد ه              دعوت می 
 .درخواست کندرصالحیتدا

مقـررات قـانونی بـا    زاشـخاص ثالـث نـسبت بـه تخلـف ا     ومقابل شـرکت   رمدیرعامل شرکت د  و مدیران   ـ142ماده   
دادگـاه حـدود    وباشـند     یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا یا مـشترکا مـسئول مـی             واساسنامه شرکت   

 .نمودیک را برای جبران خسارت تعیین خواهد رمسئولیت ه
انحالل معلوم شود که دارائی شرکت بـرای تادیـه دیـون            زصورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس ا       ر د ـ143ماده   

عاملی را کـه ورشکـستگی   ریـا مـدی  ومـدیران  زیک ارذینفع هرتواند تقاضای ه    میرآن کافی نیست دادگاه صالحیتدا    
بـوده اسـت منفـردا یـا متـضامنابه تادیـه آن             ومعلول تخلفـات ا   ءانحازشرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت بنحوی ا       

 .دارائی شرکت ممکن نیست محکوم نمایدزدیونی که پرداخت آن ازقسمت ا
 

 بازرسان-7بخش  
سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قـانون بـه وظـایف خـود                  رهر مجمع عمومی عادی د    ـ144ماده   

توانـد بـازرس یـا        موقـع مـی   رهرمجمـع عمـومی عـادی د      .استانتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع       .عمل کنند 
 .انتخاب نمایدزبازرسان را عزل کند به شرط آنکه جانشین آنها را نی

شـرکتهای سـهامی عـام    رتبصره ـ درحوزه هائی که وزارت اقتصاد اعـالم مـی کنـد وظـایف بازرسـی شـرکتها را د       
شرایط تنظـیم فهرسـت     .رسان شرکتها درج شده باشد    فهرست رسمی باز  رتوانند ایفا کنندکه نام آنها د       اشخاصی می 

ــام اشــخاصوشــرکتهای ســهامی عــام رصــالحیت بازرســی دزاحراو مقررات روفهرســت مــذکوردرصالحیتدا درج ن
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تـصویب کمیـسیونهای اقتـصاد      وباشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد         تشکیالت شغلی بازرسان تابع آئیننامه ای می      و
 .مجلسین قابل اجرا خواهد بود

انتخاب اولین بازرس   ومجمع عمومی موسس    ر انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی عام د         ـ145ماده   
 . این قانون بعمل خواهد آمد20 ماده یا بازرسان شرکتهای سهامی خاص طبق

فـوت  صورت معذوریت یا    رانتخاب کند تا د   ز مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل نی           ـ146ماده   
یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجـام وظـایف بازرسـی دعـوت                     ءیا استعفا 

 .شوند
 :توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند نمیر اشخاص زیـ147ماده  
 . این قانون111ماده  ردر ـ اشخاص مذکو1
 .مدیرعامل شرکتو ـ مدیران 2
 .دومومدیرعامل تا درجه سوم ازطبقه اول وبی مدیران نسوسببی ء ـ اقربا3
 . موظفا حقوق دریافت می دارد2بند ردرکس که خود یا همسرش اشخاص مذکور ـ ه4
شده است مکلفنـد دربـاره      رمواد این قانون برای آنان مقر     رسایروظایفی که د  ر بازرس یا بازرسان عالوه ب     ـ148ماده   

زیـان ترازنامـه ای کـه مـدیران بـرای           و دوره عملکرد وحساب سـود       صورت حساب ودرستی صورت دارائی    وصحت  
مجـامع  راختیاراطالعـاتی کـه مـدیران د      وتسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند وهمچنین درباره صحت مطالـب             

حـدودی کـه    ربازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صـاحبان سـهام د           .کنندرعمومی گذاشته اند اظهارنظ   
صورتی که مدیران اطالعاتی بـرخالف      ردویکسان رعایت شده باشد     ره شرکت تعیین کرده است بطو     اساسناموقانون  

 .آن آگاه سازندزدهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را ارصاحبان سهام قراراختیارحقیقت د
مـدارک  وناد  اسـ وبازرسی الزم را انجـام داده       وموقع هرگونه رسیدگی    رهردبازرس یا بازرسان می توانند     ـ149ماده   
بازرس یا بازرسان مـی تواننـد بـه مـسئولیت           .مورد رسیدگی قراردهند  واطالعات مربوط به شرکت را مطالب کرده        و

کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه قبال به شـرکت معرفـی کـرده              رنظزانجام وظایفی که برعهده دارند ا     رخود د 
رسـیدگی را   ود مانند خود بازرس حـق هرگونـه تحقیـق           مواردی که بازرس تعیین می کن     راین کارشناسان د  .باشند

 .خواهند داشت
 این قانون گزارش جامعی راجع بـه وضـع شـرکت بـه         148 ماده    بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به       ـ150ماده   

تـشکیل مجمـع عمـومی عـادی جهـت          زقبـل ا  زگزارش بازرسان باید الاقل ده رو     .مجمع عمومی عادی تسلیم کنند    
 .باشدماده شرکت آزمرکران سهام دمراجعه صاحب

توانند به تنهائی وظایف خـود را انجـام دهـد لـیکن      یک میرصورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته هرتبصره ـ د 
دلیـل  ربین بازرسان موارد اخـتالف بـا ذک       رصورت وجود اختالف نظ   رد.کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند      

 .گزارش قید خواهد شدرد
 
مـدیرعامل مـشاهده   وناحیـه مـدیران   زشرکت ارامور بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری د        ـ511ماده   

وقوع جرمی مطلع شوند بایـد  زصورتی که ضمن انجام ماموریت خود ا     ردوکنند به اولین مجمع عمومی اطالع دهند        
 جریان را بهزنیواعالم نموده ربه مرجع قضائی صالحیتدا

 .گزارش دهنداولین مجمع عمومی 
 صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گـزارش اشخاصـی کـه بـرخالف                 ر د ـ152ماده   

زیـان شـرکت را مـورد       وحـساب سـود     وترازنامه  و این قانون بعنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارائی           147ماده  
 درجهزقانونی نداشته اردهد این تصویب به هیچوجه اثرتصویب قرا

 .ساقط خواهد ئبودر اعتبا
بازرسان بعللی نتواند گزارش بدهنـد      زارصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نف           ر د ـ153ماده   

ذینفـع بـازرس یـا بازرسـان را بـه تعـداد             ردادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگـاه شهرسـتان بـه تقاضـای ه             زیا ا 
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 تا وظایف مربوطه را تا انتخاب بـازرس بوسـیله مجمـع عمـومی انجـام               اساسنامه شرکت انتخاب خواهد کرد    ردرمقر
 .این مورد غیرقابل شکایت استرتصمیم رئیس دادگاه شهرستان د.دهند

انجام وظایف خـود مرتکـب      راشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که د      ومقابل شرکت   ر بازرس یا بازرسان د    ـ154ماده   
 .ت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بودمی شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولی

 .الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است  تعیین حقـ155ماده  
مـستقیم یـا    رگیـرد بطو    معامالتی که با شرکت یـا بـه حـساب شـرکت انجـام مـی               رتواند د    بازرس نمی  ـ156ماده   

 .مستقیم ذینفع شودرغی
 تغییرات درسرمایه شرکت-8بخش  

طریق باال بردن مبلغ اسـمی سـهام موجـود          زیا ا وسهام جدید   رطریق صدو زتوان ا   مایه شرکت را می    سر ـ157ماده   
 .افزایش داد

 :استرامکان پذیرطریق زیز تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی اـ158ماده  
 . ـ پرداخت مبلغ اسمی به نقد1
 .شرکت به سهام جدیدز ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص ا2
 .اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکتز انتقال سودتقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله ا ـ3
 . ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام4

 .استزمجازنقد نیرشرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر ـ فقط د1تبصره 
 . ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است2 تبصره 

صورتی که بـرای صـاحبان سـهام ایجـاد     رطریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود دزافزایش سرمایه ا  ـ159ماده   
 .آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشندرتعهد کند ممکن نخواهد بود مگ

 مبلـغ اسـمی سـهم     رتواندسهام جدید را برابرمبلغ اسمی بفروشد یا این که مبلغـی عـالوه ب                شرکت می  ـ160ماده   
اضافه ارزش سهم فروخته شده را      زتواند عواید حاصله ا     شرکت می .خریداران دریافت کند  زبعنوان اضافه ارزش سهم ا    

آن سـهام جدیـد بـه صـاحبان سـهام      ءازاربه اندوخته منتقل سازد یا نقد ابین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا د           
 .سابق بدهد

قرائـت گـزارش بـازرس یـا بازرسـان شـرکت            زیئت مدیره پس ا   العاده به پیشنهاد ه      مجمع عمومی فوق   ـ161ماده   
 .مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کندرد

مورد افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می کنـد شـرایط مربـوط بـه فـروش      رالعاده که د  ـ مجمع عمومی فوق 1تبصره 
 .خواهد کردرره واگذاتعیین آن را به هیئت مدیرتادیه قیمت آن را تعیین یا اختیاوسهام جدید 

شـامل  زنیو ـ پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متـضمن توجیـه لـزوم افـزایش سـرمایه       2تبصره 
تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سـال مـالی            راگوجریان  رسال مالی د  وبدزشرکت ا رگزارشی درباره امو  

ای سال مالی قبل باشد گزارش بازرس یا بازرسان بایـد شـامل   ابتدزوضع شرکت ا زقبل تصمیم نگرفته باشد حاکی ا     
 .درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشدراظهارنظ

پـنج  زتواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینـی کـه نبایـد ا                 العاده می    مجمع عمومی فوق   ـ162ماده   
 .این قانون افزایش دهدردروطرق مذکزکند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی ازسال تجاو

ظرف یکماه  رعملی ساختن افزایش سرمایه حداکث    زنوبت پس ا  رهرحال مکلف است د   رهر هیئت مدیره د   ـ163ماده   
سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبـت شـرکتها اعـالم            رقسمت مربوط به مقدا   رمراتب را ضمن اصالح اساسنامه د     

 .ثبت جهت اطالع عموم آگهی شودزتا پس ا کند
 .افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشدرتواند متضمن اختیا  اساسنامه شرکت نمیـ164ماده  
 مادام که سرمایه قبلی شرکت تماما تادیه نشده اسـت افـزایش سـرمایه شـرکت تحـت هـیچ عنـوانی                       ـ165ماده   

 .نخواهد بودزمجا
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این حق قابل   وند حق تقدم دارند     خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک          ر د ـ166ماده   
نخواهـد  زشـصت رو  زاررا اعمال کنند کمت   رتوانندحق تقدم مذکو    انتقال است مهلتی که طی آن سهامداران می       ونقل  
 .شود گردد شروع می روزی که برای پذیره نویسی تعیین میزاین مهلت ا.بود

کند یا اجازه آن      وش سهام جدید تصویب می    طریق فر زالعاده که افزایش سرمایه را ا        مجمع عمومی فوق   ـ167ماده   
سـهام  زتواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویـسی تمـام یـا قـسمتی ا                   دهد می   را به هیئت مدیره می    

گزارش بازرس یا بازرسان    وقرائت گزارش هیئت مدیره     زآنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس ا         زجدید ا 
 .ل خواهد بودگرنه باطوشرکت اتخاذ گردد 

سـلب حـق تقـدم    وتوجیـه لـزوم افـزایش سـرمایه     رباید مشتمل بماده این ردر تبصره ـ گزارش هیئت مدیره مذکو 
تعـداد  ونظرگرفتـه شـده اسـت       رمعرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آنهـا د            وسهامداران  زا
گزارش بـازرس یـا بازرسـان بایـد         .است باشد گرفته شده   رنظرتعیین قیمت د  رعواملی که د  وقیمت این گونه سهام     و

 .شده استرگزارش هیئت مدیره ذکرجهاتی باشد که دوتایید عوامل زحاکی ا
صاحبان سهام به نفـع  زبعضی ازپذیره نویسی سهام جدید ارچنانچه سلب حق تقدم د167 ماده   موردر د ـ168ماده   

گرفتـه شـده اسـت حـق ندارنـد          رنظربه آنها د  گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص          بعض دیگرانجام می  
اکثریت الزم  واحتساب حد نصاب رسمیت جلسه      رد.سهامداران شرکت کنند  راخذ رای درباره سلب حق تقدم سای      رد

گرفتـه  رنظربودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص بـه آنهـا د               رجهت معتب 
 .شده است به حساب نخواهد آمد

سهام جدید بایـد    رطریق انتشا زاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ا     زشرکتهای سهامی خاص پس ا    ر د ـ169 ماده 
آن نـشرمی گـردد بـه اطـالع         رهای مربوط به شرکت د      روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   رآگهی د رطریق نش زمراتب ا 

حـسب  ومبلغ اسمی سـهام جدیـد   و این آگهی باید اطالعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه        رصاحبان سهام برسد د   
خرید آنها را دارد    رصاحب سهم نسبت به سهام خود حق تقدم د        رتعداد سهامی که ه   ومورد مبلغ اضافه ارزش سهم      

گرفتـه شـده   رنظرصورتی که برای سـهام جدیـد شـرایط خاصـی د    رد.نحوه پرداخت ذکرشودومهلت پذیره نویسی  و
 .آگهی قید خواهد شدرباشدچگونگی این شرایط د

سهام جدیـد بایـد     رطریق انتـشا  زاتخاذتصمیم راجع به افزایش سرمایه ا     زشرکتهای سهامی عام پس ا    ر د ـ170ماده   
آن قید شود که صاحبان سهام بی نـام بـرای دریافـت گواهینامـه حـق                 ردرو منتش 169ماده   ردرمذکووآگهی به نح  

باشـد بـه مراکـزی کـه        زبیست رو زارخریدآن را دارند ظرف مدت معین که نباید کمت        رخرید سهامی که حق تقدم د     
هـای حـق خریـد        برای صاحبان سهام با نام گواهینامه     .آگهی قید شده است مراجعه کنند     ردوطرف شرکت تعیین    زا

 .باید توسط پست سفارشی ارسال گردد
 :باشدرنکات زیرفوق باید مشتمل بماده ردر گواهینامه حق خرید سهم مذکوـ171ماده  
 .اصلی شرکتزمرکوشماره ثبت و ـ نام 1
 .همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکتو ـ مبلغ سرمایه فعلی 2
حـسب مـورد مبلـغ    ومبلغ اسـمی سـهم   رنوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکو ـ تعداد  3 

 .اضافه ارزش آن
 .آن پرداخته شودرمشخصات حساب سپرده ای که وجوه الزم باید دو ـ نام بانک 4
 .گواهینامه استفاده کندرحق خرید مندرج دزتواند ا ی که طی آن دارنده گواهینامه می ـ مهلت5
 .شده باشدرگوته شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر ـ ه6

اسـت بـه   رتبصره ـ گواهینامه حق خرید سهم باید به همـان ترتیبـی کـه بـرای امـضای اوراق سـهام شـرکت مقر        
 برسدءامضا

صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام        زپذیره نویسی سهام جدید ا    ره حق تقدم د   صورتی ک ر د ـ172ماده   
بـه متقاضـیان    واستفاده نکنند حسب مورد تمام یا باقیمانده سهام جدید عرضـه            رحق تقدم خود ظرف مهلت مقر     زا

 .فروخته خواهد شد
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یره نویـسی عمـومی ابتـدا طـرح         عرضه کردن سهام جدید بـرای پـذ       ز شرکتهای سهامی عام باید قبل ا      ـ173ماده   
 .رسید دریافت کنندواعالمیه پذیره نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکتها تسلیم 

شـرکت رسـیده   زباید به امـضای دارنـدگان امـضای مجا   173ماده  ردر طرح اعالمیه پذیره نویسی مذکو   ـ174ماده   
 :باشدرنکات زیرمشتمل بو
 .شماره ثبت شرکتو ـ نام 1
 .نوع فعالیتهای آنوشرکت  ـ موضوع 2
 صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آنردواصلی شرکت ز ـ مرک3
 .مدت آنءصورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضار ـ د4
 .افزایش سرمایهز ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل ا5
 .امتیازات آنوشده باشد تعداد رمنتشزسهام ممتار ـ اگ6
 .مدیرعامل شرکتوهیئت مدیره ءویت کامل اعضا ـ ه7
 .مجامع عمومیرحق رای صاحبان سهام درو ـ شرایط حضو8
 .تقسیم دارائیوشکیل اندوخته و ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود 9

شرایط تبدیل اوراق قرضه ومهلت وکرده است رتعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشو ـ مبلغ  10
 .ه سهمب

 .تضمینات مربوط به آنوکرده است راوراق قرضه ای که شرکت منتشرـ مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگ11
 .همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده استو ـ مبلغ دیون شرکت 12
 . ـ مبلغ افزایش سرمایه13
 .حق تقدم خود تعهد کرده اندزنوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده او ـ تعداد 14
 .خاتمه مهلت پذیره نویسیو ـ تاریخ شروع 15
 .نوع سهامی که باید تعهد شود وحسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهمو ـ مبلغ اسمی 16
 . ـ حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود17
 .آن پرداخته شودرمشخصات حساب سپرده ای که وجوه الزم باید دو ـ نام بانک 18
 .شود میرآن نشرهای شرکت د آگهیونام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها ر ـ ذک19

ضـمیمه   زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسـیده اسـت بایـد            وحساب سود   و آخرین ترازنامه    ـ175ماده   
رتی کـه شـرکت تـا آن موقـع     صـو ردوطرح اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید به مرجع ثبت شرکتها تسلیم گـردد             

 .اعالمیه پذیره نویسی قید شود طرحرزیان تنظیم نکرده باشد این نکته باید دوحساب سود وترازنامه 
تطبیـق منـدرجات آنهـا بـا        وضـمائم آن    ووصول طرح اعالمیه پذیره نویسی      ز مرجع ثبت شرکتها پس ا     ـ617ماده   

 .خواهد نمودرام جدید را صاداعالمیه پذیره نویسی سهرمقررات قانونی اجازه انتشا
آن رهـای شـرکت د      روزنامه کثیراالنتـشاری کـه آگهـی      ر اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید باید عالوه ب        ـ177ماده   

آیـد    نـزد آن بعمـل مـی      ربانکی که تعهـد سـهام د      ردزنیوآگهی شود   ردیگرروزنامه کثیراالنتشا ودرگردد اقال د    میرنش
حـساب سـود    واعالمیه پذیره نویسی باید قید شود کـه آخـرین ترازنامـه             رد.دداده شو رمعرض دید عالقمندان قرا   رد
شـرکت بـرای مراجعـه      زمرکردونزد مرجع ثبت شرکتها     رزیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی رسیده است د         و

 .استماده عالقمندان آ
مـاه  ودزبایـد ا  نواعالمیه پذیره نویـسی سـهام جدیـد معـین شـده اسـت               ر خریداران ظرف مهلتی که د     ـ178ماده   

رسـید دریافـت    ومبلغی را که باید پرداخته شود تادیـه         وورقه تعهد سهام را امضاءکرده      وباشد به بانک مراجعه     رکمت
 .خواهند کرد

باشد بعمل خواهـد    ر پذیره نویسی سهام جدید به موجب ورقه تعهد خرید سهم که باید شامل نکات زی               ـ179ماده   
 :آمد

 .ماره ثبت شرکتشواصلی زمرکوموضوع و ـ نام 1
 .افزایش سرمایهز ـ سرمایه شرکت قبل ا2
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 . ـ مبلغ افزایش سرمایه3
 .آنرمرجع صدوواعالمیه پذیره نویسی سهام جدید رتاریخ اجازه انتشاو ـ شماره 4
 .مبلغ اسمی آنوشود  نوع سهامی که مورد تعهد واقع میو ـ تعداد 5
 .شود اخته میآن پردرشماره حسابی که بهای سهم دو ـ نام بانک 6
 .نشانی کامل پذیره نویسو ـ هویت 7
 .حاکم استزمورد تعهد خرید سهم جدید نیر این قانون د15و14 مقررات مواد ـ180ماده  
انقـضای مـدت   زصورت تمدیـد بعـد ا     ردوگذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است          ز پس ا  ـ181ماده   

یـک  رتعـداد سـهام ه    وعهـدات پـذیره نویـسان رسـیدگی کـرده           تا یکمـاه بـه ت     رتمدید شده هیئت مـدیره حـداکث      
 .آگهی به مرجع ثبت شرکتها اطالع خواهد دادومراتب را جهت ثبت واعالم وتعهدکنندگان را تعیین زا

میزان افزایش سرمایه باشـد هیئـت       زسهام خریداری شده بیش ا    ررسیدگی به اوراق پذیره نویسی مقدا     زهرگاه پس ا  
استرداد وجه سهام اضافه خریـداری شـده را بـه بانـک     ردستورخریداریین تعداد سهام همدیره مکلف است ضمن تع 

 .مربوط بدهد
 174مـاده    ردرتاریخ تسلیم طرح اعالمیه پذیره نویسی مـذکو       ز هرگاه افزایش سرمایه شرکت تا نه ماه ا        ـ182ماده   

ید مرجع ثبت شرکت که طـرح       پذیره نویسان سهام جد   زیک ا ربه مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسد به درخواست ه         
به بانکی کـه    روعدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صاد     زاعالمیه نویسی به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی ا          

آن بعمل آمده است ارسال می دارد تا اشخاصی که سهام جدید را پذیره نویـسی کـرده                  رتادیه وجوه د  وتعهد سهام   
گونه هزینه ای که برای افـزایش سـرمایه    راین صورت ه  رد. را مسترد دارند   وجوه پرداختی خود  واند به بانک مراجعه     

 .گیرد شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده شرکت قرارمی
بـه  ر برای ثبت افزایش سرمایه شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامـه بـه ضـمیمه مـدارک زی                  ـ183ماده   

 .مرجع ثبت شرکتها کافی خواهد بود
یا اجـازه آن را بـه هیئـت مـدیره     والعاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده  سه مجمع عمومی فوق ـ صورت جل 1

 .داده استرصورت جلسه هیئت مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرارصورت اخیردوداده است 
 .آن نشرگردیده استر این قانون د196ماده  ردرروزنامه ای که آگهی مذکوز ـ یک نسخه ا2
درصورتی که سهام جدیـد امتیـازاتی داشـته باشـد بایـد بـه شـرح        وفروش کلیه سهام جدید   ربرـ اظهارنامه مشع   3

 .نامه قید شودراظهارموجبات آن دوامتیازات 
بـا  وافزایش سرمایه بصورت غیرنقد باشد بایـد تمـام قـسمت غیرنقـد تحویـل گردیـده       زصورتی که قسمتی ار ـ د 4

این مورد با   رالعاده د   العاده رسیده باشد مجمع عمومی فوق       صویب مجمع عمومی فوق    این قانون به ت    82 ماده   رعایت
 ایـن   81 لغایـت    77رعایـت مقـررات مـواد       وپذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده       وصاحبان سهام شرکت    رحضو

صـورت جلـسه مجمـع      زیـک نـسخه ا    وشود الزامی خواهـد بـود         آن قسمت که به آورده غیرنقد مربوط می       رقانون د 
 .ضمیمه شودماده این ردرالعاده باید اظهارنامه مذکو مومی فوقع

 .هیئت مدیره رسیده باشدءکلیه اعضاءباید به امضاماده این ردرهای مذکو تبصره ـ اظهارنامه
حساب سپرده مخصوصی نگاهـداری شـود       رشود باید د     وجوهی که به حساب افزایش سرمایه تادیه می        ـ184ماده   

به ثبت رسـیدن افـزایش سـرمایه        زپس ا رهای شرکت ممکن نیست مگ      به حساب روجوه مزبو انتقال  وتوقیف  وتامین  
 .شرکت

طریـق تبـدیل    زالعـاده صـاحبان سـهام افـزایش سـرمایه شـرکت را ا               صورتی که مجمع عمومی فوق    ر د ـ185ماده   
سـرمایه  نتیجه اینگونه افزایش    رشرکت تصویب کرده باشد سهام جدیدی که د       زمطالبات نقدی حال شده اشخاص ا     

ورقه خرید سهم توسط طلبکارانی که مایل به پـذیره نویـسی سـهام جدیـد باشـند انجـام                    ءخواهد شد با امضا   رصاد
 .گیرد می

 باید قید   179 ماده   8و 7و 5و 3و 2و 1بندهای  ر نکات مندرج د   185ماده   ردرورقه خرید سهم مذکو   ر د ـ186ماده   
 .شود
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مرجـع  رموقع به ثبت رسانیدن افـزایش سـرمایه د        رره نویسی باید د   انجام پذی ز پس ا  185 ماده   موردر د ـ187ماده   
بستانکاران پذیره نویس را که به سهام شرکت تبـدیل شـده          ،مطالبات نقدی حال شده   زثبت شرکتها صورت کاملی ا    

تصفیه آنگونه مطالبات کـه بازرسـان شـرکت صـحت آن را تاییـد        زمدارک حاکی ا  واست به ضمیمه رونوشت اسناد      
اینکه کلیـه ایـن سـهام    ربراظهارنامه هیئت مدیره مشعوالعاده  همراه با صورت جلسه مجمع عمومی فوق   کرده باشند 

 .بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم شودوخریداری شده 
گیرد کلیه افـزایش      طریق باالبردن مبلغ اسمی سهام موجود صورت می       زموردی که افزایش سرمایه ا    ر د ـ188ماده   

شـود هنگـام پـذیره نویـسی        میرقبال افزایش سرمایه صـاد    رسهام جدیدی که د   زنیویه باید نقدا پرداخت شود      سرما
 .شودربرحسب مورد کال پرداخت یا تهات

تواند به پیشنهاد  العاده شرکت می     مجمع عمومی فوق   141ماده  ردرکاهش اجباری سرمایه مذکو   ر عالوه ب  ـ189ماده  
کاهش سرمایه بـه    راثرآنکه ب راختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط ب     ر شرکت بطو  مورد کاهش سرمایه  رهیئت مدیره د  

 .نگرددر این قانون کمت5ماده  ردرحداقل مقرزسرمایه شرکت اوای وارد نشود  تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه
ایه کاهش اختیاری سرموطریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت میگیرد زتبصره ـ کاهش اجباری سرمایه ا 

 .گیرد سهم به صاحب آن انجام میرمبلغ کاهش یافته هردوطریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی زا
تشکیل مجمع عمومی   زقبل ا زپنج رو و پیشنهاد هیئت مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل            ـ190ماده   

 .العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد فوق
سـال مـالی    وبدزشرکت ا رهمچنین شامل گزارش درباره امو    وید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه       بارپیشنهاد مزبو 

وضـع  زتا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حسابهای سال مالی قبل تـصمیم نگرفتـه باشـد حـاکی ا                   راگوجریان  رد
 .ابتدای سال مالی قبل باشدزشرکت ا

خود را طی گزارش بـه      رنظوداده  ره را مورد رسیدگی قرا     بازرس یا بازرسان شرکت پیشنهاد هیئت مدیر       ـ191ماده   
 .استماع گزارش بازرس تصمیم خواهدگرفتزمجمع عمومی پس اوالعاده تسلیم خواهد نمود  مجمع عمومی فوق

اقدام به کاهش اختیاری سرمایه بایـد تـصمیم مجمـع عمـومی را دربـاره کـاهش                  ز هیئت مدیره قبل ا    ـ192ماده   
 .گردد آگهی کند میرآن نشرهای مربوط به شرکت د نامه کثیراالنتشاری که آگهیروزرظرف یکماه درحداکث

طلب ءیابستانکارانی کـه منـشا    ودارندگان اوراق قرضه    زیک ا رمورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت ه     ر د ـ193ماده   
آگهی اعتـراض   آخرین  رتاریخ نش زماه ا وتوانندظرف د   باشد می 192ماده   ردرآخرین آگهی مذکو  رتاریخ نش زآنها قبل ا  

 .خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند
شـرکت جهـت تـامین      ودادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود          رصورتی که بنظ  ر د ـ194ماده   

دادگـاه بـه    واین صورت آن دیـن حـال شـده          ردادگاه کافی باشد نسپارد د    رای که بنظ    پرداخت طلب معترض وثیقه   
 .ت آن خواهد دادپرداخ

صورتی که اعتراضی شده باشد تا خاتمه اجـرای حکـم           رهمچنین د و193ماده   ردرماه مذکو ومهلت د ر د ـ195ماده   
 .کاهش سرمایه ممنوع استزقطعی دادگاه شرکت ا

سهم هیئت مدیره شرکت باید مراتـب       ررد مبلغ کاهش یافته ه    و برای کاهش بهای اسمی سهام شرکت        ـ196ماده   
روزنامـه کثیراالنتـشاری کـه      راطالعیـه شـرکت بایـد د      .عیه ای به اطالع کلیـه صـاحبان سـهام برسـاند           را طی اطال  

برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسـال   وشود  رگردد منتش   میرآن نش رهای مربوط به شرکت د      آگهی
 .گردد

 :باشدرنکات زیرباید مشتمل ب 196ماده  ردر اطالعیه مذکوـ197ماده  
 .اصلی شرکتزنشانی مرکوم  ـ نا1
 .کاهش سرمایه موردر ـ مبلغ سرمایه شرکت قبل ازاتخاذ تصمیم د2
 .کاهشزبهای اسمی هرسهم پس ا یا سهم به آن میزان کاهش می یابدر ـ مبلغی که ه3
آن ایـن  رمحلی کـه د وگرفته شده رنظرسهم درمهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هو ـ نحوه پرداخت  4
 .گیرد پرداخت انجام میباز
 . خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع استـ198ماده  
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 انحالل وتصفیه-9بخش  

 
 :شود منحل میرموارد زیر شرکت سهامی دـ199ماده  
 . ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد1
اینکـه مـدت قبـل    ربرای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقـضی شـده باشـد مگ   صورتی که شرکت ر ـ د 2
 .تمدید شده باشدءانقضازا

 .رشکستگیوصورت ر ـ د3
 .العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحالل شرکت بدهد موقع که مجمع عمومی فوقرهر ـ د4
 .حکم قطعی دادگاهرصورت صدور ـ د5
 . ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی استصورتر انحالل شرکت دـ200ماده  
 .دادگاه بخواهدزذینفع می تواند انحالل شرکت را ارموارد زیرهرد ـ201ماده  
صورتی که تایکسال پس ازبه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صـورت نگرفتـه باشـد            رـ د 1
 .متوقف شده باشدیکسال زمدت بیش ارصورتی که فعالیتهای شرکت دردزنیو
تـاریخی کـه    زسالهای مالی تا ده ماه ا     زیک ا رهای ه   صورتی که مجمع عمومی ساالنه برای رسیدگی به حساب        رـ د 2

 .اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد
 همچنین سمت مدیرعامل شـرکت طـی مـدتی زائـد          واعضای هیئت مدیره    زبعضی ا  صورتی که سمت تمام یا    رـ د 3
 .مانده باشد دیششماه بالمتصرب

العاده صاحبان سهام جهـت اعـالم انحـالل       صورتی که مجمع عمومی فوق    ر د 199ماده   ودوبندهای یک    موردرـ د 4
 .انحالل شرکت ندهد رای به یاو شرکت تشکیل نشود

حسب مورد به مراجعی که طبـق اساسـنامه         رادگاه بالفاصله ب   د 201ماده   سهوودو بندهای یک  موردر د ـ202ماده   
رفع موجبات انحالل   رد تا دهد می نکندزششماه تجاو زارمهلت متناسبی که حداکث    قانون صالحیت اقدام دارند    اینو

 .اقدام نمایند
 .دادگاه حکم به انحالل شرکت می دهد موجبات انحالل رفع نشودرصورتی که ظرف مهلت مقررد
مـورد ورشکـستگی کـه      ردرمگ.گیرد  م می رعایت مقررات این قانون انجا     شرکتهای سهامی با  ر تصفیه امو  ـ203ماده   

 .ورشکستگی می باشد تابع مقررات مربوط به
ای که رای بـه      العاده  آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق      رتصفیه با مدیران شرکت است مگ     ر ام ـ204ماده   

 .داشته باشدردیگری مقر ترتیب انحالل می دهد
 عمـل نکنـد    تعیین شده ولی بـه وظـایف خـود         یا  نشده باشد  تصفیه تعیین رصورتی که بهرعلت مدی   ر د ـ205ماده   
که انحالل شرکت به موجـب حکـم دادگـاه          زمواردی نی رد دادگاه بخواهد زا را تصفیهرتعیین مدی  ذینفع حق دارد  ره

 .نمود تعیین خواهد دادگاه ضمن صدورحکم انحالل شرکت تصفیه رارمدی گیرد صورت می
عبـارت   دنبال نـام شـرکت همـه جـا    رباید د و شود  ل تصفیه محسوب می    شرکت به محض انحالل درحا     ـ206ماده   
 .گردد های مربوط به شرکت قید آگهیوکلیه اوراق رمدیران تصفیه د یارنام مدیو ذکرشود "درحال تصفیه"
آنکـه بموجـب تـصمیم      رمگ اصلی شـرکت خواهـد بـود      زیا مدیران تصفیه همان نشانی مرک     ر نشانی مدی  ـ207ماده   

 .دادگاه نشانی دیگری تعیین شده باشد حکم العاده یا مجمع عمومی فوق
 مانـد  مربـوط بـه تـصفیه بـاقی خواهـد         رتصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجـام امو       رخاتمه ام   تا ـ208ماده   
تقسیم دارائی شرکت مـی     ووصول مطالبات   واجرای تعهدات   ودادن کارهای جاری     مدیران تصفیه موظف به خاتمه    و

 .داد شود مدیران تصفیه انجام خواهند رای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزمهرگاه برای اجو باشند
ین قـانون بایـد    ا207ماده  رعایت با نشانی آنهاویا مدیران تصفیه راسامی مدیو تصمیم راجع به انحالل   ـ209ماده   

 روزنامه روم دثبت برای اطالع عمزپس ا تا مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت اعالم شود طرفزازظرف پنج رو
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 آگهـی شـود    می گـردد  رهای مربوط به شرکت درآن نـش        آگهیو هاه  های کثیراالنتشاری که اطالعی     روزنامهورسمی  
آخـرین مجمـع عمـومی عـادی         روزنامه کثیراالنتشاری است که توسط    رروزنامه کثیراالنتشا زارمدت تصفیه منظو  رد

 .انحالل تعیین شده استزقبل ا
 .نسبت به اشخاص ثالث بالاثراست اعالن نشده باشدومادام که به ثبت نرسیده  انحالل شرکت ـ210ماده  
تـصفیه شـرکت شـروع      ویا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شـرکت خاتمـه یافتـه            رتاریخ تعیین مدی  ز ا ـ211ماده   

تـصفیه  رله ام تحویل گرفتـه بالفاصـ     مربوط به شرکت را    اسنادواوراق  رودفاتوکلیه اموال   د  بای مدیران تصفیه .شود  می
 .شوندرعهده دا شرکت را

 تـصفیه حتـی  رجهـت ام  کلیـه اختیـارات الزم را   و مدیران تصفیه نماینده شرکت درحال تـصفیه بـوده           ـ212ماده   
دعـاوی  زدفـاع ا  وبـرای طـرح دعـاوی        توانند  میو می باشند  حق سازش دارا  وداوری   ارجاع به وطریق طرح دعوی    زا

 .وکان لم یکن است ارات مدیران تصفیه باطلکردن اختی محدود.وکیل تعیین نمایند
طبقـه اول   زا به اقارب آنها   یاویا مدیران تصفیه    ربه مدی  بعضا یا  انتقال دارائی شرکت درحال تصفیه کال      ـ213ماده   
 .خواهد بود باطل انجام گیردماده این  انتقال که برخالف مفادونقل ره.ه چهارم ممنوع استجدر دوم تاو
پایـان ماموریـت مـدیران تـصفیه         تـا راگ.کندزسال تجاو ودزیا مدیران تصفیه نباید ا    راموریت مدی  مدت م  ـ214ماده   

شـرکت مهلـت    رجهات خاتمه نیافتن تـصفیه امو     ویا مدیران تصفیه باید ذکرعلل      رباشد مدی  امرتصفیه خاتمه نیافته  
تـصفیه  ریـان دادن بـه ام     تـدابیری را کـه جهـت پا       و مـی داننـد    تـصفیه الزم  راضافی را که برای خاتمه دادن بـه ام        

 .شوندرخود را خواستا مدت ماموریت به اطالع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده تمدید نظرگرفته اندرد
رعایـت   مـدت ماموریـت آنـان بـا        یا مدیران تصفیه توسط دادگاه تعیین شده باشند تمدید        ر هرگاه مدی  ـ215ماده   

 .ادادگاه خواهد بود با 214ماده  رشرایط مندرج د
 .یا مدیران تصفیه توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است قابل عزل می باشندر مدیـ216ماده  
همه ساله مجمـع عمـومی عـادی صـاحبان            مادام که امرتصفیه خاتمه نیافته است مدیران تصفیه باید         ـ217ماده   

ی شـده اسـت دعـوت کـرده صـورت           اساسنامه پیش بینـ   وقانون  رتشریفاتی که د  و رعایت شرایط  با سهام شرکت را  
 اعمـالی کـه تـا     زرا به ضمیمه گزارشی حاکی ا      خود زیان عملیات وترازنامه وحساب سود    وغیرمنقول  ودارائی منقول   

 .تسلیم کنندربه مجمع عمومی مذکو آن موقع انجام داده اند
 دوره تصفیه یـک     تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام برای      صورتی که بموجب اساسنامه شرکت یا     ر د ـ218ماده   

را به مجمع عمومی عـادی  وباید به عملیات مدیران تصفیه رسیدگی کرده گزارش    رمعین شده باشد ناظ   ریا چند ناظ  
 .صاحبان سهام تسلیم کند

هرگاه مدیران تصفیه بـه  .بعهده مدیران تصفیه است کلیه مواردرمدت تصفیه دعوت مجمع عمومی د     ر د ـ219ماده   
عمـل   به تکلیف خـود   زنیرکه ناظ  صورتیردو مکلف به دعوت مجمع عمومی خواهد بود      راین تکلیف عمل نکنند ناظ    

 .داد ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهدردادگاه به تقاضای ه معین نشده باشد پیش بینی یاریا ناظ نکند
فیه کـسب   مـدت تـص   رد حسابهاوعملیات  زانحالل شرکت ا  ززمان قبل ا   مانند  صاحبان سهام حق دارند    ـ220ماده   

 .اطالع کنند
اکثریـت مجـامع    ونـصاب    شرایط حد وتشکیل مجامع عمومی    ومدت تصفیه مقررات راجع به دعوت       ر د ـ221ماده   

اطالعیه ای که مدیران تصفیه بـرای صـاحبان سـهام    وهرگونه دعوتنامه وباید رعایت شود    انحاللززمان قبل ا   مانند
 آن درج مـی گـردد     رهای مربوط بـه شـرکت د        آگهیو اطالعیه ها  روزنامه کثیراالنتشاری که  رباید د  می کنند رمنتش

 .منتشرشود
تـسلیم گـزارش    و درمواردی که بموجب این قانون مدیران تصفیه مکلـف بـه دعـوت مجـامع عمـومی                   ـ222ماده   

این قانون دعوت شده ولی     ردررعایت تشریفات مقر   مرتبه با ودرهرگاه مجمع عمومی موردنظ    می باشند  کارهای خود 
صـورت حـسابهای    و مدیران تصفیه بایـد گـزارش خـود        تصمیم بگیرد  نتواندواینکه تشکیل شده     یاو نگردد   تشکیل

آن درج  رهای مربـوط بـه شـرکت د         آگهیو روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها    رد ین قانون را   ا 217ماده   ردرمقر
 .برای اطالع عموم سهامداران منتشرکنند می گردد
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احتیاج نیست بین صاحبان سهام به نـسبت         مدت تصفیه مورد  رارائی نقدی شرکت که د    دز آن قسمت ا   ـ223ماده   
دیه آن نرسیده اسـت   تا موعدزمعادل دیونی که هنووحقوق بستانکاران ملحوظ     به شرط آنکه   شود  سهام تقسیم می  
 .موضوع شده باشد

بازپرداخـت مبلـغ     بـه مـصرف    واتادیه کلیه دین دارائی شرکت بـد      وانجام تعهدات   و پس ازختم تصفیه     ـ224ماده   
صورتی که اساسـنامه سـاکت      ردواساسنامه شرکت   ردربه ترتیب مقر   مازادورسید   خواهد اسمی سهام به سهامداران   

 .شد به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد باشد
مگرآنکـه  آن ممکن نیـست     زخواه پس ا  ومدت تصفیه   ر تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه د        ـ225ماده   

روزنامـه  وروزنامـه رسـمی     رهرمرتبـه بـه فاصـله یـک مـاه د          وسـه مرتبـه      بستانکاران قبال  دعوتوشروع به تصفیه    
تـاریخ  زالاقل ششماه ا  وآگهی شده    آن درج می گردد   رشرکت د  های مربوط به    آگهیو کثیراالنتشاری که اطالعیه ها   

 .اولین آگهی گذشته باشدرانتشا
کـه طلـب خـود را        داد خواهـد رمسئول خسارت بـستانکارانی قرا      مدیران تصفیه را   522ماده   ز تخلف ا  ـ622ماده   

 .دریافت نکرده اند
 تـا  اعالم دارنـد   ظرف یکماه پس ازختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتها            مدیران تصفیه مکلفند   ـ227ماده   

آن درج  رهای مربوط بـه شـرکت د        هیآگو روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها    ورسمی   روزنامهردوبه ثبت رسیده    
 .ثبت تجارتی حذف گرددردفتو شرکتها ثبتردفتزنام شرکت او آگهی شود می گردد

اعالم ختم تصفیه مدیران تصفیه باید وجـوهی را کـه بـاقی مانـده اسـت درحـساب مخـصوصی                  ز پس ا  ـ228ماده   
 نکرده انـد  ءاسـتیفا  را  را که حقوق خود    صاحبان سهامی وصورت اسامی بستانکاران    وبانکهای ایران تودیع    زنزدیکی ا 

بـرای گـرفتن     تـا  به اطالع اشخاص ذینفع برسـانند     ماده   همانردرطی آگهی مذکو   به آن بانک تسلیم ومراتب را     زنی
بانـک  روجـوه کـه د    زهرمبلغ ا  تاریخ انتشارآگهی خت تصفیه   زدهسال ا ءانقضازپس ا .به بانک مراجعه کنند    طلب خود 

 اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقـل         طرف بانک با  زاوبالصاحب بوده   باقیمانده باشد درحکم مال     
 .شد خواهد

 تاریخ اعالم ختم تصفیه محفـوظ بمانـد       زده سال ا   مدارک شرکت تصفیه شده باید تا     و اسنادرسایرو دفات ـ229ماده   
 مـدارک مـذکوررا   و اسـناد روفاتد باید مقارن اعالم ختم تصفیه به مرجع ثبـت شـرکتها           مدیران تصفیه ربه این منظو  

 .باشدماده مراجعه اشخاص ذینفع آ برایونگهداری  تا تحویل دهند به مرجع ثبت شرکتهازنی
داشته باشد باید مجمـع عمـومی عـادی صـاحبان        را صورتی که مدیرتصفیه قصداستعفاازسمت خود    ر د ـ230ماده   

صـورتی کـه مجمـع عمـومی عـادی          رد.یـد وتعیـین جانـشین دعـوت نما       خود سهام شرکت راجهت اعالم استعفای    
مدیرتصفیه توسط دادگـاه تعیـین شـده         گاهرهزنیوتصفیه جدیدی را انتخاب کند      رمدی یا نتواند  تشکیل نشود رمزبو
دادگـاه  زا را جدیـد  تعیین مدیرتصفیه ورا به دادگاه اعالم کند       استعفای خود  تصفیه مکلف است که قصد    رمدی باشد

مراتـب  وانتخاب نـشده    ماده  این  ردربه ترتیب مذکو  وصفیه تاهنگامی که جانشین ا    ترهرحال استعفای مدی  رد.بخواهد
 .کان لم یکن است آگهی نشده باشدوین قانون ثبت  ا209ماده  طبق

تـصفیه متـوفی    رمدیو باشند متعدد تصفیه   مدیرانرتصفیه اگ ریا ورشکستگی مدی  رحج صورت فوت یا  ر د ـ231ماده   
یا مدیران تصفیه باقیمانده بایـد مجمـع   رمدی می شرکت انتخاب شده باشدعمو ورشکسته توسط مجمع  یارمحجو یا

صـورتی  ردوورشکسته دعوت نمایـد      یارمحجو یا جهت انتخاب جانشین مدیرتصفیه متوفی     عمومی عادی شرکت را   
 ورشکسته یارمحجو تصفیه متوفی یاریا نتواند جانشین مدی تشکیل نشودرکه مجمع عمومی عادی مزبو

ورشکسته توسـط دادگـاه تعیـین شـده باشـدمدیریا            محجوریا تصفیه متوفی یا  رصورتی که مدی  رد یا را انتخاب کند  
 مدیران تصفیه باقیمانده

 .مکلفندتعیین جانشین مدیرتصفیه متوفی یامحجوریا ورشکسته راازدادگاه بخواهند
تی کـه مدیرتـصفیه     صوررصورت فوت یاحجریا ورشکستگی مدیرتصفیه د     راگرامرتصفیه منحصرابعهده یک نفرباشدد   

 توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب
 جهت  تواندازمرجع ثبت شرکتهابخواهدکه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را شده باشدهرذینفع می
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یـا   تـشکیل نگـردد   رکـه مجمـع عمـومی عـادی مزبو         صـورتی ردودعوت نمایـد    رتصفیه مـذکو  رتعیین جانشین مدی  
یا ورشکسته توسط دادگـاه     رمحجو یا صورتی که مدیرتصفیه متوفی   رد یا مایدتصفیه را انتخاب ن   رنتواندجانشین مدی 
 .دادگاه بخواهدزا تعیین جانشین را تواند ذینفع میره تعیین شده باشد

 
 حسابهای شرکت-10بخش  

 
پایـان سـال    رد دیـون شـرکت را    وانقضای سـال مـالی صـورت دارائـی          ز هیئت مدیره شرکت باید پس ا      ـ232ماده   
وضع عمومی  وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت         ووحساب سود    زنامه وحساب عملکرد  همچنین ترا و

تـاریخ مجمـع عمـومی      زقبـل ا  زبیـست رو   اقال باید ماده   اینردرمذکو اسناد.تنظیم کند رشرکت طی سال مالی مزبو    
 .بازرسان گذاشته شودراختیارعادی ساالنه د

روشهای ارزیـابی کـه     وترازنامه شرکت باید همان شکل      وزیان  وسود  وحساب   تنظیم حساب عملکرد  ر د ـ233ماده   
روشهای ارزیابی سال   وشکل  رصورتی که تغییری د   راین د  وجود با،رفته است رعایت شود   ربکا آنزسال مالی قبل ا   رد

مالحظـه   تا مجمع عمومی با    روش ارزیابی تنظیم گردد   ودرهوشکل  ودربهرمذکو باید اسناد  باشدرنظ آن مورد زقبل ا 
 .تصمیم بگیرد بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادیوتوجه به گزارش هیئت مدیره  باو آنها

 وضـع اسـتهالک   زآنکـه پـس ا    وول گرفته شـود  رنظرهای الزم د    اندوختهوترازنامه باید استهالک اموال     ر د ـ234ماده   
نتیجـه اسـتعمال   رابـت خـواه د  پائین آمدن ارزش دارائـی ث     .کافی نباشد  یا تقسیم باقی نماند   قابل سود اندوخته ها و

جبـران کـاهش احتمـالی ارزش        بـرای .اسـتهالکات منظـورگردد   ربایـد د  رتغییرات فنی وخـواه بعلـل دیگ      راثرخواه ب 
 .های احتمالی باید ذخیره الزم منظورگردد هزینهو زیانهاواقالم دارائی رسای

 .ل ترازنامه آورده شودذیرمبلغ دزتعهداتی که شرکت آن راتضمین کرده است باید قیل ا ـ235ماده  
هـای افـزایش سـرمایه        هزینه.گونه سود مستهلک شود   رتقسیم ه زهای تاسیس شرکت باید قبل ا        هزینه -236ماده   

صورتی کـه سـهام جدیـدی کـه     رد.مستهلک شود بعمل آمد تاریخی که اینگونه هزینه ها    زا پنج سال  باید حداکثرتا 
های افـزایش سـرمایه       هزینه مبلغ اسمی فروخته شده باشد    زا یشبه قیمتی ب   شود  میرنتیجه افزایش سرمایه صاد   رد
 .محل این اضافه ارزش مستهلک نمودزمی توان ا را
 همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها      رحاصل د  آمدردزسال مالی عبارتست ا   رهرخالص شرکت د    سود ـ237ماده   
 .ذخیره هاواستهالکات و
مـاده   طبقرسالهای قبل باید معادل یک بیستم آن ب       رنهای وارده د  وضع زیا زخالص شرکت پس ا    سودز ا ـ238ماده   

 .باطل استماده هرتصمیم برخالف این .موضوع شود بعنوان اندوخته قانونی140
خـالص سـال مـالی شـرکت منهـای زیانهـای سـالهای مـالی قبـل                   سودزقابل تقسیم عبارتست ا     سود ـ239ماده   
قابل تقسیم سالهای قبل که تقـسیم   های اختیاری بعالوه سود اندوختهرسایو 238ماده  راندوخته قانونی مذکوره د   و

 .نشده است
آن زمبلغی ا  دارد قابل تقسیم وجود   اینکه سود زاحراوتصویب حسابهای سال مالی     ز مجمع عمومی پس ا    ـ240ماده   

کـه    بگیـرد  تـصمیم  توانـد   این مجمع عمـومی مـی     رعالوه ب .نمود تعیین خواهد  شود را که باید بین صاحبان تقسیم     
تـصمیم مجمـع    رایـن صـورت د    رد سهام تقسیم شود   بین صاحبان  داردراختیاراندوخته هائی که شرکت د    زمبالغی ا 

 .تقسیم گرددوباید برداشت  اندوخته هازکدام یک ازارنظ که مبالغ مورد شود قید عمومی باید صریحا
قابـل   نحوه پرداخـت سـود    .شد ی خواهد منافع موهوم تلق   سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود        ره

 مجمع عمومی درخصوص نحوه پرداخت تـصمیمی نگرفتـه باشـد          راگوشود    می تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین    
به صاحبان سهام باید ظـرف هـشت         سود هرحال پرداخت رولی د  نمود تعیین خواهد  هیئت مدیره نحوه پرداخت را    

 .انجام پذیرد دتصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سوزماه پس ا
خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت         سودزنسبت معینی ا  134ماده   ردررعایت شرایط مقر    با ـ241ماده   

همـان  رسودی که د   پنج درصد زشرکتهای سهامی عام ا   ربه هیچ وجه نباید د     شود نظرگرفتهرپاداش هیئت مدیره د   
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همـان سـال بـه      رسـودی کـه د     ده درصـد  زا شرکتهای سـهامی خـاص    ردو شود  سال به صاحبان سهام پرداخت می     
 .کندزتجاو شود صاحبان سهام پرداخت می

 .استربالاثوباشد باطل ماده این  مفاد گونه تصمیمی که مخالف بارهومقررات اساسنامه 
ترازنامه شرکت گزارش   وزیان  وشرکتهای سهامی عام هیئت مدیره مکلف است که به حسابهای سود            ر د ـ242ماده   

درباره حسابهای شـرکت گـواهی نماینـد        راظهارنظرحسابداران رسمی باید عالوه ب    .کند ضمیمه می را حسابداران رس 
زیـان  وداشته وحـسابهای سـود      رقرا آنهاراختیارلزوم د  مورد توضیحاتوصورت حسابهای شرکت    و اسنادروکلیه دفات 

 .می دهدنشان  روشنوصحیح وبنح طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت رازترازنامه تنظیم شده او
حسابداران موضـوع فـصل هفـتم قـانون مالیاتهـای مـستقیم       ماده این ردرحسابداران رسمی مذکوزارتبصره ـ منظو 
 کنـد رنحوه انتخاب حسابداران رسمی تغیی    وصورتی که بموجب قانون شرایط      ردو میباشد1345سال   مصوب اسفند 

 .خواهد بودزنیماده این ردرحسابداران مذکو شامل نظرگرفته شودرعنوان دیگری برای آنان د یاو
 

 مقررات جزائی-11بخش  
دویـست   ریـال تـا   ربیـست هزا  زبـه جـزای نقـدی ا       سال یـا  ود به حبس تادیبی ازسه ماه تا     ر اشخاص زی  ـ243ماده   

 .خواهند شد مجازات محکومودربه ریال یارهزا
ررات ایـن قـانون اعالمیـه    یا بـرخالف مقـ  وبرخالف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند وکس که عالما ر ـ ه 1 

یـا  و تـسلیم کنـد    تشکیل شرکت به مرجع ثبت شـرکتها      زیا مدارک خالف واقع حاکی ا     و پذیره نویسی منتشرنماید  
 .تقلب اعمال کند درتعیین ارزش آورده غیرنقد

ه پرداخـت شـد   آنچه که واقعازبیش ا گواهینامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را ورقه سهم با نام یارکس در ـ ه 2
 .است قیدکند

خودداری  کال یا بعضا اعالم کند اعالم مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکتهازکس ار ـ ه 3
 .اعالم داردربه مرجع مزبو مطالب خالف واقع یاو نماید

ام صـورتی کـه ثبـت شـرکت مزورانـه انجـ      ریا دوبه ثبت رسیدن شرکت زقبل ا کس سهام یاقطعات سهام رار ـ ه 4
 .کندرصاد گرفته باشد

آن  تادیـه حـداقل سـی وپـنج درصـد     وبـدون پـذیره نویـسی کلیـه سـرمایه       قطعات سـهام را  کس سهام یار ـ ه 5
 .کندرصاد غیرنقد تحویل کلیه سرمایهزنیو
 .کندرگواهینامه موقت بی نام صاد پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم سهام بی نام یازکس قبل ار ـ ه6
ریـال  رهزا پانـصد  پنجاه هزارریال تازیکسال یابه جزای نقدی ا  سه ماه تا  زبه حبس تادیبی ا   ر اشخاص زی  ـ244ماده   
 :خواهند شد مجازات محکومودربه یا
بـه معـرض فـروش     یـا  بفروشد یا کندرگواهینامه موقت سهام بدون ذکرمبلغ اسمی صاد سهام یا کس عالمار ـ ه 1

 .گذارد
 .به معرض فروش گذارد یا بفروشد  مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشدآنکه تمامزقبل ا کس سهام بی نام رار ـ ه2
 بفروشـد  یـا  کندرصاد اسمی آن پرداخت شده باشد مبلغ پنج درصدوآنکه اقالسی زقبل ا کس سهام با نام رار ـ ه 3
 .به معرض فروش گذارد یا
 تسهیل نمایـد   ن عملیات را  انجام آ  یا. شرکت کند  244ماده   ردرعملیات مذکو زیک ا رهرد کس عالما ر ه ـ245ماده   

 .شد برحسب مورد به مجازات شریک یا معاون محکوم خواهد
بـه حـبس تـادیبی      ریـک ازجـرائم زی    رصورت ارتکاب ه  رشرکت سهامی د  راعضاءهیئت مدیره ه  ورئیس   ـ246ماده   
 .مجازات محکوم خواهند شدودربه ریال یارسیصدهزا تارسی هزازا به جزای نقدی ششماه یا ماه تاودزا
 مطالبـه نکننـد   این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت راردرصورتی که ظرف مهلت مقرر ـ د 1 
میـزان مبلـغ پرداخـت شـده         جهت تقلیل سرمایه شرکت تا     العاده را   مجمع فوق رمذکو پایان مهلت زماه قبل ا  ود یاو

 .دعوت ننمایند
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 .اجازه دهند آن رارصدو اوراق قرضه مبادرت کرده یارپرداخت کلیه سرمایه شرکت بصدوزصورتی که قبل ار ـ د2
جلـسه  ردرمهلت مقر ءانقـضا زاعضاءهیئت مدیره قبل ا   زیک ا رصورتی که ه  رد 246ماده   یک بند موردر د ـ247ماده   

طـرف  زبه ایـن اعـالم ا  و که باید تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزائی عمل شود     اعالم کند  هیئت مزبورصریحا 
اعـالم کـرده اسـت       هیئت مدیره که تکلیف قانونی را     وعض کند پیدا وجرم تحقق  مدیره توجه نشود  هیئت  ءاعضارسای

هیئت مـدیره  واسـت کـه عـض    هیئت مدیره منوط بـه ایـن  وعضزسلب مسئولیت جزائی ا شد مجرم شناخته نخواهد 
 هیئتءاعـضا زیک ا رهطریق ارسال اظهارنامه رسمی به      زا مراتب را رجلسه هیئت مزبو  راعالم تکلیف قانونی د   رعالوه ب 

طریق ارسال اظهارنامه رسـمی  زاعالم ا علت تشکیل نگردد رصورتی که جلسات هیئت مدیره به     رد.مدیره اعالم نماید  
 .برای سلب مسئولیت جزائی ازعضوهیئت مدیره کافی است

اهای بـدون امـض    اوراق قرضـه شـرکت سـهامی را       راطالعیه انتشا  کس اعالمیه پذیره نویسی سهام یا     ر ه ـ248ماده   
 ریـال محکـوم خواهـد     رسی هزا  تارده هزا زبه جزای نقدی ا    کندرمدیران شرکت منتش   نشانی موسسین یا  ونام  زومجا
 .شد

اعالمیه پـذیره   رشرکت سهامی به صدو   راوراق بهادا  خرید نیت برای تشویق مردم به تعهد     ءسو کس با ر ه ـ249ماده   
روی زا یـا و مبـادرت نمایـد    ناقص باشـد   عات نادرست یا  اوراق قرضه که متضمن اطال    رانتشا اطالعیه نویسی سهام یا  

به مجازات شروع به کالهبرداری      ناقص داده باشد   نادرست یا  اطالعاتراطالعیه مزبو  نیت جهت تهیه اعالمیه یا    ءسو
بـه مجـازات    وکالهبـرداری بـوده      حکمرمرتکب د  این اقدامات مترتب شده باشد    رهرگاه اثری ب  و شد محکوم خواهد 

 .شد اهدمحکوم خورمقر
قبـل  وتادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت       زشرکت سهامی عام که قبل ا     رهیئت مدیره ه  ءاعضاو رئیس   ـ250ماده   
اوراق قرضه  رترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدو       وتصویب د وتاریخ ثبت شرکت    زا سال تمام ودءانقضازا

 .حکوم خواهند شدریال مرهزا دویست ریال تاربیست هزازبه جزای نقدی ا نمایند
ین قانون مبـادرت     ا 56ماده   شرکت سهامی عام که بدون رعایت مقررات      رهیئت مدیره ه  ءاعضاو رئیس   ـ251ماده   

دویـست   ریـال تـا  ربیـست هزا زجـزای نقـدی ا  وسـال  ود سه مـاه تـا   زبه حبس تادیبی ا    بنماید اوراق قرضه ربه صدو 
 .ریال محکوم خواهند شدرهزا

یـن   ا 60مـاده    رشرکت سهامی عمومی کـه نکـات منـدرج د         رمدیرعامل ه وت مدیره   هیئءاعضاو رئیس   ـ252ماده   
 .ریال محکوم خواهند شدردویست هزا ریال تاربه جزای نقدی بیست هزا ننمایند قید اوراق قرضهرد قانون را

 ال یـا  ریردویست هزا  تاربیست هزا زبه جزای نقدی ا    یکسال یا  سه ماه تا  زبه حبس تادیبی ا   ر اشخاص زی  ـ253ماده   
 .خواهند شد مجازات محکومودربه
 .جلسات مجامع عمومی صاحبان سهم بشودردارنده سهم شرکت درمانع حضو مدااکس عر ـ ه1
مجمـع  ررای د اخـذ ربه این طریـق د وقطعات سهم معرفی کند  دارنده سهم یا نیرنگ خود راوکس باخدعه ر ـ ه 2

 .توسط دیگری انجام دهد یا شخصا اراآنکه اینکزاعم ا نماید عمومی عمومی صاحبان سهام شرکت
سال مالی مجمع عمـومی     رپایان ه زماه پس ا   6 تارهیئت مدیره شرکت سهامی که حداکث     ءاعضاو رئیس   ـ254 ماده  

 تـا ودزبه حـبس ا    تسلیم ننماید وبموقع تنظیم    را   232ماده   ردریا مدارک مقر   نکنند دعوت عادی صاحبان سهام را   
 .مجازات محکوم خواهند شدودربه ریال یاردویست هزا تار هزابیستزبه جزای نقدی ا ششماه یا

تنظـیم   99مـاده    مطـابق  شرکت سهامی که صورت حاضرین درمجمع را      رهیئت مدیره ه  ءاعضاو رئیس   ـ255ماده   
 .ریال محکوم خواهند شدردویست هزا تاربیست هزازبه جزای نقدی ا نکنند

بـه مجـازات    .تنظـیم نکنـد     را 105مـاده    ردرسه مـذکو  مجمع عمومی که صـورت جلـ      ر هیئت رئیسه ه   ـ256ماده   
 .شد قبل محکوم خواهدماده ردرمذکو

رعایـت   مجمع عمومی که مقررات راجع به حـق رای صـاحبان سـهام را             رهیئت رئیسه ه  ءاعضاو رئیس   ـ257ماده   
 . محکوم خواهند شد255ماده  درربه مجازات مذکو نکرده باشند

 .سه سال محکوم خواهند شد یکسال تازی ابه حبس تادیبر اشخاص زیـ258ماده  
صـورت دارائـی    بـه اسـتناد   ترازنامه یـا ومدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی وهیئت مدیره ءاعضاو ـ رئیس  1
 .بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند را منافع موهومیرترازنامه مزوو
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پنهـان داشـتن وضـعیت واقعـی     رع بـه منظو واقـ رعامل شرکت که ترازنامـه غی رمدیوهیات مدیره ءاعضاو ـ رئیس  2
 .کرده باشدرمنتش یا شرکت به صاحبان سهام ارائه

بـرخالف منـافع شـرکت بـرای      مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبـارات شـرکت را  وهیئت مدیره ءاعضاو ـ رئیس  3
مورد  باشندآن ذینفع می    رغیرمستقیم د  مستقیم یا ربطو موسسه دیگری که خود    برای شرکت یا   شخصی یا  مقاصد

 .دهندراستفاده قرا
منـافع شـرکت بـرای     بـرخالف  اختیـارات خـود  زنیت اءسو مدیرعامل شرکت که باوهیئت مدیره ءاعضاو ـ رئیس  4

 آن ذینفـع مـی باشـند      رغیرمـستقیم د   مستقیم یـا  ربطو موسسه دیگری که خود    شرکت یا ربخاط شخصی یا  مقاصد
 .استفاده کنند

موقع که انتخـاب    رهرد ره شرکت که متعمدا مجمع عمومی صاحبان سهام را        اعضای هیئت مدی  و رئیس   ـ259ماده   
یا بازرسان شـرکت را بـه مجـامع عمـومی صـاحبان       و دعوت ننمایند ربه این منظو   پذیرد بازرسان شرکت باید انجام   

مجـازات  و بهـرد  ریـال یـا   ردویـست هزا   بیـست هزارتـا   زا جزای نقدی  ششماه یا  تاودزبه حبس ا   سهام دعوت نکنند  
 .کوم خواهند شدمح

 یـا  مخل انجام وظایف بازرسان شـرکت بـشوند        مانع یا  مدیرعامل که عامدا  وهیئت مدیره   ءاعضاو رئیس   ـ260ماده   
 سـه مـاه تـا     زبه حبس تادیبی ا    ندهندربازرسان قرا راختیارالزم است د   انجام وظایف آنها   مدارکی را که برای   و اسناد

 .مجازات محکوم خواهند شدودربه ه ریال یارهزا ویستد ریال تاربیست هزازبجزای نقدی ا دوسال یا
 به ثبت رسیدن افزایش سـرمایه یـا       زشرکت سهامی که قبل ا    رعامل ه رمدیوهیئت مدیره   ءاعضاو رئیس   ـ261ماده   
قطعـات سـهام    سهام یـا  بدون رعایت تشریفات الزم انجام گرفته باشد سرمایه مزورانه یا   صورتی که ثبت افزایش   رد

صـورتی کـه قبـل    ردو.ریال محکوم خواهند شدرهزا یکصد تا ریالرده هزا زبه جزای نقدی ا    شرکنندمنتروصاد جدید
به حبس   بنماید جدید قطعات سهام  یا سهام جدید رانتشاروپرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت بصدو       زا

 .هند شدریال محکوم خواردویست هزا تاربیست هزازبه جزای نقدی اوششماه  ماه تاودزتادیبی ا
بـه جـزای نقـدی       بشوندرشرکت سهامی که مرتکب جرائم زی     رمدیرعامل ه وهیئت مدیره   ءاعضاو رئیس   ـ262ماده   
 .محکوم خواهند شد ریالردویست هزا تاربیست هزازا

بینی شـده اسـت حـق     این قانون پیشرموقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که درصورتی که در ـ د 1
مهلتـی را کـه جهـت پـذیره          یـا و رعایت نکنند و خرید سهام جدید  وپذیره نویسی    نسبت به  م را تقدم صاحبان سها  

 .به صاحبان سهام ندهند نظرگرفته شودرنویسی سهام جدید باید د
حقـوق دارنـدگان اینگونـه اوراق     سهم منتشرکرده باشـد  اوراق قرضه قابل تعویض با صورتی که شرکت قبالر ـ د 2

دتی که طی آن ایـن قبیـل اوراق         مءانقضازقبل ا  نظرگرفته یا ربا سهام شرکت د    آنها اوراققرضه رانسبت به تعویض     
قبل  یا قابل تبدیل به سهام منتشرکنند     قابل تعویض یا   جدید سهام شرکت است اوراق قرضه     قرضه قابل تعویض با   

خریـد  زطریق با زا آن را  یا سازند مستهلک سرمایه شرکت را   بازپرداخت مبلغ آنها   تعویض اوراق قرضه یا    تبدیل یا زا
 نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهندرد یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا سهام کاهش دهند

صـاحبان  زبـرای سـلب حـق تقـدم ا         شرکت سهامی که عالما   رمدیرعامل ه وهیئت مدیره   ءاعضاو رئیس   ـ263ماده   
اطالعات نادرست را تصدیق     یا نادرست بدهند به مجمع عمومی اطالعات      جدید سهام نسبت به پذیره نویسی سهام     

مجازات محکـوم   وبهره   یکمیلیون ریال یا   تا ریالرهزا یکصدزبه جزای نقدی ا    سه سال یا   ششماه تا زکنندبه حبس ا  
 .خواهند شد

رعایـت   رارمقـررات زیـ    کاهش سـرمایه عالمـا     موردرشرکت سهامی که د   رهیئت مدیره ه  ءاعضاو رئیس   ـ264ماده   
 .ریال محکوم خواهند شدردویست هزا ریال تاربیست هزازی نقدی ابه جزا نکنند

 .صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهامر ـ د1
العاده به  تشکیل مجمع عمومی فوقزقبل ازپنج رووراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل  صورتی که پیشنهادر ـ د 2

 .باشد بازرس شرکت تسلیم نشده
روزنامه رسمی وروزنامه رشرائط آن دومهلت وتصویب کاهش سرمایه ربرمومی دائصورتی که تصمیم مجمع عر ـ د 3

 .آگهی نشده باشد آن نشرمی گرددرمربوط به شرکت د کثیراالنتشاری که اعالنات
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نـصف سـرمایه شـرکت      زمیان رفتن بیش ا   زصورت ا رشرکت سهامی که د   راعضاءهیئت مدیره ه  و رئیس   ـ265 ماده  
 موضـوع انحـالل یـا      تا دعوت ننمایند  العاده صاحبان سهام را     ماه مجمع عمومی فوق   ود اترزیانهای وارده حداکث  راثرب

بـه   اقدام ننماینـد رآگهی تصمیم مجمع مذکو ویکماه نسبت به ثبت      تارحداکثو رای واقع شود  روشو شرکت مورد ءبقا
 . محکوم خواهند شدمجازاتودربه ریال یاریکصدهزا تا ریالرده هزازبه جزای نقدی ا ششماه یا ماه تاودزحبس ا

به حبس   به آن عمل کند   و شرکت سهامی بپذیرد  رد سمت بازرسی را   منع قانونی عالما   وجود کس با ر ه ـ266ماده   
 .شد مجازات محکوم خواهدودربه ه ریال یارهزا یکصد تاربیست هزازنقدی ا جزای ششماه یا ماه تاودزتادیبی ا

گزارشـهای  رراجع به اوضاع شرکت به مجمـع عمـومی د          ماسمت بازرسی شرکت سهامی عال    رکس د ر ه ـ267ماده   
سال محکوم  ود سه ماه تا  زبه حبس تادیبی ا    اینگونه اطالعات را تصدیق کند     یاو بدهد اطالعات خالف حقیقت   خود

 .شد خواهد
 مـاه تـا   ودزبشوندبه حبس تـادیبی ا    رمرتکب جرائم زی   شرکت سهامی که عالما   ریا مدیران تصفیه ه   ر مدی ـ268ماده   

 .مجازات محکوم خواهند شدودربه ه ریال یارتا دویست هزاربیست هزازا به جزای نقدی ماه یاشش
را بـه مرجـع ثبـت     نشانی خـود ونام وانتخاب تصمیم راجع به انحالل شرکت زیکماه پس ا صورتی که ظرفر ـ د 1

 .اعالم نکنند شرکتها
دعـوت نکـرده    دی صـاحبان شـرکت را  تـصفیه مجمـع عمـومی عـا    رشروع به امزششماه پس ا صورتی که تار ـ د 2

تصفیه الزم  رمدتی را که جهت پایان دادن به ام       وشرکت  رنحوه تصفیه امو  و قروض شرکت ومطالبات  ووضعیت اموال   
 .به اطالع مجمع عمومی نرسانند می داند

یط رعایت شـرا  با صورتی که قبل ازخاتمه امرتصفیه همه ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت رار ـ د 3
غیرمنقـول  واساسنامه شرکت پیش بینی شده است دعوت نکرده صورت دارائی منقول واین قانون  رتشریفاتی که د  و
بـه   آن موقع انجام داده انـد      اعمالی که تا  زگزارشی حاکی ا   را به ضمیمه   زیان عملیات خود  وحساب سود   وترازنامه  و

 .تسلیم نکنندرمجمع مذکو
بـه عملیـات    شـوند رخواستا مدت ماموریت خـود را  بدون آنکه تمدید  خودخاتمه دوره تصدیرصورتی که در ـ د 4

 .ادامه دهند خود
 .اعالم ننمایند ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکتهازصورتی که ظرف یکماه پس ار ـ د5
بانکهـای  زیکـی ا راعالم ختم به تصفیه وجوهی را که باقیمانده است درحساب مخصوصی دزصورتی که پس ار ـ د 6

بـه آن    نکرده انـد  ءاسـتیفا  صاحبان سهامی را که حقوق خـود را       واسامی بستانکاران    صورتردوایرانی تودیع ننماید    
 .بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطالع اشخاص ذینفع نرسانند

یک سـال تاسـه     زبه حبس تادیبی ا    شوندرشرکت سهامی که مرتکب جرائم زی     رتصفیه یا مدیران ه   ر مدی ـ269 ماده  
 .سال محکوم خواهند شد

برای  شخصی یا برای مقاصد برخالف منافع شرکت یا اعتبارات شرکت درحال تصفیه را صورتی که اموال یار ـ د 1 
 .دهندراستفاده قرا مورد آن ذینفع می باشندرغیرمستقیم د مستقیم یاربطو خود موسسه دیگری که شرکت یا

بـدون رعایـت حقـوق بـستانکاران      ه انتقال دارائی شرکت مبادرت کنند یـا  ب213ماده  صورتی که برخالفر ـ د 2 
 .بین صاحبان سهام تقسیم نمایند تادیه آن نرسیده دارائی شرکت را موعدزهنو موضوع کردن قروضی کهو

 مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی-12 شبخ 
تـصمیماتی کـه توسـط هریـک          یا عملیات آن یا    تشکیل شرکت سهامی   موردر هرگاه مقررات قانونی د    ـ270ماده   
عملیـات یـا     ذینفع بطالن شرکت یا   ردرخواست ه  به   بنا حسب مورد ربد  نشو رعایت می گردد  ارکان شرکت اتخاذ  زا

صـاحبان سـهام شـرکت      وبازرسـان   ومـدیران   ولـیکن موسـسین      شد به حکم دادگاه اعالن خواهد    رتصمیمات مذکو 
 . این بطالن استناد نمایندثالث بهمقابل اشخاص رد توانند نمی

مرحلـه بـدوی    ربطـالن عملیـات یـا تـصمیمات آن د          صورتی که قبل ازصدورحکم بطالن شرکت بـا       ر د ـ271ماده   
 .کرد خواهدرصاد سقوط دعوای بطالن راردادگاه قرا باشد موجبات بطالن مرتفع شده
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شـشماه  زا بـه درخواسـت مهلتـی کـه ا         بنـ  تواند  آن اقامه شده است می      دادگاهی که دعوای بطالن نزد     ـ272ماده   
بـه دادگـاه    ردفتزتاریخ وصـول پرونـده ا     رابتـدای مهلـت مـذکو     .بطالن تعیین نمایـد    برای رفع موجبات   نباشدربیشت
 .کرد خواهدردادگاه حکم مقتضی صاد نشده باشد موجبات بطالن برطرفرصورتی که ظرف مهلت مقررد.است

کت یا بطالن عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مـسئول           حکم قطعی بربطالن شر   رصورت صدو ر د ـ273ماده   
اشخاص ثالث متوجه شـده     وآن بطالن به صاحبان سهام      زبطالن هستند متضامنا مسئول خسارتی خواهند بود که ا        

 .است
عنـوان  ا  ررنفـ  چنـد  باید ضمن حکم خـود یـک یـا         می نماید رصاد  دادگاهی که حکم بطالن شرکت را      ـ274ماده   

 .طبق مقررات این قانون انجام وظیفه نمایندرب تا ن کندتصفیه تعییرمدی
یا مـدیران   رمـدی و طرف دادگاه تعیین شود   زتصفیه باید ا  ربطالن شرکت مدی   انحالل یا راثرموردکه ب رهر د ـ275ماده   

دادگاه امرتصفیه را به اداره تـصفیه        به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند     ردادگاه تعیین حاض   تصفیه ای که توسط   
 .ارجاع می نماید ورشکستگی حوزه خودرامو

 .بعهده دادگاه است شود یا مدیران تصفیه ای که توسط دادگاه تعیین میرالزحمه مدی تبصره ـ تعیین حق
 توانـد   مـی  حداقل یک پـنجم مجمـوع سـهام شـرکت باشـد            اشخاصی که مجموع سهام آنها      شخص یا  ـ276ماده   
علیـه رئـیس     به هزینه خود  وطرف شرکت   زاویامدیرعامل بنام   وه  هیئت مدیر ءاعضاورئیس  رتقصی صورت تخلف یا  رد
 جبـران کلیـه خـسارات وارده بـه شـرکت را         و نماینـد  مدیرعامل اقامه دعوی  واعضاءهیئت مدیره   زبعضی ا  تمام یا  یا
 .آنهامطالبه کنندزا
خت هزینـه   پرداوعامل به جبران خسارات شرکت      رمدی اعضاءهیئت مدیره یا  زیک ا ره صورت محکومیت رئیس یا   رد

مبلـغ محکـوم بـه وی       زطرف اقامه کننده دعوی پرداخـت شـده ا        زهزینه ای که ا   وءدادرسی حکم بنفع شرکت اجرا    
 .شد مسترد خواهد

اقامـه   مـورد رد حق صاحبان سهام را   ءانحازتصمیمات مجامع عمومی نباید بنحوی ا     و مقررات اساسنامه    ـ277ماده   
 .دنمای شرکت محدود دعوای مسئولیت علیه مدیران

موضوع به تـصویب     که اوال  به شرکت سهامی عام تبدیل شود      تواند  صورتی می ر شرکت سهامی خاص د    ـ278ماده   
کـه بـرای     سـرمایه آن حـداقل بـه میزانـی باشـد           ثانیا سهامی خاص رسیده باشد    العاده شرکت   مجمع عمومی فوق  

سـال تمـام    ود ثالثـا .افزایش دهـد  رمیزان مـذکو   را به  یا شرکت سرمایه خود   وشرکتهای سهامی عام مقررشده است      
رابعـا  .ترازنامه آن به تصویب مجمع عمومی صاحبان سـهام رسـیده باشـد            ودوثبت شرکت گذشته    وتاریخ تاسیس   زا

 .اصالح شده باشد مورد شرکتهای سهامی عام تنظیم یاررعایت مقررات این قانون د اساسنامه آن با
العـاده صـاحبان سـهام تبـدیل      ریخی که مجمع عمومی فوقتاز شرکت سهامی خاص باید ظرف یکماه ا  ـ279ماده   

 به مرجع ثبت شرکتهارالعاده را به ضمیمه مدارک زی     جلسه مجمع عمومی فوق    تصویب کرده است صورت    شرکت را 
 .تسلیم کند

 .العاده رسیده است به تصویب مجمع عمومی فوقو ـ اساسنامه که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده 1
 .رسمی رسیده باشدرکه به تائید حسابدا 278ماده  ردرزیان مذکووه وحساب سود ترازنامو ـ د2
موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهاکه که متضمن تقـویم کلیـه امـوال منقـول     ر ـ صورت دارائی شرکت د 3
 .کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد تائید بهوغیرمنقول شرکت بوده و
 .باشدرنکات زیرمشتمل بوشرکت رسیده زدارندگان امضای مجاء که باید به امضا ـ اعالمیه تبدیل شرکت4

 .شماره ثبت شرکتوالف ـ نام 
 .نوع فعالیتهای آنوب ـ موضوع شرکت 

 .نشانی شعب آن صورتی که شرکت شعبی داشته باشدردواصلی شرکت زج ـ مرک
 .ای مدت آنتاریخ انقض تشکیل شده باشد صورتی که شرکت برای مدت محدودرد ـ د

 .مبلغ پرداخت شده آنوه ـ سرمایه شرکت 
 .امتیازات آنو تعداد شده باشدرمنتشزسهام ممتارـ اگو
 .مدیرعامل شرکتوهیئت مدیره ءاعضاوـ هویت کامل رئیس ز
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 .مجامع عمومیروحق رای صاحبان سهام درح ـ شرایط حضو
 .تشکیل اندوختهو ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود

 .همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده استومبلغ دیون شرکت ی ـ 
 .آن درج می گرددرهای شرکت د آگهیو نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هارک ـ ذک

این قانون تبدیل   تطبیق مندرجات آنهابا  و 279ماده   ردرمذکو وصول مدارک زپس ا   مرجع ثبت شرکتها   ـ280ماده   
 .نمود مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهدوثبت  اشرکت ر

کـه اساسـنامه     شـود  قیدوگردد  رآگهی تبدیل شرکت باید کلیه مندرجات اعالمیه تبدیل شرکت ذک         ر د ـ281ماده   
همچنین وتصمیم نسبت به تبدیل شرکت  اتخاذزسال قبل ا  وزیان آن مربوط به د    وترازنامه وحساب سود    ودوشرکت  

شرکت برای مراجعه عالقمنـدان     زمرکردو شرکتها مرجع ثبت رغیرمنقول آن د  واموال منقول   وصورت دارائی شرکت    
 آن درج می گردد   رشرکت د  های  روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   رآگهی تبدیل شرکت باید عالوه ب      می باشند ماده  آ

 .آگهی شودزنیردیگریک روزنامه کثیراالنتشارد اقال
 باید سهام جدید   افزایش سرمایه به شرکت سهامی عام تبدیل شود        با اهد شرکت سهامی خاص که بخو     ـ282ماده   

یـن قـانون بـرای       ا 184مـاده    و 182لغایت   173رعایت مواد    با بوجود می آید   نتیجه افزایش سرمایه  ررا که د   خود
 مـدارک مربـوط بـه تبـدیل       و وصول تقاضا زا پس این مورد رد مرجع ثبت شرکتها  .پذیره نویسی عمومی عرضه نماید    

افـزایش   بـا  بتوانـد  صورتی که شـرکت   ربا مقررات قانون د    تطبیق آنها وشرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام        
 را اعالمیه نویـسی سـهام  راجـازه انتـشا   طریق پذیره ـ نویسی عمومی به شرکت سهامی عام تبدیل شـود  زسرمایه ا

 .گردد قیدر مزبوتاریخ اجازه نامهواعالمیه پذیره نویسی باید شماره رد.نمود خواهدرصاد
تادیه نشود شرکت    قبل عرضه شده است تماما    ماده  ردرصورتی که سهام جدیدی که به ترتیب مذکو       ر د ـ283ماده   

 .تبدیل گردد به شرکت سهامی تواند نمی
تـاریخ اجـرای ایـن قـانون     زتاریخ تصویب این قانون باید ظرف سـه سـال ا  رد  شرکتهای سهامی موجودـ284ماده   

بنوع  یا مقررات این قانون تطبیق دهند     وضع خود را با   و سهامی عام درآیند   امی خاص یا شرکت   بصورت شرکت سه  
منحـل   واال  تبـدیل شـوند    1311اردیبهـشت مـاه      قانون تجارت مـصوب   ردرانواع شرکتهای تجارتی مذکو   زدیگری ا 

 .بود دواهن خ1311لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت مصوب اردیبهشت زاو محسوب خواهند شد
مقررات این قـانون     تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال وضع خود را با          رد تا هنگامیکه شرکتهای سهامی موجود    

مقررات و 1311قانون تجارت مصوب اردیبهشت     ردرمربوط به شرکتهای سهامی مذکو     تابع مقررات  تطبیق نداده اند  
 .بود خواهند اساسنامه خود

صـحت تطبیـق    زاحرازپـس ا   که مرجع ثبت شرکتها    شود  قانون وقتی محقق می   مقررات این    تطبیق وضع شرکت با   
صورت عـدم افـزایش    ردماده  به استثنای هزینه آگهی اجرای این       .کرده باشد  به هزینه شرکت آگهی   وثبت   مراتب را 

های مربـوط فقـط    صورت افزایش سرمایه هزینه  ردوسرمایه شرکت مستلزم پرداخت هیچگونه هزینه دیگری نیست         
 .شود ل میزان افزایش سرمایه میشام

 تطبیق وضع آنها  رتاریخ تصویب این قانون به منظو     رد شرکتهای سهامی موجود  زاساسنامه هریک ا  ر تغیی ـ852ماده   
 مقررات این قانون استثنائا ممکن است بموجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیـرد                 با
نـصاب   حـد وترتیب دعـوت تـشکیل      .العاده برسد   عمومی فوق   تصویب مجمع  افزایش سرمایه که باید به     موردردرمگ
این قانون تابع مقررات تجارت      مقررات العاده به منظورتطبیق وضع شرکت با       فوقواکثریت الزم برای مجامع عادی      و

تـاریخ تـصویب    رد شرکتهای موجود رهمچنین اساسنامه معتب  ورمورد شرکتهای سهامی     د 1311مصوب اردیبهشت   
 .قانون می باشد این

بـصورت شـرکت سـهامی خـاص         درتاریخ تصویب این قانون بتوانند      برای آنکه شرکتهای سهامی مورد     ـ862ماده   
سرمایه خود   شده است یا  رحداقل به میزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی خاص مقر         سرمایه آنها  باید اوال  آیندرد

ثانیـا   یه شـرکت سـهامی خـاص بـه آن میـزان افـزایش دهنـد               افزایش سرما  موردررا با رعایت مقررات این قانون د      
اعـالم   شـرکتها  مقررات ایـن قـانون اصـالح کـرده مراتـب را بـه مرجـع ثبـت                  تطبیق با ررا به منظو   اساسنامه خود 
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بـه هزینـه    ومقررات این قانون مراتـب را ثبـت          صحت تطبیق وضع شرکت با    زاحرازمرجع ثبت شرکتهاپس ا   .نمایند
 .دنمو خواهد شرکت آگهی

بـصورت شـرکت سـهامی عـام         تاریخ تصویب این قانون بتواننـد     رد  برای آنکه شرکتهای سهامی موجود     ـ287ماده   
 سـرمایه خـود را بـا    شـده اسـت یـا   رمیزانی باشدکه برای شرکتهای سهامی عام مقر      به سرمایه آنها  باید اوال  درآیند

تاریخ تبدیل رد ثانیا. به آن میزان افزایش دهند  عام افزایش سرمایه شرکت سهامی    موردررعایت مقررات این قانون د    
مجمـع عمـومی عـادی       یک ترازنامـه آن بـه تـصویب       وثبت شرکت گذشته    زشرکت به شرکت سهامی عام یکسال ا      

 .مقررات این قانون وفق دهند ثالثا اساسنامه خود را با.رسیده باشد
 بـا  برای تطبیق وضع خـود     انون بخواهند تاریخ تصویب این ق   رد صورتی که شرکتهای سهامی موجود    ر د ـ288ماده   

تادیـه نـشده     صورتی که تمامی مبلغ اسمی سهام قبلی آنهـا        رد سرمایه مبادرت کنند   مقررات این قانون به افزایش    
حـال ایـن    رهردوالزم الرعایه اسـت     زنی سهام جدید  موردرد باشد نسبت مبلغ پرداخت شده قبلی نسبت به هرسهم        

ایـن   165مـاده   رعایـت مـاده    اینردرمذکو مواردرد.باشدرمبلغ اسمی سهام کمت    صدپنج در وسی  زا تواند  نسبت نمی 
 .تادیه تمامی سرمایه قبلی شرکت الزامی نیست موردرقانون د

طریق افزایش سـرمایه بـه شـرکت        زتاریخ تصویب این قانون که بخواهند ا      رد  شرکتهای سهامی موجود   ـ289ماده   
رعایـت مقـررات ایـن       بـا  می آید  نتیجه افزایش سرمایه بوجود   رخود را د   باید سهام جدید   سهامی عام تبدیل شوند   

 .قانون برای پذیره نویسی عمومی عرضه نمایند
طبـق مقـررات    رمبلغی که باید ب   ونشود   تعهد صورتی که سهام جدیدی که به ترتیب فوق عرضه شده است تماما           رد

 .امی عام تبدیل گرددبه شرکت سه تواند تادیه نشود شرکت نمی این قانون تادیه گردد
 درتاریخ تصویب این قانون که بخواهند به شرکت سهامی عام تبـدیل شـوند               شرکتهای سهامی موجود   ـ290ماده   
 .تسلیم نمایند را به مرجع ثبت شرکتهارباید مدارک زی سرمایه مبادرت کنند به افزایشربه این منظوو
 .العاده رسیده است جمع عمومی عادی یا فوق ـ اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب م1
 .داده استرمورد تصویب قرا العاده که افزایش سرمایه را  ـ صورت جلسه مجمع عمومی فوق2 
باید متضمن تقویم کلیه اموال رصورت مزبو.موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکتهار ـ صورت دارائی شرکت د 3

 .رشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشدکا بوده به تائید غیرمنقول شرکتومنقول 
 .ین قانون تنظیم شده باشد ا174ماده  ردرکه باید به ترتیب مقر  ـ طرح اعالمیه پذیره نویسی سهام جدید4
رسمی رسـیده  رتاییدحـسابدا وزیان شرکت که باید به تـصویب مجمـع عمـومی    وحساب سود و ـ آخرین ترازنامه  5

 .باشد
بـا قـانون اجـازه       تطبیـق منـدرجات آنهـا     وقبل  ماده  ردروصول مدارک مذکو  زتهاپس ا  مرجع ثبت شرک   ـ291ماده   

 .نمود صادخواهد سهام جدید را انتشاراعالمیه پذیره نویسی
تبـدیل شـرکت    وین قانون برای تحقق افـزایش سـرمایه          ا 181غایت   ل 177مواد  ردر کلیه مقررات مذکو   ـ292ماده   

 قیـد زافـزایش سـرمایه موضـوع تبـدیل نی        رآگهی مربوط ضمن ذک   رد،ستالرعایه ا  سهامی به شرکت سهام عام الزم     
 .شد خواهد

صورت شـرکت   رهرد.شد ین قانون عمل خواهد    ا 182ماده   طبقرصورت عدم تحقق افزایش سرمایه ب     ر د ـ293ماده   
 .وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهد 284ماده  ردرمهلت مذکورباید د

تاریخ تصویب این قانون که سرمایه آنها حداقل به میزان سرمایه شرکتهای            رجود د شرکتهای سهامی مو  -294ماده   
را به مرجع ثبـت     ربخواهند به شرکت سهامی عام تبدیل شوند باید مدارک زی         واین قانون باشد    ردرسهامی عام مذکو  

 .شرکتها تسلیم کنند
 .ق العاده رسیده استاساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام به تصویب مجمع عمومی عادی با فو -1
 

مرجع ثبت شرکتها که باید متضمن تقویم کلیه اموال منقـول           موقع تسلیم مدارک به     رصورت دارایی شرکت د    -2
 .به تأیید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشدومنقول شرکت بوده رغیو
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رسمی رسـیده   رسابداتأیید حـ  وزیان شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی         وسود  وحساب  وآخرین ترازنامه    -3
 .باشد

شرکت رسـیده   زمجاءدارندگان امـضا  ءاعالمیه تبدیل شرکت سهامی به شرکت سهامی عام کـه بایـد بـه امـضا                -4
 :باشدرنکات زیرمستمل بو

 .شماره ثبت شرکتوالف ـ نام 
 .نوع فعالیتهای آنوب ـ موضوع شرکت 

 .نشانی شعب آ صورتی که شرکت شعبی داشته باشدردواصلی شرکت زج ـ مرک
 .تاریخ انقضای مدت آن تشکیل شده باشد صورتی که شرکت برای مدت محدودرد ـ د

 .مبلغ پرداخت شده آنوه ـ سرمایه شرکت 
 .امتیازات آنو تعداد منتشرشده باشدزسهام ممتارـ اگو
 .مدیرعامل شرکتوهیئت مدیره ءاعضاوـ هویت کامل رئیس ز

 .ومیمجامع عمرحق رای صاحبان سهام دروح ـ شرایط حضو
 .تشکیل اندوختهو ط ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود

 .همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده استوی ـ مبلغ دیون شرکت 
 .گردد آن درج میرهای شرکت د آگهیو نام روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه هارک ـ ذک

 
مقـررات ایـن     بـا  تطبیق منـدرجات آنهـا    وقبل  ماده  ردرمذکو رکوصول مدا زپس ا   مرجع ثبت شرکتها   ـ295ماده   

 .نمود مراتب را به هزینه شرکت آگهی خواهدوشرکت سهامی عام ثبت  قانون تبدیل شرکت سهامی را به
 شرکت سهامی عام بایـد کلیـه        هتاریخ تصویب این قانون ب    رد آگهی تبدیل شرکتهای سهامی موجود    ر د ـ296ماده   

امـوال منقـول    وصـورت دارائـی شـرکت       وشـود کـه اساسـنامه شـرکت          قیـد وگـردد   رذک کتمندرجات اعالمیه شر  
شرکت برای مراجعه عالقمندان    زمرکردو شرکتها مرجع ثبت رزیان آن د  وحساب سود   وآخرین ترازنامه   وغیرمنقول  و
 گـردد   مـی آن درج   رد های شرکت   روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی   رآگهی تبدیل شرکت باید عالوه ب     .می باشد ماده  آ

 .آگهی شودزنیردیگریک روزنامه کثیراالنتشارد اقال
تبدیل آن به نـوع دیگـری        مقررات این قانون یا    مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با        ر د ـ297ماده   
العـاده   فـوق  عوت مجمع عمومی عادی یا     د 1311 قانون تجارت مصوب اردیبهشت   ردرمذکو انواع شرکتهای تجاری  زا

هیئت مدیره  ءاعضاورئیس  و الزم باشد  مرجع ثبت شرکتها   خاصی به  مدارکو تسلیم اسناد  ام شرکت یا  صاحبان سه 
سـلب  .داشـت  مـدنی نخواهـد  و هیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مسئولیت جزائی         وعض توجه نشود 

ـ      وهیئت مدیره منوط به اینست که عض      وعضزمدنی ا ومسئولیت جزائی     اعالم تکلیـف قـانونی    رهیئت مـدیره عـالوه ب
هیئت مـدیره اعـالم     ءاعـضا زیـک ا  رطریـق ارسـال اظهارنامـه رسـمی بـه ه          زا مراتـب را  رجلسه هیئت مدیره مزبو   رد

طریق ارسال اظهارنامه رسمی بـرای سـلب        زاعالم ا  مدیره بهرعلت تشکیل نگردد    صورتی که جلسات هیئت   رد.نماید
 .هیئت مدیره کافی استوعضزمدنی اومسئولیت جزائی 

جلـسه هیئـت   ردرمهلت مقرءانقـضا زاعضاءهیئت مدیره قبـل ا زیک ارصورتی که ه  ر د 297 ماده   موردر د ـ298ده  ما 
هیات مـدیره توجـه     ءاعـضا رطـرف سای  زبه ایـن اعـالم ا     وصریحا اعالم کند که باید به تکلیف قانونی عمل شود           رمزبو

سلب مسئولیت  .مدنی نخواهد داشت  وهیئت مدیره که تکلیف قانونی را اعالم کرده است مسئولیت جزائی            ونشودعض
ـ    وهیئت مدیره منوط به این است که عض       وعضزمدنی ا وجزایی   جلـسه  راعالم تکلیـف قـانونی د     رهیئت مدیره عالوه ب

صـورتی کـه    رد.هیئت مـدیره اعـالم نمایـد      ءاعـضا زنامه رسمی به هریک ا    رمراتب را ازطریق ارسال اظها    رهیئت مزبو 
نامه رسمی برای سلب مـسئولیت جزایـی   رطریق ارسال اظهازعلت تشکیل نگردد اعالم ا    رجلسات هیئت مدیره به ه    

 .هیئت مدیره کافی استوعضزمدنی او
کـه    مربـوط بـه شـرکتهای سـهامی        1311مقـررات قـانون تجـارت مـصوب اردیبهـشت           ز آن قسمت ا   ـ299ماده   

 .باقی است دبه قوت خو باشد نسبت به آن شرکتها انواع شرکتهای تجارتی میرسایربرناظ
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فقـط نـسبت بـه موضـوعاتی کـه          ومـی باشـند      اساسنامه خـود  و شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس       ـ300ماده   
 .نشده تابع مقررات این قانون می شوندرذک های آنها اساسنامهوقوانین رد

 سیـصد روچهـارم اسـفندماه یکهزا    وشـنبه بیـست     زتـاریخ رو  رتبصره د 28وماده  سیصد  رالیحه قانونی فوق مشتمل ب    
 بـه   1343/9/19قـانون تجـارت مـصوب       زا هفت به استناد قانون اجازه اجرای موقت الیحه اصالح قـسمتی          ووچهل  

 .تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین رسیده است
 

 مبحث دوم 
 »شرکت بامسئولیت محدود«

 
یـک  رهوکیل شـده    تجارتی تـش  ربرای امو رنف چند یاومسئولیت محدود شرکتی است که بین د        شرکت با  ـ94ماده   
شرکت مسئول  رد میزان سرمایه خود   فقط تا  قطعات سهام تقسیم شده باشد     سهام یا  بدون اینکه سرمایه به   ءشرکازا

 .تعهدات شرکت استوقروض 
مقابل اشخاص ثالـث شـرکت      رآن شرکت د   واال شود قید)مسئولیت محدود  با(عبارت اسم شرکت باید  ر د ـ95ماده   

 .خواهد بود آنتابع مقررات وتضامنی محسوب 
مقابـل  رشـده د   اسـم شـرکت قیـد     ردوشریکی کـه اسـم ا      واال باشدءشرکازمتضمن اسم هیچیک ا    اسم شرکت نباید  

 .داشت تضامنی را خواهد شرکتراشخاص ثالث حکم شریک ضامن د
سهم الشرکه غیرنقـدی    وکه تمام سرمایه نقدی تادیه       وقتی تشکیل می شود    مسئولیت محدود   شرکت با  ـ96ماده   
 .تسلیم شده باشدوتقدیم زنی
کدام به چـه میـزان تقـویم        رشده باشدکه سهم الشرکه های غیرنقدی ه       قید صراحتا شرکت نامه باید  ر د ـ97ماده   

 .شده است
مقابل رحین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده د          رنسبت به قیمتی که د    ء شرکا ـ98ماده   

 .دارند اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی
 .تاریخ تشکیل شرکت استزمقررات فوق ده سال اززمان دعاوی ناشی ار مروـ99ماده  
سـاقط  ردرجه اعتبا زاوباطل   شکیل شده باشد   ت 97و96 خالف مواد رکه ب  مسئولیت محدود  شرکت با ر ه ـ100ماده   

 .به این بطالن ندارند ثالث حق استناد مقابل اشخاصردءاست لیکن شرکا
اسـت   بعمـل آنهـا    شـرکائی کـه بطـالن مـستند        شودرقبل صاد ماده  ن شرکت به استناد     حکم بطال ر اگ ـ101ماده   
 انجام وظیفه نکرده اند   وبوده  رکارآن به س  زبالفاصله پس ا   حدوث سبب بطالن یا    مدیرهائی که درحین  روهیئت نظا و
مـدت   بـود  مـسئول خواهنـد    ایـن بطـالن متـضامنا     زا اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشـیه      رودیگءمقابل شرکا رد

 .بود تاریخ حدوث موجب خواهندززمان ده سال ارمرو
غیـره  وبـی اسـم      یاواسم   بازبه شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم ا        نمی توانند ء سهم الشرکه که شرکا    ـ102ماده   

که الاقل سه ربع سـرمایه متعلـق بـه          ءشرکازرضایت عده ا   بارمگ نمودرتوان منتقل به غی    نمی سهم الشرکه را   درآید
 .داشته باشندزاکثریت عددی نیوبوده  نهاآ
 .رسمی بموجب سندرمگ آمد  انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهدـ103ماده  
خـارج  زا یاءبین شرکا زموظف که ا  رغی موظف یا رمدیرنف چند بوسیله یک یا   مسئولیت محدود   شرکت با  ـ104ماده   

 .اداره می گردد می شوند نامحدودی معین یا برای مدت محدود
اینکـه  رداشـت مگ   اداره شـرکت خواهنـد    وبـرای نماینـدگی       مدیران شرکت کلیـه اختیـارات الزمـه را         ـ105اده  م 
اساسـنامه  رکردن اختیـارات مـدیران کـه د        قراردادی راجع به محدود   ره شده باشد رمقر این ترتیب راساسنامه غی رد

 .یکن است کان لمومقابل اشخاص ثالث باطل رتصریح به آن نشده د
دفعه اول ایـن اکثریـت      ردراگ،شود به اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ       تصمیمات راجع به شرکت باید     ـ106ماده   

 مـی شـود    اتخاذءاین صورت تصمیمات به اکثریت عددی شـرکا       رد مجددا دعوت شوند  ءشرکا تمام باید حاصل نشد 
 .داردرف مراتب فوق مقراساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخال،دارای نصف سرمایه نباشدرچه اکثریت مزبوراگ
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اینکـه اساسـنامه ترتیـب    رمگ بـود  دارای رای خواهد شرکت داردربه نسبت سهمی که دءشرکازیک ار ه ـ107ماده   
 .دیگری مقررداشته باشد

 مقررات خاصـی نباشـد  رضـر واساسنامه راجع به تقسیم نفع    ردرتابع اساسنامه است اگ   ء روابط بین شرکا   ـ108ماده   
 .آمد بعمل خواهدءسرمایه شرکا به نسبترتقسیم مزبو

بوده ردارای هیئـت نظـا     بایـد  باشـد ردوازده نف زآن بـیش ا   ءکه عده شرکا   مسئولیت محدود  شرکت با ر ه ـ109ماده   
انتخـاب  زا بالفاصـله بعـد    بایـد رهیئـت نظا  .تشکیل دهد  راءمرتبه مجمع عمومی شرکا    الاقل سالی یک  رهیئت مزبو و

 راءشـرکا  هیئت نظـارمی توانـد    .رعایت شده است   97و 96 موادر دستو که اطمینان حاصل کند  وشدن تحقیق کرده    
 مـورد شـرکت هـای بـا     رد 170و 168و 167و 165مقررات مواد   .برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید       

 .شد رعایت خواهدزمسئولیت محدود نی
 .به اتفاق آراءرمگ دهندرتغیی تبعیت شرکت را نمی توانندء شرکاـ110ماده  
 دارازنیـ  که الاقـل سـه ربـع سـرمایه را    ءاکثریت عددی شـرکا  با دیگری راجع به اساسنامه باید   رتغییر ه ـ111ماده   

 .شده باشدراساسنامه اکثریت دیگری مقرراینکه درمگ بعمل آید باشند
 .کند سهم الشرکه خود به ازدیادرمجبو شریکی را نمی تواندءاکثریت شرکا هیچ موردر دـ112ماده  
الزم زنیـ  مسئولیت محدود  شرکت های با  راین قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی د        78 ماده    مفاد ـ131ماده   

 )1311 قانون مصوب 57ماده  (.الرعایه است
عایدات خالص شرکت برای تـشکیل سـرمایه احتیـاطی موضـوع خواهـد              زهمه ساله الاقل یک بیستم ا     -57ماده   ((

 .))اختیاریرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقداسررهمینکه سرمایه احتیاطی به عش-شد
 .ذیل منحل می شود مواردرد مسئولیت محدود شرکت با-114ماده  

 .93 ماده 3و 2و 1فقرات  موردرالف ـ د
 .نصف سرمایه شرکت باشدزبیش ا که سهم الشرکه آنهاءشرکازصورت تصمیم عده ارب ـ د
تقاضـای انحـالل کـرده    ءشرکازیکـی ا وبـین رفتـه   زایه شرکت اصورتی که بواسطه ضررهای وارده نصف سرمرج ـ د 

پرداخته  تعلق می گیرد  وصورت انحالل به ا   رکه د  سهمی را  نباشندرحاضءشرکارسایو موجه دیده  راومحکمه دالئل ا  و
 .شرکت خارج کنندزا راواو

 .بموجب اساسنامه پیش بینی شده باشدراگءشرکازفوت یکی ا موردر د ـ د
 :محسوب می شوندرذیل کالهبردا اشخاص ـ115ماده  

تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی وتقویم وخالف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی رمدیرانی که بوالف ـ موسسین  
 .کرده باشندراظها برای ثبت شرکت بدهند باید اسنادی کهواوراق رد را

 .قعی آن تقویم کرده باشندقیمت وازبیش ا ب ـ کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را
 .تقسیم کنندءبین شرکا منافع موهومی رارصورت دارائی مزو به استناد نبودن صورت دارائی یا ج ـ مدیرانی که با

 مبحث سوم ـ شرکت تضامنی
 بـا رنف چنـد  یـا وتجـارتی بـین د    رتحـت اسـم مخـصوص بـرای امو        ر شرکت تضامنی شرکتی است که د      ـ116ماده   

مـسئول  ءشرکازا یـک ره دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشـد        راگ.ل می شود  مسئولیت تضامنی تشکی  
مقابل اشـخاص کـان     رد برخالف این ترتیب داده شده باشد     ءقراری که بین شرکا   .پرداخت تمام قروض شرکت است    

 .بود لم یکن خواهد
صـورتی کـه    رد.شودرذکءشرکازارالاقل اسم یک نف   و)شرکت تضامنی (عبارت اسم شرکت تضامنی باید   ر د ـ117ماده   

شـده اسـت عبـارتی      رشـرکائی کـه ذک     یـا  اسـم شـریک   زا بعد باید نباشدءتمام شرکا  اسامیراسم شرکت مشتمل ب   
 .شود قید)برادرانو(یا)شرکاءو(قبیلزا
تقـویم  زسهم الشرکه غیرنقدی نی   وکه تمام سرمایه نقدی تادیه        شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود      ـ118ماده   
 .اشدتسلیم شده بو
آنکـه شـرکت نامـه      رمگ تقـسیم مـی شـود     ءشرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا        ر د ـ119ماده   

 .باشد داشتهرمقر این ترتیب رازارغی
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 .خارج بسمت مدیری معین نمایندزا یا میان خودزارالاقل یک نف بایدءشرکت تضامنی شرکار دـ120ماده  
 .شدهر مقر51ماده  ران شرکت تصامنی همان است که دیا مدیررمسئولیت مدی  حدودـ121ماده  
بـه   قبالرسـهم الـشرکه مزبـو      باید نقدی باشد رغیرنف چند سهم الشرکه یک یا   رشرکتهای تضامنی اگ  ر د ـ122ماده   

 .تقویم شودءتراضی تمام شرکا
ضـایت تمـام    به ر رمگ به دیگری منتقل کند    را سهم خود  نمی تواند ءشرکازشرکت تضامنی هیچیک ا   ر د ـ123ماده   

 .شرکاء
انحالل زپس ا و خود شرکت به عمل آید    زا  مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید          ـ124ماده   

رجـوع   بـه تمـام آنهـا      یـا و که بخواهنـد  ءشـرکا زیـک ا  ربـه ه   برای وصول مطالبات خود    تواند طلبکاران شرکت می  
شـرکت  ردومیـزان سـهم ا    زنکـه میـزان قـروض شـرکت ا        ای بـه اسـتناد    نمی توانند ءشرکازحال هیچیک ا  رهرد،کنند
تادیـه قـروض   رد آنهـا زیک ارمسئولیت هءشرکا روابط بینرفقط د.تادیه قروض شرکت امتناع ورزد    زا می نماید زتجاو

ترتیب دیگـری   شرکت ـ نامه رصورتی که درشرکت گذاشته است آنهم درکه د بود شرکت به نسبت سرمایه خواهد
 .نشده باشد اتخاذ

مـسئول  ءشرکارسای بـا  شرکت تضامنی موجودی داخل شـود متـضامنا       رکس بعنوان شریک ضامن د    ر ه ـ251ماده   
نـشده   اسـم شـرکت تغییـری داده شـده یـا      راینکـه د  زداشته اعم ا  وا ورودزا که شرکت قبل   بود قروضی هم خواهند  

 .بود م یکن خواهدمقابل اشخاص ثالث کان لرد باشد خالف این ترتیب داده شدهربءقراری که بین شرکاره.باشد
طلبکاران زدارائی آن تادیه نشده هیچیک ا     زمادام که قروض شرکت ا      هرگاه شرکت تضامنی منحل شود     ـ126ماده   

دارائی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایـت نکنـد طلبکـاران    راگ.داشت آن دارائی نخواهدرحقی د ءشخصی شرکا 
طلبکاران شـرکت    این مورد رولی د  ضامن مطالبه کنند  ءرکاش فرد فرد تمام یا زا را بقیه طلب خود   شرکت حق دارند  

 .داشت حق تقدم نخواهندءطلبکاران شخصی شرکارب
می توان حکم داد مـشروط بـه اینکـه دارائـی شـرکت      زانحالل نیزا  به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد   ـ127ماده   

 .تقسیم نشده باشد
مالزمه قـانونی بـا     ءشرکازورشکستگی بعضی ا  وءرکا ورشکستگی شرکت مالزمه قانونی با ورشکستگی ش       ـ128ماده   

 .ورشکستگی شرکت ندارد
 ولی می تواننـد    وصول کنند  دارائی شرکت تامین یا   زا را طلب خود  حق ندارند ء طلبکاران شخصی شرکا   ـ129ماده   

تعلق رصورت انحالل شرکت ممکن است به مدیون مزبو       رمنافع شرکت سهمی که د    زا خود نسبت به سهمیه مدیون   
 طلب خود  صورتی که نتوانسته باشند   ردءطلبکاران شخصی شرکا  .بعمل آورند  اقدام قانونی که مقتضی باشد    ره ردگی
مـی   نباشـد  تادیه طلـب آنهـا   منافع شرکت کافی برایزسهم مدیون او وصول کنند دارائی شخصی مدیون خود   زا را

تـشکیل شـده     محـدود رغی یـا  داینکـه شـرکت بـرای مـدت محـدو         زاعـم ا  (نماینـد  تقاضـا  انحالل شـرکت را    توانند
 به وسیله اظهارنامه رسمی به اطالع شـرکت رسـانیده باشـند            را خود اینکه الاقل ششماه قبل قصد    رب مشروط)باشد

تادیـه طلـب دائنـین     نـشده بـا  رمادام که حکم نهائی انحـالل صاد       می توانند ءشرکازبعضی ا  این صورت شرکت یا   رد
 .انحالل شرکت جلوگیری کنندزاردیگ لب رضایت آنان بطریقج با شرکت یاردارائی مدیون د حد تارمزبو

بـه   اسـتناد  داشـته باشـد  ءشرکازیکـی ا زمقابل طلبی کـه ممکـن اسـت ا   رد  نه مدیون شرکت می تواندـ130ماده   
معـذلک  .نمایـد  اسـتناد ربـه تهات   به شرکت داشته باشـد    وارمقابل قرضی طلبکا  رد تواند شریک می  نه خود  کندرتهات

مقابـل آن  روصـول مانـده د   انحالل شـرکت طلـب اوال    زپس ا وبوده  ءشرکازمدیون به یکی ا   ورکت  شرکسی که طلبکا  
 .داشت خواهدربه تهات شریک حق استناد

طلبکــاران شخــصی یکــی زصــورتی کــه یکــی ارهمچنین دوءشــرکازصــورت ورشکــستگی یکــی ار دـــ131مــاده  
دارائـی شـرکت    زا سهمی آن شریک را    انندمی تو ءشرکارسای کرد تقاضا انحالل شرکت را   129ماده   بموجبءشرکازا

 .شرکت خارج کنندزا راواواتادیه کرده  نقد
نـوع  رجبران نشده تادیه ه مادام که این کمبود کم شودءنتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکا     ردر اگ ـ132ماده   

 .ممنوع استءمنفعت به شرکا
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ه تکمیل سرمایه که بعلـت ضـررهای وارده کـم           ب را شرکت نمی تواند   ءشرکازفوق هیچیک ا   موردردز ج ـ133ماده   
 .شده است به شریک سرمایه دهدرشرکت نامه مقررآنچه که دزنماید بیش ارمجبو راوا یاو شده است ملزم کرده

تجـارتی  )بحساب شخص ثالث   یا بحساب شخص خود  (شرکاءربدون رضایت سای    هیچ شریکی نمی تواند    ـ134ماده   
آن رشـرکت دیگـری کـه نظیـ       رد مـسئولیت محـدود    شریک با  شریک ضامن یا   بعنوانونوع تجارت شرکت نموده     زا

 .داخل شود تجارت را دارد
این صورت رعایـت    رد به شرکت سهامی مبدل گردد    ءتصویب تمام شرکا   با شرکت تضامنی می تواند   ر ه ـ135ماده   

 .سهامی حتمی است تمام مقررات راجعه به شرکت
 .حل می شودذیل من مواردر شرکت تضامنی دـ136ماده  

 .93 ماده 3و 2و 1فقرات  موردرالف ـ د
 محکمـه تقاضـا نمایـد   زا به دالئلی انحالل شـرکت را ءشرکازصورتی که یکی ارجدءصورت تراضی تمام شرکارب ـ د 

 .موجه دانسته حکم به انحالل بدهد محکمه آن دالئل راو
 .137ماده  مطابقءشرکازصورت فسخ یکی ار د ـ د
 .138ماده  مطابقءشرکازیکی اصورت ورشکستگی ره ـ د

 .140و 139مطابق مواد ءشرکازمحجوریت یکی ا صورت فوت یارـ دو
بـه   محکمه مـی توانـد   معین باشدءمربوط به شریک یا شرکا هرگاه دالئل انحالل منحصرا "ج"بند موردرتبصره ـ د 

 .بدهد شرکای معین را حکم اخراج آن شریک یا بجای انحاللءتقاضای سایرشرکا
 قـصد زناشـی ا  وسـلب نـشده     ءشرکازاساسـنامه ایـن حـق ا      رصورتی ممکن اسـت کـه د      ر فسخ شرکت د   ـ137 ماده 

 .اعالم شودءفسخ کتبا به شرکازششماه قبل ا تقاضای فسخ باید نباشدراضرا
موقع ختم محاسبه سالیانه بعمل می      رفسخ د  سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود        موافق اساسنامه باید  راگ

 .آید
تقاضـای انحـالل    تصفیه کتبـا رکه مدی انحالل وقتی صورت می گیرد    ءشرکازمورد ورشکستگی یکی ا   ر د ـ381ماده   

 .تقاضای انحالل منصرف نکرده باشدزا تصفیه رارشرکت مدیوشش ماه گذشته رمزبو تقاضایزاونموده  شرکت را
 .بود قام متوفی خواهدقائم موءشرکارشرکت موقوف به رضایت سایءبقاءشرکازصورت فوت یکی ار دـ139ماده  
عدم رضـایت    تاریخ فوت رضایت یا   زقائم مقام متوفی باید یک ماه ا       شرکت تصمیم نموده باشند   ءبه بقا ءشرکارسایراگ

نـسبت بـه     اعـالم نمـود    را صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود      رد شرکت کتبا اعالم نماید   ءراجع به بقا   را خود
مـدت  رمنافع حاصله د  رصورت اعالم عدم رضایت د    رولی د  بود خواهد یکشررضرونفع  زارمدت مزبو راعمال شرکت د  

 .بود آن مدت سهیم نخواهدرنسبت به ضروشریک بوده رمذکو
 .حکم اعالم رضایت استرانقضای یکماه د سکوت تا

 .شد فوق عمل خواهدماده مطابق مدلولءشرکازمحجوریت یکی ا موردر دـ140ماده  
 مبحث چهارم

 میشرکت مختلط غیرسهارد
 چنـد  تحت اسم مخصوصی بین یک یا     ر شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امورتجارتی د         ـ141ماده   
شـریک ضـامن   .سهام تـشکیل مـی شـود   ربدون انتـشا  با مسئولیت محدود شریکرنف چند یک یا وشریک ضامن   رنف

کسی اسـت    لیت محدود مسئو با شریک شود دارائی شرکت پیدا  رمسئول کلیه قروضی است که ممکن است عالوه ب        
 اسـم شـرکت بایـد     رد.بایـستی بگـذارد    یـا وشـرکت گـذارده     رمیـزان سـرمایه ایـست کـه د         فقط تا وکه مسئولیت ا  

 .شود ضامن قیدءشرکازالاقل اسم یکی او)شرکت مختلط(عبارت
 .بود رعایت مقررات ذیل تابع شرکت نامه خواهد باء روابط بین شرکاـ142ماده  
مقابل طلبکاران شرکت شـریک     رد اسم شرکت باشد  ءکه اسمش جز   مسئولیت محدود  ابءشرکازیک ا ر ه ـ143ماده   

مقابل اشـخاص ثالـث بـی       رد داده شده باشد  ءبرخالف این ترتیب بین شرکا     قراری که ره.شد ضامن محسوب خواهد  
 .استراث
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اسـت کـه    همان   اختیارات آنها  حدودوشرکای ضامن     اداره شرکت مختلط غیرسهامی بعهده شریک یا       ـ144ماده   
 .استرمقر شرکت تضامنیءشرکا موردرد
شـرکت  رنـه اداره امو    دارد حـق اداره کـردن شـرکت را        نه بعنـوان شـریک     مسئولیت محدود   شریک با  ـ145ماده   
 .استووظایف ازا
مقابل رآن معامله د  زتعهدات ناشیه ا   موردرد معامله ای برای شرکت کند     مسئولیت محدود  شریک با ر اگ ـ146ماده   

طـرف  زبـه سـمت وکالـت ا    معامله را اینکه تصریح کرده باشد   رداشت مگ  له حکم شریک ضامن را خواهد     طرف معام 
 .شرکت انجام می دهد

اسـناد شـرکت    روروی دفات زا می توانـد  وشرکت داشته   رامورحق نظارت د   مسئولیت محدود  با شریکر ه ـ147ماده   
قـراردادی کـه بـین      ره.ب دهـد  وضـعیت مـالی شـرکت صـورت خالصـه ترتیـ            راجـع بـه    برای اطالع شخص خـود    

 .ساقط استردرجه اعتبازا خالف این ترتیب داده شودربءشرکا
 انتقـال تمـام یـا      با شخص ثالثی را  ءشرکاربدون رضایت سای   نمی تواند  مسئولیت محدود   هیچ شریک با   ـ148ماده   

 .شرکت کندرداخل دوا به سهم الشرکه خودزقسمتی ا
بعـضابه   یا شریک بدون اجازه سایرین کال    رد را حق خود  مسئولیت محدود  ابءشرکازارنف چند یک یا ر اگ ـ149ماده   

خواهـد   شـرکت را  رامورنـه حـق تفتـیش د      واداره شرکت   رنه حق دخالت د   رمزبو شخص نمایندرشخص ثالثی واگذا  
 .داشت

 شـریک بـا    ثبت شرکت کرده باشـد    زتعهداتی که شرکت مختلط غیرسهامی ممکن است قبل ا         موردر د ـ150ماده   
کـه اشـخاص     ثابـت نمایـد   رمگ بـود  حکـم شـریک ضـامن خواهـد       رد مقابـل اشـخاص ثالـث     رد لیت محـدود  مسئو
 .اطالع داشته اندوبودن مسئولیت ا محدودزارمزبو

 .برای قروض شرکت تعقیب نمودکه شرکت منحل شده باشد وقتی می توان شخصا  شریک ضامن راـ151ماده  
قـسمتی   تمام یا زهنو شریک با مسئولیت محدود   و منحل شود ورشکستگی  زار هرگاه شرکت بطریقی غی    ـ152ماده   
معـادل آنچـه کـه       داشته است طلبکاران شرکت حق دارنـد       تادیه مسترد زپس ا  یاونپرداخته   را سهم الشرکه خود  زا

 .اقامه دعوی نمایند مسئولیت محدود با علیه شریکرب ازبابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما
 .داشت تصفیه خواهدرمدی رارق مزبوح شرکت ورشکست شودراگ
سـهم  زا مسئولیت محدود  برداشت قبلی ازسرمایه شرکت با    راثرد یاوضامن  ءشرکا با نتیجه قرارداد ردر اگ ـ153ماده   

طبـق مقـررات راجعـه بـه        ربواین تقلیل مـادام کـه بـه ثبـت نرسـیده              است بکاهد  که به ثبت رسیده    الشرکه خود 
بـرای تعهـداتی کـه     طلبکاران مزبورمی توانـد   و نبودهرل طلبکاران شرکت معتب   مقابرنشده است د  رمنتش شرکتهارنش
مـسئولیت   بـا  شـریک  تقلیل سرمایه بعمل آمده است تادیه همان سـرمایه اولیـه          رانتشاوثبت  زطرف شرکت قبل ا   زا

 .مطالبه نمایند محدود را
 شـرکت نـشود  ردوسرمایه ارسصورتی موجب کـ ردرمگ فرع نمی توان داد مسئولیت محدود   به شریک با   ـ154ماده   
جبـران نـشده     شده مادام که این کمبـود     رکس مسئولیت محدود  الشرکه شریک با   نتیجه ضررهای وارده سهم   ردراگ

 .منفعتی به اوممنوع است ربح یارتادیه ه
تا معادل وجه دریافتی مـسئول تعهـدات         مسئولیت محدود  شریک با  هرگاه وجهی برخالف حکم فوق تادیه گردید      

 .بیالن مرتبی وجهی گرفته باشدربه اعتباونیت  حسن موردی که باردرت مگشرکت اس
معادل  تا شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود     رد مسئولیت محدود  کس بعنوان شریک با   ر ه ـ155ماده   

نـشده   داشته خواه اسم شرکت عوض شده یـا       وا ورودزخواهدبود که شرکت قبل ا     مسئول قروضی  سهم الشرکه خود  
 .بود مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدرد شرطی که برخالف این ترتیب باشدره.باشد

دارائی شرکت بین طلبکاران خود شـرکت تقـسیم شـده            شرکت مختلط غیرسهامی ورشکست شود    ر اگ ـ156ماده   
دارائـی شـرکت    وجززنی مـسئولیت محـدود    باءسـهم الـشرکه شـرکا     ،ندارند آن حقـی  ردءطلبکاران شخـصی شـرکا    و

 .ب استنیزمحسو
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 را بقیـه طلـب خـود    دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارنـد        ر اگ ـ157ماده   
طلبکاران شخـصی   واین صورت بین طلبکاران شرکت      رد ضامن وصول کنند  ءشرکازا یکره دارائی شخصی تمام یا   زا

 .بود ضامن تفاوتی نخواهدءشرکا
طلبکـاران   طلبکـاران آن بـا   خـود شـرکت یـا    مسئولیت محـدود  باءشرکازی اصورت ورشکستگی یک ر د ـ158ماده   

 .خواهند بود شخصی شریک مزبورمتساوی الحقوق
 .الزم الرعایه استزشرکتهای مختلط غیرسهامی نیرد 130و 129 مقررات مواد ـ159ماده  
تابع مقررات  ریکدیگ با ط آنها روابومقابل طلبکاران   رد مسئولیت آنها  باشدریکنفزشریک ضامن بیش ا   ر اگ ـ160ماده   

 .تضامنی است راجع به شرکتهای
 .جاری استزمورد شرکتهای مختلط غیرسهامی نیرد 136،137،138،139،140 مقررات مواد ـ161ماده  

 .مسئولیت محدود موجب انحالل شرکت نمی شود باءشرکا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا مرگ یا
  مبحث پنجم

 »شرکت مختلط سهامی« 
 یـک یـا  وسـهامی  ءشرکا تحت اسم مخصوصی بـین یکعـدد      ر شرکت مختلط سهامی شرکتی است که د       ـ162ماده   

 .شریک ضامن تشکیل می شودرنف چند
 مسئولیت آنهـا  وقطعات سهام متساوی القیمه درآمده       بصورت سهام یا   که سرمایه آنها   سهامی کسانی هستند  ءشرکا

 .شرکت دارندرد میزان همان سرمایه است که تا
مسئول کلیه قروضی است که ممکـن اسـت عـالوه           ونیامده  ربصورت سهام د  وشریک ضامن کسی است که سرمایه ا      

تابع ریکدیگ با روابط آنها ومقابل طلبکاران   رد شریک ضامن مسئولیت آنها    تعدد صورترد شود دارائی شرکت پیدا  رب
 .بود مقررات شرکت تضامنی خواهد

 .شود ضامن قیدءشرکازالاقل اسم یکی او)رکت مختلطش(عبارت اسم شرکت بایدر دـ631ماده  
 .ضامن استءشرکا یا  مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریکـ164ماده  
این هیئـت را    و شود.میربرقراءشرکازارسه نف زشرکتهای مختلط سهامی هیئت الاقل مرکب ا      زیک ا رهر د ـ165ماده   

انتخاب ،شرکت معـین مـی کنـد      راموراقدامی د ر وقبل ازه  تشکیل قطعی شرکت  زا بعد بالفاصلهءمجمع عمومی شرکا  
برای یکـسال انتخـاب     رصورت اولین هیئت نظا   رهردو میشود تجدید اساسنامه شرکت ردرحسب شرائط مقر  رهیئت ب 
 .شد خواهد

که تمام مقررات مـواد      اطمینان حاصل کند  وانتخاب شدن بالفاصله تحقیق     زا بعد بایدر اولین هیئت نظا   ـ166ماده   
 .این قانون رعایت شده است 28،29،38،41،50

 آنهـا زیـک ا  رلـیکن ه   آن هیچ مسئولیتی ندارنـد    زنتایج حاصله ا  وجهت اعمال اداری    زارهیئت نظا ء اعضا ـ167ماده   
 .می باشند تقصیرات خودوقوانین معموله مملکتی مسئول اعمال  طبقرب انجام ماموریت خودرد
تحت تدقیق درآورده همه ساله راپرتی به مجمع          اسناد شرکت را   کلیهوصندوق  رودفاترهیئت نظا ء اعضا ـ168ماده   

نموده رذکرراپـرت مـذکو   رخطائی مشاهده نماینـده د    وتنظیم صورت دارائی بی ترتیبی      رد هرگاهو عمومی می دهند  
 .را بیان می کنند دالئل خود داشته باشند تقسیم منافعرشرکت درمدی پیشنهاد مخالفتی باراگو
موافقـت رای مجمـع      بـا و بـرای انعقـاد مجمـع عمـومی دعـوت نمایـد            راءشـرکا  رمی توانـد   هیئت نظا  ـ169ماده   

 .منحل کند را  شرکت181ماده  )ب(طبق فقرهربرمزبو
اصـلی  زمرکرد)نماینـده او   یـا  خـود (صاحب سهمی می تواند   رانعقاد مجمع عمومی ه   زقبل ا زپانزده رو   تا ـ170ماده   

 .اطالع حاصل کندرراپورت هیئت نظاوصورت دارائی و صورت بیالنزشده ارشرکت حاض
 .138 ماده موردردرمگ ضامن موجب انحالل شرکت نخواهد شدءشرکاز ورشکستگی هیچیک اـ171ماده  
 .ضامن آن جاری استءشرکاومورد شرکت مختلط سهامی رد 134و 124 حکم مواد ـ172ماده  
 نپرداختـه باشـند   را یمت سهام خودسهامی تمام قءشرکا  هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود   ـ173ماده   

 .باقی است وصول می کند آنها که برعهده تصفیه آنچه رارمدی
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یـک  ربه طلبکـاران شـرکت مـی توانـد    زیـک ا ره ورشکـستگی منحـل شـد   زارشـرکت بطریقـی غی  ر اگ ــ 174ماده   
 خـود بدهی آن شریک طلـب       حدودرمدیون شرکت است رجوع کرده د      بابت قیمت سهام خود   زسهامی که ا  ءشرکازا
حـق رجـوع بـه هیچیـک         مطالبه نمایند مادام که شـرکت منحـل نـشده طلبکـاران بـرای وصـول طلـب خـود                    را
 .سهامی ندارندءشرکازا
دارائـی آن تادیـه نـشده طلبکـاران شخـصی           زقـروض شـرکت ا     تـا  شرکت مختلط ورشکـست شـد     ر اگ ـ175ماده   

 .ضامن حقی به دارائی شرکت نداردءشرکا
 . شامل شرکت مختلط سهامی است28،92،38،39،41،50 مفاد مواد ـ176ماده  
نمی ءباطل اسـت لـیکن شـرکا     تشکیل شود28،29،39،50خالف مواد رشرکت مختلط سهامی که ب  ر ه ـ177ماده   

 .نمایند مقابل اشخاص خارج به این بطالن استنادرد توانند
 .شد خواهدررفتا 101ماده  مطابق قبل محکوم به بطالن شودماده  گاه شرکت برحسبر هـ178ماده  
 .رعایت شود بایدزشرکتهای مختلط نیراین قانون د 84،85،86،87 مفاد مواد ـ179ماده  
 .الزم الرعایه استزمورد شرکت مختلط نیراین قانون د 92و،89،90،91 مفاد مواد ـ180ماده  
 - شرکت مختلط درموارد ذیل منحل می شودـ181ماده  
اساسـنامه ایـن حـق بـرای        رصورتی که د  ربرحسب تصمیم مجمع عمومی د    )ب(93 ماده   1،2،3فقرات   موردرد)الف(

 صـورت فـوت یـا     رد)د(ضـامن ءرضـایت شرکا  وبرحسب تـصمیم مجمـع عمـومی        )ج(باشد تصریح شده رمجمع مذکو 
 .اساسنامه تصریح شده باشدرد مورد اینراین که انحالل شرکت درضامن مشروط بءشرکازمحجوریت یکی ا

 .اری است ج72ه ماد حکم)ج(و)ب(فقرات درمورد
بـین مجمـع عمـومی      واساسنامه برای مجمع عمومی حق تـصمیم بـه انحـالل معـین نـشده                ر هرگاه د  ـ182ماده   

 وشرکاءضامن راجع به انحالل
همـین حکـم    .داد حکـم بـه انحـالل خواهـد        موجه ببیند  محکمه دالئل طرفداران انحالل را    و  موافقت حاصل نشود  

محکمـه آن   ونمـوده    محکمـه تقاضـا   زا ضامن به دالئلی انحالل شرکت را     ءاشرکزا جاری است که یکی   زموردی نی رد
 .موجه به بیند دالئل را

  مبحث ششم
 »شرکت نسبی«

تـشکیل  رنف چنـد  یـا وتحت اسم مخـصوص بـین د      رتجارتی د ر شرکت نسبی شرکتی است که برای امو       ـ183ماده   
 .شرکت گذاشتهربه نسبت سرمایه ای است که دءشرکازیک ارمسئولیت هو
صورتی کـه اسـم     رد شودرذک بایدءشرکازارالاقل اسم یک نف   و)شرکت نسبی (اسم شرکت نسبی عبارت   رد-184ماده   

 "شـرکاء "قبـل   زشـده عبـارتی ا    رشـرکائی کـه ذک     اسم شریک یـا   زا نباشد بعد ءشرکا اسامی تمام رشرکت مشتمل ب  
 . ضروری است"برادران"و
 .الزم الرعایه استز نیرد شرکت نسبیمور د118،119،120،121،122،123ماده  ر دستوـ185ماده  
به نـسبت سـرمایه     ءشـرکا زا یکره تمام قروض شرکت کافی نباشد    دارایی شرکت نسبی برای تادیه      ر اگ ـ186ماده   

 .شرکت داشته مسئول تادیه قروض شرکت استرکه د
انحالل زپس ا فقط   خود شرکت بعمل آید   زا مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید          ـ187ماده   

 .مراجعه کنندءشرکا فرد فوق به فردماده  رعایت با طلبکاران می توانند
شرکت مـی   رنسبت سرمایه که د    به شرکت نسبی موجودی داخل شود    رکس بعنوان شریک ضامن د    ر ه ـ188ماده   

اده شـده  اسم شرکت تغییـری د راینکه دزداشته اعم اوا ورودزشرکت قبل ا   که بود مسئول قروضی هم خواهد    گذارد
 .نداردرثالث اث برخالف این ترتیب نسبت به اشخاصءشرکارنشده باشد قرا یا باشد

شرکتهای نسبی  ر د 136و127مواد  و)مسئولیت شرکاءکه به نسبت سرمایه آنها است      زج(126 ماده    مفاد ـ189ماده   
 .نیزجاری است
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 مبحث هفتم
 »شرکتهای تعاونی تولیدومصرف«

 را مـشاغل خـود   ءشرکاو ارباب حرف تشکیل می شود    زید شرکتی است که بین عده ا       شرکت تعاونی تول   ـ190ماده   
 .می برندربکا اجناس یاءفروش اشیاو برای تولید

اهل حرفه که موضـوع عملیـات       زا خدمت دائمی شرکت نبوده یا    ردءشرکازا عدد یک شرکت تولید ردر اگ ـ191ماده   
شـرکائی انتخـاب شـوندکه حرفـه آنهاموضـوع         زا  بایـد  اداره کننـده شـرکت    ءاعضا ثلثوالاقل د  شرکت است نباشند  
 .عملیات شرکت است

 -ذیل تشکیل می شود  شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصدـ192ماده  
 .خریده باشند کرده یا ایجادءشرکا اینکه اجناس مزبوره راز ـ فروش اجناس الزمه برای مصارف زندگانی اعم ا1 
 .آنهازیک اره به نسبت خریدءرکاضرربین شو ـ تقسیم نفع 2 
طبـق مقـررات    رب ممکن است مطـابق اصـول شـرکت سـهامی یـا            مصرف یا تولیدز شرکت تعاونی اعم ا    ـ193ماده   

الزم الرعایـه    33و 32 حال مفاد مـواد   رهرولی د  تشکیل بشود  شده باشد  ترتیب داده ءتراضی شرکا  مخصوصی که با  
 .است

 حداقل سهام یا   مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود       یا تولیدصورتی که شرکت تعاونی     ر د ـ194ماده   
 .یک رای داشته باشدزمجمع عمومی بیش ارد نمی توانندءشرکازهیچیک او بود خواهد قطعات سهام ده ریال

 
 

 فصل دوم
 شرکتنامه هارونش مقررات راجع به ثبت شرکتهارد

 
 .است دتابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتهاومی این قانون الزاردر ثبت کلیه شرکتهای مذکوـ195ماده  
نظامنامـه وزارت عدلیـه معـین مـی         رنوشتجاتی که برای به ثبت رسانیدن شرکت الزم اسـت د          و  اسناد ـ196ماده   

 .شود
منـضمات آن طبـق نظامنامـه وزارت عدلیـه          وشرکت خالصه شرکت نامـه      رظرف ماه اول تشکیل ه    ر د ـ197ماده   

 .اعالن خواهدشد
 نمی توانند ءشرکازهیچیک ا  فوق بطالن عملیات شرکت اعالم شد     ماده  ودربه علت عدم رعایت دستو    ر اگ ـ981ماده   

 .دهندرقرارعذ معامله کرده اند آنها مقابل اشخاص ثالثی که بارد این بطالن را
منامه نظاربه قسمی که د    اید ب 195،197مقررات مواد    چندین حوزه شعبه داشته باشد    رگاه شرکت د  ر ه ـ199ماده   

 .هرحوزه جداگانه انجام گرددرد شود وزارت عدلیه معین می
انحالل  یارمدت مقر رب تمدید مدت شرکت زائد    اساسنامه شرکت یا  رهرموقع که تصمیماتی برای تغیی    ر د ـ200ماده   

تعیین کیفیت تفریح حـساب     و)انحالل به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد         مواردی که رحتی د (شرکت
زم الرعایه   ال 197و 195شود مقررات مواد     تغییراسم شرکت اتخاذ   شرکت یا زا آنهازخروج بعضی ا   یاء شرکا یا تبدیل 

 .است
 رعایـت خواهـد    مـی شـود    ین قانون اتخاذ   ا 79ماده   رمعین د  تصمیمی که نسبت به مورد    رموقع ه رهمین ترتیب د  

 .شد
طرف شرکت هـای    زچاپی ا  ره که بطورخطی یا   غیونشریات  واعالنات  و صورت حسابها و هرگونه اسناد ر د ـ201ماده   

تمـام  راگو گـردد رذک بایـد  سـرمایه شـرکت صـریحا      شرکتهای تعاونی صادرمی شود    این قانون به استثنای   ردرمذکو
شـود شـرکت متخلـف بـه جـزای نقـدی             معـین  صـریحا  بایـد زسرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نی       

 .شد ریال محکوم خواهدرسه هزا دویست تازا
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 صورت و اسناد موردرد ایران اشتغال به تجارت دارندرنماینده د که بوسیله شعبه یازتبصره ـ شرکتهای خارجی نی
 

 .بود خواهندماده  ایران مشمول مقررات اینرد نشریات خودواعالنات و حسابها
 

 فصل سوم
 شرکتهاردرتصفیه امو

مورد ورشکستگی که تـابع مقـررات       ردربود مگ  ل خواهد انحالل موافق مواد ذی   زشرکتهاپس ا ر تصفیه امو  ـ202ماده   
 .مربوطه به ورشکستگی است

یا مـدیران شـرکت اسـت       رمـدی  تصفیه با رغیرسهامی ام ومختلط سهامی   ونسبی  وشرکتهای تضامنی   ر د ـ203ماده   
 .برای تصفیه معین نمایند بین خودزا خارج یازا دیگری را ضامن اشخاصءآنکه شرکارمگ

 شــد شــریک ضــامن تعیــین اشــخاص مخــصوص بــرای تــصفیه تقاضــا  چنــد رف یــک یــاطــزار اگـــ204مــاده  
 .کرد برای تصفیه معین خواهد اشخاصی را محکمه بدایت نپذیرفتند را ضامن آن تقاضاءشرکارسایو
اداره ثبـت   رد بایـد  اسـامی آنهـا    مدیران شرکت برای تصفیه معین شـوند      زارکه اشخاصی غی   موردرهر د ـ205ماده   

 .الن گردداعوثبت  اسناد
بـرای نظـارت    رنف چنـد  یـک یـا    غیرضامن حـق دارنـد    ءشرکا)غیرسهامیوسهامی  (شرکتهای مختلط ر د ـ206ماده   
 .تصفیه معین نمایندرامورد
تقسیم دارائـی   ووصول مطالبات   واجرای تعهدات   و وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن بکارهای جاری         ـ207ماده   

 .212ـ 211ـ 210ـ 209ـ 208شرکت است به ترتیب مقرردرمواد 
 .داد برای اجرای تعهدات شرکت معامالت جدیدی الزم شود متصدیان تصفیه انجام خواهندر اگـ208ماده  
 .طرف شرکت محاکمه کنندزبه توسط وکیل ا یا شخصا  متصدیان تصفیه حق دارندـ209ماده  
مواردی کـه   ،اجازه داده باشند  وبه ا ضامن  ءکه شرکا  تعیین حکم دارد  و متصدی تصفیه وقتی حق اصالح       ـ210ماده   

 .این قانون مستثنی استزاجباری است ا به حکم قانون حکمیت
تقـسیم مـی    ءموقت بـین شرکا   ردارائی شرکت که درمدت تصفیه محل احتیاج نیست بطو        ز آن قسمت ا   ـ211ماده   

معـادل مبلغـی کـه      همچنین  وتادیه آن نرسیده است      موعدزمعادل قروضی که هنو    ولی متصدیان تصفیه باید    شود
 .اختالف است موضوع نمایند موردءدرحساب بین شرکا

رفع ،ضررمعین می کننـد ونفع زا شرکاءرازیک ارسهم ه ونسبت به هم     راء متصدیان تصفیه حساب شرکا    ـ122ماده   
 .بدایت رجوع می شود تقسیم به محکمهراختالف د

تـصفیه بعهـده مـدیران      رکتهای تعـاونی ام   شـر و مـسئولیت محـدود    شرکتهای با وشرکتهای سهامی   ر د ـ213ماده   
 .داشته باشدراکثریت مجمع عمومی شرکت به ترتیب دیگری مقر یا آنکه اساسنامهرشرکت است مگ

تعـاونی بـه    و مـسئولیت محـدود    شـرکتهای بـا   وشرکت سـهامی    راختیارات متصدیان تصفیه د   و وظیفه   ـ214ماده   
تعیـین حکـم بـرای متـصدیان تـصفیه ایـن            وکه حق اصالح    این تفاوت    شده با رمقر 207ماده   رترتیبی است که د   

 فقط وقتی)حکمیت اجباری به استثنای مورد(شرکتها
 .داده باشد به آنها که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را بود  خواهد

ختم آن  زخواه پس ا  وضمن مدت تصفیه    رفوق بین شرکاءخواه د   ماده  ردر تقسیم دارائی شرکتهای مذکو    ـ215ماده   
اولین اعـالن  رتـاریخ انتـشا  زیکـسال ا واعـالن   جرایـد زیکـی ا ومجله رسمی   رسه مرتبه د   قبال آنکهرن نیست مگ  ممک

 .مجله گذشته باشدرد
 کـه بـه طلـب خـود        داد خواهـد رمسئول خسارت طلبکـارانی قرا     قبل متصدیان تصفیه را   ماده  ز تخلف ا  ـ216ماده   

 .نرسیده اند
ده سـال    تاریخ ختم تـصفیه تـا     زمحل معینی ا  رد ثبت اسناد رمدیرنظ شرکتی که منحل شده با    رهر دفات ـ217ماده   

 .ماند محفوظ خواهد
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حال آن مقـررات    رهرولی د  داردربرای تصفیه ترتیب دیگری مقر     اساسنامه خود راست د زشرکتی مجا ر ه ـ218ماده   
 .باشد 211ماده  رقسمت اخیو 217ـ 216ـ 215ـ 210ـ 209-208ـ 207مخالف مواد  نباید

 مفصل چهار
 مقررات مختلفه

مـواردی  رد(راجع به معامالت شرکت    یا وراث آنها  ءعلیه شرکا رزمان دردعاوی اشخاص ثالث ب    ر مدت مرو  ـ219ماده   
 .پنج سال است)دادهرمسئول قرا آنها را وراث یاءکه قانون شرکا

بـت بـه ثبـت    اداره ثرشـرکت د زاوکناره گیری شـریک یـا اخـراج ا      زمان روزی است که انحالل شرکت یا      رمروءمبدا
 .شده باشد مجله رسمی اعالنردورسیده 

کـه طلبکـارحق     روزی شـروع مـی شـود      ززمان ا رمرو اعالن قابل مطالبه شده باشد    وثبت  زصورتی که طلب پس ا    رد
 .کرده مطالبه پیدا

زمـان طـوالنی تـری بـرای آن     ربموجب این قـانون مرو  زمان کوتاهتری بوده یارتابع مرو تبصره ـ دعوائی که سنخا 
 .مستثی استماده  مقررات اینزن شده امعی

بـصورت   را تجارتی خودربا اشتغال به اموو آتیه تشکیل شود رد داشته یا  وجود شرکت ایرانی که فعال   ر ه ـ220ماده   
مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننمایـد شـرکت تـضامنی           ونیاورده  راین قانون د  ردرمذکو شرکتهایزیکی ا 

این ردرشرکت تجارتی ایرانـی مـذکو  ره می گردد آن اجرا موردرد  شرکتهای تضامنیاحکام راجع بهومحسوب شده   
کلیـه   به ثبـت اسـت بایـد       کلف م 1310 ماه مصوب خرداد  طبق قانون ثبت شرکتها   رشرکت خارجی که ب   رهوقانون  
یـران  ارتحت چه نمـره د    رکه د  ایران تصریح نماید  رد چاپی خود  یاونشریات خطی   واعالنات  و صورت حسابها و اسناد

این مجازات عالوه برمجـازاتی اسـت       ،شد ریال خواهد ردوهزا دویست تا زمحکوم به جزای نقدی ا     رسیده واال  به ثبت 
 .شدهرعدم ثبت مقر قانون ثبت شرکتها برایرکه د

تصمیم مجمع عمـومی     که مطابق اساسنامه شرکت یا     اوراق استقراضی داشته باشد    شرکت سهام یا  ر اگ ـ221ماده   
تعلـق گرفتـه     اوراق منـافعی کـه بـه آنهـا         تادیه قیمت آن سهام یـا     زقبل ا وتادیه شود    باید ریق قرعه بط قیمت آنها 

 .نماید منافع تادیه شده را استرداد نمی تواند موقع تادیه اصل قیمترپرداخته شده باشد شرکت د
به وسیله تادیـه اقـساط       را که سرمایه اولیه خود    کند قید اساسنامه خود رد شرکت تجارتی می تواند   ر ه ـ222ماده   

اساسـنامه  رد تقلیل دهد  سرمایه آن را  زبه واسطه برداشت ا    یاوکرده   قبول شریک جدید زیاد    یاءطرف شرکا زبعدی ا 
 آن میزان می توان سرمایه اولیه حداقلی که تا

 .حداقل قراردادن ممنوع است سرمایه اولیه شرکت رارعشزارکمت.معین می شود صراحتا تقلیل داد را
 ) چهارمباب(

 برات ـ فته طلب ـ چک
 فصل اول ـ برات

 مبحث اول صورت برات
 -دارای شرایط ذیل باشد برات دهنده بایدرمه یاءامضار برات عالوه بـ223ماده  
 .روی ورقهرد)برات(کلمه  ـ قید1
 )سالوماه وروز( ـ تاریخ تحریر2
 .تادیه کند برات را  ـ اسم شخصی که باید3
 . ـ تعیین مبلغ برات4
 . ـ تاریخ تادیه وجه برات5 
 .یا محل دیگر.اینکه محل اقامت محال علیه باشدز ـ مکان تادیه وجه برات اعم ا6
 .پرداخته می شودوا وجه یاحواله کردر ـ اسم شخصی که برات د7
 .چهارم الخ است سوم یا دوم یا  ـ تصریح به اینکه نسخه اول یا8
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 .برات دهنده بحواله کرد خود یا باشدرشخص دیگ  برات ممکن است بحواله کردـ224ماده  
یکدفعه به تمـام حـروف نوشـته        زمبلغ بیش ا  راگ.تمام حروف نوشته می شود     مبلغ برات با  رو تاریخ تحری  ـ225ماده   

بین آنها اختالف   ونوشته شده   ودررقم ه وحروف   مبلغ با راست اگ رمناط اعتبا رمبلغ کمت  اختالف باشد  بین آنها وشده  
 .حروف معتبراست مبلغ با باشد

 223 مـاده    8ــ   7ــ   6ــ   5ــ   4ــ   3ـ  2فقرات  ردرشرایط اساسی مقر  زصورتی که برات متضمن یکی ا     ر د ـ226ماده   
 .بود مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد نباشد

 .شودرحساب شخص دیگری صادرو برات ممکن است به دستوـ227ماده  
 مبحث دوم

 درقبول ونکول
 .می شودریا مهءتاریخ نوشته شده امضا قید برات با ی برات درخود قبولـ228ماده  
 .شد تمام حروف نوشته خواهد تاریخ قبولی با ویت باشدرزصورتی که برات به وعده ارد

 .تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود قبولی بدون تاریخ نوشته شدر اگ
هرکند قبولی محسوب است مگراینکـه صـریحاعبارت         هرعبارتی که محال علیه دربرات نوشته امضاءیام       ـ229ماده   

 .مشعربرعدم قبول باشد
صورتی که محال   رد.اگرعبارت فقط مشعربرعدم قبول یک جزءازبرات باشدبقیه وجه برات قبول شده محسوب است            

 .برات قبول شده محسوب می شود نمایدرمه یاءامضا برات را هیچ عبارتیرعلیه بدون تحری
 .وعده تادیه نمایدرس ه برات ملزم است وجه آن را قبول کنندـ230ماده  
 . قبول کننده حق نکول نداردـ231ماده  
بـرای بقیـه     اینصورت دارنده بـرات بایـد     رد وجه برات باشد  ز ممکن است قبولی منحصربه یک قسمت ا       ـ322ماده   

 .اعتراض نماید
قبـول کننـده بـه       ولی معهذا   شود برات نکول شده محسوب می     قبولی مشروط به شرط نوشته شد     ر اگ ـ233ماده   

 .پرداخت وجه برات است شرطی که نوشته مسئول شرط درحدود
تصریح بـه مکـان تادیـه        تادیه شود  محل اقامت قبول کننده باید    زقبولی براتی که وجه آن درخارج ا      ر د ـ234ماده   

 .ضروری است
 .نکول شود  ارائه قبول یاتاریخزاعت ا س24ظرف رمنتهی د به محض ارائه یا  برات بایدـ235ماده  
موسـوم  رنامـه مزبو   تصدیق تنظیم می شود محقق گردد     نامه که رسما   بموجب تصدیق   نکول برات باید   ـ236ماده   

 .نکول)پروتست(است به اعتراض
ضامنی برای تادیه وجـه آن       برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید      و نویسهاراعتراض نکول ظه  ز پس ا  ـ237ماده   
 .تادیه نمایند فورا)اگرباشد(مخارج برات رجوعیووجه برات را به انضمام مخارج اعتراض نامه  یا ه بدهندوعدرسرد
دارنده براتـی    نپرداخته اعتراض عدم تادیه شود     قبول کرده ولی وجه آن را      برعلیه کسی که براتی را    ر اگ ـ238ماده   
کـه   نمایـد  قبول کننده تقاضـا   زا ست می تواند  پرداخت آن نرسیده ا    موعدزکه همان شخص قبول کرده ولی هنو      زنی

 .دیگری تضمین کندونح پرداخت آن رابه یا برای پرداخت وجه آن ضامن دهد
 مبحث سوم

 درقبولی شخص ثالث
یکـی   بنـام بـرات دهنـده یـا        شخص ثالثی مـی توانـد آنـرا        اعتراض بعمل آمد  و گاه براتی نکول شد   ر ه ـ239ماده   
 .برسدواءبه امضاوشده  اعتراض نامه قیدرثالث باید د خصقبولی ش قبول کند ظهرنویس هازا
مقابـل  رنکول آن دزبرات تادیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات ا         تازقبولی شخص ثالث نی   زا  بعد ـ240ماده   

 .بود محفوظ خواهد حاصل می شود ظهرنویسهاو برات دهنده
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 مبحث چهارم
 دروعده برات

بـه وعـده     یا،رویت برات زماه ا  چند یا یک یا  زرو چند به وعده یک یا    یا  به رویت باشد    برات ممکن است   ـ241ماده   
 .معینی موکول شده باشدزتاریخ برات ممکن است پرداخت به روزا ماه چند یک یا یازرو چند یک یا

 .پرداخته شود فورا باید  هرگاه برات بی وعده قبول شدـ242ماده  
 به وسیله تاریخ قبـولی یـا       رویت وعده دارد  زماه ا  چند یک یا  یازرو چند ه یک یا  پرداخت براتی ک    موعد ـ243ماده   

 .معین می شود تاریخ اعتراض نامه نکول
 .تعطیل تادیه شودزا بعدزرو باید تعطیل رسمی تصادف کرد پرداخت برات با موعدر اگـ244ماده  

 .شد رعایت خواهدزاوراق تجارتی نیرسای موردرتبصره ـ همین قاعده د
 
 
 
 

 مبحث پنجم
 ظهرنویسی

 . انتقال برات به وسیله ظهرنویسی بعمل می آیدـ245ماده  
اسـم کـسی کـه بـرات بـه          وظهرنویسی تاریخ   رممکن است د   ظهرنویس برسد ءبه امضا   ظهرنویسی باید  ـ246ماده   
 .گردد قید انتقال داده می شودوا
کـه   نمـوده باشـد    قیـد  وصـول را  رنویس وکالـت د   اینکه ظهر رانتقال برات است مگ   ز ظهرنویسی حاکی ا   ـ247ماده   
اقامـه دعـوی بـرای      و حق اعتـراض  ءنشده ولی دارنده برات حق وصول ولدی االقتضا        این صورت انتقال برات واقع    رد

 .برات تصریح شده باشدرمواردی که خالف این دردزوصول خواهد داشت ج
 .شناخته می شودرومز کند ظهرنویسی تاریخ مقدمی قیدر هرگاه ظهرنویس دـ248ماده  

 مبحث ششم
 مسئولیت

 .مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارندرد ظهرنویسهاوقبول کرده   برات دهنده کسی که برات راـ249ماده  
 به تمـام آنهـا     یارنف به چند  ایا منفرد آنها که بخواهد  زکدام ا ربه اعتراض می تواند  وصورت عدم تادیه    ردارنده برات د  

 .یدرجوع نما مجتمعا
 .دارد قبل خود ظهرنویسهای ماونسبت به برات دهنده  ظهرنویسهازیک اره همین حق را

اقامه کننـده   ،مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایرمسئولین برات نیـست         زارنف چند اقامه دعوی برعلیه یک یا    
 ه یا محال علیه یـا     ضامنی که ضمانت برات دهند     حیث تاریخ رعایت کند   زا ظهرنویسی را  دعوی ملزم نیست ترتیب   

 .ضمانت نموده استوازا که کسی مسئولیت تضامنی دارد کرده فقط با ظهرنویسی را
صـورت حـساب    واعتراضـنامه   وبـه تـسلیم بـرات        پرداخـت را   مسئولین تادیه برات می توانـد     زیک ا ر ه ـ250ماده   

 .بپردازد موکول کند باید مخارج قانونی کهومتفرعات 
 تمـام غرمـا  رد یا غرمازیک ارهرد دارنده برات می تواند مسئولین برات ورشکست شوندزارنف گاه چندر هـ251ماده   

وصـول   کـامال  را اینکه طلـب خـود     تا داخل شود )مخارج قانونی ومتفرعات  وبرات   وجه(برای وصول تمام طلب خود    
بـه    شـود  به صاحب چنین طلب پرداخته مـی       برای وجهی که   ورشکستگان نمی تواند  زتصفیه هیچیک ا  رنماید مدی 

دارائی تمام ورشکستگان به صـاحب      زصورتی که مجموع وجوهی که ا     ردرمگ رجوع نماید رتصفیه ورشکسته دیگ  رمدی
میـزان وجهـی     تـا  به ترتیب تاریخ تعهد    باید این صورت مازاد  رد باشدومیزان طلب ا  زبیش ا  طلب تخصیص می یابد   

 .حق رجوع دارند ورشکسته هاره سایکه ب دارائی ورشکستگان محسوب گرددءجز اند کدام پرداختهرکه ه
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که برای پرداخت یک دین مسئولیت تـضامنی داشـته   زنفری نی چندرمورد ورشکستگی هردماده  این تبصره ـ مفاد 
 .بود مرعی خواهد باشند

 
 مبحث هفتم
 درپرداخت

 . پرداخت برات بانوع پولی که درآن معین شده بعمل می آیدـ252ماده  
بـرات  رآن نوع کـه د    زارمنتقل کرده است پولی غی    وکسی که برات به ا     برات به برات دهنده یا    دارنده  ر اگ ـ253ماده   

 دارنده برات می توانـد  عدم تادیه اعتراض شود یاوقبول زامتناع ا نتیجه نکول یارآن برات دو بدهد تعیین شده است 
ولـی   معـین شـده مطالبـه کنـد    بـرات  رنـوع پـولی کـه د    کـه داده یـا   پـولی را  انتقال دهنده نـوع  دهنده برات یا  زا
 .مطالبه نیست برات معین شده قابلرنوع پولی که دزسایرمسئولین وجه برات جزا
 .وعده پرداخته شودرآخزرو برات به وعده باید ـ254ماده  
اسـت  رتـاریخ صدو  زبرواتی که به وعـده ا     ربرات د رصدوزورورویت است   زبرواتی که به وعده ا    ررویت د ز رو ـ255ماده   

 .شد هدحساب نخوا
مقابل اشخاصی که نـسبت بـه وجـه بـرات حقـی             رتادیه نموده د   موعدزقبل ا   شخصی که وجه برات را     ـ256ماده   

 .دارنده مسئول است
 قبـل خـود   به ظهرنویس هـای مـا   دارنده برات به کسی که قبول نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد       ر اگ ـ257ماده   
 .داشت حق رجوع نخواهد درضایت نداده انرمزبو برات دهنده که به مهلتو
 آنکه وجه برات قانونـا    رمگ بری الذمه محسوب می شود     می پردازد  وعده وجه برات را   رسر شخصی که د   ـ258ماده   
 .توقیف شده باشدوا نزدرد
صـورتی کـه   رد بـه عمـل آیـد   ،رابع الخ ثالث یا  پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ـ259ماده   
 .ساقط استراعتبازارپرداخت وجه بموجب این نسخه نسخ دیگزکه پس ا باشد شده دروی آن نسخه قیرد
مقابل شخصی که   رروی آن قبولی نوشته نشده د     رکه د  حسب نسخه بپردازد  رب  شخصی که وجه برات را     ـ260ماده   

 .پرداخت وجه آن است مسئول دارد نسخه قبولی شده را
حـسب  رب وصـول وجـه آن را       نشده است صاحب آن می توانـد       قبولزصورت گم شدن براتی که هنو     ر د ـ261ماده   

 .کند تقاضا رابع الخ ثالث یا نسخه ثانی یا
روی نـسخه هـای     زروی آن نوشته شـده تقاضـای پرداخـت ا         رکه قبولی د   نسخه باشد  نسخه مفقود ر اگ ـ262ماده   

 .دادن ضامن بعمل می آیدزا محکمه پسرفقط بموجب امردیگ
 نسخه ثـانی یـا     این که قبولی نوشته شده یا نشده باشدمی تواند        زگم کرده اعم ا    ات را شخصی که بر  ر اگ ـ263ماده   

دادن ضامن تادیه وجه آن را       با است می تواند  واثبات اینکه برات متعلق به ا     زپس ا  تحصیل نماید  رابع الخ را   ثالث یا 
 .محکمه مطالبه کندربموجب ام

 تادیه وجه برات امتنـاع شـود      زعمل آمده است ا    ب 263و262و261د  مورد موا رتقاضائی که د   وجود بار اگ ـ264ماده   
 .به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد را تمام حقوق خود می تواند صاحب برات مفقود

تـاریخ وعـده بـرات تنظـیم شـده          زسـاعت ا  رچهاودرظـرف بیـست      فوق باید ماده   ردر اعتراضنامه مذکو  ـ265ماده   
 ابالغ گردد ظهرنویسهاوی ابالغ اعتراضنامه معین شده است به برات دهنده قانون برا اینرترتیبی که دو مواعدردو
بوده است رجـوع    وبه ظهرنویسی که بالفاصله قبل ازا      برای تحصیل نسخه ثانی باید      صاحب برات مفقود   ـ266ماده   

 .نماید
همچنین وئی کنـد  راهنماوداده   قبل خود  مراجعه به ظهرنویس ما   رملزم است به صاحب برات اختیا     رظهرنویس مزبو 

عهـده  رمخارج این اقدامات ب   ،به برات دهنده برسد    تا بدهد قبل خود  به ظهرنویس ما   وجوهراختیا ظهرنویسی باید ره
 .بود خواهد برات مفقود
 وارد صـاحب بـرات مفقـود     رخساراتی است کـه ب    ودادن اختیارمسئول تادیه وجه برات      زصورت امتناع ا  رظهرنویس د 
 .شده است
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مـدتی بـرای ضـمانت خـودمعین نکـرده          )263و262رجـوع بـه مـواد       (رتی که ضامن برات مفقود    صور د ـ267ماده   
این زاردیگـ  اقامه دعـوی نـشده باشـد       مطالبه یا  درظرف این سه سال رسما     گاهرهوباشدمدت ضمان سه سال است      

 .بود محکمه مسموع نخواهدردوعلیه ارحیث دعوی ب
دارنـده  و بری می شـوند  ظهرنویسهاوـ دهنده  ه همان اندازه براتب وجه برات پرداخته شودز اگرمبلغی ا  ـ268ماده   

 .برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند
 .بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند  محاکم نمی تواندـ269ماده  
 
 

 مبحث هشتم
 تادیه وجه برات به واسطه شخص ثالث

کارسازی  وجه برات اعتراض شده را     ظهرنویسهازیکی ا  طرف برات دهنده یا   زا ندشخص ثالثی می توا   ر ه ـ270ماده   
 .شود ذیل آن قیدرد اعتراضنامه یارد پرداخت وجه بایدودخالت شخص ثالث  نماید

 .پرداخته دارای تمام حقوق وظایف دارنده برات استا  شخص ثالثی که وجه برات رـ271ماده  
بـری الذمـه مـی       پرداخـت تمـام ظهرنویـسها      طـرف بـرات دهنـد     زالـث ا  شـخص ث   وجـه بـرات را    ر اگ ــ 272ماده   

 .بری الذمه اندوازا ظهرنویسهای بعد بعمل آید ظهرنویسهازطرف یکی ازپرداخت وجه اراگوشوند
آن  پیـشنهاد  شـوند رمسئولین برات برای پرداخت وجـه حاض      زجانب یکی ا  زیک ا ره شخص متفقا ودر اگ ـ273ماده   

محال علیه پـس     خودراگ مسئولین رابری الذمه می کند    زعده زیادتری ا  وطرف ا زا  وجه کسی پذیرفته است که تادیه    
 .دارد شخص ثالثی ترجیحرهرب اعتراض برای تادیه وجه حاضرشودزا

 مبحث نهم
 حقوق ووظایف دارنده برات

اینکـه بـرات    زاعـم ا   رویت تادیـه شـود    زبه وعده ا   ایران به رویت یا   رد  نسبت به برواتی که وجه آن باید       ـ274 ماده  
تـاریخ بـرات    زظرف یکسال ا  رد قبولی آن را   درخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا       یا باشد ایران صادرشده رد

به محال علیه رسـانیده اسـت        همچنین به برات دهنده که وجه برات را       و ظهرنویسها واالحق رجوع به   مطالبه نماید 
 .داشت نخواهد

 خارجـه بـرای تقاضـای قبـولی مـدت بیـشتری یـا       رد یا شده باشدرایران صادر داینکهزبرات اعم ا ردر اگ ـ275ماده   
حـق رجـوع بـه       واال نمایـد  تقاضـا  همـان مـدت قبـولی بـرات را        ربـرات بایـد د     حق دارنده  شده باشد رکمتری مقر 
 .داشت نخواهد به محال علیه رسانیده است برات دهنده که وجه برات راو ظهرنویسها

تقاضـای  رمـدت مزبو  رد رای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنـده بـرات بایـد            ظهرنویسی ب ر اگ ـ276ماده   
 .مقررات مربوطه به بروات استفاده کندزا ظهرنویس نمی تواند مقابل آنرد واال قبولی نماید

ه ممالک خارجـه تادیـ    رد بایدروشهرهای ایران صاد  زیکی ا ربه وعده که د    گاه دارنده برات به رویت یا     ر ه ـ277ماده   
مطابق مقررات همان مـواد حـق        مطالبه نکرده باشد   پرداخت وجه را   قبولی نوشتن یا  .فوق موادردرمواعدمقررد شود

 .شد ساقط خواهدوا
دیگـری   قـرارداد  ظهرنویـسها وبـرات ـ دهنـده    وکـه بـین دارنـده بـرات      بود مقررات فوق مانع نخواهد-278ماده  

 .مقررگردد
 .مطالبه کند ده وجه برات راوعزرو  دارنده برات بایدـ279ماده  
تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتـراض عـدم تادیـه         زازظرف ده رو  رد تادیه وجه برات باید   ز امتناع ا  ـ280ماده   

 .گردد معلوم نامیده می شود
 .آمد آن بعمل خواهد بعدزاعتراض رو دهم تعطیل باشدزرور اگـ281ماده  
اعتراض عدم تادیـه مـستغنی      زا نه اعتراض نکولی دارنده برات را     وکستگی ا نه ورش و نه فوت محال علیه      ـ822ماده   

 .کرد نخواند
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 .حق اعتراض برای دارنده برات باقی است وعده ورشکست شودزصورتی که قبول کننده برات قبل ار دـ283 ماده 
 یخ اعتراض عدم تادیه را    تارزازظرف ده رو  رد  دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است باید           ـ284ماده   

 .نموده اطالع دهدرواگذاوبه ا قبضه به کسی که برات راورسمی یا مراسله سفارشی د نامهربه وسیله اظها
بـه همـان وسـیله بـه         تاریخ دریافت اطالع نامه فوق آن را      زازظرف ده رو  رد بایدزنی ظهرنویسهازا  هریک ـ285ماده   

 .دهد اطالع ظهرنویس سابق خود
 حقـی کـه   زا بعلت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهـد      و ایران تادیه شود  ردارنده براتی که بایستی د    ر اگ ـ286ماده   

اصـالحی  .(تـاریخ اعتـراض اقامـه دعـوی نمایـد     زیکـسال ا   ظـرف رد بایـد  داشته استفاده کند  رمقروا رای ب 249ماده  
58/10/26.( 

شـش  ربـرای ه  پرداخته شود آنجارد ت بایدکه وجه برا محلی باشدزگاه محل اقامت مدعی علیه خارج ارتبصره ـ ه 
 .شد اضافه خواهدزفرسخ یک رو

ظهرنویـسهای مقـیم     یـا وعلیه برات دهنـده     راقامه دعوی ب   درخارجه تادیه شود   برواتی که باید   موردر د ـ287ماده   
 سالوظرف درایران د

 )58/10/26.(بعمل آید تاریخ اعتراض بایدزا
مواعدی کـه بـه      باید داده شده استفاده نماید   وه ا  ب 249ماده   رحقی که د  زا بخواهد ظهرنویسهازیک ا ره-288ماده   

 استرمقر 287و 286موجب مواد 
بـدون اینکـه     وجـه بـرات را    راگوفردای ابالغ احضاریه محکمه محـسوب اسـت         زا موعدونسبت به ا  واقامه دعوی کند  

 .شد دتادیه محسوب خواهزفردای روزا تادیه نماید باشد اقامه دعوی شدهوعلیه ارب
یـک  رهمچنـین دعـوی ه    و ظهرنویـسها رمواد فـوق دعـوی دارنـده بـرات ب         رمقرره د  مواعدءانقضاز پس ا  ـ289ماده   
 .شد محکمه پذیرفته نخواهدرد خود سابق برید ظهرنویسهازا
 علیه برات دهنـده نیزپذیرفتـه نمـی شـود         رظهرنویسهای برات ب  وفوق دعوی دارنده     مواعدءانقضاز پس ا  ـ290ماده   

اینصورت دارنـده بـرات     ردوبه محال علیه رسانیده      وعده وجه برات را   ردرس ثابت نماید  اینکه برات دهنده  رمشروط ب 
 .داشت فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد

اسـت بـرات   ربرای اقامه دعـوی مقر  ابالغ اعتراض ـ نامه یا وانقضای موعدی که برای اعتراض زپس ار اگـ291ماده  
که برای تادیه برات به محال علیه رسـانیده          وجهی را رعنوان دیگ  به طریق محاسبه یا    هاظهرنویسزا یکره دهنده یا 

علیه دریافت کننده وجـه اقامـه       رداشت که ب   قبل حق خواهد  ماده   ومقررات د  دارنده برات برخالف   دارد مسترد بود
 .دعوی نماید

راتی که به علت عـدم تادیـه اعتـراض          اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده ب         ز پس ا  ـ292ماده   
 .اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف نمایدزشده است معادل وجه برات ا

 
 مبحث دهم

 )پروتست(دراعتراض
 :ذیل بعمل می آید مواردر اعتراض دـ293ماده  
 .نکول موردر ـ د1
 .نکول قبول یازامتناع ا موردر ـ د2
 .عدم تادیه موردر ـ د3

به محل اقامت اشخاص ذیـل      ءاجرارمحکمه بدایت به توسط مامو    ربموجب ام ویک نسخه تنظیم    رد بایداعتراض نامه   
 :ابالغ شود

 . ـ محال علیه1
 .معین شده اندءعنداالقتضا برات برای تادیه وجدر ـ اشخاصی که د2
 .قبول کرده است  ـ شخص ثالثی که برات را3



 
 قانون تجارت

 

 53

رئـیس   با رعایت ترتیب بعهده امـین صـلح یـا   ووظایف ا باشدمحکمه بدایت ن  محلی که اعتراض بعمل می آید     ردراگ
 .بود خواهد حاکم محل یا ثبت اسناد

 :باشد دارا مراتب ذیل را  اعتراضنامه بایدـ294 ماده 
 .غیرهوقبولی وظهرنویسی زکلیه محتویات آن اعم ا کامل برات با  ـ سواد1
 .به تادیه وجه براتر ـ ام2 

همچنـین علـل    وقبـول   زا تادیه یـا  زعلل امتناع ا  و بدهد وجه برات را    شخصی که باید   غیاب یارحضو بایدءاجرار مامو
 .کندءامضاو ذیل اعتراضنامه قیدرد راءامضازا امتناع یاءعدم امکان امضا

مـواد  رمـواد مندرجـه د    ردرمگ اعتراضنامه شـود  رطرف دارنده برات جای گی    زا  هیچ نوشته ای نمی تواند     ـ295ماده   
 .شدن برات مفقود  بهاجع ر263ـ 262ـ 261

 .دهد ب293ماده  ردربه محل اقامت اشخاص مذکو صحیح اعتراضنامه را سواد بایدءاجرار ماموـ296ماده  
بـه  زبـه رو  زرو اعتراضنامه را  مفاد انجام می دهند باید    مقاماتی که وظیفه محکمه را    ردفت محکمه یا ر دفت ـ297ماده   

امضاءشده اسـت   ونمره  وقائم مقام ا   آن به توسط رئیس محکمه یا     مخصوصی که صفحات    ردفترد نمرهوترتیب تاریخ   
 محکمه بایـد  ردفت شده باشد  روی برات قید  رظهرنویس اولی د   یا صورتی که محل اقامت برات دهنده     رد ثبت نمایند 

 .سازدرتادیه مستحضزعلل امتناع ازسفارشی ا توسط کاغذ را آنها
 مبحث یازدهم
 برات رجوعی

مخـارج  واعتـراض بـرای دریافـت وجـه آن          ز براتی است کـه دارنـده بـرات اصـلی پـس ا              برات رجوعی  ـ298ماده   
 .می کندرصاد ظهرنویسهازیکی ا بعهده برات دهنده یا تفاوت نرخواعتراضنامه رصدو

نرخ مکان  وتفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی         شودربرات رجوعی بعهده برات دهنده اصلی صاد      ر اگ ـ299ماده   
عهـده تفـاوت   زا مـشارالیه بایـد   شودرصاد ظهرنویسهازبرات رجوعی به عهده یکی ا    راگو بود خواهدوا آن بعهده رصدو

شـده  رصاد آنجـا رنرخ مکانی که برات رجـوعی د وتسلیم کرده است  یا معامله آن جارد نرخ مکانی که برات اصلی را   
 .است برآید

 مراتب ذیل قیـد   رصورتحساب مزبو رد،دضمیمه شو )حساب بازگشت (صورت حسابی  به برات رجوعی باید   -300ماده   
 -می گردد

 .شده استرصادو ـ اسم شخصی که برات رجوعی بعهده ا1 
 . ـ مبلغ اصلی برات اعتراض شده2
 .غیرهومخارج پست رووجه تمبودالل وقبیل حق العمل صراف زمخارج معموله ارسایو ـ مخارج اعتراضنامه 3
 )299(ماده  ردر ـ مبلغ تفاوت نرخهای مذکو4
بعالوه الزم اسـت بـرات اعتـراض         تصدیق شود رتاجرنفوتوسط د  قبل باید ماده   ردر صورت حساب مذکو   ـ301ماده   

 .به صورت حساب مزبورضمیمه گردد اعتراض نامهزمصدقی ا سوادوشده 
 ایـد  ب 013و 300موادردرمراتـب مـذکو   رعالوه ب  شودرصاد ظهرنویسهاز هرگاه برات رجوعی بعهده یکی ا      ـ302ماده   

 .ضمیمه شود معین نماید مکان صدورآن راو نامه که تفاوت بین نرخ مکان تادیه برات اصلی تصدیق
بـرات رجـوعی بعهـده یکـی        راگو نمی توان ترتیب داد     نسبت به یک برات صورتحساب بازگشت متعدد       ـ303ماده   
ه برات دهنده اولـی     ب تا پرداخته می شود   بازگشت متوالیابه توسط ظهرنویسها    حساب شده باشد رصاد ظهرنویسهازا

 .برسد
برات دهنده اولی فقط عهده     و ظهرنویسهازیک ا رساخت ه  واردریکنفرب نمی توان تماما   تحمیالت براتهای رجوعی را   

 .یک خرج استردا
خـسارت  واعتراض  زورزتادیه مبلغ اصلی برات که بواسطه عدم تادیه اعتراض شده است ا           ر خسارت تاخی  ـ304ماده   

 .اقمه دعوی محسوب می شودزروزمخارج برات رجوعی فقط اوراض تادیه مخارج اعترتاخی
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 مبحث دوازدهم
 قوانین خارجی

 .خارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدوراستربرواتی که د موردر دـ305ماده  
آمـده تـابع      بوجود که درخارجه زنی)غیرهوظهرنویسی ضمانت قبولی    زتعهدات ناشی ا  (تعهدات براتی رسایزقسمت ا ره

شرایط اساسی برات مطابق قـانون ایـران        رکرده است معذالک اگ    پیدا وجود آن جا رتعهد د  قوانین مملکتی است که   
حـق اسـتنادبه ایـن       ایران تعهداتی کرده اند   رکسانی که د   باشد تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح      یاو موجود
 .قوانین خارجی نیست با مطابق آنها تعهدرتی مقدم بکه شرایط اساسی برات یا تعهدات برا ندارند

بعمـل   آن درخارجـه بایـد    زاستفاده ا وبرات  زاقدامی که برای حفط حقوق ناشیه ا      رکلی ه ربطوو اعتراض   ـ306ماده   
 .بشود آنجارد بود که آن اقدام باید خواهد تابع قوانین مملکتی آید

 فصل دوم
 درفته طلب

عندالمطالبـه   معین یا  موعدرمی کند مبلغی د    ه بموجب آن امضاءکننده تعهد     فته طلب سندی است ک     ـ307ماده   
 .حواله کرد آن شخص کارسازی نماید به یاوشخص معین  وجه حامل یارد
 -متضمن مراتب ذیل باشدودارای تاریخ  بایدرمه یاءامضار فته طلب عالوه بـ308ماده  
 .تمام حروف با تادیه شود  ـ مبلغی که باید1
 .نده وجه ـ گیر2
 . ـ تاریخ پرداخت3
فتـه طلـب    مـورد رد)مبحث چهارم الی آخرفـصل اول ایـن بـاب   زا( تمام مقررات راجع به بروات تجارتی   ـ309ماده   
 .الزم الرعایه استزنی

 فصل سوم
 چک

 بعـضا  یـا  کـال  محـال علیـه دارد     نزدرکه د   چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی را          ـ310ماده   
 .به دیگری واگذارمی نماید یا مسترد

پرداخت وجه نبایدوعـده داشـته      ،کننده برسد ربه امضای صاد  وشده   قیدرتاریخ صدو ومحل    درچک باید  ـ311ماده   
 .باشد

باشـد ممکـن اسـت بـه صـرف           بـه حوالـه کـرد      شـخص معـین یـا      وجه حامل یا  ر چک ممکن است د    ـ312ماده   
 .به دیگری منتقل شودرظهردءامضا

 .به محض ارائه کارسازی شود چک باید وجه ـ313ماده  
عمل تجارتی محسوب نیـست لـیکن مقـررات ایـن      ذاتا باشدرمحلی به محل دیگزاینکه اوچک ولر صدوـ314ماده   

شدن راجع به بـروات شـامل چـک          مفقودوضمان  واقامه دعوی   واعتراض  و ظهرنویسهاو ضمانت صادرکننده زقانون ا 
 .خواهد بودزنی
تـاریخ  زازظرف پانزده رورد تادیه گردد دارنده چک باید شده است بایدران مکانی که صاد  همرد چکر اگ ـ315ماده   

تـاریخ  زازپـنج رو  ودرظرف چهـل     باید شده باشد رایران صاد ریکنقطه به نقطه دیگ   زاراگوکند مطالبه وجه آن را  رصدو
 .چک مطالبه شودرصدو

برعلیـه  ودیگـری دعـوی ا      مطالبـه نکنـد    پرداخـت وجـه آن را     مـاده    ایـن رمذکوره د  ظرف مواعد ردارنده چک د  راگ
دعـوی دارنـده     بـین بـرود   زچک به سببی که مربوط به محال علیه اسـت ا           وجهراگو بود ظهرنویس مسموع نخواهد  

 .محکمه مسموع نیستردزکننده نیرعلیه صادرچک ب
 حامـل   وجـه راگرچـه چـک د     نمایـد رمه یاءامضا آن را رظه باید دریافت می کند    کسی که وجه چک را     ـ316ماده   

 .باشد
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 مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشـده اسـت درمـورد چکهـائی کـه ازخارجـه صادرشـده                      ـ317ماده   
 وبایددرایران پرداخته

 شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ               
 .صدوراست

 فصل چهارم
 درمرورزمان

انقـضای  زتجارتی صادرشـده پـس ا     ربرای امو  یارطرف تجا زچک که ا  و دعاوی راجعه به برات وفته طلب        ـ318ه   ماد
ظـرف ایـن    راینکـه د  رمگ بود محاکم مسموع نخواهد  ریا آخرین تعقیب قضائی د    واعتراضنامه  رصدو تاریخزپنج سال ا  
 .محسوب استرخ اقراتاریززمان ارمروءصورت مبدا اینرکه د بدین واقع شده باشدراقرا مدت رسما

 .مهلت اعتراض شروع می شودءتاریخ انقضاززمان ارصورت عدم اعتراض مدت مرورد
 25تـاریخ اجـرای قـانون تجـارت مـصوب      زچک وفتـه طلبهـائی کـه قبـل ا    وبروات  موردردماده  این تبصره ـ مفاد 

زمـان تـابع    رحیـث مرو  زا ایـن اسـناد   ونبـوده   ءشده است قابل اجرا   ر صاد 1304 خرداد 12و فروردین 12و1303ودل
 .زمان راجع به اموال منقوله استرمقررات مربوطه مرو

دارنده برات   زمان پنح سال مطالبه کرد    رچک رانتوان به واسطه حصول مرو       اگروجه برات یافته طلب یا     ـ319ماده   
ه بالجهـت   اسـتفاد وارکـسی کـه بـه ضر      زا زمان اموال منقوله وجه آن را     رحصول مرو  ا ت تواند می چک یافته طلب یا  

 .کرده است مطالبه نماید
 این قـانون را ردرچک یکی ازشرایط اساسی مقر جاری است که برات یافته طلب یازموردی نیرتبصره ـ حکم فوق د 

 .باشد فاقد
 باب پنجم

 اسناددروجه حامل
 صـورت ثبـوت  ردرمگ برای مطالبه وجه آن محق محسوب می شود     ودروجه حامل مالک     سندر دارنده ه  ـ320ماده   

 تادیه وجه به حامل مـدیون را       منع کند  را پلیس تادیه وجه آن سند     قضائی یا رصالحیتدا مقاماترخالف معذلک اگ  
 .کرد بری نخواهد باشدوا متعلق به نسبت به شخص ثالثی که ممکنست سند

وجـه حامـل مکلـف بـه تادیـه نیـست            رد شـده مـدیون سـند     رصاد موردی که حکم بطالن سند    ردز ج ـ321ماده   
 .سند قابل اخذمردرمگ

وجـه حامـل کـه دارای ورقـه هـای کـوپن یـا دارای ضـمیمه ای بـرای                    رد صورت گـم شـدن سـند      ر د ـ322ماده   
 به دارنـده آن حـق میدهـد       سند وجه حامل که خود   رد گم شدن سند   صورترهمچنین د و تجدیداوراق کوپن باشد  

 .شد عمل خواهد ت ذیلحکم بطالن مطابق مقرراردریافت کند برای اصدا مرتبا منفعتی را ربح یا
گـم شـده اسـت       فعـال وبـوده   وتـصرف ا  رد سـند  محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید     رد  مدعی باید  ـ323ماده   

 .کافیست سند خودزابرا گم کرده باشد را خود مربوط به سند ضمیمه اگرمدعی فقط اوراق کوپن یا
بوسیله اعالن درجرایدبه دارنده     اعتماد دانست باید  احوال قابل   واوضاع  رب بنا محکمه ادعای مدعی را   ر اگ ـ324ماده   

 خواهدرحکم بطالن آن صـاد     ننمودزابرا را سه سال سند   اولین اعالن تا  رتاریخ انتشا زگاه ا ره،کندراخطا مجهول سند 
 .سه سال تعیین کندزا مدتی بیشءلدی االقتضا محکمه می تواند شد

پس رمگـ  بـه کـسی نپـردازد      که وجه سند را    ون قدغن کند  به مدی   به تقاضای مدعی محکمه می تواند      ـ325ماده   
 .تصویب نماید تامینی که محکمه ازگرفتن ضامن یا

بـه ترتیـب     ضـمن جریـان دعـوی الزم التادیـه مـی شـود            رگم شدن اوراق کوپن هـائی کـه د         موردر د ـ326ماده   
 .شد عمل خواهد 333و 332مواد ردرمقر

بعـالوه عـالن     محکمـه مـی توانـد     .شودرمجله رسمی منتـش   ر دفعه د  سه اید ب 324ماده   ردرمذکور اخطا ـ327ماده   
 .داردرمقرزنی راردیگ جرایدرد
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که  کرد خواهدراخطاومحکمه به مدعی مهلت متناسبی داده        شودزابرا مفقود اعالن فوق سند  زپس ا ر اگ ـ328ماده   
به ابرازکننده آن مـسترد   ندسومحکوم شده   نکندراظها را دالئل خود ورا تعقیب    خود انقضای مهلت دعوی   هرگاه تا 
 .گردید خواهد

 محکمـه حکـم بطـالن آن را        نگـردد زابرا اعالن سـند  رومقـر  324مـاده    ظرف مدتی کـه مطـابق     ردر اگ ـ329ماده   
 .نمود صادرخواهد

بـه اطـالع    وسیله دیگری که محکمه مقتضی بدانـد رهوه وسیله درج درمجله رسمی      فورب  ابطال سند  ـ330ماده   
 .رسید عموم خواهد

اوراق کوپن تـازه    ءیالدی االقتضا  سند جدید وبخرج ا  کند تقاضا صدورحکم ابطال مدعی حق دارد    ز پس ا  ـ331ماده   
 .مدعی حق تقاضای تادیه خواهدداشت باشد سندحال شدهراگ بدهندوبه ا

 -نباشدبه ترتیب ذیل رفتارخواهدشد322ماده ر هرگاه سندگم شده ازاسنادمذکوردـ332ماده  
مـدیون وجـه     حکم مـی دهـد     قابل اعتماد دید   را گم کردن سند  وی که ادعای مدعی سبق تصرف       صورترمحکمه د 

 .به صندوق عدلیه بسپارد،صورت موجل بودنراجل دءانقضازا پسوصورتی که حال باشدرد فورا را سند
 شدزابرا آن مدت قابل مطالبه نیست سند     زپس ا  مفقود انقضای مدت مرورزمانی که وجه سند     زقبل ا ر اگ ـ333ماده   

 .صندوق عدلیه امانت گذاشته شده به مدعی داده می شودروجهی که د واالرفتا ر328ماده  مطابق
 . مقررات این باب شامل اسکناس نیستـ334ماده  

 باب ششم
 داللی

 فصل اول ـ کلیات
عـامالتی  م مقابل اجرت واسطه انجام معامالتی شده یا برای کسی که میخواهـد           ر دالل کسی است که د     ـ335ماده   

 .قرارداد داللی تابع مقررات راجع به وکالت است اصوال.میکند معامله پیدا طرف نماید
 .تجارت کندزنی شخصاورشته های مختلف داللی نموده رد  دالل می تواندـ336ماده  
جزئیـات راجعـه بـه معـامالت مطلـع          زا روی صـداقت طـرفین معاملـه را       واونهایت صحت   رد  دالل باید  ـ337ماده   

 تقـصیرات خـود  وطرفین مسئول تقلب زیک ارمقابل هردالل د طرفین بکندزیکی ا فقط برای اینکه داللی را وزدولسا
 .می باشد

 را آنکـه تعهـدات آنهـا      یـا و تادیه دین نمایـد    عوض یکی ازطرفین معامله قبض وجه یا        دالل نمی تواند   ـ338ماده   
 .اشداینکه اجازه نامه مخصوصی داشته برمگ گذاردءبموقع اجرا

کـه   اینکه ثابـت نمایـد    رداده شده مگ  واسنادی است که درضمن معامالت به ا      و دالل مسئول تمام اشیاء    ـ339ماده   
 .نبوده استومربوط به شحص ارمزبو اسناد یاءاشیا تلف شدن ضایع یا

 ه نگـاه بـدارد    موقع ختم معامل   تا نمونه مال التجاره را    دالل باید  روی نمونه باشد  زموردی که فروش ا   ر د ـ340ماده   
 .معاف دارند این قیدزرا اوا اینکه طرفین معاملهرمگ

ایـن  رولـی د   رشته یا رشته های مختلف داللی کنـد        یکرآمرد برای چند  زمان واحد رد  دالل می تواند   ـ341ماده   
 .مطلع نماید شود رای آنهاردیگری که ممکن است موجب تغییراموواین ترتیب زا آمرین را صورت باید

 ردواسنادی راجع به آن معامله بین طرفین بـه توسـط ا           ونوشتجات  و هرگاه معامله به توسط دالل واقع        ـ234ماده   
دالل ضـامن صـحت      کـرده انـد    معاملـه را  وکه به توسـط ا     دشراجع به اشخاصی با    امضاها صورتی که رد بدل شود و
 .مزبوراست اسنادوامضاهای نوشتجات راعتباو
مـی  وضامن اجرای معامالتی کـه بـه توسـط ا   و داللی می کند صی که برای آنها دالل ضامن اعتباراشخا   ـ343ماده   

 .نیست شود
اینکـه ثابـت    رمعامله بوده مسئول نیـست مگ      جنس مال التجاره ای که مورد       دالل درخصوص ارزش یا    ـ344ماده   

 .بودهوجانب ازارتقصی شود
 .دالل ضامن معامله است  دالل معامله نمودشخص تعهدربه اعتبا یکی ازآنها  هرگاه طرفین معامله یاـ345ماده  
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اطـالع   نمی داند  به طرفی که این نکته را      باید سهیم باشد  نفس معامله منتفع یا   رصورتی که دالل د   ر د ـ346ماده   
 .شد ریال جزای نقدی محکوم خواهدرسه هزا تا بعالوه به پانصدووارده بوده  مسئول خسارات االو دهد

 .بود خواهد متضامنا مسئول اجرای تعهد آمرخود با معامله سهیم باشدرالل دصورتی که در دـ347ماده  
 فصل دوم

 اجرت دالل ومخارج
تمام شـده   ووساطت ا  صورتی که معامله به راهنمائی یا     رمگرد مطالبه کند  حق داللی را    دالل نمی تواند   ـ348ماده   

 .باشد
معاملـه اقـدام    رماموریـت داده بنفـع طـرف دیگ       وانسبت به کسی که بـه        خالف وظیفه خود  ردالل ب ر اگ ـ349ماده   

مـستحق اجـرت     قبـول کنـد    وعـده وجهـی را     یاووجهی دریافت   رمحل ازطرف مزبو   برخالف عرف تجارتی   یاونماید
 .شد امانت خواهدرخیانت د برایربعالوه محکوم به مجازات مقر.بود مخارجی که کرده نخواهدو
 .بود حصول شرط مستحق اجرت خواهدزدالل پس ا قی باشد هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیـ350ماده  
 بـود  مخـارج خواهـد   دالل مستحق اخـذ  داده شود وبه ا  مخارجی که دالل می کند     شرط شده باشد  ر اگ ـ351ماده   
 .نگیردرآنکه معامله سوول

 .جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دالل کرده حکم کندزموردی نیرهمین ترتیب د
حـق مطالبـه    خیـارات قـانونی فـسخ بـشود    زبه واسطه یکی ا صورتی که معامله به رضایت طرفین با      ر د ـ352ماده   

 .به دالل نباشد اینکه فسخ معامله مستندرمشروط ب دالل سلب نمیشودزداللی ا
 . داللی معامالتت ممنوعه اجرت نداردـ353ماده  
آئین نامه دالالن معامالت ملکی مصوب سال       و1317صوب سال  قانون دالالن م   13ماده   توجه به   با ـ355و354مواد 

 نسخ گردید،اصالحیه های بعدی با 1319
 فصل سوم ـ دفتر

آن ثبـت  رانجام گرفتـه بـه ترتیـب ذیـل د        وکه به داللی ا    کلیه معامالتی را  ودفتری داشته    دالل باید ر ه ـ356ماده   
 -نماید

  ـ اسم متعاملین1
 . ـ مالی که موضوع معامله است2
 . ـ نوع معامله3
 .به وعده است تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا  ـ شرایط معامله با4 
 مال التجاره یـا  است یا به وعده است وجه نقد تشخیص اینکه فوری است یاو پرداخته شود  ـ عوض مالی که باید 5

 .به وعده به رویت است یا صورتی که برات باشدربرات د
تجـارتی  رداللی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتردفت.رفین معامله مطابق مقررات نظام نامه وزارت عدلیهطء ـ امضا 6

 .است
 
 

 باب هفتم
 )کمیسیون(حق العمل کاری

مقابـل حـق   ردومعـامالتی کـرده   )آمر(ولی به حساب دیگری  حق العمل کارکسی است که به اسم خودـ357ماده   
 .العملی دریافت می دارد

رعایـت  زحق العمل کاری نیرشده مقررات راجعه به وکالت دءمواردی که بموجب مواد ذیل استثنا  ردز ج ـ583ماده   
 .شد خواهد

صورت انجام ماموریت این    رد مخصوصاوداشته  رمستحض جریان اقدامات خود  زا رارآم بایدر حق العمل کا   ـ359ماده   
 .اطالع دهدوا به فوریت به نکته را
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داده ردسـتو راینکـه آم  رمکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معاملـه اسـت نیـست مگ             ر حق العمل کا   ـ360ماده   
 .باشد

حق العمل   ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد     رحق العمل کا   مال التجاره ای که برای فروش نزد      ر اگ ـ361ماده   
به وسـائل   )آواری(تعیین میزان خسارت بحری   ونقل  وعلیه متصدی حمل    رحق رجوع ب   برای محفوظ داشتن   بایدرکا

مسئول خسارات   االو اقدامات خود مستحضرکند  زا رارآموآورده   محافظت مال التجاره اقدامات الزمه بعمل     ومقتضیه  
 .بود این غفلت خواهدزناشیه ا

بیم فسادسریع مال التجاره ای رودکه نزدحق العمل کاربرای فروش ارسال شده حق العمـل کـارمی           ر اگ ـ362ماده   
ایجاب کندمکلف است مال التجاره را با اطالع مـدعی العمـوم محلـی کـه مـال              رورتی که منافع آم   تواند وحتی درص  

 .به فروش برساندوالتجاره درآنجا است یا نماینده ا
مـسئول   معین کـرده بفـروش رسـاند      رحداقل قیمتی که آمـ    زاربه کمت  مال التجاره را  رحق العمل کا  ر اگ ـ363ماده   

 .نبوده استرموقع مقدوردرتحصیل اجازه آموکرده زبیشتری احترارضرزنماید ا اینکه ثابترمگ بود تفاوت خواهد
ناشی شده  رآمرعدم رعایت دستو  زکه ا زعهده کلیه خساراتی نی   زا باید کرده باشد رتقصیرحق العمل کا  ر اگ ـ364ماده   
 .آیدرب
تعیین رقیمتی کـه آمـ  زاریشتبه ب یا معین بخردرقیمتی که آم زاربه کمت  مال التجاره را  رحق العمل کا  ر اگ ـ365ماده   

 .محسوب داردرحساب آمرد آن را بایدوتفاوت نداشته زحق استفاده ا برساند نموده به فروش
آن زضـررهای ناشـیه ا     یا پیش قسطی دهد    به نسیه بفروشد   مالی را ربدون رضایت آم  ر اگرحق العمل کا   ـ366ماده   

مـاذون بـه آن     رحـق العمـل کا     ارتی محل باشـد   فروش نسیه داخل درعرف تج    راگ معذلک بود خواهدوا متوجه خود 
 .مخالف آمررصورت دستوردرمگ محسوب می شود

اینکـه  رتعهدات طرف معامله نیست مگ    رانجام سای  یاومسئول پرداخت وجوه    رمقابل آم ردر حق العمل کا   ـ367ماده   
 .دهدرمسئول قرا راوا عرف تجارتی بلد یاوکرده  ضمانت طرف معامله را شخصا یاونبوده راعتبا معامله بهردزمجا

مـساعده کـه بـه    رهمچنـین ه والزم بوده رنفع آموبرای انجام معامله    وکرده  ر مخارجی که حق العمل کا     ـ368ماده   
حق العمل کارمی توانـدمخارج انبـارداری وحمـل         .شود مستردرمنفعه به حق العمل کا    و اصال باید باشد دادهرنفع آم 

 .گذاردرونقل رانیزبه حساب آم
بـه   عدم اجـرای آن مـستند      یاوشده  ءکه معامله اجرا   مستحق حق العمل می شود    ر وقتی حق العمل کا    ـ369ماده   

فقـط   برای اقـدامات خـود    رنشده حق العمـل کـا     رنتیجه علل دیگری انجام پذی    رد نسبت به اموری که    باشدرفعل آم 
 .عادت محل معین می نمایدوبود که عرف  مستحق اجرتی خواهد

 یـا و قیمـت خریـد   رقیمتی عالوه ب  رموردی که به حساب آم     مخصوصاونادرستی کرده   ر کا حق العمل ر اگ ـ370ماده   
حـق   خـود  می توانـد  رآمرصورت اخی ودربعالوه د  بود مستحق حق العمل نخواهد    دارد قیمت فروش محسوب  زارکمت

 .فروشنده محسوب کند یاررا خریدارالعمل کا
 .است نیسترامانت مقررت داجرای مجازاتی که برای خیانزفوق مانع ار تبصره ـ دستو

 یـا ونسبت به اموالی که موضوع معاملـه بـوده          وازا برای وصول مطالبات خود   رمقابل آم ردر حق العمل کا   ـ371ماده   
 .داشت کرده حق حبس خواهد اخذ نسبت به قیمتی که

 متعـارف نـزد   حـد زبیش ا مال التجاره راواجازه فروش رجوع کرده زارآم یاوفروش مال ممکن نشده     ر اگ ـ372ماده   
بطریق مزایـده بـه   وا نمایند نظارت مدعی العموم بدایت محل یا با آنرا می تواندرحق العمل کا بگذاردرحق العمل کا  
 بعمـل خواهـد   ونماینده ا  یاوارنداشته باشد فروش بدون حضو    زنی نماینده آنجاردومحل نبوده   ردرآمراگ.فروش برساند 

 .باشد جمله اموال سریع الفسادزا اینکه اموالرمگ رسمی ارسال گردداخطاریه وبه ا باید ولی درهرحال قبال آمد
کـه   اوراق بهاداری باشـد   رسای تجارتی یا  فروش مال التجاره یا اسناد     یا به خرید رمامورحق العمل کا  ر اگ ـ373ماده   

ده تـسلیم   بـه عنـوان فروشـن      شخصا آن بوده خود   به خرید رکه مامو  چیزی را  دارد می تواند   بازاری مظنه بورسی یا  
 .مخالفی داده باشدردستوراینکه آمرنگاهدارد مگرخریدا بعنوان به فروش آن بوده شخصارکه مامو چیزی را یاو بکند
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 وزی که وکالت خـود  رردرنرخ بازا  طبق مظنه بورسی یا   رب قیمت را  بایدرفوق حق العمل کا    ماده   موردر د ـ374ماده   
برداشـت   هم مخارج عادیه حق العمل کاری را      و هم حق العمل     داشت که  حق خواهد و داردرمنظو دهد انجام می  را

 .کند
بـه   انجـام معاملـه را    راگ فروشنده واقـع شـود     یارخریدا می تواند  شخصارموردی که حق العمل کا    رهر د ـ375ماده   
 .شد خود طرف معامله محسوب خواهد اطالع دهد بدون تعیین طرف معاملهرآم
 ایـن رجـوع مستحـضرگردد     زمعاملـه ا  رارسـال خب  زقبـل ا  رحـق العمـل کا    وه  رجوع کرد  خودرامزارآمر اگ ـ376ماده   

 .فروشنده واقع شود یارخریدا شخصا تواند دیگرنمی
 باب هشتم

 قرارداد حمل ونقل
 .به عهده می گیرد راءمقابل اجرت حمل اشیارنقل کسی است که دو متصدی حمل ـ377ماده  
 .شده باشدءاستثنا مواردی که ذیالردرمگ بود خواهدنقل تابع مقررات وکالت وحمل   قراردادـ378ماده  
محل ،نقل برساندـ آدرس صحیح مرسـل الیـه       وبه اطالع متصدی حمل      نکات ذیل را    ارسال کننده باید   ـ379ماده   

راهی  آن مدت تسلیم شود   رمدتی که مال باید د    ،محتوی عدلها ووزن  ،عدل بندی زطروبسته   یا،عده عدل ،تسلیم مال 
 یـا وعـدم تعیـین نکـات فـوق         زاست خـسارات ناشـیه ا      قیمت اشیائی که گرانبها   ،بعمل آید  آن را زا را که حمل باید   

 .به غلط متوجه ارسال کننده خواهد بود تعیین آنهازا
خــسارات .مناســبی عــدل بنــدی شــودزکــه مــال التجــاره بطر  ارســال کننــده بایــد مواظبــت نمایــدـــ380مــاده  

 .رسال کننده استبندی بعهده ا عیوب عدلزناشی ا)آواری(بحری
نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبـول کـرده           ومتصدی حمل   وعدل بندی عیب ظاهری داشته      ر اگ ـ381ماده   

 .بود باشد مسئول آواری خواهد
نقل است آن را با پرداخت مخارجی       ومتصدی حمل    مادام که مال التجاره درید      ارسال کننده می تواند    ـ382ماده   

 .پس بگیردوخسارات او ردهنقل کوکه متصدی حمل 
 : استفاده کند382ماده  ردرمذکو حق استردادزا ذیل ارسال کننده نمی تواند مواردر دـ383ماده  
نقل به مرسـل الیـه تـسلیم شـده          وبه وسیله متصدی حمل     وصورتی که بارنامه ای توسط ارسال کننده تهیه         رـ د 1

 .باشد
 .پس دهد کننده نتواندآن را ارسالو کننده داده نقل رسیدی به ارسالوصورتی که متصدی حمل رـ د2
 آنـرا  بایـد ورسـیده    که مال التجاره به مقـصد      نقل به مرسل الیه اعالم کرده باشد      وصورتی که متصدی حمل     رـ د 3

 .تحویل گیرد
 .کرده باشد مرسل الیه تسلیم آن را تقاضا وصول مال التجاره به مقصدزصورتی که پس ار ـ د4
نقـل رسـیدی    ومتصدی حمل   رمعذالک اگ .مرسل الیه عمل کند   رمطابق دستو  نقل باید و  حمل متصدی این موارد رد

مرسـل الیـه نخواهـد بـود     رنرسـیده مکلـف بـه رعایـت دستو        مال التجاره به مقـصد     به ارسال کننده داده مادام که     
 .اینکه رسید به مرسل الیه تسلیم شده باشدرمگ

نقل بابت مال التجاره    ومطالبات متصدی حمل    رسایومخارج   یاول نکند قبو مرسل الیه مال التجاره را    ر اگ ـ384ماده   
به اطـالع ارسـال کننـده رسـانیده          مراتب را  نقل باید ومتصدی حمل    مرسل الیه دسترسی نباشد    به یاو تادیه نشود 

نقص رهـ وصورت مخارج   ودرهردوثالثی امانت گذارد    ره نزد یاونگاهداشته   امانترمال التجاره را موقتا نزد خود بطو      و
معـین   مال التجاره را   مدت مناسبی تکلیف  رالیه د  مرسل یاوارسال کننده   راگ.عیب بعهده ارسال کننده خواهد بود     و

 .بفروش رساند  آن را362ماده  مطابق نقل می تواندومتصدی حمل  نکند
خارجی کـه  با ممتی که می توان برای آن فرض کرد         یا قی ومعرض تضییع سریع باشد     رمال التجاره د  راگ-385ماده   

به اطالع مدعی العموم بـدایت محـل یـا نماینـده            د فورا مراتب را     نقل بای وننماید متصدی حمل    وبرای آن شده تکاف   
که مال التجاره بـه     نایزمرسل الیه را باید ا    وارسال کننده   رحتی المقدو .مال را به فروش برساند    وبانظارت ا وده  رسانیوا

 .د مسبوق نمودفروش خواهد رسی
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 اینکه ثابت نماید  رمگ بود نقل مسئول قیمت آن خواهد    ومتصدی حمل    گم شود   اگرمال التجاره تلف یا    ـ863ماده   
ناشـی   یـا ومرسـل الیـه      ارسال کننـده یـا    ربـه تقـصی    مستند خود مال التجاره یا    گم شدن مربوط به جنس     تلف یا 

نمـی توانـست ازآن     زمتصدی مـواظبی نی   بوده که هیچ     یامربوط به حوادثی  و داده اند  آنهازتعلیماتی بوده که یکی ا    زا
کامل مال التجاره معین     قیمتزارزیادت یارطرفین می تواند برای میزان خسارت مبلغی کمت        دادرقرا.جلوگیری نماید 

 .نماید
متـصدی حمـل    زمال التجاره نی  )آواری(خسارات بحری  نقص یا  تسلیم یا رتاخیزخسارات ناشیه ا   موردر د ـ387ماده   
 .مسئول خواهد بود وقف ماده حدودرنقل دو

 شـدن تمـام مـال التجـاره حکـم بـه آن شـود         صـورت تلـف   رد خساراتی که ممکن بـود    زا نمی تواند رخسارات مزبو 
 .داشته باشدرمقر خالف این ترتیب را طرفین اینکه قراردادرمگ نمایدزتجاو

اینکـه  ز اعـم ا   نقل واقـع شـده    ومدت حمل   رتقصیراتی است که د   ونقل مسئول حوادث    و متصدی حمل    ـ388ماده   
 .کرده باشدرمامو نقل کننده دیگری راوحمل  یاو نقل کردهومباشرت به حمل  خود

 .مامورشده محفوظ استونقلی که ازجانب اوبه متصدی حمل وصورت اخیرحق رجوع اربدیهی است که د
 .نمایدربه محض وصول مال التجاره مرسل الیه را مستحض نقل بایدو متصدی حمل ـ389ماده  
نقل بابـت مـال التجـاره مطالبـه مـی           وکه متصدی حمل     وجوهی را رسایو اگرمرسل الیه میزان مخارج      ـ390 ماده 

خـتم اخـتالف     تـا  اینکه مبلغ متنازع فیـه را     رداشت مگ  نخواهد تسلیم مال التجاره را    قبول نکندحق تقاضای   نماید
 .درصندوق عدلیه امانت گذارد

نقـل دعـوی   وعلیه متـصدی حمـل   ربرکرایه آن تادیه شود دیگو قبول مال التجاره بدون هیچ قیدیر اگـ391ماده   
 خواهدزنیرظاهرنقل مسئول آواری غی   وعمده بعالوه متصدی حمل     ردرمورد تدلیس یا تقصی   رپذیرفته نخواهد شد مگ   

بعمـل   احوال رسیدگی مال التجاره ممکن بود     ومطابق اوضاع    مدتی که رد صورتی که مرسل الیه آن آواری را      رد بود
حـال  رهرد.نقل اطـالع دهـد    و مشاهده به متصدی حمل   زفورا پس ا  ومشاهده کرده    بایستی بعمل آمده باشد    یاو آید

 .تحویل گرفتن مال التجاره داده شودزا بعدزتا هشت رو منتها این اطالع باید
ـ   رمرسل الیه اختالف باشد محکمه صالحیتدا     ونقل  وموردی که بین متصدی حمل      رهر د ـ392ماده    د محل می توان

صـورت  رد.فروخته شود ءیا لدی االقتضا  وثالثی امانت گذارده شده      دهد مال التجاره نزد   رام طرفینزبه تقاضای یکی ا   
 .چه حال بوده بعمل آیدرحاکی ازآنکه مال التجاره د تنظیم صورت مجلسیزپس ا فروش بایدراخی

پردن آن به صندوق عدلیـه ازفـروش    بوسیله پرداخت تمام مخارج ووجوهی که بابت مال التجاره ادعامی شود ویاس           
 مال التجاره می توان

 .جلوگیری کرد
این مـدت   ءمبـدا .زمان یک سـال اسـت     رنقل مدت مرو  وعلیه متصدی حمل    ر نسبت به دعوی خسارت ب     ـ393ماده   
تسلیم روزی است که تسلیم بایستی درآن روزبعمل آمده باشـد           ردریا تاخی و گم شدن مال التجاره    صورت تلف یا  رد
 .تسلیم شده روزی که مال به مرسل الیه)آواری(ت خسارات بحریصورردو
 .نقل بوسیله پست تابع مقررات این باب نیستو حمل ـ394ماده  

 باب نهم
 نمایندگان تجارتیرسایوقائم مقام تجارتی 

 انـه یـا  برای انجام کلیه امورمربوطه به تجارت خ      راو قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه ا         ـ395ماده   
 داده شـود   ممکن است کتبا  رسمت مزبو .برای تجارتخانه الزام آوراست   وامضای ا وداده  رقرا خود شعب آن نایب  زیکی ا 

 .عمال یا
 .نیسترآن اطالع نداشته اند معتبزمقابل اشخاصی که ار تجدید اختیارات قائم مقام تجارتی دـ396ماده  
نکنند ءتمـام امـضا    اینکـه تـا    بـا قیـد    داده شـود   رمجتمعـا نف قائم مقامی تجارتی ممکن است به چنـد       ـ397ماده   

صـورتی مـی تـوان      رفقط د  این قید اطالع نداشته اند    زمقابل اشخاص ثالثی که ا    رد ولی شد تجارتخانه ملزم نخواهد  
 .اعالن شده باشدو به ثبت رسیده  که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه آن استفاده کردزا
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کلیه کارهـای تجـارت خانـه نایـب         رد کسی را  رتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی تواند       قائم مقام تجا   ـ398ماده   
 .دهدرقرا خود

اعالن شده باید مطـابق مقـررات وزارت عدلیـه بـه     وبه ثبت رسیده   و عزل قائم مقام تجارتی که وکالت ا       ـ399ماده   
 اعالن شودوثبت رسیده 

 .قی محسوب می شودعزل مطلع نبوده وکالت بازمقابل ثالثی که اراال دو
رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست با انحالل شرکت قـائم مقـام تجـارتی                رحج فوت یا   با ـ400ماده   

 .منعزل است
تـابع   شعبه تجارتخانه سـمت نماینـدگی دارنـد        تجارت خانه یا  راموزقسمتی ا رکسانی که د  ر وکالت سای  ـ401ماده   

 .است مقررات عمومی راجع به وکالت
 باب دهم
 ضمانت

صـورت عـدم    ردوبه مدیون اصلی رجوع کـرده        که بدوا  نماید مضمون له تقاضا  زا  ضامن وقتی حق دارد    ـ402ماده   
ایـن ترتیـب    )ضمانت نامـه   خودرمخصوص خواه د   خواه ضمن قرارداد  (بین طرفین  که جوع نماید رووصول طلب به ا   

 .شده باشدرمقر
موافق قراردادهای خصوصی ضـمانت تـضامنی باشـد طلبکـارمی            ن یا کلیه مواردی که بموجب قوانی    ر د ـ403ماده   

برای تمام یـا     عدم وصول طلب خود   وآنها  زرجوع به یکی ا   زپس ا  رجوع کرده یا   مدیون اصلی مجتما  وتواند به ضامن    
 .بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

ون متـضامنا مـسئول انجـام       به موجب قـرارداد یـا قـان       رنف جاری است که چند   زموردی نی ر حکم فوق د   ـ404ماده   
 .تعهدی باشند

ـ          ز قبل ا  ـ405ماده    فـوت   این کـه بواسـطه ورشکـستگی یـا     ورسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست ول
 .باشد حال شدهومدیون اصلی دین موجل ا

 .قاعده فوق مستثنی استز ضمان حال اـ406ماده  
 .بعمل آید بایدزنسبت به ضامن نیرقبلی است این اخطارحق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار اگـ407ماده  
 .بری می شودزضامن نی ساقط شدءانحاز همین که دین اصلی به نحوی اـ408ماده  
ضـمان ملـزم کنـد      زانصراف ا  به دریافت طلب یا    مضمون له را    همین که دین حال شد ضامن می تواند        ـ409ماده   
 .ضمان موجل باشدوول
فـورا   وثیقـه بـوده ضـامن را       دین بـا  رتسلیم وثیقـه اگـ    زامتناع ا  دریافت طلب یا  زمون له ا   استنکاف مض  ـ410ماده   
 .ساخت بری خواهد بخودی خودو
که برای رجوع ضـامن      مدارکی را و تمام اسناد  پرداخت مضمون له باید    آنکه ضامن دین اصلی را    ز پس ا  ـ411ماده   

دین اصـلی   راگ،به ضامن تسلیم نماید    آن را  وثیقه باشد  ادین اصلی ب  راگوداده  وبه ا  است مفیدوبه مضمون عنه الزم     
 .تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن الزم است وثیقه غیرمنقول داشته مضمون عنه مکلفبه انجام

 ورشکستگیرباب یازدهم ـ د
 فصل اول درکلیات

 .ورشکستگی که بعدا تصویب شده مراجعه شودربه قانون تصفیه امو
اسـت حاصـل مـی      وعهـده ا  رتادیـه وجـوهی کـه ب      زا نتیجه توقف ریا شرکت تجارتی د   رورشکستگی تاج  ـ412ماده   

نیزمـی تـوان    ومـرگ ا  زا یـک سـال بعـد      حـال توقـف بـوده تـا       رحین الفوت د   ه ک حکم ورشکستگی تاجری را   .شود
 .نمودرصاد
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 فصل دوم 
 دراعالن ورشکستگی واثرات آن

حاصل شده است توقـف  وتعهدات نقدی ارتادیه قروض یا سایر وقفه که دتاریخزاز رو3ظرف رباید در تاجـ413ماده   
را بـه    تجـارتی خـود   رکلیـه دفات  ونموده صورت حساب دارائـی      راظها بدایت محل اقامت خود    به دفترمحکمه  را خود

 .تسلیم نمایدردفترمحکمه مزبو
 :متضمن مراتب ذیل باشدو رسیدهرتاجءبه امضاومورخ بوده  فوق بایدماده  ردر صورت حساب مذکوـ414ماده  
 .مشروحرمتوقف بطورغیرمنقول تاجوتقویم کلیه اموال منقول و  ـ تعداد1
 .مطالباتو ـ صورت کلیه قروض 2 
 .صورت مخارج شخصیروضرو ـ صورت نفع 3
 .ضمیمه شود بایدزضامن نیءمحل اقامت کلیه شرکاومختلط یانسبی اسامی ،صورت توقف شرکتهای تضامنیرد
 -ذیل اعالم می شود مواردربحکم محکمه بدایت درورشکستگی تاج ـ415ماده  

 .تاجر خودرحسب اظهارالف ـ ب
 .طلبکارهازارنف چند ب ـ بموجب نقاضای یک یا

 .حسب تقاضای مدعی العمومرج ـ ب
تاریخ توقف محـسوب     درحکم معین نشد  راگو معین نماید  رارتاریخ توقف تاج   حکم خود رد  محکمه باید  ـ416ماده   

 .است
 .موقت اجرامی شودر حکم ورشکستگی بطوـ417ماده  
مـدت  رحتی آنچـه کـه ممکـن اسـت د          مداخله درتمام اموال خود   زتاریخ صدورحکم ا  زورشکسته ا ر تاج ـ418ماده   

تادیه دیـون  ردرآن موثزحقوق مالی ورشکسته که استفاده اوکلیه اختیارات رد.ممنوع است  گرددوا ورشکستگی عاید 
 .حقوق مزبوره استفاده کندواختیارات زاوبجای ا حق داردوئم مقام قانوی ورشکسته بوده تصفیه قارباشد مدیوا
 غیرمنقول داشـته باشـد     منقول یا زورشکسته دعوائی ا  رکس نسبت به تاج   رتاریخ حکم ورشکستگی ه   ز ا ـ419ماده   

 .بود خواهدرتومشمول همین دسزکلیه اقدامات اجرائی نی،تعقیب کندوبطرفیت ا یا تصفیه اقامهرمدیرب باید
دعـوی مطروحـه   ربه عنوان شخص ثالث د     ورشکسته را رتاج ورود می تواند  وقت صالح بداند  ر محکمه ه  ـ420ماده   

 .اجازه دهد
رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت قروض        قروض موجل با   شدر همین که حکم ورشکستگی صاد     ـ421ماده   

 .حال مبدل می شود
براتـی راقبـولی نوشـته      کرده کـه قبـول نـشده یـا        ربراتی صـاد   فته طلبی داده یا   ورشکسته  رگاه تاج ر ه ـ422ماده   

 سایراشخاصی که مسئول تادیه
تادیـه آن   یـا  بپردازند وجه فته طلب یابرات می باشندبایدبارعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا  

 .نمایند وعده تامینرسرد را
 -بود خواهدربالاثوباطل  بنماید امالت ذیل راتوقف معزا بعدر هرگاه تاجـ423ماده  
 .غیرمنقول باشد این که راجع به منقول یازانتقال بالعوض اعم اونقل رکلی هربطووهبه  صلح محاباتی یار ـ ه1
 .وسیله که بعمل آمده باشدرموجل به حال یازقرض اعم ار ـ تادیه ه2 
 .بضررطلبکاران تمام شودونماید  مقید رارغیرمنقول تاج اموال منقول یازمعامله که مالی ار ـ ه3
 طرف معامله بوده یـا    رتاج اشخاصی که با  رطلبکاری ب  تصفیه یا رطرف مدی زنتیجه اقامه دعوی ا   رگاه د ر ه ـ424ماده   
 به طلبکارهاربرای اضرا ادای دین یا زاربرای فرا  تاریخ توقف خود  زمتوقف قبل ا  رثابت شود تاج   قائم مقام قانونی آنها   رب

 نموده که متضمن ضرری بیشمعامله 
صـدورحکم فـسخ    زاینکه طـرف معاملـه قبـل ا       رربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگ           زا

 .محکمه پذیرفته می شودرتاریخ وقوع معامله دزسال اوظرف درفسخ د دعوی بپردازد تفاوت قیمت را
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قطعی شـدن   زپس ا  نماید محکوم علیه باید   رصاد ه را قبل حکم فسخ معامل   ماده   گاه محکمه بموجب  ر ه ـ425ماده   
آنکه دارائی  زقبل ا  قیمت حین المعامله آن را    وتصفیه تسلیم   ربوده است عینا به مدی     که موضوع معامله   حکم مالی را  

 .داد خواهد تفاوت قیمت را نباشدوتصرف ارردومزب اگرعین مالو دریافت دارد تقسیم شود بغرمارتاج
 بخـود  مسبوق به تبانی بـوده اسـت آن معاملـه خـود            صوری یا رکه معامله بطو   کمه ثابت شود  درمحر اگ ـ426ماده   

 .بود حصه خواهد غرمازوج شودرطلبکارطرف معامله اگو موضوع معامله بوده مسترد منافع مالی کهوعین وباطل 
 

 فصل سوم
 درتعیین عضوناظر

معین رناظوبـه سـمت عـض      رارمحکمه یک نف   اعالم می شود  رحکمی که بموجب آن ورشکستگی تاج     ر د ـ427ماده   
 .کرد خواهد

 .سرعت جریان آنستوراجعه به ورشکستگی راداره امورمکلف به نظارت درناظو عضـ428ماده  
پورت  به محکمه را  رناظوصالحیت محکمه است عض   زکه حل آن ا    ورشکستگی را ز تمام منازعات ناشیه ا    ـ429ماده   

 .داد خواهد
 .مواردی ممکن است که این قانون معین نمودهرفقط درناظوات عضتصمیمز شکایت اـ430ماده  
 .معین کرده است رارناظو مرجع شکایت محکمه است که عضـ431ماده  
 .بگماردوبجای ا دیگری راودیل ا تبررناظوعض  محکمه همیشه می تواندـ432ماده  

 فصل چهارم
 دراقدام بمهروموم وسایراقدامات اولیه نسبت بورشکسته

 .میدهدزنی وموم راربه مهرحکم ورشکستگی امر محکمه دـ433ماده  
برداشتن صـورت  رمزبووصـورتی کـه بعقیـده عـض    ردرمگ بعمل آیدرناظوبه توسط عض فورا موم بایدرو مه ـ434ماده   

 .شروع به برداشتن صورت شود فورا این صورت بایدرد ممکن باشدزیک روردردارائی تاج
توقیـف  رعمل نکرده باشد محکمه درحکم ورشکـستگی قرا        414و 413 ماده   دشکسته به مفا  رتاجرور اگ ـ435ماده   

 .داد خواهد رارتاج
تسویه واداره  زا بواسطه اقدامات خود   شدکه معلوم گردد   داده خواهد زمواقعی نی رتوقیف ورشکسته د  ر قرا ـ436ماده   

 .شدن عمل ورشکستگی میخواهد جلوگیری کند
امـین صـلح     مخفی نموده باشد   را دارائی خود زقسمتی ا  تمام یا  کرده یا رمقروض فرا رصورتی که تاج  ر د ـ437ماده   

 بالفاصله این اقـدام خـود را       بایدو موم نماید رواقدام به مه   طلبکاران فورا زارچند نف  یا حسب تقاضای یک  رب می تواند 
 .به مدعی العموم اطالع دهد

 بایـد رمنـزل تاج  واثاثیـه تجارتخانـه     واب  اسـب ونوشـتجات   رودفاتو اسـناد وصـندوق   و حجره هـا  و انبارهاـ  438ماده   
 .موم شودرومه
 موم نخواهد روضامن مه ءنسبی اموال شخصی شرکا    صورت ورشکستگی شرکتهای تضامنی مختلط یا     ر د ـ439ماده   

 .شده باشدربموجب حکم جداگانه صاد ضمن حکم ورشکستگی شرکت یاردزنی آنها اینکه حکم ورشکستگیرمگ شد
 .موم معاف استرومهزفوق مستثنیات دین اماده  و ماده این موردرتبصره ـ د

 
 
 
 
 
 
 

 فصل پنجم
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 درمدیرتصفیه
بـه سـمت     رارحکم یـک نفـ    رصـدو زپـس ا  زدرظرف پنج رو   منتها  محکمه درضمن حکم ورشکستگی یا     ـ440ماده   

 .مدیریت تصفیه معین می کند
 آن مـدت طلبکـاران بایـد      رتی که د  مدو اخطاربه آنها وتصفیه برای تهیه صورت طلبکاران      ر اقدامات مدی  ـ441ماده   

طبـق  رآن قسمتی که بموجب این قانون معین شـده ب         رتصفیه عالوه ب  رکلی وظایف مدی  ربطوو نمایند معرفی را خود
 نظامنامه ای که طرف وزارت عدلیه تنظیم می

 .شد معین خواهد شود
 .کرد معین خواهدمقررات وزارت عدلیه  حدودرمحکمه د تصفیه رار میزان حق الزحمه مدیـ442ماده  

 فصل ششم دروظایف مدیرتصفیه
 مبحث اول درکلیات

 .نمود خواهد تقاضای انجام آن رارمزبورمدی تصفیه بعمل نیامده باشدرتعیین مدیزموم قبل ارومهر اگـ443ماده  
مـوم مـستثنی کـرده      رومهزا ذیل را ءکـه اشـیا    اجـازه مـی دهـد     وتـصفیه بـه ا    ربه تقاضای مدی  رناظو عض ـ444ماده   
 .خارج نماید توقیفزموم شده است ارومهراگو
 .الزم استوخانواده اوورشکسته راسبابی که برای حوائج ضروری تتاجواثاثیه و ـ البسه 1
 .قیمت حاصل نمایدرکس یا ضایع شود  ـ اشیائی که ممکن است قریبا2
موجـب   رتی که توقیف آنهاصورآن الزم است دزاستفاده اوورشکسته رانداختن سرمایه تاجر ـ اشیائی که برای بکا 3 

 .صورت آن برداشته شودوتقویم  فورا ثالثه بایدوفقره ثانیه ردرمذکوءاشیا.باشد خسارت ارباب طلب
 اشیائی که نگاهداشتن آنهـا    و قیمت حاصل کند  رکس ضایع شده یا    فروش اشیائی که ممکن است قریبا      ـ445ماده   

 .تصفیه بعمل می آیدربه توسط مدیرناظواجازه عض  باورشکستهرسرمایه تاج انداختنرهمچنین بکاونیست  مفید
موم نموده اسـت  رومه را یا امین صلحی که آنها    رناظوبه اتفاق عض   ورشکسته را رتاجر دفتردارمحکمه دفات  ـ446ماده   
 .تصفیه تسلیم می نمایدربه مدی را بست آنها رارآنکه ذیل دفاتزا توقیف خارج کرده پسزا

 بایـد  نزدیـک اسـت یـا      اوراق هم که وعـده آنهـا      ،کند خالصه قید ربطو راریفیت دفات صورت مجلس ک  رد بایدردفتردا
صـورت مجلـس    رتوقیـف خـارج شـده د      زا اقدامات تامینیه بعمل آیـد     باید آنها نسبت به  یاو نوشته شود  قبولی آنها 

بـه   دمدیرتـصفیه گرفتـه مـی شـو       زکـه ا   فهرسـتی و وصول نماید  وجه آن را   تا تصفیه تحویل می شود   ربه مدی روذک
که به   مراسالتی وصول می نماید   مقابل قبضی که می دهد    رتصفیه د رمدی مطالبات را رسای،تسلیم می گردد  رناظوعض

 باشـد رورشکـسته حاض  اگرخـود و بـازمی شـود  وبـه توسـط ا  وتـصفیه تـسلیم    ربـه مدی   ورشکسته می رسد  راسم تاج 
 .شرکت کند کردن مراسالت می تواندزبارد
خـانواده اش   و نفقه خود  می تواند  تی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد       صوررورشکسته د ر تاج ـ447ماده   
 .تصویب محکمه معین می نماید با مقدارآنراونفقه رناظواین صورت عضرد.کند درخواست دارائی خودزا را
ت هشت سـاع  وچهل   منتهاوارمی نماید برای حضو   راحضاربرای بستن دفات   ورشکسته را رتصفیه تاج رمدی-448ماده   

 ورشکسته می توانـد   رتاج،آمد اقدام بعمل خواهد  رناظوعضرحضو با نشدرحاضرتاج صورتی که رد مهلت داده می شود   
 .باشدرموقع کلیه عملیات تامینیه حاضرد
بوسـیله   فـورا  تصفیه آن را  رمدی تسلیم ننموده باشد   را ورشکسته صورت دارائی خود   رصورتی که تاج  ر د ـ449ماده   

 .تنظیم می کند اطالعاتی که تحصیل می نمایدرسایو مشارالیه اسنادودفاتر
احـوال ورشکـستگی    ونـسبت بـه اوضـاع       واست کـه راجـع بـه تنظـیم صـورت دارائـی              زمجارناظو عـض  ـ450ماده   
تحقیقـات مـذکوره    زا بایـد و توضیحات بخواهد راشخاص دیگ زهمچنین ا ووا مستخدمینو شاگردهاوورشکسته  رتاجزا

 .صورتمجلس ترتیب دهد
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 مبحث دوم
 دررفع توقیف وترتیب صورت دارائی

ایـن  رهـم د   ورشکـسته را  رتاجوتقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صـورت دارائـی           زتصفیه پس ا  ر مدی ـ451ماده   
 .عمل نیستزمانع اوارحضو می کندولی عدمرموقع احضا

 .نمایدنسخه تهیه می ودرصورت دارائی را د تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می شودر مدیـ452ماده  
 .اومی ماند نزدردیگری دومحکمه تسلیم شده رنسختین به دفتزیکی ا

 اسـتمداد  اشخاصـی کـه الزم بدانـد      زتقـویم امـوال ا    وبرای تهیـه صـورت دارائـی         تصفیه می تواند  ر مدی ـ453ماده   
تقویم شده اسـت ضـمیمه صـورت دارائـی           تحت توقیف نیامده ولی قبال    ر د 444ماده   کندصورت اشیائی که موافق   

 .شد خواهد
وضـعیت ورشکـستگی    زتـاریخ ماموریـت خـود صـورت خالصـه ا          زازظرف پـانزده رو   رد تصفیه باید ر مدی ـ454ماده   
ــین او ــل زهمچن ــب آن وعل ــه موج ــاعی ک ــده  اوض ــاه وش ــه ظ ــستگی ک ــوع ورشک ــدرن ــب داده  بنظرمی آی ترتی

 .ایدبه مدعی العموم ابتدائی محل تسلیم می نم فورا رارصورت مزبورناظوعض،بدهدرناظوبعض
حـین برداشـتن    ردوورشکـسته رفتـه     رفقط بعنوان نظارت بمنزل تاج      صاحب منصبان پارکه می توانند     ـ455ماده   

نوشـتجات مربـوط بـه      و اسـناد روبدفات موقـع حـق دارنـد     رهرمـامورین پارکـه د     رسـانند  بهمرصورت دارائـی حـضو    
 .باشدرباعث تعطیل جریان ام این مراجعه نباید ورشکستگی مراجعه کنند

 ث سوممبح
 درفروش اموال ووصول مطالبات

نوشـتجات  رودفاتوطلـب    اسـناد و وجـه نقـد   وتهیـه شـدن صـورت دارائـی تمـام مـال التجـاره               ز پـس ا   ـ456ماده   
 .تصفیه تسلیم میشودرورشکسته به مدیرتاجءاشیاو)مستثنیات دینزاربغی(اثاثیهو
اجازه مدعی   با همچنین می تواند  و نمایدبه وصول مطالبات مداومت می      رناظونظارت عض   مدیرتصفیه با  ـ457ماده   

اظهـارات   بایـد  لـیکن قـبال    مباشـرت نمایـد   رمـال التجـاره تاج    وفـروش اثـاث البیـت        بهرناظونظارت عـض  والعموم  
کند ترتیـب فـروش بموجـب نظامنامـه     رتوضـیحات احـضا   برای دادن الاقل مشارالیه را استماع یا ورشکسته را رتاج

 .شد وزارت عدلیه معین خواهد
ناظرمی واجـازه عـض    تـصفیه بـا   ردرآن ذینفع می باشند مدی      نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارها       ـ458ده  ما 

ورشکسته رتاج این مورد ردو چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد       راگ دهد به صلح خاتمه   دعوی را  تواند
 .شده باشدراحضا باید

ینکـه  رمگ بـود  نخواهد صلح الزم االجرا   ریال باشد رپنج هزا زبیش ا  یاموضوع صلح قابل تقویم نبوده      ر اگ ـ459ماده   
صـورت مـشارالیه   رهرود می شـود رورشکسته احضاردرموقع تصدیق صلح نامه تاج   نماید تصدیق محکمه آن صلح را   

بـرای   منقـول باشـد  رصورتی که صـلح راجـع بـه امـوال غی    رد عتراض ورشکستها،حق دارد که به صلح اعتراض کند      
 .معین نماید محکمه تکلیف صلح را تا بود صلح کافی خواهدزجلوگیری ا

بـه صـندوق عدلیـه محـل تـسلیم           فـورا  بایـد  تـصفیه دریافـت مـی شـود       ر وجوهی که به توسـط مدی      ـ460ماده   
صـندوق  زارمخارج بازمی کنـدوجوه مزبو    وعایدات  زورشکسته اعم ا   صندوق مزبورحساب مخصوصی برای عمل    .گردد

 .تصفیهرتصدیق مدیروناظواله عضبه حورمگ نمی گردد مسترد
 

 مبحث چهارم
 دراقدامات تامینیه

ورشکـسته  رشروع به ماموریت اقـدامات تامینیـه بـرای حفـظ حقـوق تاج        زروزتصفیه مکلف است ا   ر مدی ـ461ماده   
 .بعمل آوردونسبت به مدیونین ا
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 مبحث پنجم
 درتشخیص مطالبات طلبکارها

 حـدود رتـصفیه د  رمـدتی کـه بـه موجـب اخطارمدی        رد مکلفند ارهاحکم ورشکستگی طلبک  رصدوز پس ا  ـ462ماده   
 به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنهـا        مصدق آن را   سواد یا اسناد طلب خود  ،نظامنامه وزارت عدلیه معین شده    

 .دریافت دارند محکمه تسلیم کرده قبضربه دفتردا معین می نماید را
قبل شروع شده بدون    ماده   ردرتاریخ انقضای مهلت مذکو   زازه رو ظرف س رد  تشخیص مطالبات طلبکارها   ـ463ماده   

تعقیـب   شد نظامنامه معین خواهد  ربه ترتیبی که د    ناظرمعین می گردد  وطرف عض زا ساعاتی که زوورومحل  روقفه د 
 .می شود

حـین تـشخیص    رد شده می توانـد   رحساب دارائی منظو   صورتءجز تشخیص یا وطلبکاری که طلب ا   ر ه ـ464ماده   
تحـت رسـیدگی   رد فعـال  یـا  تشخیص شده نسبت به طلبهائی که سابقاوبهم رسانیده رحضو طلبکارهار سای مطالبات

 .داشت ورشکسته هم خواهدرتاج خود همین حق را،است اعتراض نماید
بعـالوه توصـیف    وصـورت مجلـس تـشخیص مطالبـات معـین           رد وکـالی آنهـا   و  محل اقامت طلبکارها   ـ465ماده   

صـورت مجلـس    رد بایدزنیرالحاقات بین السطو   تراشیدگی یا  خوردگی یا  تعیین قلم و دداده می شو   سندزمختصری ا 
 .متنازع فیه است که طلب مسلم یا این نکته مسلم شودو قید

صـورتی   نمایـد  محکمـه محـل تقاضـا     زا یـا  طلبکارها دهد ردفاتزبه ابرا رام خودربه نظ  ناظرمی تواند و عض ـ466ماده   
 .بفرستدونزد او استخراج کرده طلبکارهاردفاتزا
آن  زنیرناظوعضومینمایدءنوشته امضا  عبارت ذیل را   روی سند رتصفیه د رمدی قبول شد وطلب مسلم   ر اگ -467ماده   
 .تصدیق می کند را
 "....به تاریخ قبول شد...مبلغ...قروضزوج"
کـه   طلبی را  التزام بدهد  به ترتیبی که بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود         وظرف مدت   رد بایدرطلبکاره

 .قصد استفاده نامشروع است بدونوکرده طلب حقیقی راظها
روی زا فورا محکمه باید وبه محکمه رجوع     حل قضیه را   می تواند رناظوعض طلب متنازع فیه واقع شد    ر اگ ـ468ماده   
 صی را اشخاو بعمل آید رامرتحقیق د رناظوعضرحضو که با  دهدرام محکمه می تواند   نماید رسیدگیرناظوپورت عض  را

 .کسب اطالع کند آنهازا یاراحضارناظوعض دهند راجع به این طلب اطالعاتی که می توانند
کـه محکمـه     قضیه طوری باشـد   وموقعی که اختالف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده            ر د ـ469ماده   

برای ترتیـب    طلبکارهامجلس هیئت    که انعقاد  دهدرحسب اوضاع ام  رب باید کندرصاد حکمزظرف پانزده رو  رد نتواند
 .شود منعقدرمجلس مزبوونشده  نتیجه رسیدگیراینکه منتظ یاو ارفاقی به تاخیرافتد قرارداد

کـه صـاحب طلـب متنـازع فیـه معـادل             دهدرمجلس قرا  صورت تصمیم به انعقاد   رد  محکمه می تواند   ـ470ماده   
بـرای مبلـغ    مـذاکرات هیئـت طلبکارهـا     رشناخته شده د  رموقتا طلبکا  معین می کند  رمزبورقرارکه محکمه د   مبلغی
 .شرکت نمایدرمذکو

 بدهـد  مجلس را رتـاخی رقرا محکمه مـی توانـد     تعقیب جزائی واقع شده باشد     صورتی که طلبی مورد   ر د ـ471ماده   
مادام کـه   و طلبکاران قبول نماید  وجز موقتا صاحب آن طلب را    نمود نمی تواند   تصمیم به عدم تاخیرمجلس   رولی اگ 

وجه درعملیات راجعـه بـه ورشکـستگی شـرکت           بهیچ نمی تواند رمزبورطلبکا نداده اند  را حکم خود محاکم صالحه   
 .کند

عملیات راجعه به   ربه سای وارفاقی   ه ترتیب قرارداد   ب 467و 462مواد  رانقضای مهلت های معین د    ز پس ا  ـ472ماده   
 .ورشکستگی مداومت میشود

ـ رمعینـه حاض   مواعـد ر طلبکارهائی کـه د    ـ473ماده     عمـل نکـرده نـسبت بـه عملیـات           462مـاده    مطـابق وشده  ن
ولـی   بعمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارنـد  آمدن آنهازتقسیم وجوه قبل ا تصمیماتی که راجع به وتشخیصات  و
کـه   حـصه را   بدون اینکه حق داشته باشند     شود حساب می  جزءغرما به عمل آید   تقسیماتی که ممکن است بعد    رد
 .تقسیم نشده مطالبه نمایندزاموالی که هنوزتعلق می گرفت ا هاتقسیمات سابق به آنرد
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 آن نمـی کننـد  زارصـرفنظ و ورشکسته دعوی خیاراتی دارنـد   راشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاج     ر اگ ـ474ماده   
 .گذارندءبموقع اجراو ورشکستگی ثابت نمود حین تصفیه عملرد آن را باید

 ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خـود      ربودکه تاج  مجری خواهد ز نی  حکم فوق درباره دعوی خیاراتی     ـ475ماده   
 .نباشد طلبکارهارضر مشروط براینکه دیگران دارد یا
 

 فصل هفتم
 درقراردادارفاقی وتصفیه حساب تاجرورشکسته

 مبحث اول
 مجمع عمومی آنهاو دعوت طلبکارهارد
معـین شـده بـه      -467مـاده    رنامه مذکورد تاریخ موعدی که بموجب نظام    زازهشت رو  درظرفرناظو عض ـ476ماده   

قبول شده است بـرای مـشاوره        موقتا تصدیق یا وتشخیص   که طلب آنها   طلبکارهائی را  توسط دفتردارمحکمه کلیه  
اعالنـات مندرجـه    ورقعـه هـای دعـوت       رد مجمع طلبکارهـا   موضوع دعوت ،ارفاقی دعوت می نماید    قرارداد انعقادرد
 .تصریح شود باید جرایدرد
تحـت ریاسـت    رمعین شـده اسـت د     رناظوطـرف عـض   زسـاعتی کـه ا    وروزومحل  ردر مجمع عمومی مزبو   ـ774ماده   

 می شـوند  رحاضـ  وکیل ثابت الوکاله آنهـا     قبول گردیده یا   موقتا طلب آنها  طلبکارهائی که .می شود  مشارالیه منعقد 
اعـزام وکیـل     می تواند فقط وقتی   و گرددرحاض شخصا باید مشارالیه به این مجمع احضارمی شود    زورشکسته نی رتاج

 .رسیده باشدرناظوصحت آن به تصدیق عضوموجه داشته رکه عذ نماید
عملیاتی کـه   واقداماتی که بعمل آمده     ووضعیت ورشکستگی   زپورتی ا  را تصفیه به مجمع طلبکارها   ر مدی ـ478ماده   
 تقدیم مـی شـود    رناظوتصفیه رسیده به عض   رمدیءبه امضا رپورت مزبو  را است میدهد  ورشکسته شده رتاجراستحضا با
 .مجلس ترتیب دهد صورت تصمیمات مجمع طلبکارهاوکلیه مذاکرات زا بایدرناظوعضو
 
 
 
 

 مبحث دوم درقراردادارفاقی
 فقره اول درترتیب قراردادارفاقی

فوق راجرای مراسمی که د   زپس ا رمگ منعقد نمی شود  وطلبکارهای ا وورشکسته  رارفاقی بین تاج    قرارداد ـ479ماده   
 . استشدهرمقر

باداشتن الاقـل سـه      طلبکارهازارکه الاقل نصف بعالوه یک نف      می شود  ارفاقی فقط وقتی منعقد     قرارداد ـ480ماده   
قبول گشته اسـت درآن      موقتا تصدیق شده یا  وفصل ششم تشخیص    زمطابق مبحث پنجم ا    ربع ازکلیه مطالباتی که   

 .بود خواهدربالاث واال قرارداد شرکت نموده باشند
حیـث مبلـغ دارای سـه ربـع         زولی ا  شوندرعددا حاض  فاقی اکثریت طلبکارها   ا مجلس قرارداد ر هرگاه د  ـ814ماده   
آن زنتیجـه حاصـله ا     نباشـند زحائ ولی اکثریت عـددی را     مطالبات باشند زدارای سه ربع ا    آنکه یا مطالبات نباشند زا

 .داده می شود بعد مجلس ثانی برای یک هفته انعقادرقراومجلس معلق 
نموده ءمضا اا  صورت مجلس ر  وبوده  روکیل ثابت الوکاله آنها حاض     یا مجلس اول خود  ر طلبکارهائی که د   ـ482ده  ما 

نـشدند  رحاضرولـی اگ   تغییری دهنـد   تصمیم خود رد آنکه بخواهند رمگ شوندرثانی حاض  مجلسرد نیستندرمجبو اند
کمیـل   ت 480مـاده    مبلغـی مطـابق   ودی  ثانی اکثریت عد   جلسهردراگ،باقی است  خودربه اعتبا  تصمیمات سابق آنها  

 .بود ارفاقی قطعی خواهد قرارداد شود
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مـوقعی کـه    رد نمـی شـود    قرارداد ارفاقی منعقـد    بعنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد      رتاجر اگ ـ483ماده   
حتمـال  ا بـا  کـه آیـا    معلوم کنند و دعوت شوند  الزم است طلبکارها   تعقیب می شود   بعنوان ورشکسته به تقلب   رتاج

مشارالیه به زمان حصول نتیجـه رسـیدگی بـه تقلـب            رامرد را خود ارفاقی تصمیم  قرارداد انعقادروحصول برائت تاج  
 بایـد  نماینـد  زمـان بعـد    موکـول بـه    تـصمیم را   بخواهنـد رگرفـت اگ   تصمیم فوری خواهند   یا کرد موکول خواهند 

حـصول  وانقـضای مـدت     رچنانچـه د   باشندزائح ا ر 480ماده   رمبلغ اکثریت معین د   وحیث عده   زارطلبکارهای حاض 
ایـن موقـع    راسـت د  رقواعدی که به موجب مواد قبـل مقر        ارفاقی شود  قرارداد به تقلب بنای انعقاد    نتیجه رسیدگی 

 .معمول گردد بایدزنی
صورتی که  رارفاقی ممکن است لیکن د     انعقاد قرارداد  محکوم شود ربعنوان ورشکستگی به تقصی   رتاجر اگ ـ484ماده   

 شروع شده باشدرب تاجتعقی
 .بیاندازندربه تاخی را قراردادرقبل تصمیم دماده  رعایت مقررات باوحصول نتیجه تعقیب  تا می توانند طلبکارها

اعتـراض   راجع بـه قـرارداد     می توانند  ارفاقی داشته اند   قرارداد انعقادرکه حق شرکت د     کلیه طلبکارها  ـ485ماده   
 واال ورشکسته ابالغ شود  رتاج خودوتصفیه  ربه مدی  تاریخ قرارداد زظرف یک هفته ا   ردوبوده   موجه اعتراض باید ،کنند

ورشکسته به اولین جلسه محکمه که بعمل ورشکستگی رسیدگی         رتاجو تصفیهرمدی بود ساقط خواهد ردرجه اعتبا زا
 .می شوندراحضا می کند

 تـصدیق آن را    مـی تواننـد    اردادطـرفین قـر   زیـک ا  رهو به تـصدیق محکمـه برسـد       ارفاقی باید   قرارداد ـ486ماده   
قبل تصمیمی راجع به تصدیق     ماده   ردرانقضای مدت یک هفته مذکو    زقبل ا  محکمه نمیتواند  نماید محکمه تقاضا زا

محکمه  اعتراضاتی بعمل آمده باشد    حق اعتراض دارند   طرف طلبکارهائی که  زظرف این مدت ا   رنماید هرگاه د   اتخاذ
نـسبت بـه تمـام       اعتراضات تصدیق شـود   راگ کندرصاد ارفاقی حکم واحد   اردادتصدیق قر وموضوع اعتراضات   رد باید

 .می شودراشخاص ذینفع بالاث
پـورتی کـه متـضمن کیفیـت         را بایدرناظوعـض  رای دهـد   بـاب تـصدیق قـرارداد     رآنکه محکمه د  ز قبل ا  ـ487ماده   

 .به محکمه تقدیم نماید باشد قرارداد امکان قبولوورشکستگی 
 .نمود تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهدزمقرره محکمه ا ت عدم رعایت قواعدصورر د ـ488ماده  
 
 

 فقره دوم
 ارفاقی راردادقاثرات رد

ظـرف ده   رد یـا   همین که قراردادارفاقی تصدیق شدنـسبت بـه طلبکارهـائی کـه دراکثریـت بـوده انـد                  ـ489ماده  
هـم   را قـرارداد واکثریـت نبـوده     زوبکارهائی کـه ج   ولی طل  بود خواهد نموده اند قطعی  ءامضا تاریخ تصدیق آنرا  زازرو

لـیکن حـق    دریافت نمایند به طلب کارها می رسد  ردارائی تاج زا موافق آنچه  را سهم خود  می توانند  نکرده اند ءامضا
تادیـه تمـام طلـب کـسانی کـه          زا پسرمگـ  مطالبـه کننـد    را ورشکسته بقیه طلب خود   ردارائی تاج زآتیه ا رد ندارند

 .نموده اندءامضارظرف ده روزمزبورد آن را  شرکت داشته یاقرارداد ارفاقیرد
تـصدیق  زاینکه پس ا  رمگ ارفاقی دعوی بطالن نسبت به آن قبول نمی شود         تصدیق شدن قرارداد  ز پس ا  ـ490ماده   

 .نشده است حقیقی قلمدادرقدورفته رقروض حیله بکارمقدا یا میزان دارائیرکه د مکشوف شود
 مدیرتـصفیه صـورت حـساب کـاملی بـا          قطعـی شـد    حکمه راجع به تصدیق قرارداد     همین که حکم م    ـ914ماده   

 .صورت عدم اختالف بسته می شودرد که ورشکسته می دهدربه تاجرناظوعضرحضو
ه طلبکارانی کـه     ب همچنین دارائی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید        ونوشتجات  و اسنادروتصفیه کلیه دفات  رمدی

تادیـه سـهم    رآنکـه قرا  زپـس ا  و مـی گیـرد    کـرده رسـید    به مشارالیه رد   اند داده شود   نکردهءامضا را ارفاقی قرارداد
 ناظرصورت مجلس تهیه می نماید    وتمام این مراتب عض   زا،می شود  تصفیه ختم رماموریت مدی  داد رارطلبکاران مذکو 

 .خاتمه می یابد یتشرماموو
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 .داد اختالف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد صورت تولیدر د
 

 فقره سوم
 درابطال یافسخ قراردادارفاقی

 -ارفاقی باطل است ذیل قرارداد مواردر دـ492ماده  
 .محکومیت تاجربه ورشکستگی به تقلب موردر ـ د1
 .490 ماده  ـ درمورد2 
بخـودی  )صورتی که باشـد   رد(ضمانت ضامن یا ضامن ها     بدهد ارفاقی را  محکمه حکم بطالن قرارداد   ر اگ ـ493ماده   
 .ملغی می شود ودخ
اقامه وعلیه ا ربرمزبو ممکن است برای فسخ قرارداد    .نکردءاجرا ارفاقی را  ورشکسته شرایط قرارداد  رتاجر اگ ـ494ماده   

 .دعوی نمود
مـی   طلـب کارهـا    ضمانت کرده باشند  رنف چند یک یا  را قراردادزقسمتی ا  صورتی که اجرای تمام یا    ر د ـ495ماده   

کـه ضـامن     قـرارداد زآن قسمت ا  راخی موردردو بخواهندوازا را که ضامن دارد    قراردادزا یقسمت اجرای تمام یا   توانند
 .تضامنی است آنها ضامن مسئولیت دصورت تعدد،نداشته فسخ می شود

 تحـت توقیـف یـا    ربعنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شـده د        تصدیق قرارداد زورشکسته پس ا  رتاجر اگ ـ496ماده   
منع رقرارکندولی بـه محـض صـدو       اتخاذ که مقتضی بداند   وسائل تامینیه را   قسمره محکمه می تواند   حبس درآید 

 .وسائل مزبوره مرتفع می شود حکم تبرئه تعقیب یا
یک روناظوارفاقی محکمه یک عض    فسخ قرارداد  حکم ابطال یا   حکم ورشکستگی به تقلب یا    رصدوز پس ا  ـ497ماده   

 .تصفیه معین می کندرمدی
روی صورت دارائی سـابق     زا تصفیه فورا رموم نماید مدی  رومهوتوقیف   راردارائی تاج  می تواند  مدیرتصفیه   ـ498ماده   

تـصفیه  رمدی،متممی برای صورت دارائی ترتیـب مـی دهد         الزم باشد راگونوشتجات نموده   و اسناد اقدام به رسیدگی  
مطالبـات   ظرف یکمـاه اسـناد    رکه د  دعوت نماید  باشندراگ را طلبکارهای جدید  روزنامهربه وسیله اعالن د    فورا باید
 تصفیه معـین شـده اسـت بایـد    ربموجب آن مدی محکمه کهرقرا مفادراعالن مزبورد،کنندزبرای رسیدگی ابرا   را خود

 .درج شود
نـسبت بـه مطالبـاتی کـه        ،شده رسیدگی می شود   زقبل ابرا ماده    بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق       ـ499ماده   

تصدیق زا بعد آنهازقسمتی ا  مطالباتی که تمام یا   ،بعمل نمی آید   یدگی جدید است رس  تشخیص یاتصدیق شده   سابقا
 .پرداخته شده است موضوع می شود

 حکم بطـالن یـا    رصـدو  صدورحکم راجع به تصدیق قراردادارفاقی تا     زا  معامالتی که تاجرورشکسته پس    ـ500ماده   
طلبکاران هـم   ربـه ضـر   وبوده  راضـرا   قـصد  به صورتی که معلوم شود   ردرنمی شود مگ   نموده باطل رمزبو فسخ قرارداد 

 .باشد
 قـرارداد زا اشخاصـی کـه بعـد     وبین طلبکاران ارفاقی    رارفاقی دارائی تاج   ابطال قرارداد  صورت فسخ یا  ر د ـ501ماده   

 .غرما تقسیم می شوده ب شده اندرارفاقی طلبکا
وجهی کـه   زماخوذی آنها ا   گرفته اند ابطال چیزی    زمان فسخ یا   تارتوقف تاج زطلبکاران ارفاقی بعد ا   ر اگ ـ502ماده   

 .شد خواهدرکس به آنهامیرسد به ترتیب غرما
ابطـال  رمزبو بدون اینکه قـرارداد  ثانیاو ارفاقی گردید امرش منتهی به قرارداد   وگاه تاجری ورشکست    ر ه ـ503ماده   
 .ورشکستگی ثانوی الزم االجراءاسترقبل دماده ومقررات د ورشکست شد فسخ شود یا
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 ث سوممبح
 درتفریغ حساب وختم عمل ورشکستگی

تفریـغ عمـل ورشکـستگی شـروع        وبه عملیـات تـصفیه       تصفیه فورا رمدی نشد ارفاقی منعقد  قراردادر اگ ـ504ماده   
 .کرد خواهد

بـرای اعاشـه ورشکـسته     محکمـه مبلغـی را   وافقـت نمایـد   م480ماده  ردرصورتی که اکثریت مذکور دـ505ماده   
 .کرد خواهد عین م447ماده  مقررات حدودرد
 با شرکت یـا    ارفاقی را  قرارداد طلبکارها می توانند   نسبت ورشکست شود   مختلط یا ،شرکت تضامنی ر اگ ـ506ماده   

بـه  وصورت ثانی دارائی شرکت تابع مقـررات ایـن مبحـث            رد نمایند ضامن منعقد ءشرکازارنف چند یا یک با منحصرا
 ولی دارائی شخصی شرکائی تقسیم می شود غرما

قـرارداد   آنهـا  ضامن کـه بـا    ءشرکا شریک یا  شد تقسیم نخواهد  ارفاقی منعقد شده است به غرما      قرارداد آنها  که با 
مخـصوص   قـرارداد وا اموال شخصی خودشان شریکی که با     زارمگ حصه نمایند  تعهد تواند شده نمی  خصوصی منعقد 

 .است مسئولیت تضامنی مبرازشده ا منعقد
عامـل   وکیـل یـا   ربـرای ایـن ام     ادامه دهند مـی تواننـد      ورشکسته را رتجارت تاج  خواهندب طلبکارهار اگ ـ507ماده   

 .بدهند تصفیه این ماموریت رارمدی بخود یا مخصوصی انتخاب نموده
همچنـین  ووکالـت    حـدود وبایـد مـدت      فوق مقررمـی دارد   ماده  ردرضمن تصمیمی که وکالت مذکو    ر د ـ508ماده   

 نمی شـود   اتخاذرتصمیم مذکو ،معین گردد  نگاهدارد مخارج الزمه پیش خود    برای میزان وجهی که وکیل می تواند     
همچنـین طلبکارهـای    وورشکـسته   رتاج خـود  مبلغـا وا عـدد  طلبکارهـا زا اکثریت سه ربـع    باروناظوعضرحضو بارمگ

این اعتراض اجـرای تـصمیم       نمایند محکمه اعتراض رنسبت به این تصمیم د     می توانند )473ماده   رعایت با(مخالف
 .نمی اندازدربه تاخی را
 حدزکه بیش ا   تعهداتی حاصل شود   ادامه میدهد  عاملی که تجارت ورشکسته را     معامالت وکیل یا  زار اگ ـ509ماده   

 دارنـد ردارائی مزبو رعالوه برحصه که د    شخصا داده اند  طلبکارهائی که آن اجازه را     ورشکسته است فقط  ردارائی تاج 
 .تعهدات مذکوره می باشند  داده اندمسئولاختیاراتی که به نسبت طلبشان درحدود

تـصفیه مکلـف اسـت تمـام امـوال          رمدی به تفریغ حساب شـود    رورشکسته منج رصورتی که عمل تاج   ر د ـ510ماده   
تفریـغ  ووصـول  ومصالحه وصلح   راوحقوق ا ودیون  وبه فروش رسانیده مطالبات      را ورشکستهرغیرمنقول تاج ومنقول  

استنکاف رحضوزورشکسته ا رتاجراگ ورشکسته بعمل می آید   رتاجرحضو باروناظوتحت نظرعض رتمام این مراتب د    کند
 .فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل خواهدآمد.مدعی العموم کافی استراستحضا نمود

این ردعوت می نمایـدد    ورشکسته را رتاجو طلبکارهارناظوعض به اتمام رسید  ر همین که تفریغ عمل تاج     ـ511ماده   
 .خواهد داد را خود تصفیه حسابردیجلسه م

 اجاره به نحوی که موافـق منـافع       ءابقا فسخ یا رتصفیه د رمدی ورشکسته باشد راجاره تاج ر هرگاه اموالی د   ـ512ماده   
بابت مال االجاره کـه     زفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستاجره ا      رتصمیم ب راگ تصمیم می کند   اتخاذ باشد طلبکارها

بموجـب   مینـاتی هـم سـابقا      تاواجاره بوده   ءابقارتصمیم ب راگ،می شوند رمنظو غرماءجز  اند آن تاریخ مستحق شده    تا
بایـد   ورشکستگی داده می شود   زتامیناتی که پس ا    واال شد خواهدءابقا آن تامینات  داده شده باشد  راجاره نامه بموج  

 نخواهد ق مطالبه تامین را   ح به فسخ نشود   راضیرفسخ اجاره موج  رتصفیه ب رتصمیم مدی  صورتی که با  رد،کافی باشد 
 .داشت

مـشروط  (برای بقیـه مـدت بـه دیگـری تفـویض نمایـد             اجاره را رناظواجازه عض  ا ب تصفیه می تواند  ر مدی ـ513ماده   
وثیقه کافی که تـامین   بایدرصورت تفویض به غیردو)طرفین این حق منع نشده باشد    کتبی اینکه بموجب قرارداد  رب

 ه مالک اموالب بنماید پرداخت مال االجاره را
 .کند اجرا بموقع خود مقررات اجاره نامه راوکلیه شرایط وداده ر مستاج

   
 
 



 
 قانون تجارت

 

 71

 فصل هشتم
 دراقسام مختلفه طلبکارهاوحقوق هریک ازآنها

 مبحث اول
 طلبکارهائی که رهینه منقول دارندرد

 .شوندمی  برای یادداشت قید صورت غرمارفقط د دست دارندر طلبکارهائی که رهینه دـ514ماده  
رهن خارج  زا شیئی مرهون را  وداده   را طلب طلبکارها رناظواجازه عض  موقع با رهرد تصفیه می تواند  ر مدی ـ515ماده   
 .داردرمنظو ورشکستهردارائی تاجءجزو
آن ردزمـرتهن نیـ   و بفـروش برسـاند    نظارت مدعی العمـوم آن را      با تصفیه باید رمدی وثیقه فک نشود  ر اگ ـ516ماده   

تـصفیه  ربـه مدی   مازاد باشد طلب طلبکارها زوضع مخارج بیش ا   زفروش وثیقه پس ا    قیمتراگ.وددعوت ش  موقع باید 
 خواهدرمنظو طلبکارهای عادی غرما  ءجزرد خود مرتهن برای بقیه طلب    شدرقیمت فروش کمت  راگو تسلیم می شود  

 .شد
ــاده   ــض     ر مدی-517م ــه ع ــد ب ــی نماین ــه م ــای وثیق ــه ادع ــائی را ک ــورت طلبکاره ــصفیه ص ــی تقدرناظوت یم م

صـورتی  رد.اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گـردد        زصورت لزوم اجازه می دهد طلب آنها ا       ردرمزبووعض،کند
 .که نسبت به حق وثیقه طلبکارها اعتراضی داشته باشند به محکمه رجوع می شود

 مبحث دوم
 طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارندرد

همـان  رد تقسیم دارائـی منقـول یـا      زفروش اموال غیرمنقول حاصل شده قبل ا      زجوهی که ا  تقسیم و ر اگ ـ185ماده   
حاصل فروش اموال مزبوره کفایـت      و طلبکارهائی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند        باشد حین بعمل آمده  

ــا  ــب آنه ــب    طل ــه طل ــه بقی ــسبت ب ــت ن ــوده اس ــود را ننم ــاءجز خ ــرای  زارومعمولی منظوءغرم ــه ب ــوهی ک وج
تـصدیق شـده     شـده اسـت   رمذکو بطوری که قـبال    این که طلب آنها   رمشروط ب  مقرراست حصه می برند   رمزبوءاغرم
 .باشد

بابت دارائی منقول تقـسیم     زفروش اموال غیرمنقول حاصل شده وجهی ا      زتقسیم وجوهی که ا   زقبل ا ر اگ ـ519ماده   
اعتراف شده است به میزان کلیـه       ودیق  تص طلب آنها و منقول حقوقی دارند  رطلبکارهائی که نسبت به اموال غی      شود

موقع تقـسیم حاصـل امـوال       رمبلغ دریافتی د  ءعنداالقتضا ولی وجوه حصه می برند   زاو وارد غرمارسایءجزد  طلب خو 
 .موضوع می شود طلب آنهازغیرمنقول ا

ولـی بـه واسـطه مقـدم بـودن           طلبکارهائی کـه نـسبت بـه امـوال غیرمنقـول حقـوقی دارنـد               موردر د ـ520ماده   
 :صفحه 41حین تقسیمرد نمی توانند طلبکارهارایس

 .بود ترتیب ذیل مرعی خواهد وصول کنند تماما را قیمت امول غیرمنقول طلب خود
ایـن مبلـغ     بابت طلب خودوجهی دریافت داشته باشند     زتقسیم حاصل اموال غیرمنقول ا    زطلبکارهای مزبورقبل ا  راگ
بین طلبکارهای معمولی تقسیم     به حصه که باید   وموضوع   می گیرد تعلق   غیرمنقول به آنها   بابت اموال زحصه که ا  زا

بـه نـسبت آن      برای بقیه طلـب خـود      غیرمنقل ذیحق بوده اند    اموالربقیه طلبکارهائی که د   و شود اضافه می گردد   
 .محسوب شده حصه می برند غرماءبقیه جز

نـسبت بـه امـوال غیرمنقـول حقـوقی       طلبکارهائی که   زبعضی ا ربواسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگ    ر اگ ـ521ماده   
 غیـره بـا   وارفاقی   بابت قرارداد زمعامله که ا  ربدین سمت ه  ومحسوب   غرماءجز آنها طلب وجهی دریافت نکنند   دارند

 .آمد بعمل خواهدزنی آنها با غرما می شود
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 تقسیم بین طلبکارهاوفروش اموال منقولرد
 ورشکـسته داده شـده باشـد   راعانه که ممکـن اسـت بـه تاج       ورشکستگی  وروضع مخارج اداره امو   ز پس ا  ـ522 ماده  

 به نسبت طلـب آنهـا   مجموع دارائی منقول بین طلبکارها به صاحبان مطالبات ممتازه تادیه گردد     وجوهی که باید  و
 .شد تصدیق شده است تقسیم خواهدوکه قبال تشخیص 

ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکـستگی        فوق  ماده   ردرمذکو تصفیه برای اجرای مقصود   ر مدی ـ523ماده   
داده  بین طلبکارها ربه تقسیم وجوه مزبو   رصورت لزوم ام  رعضومذکورد.ناظرمی دهد وعض تعیین وجوه موجوده به    با را

 .اطالع داده شود طلبکارها که به تمام مواظبت می نمایدومعین  مبلغ آن را
کـه   کارهای مقیم ممالک خارجه بـه نـسبت طلـب آنهـا           حصه طلب  موقع تقسیم وجوه بین طلبکارها    ر د ـ524ماده   
قروض وصورت دارائی   رد صحیحارچنانچه مطالبات مزبو  .است موضوع می گردد    قروض منظورشده وصورت دارائی   رد

تـصمیم قطعـی     باب آنهـا  ردزمطالباتی که هنو   برای کند زیاد حصه موضوعی را   می تواند رناظوعض نشده باشد رمنظو
 .لغی موضوع گرددمب نشده است باید اتخاذ

معـین کـرده     وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها            ـ525ماده   
بـه تـصدیق     را مطابق این قانون مطالبات خود    راگرطلبکارهای مذکو .سپرده خواهد شد   امانت به صندوق عدلیه   ربطو

وجـوهی کـه بـرای مطالبـات         تصدیق رسیده تقسیم می گردد     به بین طلبکارهائی که طلب آنها    رنرسانند مبلغ مزبو  
تـصدیق شـده     آنهـا  صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهـائی کـه طلـب           رتصدیق نشده موضوع گردیده د    

 .تقسیم می شود
 مالحظـه کـرده باشـد      قـبال  اسـناد آن را   وآنکـه مـدارک     رمگ تـصفیه نمـی پـردازد     رمدی  هیچ طلبی را   ـ526ماده   

اجـازه   می تواند  سندزصورت عدم امکان ابرا   ردرناظوعض قید می کند   روی سند رد که پرداخته   مبلغی را  تصفیهرمدی
 رسـید  حال باید طلبکارهـا   رهرد پرداخته شود  آن تصدیق شده وجهی   رکه بموجب صورت مجلسی که طلب د       دهد

 .کنندرذیل صورت تقسیم ذکرد وجه را
 کـه تمـام یـا      محکمه تحصیل اجازه نماینـد    زورشکسته ا رتاجربه استحضا   ممکن است هیئت طلبکارها    ـ527ماده   

ورشکـسته هـم    رصـالح تاج  ووصول نشده بطـوری کـه صـرفه         زکه هنو  ورشکسته را راج ت مطالباتوحقوق  زقسمتی ا 
 آورد تصفیه اقدامات مقتضیه را بعمل خواهـد      رمدی این صورت رد دهندرمعامله قرا  موردوخودشان قبول    شودرمنظو

 تـا  دعـوت نمایـد    راردیگـ  که طلبکارهـای   نماید مراجعه کرده تقاضا  رناظوبه عض  می تواند رطلبکاراین خصوص ه  رد
 .اتخاذ بنمایند را تصمیم خود

 فصل دهم
 دردعوی استرداد

به حساب صـاحب   ووصول   کسی اوراق تجارتی به اوداده باشد که وجه آن را         رورشکستگی تاج زقبل ا ر اگ ـ528ماده   
درحین ورشکـستگی    عینا اسنادوتادیه نگشته    وصول یا روجه اوراق مزبو  و برساندمعینی   به مصرف  یاودرنگاهدا سند

 .کنند استرداد را عین اسناد ن آن می تواننداصاحب باشد ورشکسته موجودرنزد تاجرد
به مشارالیه داده شـده اسـت کـه بـه حـساب              ورشکسته امانت بوده یا   رتاج نزدر مال التجاره هائی که د     ـ529ماده   

شخص دیگـری    نزد یا ورشکسته موجود رتاج نزد جزعا یا کال مادام که عین آنها    برساند تجاره بفروش صاحب مال ال  
 .است قابل استرداد باشد موجودو برای فروش گذارده شده امانت یارمزبورطرف تاجزا
مت قیراست اگ  عین آن موجود  وورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده       ر مال التجاره هائی که تاج     ـ530ماده   

 آن مال خریـداری شـده قابـل اسـترداد         وطرف کسی که به حساب ا     زاال ا وفروشنده   طرفزا آن پرداخته نشده باشد   
 .است

بـه  ومعامله شـده     ورشکسته داده شده بود   رمال التجاره که برای فروش به تاج      زقسمتی ا  گاه تمام یا  ر ه ـ531ماده   
 اینکـه نـزد   زاست اعم ا   ف صاحب مال قابل استرداد    طرزا باشد ورشکسته احتساب نشد  رتاجروخریدا هیچ نحوی بین  

قابـل   باشـد  ورشکسته موجود رتاج نزدرمال متعلق به دیگری که د     ره کلی عین ربطوو باشدرخریدا ورشکسته یا رتاج
 .است استرداد
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بارنامـه کـه     روی صورت حـساب یـا     زوصول ا زورشکسته حمل شده قبل ا    رمال التجاره که برای تاج    ر اگ ـ532ماده   
 موافـق  واال پذیرفته نمی شود   دعوی استرداد  فروش صوری نباشد  واست به فروش رسیده      ارسال کننده ءمضادارای ا 

بابت کرایه  زا تا مساعد علی الحساب گرفته یا   رکه بطو  را وجوهی کننده باید  استردادواست    قابل استرداد  529ماده  
 .بپردازند طلبکارها به ادیه بشودت باید این بابت هازا غیره تادیه شده یاوبیمه وحق کمیسیون وحمل 

ورشکـسته  رتاج آن جـنس نـه بخـود      زلـیکن هنـو   وورشکسته فروخته   رگاه کسی مال التجاره به تاج     ر ه ـ533ماده   
تسلیم مـال   زنگرفته ا  به اندازه که وجه آن را      بیاورد آن کس می تواند    وبه حساب ا   کهرنه به کسی دیگ   وتسلیم شده   

 .التجاره امتناع کند
 ولی بایـد  نماید تقاضا تسلیم مال التجاره را  رناظواجازه عض  با تصفیه می تواند  رقبل مدی ماده   ود موردر د ـ534ماده   

 .شده است بپردازدرورشکسته مقررتاجوفروشنده  که بین قیمتی را
صـورت اخـتالف محکمـه      ردو را قبول نمایـد    تقاضای استرداد رناظوتصویب عض  با تصفیه می تواند  ر مدی ـ535ماده   

 .مقتضی را میدهد حکمراستماع عقیده ناظزپس ا
 فصل یازدهم

 احکام صادره راجع به ورشکستگیزطرق شکایت ارد
اعـالن  ززمـانی قبـل ا    ردرهمچنین حکمی که بموجـب آن تـاریخ توقـف تاج          و حکم اعالن ورشکستگی     ـ536ماده   

 .است قابل اعتراض ورشکستگی تشخیص شود
ظرف رد ایران مقیمند رطرف اشخاص ذینفع که د    زازوده رو  ظرفره د ورشکسترطرف تاج زا  اعتراض باید  ـ537ماده   

تـاریخی اسـت کـه      زارابتدای مدتهای مزبو   ماه بعمل آید  وظرف د رد درخارجه اقامت دارند   طرف آنهائی که  زاویکماه  
 .احکام مذکوره اعالن می شود

 تعیـین تـاریخ توقـف بـه         راجـع بـه    تصدیق مطالبات طلبکارها  ومهلتی که برای تشخیص     ءانقضاز پس ا  ـ538ماده   
همین کـه   ،شد شده قبول نخواهد  راین باب صاد  رحکم دیگری که د    ورشکستگی یا  غیرآن تاریخی که بموجب حکم    

 .بود خواهدرغیرقابل تغییوقطعی  تاریخ توقف نسبت به طلبکارها منقضی شدرمهلت های مزبو
 به این مدت برای کسانی که محل اقامـت    تاریخ ابالغ است  زازحکم ورشکستگی ده رو   ز مهلت استیناف ا   ـ539ماده   

 .اضافه می شودزشش فرسخ یک رورهرقرازا فرسخ فاصله دارد ششزمحکمه بیش ارمقزا آنها
 .نیستزاستیناف تمیو قرارهائی ذیل قابل اعتراض ـ540ماده  
 .تصفیهرمدی یارناظوعضرتغیی  ـ قرارهای راجعه به تعیین یا1
 .ه به جهت تاجرورشکسته یاخانواده او ـ قرارهای راجعه به تقاضای اعان2
 .مال التجاره که متعلق به ورشکسته است  ـ قرارهای فروض اسباب یا3 
 .می داردرمقر قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را موقوف یا موقتا ارفاقی را  ـ قرارهائی که قرارداد4
 .کرده استرصاد ت خودحدود صالحیردرناظوامری که عضوازخصوص شکایت ار ـ قرارهای صادره د5

 باب دوازدهم
 ورشکستگی به تقلبوورشکستگی به تقصیررد

 فصل اول
 ورشکستگی به تقصیررد

 .اعالن می شودرذیل ورشکسته به تقصی مواردردر تاجـ541ماده  
فوق العـاده  وایام عادی بالنسبه به عایدی ارمخارج خانه مشارالیه د مخارج شخصی یا صورتی که محقق شودر ـ د 1
 .ده استبو
عـرف تجـارت   رمبالغ عمده صرف معامالتی کرده که د نسبت به سرمایه خودرکه تاج صورتی که محقق شودر ـ د 2

 .محض است نفع آن منوط به اتفاق موهوم یا
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بـه همـان   راگ یا کرده باشدزمظنه روزارفروشی نازلت یارخریدی باالت انداختن ورشکستگی خودرتاخی به قصدر ـ اگ 3
 برات یـا  رصـدو  راه اسـتقراض یـا    زاینکـه ا  زاعـم ا   تحصیل وجهی نماید   برده تا راست بکا  صرفهزار دو سائلی که و قصد

 .باشدربطریق دیگ
 .پرداخته باشد راوطلب اوسایرین ترجیح داده رتاریخ توقف بزپس ا راا طلبکارهزیکی ار ـ اگ4
 -داعالن شورورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیرتاجرذیل ه مواردر دـ542ماده  
بـه وضـعیت مـالی    رکه نظ مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشدربدون آنکه دوبه حساب دیگری ر ـ اگ 1
 .تعهدات فوق العاده باشد آن حین انجام آنهاردوا

 .نکرده باشدرین قانون رفتا ا413ماده  مطابقومتوقف شده وعملیات تجارتی ار ـ اگ2
 نداشـته یـا  رفت د1304 خـرداد  12وفـروردین   12و 1303دلـو  25وب تـاریخ اجـرای قـانون تجـارت مـص     زار ـ اگ 3

صـریح معـین   رمطالبات بطوو قروضزاعم ا  را دارائی وضعیت حقیقی خود    صورترد ناقص یابی ترتیب بوده یا    واردفات
 ).مرتکب تقلبی نشده باشد این مواردراینکه درمشروط ب(نکرده باشد

 .سه سال حبس تادیبی است ماه تا 6زازات آن امجو ورشکستگی به تقصیرجنحه محسوب ـ543ماده  
تعقیـب مـدعی العمـوم     یـا  طلبکارهـا زیـک ا ره تصفیه یـا رحسب تقاضای مدیر رسیدگی به جرم فوق ب     ـ544ماده   
 .آید محکمه جنحه بعمل میرد
ـ  مخارج آن را طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد   زارورشکسته به تقصی  رصورتی که تعقیب تاج   ر د ـ545ماده    ه ب

اقـدام   ارفاقی مامورین اجرا نمی تواننـد     قرارداد صورت انعقاد رد.تحمیل نمود  طلبکارها هیچوجه نمی توان به هیئت    
 .قراردادرمعینه د انقضای مدت هایزا پسرمگ به وصول این مخارج کنند

 هیئـت   بـه عهـده   رصـورت برائـت تاج    رد می شود  تصفیه بنام طلبکارها  رطرف مدی ز مخارج تعقیبی که ا    ـ546ماده   
ورشکسته رقبل به تاج  ماده   مطابق شده به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد         صورتی که محکوم  ردو طلبکارها

 مراجعه نماید
طـرف هیئـت    زا یـا  تعقیب کنـد  ربعنوان ورشکستگی به تقـصی     ورشکسته را رتاج تصفیه نمی تواند  ر مدی ـ547ماده   

 .یت طلبکارهای حاضرتصویب اکثرزپس ارمگ شود مدعی خصوصی واقع طلبکارها
ورشکـسته بعهـده    رصـورت محکومیـت تاج    رد بعمل می آیـد    طلبکارهازطرفیکی ا ز مخارج تعقیبی که ا    ـ548ماده   

 .تعقیب کننده است صورت برائت ذمه بعهدهردودولت 
 فصل دوم

 ورشکستگی به تقلبرد
بطریـق   یـا ومخفـی کـرده      را ددارائـی خـو   زقسمتی ا  نموده یا  مفقود را خودرورشکسته که دفات  رتاجر ه ـ549ماده   

به وسـیله صـورت      یا به وسیله اسناد   را ورشکسته که خود  رتاجرهم چنین ه  وبرده   میانزمعامالت صوری ا  ومواضعه  
نموده است ورشکسته به تقلـب       مدیون قلمداد  باشد حقیقت مدیون نمی  رتقلب به میزانی که د    رقروض بطو ودارائی  
 .مجازات می شود مطابق قانون جزاواعالم 

 . الزم الرعایه است548  تا545قبل مفاد مواد ماده مواردرمخارج آن دو راجع به تقاضای تعقیب ـ550ماده  
 

 فصل سوم
 ورشکسته رتاجزارجنایاتی که اشخاص غیودرجنحه 
 ورشکستگی مرتکب می شوندرامرد

شکـسته بـه تقلـب    مطابق قانون جزا به مجـازات ور ومورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب ر دـ551 ماده  
 :شد محکوم خواهند

پـیش   یـا  میان ببرندزا راوغیرمنقول ا دارائی منقول یازقسمتی ا ورشکسته تمام یارا ـ اشخاصی که عالمابه نفع تاج 
 .نمایند مخفی یا نگاهدارند خود
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 467اده مـ  مطـابق وکـرده   واقعی را قلمدادربه اسم دیگری طلب غی یا تقلب به اسم خود  ـ اشخاصی که به قصد 2
 .التزام داده باشند

مرتکـب    را 549ماده   راعمال مندرجه د  وبه اسم موهومی تجارت نموده        اشخاصی که به اسم دیگری یا      ـ552ماده   
 .است محکوم می باشندربرای ورشکسته به تقلب مقر به مجازاتی که شده اند

 پیش خـود   یا مخفی نمایند  یا میان ببرند زا راواقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال ا       ر اگ ـ553ماده   
 .شد برای سرقت معین است محکوم خواهند به مجازاتی که نگاه دارند

اینکـه مـتهم    وخصوص مسائل ذیـل ول    رد باید مواد قبل محکمه که رسیدگی می کند      رمعینه د  مواردر د ـ554ماده   
 -حکم بدهد تبرئه شده باشد

صـورتی  رمحکمـه د  این حکـم را ،وع جرم بوده است به هیئت طلبکارهاحقوقی که موضوکلیه اموال ر ـ راجع به د 1
 .کندرصاد باید نباشد که مدعی خصوصی هم

 .شده است خساراتی که ادعارو ـ راجع به ضر2
بـه مجـازات    کـرده باشـد   میـل وورشکسته وجهـی را حیـف   رتاجرحین تصدی به امو  رتصفیه د رمدیر اگ ـ555ماده   

 .شد امانت محکوم خواهدرخیانت د
شـخص   مـذاکرات راجعـه بـه ورشکـستگی بـا         رد نباشد یا باشدراین که طلبکا  زتصفیه اعم ا  رگاه مدی ر ه ـ556ماده   

بـه  وبنفـع مرتکـب    قـرارداد  کـه آن تبـانی یـا    کنـد  خصوصی منعقـد   یا قرارداد  نماید دیگری تبانی  با ورشکسته یا 
 .سال محکوم می شودود  ماه تاششزا محکمه جنحه به حبس تادیبیرد باشد آنهازبعضی ا یا طلبکارهارضر

ورشکـسته  رتاج کس حتی خودرشده باشد نسبت به ه منعقدرتاریخ توقف تاجز کلیه قرارهائی که پس ا    ـ557ماده   
باطل شده دریافت کـرده      که بموجب قرارداد   اموالی را  است که وجوه یا   رقرارداد مجبو  طرف.محکوم به بطالن است   

 .دارد است به اشخاص ذیحق مسترد
بـه خـرج محکـوم     بایـد  شـود ربه موجب فصول سابق صاد  حکم محکومیتی که بموجب این فصل یا      ر ه ـ558ده  ما 

 .علیه اعالن گردد
 
 

 فصل چهارم
 صورتراداره کردن امول تاجرورشکسته درد

 به تقلب یارورشکستگی به تقصی
رسـیدگی   حکوم می شود  موبه تقلب تعقیب     یارتمام مواردی که کسی بواسطه ورشکستگی به تقصی       ر د ـ559 ماده  

 .بود خارج خواهد صالحیت محکمه جزازاست ار مذکو554ماده  رآنچه دزارغی به کلیه دعاوی حقوقی به
اطالعات واوراق  ونوشتجات  و صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد      رتصفیه مکلف است د   ر مدی ـ560 ماده  
 .بدهدوبه ا راوالزمه 

 باب سیزدهم
 اعاده اعتباررد

 مخـارجی کـه بـه آن تعلـق گرفتـه اسـت کـامال              ومتفرعات   با را ورشکسته که کلیه دیون خود    رتاجر ه ـ561ده  ما 
 .اعاده اعتبارمی نماید حقا بپردازد

پـنج سـال مطالبـات    زطلب آنها شده است برای بـیش ا      ءادارجهت تاخیری که د   زا نمی توانند   طلبکارها ـ562ماده   
 .صدی هفت طلب شدزبیش ا سال نبایدرد فرعاتی که مطالبه می شودحال مترهردو نمایند خساراتومتفرعات 

حـق اعـاده     شده بتواند رصادزنیو برای آنکه شریک ضامن یک شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی ا           ـ563ماده   
اینکه نسبت بـه شـخص      وپرداخته است ول   که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را        نماید ثابت باید حاصل کند راعتبا

 .داشته باشد د ارفاقی مخصوصی وجودقرارداوا
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 دریافت وجه امتناع نمایند   زاین که ا   غایب بوده یا   یاراالث مفقود طلبکارهازارنف چند صورتی که یک یا   ر د ـ564ماده   
همینکـه  و صـندوق عدلیـه بـسپارد   رمدیون است به اطالع مدعی العموم د   که به آنها   وجوهی را  ورشکسته باید رتاج
 .محسوب است سپرده است برای الذمه جوه رااین و معلوم کردرتاج

تـاریخ اعـالن ورشکـستگی      زمدت پنج سال ا   راثبات صحت عمل د   زذیل پس ا   موردودرورشکسته د ر تجا ـ565ماده   
 -اعاده نمایند را خودراعتبا می توانند

فتـه اسـت   بعهـده گر  که بـه موجـب قـرارداد    تمام وجوهی راوارفاقی نموده  ورشکسته که تحصیل قراردادر ـ تاج 1
ارفاقی جداگانه نمـوده اسـت       تحصیل قرارداد  شریک شرکت ورشکسته که شخصا     موردرد این ترتیب ،پرداخته باشد 

 .رعایت می شودزنی
 .رضاین داده اندوبه اعاده اعتبارا بری کرده یا راوورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه ار ـ تاج2
مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدائی داده شودکه اعالن           ادبه انضمام اسن   بایدرحال اعاده اعتبا    عرض ـ566ماده   

 .واقع شده است آن حوزهرورشکستگی د
اداره مـدعی العمـوم     رهمچنـین د  واطاق جلسه محکمه ابتـدائی      رمدت یکماه د  رحال د  این عرض   سواد ـ567ماده   

 ه طلبکارهـائی کـه مطالبـات آنهـا        به کلی  رارحال مزبو  عرض محکمه باید ربعالوه دفتردا  اعالن میشود وبدایت الصاق   
  کـامال  562 و 561طبـق مـواد     رب را طلـب خـود   زهنووشده   آن تصدیق زا بعد ورشکسته یا ردرحین تصفیه عمل تاج   

 .به وسیله مکتوب سفارشی اعالم دارد دریافت نکرده اند
مـدت  رد وانـد را کامالدریافت نکـرده مـی ت        طلب خود  562و 561طلبکاری که مطابق مقررات مواد      ر ه ـ568ماده   

 .اعتراض کندرحال اعاده اعتبا قبل به عرضماده  ردرتاریخ اعالم مذکوزیکماه ا
بعمل مـی    مثبته به دفترمحکمه بدایت داده می شود        اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد        ـ569ماده   

 .کند شخص ثالث ورودروبطرحال درحین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبا بموجب عرض معترض میتواندرطلبکا.آید
نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم بعمل آمده است بـه انـضمام عـرایض                 انقضای موعد ز پس ا  ـ570ماده   

به جلسه خصوصی محکمه     معترضین را وصورت لزوم مدعی    ردررئیس مزبو  می شود  اعتراض به رئیس محکمه داده    
 .احضارمی کند

با قـانون حکـم اعـاده        صورت موافقت آنها  رسنجیده د  قط صحت مدارک را    محکمه ف  561 ماده   موردر د ـ571ماده   
حکـم   انـصاف بدانـد   وسنجیده بطوری که مقتضی عدل       احوال را و محکمه اوضاع    565 ماده   موردردو اعتبارمی دهد 

 .جلسه علنی صادرگرددرد صورت حکم بایدرهردومی دهد 
تـاریخ  زازظـرف ده رو رد ارهای معتـرض مـی تواننـد   طلبکوهمچنین مدعی عمومی رو مدعی اعاده اعتبا  ـ572ماده   

محکمـه  ،شـده اسـتیناف بخواهند    رصادرحکمی که درخـصوص اعـاده اعتبا      زسفارشی ا  اعالم حکم به وسیله مکتوب    
 . حکم صادرمیکند571ماده  حسب مقرراتررسیدگی بزاستیناف پس ا

 .انقضای شش ماهزپس ارممکن نیست مگ تجدید بشود ردرحال اعاده اعتبا عرضر اگـ573ماده  
دفترمخصوصی که درمحکمه بدایت محل اقامـت       رد می گردد رحکمی که صاد   حال قبول شود   عرضراگ-574ماده   

 تاجربرای اینکارمقرراست ثبت
 ثبـت اسـامی  رسـتون مالحظـات دفت  رد نباشـد  حوزه محکمه که حکم مـی دهـد  ردرمحل اقامت تاج  راگ شد خواهد

اشـاره  ربه حکم مزبو  زمرکب قرم  ورشکسته با راست مقابل اسم تاج    وجودم محل دائره ثبت اسناد  رورشکستگان که د  
 .می شود

امانـت محکـوم   رخیانـت د  هم چنین اشخاصی که برای سرقت یا کالهبـرداری یـا    و ورشکسته به تقلب     ـ575ماده   
 .جنبه تجارتی اعاده اعتبارکنندزا نمی توانند جنبه جزائی اعاده حیثیت نکرده اندزمادامی که ا شده اند
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 باب چهاردهم
 اسم تجارتی

 .الزامی کند مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن راردر ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگـ576ماده  
 انتخـاب کنـد    نمی تواند اسمی برای تجارتخانه خود      تجارتخانه ندارد ر صاحب تجارت خانه که شریک د      ـ577ماده   

 .شریک باشد که موهم وجود
 دهـد رقرا همان محل نمی توانـد اسـم تجـارتی خـود          رهیچ شخص دیگری د    ارتی ثبت شده را    اسم تج  ـ578ماده   

 .یکی باشدوخانوادگی ا اسم ولواینکه اسم تجارتی ثبت شده با
 . اسم تجارتی قابل انتقال استـ579ماده  
 .ثبت اسم تجارتی پنجسال استر مدت اعتباـ580ماده  
اداره ثبـت اقـدام بـه ثبـت          ثبت بعمل نیاید  رمقر موعدردولزامی شده   مواردی که ثبت اسم تجارتی ا     ر د ـ581ماده   

 .خواهد داشت خوذ ما سه برابرحق الثبتوکرده 
دعـاوی مربـوط بـه      راصول محاکمات د  واعالن آن   و وزارت عدلیه بموجب نظامنامه ترتیب اسم تجارتی         ـ582ماده   

 .کرد خواهد معین اسم تجارتی را
 

 باب پانزدهم ـ شخصیت حقوقی
 صل اول اشخاص حقوقیف

 .این قانون شخصیت حقوقی دارندر کلیه شرکتهای تجارتی مذکوردـ583ماده  
ثبت مخصوصی  ردفترتاریخ ثبت د  زا غیرتجارتی تاسیس یا بشوند    موسساتی که برای مقاصد   و تشکیالت   ـ584ماده   

 .می کنند کرد شخصیت حقوقی پیدا خواهد که وزارت عدلیه معین
 فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیـه معـین خواهـد          ماده   ردرتشکیالت مذکو وبت موسسات    شرایط ث  ـ585ماده   

 قانون  135ماده   بعالوه مشمول وپنج پهلوی    تا پنج ریال طال  زمطابق نظامنامه ا   تشکیالتوحق الثبت موسسات    .شد
 .امالک است ثبت اسناد

نامشروع اسـت نمـی تـوان ثبـت          مات عمومی یا  انتظا مخالف با  آنها که مقاصد  تشکیالتی را و موسسات   ـ586ماده   
 .کرد

بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی مـی         و بلدی به محض ایجاد   وتشکیالت دولتی   و موسسات   ـ587ماده   
 .شوند

 فصل دوم
 تابعیت شخص حقوقیواقامتگاه ووظایف وحقوق 

قائـل اسـت مگرحقـوق       ن برای افراد  که قانو  تکالیفی شود ودارای کلیه حقوق      شخص حقوقی می تواند    ـ588ماده   
 .امثال ذلکووظایف ابوت نبوت وحقوق  مانند انسان ممکن است دارای آن باشد وظایفی که بالطبیعه فقطو
تـصمیم    تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که بموجب قانون یا اساسـنامه صـالحیت اتخـاذ                ـ589ماده   

 .دارندگرفته می شود
 .ص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی درآنجا است اقامتگاه شخـ590ماده  
 .آن مملکت استرکه اقامتگاه آنها د دارند  اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی راـ591ماده  
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 مقررات نهائی
واه خـ  کرده انـد ءیک امضازبیش ارموسسات تجارتی به اعتباو یا شرکتهارتجا معامالتی که سابقا  موردر د ـ592ماده   

 به امضاءکنندگان مجتمعا   طلبکارمی تواند رخواه بعنوان دیگ   کرده باشند ءکنندگان بعنوان ضامن امضا   ءامضازبعضی ا 
 .منفردارجوع نمایند یا
زمان نـسبت   رقاطع مرو  دارد حق رجوع به آنها   راشخاصی که طلبکا  زا یکرهزفوق مطالبه ا   ماده   موردر د ـ593ماده   

 .هستزبه دیگران نی
کـه بـه     شرکتهای مختلط سهامی به کلیـه شـرکتهای ایرانـی موجـود           وبه استثنای شرکتهای سهامی      ـ594ماده   

شـرکت هـای    زمقـررات یکـی ا     بـا  را  مهلت داده مـی شـودکه خـود        1311تا اول تیرماه     تجارتی اشتغال دارند  رامو
دوم قـانون ثبـت     ده  ما نسبت به شرکت های متخلف مطابق      واال تقاضای ثبت نمایند  واین قانون وفق داده     ردرمذکو

 .شد خواهدرفتا ر1310ماه  مصوب خرداد شرکتها
شـش مـاه     ممکـن اسـت تـا      فوق بـرای تهیـه مقـدمات ثبـت کـافی نباشـد            ماده  ردرگاه مدت مذکو  ر ه ـ595ماده  
نـصف حـق    موقع تقاضای تمدیـد راین که درمشروط ب اضافی داده شود   مهلت کافی رطرف محکمه صالحیتدا  زاردیگ

 . شودالثبت شرکت پرداخته
 012مـاده    تاریخ اجرای وآن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است         راین قانون د  15ماده    تاریخ اجرای  ـ596ماده  

 .بود واهد خ1312اول فروردین 220ماده  رقسمت اخیوتبصره آن و
تاریخ اجرای این قـانون هیئـت   زظرف شش ماه ارکه د مکلف هستند  شرکتهای مختلط سهامی موجود    ـ597ماده   

 .کند تقاضا انحالل شرکت را صاحب سهمی حق داردره تشکیل دهند واال اری مطابق مقررات این قانوننظ
 اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده اند مشمول مقررات           تاریخزمتوقفی که قبل ا   ر طلبکاران تاج  ـ598ماده   

 .کرد اده خواهندبوده استفرمقر حقی که بموجب قانون سابق برای آنهازاو  نبوده473ماده 
 را تـاریخ اجـرای ایـن قـانون طلـب خـود      زورشکستگی های سابق قبل ا   رامور نسبت به طلبکارانی که د     ـ599ماده   

 462مـاده    دادکه مطـابق   یکماه به آنها مهلت خواهد    وورشکسته اعالنی منتشرکرده    ره مطالبه نکرده اندمدیرتصفیه  
 .خواهند شد 473ماده  مشمول مقررات واال کنندراین قانون رفتا

 1304دوازدهـم خـرداد   و دوازدهـم فـروردین      1303وپنجم دل و قوانین ذیل قانون تجارت مصوبه بیست        ـ600 ماده  
  قانون اجازه عدم رعایت    1307 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه مصوب دوم تیرماه            206 ماده   قانون اصالح 

شـرکت  واساسـنامه شـرکت سـهامی بانـک ملـی          وکیالت   قانون تجارت نسبت به تش     44 ماده   ز قسمتی ا  270ماده  
 .شودگذاشته می به موقع اجرارتاریخ مزبوز ا1307 تیرماه 30سهامی بانک پهلوی مصوب 

 
 
 


