
  

 

 

 قانون تجارت

 شمسي 1311ارديبهشت ماه  13مصوب 

 باب اول

 تجار و معامالت تجارتي

 تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معامالت تجارتي قرار بدهد. - 1ماده 

 است:معامالت تجارتي از قرار ذيل  - 2ماده 

 ( خريد يا تحصيل هر نوع مال منقوض به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.1

 ( تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.2

تأسيساتي كه براي انجام  كميسيون( و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوعكاري )العمل( هر قسم عمليات داللي يا حق3

 شود از قبيل تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.ميبعضي امور ايجاد

 ( تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد.4

 ( تصدي به عمليات حراجي.5

 هاي عمومي.شگاه( تصدي به هر قسم نماي6

 ( هر قسم عمليات صرافي و بانكي.7

 ( معامالت برواتي اعم از اينكه بين تاجر يا غير تاجر باشد. 8

 ( عمليات بيمه بحري و غير بحري9

 سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجعه به آنها.( كشتي10

 

 



  

 

 

 شود:تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي معامالت ذيل به اعتبار - 3ماده 

 ( كليه معامالت بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها.1

 نمايد.( كليه معامالتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي2

 ايد.نم( كليه معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي3

 ( كليه معامالت شركتهاي تجارتي.4

 شود.معامالت غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي - 4ماده 

 كليه معامالت تجار تجارتي محسوب است مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست. - 5ماده 

 باب دوم

 دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي

 دفاتر تجارتي -فصل اول 

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه  - 6ماده 

 دهد داشته باشد:ميمقام اين دفاتر قرارقائم

 ( دفتر روزنامه.1

 ( دفتر كل.2

 ( دفتر دارايي.3

 ( دفتر كپيه.4

همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معامالت راجع به اوراق دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد  - 7ماده 

فروش و ظهرنويسي( و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه از قبيل خريد وتجارتي )

 كند در آن دفتر ثبت نمايد.برداشت ميباشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود



  

 

 

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معامالت را الاقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه  - 8ه ماد

 كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خالصه ثبت كند.آن را تشخيص و جدا

از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و مطالبات دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي  - 9ماده 

 ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد.سال گذشته خود را به

خود را در آن به ترتيب حسابهاي صادره دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسالت و مخابرات و صورت - 10ماده 

 تاريخ ثبت نمايد.

حسابهاي وارده را نيز به ترتيب تاريخ ورود مرتب نموده و در لفاف تاجر بايد كليه مراسالت و مخابرات و صورت -تبصره 

 مخصوصي ضبط كند.

به توسط نماينده اداره  به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد 6دفاتر مذكور در ماده  - 11ماده 

شود( امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور الزم نيست ولي بايد اوراق وزارت عدليه معين ميكه مطابق نظامنامهثبت )

 ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد.آن داراي نمره ترتيبي باشد. در موقع تجديد

 ( قانون ثبت اسناد است.135ه يا كسور آن دو ريال به عالوه مشمول ماده )حق امضاء از قرار هر صد صفح

شود بايد داراي نمره ترتيبي و قيطان كشيده باشد و متصدي دفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي - 12ماده 

را با تصريح به اسم و رسم صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن امضاء مكلف است

نمايد منگنه طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين مقصود تهيه ميصاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو

 كند. الزم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شود.

 -فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود كليه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره  - 13ماده 

كردن و همچنين جاي سفيد گذاشتن بيش از آنچه كه در دفترنويسي معمول است و در حاشيه و يا بين تراشيدن و حك

 دفاتر را از ختم هر سالي الاقل تا ده سال نگاهدارد.سطور نوشتن ممنوع است و تاجر بايد تمام آن

برند در صورتي كه مطابق مقررات و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي 6اتر مذكور در ماده دف - 14ماده 

سنديت خواهد داشت و غير اين صورت فقط بر عليه صاحب آن معتبر  -در امور تجارتي  -باشد بين تجار اين قانون مرتب شده

 خواهد بود.



  

 

 

مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق رأساً  11ه و ماد 6تخلف از ماده  - 15ماده 

تواند حكم بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد العموم ميمدعيو بدون تقاضاي

 نخواهد بود.

 دفتر ثبت تجارتي -فصل دوم 

ارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تأسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به شغل در نقاطي كه وز - 16ماده 

از ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت تجارت اشتغال دارند اعم

 م خواهند شد.ريال محكو برسانند و اال به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار

مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد به ثبت برسد به موجب  - 17ماده 

 نظامنامه معين خواهد كرد.

حسابها و شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت - 18ماده 

خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و اال عالوه بر مجازات مقرر در فوق به يات خطي يا چاپينشر

 شود.ميجزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم

 شوند.كسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي - 19ماده 

 

 باب سوم

 شركتهاي تجارتي

 فصل اول

 در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنها

 شركتهاي تجارتي بر هفت قسمت است: - 20ماده 

 ( شركت سهامي.1



  

 

 

 ( شركت با مسئوليت محدود.2

 ( شركت تضامني.3

 ( شركت مختلط غير سهامي.4

 ( شركت مختلط سهامي.5

 ( شركت نسبي.6

 توليد و مصرف.( شركت تعاوني 7

 نيگزيکه در ادامه آمده،،جا 24/12/1347از قانون تجارت مصوب  ياصالح قسمت يقانون حهيال 300 يال 1مواد 

 قانون تجارت شده است: 93 يال 21مواد

 قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت اليحه

 1347.12.24 مصوب

 اول مبحث

 سهامي هايشركت

 تعريف و تشكيل شركت سهامي - 1 بخش

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي  - 1 ماده

 سهام آنها است.

 شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي - 2 ماده

 كت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.در شر - 3 ماده

 شود:شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي - 4 ماده

 



  

 

 

كنند. اين گونه هايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين ميشركت -اول  نوع

 شوند.ناميده ميها شركت سهامي عامشركت

ها هايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركتركتش -دوم  نوع

 شوند.ناميده ميشركت سهامي خاص

شركت سهامي  "هاي سهامي خاص عبارت و در شركت "شركت سهامي عام"هاي سهامي عام عبارت در شركت - تبصره

هاي شركت به طور ها و آگهيبعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطالعيه شركت يابايد قبل از نام "خاص

 روشن و خوانا قيد شود.

هاي سهامي خاص از يك هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتدر موقع تأسيس سرمايه شركت - 5 ماده

 باشد.ميليون ريال نبايد كمتر

شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به  صورتي كه سرمايه در

هاي مذكور در قانون تجارت حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتافزايش سرمايه تا ميزان

 ادگاه صالحيتدار درخواست كند.از دانحالل آن را دتوانتغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي

 قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحالل منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود. هرگاه

هاي سهامي عام مؤسسين بايد اقالً بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و الاقل سي براي تأسيس شركت - 6 ماده

اي به ها سپرده سپس اظهارنامها در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكشده رو پنج درصد مبلغ تعهد

سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده باشد در تهران به اداره  نويسيهپذيرضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعالميه

ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و ثبت شركتهها و در نقاطي كه دايرها به دايره ثبت شركتها و در شهرستانثبت شركت

 امالك محل تسليم و رسيد دريافت كنند.

هرگاه قسمتي از تعهد مؤسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه  - تبصره

ها يمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتحساب باز شده است توديع و گواهي بانك را به ضمبراي پرداخت مبلغ نقدي

 تسليم نمايند.

 



  

 

 

بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه مؤسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن ذكر  6اظهارنامه مذكور در ماده  - 7 ماده

 شده باشد:

 نام شركت. - 1

 هويت كامل و اقامتگاه مؤسسين. - 2

 موضوع شركت. - 3

 سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك.مبلغ  - 4

نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و تعداد سهام با نام و بي - 5

 سهم.امتيازات اين گونه

ن شماره حساب و نام بانكي كه وجوه پرداختي در اند با تعييميزان تعهد هر يك از مؤسسين و مبلغي كه پرداخت كرده - 6

مورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف آورده غير آن واريز شده است. در

 نقد اطالع حاصل نمود.

 مركز اصلي شركت. - 7

 مدت شركت. - 8

 ء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضا - 8 ماده

 نام شركت. - 1

 موضوع شركت به طور صريح و منجز. - 2

 مدت شركت. - 3

 مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد. - 4

 مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك. - 5

 



  

 

 

بانام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات نام و تعداد سهام بي - 6

 سهام.و امتيازات اينگونه

تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه به  - 7

 ود.متجاوز نخواهد بهر حال از پنج سال

 نحوه انتقال سهام بانام. - 8

 نام و بالعكس.طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي - 9

 بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن.در صورت پيش - 10

 شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت. - 11

 مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي. - 12

 نصاب الزم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها. مقررات راجع به حد - 13

 طريقه شور و اخذ رأي و اكثريت الزم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي. - 14

كنند يا تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا مي - 15

 گردند.جهات قانوني ممنوع ميبه محجور يا معزول يا

 تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران. - 16

 تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند. - 17

 قيد اين كه شركت يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس. - 18

و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع  تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت - 19

 عمومي ساالنه.

 نحوه انحالل اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن. - 20

 نحوه تغيير اساسنامه. - 21



  

 

 

 بايد مشتمل بر نكات زير باشد: 6نويسي مذكور در ماده طرح اعالميه پذيره - 9 ماده

 شركت.نام  - 1

 شود.هايي كه شركت به منظور آن تشكيل ميموضوع شركت و نوع فعاليت - 2

 مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تأسيس شعبه مورد نظر باشد - 3

 مدت شركت. - 4

امور هويت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسين در صورتي كه تمام يا بعضي از مؤسسين در امور مربوط به موضوع شركت يا  - 5

 يا اطالعات يا تجارتي داشته باشند ذكر آن به اختصار.مشابه با آن سوابق

مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غير نقد شركت  - 6

 ه غير نقد اطالع حاصل نمود.و اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايتعيين مقدار و مشخصات

 اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيل.در صورتي كه مؤسسين مزايايي براي خود در نظر گرفته - 7

 اند.تعيين مقداري از سرمايه كه مؤسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده - 8

تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته است پرداخت  هايي كه مؤسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدماتذكر هزينه - 9

 هاي شركت.هاي الزم تا شروع فعاليتهزينهاند و برآوردكرده

نامه يا موافقت اصولي در صورتي كه انجام موضوع شركت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصي باشد ذكر مشخصات اجازه - 10

 آن مراجع.

نويسي تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كه بايد مقارن نويسي بايد توسط پذيرههنگام پذيره ذكر حداقل تعداد سهامي كه - 11

 پرداخت گردد.نويسي نقداًپذيره

ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتي  - 12

 نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه كنند.ي پذيرهتوانند براعالقه ميذيكه طي آن اشخاص

ها تسليم تصريح به اين كه اظهارنامه مؤسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت شركت - 13

 شده است.



  

 

 

عمومي مؤسس منحصراً در آن ذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي تا تشكيل مجمع  - 14

 منتشر خواهد شد.

 نويسان.چگونگي تخصيص سهام به پذيره - 15

ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالميه مرجع ثبت شركت - 10 ماده

 خواهد نمود.نويسي را صادرپذيره

ايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت نويسي باعالميه پذيره - 11 ماده

 عالقمندان قرار داده شود.گيرد در معرض ديدمي

نويسي معين شده است عالقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و ظرف مهلتي كه در اعالميه پذيره - 12 ماده

 پرداخت شود تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.مبلغي را كه نقداً بايد

 ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد: - 13 ماده

 نام و موضوع و مركز اصلي و مدت شركت. - 1

 سرمايه شركت. - 2

 نويسي و مرجع صدور آن.شماره و تاريخ اجازه انتشار اعالميه پذيره - 3

نويسي شود و مبلغ اسمي آن و هم چنين مبلغي كه از آن بابت نقداً در موقع پذيرهيتعداد سهامي كه مورد تعهد واقع م - 4

 بايد پرداخت شود.

 نويسان بايد به آن حساب پرداخت شود.نام بانك و شماره حسابي كه مبلغ الزم توسط پذيره - 5

 نويس.هويت و نشاني كامل پذيره - 6

 رداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نمايد.نويس متعهد است مبلغ پقيد اين كه پذيره - 7

مقام قانوني او رسيده نسخه اول نزد نويس يا قائمورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظيم و با قيد تاريخ به امضاء پذيره - 14 ماده

 شود.نويس تسليم مينسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيرهبانك نگاهداري و



  

 

 

ي امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت امضاكننده قيد و در صورتي كه ورقه تعهد سهم را شخصي براي ديگر - تبصره

 ضميمه خواهد شد.مدرك سمت او اخذ و

امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام  - 15 ماده

 باشد.مي

ت و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد مؤسسين نويسي معين شده اسپس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره - 16 ماده

نويسان رسيدگي و پس از احراز اين كه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهد گرديده و اقالً تعهدات پذيرهحداكثر تا يك ماه به

را دعوت هر يك از تعهدكنندگان را تعيين و اعالم و مجمع عمومي مؤسس  امسهسي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد

 خواهند نمود.

نويسي كليه سهام شركت مجمع عمومي مؤسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و پس از رسيدگي و احراز پذيره - 17 ماده

كند و شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت را انتخاب ميو تأديه مبالغ الزم و

را كه هر گونه دعوت و اطالعيه براي صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي  نتشاريكثيراالمؤسس روزنامه نيز مجمع عمومي

خواهد نمود. مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول سمت نمايند. ساالنه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعيين

دار آن سمت خود عهده هايئوليتمسبا علم به تكاليف وقبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و بازرس 

 شود.اند. از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب ميگرديده

اي كه به تصويب مجمع عمومي مؤسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اعالميه قبولي مديران اساسنامه - 18 ماده

 خواهد شد. ها تسليمشركت به مرجع ثبت شركتو بازرسان جهت ثبت

اين قانون به ثبت نرسيده باشد به  6در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده  - 19 ماده

اي حاكي ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است گواهينامهنويسان مرجع ثبت شركتمؤسسين يا پذيرهدرخواست هر يك از

دارد تا مؤسسين و و تأديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي سهامدانكي كه تعهاز عدم ثبت شركت صادر و به ب

اي كه براي تأسيس دارند در اين صورت هر گونه هزينهنويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مستردپذيره

 شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده مؤسسين خواهد بود.

ها هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتبراي تأسيس و ثبت شركت - 20 ماده

 كافي خواهد بود:



  

 

 

 اساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران رسيده باشد. - 1

قدي آن كه نبايد كمتر از سي و پنج درصد اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تأديه قسمت ن - 2

 اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غيركل سهام باشد.

م تقويم آن به تفكيك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهاو صورت ديدهنقد باشد بايد تمام آن تأديه گر

 منعكس شده باشد.ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه

 اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد.انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه - 3

 .17قبول سمت مديريت و بازرسي با رعايت به قسمت اخير ماده  - 4

ذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر  -5

 خواهد شد.

هاي هاي سهامي عام مقرر است در مورد شركتساير قيود و شرايطي كه در اين قانون براي تشكيل و ثبت شركت - تبصره

 الرعايه نخواهد بود.الزمسهامي خاص

ها نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانكتوانند سهام خود را براي پذيرههاي سهامي خاص نميشركت - 21 ماده

به انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اين كه از عرضه نمايند و يا

 نحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت نمايند.ام بهع ميهاي سهامقررات مربوط به شركت

هاي سهامي در شرف تأسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن استفاده از وجوه تأديه شده به نام شركت - 22 ماده

 .19مذكور در ماده شركت و يا در مورد

دهند أسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام ميمؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور ت - 23 ماده

 مسئوليت تضامني دارند.

 سهام - 2 بخش

سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت  - 24 ماده

 آن در شركت سهامي دارد.اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب سهم سند قابل معاملهباشد ورقهسهامي مي



  

 

 

 نام باشد.سهم ممكن است بانام و يا بي - 1 تبصره

در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قائل شوند اين گونه سهام سهام  - 2 تبصره

 شود.ممتاز ناميده مي

اره ترتيب بوده و به امضاي الاقل دو نفر كه به موجب مقررات اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شم - 25 ماده

 برسد. شونداساسنامه تعيين مي

 در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود: - 26 ماده

 ها.نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت - 1

 مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. - 2

 تعيين نوع سهم. - 3

 اسمي سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.مبلغ  - 4

 تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آن است. - 5

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد  - 27 ماده

پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت يك سال پس از و نوع سهام و مبلغ

 به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.و  رصادپرداخت تمامي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهم

تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف  - 28 ماده

 خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.امضاكنندگان مسئول جبران

 ر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد.هاي سهامي عام مبلغ اسمي هدر شركت - 29 ماده

نام ممنوع است نام يا گواهينامه موقت بيمادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي - 30 ماده

و انتقال  سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقلبه تعهد كننده اينگونه

 سهام بانام است.

 



  

 

 

 بايد رعايت شود. 26و  25در مورد صدور گواهينامه موقت سهم مواد  - 31 ماده

 مبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متساوي باشد. - 32 ماده

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين صورت  - 33 ماده

العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده مجمع عمومي فوقهيأت مديره شركت بايد

خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت شده شركت تا ميزان مبلغ  حقسرمايه دعوت كند و تشكيل دهد وگرنه هر ذينفع

 پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.

 مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام يا هر مقدار از آن بايد از كليه صاحبان سهام و بدون تبعيض به عمل آيد. - تبصره

باشد و در صورتي كه قبل از تأديه مبلغ اسمي آن مي كسي كه تعهد ابتياع سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام - 34 ماده

را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ اسمي آن خواهد تمام مبلغ اسمي سهم آن

 بود.

يد مراتب را از طريق در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند با - 35 ماده

شود به صاحبان فعلي سهام اطالع دهد هاي مربوط به شركت در آن منتشر ميكثيراالنتشاري كه آگهينشر آگهي در روزنامه

مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنين مهلتي هر مبلغ كه تأديه نشده  موردبلغو مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت م

درصد در سال به مبلغ تأديه نشده عالوه خواهد شد ارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره به عالوه چهارباشد نسبت به آن خس

تأخير آن تماماً پرداخت و خسارت بهو پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطال

ار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده نشود شركت اين گونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهاد

هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش خواهد رسانيد. از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينهبه

 شود.ها و خسارت دير كرد( بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت ميبابت اصل و هزينهبدهي صاحب سهم) زفروش ا

آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشاري  35در مورد ماده  - 36 ماده

گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست سفارشي براي صاحب سهم ارسال شركت در آن نشر ميهاي مربوط بهكه آگهي

ها هزينه -خسارات  -هاي مربوط به سهام اعم از اصل شده است كليه بدهي ينعمشود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروشمي

كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداري خواهد

سهام يا گواهينامه موقت  اوراق وشركت حذف و اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام با قيد كلمه المثني به نام خريدار صادر

 گردد.شود و مراتب براي اطالع عموم آگهي ميسهام قبلي ابطال مي



  

 

 

حق حضور و رأي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و  35دارندگان سهام مذكور در ماده  - 37 ماده

كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به عالوه حق  تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام ازدر احتساب حد نصاب

شركت و هم چنين حق دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به  ديدسهام جدريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد

 اين گونه سهام معلق خواهد ماند.

ها به شركت ابت اصل و خسارات و هزينههرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را ب 37در مورد ماده  - 38 ماده

توانند حقوق مالي وابسته به سهام خود را كه حق حضور و رأي در مجامع عمومي را خواهند داشت و ميپرداخت كنند مجدداً 

 .نندمشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه ك

شود مگر خالف آن ثابت گردد. نقل ته مينام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخسهم بي - 39 ماده

 آيد.به قبض و اقباض به عمل ميو انتقال اين گونه سهام

 باشد.نام مينام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بينام در حكم سهام بيموقت سهام بي گواهينامه

به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت  - 40 ماده

 كند.انتقال را در دفتر مزبور امضاء

موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام شركت قيد و به  در

يده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. يا نماينده قانوني او رسامضاي انتقال گيرنده يا وكيل

رسيده و امضاء شود. هر انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل به همان ترتيب به ثبت ايدهر گونه تغيير اقامتگاه نيز ب

 آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.

تواند مشروط به موافقت مديران شركت يا مجامع عمومي صاحبان عام نقل و انتقال سهام نميهاي سهامي در شركت - 41 ماده

 سهام بشود.

تواند به موجب اساسنامه و هم چنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب هر شركت سهامي مي - 42 ماده

ات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن بايد به طور العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازفوقمجمع عمومي

العاده شركت با جلب به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي فوق وابستهامتيازات وضوح تعيين گردد. هر گونه تغيير در

 گيرد.موافقت دارندگان نصف به عالوه يك اين گونه سهام انجام

 



  

 

 

 تبديل سهام - 3 بخش

العاده سهامداران خود سهام هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا به تصميم مجمع عمومي فوق - 43 ماده

 نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير عمل كند.سهام بانام و يا آن كه سهام بانام را به سهام بينام شركت را بهبي

هاي مربوط به شركت در هام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهينام به سدر مورد تبديل سهام بي - 44 ماده

هر يك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي نباشد به صاحبان گردد سه نوبتآن نشر مي

گهي تصريح خواهد شد كه پس از انقضاي مهلت شركت مراجعه كنند. در آسهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز

 گردد.نام شركت باطل شده تلقي ميمزبور كليه سهام بي

براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشد باطل  44نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده سهام بي - 45 ماده

در صورتي كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده  تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركتشده محسوب و برابر

خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه پس از انقضاي مهلت شش ماه  فروختهجباشد از طريق بورس وگرنه از طريق حرا

واهد شد. فاصله گردد منتشر خبه شركت در آن نشر ميهاي مربوطمذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي

تعيين شده تمام يا قسمتي از بين آگهي و تاريخ حراج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد بود. در صورتي كه در تاريخ

 سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد.

هاي مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج يا شود بدواً هزينهمي فروخته 45از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده  - 46 ماده

شود. در صورتي كه ظرف ده سال دار سپرده ميكسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهرهالزحمه كارگزار بورسحق

ف بانك به مالك مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طر شودسترداز تاريخ فروش سهام باطل شده به شركت م

بالصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطالع شود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم مالسهم پرداخت مي

 دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.

نام كه به شركت م بيهرگاه پس از تجديد حراج مقداري از سهام به فروش نرسد صاحبان سها 46و  45در مورد مواد  - تبصره

ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامي كه فروخته شده به نسبت كنند بهمراجعه مي

نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين و يا آن كه برابر تعداد سهام بي كنندنام در دست دارند وجه نقد دريافتسهامي بي

 دارد رعايت خواهد شد.وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختيار شركت قرارترتيب تا وقتي كه 

 



  

 

 

هاي مربوط به نام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيبراي تبديل سهام بانام به سهام بي - 47 ماده

شود تا براي تبديل سهام صاحبان سهام داده مي منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد بهگردد.شركت در آن نشر مي

 نام صادر و مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده است سهام بيخود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت

خذ و ابطال مراجعه كنند سهام بانام آنان ادر مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت

 نام به آنها داده شود.و سهام بي

نام و يا حسب مورد پس از گذشتن م بينام به سهام بانام و يا تبديل سهام بانام به سهاپس از تبديل كليه سهام بي - 48 ماده

ع سازد تا مراتب ها را از تبديل سهام خود كتباً مطلشركت بايد مرجع ثبت شركت 47و  44مذكور در مواد هايهر يك از مهلت

 عموم آگهي شود.اطالع رايطبق مقررات به ثبت رسيده و ب

دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأي در  - 49 ماده

 سهام را نخواهند داشت.مجامع عمومي صاحبان

 عمل خواهد شد. 49و  47نام بر طبق مفاد مواد سهام يا اوراق سهام بانام يا بيدر مورد تعويض گواهينامه موقت  - 50 ماده

 اوراق قرضه - 4 بخش

 تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كند.شركت سهامي عام مي - 51 ماده

كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد يا  اي است كه معرف مبلغي وام است با بهره معينورقه قرضه ورقه قابل معامله - 52 ماده

 مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است عالوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.مواعد معيني بايد

 شوند.قط بستانكار شركت محسوب ميدارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچ گونه دخالتي نداشته و ف - 53 ماده

 باشد.جاري نميسي و خريد اوراق قرضه عمل تنويپذيره - 54 ماده

انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تأديه شده و دو سال تمام از تاريخ  - 55 ماده

 به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد.ترازنامه آن ثبت شركت گذشته و دو

 

 



  

 

 

تواند العاده صاحبان سهام ميبيني نشده باشد مجمع عمومي فوقهرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش - 56 ماده

تواند به مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع عمومي ميبنا به پيشنهاد هيأت

 از دو سال تجاوز نكند يك يا چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نمايد.مدتي كههيأت مديره شركت اجازه دهد كه طي 

 ر صورت تجزيه( بايد متساوي باشد.ددر هر بار انتشار مبلغ اسمي اوراق قرضه و نيز قطعات اوراق قرضه ) - تبصره

تصميم راجع به فروش اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطالعيه انتشار اوراق قرضه كتباً  - 57 ماده

ها اعالم شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعيه انتشار اوراق قرضه شركتبه مرجع ثبت

 خواهد نمود. هيآگيبه هزينه شركت در روزنامه رسم

 براي فروش اوراق قرضه ممنوع است.قبل از انجام تشريفات مذكور در ماده فوق هر گونه آگهي  - تبصره

 اطالعيه انتشار اوراق قرضه بايد مشتمل بر نكات زير بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شركت امضاء شده باشد: - 58 ماده

 نام شركت. - 1

 موضوع شركت. - 2

 اره و تاريخ ثبت شركت.شم - 3

 مركز اصلي شركت. - 4

 مدت شركت. - 5

 مبلغ سرمايه شركت و تصريح به اين كه كليه آن پرداخت شده است. - 6

در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه احتماالً براي  - 7

 ده است و هم چنين مبالغ بازپرداخت شده آن و در صورتي كه اوراق قرضه سابق قابل تبديل گرفته شبازپرداخت آن در نظر

 قرضه كه هنوز تبديل به سهم نشده است.اوراق نهبه سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گو

 يط تضمين مذكور.در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرا - 8

 



  

 

 

گيرد و ترتيب محاسبه آن و مي اي كه به قرضه تعلقمبلغ قرضه و مدت آن و هم چنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهره - 9

احتماالً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنين موعد يا مواعد و شرايط بازپرداخت اصل و ذكر ساير حقوقي كه

 قابل بازخريد باشد شرايط و ترتيب بازخريد. قرضهراقره و در صورتي كه اوپرداخت بهره و غي

 تضميناتي كه احتماالً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است. - 10

 اگر اوراق قرضه قابل تعويض با سهام شركت يا قابل تبديل به سهام شركت باشد مهلت و ساير شرايط تعويض يا تبديل. - 11

گزارش وضع مالي شركت و خالصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام خالصه  - 12

 رسيده است.

شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطالعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد  57پس از انتشار آگهي مذكور در ماده  - 59 ماده

و هم چنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در آن منتشر شده منتشر شده در روزنامه رسمي شماره و تاريخ آگهي

 گهي كند.گردد آبه شركت در آن نشر ميهاي مربوطاست در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي

 ورقه قرضه بايد شامل نكات زير بوده و به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سهام مقرر شده است امضاء بشود: - 60 ماده

 نام شركت. - 1

 شماره و تاريخ ثبت شركت. - 2

 مركز اصلي شركت. - 3

 مبلغ سرمايه شركت. - 4

 مدت شركت. - 5

 مبلغ اسمي و شماره ترتيب و تاريخ صدور ورقه قرضه. - 6

 اگر قابل بازخريد باشد(.تاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه ) - 7

 احتماالً براي قرضه در نظر گرفته شده است.تضميناتي كه  - 8

 



  

 

 

در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام اشخاص يا  - 9

 اند.تعويض اوراق قرضه را كرده مؤسساتي كه تعهد

 شرايط اين تبديل. ام شركت مهلت ودر صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سه - 10

العاده بايد بنا به اوراق قرضه ممكن است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق - 61 ماده

 برابر با مبلغ گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را اقالً پيشنهاد هيأت مديره و

 قرضه تصويب كند.

قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك يا مؤسسه مالي معتبر  61افزايش سرمايه مذكور در ماده  - 62 ادهم

 نويسي مبني بر دادن نويسي و شرايط آن و تعهد پذيرهو قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيرهنويسي شده باشدپذيره

نويسان منعقد شده است نيز مربوط به آن بين شركت و اين گونه پذيرهو ساير شرايط هاين گونه سهام به دارندگان اوراق قرض

 بود.برسد وگرنه معتبر نخواهد  61بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده 

كنند  نويسيرهها را پذيتوانند افزايش سرمايه شركتها و مؤسسات مالي را كه ميشوراي پول و اعتبار شرايط بانك - تبصره

 تعيين خواهد نمود.

حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود  62و  61در مورد مواد  - 63 ماده

 هد بود.منتفي خوا

 شرايط و ترتيب تعويض ورقه قرضه با سهم بايد در ورقه قرضه قيد شود. - 64 ماده

 ايت دارنده ورقه قرضه است.ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رض تعويض

سهم  تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است آن را باورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي دارنده

 شركت تعويض كند.

راق قرضه جديد تواند اوتا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي 61از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده  - 65 ماده

تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد سهام كاهش دهد قابل تعويض يا قابل

 هاي وارده كهمنافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت در نتيجه زيانيا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم



  

 

 

 دارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق لغ اسمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز كهمنتهي به تقليل مب

اق مزبور اوراوراق قرضه از همان موقع انتشار ندگانشود كه اين گونه دارگردد و چنين تلقي ميدارند ميخود دريافت مي

 اند.سهامدار شركت بوده

تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه انتقال  61مجمع مذكور در ماده  از تاريخ تصميم - 66 ماده

به طور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از قبيل جايزه يا منافع اندوخته به سرمايه و

كنند راق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض ميحقوق دارندگان اوآن كه رانتشار سهام ممنوع خواهد بود مگ

به منظور فوق شركت بايد تدابير الزم را اتخاذ كند تا دارندگان شوند حفظ شود.به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك مي

وق مالي مذكور تحت همان شرايط حقبتوانند به نسبت و كنندياوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض م

 را استيفا نمايند.

شود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه تعهد سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي - 67 ماده

كت نگاهداري خواهد شد اين باشد و نزد شردارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور مينويسان در برابرپذيره

قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور بوده و نقل و انتقال اين گونه سهام در مواعد اوراق ياگونه سهام تا انقضاء موعد 

 سهم احراز گردد.يض ورقه قرضه بادفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعو

شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد يا قرضه صادر مي سهامي كه جهت تعويض با اوراق - 68 ماده

 قابل تأمين و توقيف نخواهد بود.مواعد اوراق قرضه

اي كه اجازه العادهاوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق - 69 ماده

دهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام ميانتشار اوراق قرضه را

 يأت مديره خواهد داد.به ه راهرمايشركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش س

هيأت مديره شركت بر اساس تصميم مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر  69در مورد ماده  - 70 ماده

اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را افزايش داده نشده اوراق قرضهمعادل مبلغ بازپرداخت

جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور معادل مبلغ بازپرداخت نشده  امسههاافزايش در مرجع ثبت شركت و پس از ثبت اين

 اند سهم خواهد داد.ت تسليم كردهاوراقي كه به شرك

 



  

 

 

در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيأت مديره و گزارش خاص بازرسان  - 71 ماده

 بديل به سهم نيز بايد رعايت شود.در مورد اوراق قرضه قابل ت 64و  63نمايد و هم چنين مواد ركت اتخاذ تصميمش

 مجامع عمومي - 5 بخش

شود. مقررات مربوط به حضور عده الزم براي مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي - 72 ماده

و آراء الزم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به موجب قانون تشكيل مجمع عمومي

 كليف خاص براي آن مقرر شده باشد.ت

 ي به ترتيب عبارتند از:مجامع عموم - 73 ماده

 مجمع عمومي مؤسس. - 1

 مجمع عمومي عادي. - 2

 العاده.مجمع عمومي فوق - 3

 وظايف مجمع عمومي مؤسس به قرار زير است: - 74 ماده

 نويسي كليه سهام شركت و تأديه مبالغ الزم.رسيدگي به گزارش مؤسسين و تصويب آن و هم چنين احراز پذيره - 1

 ه شركت و در صورت لزوم اصالح آن.اساسنامتصويب طرح  - 2

 انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت. - 3

تعيين روزنامه كثيراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي  - 4

 شد.در آن منتشر خواهد

روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع گزارش مؤسسين بايد حداقل پنج  - تبصره

 نويسان سهام آماده باشد.ه پذيرهمراجعتعيين شده است براي

نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند اي از پذيرهدر مجمع عمومي مؤسس حضور عده - 75 ماده

 مذكور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط مؤسسين دعوتدعوت اكثريت ضروري است. اگر در اولين



  

 

 

مجمع آگهي دعوت آن با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در  نانعقاد آشوند مشروط بر اين كه الاقل بيست روز قبل ازمي

ومي جديد وقتي قانوني است كه مجمع عمنويسي معين شده است منتشر گردد.روزنامه كثيراالنتشاري كه در اعالميه پذيره

 اكثريت دو ثلث  بهصاحبان الاقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد

آراء حاضرين اتخاذ شود در صورتي كه در مجمع عمومي يك سوم اكثريت الزم حاضر نشد مؤسسين عدم تشكيل شركت را 

 دارند.مياعالم

 هر سهم داراي يك رأي خواهد بود. نويسان حق حضور دارند ودر مجمع عمومي مؤسس كليه مؤسسين و پذيره - تبصره

هرگاه يك يا چند نفر از مؤسسين آورده غير نقد داشته باشند مؤسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي  - 76 ماده

هاي غير نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات در مورد ارزيابي آوردهكارشناس رسمي وزارت دادگستري را مؤسس نظر كتبي

بگذارند. در صورتي كه مؤسسين براي خود مزايايي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن خود در اختيار مجمع عمومي مؤسس

 ش مزبور به مجمع مؤسس تقديم شود.به ضميمه گزار

د در مجمع عمومي مؤسس اي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايهگزارش مربوط به ارزيابي آورده - 77 ماده

 مطرح گردد.

اند در موقعي كه تقويم آورده غير نقدي كه تعهد آورده غير نقد و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كرده دارندگان

رأي است حق رأي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه موضوع مذاكره و رأي است از حيث اند يا مزاياي آنها موضوعكرده

 .شد نخواهدحد نصاب جزء سرمايه شركت منظور 

گستري ارزيابي شده هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادتواند آوردهمجمع عمومي نمي - 78 ماده

 است قبول كند.

هرگاه آورده غير نقد يا مزايايي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از يك  - 79 ماده

شكيل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده است در صورت تمايل تماه تجاوز نخواهد كرد

تبديل و مبالغ الزم را تأديه نمايند و اشخاصي كه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نقد هدتوانند تعهد غير نقد خود را به تعمي

كنندگان مزايا به صورتي كه صاحبان آورده غير نقد و مطالبهي بمانند. درتوانند با انصراف از آن مزايا در شركت باقنشده مي

توانند به جاي نويسان ميپذيرهگردد و سايرمحسوب مي هنظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شد

 عهد و مبالغ الزم را تأديه كنند.آنها سهام شركت را ت



  

 

 

هاي غير نقد و مزاياي عمومي مؤسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آورده در جلسه دوم مجمع - 80 ماده

نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است حاضر باشند. در گردد بايد بيش از نصف پذيرهميمطالبه شده تشكيل

 جلسه دوم قيد گردد. ستوردآگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و

كنندگان مزايا و عدم در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه - 81 دهما

نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين ترتيب شركت قابل طرف ساير پذيرهتعهد و تأديه سهام آنها از

ها اطالع دهند تا مرجع تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شركتاز تاريخ زتشكيل نباشد مؤسسين بايد ظرف ده رو

 اين قانون را صادر كند. 19ماده  مزبور گواهينامه مذكور در

هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در ماده در شركت - 82 ماده

 رزيابي كارشناس قبول نمود.هاي غير نقد را به مبلغي بيش از اتوان آوردهضروري است و نمياين قانون 76

مجمع  هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحالل شركت قبل از موعد منحصراً در صالحيت - 83 ماده

 باشد.ميالعادهعمومي فوق

نصف سهامي كه حق رأي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين دعوت العاده دارندگان بيش از در مجمع عمومي فوق - 84 ماده

 حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه حق رأيحد نصاب مذكور

 وم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.شرط آن كه در دعوت ددارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود به 

 ر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود.العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضتصميمات مجمع عمومي فوق - 85 دهما

س و تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صالحيت مجمع عمومي مؤسمجمع عمومي عادي مي - 86 ماده

 بگيرد.العاده است تصميمفوق

دي حضور دارندگان اقالً بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند ضروري است اگر در اولين در مجمع عمومي عا - 87 ماده

حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامي كه حق رأي دعوت حد نصاب مذكور

 وت اول قيد شده باشد.وم نتيجه دعكه در دعوت د آنشرط دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به عالوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد  - 88 ماده

 انتخاب مديران و بازرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.بود مگر در مورد



  

 

 

شود و حق رأي هر رأي مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رأي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي در

تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن را بين چند نفري كه مذكور خواهد بود. رأي دهنده ميدهنده برابر با حاصل ضرب

 اين ترتيب را مقرر دارد.خالف تواندميمايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت ن

بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش - 89 ماده

سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شركت و صورتحساب دوره عملكرد ساليانه شركت و و حساب سود و زيان

 هاي سال مالي تشكيل شود.بازرسان و ساير امور مربوط به حسابه گزارش مديران و بازرس يارسيدگي ب

زيان بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مجمع عمومي اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و  - تبصره

 نخواهد بود.سال مالي معتبر

ان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود تقسيم سود و اندوخته بين صاحب - 90 ماده

 نه بين صاحبان سهام الزامي است.از سود ويژه ساالمنافع تقسيم ده درصد

چنانچه هيأت مديره مجمع عمومي عادي ساالنه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند  - 91 ماده

 مجمع مزبور بنمايند.تدام به دعورأساً اق

 توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور هيأت مديره و هم چنين بازرس يا بازرسان شركت مي - 92 ماده

 اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.العاده دعوت نمايند. درفوق

واهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد تصميم در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخ - 93 ماده

نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصويب كنند و براي آن مجمع قطعي

گر در اين دعوت الاقل نصف اين گونه سهام در جلسه حاضر باشند و ا گانبايد دارندكه تصميم جلسه خاص مذكور معتبر باشد

سوم اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره به اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقالً يك

 يت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.اكثر

صاحبان سهام  بر تعهدات تواندتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميهيچ مجمع عمومي نمي - 94 ماده

 بيفزايد.

 



  

 

 

سهامداراني كه اقالً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل  - 95 ماده

مديره خواستار شوند و هيأت مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با رعايت مجمع عمومي از هيأت

توانند دعوت مجمع را از بازرس يا بازرسان شركت خواستار مي دگانكنندرخواستتشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت

 مقرره مجمع مورد تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات

كه كليه تشريفات راجع به  آنرطوگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت مجمع اقدام كنند به ش

 نمايند.ت مديره و بازرسان تصريحدعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأ

رييسه مجمع دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيأت 95در مورد ماده  - 96 ماده

 انتخاب خواهد شد.امين صاحبان سهاز ب

در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كثيراالنتشاري  - 97 ماده

گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كثيراالنتشاري شركت در آن نشر ميهاي مربوط بهكه آگهي

سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي ساالنه بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين دعوت و اطالعيه بعدي براي را كه هر گونه

هاي مربوط به ها و اطالعيهتصميمي جهت نشر دعوتنامهنمايند. اين تصميم بايد در روزنامه كثيراالنتشاري كه تا تاريخ چنين

 شركت قبالً تعيين شده منتشر گردد.

 دعوت الزامي نيست. اقعي كه كليه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهي و تشريفاتدر مو - تبصره

 فاصله بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بود. - 98 ماده

ومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عم - 99 ماده

 متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دريافت كند.يا تصديق موقت سهم

سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي ترتيب داده  فقط

 ء آنان خواهد رسيد.تگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به امضاكامل و اقامخواهد شد كه در آن هويت

در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد  - 100 ماده

 بايد قيد شود.ساعت و نشاني كامل

 



  

 

 

شود. در صورتي كه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميرييسهمجامع عمومي توسط هيأت - 101 ماده

بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيأت مديره خواهد بود مگر در مواقعي كه انتخاب يا اساسنامه پيشترتيب ديگري در

مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در  جلسهدستور عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو

ي جلسه ممكن است سهام انتخاب خواهند شد ولي منشجلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران از بين صاحبان

 صاحب سهم نباشد.

نين حضور نماينده يا نمايندگان مقام قانوني صاحب سهم و هم چدر كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم - 102 ماده

 احب سهم است.ارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خود صشخصيت حقوقي به شرط

اكثريت آراء حاضرين در در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد  - 103 ماده

 جلسه است.

رييسه مجمع مي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيأتهرگاه در مجمع عمو - 104 ماده

تواند اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. تمديد جلسه ميبا تصويب مجمع

 جلسه اول رسميت خواهد داشت. نصاببعد مجمع با همان حد  ساتجلمحتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در

رييسه شود كه به امضاء هيأتاي توسط منشي ترتيب داده مياز مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورتجلسه - 105 ماده

 در مركز شركت نگهداري خواهد شد. نسخه از آنمجمع رسيده و يك

باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد به  در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل - 106 ماده

 ها ارسال گردد:شركتجهت ثبت به مرجع

 انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان. - 1

 تصويب ترازنامه. - 2

 كاهش يا افزايش سرمايه و هر نوع تغيير در اساسنامه. - 3

 انحالل شركت و نحوه تصفيه آن. - 4

 



  

 

 

 هيأت مديره - 6 بخش

باشند اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده و كالً يا بعضاً قابل عزل ميسهامي به وسيله هيأت مديره شركت -107 ماده

 ومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.هاي سهامي عماعضاي هيأت مديره در شركتاداره خواهد شد. عده

 شوند.مجمع عمومي عادي انتخاب ميمديران شركت توسط مجمع عمومي مؤسس و  -108 ماده

 شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.مدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي -109 ماده

 مجدد مديران بالمانع است. انتخاب

هاي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتاشخاص حقوقي را مي -110 ماده

مديره را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف مديريت معرفي  عضو هيأتمدني شخص حقيقي

 نمايد.

هاي مدني و جزايي عضو هيأت مديره بوده و از جهت مدني با اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتنماينده چنين

 مني خواهد داشت.نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضاشخص حقوقي كه او را به

تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آن كه در همان موقع جانشين او را كتباً به شركت حقوقي عضو هيأت مديره مي شخص

 شود.محسوب مينمايد وگرنه غايب معرفي

 توانند به مديريت شركت انتخاب شوند:اشخاص ذيل نمي -111 ماده

 گي آنها صادر شده است.محجورين و كساني كه حكم ورشكست - 1

هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كالً يا بعضاً محروم كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه - 2

 محروميت:شده باشند در مدت

ي شناخته هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كالهبردارجنحه -كالهبرداري  -خيانت در امانت  - سرقت

 تصرف غير قانوني در اموال عمومي. -تدليس -اختالس  -شده است 

دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه برخالف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از  - تبصره

 كم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.ماده گردد صادر خواهد كرد و حانتخاب مشمول مفاد اين



  

 

 

در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيأت مديره از حداقل  -112 ماده

البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه واال به ترتيب مقرر توسط مجمع عمومي جاي آنان كمتر شود اعضاء عليمقرر در اين قانون

هاي البدل كافي براي تصدي محلالبدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء عليعليعضو هك را خواهند گرفت و در صورتي

ل اعضاء هيأت مديره عمومي عادي شركت را جهت تكميخالي در هيأت مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بالفاصله مجمع

 دعوت نمايند.

از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او  هرگاه هيأت مديره حسب مورد 112در مورد ماده  -113 ماده

خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع عمومي عادي جهت بالمتصدي مانده

 اشند.به انجام چنين درخواستي ميو بازرس يا بازرسان مكلف ب دالزم اقدام كننتكميل عده مديران با رعايت تشريفات

مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد سهامي  -114 ماده

 جهت دادن رأي در مجامع عمومي الزم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين خساراتي است كه كه به موجب اساسنامه

شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مشتركاً بر امنفرداً يممكن است از تقصيرات مديران 

به عنوان وثيقه باقي سهام مذكور در صندوق شركت مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته باشد

 خواهد ماند.

داد سهام الزم به عنوان وثيقه نباشند و هم چنين در صورت انتقال در صورتي كه مديري هنگام انتخاب مالك تع -115 ماده

و يا افزايش يافتن تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه، مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد سهام الزم به قهري سهام مورد وثيقه

 وگرنه مستعفي محسوب خواهد شد.بسپارد شركتعنوان وثيقه را تهيه و به صندوق 

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي  -116 ماده

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به هر نحو باشد و پس ازمي

 خود از قيد وثيقه آزاد خواهد شد.نه مديران خود به اينگو يقهمورد وثديگري از آنان سلب سمت شده است سهام

بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه مشاهده  -117 ماده

 عمومي عادي گزارش دهند.به مجمع كنند

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت خاص مجامع  -118 ماده

 باشند مشروط بر آن كه تصميمات و اقدامات شركت داراي كليه اختيارات الزم براي اداره امور شركت ميعمومي است مديران



  

 

 

يارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از اخت دنكرآنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود

 يكن است.لمباطل و كان اشخاص ثالثلحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل

ند هيأت مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيأت يك رئيس و يك نايب رئيس كه بايد شخص حقيقي باش -119 ماده

 نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيأت مديره بيش از مدت عضويت آنها در هيأت تعيين ميبراي هيأت مديره

هاي مذكور عزل كند. هر رئيس و نايب رئيس هيأت مديره را از سمت اندتوميمديره نخواهد بود. هيأت مديره در هر موقع

 يكن خواهد بود.لمترتيبي خالف اين ماده مقرر شود كان

از نظر اجراي مفاد اين ماده شخص حقيقي كه به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيأت مديره معرفي شده  - 1 تبصره

 هيأت مديره تلقي خواهد شد.باشند در حكم عضو

ت مديره انجام خواهد ئيس هيأهرگاه رئيس هيأت مديره موقتاً نتواند وظايف خود را انجام دهد وظايف او را نايب ر - 2 تبصره

 داد.

رئيس هيأت مديره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هيأت مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را  -120 ماده

 باشد دعوت نمايد.ه دعوت آنها ميمديره مكلف بدر مواردي كه هيأت

مديره الزم است. تصميمات بايد به اكثريت براي تشكيل جلسات هيأت مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيأت  -121 ماده

 گردد مگر آن كه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشد.آراء حاضرين اتخاذ

اي از مديران كه ترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيأت مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر حال عده -122 ماده

توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيأت مديره حداقل تشكيل دهند ميهيأت مديره را اقالً يك سوم اعضاء

 دعوت نمايند. را مديرهيأتيك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه ه

اي تنظيم و الاقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه براي هر يك از جلسات هيأت مديره بايد صورتجلسه -123 ماده

اي از مذاكرات و هم چنين تصميمات باشند و خالصهصورتجلسات هيأت مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميبرسد. در

گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مي ردر آن ذكمتخذ در جلسه با قيد تاريخ

 ظر او بايد در صورتجلسه قيد شود.مخالف باشد ن

 



  

 

 

هيأت مديره بايد اقالً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت تصدي  -124 ماده

تعيين كند در صورتي كه مدير عامل عضو هيأت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در الزحمه او راو حق

تواند در عين حال رئيس هيأت مديره همان شركت باشد مگر با تصويب نمي شركتملهيأت مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عا

 سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي.

 تواند مدير عامل را عزل نمايد.يهيأت مديره در هر موقع م - تبصره

وب و ينده شركت محسمدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است نما -125 ماده

 امضاء دارد.از طرف شركت حق

تواند در توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و هم چنين هيچ كس نمينمي 111اشخاص مذكور در ماده  -126 ماده

نتخاب عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخالف مفاد اين ماده اعين حال مديريت

 يريت عامل شامل حال او خواهد شد.هاي سمت مدمعتبر و مسئوليت الثاشخاص ثشده است در مقابل صاحبان سهام و

به مديريت عامل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه  126هركس برخالف ماده  -127 ماده

 كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بود.اهد ذينفع حكم عزل او را صادر خوشهرستان به تقاضاي هر

اي از صورتجلسه هيأت مديره به مرجع ثبت نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه -128 ماده

 از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.ها اعالم و پسشركت

هايي كه اعضاي هيأت مديره و يا مدير شركت اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت و هم چنين مؤسسات و -129 ماده

توانند بدون اجازه هيأت مديره در معامالتي كه با شركت عضو هيأت مديره يا مدير عامل آنها باشند نميعامل شركت شريك يا

هيأت مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز  غيرشود به طور مستقيم يايا به حساب شركت مي

بالفاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع اي كه اجازه آن داده شدهمديره مكلف است بازرس شركت را از معامله

نظر خود را درباره  عاملهمعمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات

عضو هيأت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيأت مديره و نيز اي به همان مجمع تقديم كند. چنين معامله

 له مذكور در حق رأي نخواهد داشت.مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامدر

در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث  129معامالت مذكور در ماده  -130 ماده

 تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معامله به شركت است مگر در مواردمعتبر 



  

 

 

مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه آن معامله  يأتهخسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده

 باشند.مين خسارت وارده به شركتسئول جبرااند كه همگي آنها متضامناً مرا داده

اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع  129در صورتي كه معامالت مذكور در ماده  -131 ماده

معامله  تواند تا سه سال از تاريخ انعقادآنها را تصويب نكند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شركت ميعمومي عادي شركت

 باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطالن معامله را از دادگاه صالحيتدار درخواستگرفته امو در صورتي كه معامله مخفيانه انج

در مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع

مشعر بر عدم رعايت تشريفات الزم گزارش بازرس عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس از استمابطالن معامله با مجمع ع

داشت. مجمع جهت انجام معامله در اين مورد رأي خواهد داد. مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در رأي نخواهد

 يل خواهد شد.ه يا بازرس شركت تشكعمومي مذكور در اين ماده به دعوت هيأت مدير

مدير عامل شركت و اعضاء هيأت مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگونه وام يا اعتبار از شركت  -132 ماده

ها تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. در مورد بانكشركت نميتحصيل نمايند و

در اين ماده به شرط آن كه تحت قيود و شرايط عادي و جاري انجام گيرد معتبر  مذكوراعتباري معامالتهاي مالي و و شركت

به نمايندگي شخص حقوقي عضو هيأت مديره در جلسات خواهد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه

و برادر و خواهر اشخاص مذكور  اوالدوالدداد و اوالد و اكنند و هم چنين شامل همسر و پدر و مادر و اجهيأت مديره شركت مي

 باشد.در اين ماده مي

توانند معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام مديران و مدير عامل نمي -133 ماده

د مسئول جبران آن خواهد بود. منظور مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گرددهند. هر مديري كه از

 تقويت منفعت.ت از ورود خسارت يااز ضرر در اين ماده اعم اس

تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غير موظف هيأت مديره در جلسات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي -134 ماده

آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي اين مبلغ را پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور هيأت مزبور

مديره در جلسات هيأت حضور داشته است تعيين خواهد كرد. هم چنين  يأتهر عضو هبا توجه به تعداد ساعات و اوقاتي كه

نه تواند تصويب كند كه نسبت معيني از سود خالص ساالميبيني شده باشد مجمع عموميدر صورتي كه در اساسنامه پيش

 به جز آنچه در اين  رندمديره حق نداشركت به عنوان پاداش به اعضاء هيأت مديره تخصيص داده شود اعضاء غير موظف هيأت

 



  

 

 

لزحمه وجهي احقبيني شده است در قبال سمت مديريت خود به طور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش ياماده پيش

 از شركت دريافت كنند.

توان به عذر ليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نميك -135 ماده

 قدامات آنان را غير معتبر دانست.مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اعدم اجراي تشريفات

يران سابق كماكان مسئول امور شركت در صورت انقضاء مدت مأموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مد -136 ماده

تواند از مرجع هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع ميو اداره آن خواهند بود.

 مديران تقاضا نمايد. انتخابها دعوت مجمع عمومي عادي را برايثبت شركت

 را تنظيم كرده به بازرسان بدهد. ر خالصه صورت دارايي و قروض شركتهيأت مديره بايد الاقل هر شش ماه يك با -137 ماده

بيني شده است هيأت مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش -138 ماده

 دعوت نمايد.ساب سود و زيان شركت براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حمجمع عمومي ساليانه را

ها مراجعه تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حسابهر صاحب سهم مي -139 ماده

 حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيرد.كرده و از ترازنامه و

سود خالص شركت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. همين هيأت مديره مكلف است هر سال يك بيستم از  -140 ماده

به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه سرمايه شركت افزايش كه اندوخته قانوني

 .وني به يك دهم سرمايه بالغ گرددتا وقتي كه اندوخته قانيابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت

هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيأت مديره مكلف است بالفاصله مجمع عمومي اگر بر اثر زيان -141 ماده

صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأي به العادهفوق

اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش  6و با رعايت مقررات ماده  جلسههمانانحالل شركت ندهد بايد در 

 دهد.

شود العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه دعوت ميصورتي كه هيأت مديره برخالف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق در

 ز دادگاه صالحيتدار درخواست كند.انحالل شركت را ا تواندقانوني منعقد گردد هر ذينفع مينتواند مطابق مقررات

 



  

 

 

مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت  -142 ماده

ي جبران را برا باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يكمجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميو يا مصوبات

 خسارت تعيين خواهد نمود.

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحالل معلوم شود كه دارايي شركت براي تأديه ديون آن كافي  -143 ماده

 تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عامل را كه ورشكستگي شركت يا كافي مينيست دادگاه صالحيتدار

بوده است منفرداً يا متضامناً به تأديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت  اوخلفاتدن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تنبو

 آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد.

 بازرسان  - 7 بخش

به وظايف خود عمل  كند تا بر طبق اين قانونمجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي -144 ماده

 بازرس يا بازرسان بالمانع است.كنند. انتخاب مجدد

 تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط آن كه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد.عمومي عادي در هر موقع مي مجمع

توانند هاي سهامي عام اشخاصي ميركتها را در شكند وظايف بازرسي شركتهايي كه وزارت اقتصاد اعالم ميدر حوزه - تبصره

ها درج شده باشد. شرايط تنظيم فهرست و احراز صالحيت بازرسي در آنها در فهرست رسمي بازرسان شركتايفا كنند كه نام

اي نامهصالحيتدار در فهرست مذكور و مقررات و تشكيالت شغلي بازرسان تابع آيين صاشخاهاي سهامي عام و درج نامشركت

 هاي اقتصاد مجلسين قابل اجراء خواهد بود.كميسيونباشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و تصويبمي

هاي سهامي عام در مجمع عمومي مؤسس و انتخاب اولين بازرس يا بازرسان انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت -145 ماده

 .اين قانون به عمل خواهد آمد 20 سهامي خاص طبق مادههايشركت

البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي -146 ماده

 ت انجام وظايف بازرسي دعوت شوند.قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهيا سلب شرايط يا عدم

 انتخاب شوند: توانند به سمت بازرسي شركت سهامياشخاص زير نمي -147 ماده

 



  

 

 اين قانون. 111اشخاص مذكور در ماده  - 1

 مديران و مدير عامل شركت. - 2

 اقرباء و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. - 3

 دارد.موظفاً حقوق دريافت مي 2د هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بن - 4

بازرس يا بازرسان عالوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و  -148 ماده

 اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامهدرستي صورت دارايي

اند اظهار نظر كنند. طالعاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي گذاشتهو ا طالبمكنند و هم چنين درباره صحتتهيه مي

حدودي كه قانون و اساسنامه شركت تعيين كرده است به بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام در

سهام قرار دهند بازرسان  صاحبانرطور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطالعاتي برخالف حقيقت در اختيا

 مجمع عمومي را از آن آگاه سازند.مكلفند كه 

توانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطالعات بازرس يا بازرسان مي -149 ماده

توانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بازرسان ميمربوط به شركت را

به شرط آن كه آنها را قبالً به شركت معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در استفاده كنند رشناسانكه بر عهده دارند از نظر كا

 رسيدگي را خواهند داشت.تحقيق و كند مانند خود بازرس حق هر گونهمواردي كه بازرس تعيين مي

اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي  148رس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده باز -150 ماده

گزارش بازرسان بايد الاقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مركز عادي تسليم كنند.

 شركت آماده باشد.

تواند به تنهايي وظايف خود را انجام دهد ليكن كليه عدد داشته باشد هر يك ميدر صورتي كه شركت بازرسان مت - تبصره

ذكر دليل در گزارش قيد واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختالف نظر بين بازرسان موارد اختالف با بازرسان بايد گزارش

 خواهد شد.

شركت از ناحيه مديران و مدير عامل مشاهده كنند به بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور  -151 ماده

اطالع دهند و در صورتي كه ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضايي اولين مجمع عمومي

 مجمع عمومي گزارش دهند.اولين هصالحيتدار اعالم نموده و نيز جريان را ب



  

 

 

اين  147ي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخالف ماده در صورتي كه مجمع عموم -152 ماده

اند صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب بازرس تعيين شدهقانون به عنوان

 ساقط خواهد بود. اعتباردرجه به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از

در صورتي كه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش بدهند  -153 ماده

امتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامه يا از دادن گزارش

تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را

 در اين مورد غير قابل شكايت است.شهرستان 

شوند بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي -154 ماده

 جبران خسارات وارده خواهند بود. مربوط به مسئوليت مدني مسئولطبق قواعد عمومي

 ه بازرس با مجمع عمومي عادي است.الزحمتعيين حق -155 ماده

مستقيم يا غير مستقيم گيرد به طور تواند در معامالتي كه با شركت يا به حساب شركت انجام ميبازرس نمي -156 ماده

 ذينفع شود.

 تغييرات در سرمايه شركت -8 بخش

 بلغ اسمي سهام موجود افزايش داد.توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق باالبردن مشركت را ميسرمايه  -157 ماده

 پذير است:تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به يكي از طرق زير امكان -158 ماده

 پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد. -1

 تبديل مطالبات نقدي حال شده اشخاص از شركت به سهام جديد. -2

 انتقال سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شركت. -3

 تبديل اوراق قرضه به سهام. -4

 فقط در شركت سهامي خاص تأديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز است. -1 تبصره

 



  

 

 

 خته قانوني به سرمايه ممنوع است.انتقال اندو -2 تبصره

افزايش سرمايه از طريق باالبردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند  -159 ماده

 صاحبان سهام با آن موافق باشند. كه كليهممكن نخواهد بود مگر آن

لغ اسمي سهم به عنوان تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشند يا اين كه مبلغي عالوه بر مبشركت مي -160 ماده

تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته خريداران دريافت كند. شركت مياضافه ارزش سهم از

 جديد به صاحبان سهام سابق بدهد. كند يا در ازاء آن سهام تقسيمابقمنتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام س

العاده به پيشنهاد هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد افزايش مجمع عمومي فوق -161 ماده

 كند.تصميم ميسرمايه شركت اتخاذ

كند شرايط مربوط به فروش سهام جديد و العاده كه در مورد افزايش سرمايه اتخاذ تصميم ميمجمع عمومي فوق -1 تبصره

 تعيين آن را به هيأت مديره واگذار خواهد كرد. يا اختيارتأديه قيمت آن را تعيين

پيشنهاد هيأت مديره راجع به افزايش سرمايه بايد متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز شامل گزارشي درباره  -2 تبصره

نگرفته هاي سال مالي قبل تصميم سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به حسابامور شركت از بدو

درباره پيشنهاد هيأت باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر  قبلاليباشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال م

 مديره باشد.

تواند به هيأت مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز كند العاده ميمجمع عمومي فوق -162 ماده

 مذكور در اين قانون افزايش دهد. ميزان مبلغ معيني به يكي از طرقرا تا سرمايه شركت

هيأت مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يك ماه مراتب  -163 ماده

ها اعالم كند تا پس از ثبت اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركترا ضمن اصالح

 جهت اطالع عموم آگهي شود.

 يش سرمايه براي هيأت مديره باشد.تواند متضمن اختيار افزااساسنامه شركت نمي -164 ماده

 تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود.مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تأديه نشده است افزايش سرمايه شركت  -165 ماده

 



  

 

 

در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سهامي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و  -166 ماده

توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. اين مهلت آن سهامداران ميانتقال است مهلتي كه طي

 ود.شميگردد شروعويسي تعيين ميناز روزي كه براي پذيره

كند يا اجازه آن را به هيأت العاده كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميمجمع عمومي فوق -167 ماده

نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان سلب كند به شرط آن تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيرهدهد حقمديره مي

 و گزارش بازرس يا بازرسان شركت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود. مديرهأتهي كه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش

گزارش هيأت مديره مذكور در اين ماده بايد مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه و سلب حق تقدم از سهامداران و  - تبصره

است و تعداد و قيمت اينگونه سهام و اشخاصي كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده معرفي شخص يا

باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد حاكي از تأييد عوامل و جهاتي باشد  استعواملي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شده

 ر گزارش هيأت مديره ذكر شده است.كه د

بعضي از صاحبان سهام به نفع بعضي نويسي سهام جديد از چنانچه سلب حق تقدم در پذيره 167در مورد ماده  -168 ماده

سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رأي درباره گيردديگر انجام مي

حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت الزم جهت معتبر بودن تصميمات  احتسابدرسلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. 

 ساب نخواهد آمد.در نظر گرفته شده است به حي سهام سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنهامجمع عموم

هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد مراتب در شركت -169 ماده

گردد به اطالع صاحبان سهام برسد مربوط به شركت در آن نشر ميهاي روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهياز طريق نشر آگهي در

 سهام جديد و حسب مورد مبلغ اضافهسرمايه و مبلغ اسمي افزايش بلغدر اين آگهي بايد اطالعات مربوط به م

 ي ونويسرا دارد و مهلت پذيرههاارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد آن

آگهي شرايط در يننحوه پرداخت ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر گرفته شده باشد چگونگي ا

 قيد خواهد شد.

هاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي به در شركت -170 ماده

 نام براي دريافت گواهينامه حق خريد سهامي كه حق منتشر و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي 169نحو مذكور در ماده

 



  

 

 

بايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از طرف شركت تعيين و در آگهي نتقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين كه

 ايد توسط پست سفارشي ارسال گردد.خريد بهاي حققيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه

 گواهينامه حق خريد سهم مذكور در ماده فوق بايد مشتمل بر نكات زير باشد:-171 ماده

 و شماره ثبت و مركز اصلي شركت. نام - 1

 مبلغ سرمايه فعلي و هم چنين مبلغ افزايش سرمايه شركت. - 2

تعداد و نوع سهامي كه دارنده گواهينامه حق خريد آن را دارد با ذكر مبلغ اسمي سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش  - 3

 آن.

 آن پرداخته شود. اي كه وجوه الزم بايد درنام بانك و مشخصات حساب سپرده - 4

 تواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفاده كند.مهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي - 5

 نويسي مقرر شده باشد.هر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره - 6

 امضاء برسد. ام شركت مقرر است بهگواهينامه حق خريد سهم بايد به همان ترتيبي كه براي امضاي اوراق سه - تبصره

نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شده باشد يا صاحبان سهام از حق در صورتي كه حق تقدم در پذيره -172 ماده

 به متقاضيان فروخته خواهد شد. مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه وتقدم خود ظرف مهلت

نويسي عمومي ابتدا طرح اعالميه بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيرههاي سهامي عام شركت -173 ماده

 ها تسليم و رسيد دريافت كنند.مرجع ثبت شركتنويسي سهام جديد را بهپذيره

بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر  173نويسي مذكور در ماده طرح اعالميه پذيره -174 ماده

 زير باشد: نكات

 نام و شماره ثبت شركت. - 1

 هاي آن.موضوع شركت و نوع فعاليت - 2

 مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن. - 3



  

 

 در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن. - 4

 مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه. - 5

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن. - 6

 هويت كامل اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت. - 7

 شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي. - 8

 مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته و تقسيم دارايي بعد از تصفيه. - 9

 تعداد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم كه شركت منتشر كرده است و مهلت و شرايط تبديل اوراق قرضه به سهم.مبلغ و  - 10

 اي كه شركت منتشر كرده است و تضمينات مربوط به آن.مبلغ بازپرداخت نشده انواع ديگر اوراق قرضه - 11

 ت تضمين شده است.مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شرك - 12

 مبلغ افزايش سرمايه. - 13

 اند.تعداد و نوع سهام جديدي كه صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد كرده - 14

 نويسي.تاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره - 15

 مبلغ اسمي و نوع سهامي كه بايد تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم. - 16

 نويسي بايد تعهد شود.عداد سهامي كه هنگام پذيرهحداقل ت - 17

 اي كه وجوه الزم بايد در آن پرداخته شود.نام بانك و مشخصات حساب سپرده - 18

 شود.هاي شركت در آن نشر ميها و آگهيذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه - 19

ه تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح اعالميه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه ب -175 ماده

ها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زيان جديد به مرجع ثبت شركتنويسي سهامپذيره

 نويسي قيد شود.پذيره اعالميهتنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح

 



  

 

 

نويسي و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات قانوني ها پس از وصول طرح اعالميه پذيرهشركتمرجع ثبت  -176 ماده

 ي سهام جديد را صادر خواهد نمود.نويساعالميه پذيرهاجازه انتشار

گردد ر ميهاي شركت در آن نشنويسي سهام جديد بايد عالوه بر روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهياعالميه پذيره -177 ماده

 آيد در معرض ديد كثيراالنتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن به عمل مياقالً در دو روزنامه

قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب نويسي بايدپذيره يهعالقمندان قرار داده شود. در اعالم

 مراجعه عالقمندان آماده است.رايها و در مركز شركت بدر نزد مرجع ثبت شركت مجمع عمومي رسيده است

نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به خريداران ظرف مهلتي كه در اعالميه پذيره -178 ماده

 تأديه و رسيد دريافت خواهند كرد.سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود بانك مراجعه و ورقه تعهد

 نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد به عمل خواهد آمد:پذيره -179 ماده

 نام و موضوع و مركز اصلي و شماره ثبت شركت. - 1

 سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه. - 2

 مبلغ افزايش سرمايه. - 3

 نويسي سهام جديد و مرجع صدور آن.تاريخ اجازه انتشار اعالميه پذيرهشماره و  - 4

 شود و مبلغ اسمي آن.تعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع مي - 5

 شود.نام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته مي - 6

 نويس.ويت و نشاني كامل پذيرهه - 7

 عهد خريد سهم جديد نيز حاكم است.قانون در مورد ت اين 15و  14مقررات مواد  -180 ماده

نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره -181 ماده

ين و اعالم نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را تعييك ماه به تعهدات پذيرههيأت مديره حداكثر تا

 اطالع خواهد داد. هاشركتتو مراتب را جهت ثبت و آگهي به مرجع ثب



  

 

 

نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هيأت مديره گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره هر

 داري شده را به بانك مربوط بدهد.سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريمكلف است ضمن تعيين تعداد

به مرجع  174نويسي مذكور در ماده هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعالميه پذيره - 182 ماده

نويسي نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح اعالميه پذيرهنرسد به درخواست هر يك از پذيرهها به ثبتثبت شركت

عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه اي حاكي ازتسليم شده است گواهينامه به آن

 اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي نويسي كردهپذيرهدارد تا اشخاصي كه سهام جديد رادر آن به عمل آمده است ارسال مي

باشد به عهده تعهد شده اي كه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يانه هزينهخود را مسترد دارند. در اين صورت هر گو

 گيرد.شركت قرار مي

هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت براي ثبت افزايش سرمايه شركت - 183 ماده

 بود:ها كافي خواهدشركت

افزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيأت مديره داده است و در العاده كه صورتجلسه مجمع عمومي فوق - 1

 صورتجلسه هيأت مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.صورت اخير

 اين قانون در آن نشر گرديده است. 169اي كه آگهي مذكور در ماده يك نسخه از روزنامه - 2

وش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح امتيازات و اظهارنامه مشعر بر فر - 3

 قيد شود. موجبات آن در اظهارنامه

در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با رعايت ماده  - 4

  عاده در اين مورد با حضور صاحبانالالعاده رسيده باشد مجمع عمومي فوقمومي فوقتصويب مجمع عاين قانون به 82

اين قانون در آن قسمت كه به آورده  81لغايت  77تشكيل شده و رعايت مقررات مواد نويسان سهام جديدسهام شركت و پذيره

العاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ي فوقصورتجلسه مجمع عمومشود الزامي خواهد بود و يك نسخه ازغير نقد مربوط مي

 ماده ضميمه شود.

 ضاء كليه هيأت مديره رسيده باشد.هاي مذكور در اين ماده بايد به اماظهارنامه - تبصره

 



  

 

 

شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداري شود. تأمين و وجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تأديه مي - 184 ماده

 ه ثبت رسيدن افزايش سرمايه شركت.هاي شركت ممكن نيست مگر پس از بمزبور به حسابانتقال وجوه توقيف و

العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي در صورتي كه مجمع عمومي فوق - 185 ماده

اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شد با امضاء شركت تصويب كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه حال شده اشخاص از

 گيرد.سهام جديد باشند انجام مي نويسيهپذيرورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به

 بايد قيد شود. 179ماده  8و  7و  5و  3و  2و  1نكات مندرج در بندهاي  185در ورقه خريد سهم مذكور در ماده  - 186 ماده

 نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبتپس از انجام پذيره 185رد ماده در مو - 187 ماده

نويس را كه به سهام شركت تبديل شده است به ضميمه مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيرهها صورت كاملي ازشركت

كه بازرسان شركت صحت آن را تأييد كرده باشند همراه با صورتجلسه  طالباتمرونوشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونه

اين سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است العاده و اظهارنامه هيأت مديره مشعر بر اين كه كليهمجمع عمومي فوق

 .ها تسليم شودبه مرجع ثبت شركت

گيرد كليه افزايش سرمايه در موردي كه افزايش سرمايه از طريق باالبردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي - 188 ماده

مورد نويسي بر حسب شود بايد هنگام پذيرهنيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميبايد نقداً پرداخت شود و

 كالً پرداخته يا تهاتر شود.

تواند به پيشنهاد هيأت العاده شركت ميمجمع عمومي فوق 141ه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده عالو - 189 ماده

سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه به تساوي مديره در مورد كاهش

 اين قانون كمتر نگردد. 5مقرر در ماده  از حداقل شركتهاي وارد نشود و سرمايحقوق صاحبان سهام لطمه

 گيرد و كاهش اختياري سرمايه ازكاهش اجباري سرمايه از طريق كاهش تعداد يا مبلغ اسمي سهام صورت مي - تبصره

 گيرد.ر سهم به صاحب آن انجام ميسهام به نسبت متساوي و رد مبلغ كاهش يافته هطريق كاهش بهاي اسمي

العاده أت مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوقپيشنهاد هي - 190 ماده

 شركت تسليم گردد.به بازرس يا بازرسان

 



  

مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و هم چنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو سال مالي در  پيشنهاد

كت از ابتداي هاي مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شرعمومي نسبت به حسابمجمع جريان و اگر تا آن موقع

 سال مالي قبل باشد.

بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيأت مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع  - 191 ماده

 ع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفت.پس از استما خواهد نمود و مجمع عموميالعاده تسليمعمومي فوق

هيأت مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف  - 192 ماده

 كند.گردد آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر ميو روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهييك ماه در روزنامه رسمي

در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشأ طلب آنها قبل  - 193 ماده

توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين آگهي اعتراض خود را نسبت باشد مي 192آگهي مذكور در ماده از تاريخ نشر آخرين

 د.كنن مبه كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقدي

در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تأمين پرداخت  - 194 ماده

گاه حكم به پرداخت آن كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شده و دادايطلب معترض وثيقه

 خواهد داد.

و هم چنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي  193ر ماده در مهلت دو ماه مذكور د - 195 ماده

 سرمايه ممنوع است.شركت از كاهش دادگاه

براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ كاهش يافته هر سهم هيأت مديره شركت بايد مراتب را طي  - 196 ماده

هاي مربوط به شركت . اطالعيه شركت بايد در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيصاحبان سهم برسانداي به اطالع كليهاطالعيه

 نام توسط پست سفارشي ارسال گردد.باگردد منتشر شود و براي صاحبان سهامدر آن نشر مي

 بايد مشتمل بر نكات زير باشد: 196اطالعيه مذكور در ماده  - 197 ماده

 نام و نشاني مركز اصلي شركت. - 1

 لغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه.مب - 2

 يابد يا بهاي اسمي هر سهم پس از كاهش.مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش مي - 3

خت نحوه پرداخت و مهلتي كه براي بازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن اين بازپردا - 4

 گيرد.ميانجام 



  

 

 

 شركت توسط همان شركت ممنوع است. خريد سهام - 198 ماده

 انحالل و تصفيه - 9 بخش

 شود:شركت سهامي در موارد زير منحل مي - 199 ماده

 وقتي كه شركت موضوعي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشد. - 1

ت معين تشكيل گرديده و آن مدت منقضي شده باشد مگر اين كه مدت قبل از انقضاء در صورتي كه شركت براي مد - 2

 تمديد شده باشد.

 در صورت ورشكستگي. - 3

 العاده صاحبان سهام به هر علتي رأي به انحالل شركت بدهد.در هر موقع كه مجمع عمومي فوق - 4

 در صورت صدور حكم قطعي دادگاه. - 5

 ع مقررات مربوط به ورشكستگي است.انحالل شركت در صورت ورشكستگي تاب - 200 ماده

 تواند انحالل شركت را از دادگاه بخواهد:در موارد زير هر ذينفع مي -201 ماده

در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نيز در  - 1

 هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشد.فعاليتكه صورتي

هاي مالي تا ده ماه از تاريخي كه اساسنامه هاي هر يك از سالدر صورتي كه مجمع عمومي ساالنه براي رسيدگي به حساب - 2

 تشكيل نشده باشد.معين كرده است

 م چنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي زايد بر ششدر صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيأت مديره و ه - 3

 باشد.ماه بالمتصدي مانده 

العاده صاحبان سهام جهت اعالم انحالل شركت در صورتي كه مجمع عمومي فوق 199در مورد بندهاي يك و دو ماده  - 4

 به انحالل شركت ندهد.د و يا رأيتشكيل نشو

 



  

 

 

دادگاه بالفاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين  201ه ماده در مورد بندهاي يك و دو و س - 202 ماده

 دهد تا در رفع موجبات انحالل اقدام نمايند.دارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش ماه تجاوز نكند ميقانون صالحيت اقدام

 هد.دشركت ميصورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حكم به انحالل  در

ررات گيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع مقتصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي - 203 ماده

 باشد.ميمربوط به ورشكستگي

اي كه رأي به انحالل العادهامر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق - 204 ماده

 مقرر داشته باشد.د ترتيب ديگريدهمي

در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باشد يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع  - 205 ماده

گيرد مدير تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحالل شركت به موجب حكم دادگاه صورت ميتعيين مدير حق دارد

 تعيين خواهد نمود. ركتشتصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحالل

در حال " شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارتشركت به محض انحالل در حال تصفيه محسوب مي - 206 ماده

 هاي مربوط به شركت قيد گردد.گهيمدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آذكر شود و نام "تصفيه

نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر آن كه به موجب تصميم مجمع  - 207 ماده

 باشد. گاه نشاني ديگري تعيين شدهدادالعاده يا حكمعمومي فوق

تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي  - 208 ماده

باشند و هرگاه براي خاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت ميتصفيه موظف به

 زم شود مديران تصفيه انجام خواهند داد.الاجراي تعهدات شركت معامالت جديدي

اين قانون بايد ظرف پنج  207تصميم راجع به انحالل و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده  - 209 ماده

 وزنامه ها اعالم شود تا پس از ثبت براي اطالع عموم در روزنامه رسمي و رتصفيه به مرجع ثبت شركتروز از طرف مديران

گردد آگهي شود در مدت تصفيه منظور از روزنامه به شركت در آن نشر ميمربوط هايهيها و آگكثيراالنتشاري كه اطالعيه

 دي قبل از انحالل تعيين شده است.عاكثيراالنتشار روزنامه كثيراالنتشاري است كه توسط آخرين مجمع عمومي

 



  

 

 

 نسبت به اشخاص ثالث بالاثر است. انحالل شركت مادام كه به ثبت نرسيده و اعالن نشده باشد - 210 ماده

شود. از تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تصفيه شركت شروع مي - 211 ماده

دار مر تصفيه شركت را عهدهبه شركت را تحويل گرفته بالفاصله ااموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط مديران تصفيه بايد كليه

 شوند.

مديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات الزم را جهت امر تصفيه حتي از طريق طرح  - 212 ماده

دعاوي وكيل تعيين نمايند. محدود  توانند براي طرح دعاوي و دفاع ازباشند و ميو حق سازش دارا ميدعوي و ارجاع به داوري

 است.يكنلمان تصفيه باطل و كانكردن اختيارات مدير

انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كالً يا بعضاً به مدير يا مديران تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا  - 213 ماده

 ماده انجام گيرد باطل خواهد بود.اين  است. هر نقل و انتقالي كه برخالف مفاددرجه چهارم ممنوع

مدت مأموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند اگر تا پايان مأموريت مديران تصفيه امر تصفيه  - 214 ماده

كه براي يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي را خاتمه نيافته باشد مدير

اند به اطالع مجمع عمومي كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر گرفتهو تدابيري را دانندميخاتمه دادن به امر تصفيه الزم 

 دت مأموريت خود را خواستار شوند.صاحبان سهام رسانيده تمديد م

د مدت مأموريت آنان با رعايت شرايط مندرج هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمدي - 215 ماده

 خواهد بود.با دادگاه 214ر ماده د

 باشند.خاب كرده است قابل عزل ميمدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آنان را انت - 216 ماده

ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه - 217 ماده

بيني شده است دعوت كرده صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه كه در قانون و اساسنامه پيشرا با رعايت و تشريفاتي

عمومي مذكور  اند به مجمعحاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام داده گزارشيهضميمو حساب سود و زيان عمليات خود را به 

 تسليم كنند.

در صورتي كه به موجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند  - 218 ماده

ومي عادي صاحبان سهام ش خود را به مجمع عمناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارناظر معين شده باشد

 تسليم كند.



  

 

 

در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به اين  - 219 ماده

كند يا ناظر مكلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل نتكليف عمل نكنند ناظر

 به تشكيل مجمع عمومي خواهد داد. ذينفع حكم هرايبيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضپيش

ها در مدت تصفيه كسب اطالع صاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شركت از عمليات و حساب - 220 ماده

 كنند.

تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند زمان  در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و - 221 ماده

كنند بايد در اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام منتشر ميرعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعيهقبل از انحالل بايد

 منتشر شود.گردد كت در آن درج ميهاي مربوط به شرآگهيو اهروزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه

در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود  - 222 ماده

عمومي مورد نظر دو مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل نگردد و يا باشند هرگاه مجمعمي

اين قانون  217هاي مقرر در ماده بايد گزارش خود و صورت حساب تصفيهانبگيرد مدير اين كه تشكيل شده و نتواند تصميم

طالع عموم سهامداران گردد براي اآن درج ميهاي مربوط به شركت درها و آگهيرا در روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه

 منتشر كنند.

مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه  - 223 ماده

ه آن نرسيده است موضوع شده كه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تأديشود به شرط آنتقسيم مي

 باشد.

غ اسمي سهام پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأديه كليه ديون دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبل - 224 ماده

رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به نسبت سهام به سهامداران خواهد

 بين سهامداران تقسيم خواهد شد.

تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آن كه شروع  - 225 ماده

ها بستانكاران قبالً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهصفيه و دعوتت

 گذشته باشد.آگهي شده و الاقل شش ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي  گرددميرجهاي مربوط به شركت در آن دو آگهي

 



  

 

 

كه طلب خود را دريافت مديران تصفيه را مسئول خسارات بستانكاراني قرار خواهد داد  225تخلف از ماده  - 226 ماده

 اند.نكرده

ها اعالم دارند تا به ثبت مديران تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت - 227 ماده

گردد آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج ميها و آگهيرسمي و روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهرسيده و در روزنامه

 تجارتي حذف گردد. ثبتدفترها و شود و نام شركت از دفتر ثبت شركت

پس از اعالم ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از  - 228 ماده

اند نيز به آن بانك تسليم صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكردههاي ايران توديع وبانك

اطالع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. به هو مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماد

در بانك باقيمانده باشد در حكم مال بالصاحب پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه

 شد. اهدبوده و از طرف بانك با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خو

دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعالم ختم تصفيه محفوظ بماند به اين  - 229 ماده

ها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز به مرجع ثبت مقارن اعالم ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتمنظور مديران تصفيه بايد

 اشخاص ذينفع آماده باشد.مراجعه ري و برايها تحويل دهند تا نگهداشركت

در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام  - 230 ماده

 استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود ياشركت را جهت اعالم

مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير تصفيه مكلف است كه  ههرگامدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيزنتواند 

دادگاه بخواهد در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا قصد استعفاي خود را به دادگاه اعالم كند و تعيين مدير تصفيه جديد را از

ثبت و آگهي نشده باشد اين قانون 209اين ماده انتخاب نشده و مراتب طبق ماده  هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در

 يكن است.لمكان

در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا  - 231 ماده

مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع عمومي عادي مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا محجور يا ورشكسته توسط

يا ورشكسته دعوت نمايند و در صورتي كه مجمع عمومي عادي  محجوريا شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي

 فيه ورشكسته را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصمزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا



  

 

 

تعيين جانشين مدير  لفندمكمتوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده

 تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه بخواهند.

ر صورتي كه مدير تصفيه امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه د اگر

ها بخواهد كه مجمع عمومي عادي تواند از مرجع ثبت شركتشركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميتوسط مجمع عمومي

مدير تصفيه مذكور دعوت نمايد و در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور صاحبان سهام شركت را جهت تعيين جانشين

كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط ر تصفيه را انتخاب نمايد يا در صورتيتشكيل نگردد يا نتواند جانشين مدي

 يين جانشين را از دادگاه بخواهد.تواند تعدادگاه تعيين شده باشد هر ذينفع مي

 هاي شركتحساب - 10 بخش

را در پايان سال و هم چنين  هيأت مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شركت - 232 ماده

 و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سالترازنامه و حساب عملكرد

ه در اختيار بازرسان بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي ساالن اقالًدمالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده باي

 شود. گذاشته

هاي ارزيابي كه در سال در تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شكل و روش - 233 ماده

هاي ارزيابي سال قبل از آن رفته است رعايت شود با وجود اين در صورتي كه تغييري در شكل و روشمالي قبل از آن به كار

هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا مجمع عمومي با مالحظه آنها و با توجه شكل و دوبه هر مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور 

 ه تغييرات پيشنهادي تصميم بگيرد.به گزارش هيأت مديره و بازرسان نسبت ب

و  هاي الزم در نظر گرفته شود ولو آن كه پس از وضع استهالكدر ترازنامه بايد استهالك اموال و اندوخته - 234 ماده

 باقي نماند يا كافي نباشد.ها سود قابل تقسيماندوخته

آمدن ارزش دارايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در استهالكات منظور  پايين

 گردد. بايد ذخيره الزم منظورهاي احتمالي ها و هزينهاحتمالي ارزش ساير اقالم دارايي و زيانگردد. براي جبران كاهش

 لغ در ذيل ترازنامه آورده شود.تعهداتي كه شركت آن را تضمين كرده است بايد با قيد مب - 235 ماده

 



  

 

 

هاي افزايش سرمايه بايد حداكثر هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينههزينه - 236 ماده

ها به عمل آمده مستهلك شود. در صورتي كه سهام جديدي كه در نتيجه افزايش كه اين گونه هزينهتا پنج سال از تاريخي

از محل اضافه  توانهاي افزايش سرمايه را ميفروخته شده باشد هزينهمياس غشود به قيمتي بيش از مبلسرمايه صادر مي

 ارزش مستهلك نمود.

ها و زينهسود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه ه - 237 ماده

 ها.استهالكات و ذخيره

 140هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده وارده در سال هاياز سود خالص شركت پس از وضع زيان - 238 ماده

 تصميم برخالف اين ماده باطل است.موضوع شود هر به عنوان اندوخته قانوني

هاي مالي قبل و اندوخته هاي سالسود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان - 239 ماده

 هاي قبل كه تقسيم نشده است.سال هاي اختياري به عالوه سود قابل تقسيمو ساير اندوخته 238قانوني مذكور در ماده

هاي سال مالي و احراز اين كه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را مجمع عمومي پس از تصويب حساب - 240 ماده

تواند تصميم بگيرد كه مبالغي از مجمع عمومي ميسهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. عالوه بر اين كه بايد بين صاحبان

سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع عمومي بايد صريحاً  صاحبانهايي كه شركت در اختيار دارد بيناندوخته

اين  تقسيم گردد. هر سودي كه بدون رعايت مقرراتها بايد برداشت وقيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوخته

شود و اگر تعيين مي عموميقانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم توسط مجمع

هر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمي نگرفته باشد هيأت مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در

 راجع به تقسيم سود انجام پذيرد. ماه پس از تصميم مجمع عموميحال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت 

نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است جهت پاداش  134با رعايت شرايط مقرر در ماده  - 241 ماده

 ال به صاحبان هاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان سگرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركتهيأت مديره در نظر

شود سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت ميهايشود و در شركتسهام پرداخت مي

 ين ماده باشد باطل و بالاثر است.اساسنامه و هر گونه تصميمي كه مخالف با مفاد ا مقررات تجاوز كند.

هاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش كلف است كه به حسابهاي سهامي عام هيأت مديره مدر شركت - 242 ماده

 هاي شركت گواهي نمايند كه ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد عالوه بر اظهار نظر درباره حسابحسابداران رسمي را نيز



  

 

 

هاي سود و زيان و مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب حاتتوضيهاي شركت وكليه دفاتر و اسناد و صورت حساب

 دهد.صحيح و روشن نشان ميترازنامه تنظيم شده از طرف هيأت مديره وضع مالي شركت را به نحو

هاي مستقيم مصوب منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات - تبصره

باشد و در صورتي كه به موجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند و يا عنوان مي1345د سال اسفن

 ذكور در اين ماده نيز خواهد بود.م رانحسابداديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل

 مقررات جزايي - 11 بخش

و سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا د - 243 ماده

 خواهند شد:به هر دو مجازات محكوم

نويسي نويسي سهام را تصديق كند و يا برخالف مقررات اين قانون اعالميه پذيرههركس كه عالماً و بر خالف واقع پذيره - 1

ها تسليم كند و يا در تعيين ارزش آورده ركت به مرجع ثبت شركتمدارك خالف واقع حاكي از تشكيل شمنتشر نمايد و يا

 غير نقد تقلب اعمال كند.

هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچه كه واقعاً پرداخت شده است قيد  - 2

 كند.

ها اعالم كند بعضاً يا كالً خودداري نمايد و جع ثبت شركتهركس از اعالم مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مر - 3

 به مرجع مزبور اعالم دارد.يا مطالب خالف واقع

هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام گرفته باشد  - 4

 صادر كند.

نويسي كليه سرمايه و تأديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز تحويل كليه پذيرههركس سهام يا قطعات سهام را بدون  - 5

 سرمايه غير نقد صادر كند.

 نام صادر كند.گواهينامه موقت بينام يا هركس قبل از پرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي - 6

از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به  اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي - 244 ماده

 خواهند شد:هر دو مجازات محكوم



  

 

 

 هركس عالماً سهام يا گواهينامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش گذارد - 1

 شد يا به معرض فروش گذارد.نام را قبل از آن كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروهركس سهام بي - 2

ا بفروشد يا به هركس سهام بانام را قبل از آن كه اقالً سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد صادر كند ي - 3

 معرض فروش گذارد.

بر حسب شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد  244هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده  - 245 ماده

 شريك يا معاون محكوم خواهد شد.تمورد به مجازا

رئيس اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير به حبس تأديبي از دو ماه تا  - 246 ماده

 نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد:شش ماه يا به جزاي

ورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند و يا دو ماه در ص - 1

 العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمايند.مذكور مجمع عمومي فوققبل از پايان مهلت

 كرده يا صدور آن را اجازه دهند. به صدور اوراق قرضه مبادرت در صورتي كه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت - 2

در صورتي كه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت  246در مورد بند يك ماده  - 247 ماده

عالم از طرف ساير اعضاء كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين امزبور صريحاً اعالم

عضو هيأت مديره كه تكليف قانوني را اعالم كرده است مجرم شناخته نخواهد كند اهيأت مديره توجه نشود و جرم تحقق پيد

عضو هيأت مديره عالوه بر اعالم تكليف قانوني در جلسه شد. سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت مديره منوط به اين است كه

نمايد. در صورتي كه جلسات هيأت اعالم مديرهتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء هيأت هيأت مزبور مرا

مديره كافي مديره به هر علت تشكيل نگردد اعالم از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي از عضو هيأت

 است.

ا اطالعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و نويسي سهام يهركس اعالميه پذيره - 248 ماده

 تا سي هزار ريال محكوم خواهد شد.مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار نشاني مؤسسين يا

نويسي ه پذيرههركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعالمي - 249 ماده

 اوراق قرضه كه متضمن اطالعات نادرست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء نيت جهت تهيه سهام يا اطالعيه انتشار



  

 

 

ناقص داده باشد به مجازات شروع به كالهبرداري محكوم خواهد شد و هرگاه اثري يا درستاعالميه يا اطالعيه مزبور اطالعات نا

 به مجازات مقرر محكوم خواهد شد.بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كالهبردار بوده و

شركت و قبل از انقضاء رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تأديه كليه سرمايه ثبت شده  - 250 ماده

ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايند به جزاي دو سال تمام از تاريخ

 خواهند شد. محكومنقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال

اين قانون مبادرت به صدور  56رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي عام كه بدون رعايت مقررات ماده  - 251 ماده

ويست هزار ريال محكوم حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال و جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا داوراق قرضه بنمايند به

 خواهند شد.

اين قانون را در  60و مدير عامل هر شركت سهامي عمومي كه نكات مندرج در ماده  رئيس و اعضاء هيأت مديره - 252 ماده

 خواهند شد. به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوماوراق قرضه قيد ننمايند

هزار ريال محكوم  اشخاص زير به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست - 253 ماده

 خواهند شد:

 هركس عامداً مانع حضور دارنده سهم شركت در جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام بشود. - 1

هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و يا به اين طريق در اخذ رأي در مجمع عمومي  - 2

 شخصاً يا توسط ديگري انجام دهد. كار را نمايد اعم از آن كه اينصاحبان سهام شركت

ماه پس از پايان هر سال مالي مجمع عمومي عادي  6رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا  - 254 ماده

ه را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا شش ماه يا ب 232نكنند يا مدارك مقرر در ماده صاحبان سهام را دعوت

 هر دو مجازات محكوم خواهند شد.يا به ريالجزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار 

تنظيم نكنند به  99رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده  - 255 ماده

 ويست هزار ريال محكوم خواهند شد.هزار تا دجزاي نقدي از بيست

كور در ماده را تنظيم نكند. به مجازات مذ 105أت رييسه هر مجمع عمومي كه صورتجلسه مذكور در ماده هي - 256 ماده

 قبل محكوم خواهد شد.



  

 

 

رئيس و اعضاء هيأت رييسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق رأي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند  - 257 ماده

 واهند شد.محكوم خ 255ماده ور دربه مجازات مذك

 اشخاص زير به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهند شد: - 258 ماده

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه بدون صورت دارايي و ترازنامه يا به استناد صورت دارايي و ترازنامه  - 1

 را بين صاحبان سهام تقسيم كرده باشند.مزور منافع موهومي

س و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به رئي - 2

 منتشر كرده باشند.صاحبان سهام ارائه يا

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخالف منافع شركت براي مقاصد شخصي  - 3

 باشند مورد استفاده قرار دهند.مؤسسه ديگري كه خود به طور مستقيم يا غير مستقيم در آن ذينفع ميركت يايا براي ش

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت كه با سوء نيت از اختيارات خود بر خالف منافع شركت براي مقاصد  - 4

 باشند استفاده كنند.آن ذينفع ميتقيم يا غير مستقيم در شركت يا مؤسسه ديگري كه خود به طور مسشخصي يا به خاطر

رئيس و اعضاء هيأت مديره شركت كه متعمداً مجمع عمومي صاحبان سهام را در هر موقع كه انتخاب بازرسان  - 259 ماده

دعوت نكنند به به اين منظور دعوت ننمايند و يا بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام شركت بايد انجام پذيرد

 ه هر دو مجازات محكوم خواهند شد.تا دويست هزار ريال يا ب هزارحبس از دو تا شش ماه يا جزاي نقدي از بيست

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و  - 260 ماده

آنها الزم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي وظايف مداركي را كه براي انجام

 هر دو مجازات محكوم خواهند شد.هزار ريال يا به ويستنقدي از بيست هزار ريال تا د

سرمايه يا در  رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه قبل از به ثبت رسيدن افزايش - 261 ماده

سرمايه مزورانه يا بدون رعايت تشريفات الزم انجام گرفته باشد سهام يا قطعات سهام جديد صادر و صورتي كه ثبت افزايش

ريال محكوم خواهند شد. و در صورتي كه قبل از پرداخت تمامي مبلغ منتشر كنند به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار

به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و به ر و انتشار سهام جديد يا قطعات سهام جديد بنماينداسمي سهام مبادرت به صدو

 جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.



  

 

 

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير بشوند به جزاي نقدي از بيست  - 262 ماده

 هزار ريال محكوم خواهند شد:زار ريال تا دويسته

بيني شده است حق تقدم در صورتي كه در موقع افزايش سرمايه شركت به استثناي مواردي كه در اين قانون پيش - 1

بايد نويسي سهام جديد نويسي و خريد سهام جديد رعايت نكنند و يا مهلتي را كه جهت پذيرهپذيرهصاحبان سهام را نسبت به

 در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.

در صورتي كه شركت قبالً اوراق قرضه قابل تعويض با سهم منتشر كرده باشد حقوق دارندگان اين گونه اوراق قرضه را  - 2

قابل تعويض آنها با سهام شركت در نظر نگرفته يا قبل از انقضاء مدتي كه طي آن اين قبيل اوراق قرضه نسبت به تعويض اوراق

يا قابل تبديل به سهام منتشر كنند يا قبل از تبديل يا تعويض اوراق قرضه  تعويضقابلبا سهام شركت است اوراق قرضه جديد 

طريق بازخريد سهام كاهش دهند يا اقدام به تقسيم يا بازپرداخت مبلغ آنها سرمايه شركت را مستهلك سازند يا آن را از

 تقسيم منافع تغييراتي بدهند. حوهاندوخته كنند يا در ن

رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل هر شركت سهامي كه عالماً براي سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت  - 263 ماده

جديد به مجمع عمومي اطالعات نادرست بدهند يا اطالعات نادرست را تصديق كنند به حبس از شش نويسي سهامبه پذيره

 ه هر دو مجازات محكوم خواهند شد.تا يك ميليون ريال يا ب رياليا به جزاي نقدي از يكصد هزارماه تا سه سال 

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در مورد كاهش سرمايه عالماً مقررات زير را رعايت نكنند به  - 264 ماده

 هزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد:جزاي نقدي از بيست

 در صورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام. - 1

العاده به بازرس ه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي فوقدر صورتي كه پيشنهاد راجع به كاهش سرماي - 2

 باشد. شركت تسليم نشده

در صورتي كه تصميم مجمع عمومي دائر بر تصويب كاهش سرمايه و مهلت و شرائط آن در روزنامه رسمي و روزنامه  - 3

 ده باشد.گردد آگهي نشآن نشر مي اعالنات مربوط به شركت دركثيراالنتشاري كه

رئيس و اعضاء هيأت مديره هر شركت سهامي كه در صورت از ميان رفتن بيش از نصف سرمايه شركت بر اثر  - 265 ماده

 العاده صاحبان سهام را دعوت ننمايند تا موضوع انحالل يا بقاء شركت مورد دو ماه مجمع عمومي فوقهاي وارده حداكثر تازيان



  

 

 

به ثبت و آگهي تصميم مجمع مذكور اقدام ننمايند به حبس از دو ماه تا شش ثر تا يك ماه نسبتشور و رأي واقع شود و حداك

 محكوم خواهند شد.ه هر دو مجازاتماه يا به جزاي نقدي از ده هزار تا يكصد هزار ريال يا ب

عمل كند به حبس تأديبي هركس با وجود منع قانوني عالماً سمت بازرسي را در شركت سهامي بپذيرد و به آن  - 266 ماده

 به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.جزاي نقدي از بيست هزار تا يكصد هزار ريال يا از دو ماه تا شش ماه يا به

هاي خود هركس در سمت بازرسي شركت سهامي كه عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي در گزارش - 267 ماده

 دو سال محكوم خواهد شد.ين گونه اطالعات را تصديق كند به حبس تأديبي از سه ماه تا حقيقت بدهد و يا ا اطالعات خالف

مدير يا مديران تصفيه هر شركت سهامي كه عالماً مرتكب جرائم زير بشوند به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه  - 268 ماده

 ت محكوم خواهد شد:بيست هزار تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازايا به جزاي نقدي از

ها در صورتي كه ظرف يك ماه پس از انتخاب تصميم راجع به انحالل شركت و نام و نشاني خود را به مرجع ثبت شركت - 1

 اعالم نكنند.

در صورتي كه تا شش ماه پس از شروع به امر تصفيه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را دعوت نكرده وضعيت  - 2

داند به اطالع قروض شركت و نحوه تصفيه امور شركت و مدتي را كه جهت پايان دادن به امر تصفيه الزم ميو اموال و مطالبات

 مجمع عمومي نرسانند.

ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت را با رعايت شرايط و تشريفاتي در صورتي كه قبل از خاتمه امر تصفيه همه - 3

بيني شده است دعوت نكرده صورت دارايي منقول و غير منقول و ترازنامه و حساب كت پيشاساسنامه شركه در اين قانون

 اند به مجمع مذكور تسليم نكنند.گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام دادهسود و زيان عمليات خود را به ضميمه

يت خود را خواستار شوند به عمليات خود ادامه در صورتي كه در خاتمه دوره تصدي خود بدون آن كه تمديد مدت مأمور - 4

 دهند.

 ها اعالم ننمايند.در صورتي كه ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت - 5

هاي ايراني در صورتي كه پس از اعالم ختم تصفيه وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي در يكي از بانك - 6

اند به آن بانك تسليم نكرده صورت اسامي بستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكردهتوديع ننمايند و

 ذينفع نرسانند. اصاشخمراتب را طي آگهي ختم تصفيه به اطالع



  

 

 

مدير تصفيه يا مديران هر شركت سهامي كه مرتكب جرائم زير شوند به حبس تأديبي از يك سال تا سه سال  - 269 ماده

 محكوم خواهند شد:

در صورتي كه اموال يا اعتبارات شركت در حال تصفيه را برخالف منافع شركت يا براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا  - 1

 باشند مورد استفاده قرار دهند.م يا غير مستقيم در آن ذينفع ميخود به طور مستقيمؤسسه ديگري كه

به انتقال دارايي شركت مبادرت كنند يا بدون رعايت حقوق بستانكاران و موضوع كردن  213در صورتي كه برخالف ماده  - 2

 ا بين صاحبان سهام تقسيم نمايند.موعد تأديه آن نرسيده دارايي شركت رقروضي كه هنوز

 هاي سهاميت مختلف مربوط به شركتمقررا - 12 بخش

هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان  - 270 ماده

رعايت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطالن شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به گرددشركت اتخاذ مي

الث توانند در مقابل اشخاص ثو بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي نمديرادادگاه اعالم خواهد شد ليكن مؤسسين وحكم 

 به اين بطالن استناد نمايند.

در صورتي كه قبل از صدور حكم بطالن شركت يا بطالن عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطالن  - 271 ماده

 دعواي بطالن را صادر خواهد كرد. گاه قرار سقوطدادمرتفع شده باشد

تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي كه از شش ماه بيشتر دادگاهي كه دعواي بطالن نزد آن اقامه شده است مي - 272 ماده

 بطالن تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است.نباشد براي رفع موجبات

 ادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطالن برطرف نشده باشد د در

در صورت صدور حكم قطعي بر بطالن شركت يا بطالن عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسئول بطالن  - 273 ماده

 ام و اشخاص ثالث متوجه شده است.خساراتي خواهند بود كه از آن بطالن به صاحبان سههستند متضامناً مسئول

نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه دادگاهي كه حكم بطالن شركت را صادر مي - 274 ماده

 ت اين قانون انجام وظيفه نمايند.مقرراتعيين كند تا بر طبق

 



  

 

تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران در هر مورد كه بر اثر انحالل يا بطالن شركت مدير  - 275 ماده

اند حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور تعيين شدهاي كه توسط دادگاهتصفيه

 .دنمايورشكستگي حوزه خود ارجاع مي

 شوند به عهده دادگاه است.يين ميط دادگاه تعاي كه توسالزحمه مدير يا مديران تصفيهتعيين حق - تبصره

توانند در صورت تخلف شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي - 276 ماده

ز اعضاء هيأت مديره و يا مدير عامل به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي ايا تقصير رئيس و

 و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند. مايندناعضاء هيأت مديره و مدير عامل اقامه دعوي

صورت محكوميت رئيس يا هر يك از اعضاء هيأت مديره يا مدير عامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي  در

 كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به وي مسترد خواهد شد.اقامه اي كه از طرفاجراء و هزينهحكم به نفع شركت

 ت.ها و خسارات به عهده آنان اسكنندگان دعوي پرداخت كليه هزينهصورت محكوميت اقامه در

اي مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد به نحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعو - 277 ماده

 مديران شركت محدود نمايد. ت عليهمسئولي

ضوع به تصويب مجمع تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اوالً موشركت سهامي خاص در صورتي مي - 278 ماده

هاي سهامي عام شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتالعادهعمومي فوق

افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت  ذكورميزان مشده است و يا شركت سرمايه خود را بهمقرر 

باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده

 اصالح شده باشد.مي عام تنظيم يا هاي سهادر مورد شركت

العاده صاحبان سهام تبديل شركت را شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق - 279 ماده

 ها تسليم كند:العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتصورتجلسه مجمع عمومي فوقتصويب كرده است

 العاده رسيده است.به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق اي كه براي شركت سهامي عاماساسنامه - 1

 كه به تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد. 278دو ترازنامه و حساب سود و زيان مذكور در ماده  - 2

ها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت - 3

 كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.به تأييد شركت بوده و



  

 

 

 اعالميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد: - 4

 نام و شماره ثبت شركت. - الف

 هاي آن.موضوع شركت و نوع فعاليت - ب

 داشته باشد نشاني شعب آن. مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي - ج

 در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن. - د

 سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن. - ه

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن. - و

 هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت. - ز

 شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي. - ح

 مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته. - ط

 مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. - ي

 گردد.ج ميهاي شركت در آن درگهيها و آذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه - ك

و تطبيق مندرجات آنها با اين قانون تبديل شركت  279ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده مرجع ثبت شركت - 280 ماده

 هزينه شركت آگهي خواهد نمود.را ثبت و مراتب را به

اساسنامه شركت و  در آگهي تبديل شركت بايد كليه مندرجات اعالميه تبديل شركت ذكر گردد و قيد شود كه - 281 ماده

زيان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصميم نسبت به تبديل شركت و هم چنين صورت دارايي دو ترازنامه و حساب سود و

باشد آگهي و در مركز شركت براي مراجعه عالقمندان آماده مي هاشركتثبتشركت و اموال منقول و غير منقول آن در مرجع 

كثيراالنتشار گردد اقالً در يك روزنامه درج ميهاي شركت در آنه بر روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيتبديل شركت بايد عالو

 ديگر نيز آگهي شود.

 



  

 

 

شركت سهامي خاص كه بخواهد با افزايش سرمايه به شركت سهامي عام تبديل شود بايد سهام جديد خود را كه  - 282 ماده

نويسي عمومي اين قانون براي پذيره 184و ماده  182لغايت  173آيد با رعايت مواد سرمايه به وجود ميدر نتيجه افزايش

از وصول تقاضا و مدارك مربوط به تبديل شركت سهامي خاص به شركت مورد پس ها در اينعرضه نمايد. مرجع ثبت شركت

نويسي عمومي به شركت بتواند با افزايش سرمايه از طريق پذيرهسهامي عام و تطبيق آنها با مقررات قانون در صورتي كه شركت

ريخ نويسي بايد شماره و تاعالميه پذيرها درنويسي سهام را صادر خواهد نمود.سهامي عام تبديل شود اجازه انتشار اعالميه پذيره

 نامه مزبور قيد گردد.اجازه

د تواندر صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب مذكور در ماده قبل عرضه شده است تماماً تأديه نشود شركت نمي - 283 ماده

 تبديل گردد.به شركت سهامي عام

قانون بايد ظرف سه سال از تاريخ اجراي اين قانون به صورت هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين شركت - 284 ماده

شركت سهامي عام درآيند و وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند يا به نوع ديگري از انواع شركت سهامي خاص يا

د شد و از تبديل شوند واال منحل محسوب خواهن 1311ماه  ارديبهشتهاي تجارتي مذكور در قانون تجارت مصوبشركت

 بود.خواهند 1311لحاظ مقررات انحالل مشمول قانون تجارت مصوب ارديبهشت 

هنگامي كه شركتهاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه سال وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق  تا

و مقررات اساسنامه خود  1311ارديبهشت به شركتهاي سهامي مذكور در قانون تجارت مصوب اند تابع مقررات مربوطنداده

 خواهند بود.

شود كه مرجع ثبت شركتها پس از احراز صحت تطبيق مراتب را وضع شركت با مقررات اين قانون وقتي محقق مي تطبيق

 كرده باشد.ثبت و به هزينه شركت آگهي

مستلزم پرداخت هيچگونه هزينه ديگري نيست استثناي هزينه آگهي اجراي اين ماده در صورت عدم افزايش سرمايه شركت  به

 شود.امل ميزان افزايش سرمايه ميهاي مربوط فقط شسرمايه هزينهو در صورت افزايش

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به منظور تطبيق وضع آنها با تغيير اساسنامه هر يك از شركت - 285 ماده

است به موجب تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت صورت گيرد مگر در مورد ممكن مقررات اين قانون استثنائاً 

برسد. ترتيب دعوت تشكيل و حد نصاب و اكثريت الزم براي مجامع  العادهوقفافزايش سرمايه كه بايد به تصويب مجمع عمومي

 در 1311قانون تجارت مصوب ارديبهشت مقررات العاده به منظور تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون تابععادي فوق



  

 

 

 باشد.مي ونقانهاي موجود در تاريخ تصويب اينهاي سهامي و هم چنين اساسنامه معتبر شركتمورد شركت 

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي خاص درآيند براي آن كه شركت - 286 ماده

هاي سهامي خاص مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتنهابايد اوالً سرمايه آ

خاص به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً اساسنامه خود را به منظور  سهاميركتمقررات اين قانون در مورد افزايش سرمايه ش

ها پس از احراز نمايند. مرجع ثبت شركتها اعالمثبت شركتتطبيق با مقررات اين قانون اصالح كرده مراتب را به مرجع 

 نمود. هدصحت تطبيق وضع شركت با مقررات اين قانون مراتب را ثبت و به هزينه شركت آگهي خوا

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بتوانند به صورت شركت سهامي عام درآيند براي آن كه شركت - 287 ماده

هاي سهامي عام مقرر شده است يا سرمايه خود را با رعايت مقررات اين ميزاني باشد كه براي شركتسرمايه آنها به بايد اوالً

به آن ميزان افزايش دهند. ثانياً در تاريخ تبديل شركت به شركت سهامي عام اميقانون در مورد افزايش سرمايه شركت سه

ا با عادي رسيده باشد. ثالثاً اساسنامه خود رآن به تصويب مجمع عمومي عام يك سال از ثبت شركت گذشته و يك ترازنامه

 مقررات اين قانون وفق دهند.

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون بخواهند براي تطبيق وضع خود با مقررات در صورتي كه شركت - 288 ماده

مبلغ اسمي سهام قبلي آنها تأديه نشده باشد نسبت مبلغ  سرمايه مبادرت كنند در صورتي كه تمامياين قانون به افزايش

تواند از سي و پنج الرعايه است و در هر حال اين نسبت نمينيز الزم جديدمپرداخت شده قبلي نسبت به هر سهم در مورد سها

أديه تمامي سرمايه اين قانون در مورد ت 165درصد مبلغ اسمي سهام كمتر باشد. در موارد مذكور در اين ماده رعايت ماده

 امي نيست.قبلي شركت الز

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند از طريق افزايش سرمايه به شركت سهامي عام شركت - 289 ماده

نويسي يرهآيد با رعايت مقررات اين قانون براي پذسهام جديد خود را كه در نتيجه افزايش سرمايه به وجود ميتبديل شوند بايد

 عمومي عرضه نمايند.

 صورتي كه سهام جديدي كه به ترتيب فوق عرضه شده است تماماً تعهد نشود و مبلغي كه بايد بر طبق مقررات اين قانون در

 د به شركت سهامي عام تبديل گردد.توانشركت نميتأديه گردد تأديه نشود

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند و به اين شركت - 290 ماده

 ها تسليم نمايند:مبادرت كنند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتمنظور به افزايش سرمايه



  

 

 العاده رسيده است.فوق اي كه براي شركت سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يااساسنامه - 1

 العاده كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده است.صورتجلسه مجمع عمومي فوق - 2

 ها.صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت - 3

وزارت دادگستري مزبور بايد متضمن تقويم كليه اموال منقول و غير منقول شركت بوده به تأييد كارشناس رسمي  صورت

 رسيده باشد.

 اين قانون تنظيم شده باشد. 174نويسي سهام جديد كه بايد به ترتيب مقرر در ماده طرح اعالميه پذيره - 4

 تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد. آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و - 5

پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار ها مرجع ثبت شركت - 291 ماده

 جديد را صادر خواهد نمود.ي سهامنويساعالميه پذيره

اين قانون براي تحقق افزايش سرمايه و تبديل شركت سهامي به  181لغايت  177كليه مقررات مذكور در مواد  - 292 ماده

 شد.لرعايه است. در آگهي مربوط ضمن ذكر افزايش سرمايه موضوع تبديل نيز قيد خواهد االزمشركت سهامي عام

اين قانون عمل خواهد شد. در هر صورت شركت بايد در  182در صورت عدم تحقق افزايش سرمايه بر طبق ماده  - 293 ماده

 با مقررات اين قانون تطبيق دهد. وضع خود را 284مهلت مذكور در ماده

هاي سهامي هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون كه سرمايه آنها حداقل به ميزان سرمايه شركتشركت - 294 ماده

ها تسليم قانون باشد و بخواهند به شركت سهامي عام تبديل شوند بايد مدارك زير را به مرجع ثبت شركتعام مذكور در اين

 كنند:

 العاده رسيده است.به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق اي كه براي شركت سهامي عاماساسنامه - 1

 من تقويم كليه اموال منقول و غيرها كه بايد متضصورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركت - 2

 تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.منقول شركت بوده و به

 ان شركت كه بايد به تصويب مجمع عمومي و تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.آخرين ترازنامه و حساب سود و زي - 3

 



  

 

اعالميه تبديل شركت سهامي به شركت سهامي عام كه بايد به امضاء دارندگان امضاء مجاز شركت رسيده و مشتمل بر  - 4

 نكات زير باشد:

 نام و شماره ثبت شركت. - الف

 هاي آن.موضوع شركت و نوع فعاليت - ب

 مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن. - ج

 در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن. - د

 سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن. - ه

 اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن. - و

 هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مدير عامل شركت. - ز

 شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي. - ح

 مقررات اساسنامه جديد راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته. - ط

 مبلغ ديون شركت و هم چنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است. - ي

 شود.هاي شركت در آن منتشر ميهيها و آگذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه - ك

ها پس از وصول مدارك مذكور در ماده قبل و تطبيق مندرجات آنها با مقررات اين قانون تبديل مرجع ثبت شركت - 295 ماده

 هي خواهد نمود.به هزينه شركت آگ شركت سهامي عام ثبت و مراتب راشركت سهامي را به

هاي سهامي موجود در تاريخ تصويب اين قانون به شركت سهامي عام بايد كليه مندرجات در آگهي تبديل شركت - 296 ماده

ذكر گردد و قيد شود كه اساسنامه شركت و صورت دارايي شركت و اموال منقول و غير منقول و آخرين اعالميه تبديل شركت

 و در مركز شركت براي مراجعه عالقمندان آماده  هاشركتآن در مرجع ثبت ترازنامه و حساب سود و زيان

گردد اقالً در يك روزنامه درج ميهاي شركت در آنباشد. آگهي تبديل شركت بايد عالوه بر روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيمي

 كثيراالنتشار ديگر نيز آگهي شود.

 



  

 

 

ع يك شركت سهامي با مقررات اين قانون يا تبديل آن به نوع ديگري از انواع در مواردي كه براي تطبيق وض - 297 ماده

العاده صاحبان سهام دعوت مجمع عمومي عادي يا فوق 1311قانون تجارت مصوب ارديبهشت هاي تجاري مذكور درشركت

ديره آن شركت به دعوت الزم باشد و رئيس و اعضاء هيأت م هاكتشرشركت يا تسليم اسناد و مدارك خاصي به مرجع ثبت

ام ننمايند به جزاي نقدي از بيست ها اقدشركتالعاده يا تسليم آن اسناد و مدارك به مرجع ثبتمجمع عمومي عادي يا فوق

كه بر اثر انحالل  باشندمييهزار ريال تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد و عالوه بر اين متضامناً مسئول جبران خسارات

 شود.سهام و اشخاص ثالث وارده مياحبان شركت به ص

در صورتي كه هر يك از اعضاء هيأت مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيأت مزبور  297در مورد ماده  - 298 ماده

أت به تكليف قانوني عمل شود و به اين اعالم از طرف ساير اعضاء هيأت مديره توجه نشود عضو هيصريحاً اعالم كند كه بايد

مسئوليت جزايي و مدني نخواهد داشت. سلب مسئوليت جزايي و مدني از عضو مديره كه تكليف قانوني را اعالم كرده است

تكليف قانوني در جلسه هيأت مزبور مراتب را از طريق هيأت مديره منوط به اين است كه عضو هيأت مديره عالوه بر اعالم

مديره به هر علت تشكيل  هيأتلساتهيأت مديره اعالم نمايد. در صورتي كه ج ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از اعضاء

 دني از عضو هيأت مديره كافي است.نگردد اعالم از طريق ارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي و م

ناظر بر ساير انواع هاي سهامي كه مربوط به شركت 1311آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب ارديبهشت  - 299 ماده

 ها به قوت خود باقي است.آن شركتباشد نسبت به ميهاي تجاريشركت

باشند و فقط نسبت به موضوعاتي كه در قوانين و هاي خود ميهاي دولتي تابع قوانين تأسيس و اساسنامهشركت - 300 ماده

 شوند.تابع مقررات اين قانون مي نشدههاي آنها ذكراساسنامه

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 مواد قانون تجارت: ادامه

 شركت با مسئوليت محدود -دوم  مبحث

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء  - 94 ماده

فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات  -سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد بدون اينكه سرمايه به

 شركت است.

با مسئوليت محدود( قيد شود و اال آن شركت در مقابل اشخاص ثالث شركت تضامني در اسم شركت بايد عبارت ) - 95 ماده

 مقررات آن خواهد بود.محسوب و تابع

شركت نبايد متضمن اسم هيچ يك از شركاء باشد و اال شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص  اسم

 شت.اشركت تضامني را خواهد دثالث حكم شريك ضامن در

قدي نيز تقويم الشركه غير نشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمشركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي - 96 ماده

 و تسليم شده باشد.

 كدام به چه ميزان تقويم شده است.هاي غير نقدي هر الشركهدر شركتنامه بايد صراحتاً قيد شده باشد كه سهم - 97 ماده

شخاص هاي غير نقدي معين شده در مقابل االشركهشركاء نسبت به قيمتي كه در حين تشكيل شركت براي سهم - 98 ماده

 دارند.ثالث مسئوليت تضامني

 ده سال از تاريخ تشكيل شركت است.مرور زمان دعاوي ناشي از مقررات فوق  - 99 ماده

تشكيل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است  97و  96هر شركت با مسئوليت محدود كه برخالف مواد  - 100 ماده

 حق استناد به اين بطالن ندارند. اشخاص ثالثليكن شركاء در مقابل

اگر حكم بطالن شركت به استناد ماده قبل صادر شود شركايي كه بطالن مستند به عمل آنها است و هيأت نظار  - 101 ماده

اند در مقابل شركاء ديگر ن يا بالفاصله پس از آن سر كار بوده و انجام وظيفه نكردهحدوث سبب بطالو مديرهايي كه در حين

 بطالن متضامناً مسئول خواهند بود.اين زو اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشيه ا

 ل از تاريخ حدوث موجب بطالن است.مرور زمان ده سا مدت



  

 

 

الشركه اسم و غيره درآيد. سهماق تجارتي قابل انتقال اعم از بااسم يا بيتواند به شكل اورالشركه شركاء نميسهم - 102 ماده

و اكثريت عددي نيز  غير نمود مگر با رضايت عده از شركاء كه الاقل سه ربع سرمايه متعلق به آنها بودهتوان منتقل بهرا نمي

 داشته باشند.

 ب سند رسمي.الشركه به عمل نخواهد آمد مگر به موجانتقال سهم - 103 ماده

شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند نفر مدير موظف يا غير موظف كه از بين شركاء يا از خارج براي  - 104 ماده

 گردد.شوند اداره ميودي معين مينامحدمدت محدود يا

مگر اينكه در اساسنامه غير  مديران شركت كليه اختيارات الزمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت - 105 ماده

باشد هر قرارداد راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اين ترتيب مقرر شده

 يكن است.لمخاص ثالث باطل و كاناش

اگر در دفعه اولي اين اكثريت حاصل  -تصميمات راجعه به شركت بايد به اكثريت الاقل نصف سرمايه اتخاذ شود  - 106 ماده

شود اگر چه اكثريت مزبور مجدداً دعوت شوند در اين صورت تصميمات به اكثريت عددي شركاء اتخاذ مينشد بايد تمام شركاء

 يبي برخالف مراتب فوق مقرر دارد.ترت توانديمكتداراي نصف سرمايه نباشد. اساسنامه شر

به ترتيب ديگري هر يك از شركاء به نسبت سهمي كه در شركت دارد داراي رأي خواهد بود مگر اينكه اساسنامه  - 107 ماده

 مقرر داشته باشد.

مقررات خاصي نباشد تقسيم اگر در اساسنامه راجع به تقسيم نفع و ضرر  -روابط بين شركاء تابع اساسنامه است  - 108 ماده

 شركاء به عمل خواهد آمد.سرمايه مزبور به نسبت

هر شركت با مسئوليت محدود كه عده شركاء آن بيش از دوازده نفر باشد بايد داراي هيأت نظار بوده و هيأت  - 109 ماده

 مجمع عمومي شركاء را تشكيل دهد.مزبور الاقل سالي يك مرتبه

 رعايت شده است. 97و  96له بعد از انتخاب شدن تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه دستور مواد نظار بايد بالفاص هيأت

در  170و  168 - 167 - 165العاده دعوت نمايد مقررات مواد تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي فوقنظار مي هيأت

 محدود نيز رعايت خواهد شد.ئوليتمورد شركتهاي با مس

 



  

 

 ا تغيير دهند مگر به اتفاق آراء.توانند تبعيت شركت رشركاء نمي - 110 ماده

هر تغيير ديگري راجع به اساسنامه بايد به اكثريت عددي شركاء كه الاقل سه ربع سرمايه را نيز دارا باشند به  - 111 ماده

 امه اكثريت ديگري مقرر شده باشد.اساسنعمل آيد مگر اينكه در

 الشركه خود كند.تواند شريكي را مجبور به ازدياد سهممورد اكثريت شركاء نميدر هيچ  - 112 ماده

 الرعايه است.ليت محدود نيز الزماين قانون راجع به تشكيل سرمايه احتياطي در شركتهاي با مسئو 78مفاد ماده  - 113 ماده

 شود:شركت با مسئوليت محدود در موارد ذيل منحل مي - 114 ماده

 .93ماده  3 - 2 - 1رد فقرات ( در موالف

 الشركه آنها بيش از نصف سرمايه شركت باشد.( در صورت تصميم عده از شركاء كه سهمب

( در صورتي كه به واسطه ضررهاي وارده نصف سرمايه شركت از بين رفته و يكي از شركاء تقاضاي انحالل كرده و محكمه ج

گيرد پرداخته و او را از شركت نباشند سهمي را كه در صورت انحالل به او تعلق ميديده و ساير شركاء حاضر داليل او را موجه

 خارج كنند.

 بيني شده باشد.وجب اساسنامه پيش( در مورد فوت يكي از شركاء اگر به مد

 شوند:اشخاص ذيل كالهبردار محسوب مي - 115 ماده

الشركه غير نقدي را در اوراق الشركه نقدي و تقويم و تسليم سهمسهم( مؤسسين و مديراني كه برخالف واقع پرداخت تمام الف

 براي ثبت شركت بدهند اظهار كرده باشند.و اسنادي كه بايد

 الشركه غير نقدي را بيش از قيمت واقعي آن تقويم كرده باشند.( كساني كه به وسيله متقلبانه سهمب

 موهومي را بين شركاء تقسيم كنند.اد صورت دارايي مزور منافع ( مديراني كه با نبودن صورت دارايي يا با استنج

 شركت تضامني -سوم  مبحث

شركت تضامني شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت  - 116 ماده

از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد هر يك شود:تضامني تشكيل مي

 شركت است.



  

 

 

 يكن خواهد بود.لمشخاص ثالث كانقراري كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل ا هر

 شركت تضامني( و الاقل اسم يك نفر شركاء ذكر شود.در اسم شركت تضامني بايد عبارت ) - 117 ماده

 ل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده است عبارتيصورتي كه اسم شركت مشتم در

 برادران( قيد شود.وشركاء( يا )و از قبيل ) 

قدي نيز تقويم و تسليم الشركه غير نشود كه تمام سرمايه نقدي تأديه و سهمشركت تضامني وقتي تشكيل مي - 118 ماده

 شده باشد.

ز اين ترتيب شود مگر آنكه شركتنامه غير االشركه بين شركاء تقسيم ميشركت تضامني منافع به نسبت سهم در - 119 ماده

 را مقرر داشته باشد.

 خارج به سمت مديري معين نمايند. در شركت تضامني شركاء بايد الاقل يك نفر از ميان خود يا از - 120 ماده

 مقرر شده. 51مان است كه در ماده كت تضامني هحدود مسئوليت مدير يا مديران شر - 121 ماده

به تراضي تمام  الشركه مزبور قبالًالشركه يك يا چند نفر غير نقدي باشد بايد سهمدر شركتهاي تضامني اگر سهم - 122 ماده

 شركاء تقويم شود.

 مگر به رضايت تمام شركاء.قل كند تواند سهم خود را به ديگري منتدر شركت تضامني هيچ يك از شركاء نمي - 123 ماده

مادام كه شركت تضامني منحل نشده مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد و پس از انحالل طلبكاران  - 124 ماده

وصول مطالبات خود به هر يك از شركاء كه بخواهند و يا به تمام آنها رجوع كنند و در هر حال هيچ يك توانند برايشركت مي

نمايد از تأديه قروض شركت شركت از ميزان سهم او در شركت تجاوز ميتواند به استناد اينكه ميزان قروضنمياز شركاء 

شركت به نسبت سرمايه خواهد بود كه در امتناع ورزد فقط در روابط بين شركاء مسئوليت هر يك از آنها در تأديه قروض

 يب ديگري اتخاذ نشده باشد.مه ترتشركت گذاشته است آن هم در صورتي كه در شركتنا

هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني موجودي داخل شود متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي  - 125 ماده

 شركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.هم خواهد بود كه

 



  

 

 

 يكن خواهد بود.لمشخاص ثالث كانقراري كه بين شركاء برخالف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل ا هر

هر گاه شركت تضامني منحل شود مادام كه قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده هيچ يك از طلبكاران شخصي  - 126 ماده

رداخت قروض آن كفايت نكند طلبكاران شركت حق دارند دارايي نخواهد داشت اگر دارايي شركت براي پشركاء حقي در آن

  مورد طلبكاران شركت بر طلبكاران ضامن مطالبه كنند ولي در اينبقيه طلب خود را از تمام يا فرد فرد شركاء

 خصي شركاء حق تقدم نخواهند داشت.ش

كه دارايي شركت تقسيم نشده به اين توان حكم داد مشروطبه ورشكستگي شركت تضامني بعد از انحالل نيز مي - 127 ماده

 باشد.

قانوني با ورشكستگي  ورشكستگي شركت مالزمه قانوني با ورشكستگي شركاء و ورشكستگي بعضي از شركاء مالزمه - 128 ماده

 شركت ندارد.

ند نسبت به توانطلبكاران شخصي شركاء حق ندارند طلب خود را از دارايي شركت تأمين يا وصول كنند ولي مي - 129 ماده

منافع شركت يا سهمي كه در صورت انحالل شركت ممكن است به مديون مزبور تعلق گيرد هر اقدام سهميه مديون خود از

 قانوني كه مقتضي باشد به عمل آورند.

شخصي شركاء در صورتي كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارايي شخصي مديون خود وصول كنند و سهم مديون  طلبكاران

اعم از اينكه شركت براي مدت توانند انحالل شركت را تقاضا نمايند )براي تأديه طلب آنها نباشد مياز منافع شركت كافي

اينكه الاقل شش ماه قبل قصد خود را به وسيله اظهارنامه رسمي به اطالع  بروطمحدود يا غير محدود تشكيل شده باشد( مشر

مادام كه حكم نهايي انحالل صادر نشده با تأديه طلب توانندكت يا بعضي از شركاء ميشركت رسانيده باشند در اين صورت شر

 شركت جلوگيري كنند.از انحالل گردائنين مزبور تا حد دارايي مديون در شركت يا با جلب رضايت آنان به طريق دي

ء داشته باشد استناد به تهاتر كند نه تواند در مقابل طلبي كه ممكن است از يكي از شركانه مديون شركت مي - 130 ماده

مقابل قرضي كه ممكن است طلبكار او به شركت داشته باشد به تهاتر استناد نمايد معذالك كسي كه تواند درخود شريك مي

حق استناد  پس از انحالل شركت طلب او الوصول مانده در مقابل آن شركتو ودهطلبكار شركت و مديون به يكي از شركاء ب

 تهاتر خواهد داشت.به 

 



  

 

 

در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از طلبكاران شخصي يكي از شركاء به موجب  - 131 ماده

كرده و او را از توانند سهمي آن شريك را از دارايي شركت نقداً تأديه شركت را تقاضا كرده ساير شركاء ميانحالل 129ماده 

 شركت خارج كنند.

الشركه كم شود مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر نوع منفعت به شركاء اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم - 132 ماده

 ممنوع است.

تواند به تكميل سرمايه كه به علت ضررهاي وارده كم شده جز در مورد فوق هيچ يك از شركاء را شركت نمي - 133 ماده

 قرر شده است به شركت سرمايه دهد.مجبور نمايد بيش از آنچه كه در شركتنامه ماست ملزم كرده و يا او را

حساب شخصي خود يا به حساب شخص ثالث( تجارتي از  بهتواند بدون رضايت ساير شركاء )هيچ شريكي نمي - 134 ماده

نظير آن تجارت را نموده و يا به عنوان شريك ضامن يا شريك با مسئوليت محدود در شركت ديگري كه نوع تجارت شركت

 دارد داخل شود.

رعايت تمام تواند با تصويب تمام شركاء به شركت سهامي مبدل گردد در اين صورت هر شركت تضامني مي - 135 ماده

 سهامي حتمي است.ت راجعه به شركتمقررا

 شود:شركت تضامني در موارد ذيل منحل مي - 136 ماده

 .93ماده  3 - 2 - 1( در مورد فقرات الف

 ( در صورت تراضي تمام شركاء:ب

را موجه دانسته و حكم ( در صورتي كه يكي از شركاء به دالئلي انحالل شركت را از محكمه تقاضا نمايد و محكمه آن دالئل ج

 به انحالل بدهد.

 .137( در صورت فسخ يكي از شركاء مطابق ماده د

 .138( در صورت ورشكستگي يكي از شركاء مطابق ماده ه

 .140و  139( در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء مطابق مواد و

 



  

 

تواند به تقاضاي شريك يا شركاء معيني باشد محكمه مي در مورد بند )ج( هر گاه دالئل انحالل منحصراً مربوط به - تبصره

 آن شريك يا شركاي معين را بدهد. انحالل حكم اخراجساير شركاء به جاي

 -فسخ شركت در صورتي ممكن است كه در اساسنامه اين حق از شركاء سلب نشده و ناشي از قصد اضرار نباشد  - 137 ماده

 شش ماه قبل از فسخ كتباً به شركاء اعالم شود.تقاضاي فسخ بايد

 آيد.عمل ميموافق اساسنامه بايد سال به سال به حساب شركت رسيدگي شود فسخ در موقع ختم محاسبه ساليانه به  اگر

گيرد كه مدير تصفيه كتباً تقاضاي انحالل شركت را در مورد ورشكستگي يكي از شركاء انحالل وقتي صورت مي - 138 ماده

 تقاضاي انحالل منصرف نكرده باشد.مزبور شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از نموده و از تقاضاي

اگر ساير  -مقام متوفي خواهد بود كت موقوف به رضايت ساير شركاء و قائمدر صورت فوت يكي از شركاء بقاء شر - 139 ماده

مقام متوفي بايد در مدت يك ماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را تصميم نموده باشند قائمشركاء به بقاء شركت

اعالم نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مقام متوفي رضايت خود را كه قائمدر صورتي دراجع به بقاء شركت كتباً اعالم نماي

رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شريك بوده و نسبت مزبور از نفع و ضرر شريك خواهد بود ولي در صورت اعالم عدم

 به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود.

 يك ماه در حكم اعالم رضايت است. تا انقضاي سكوت

 بق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.شركاء مطادر مورد محجوريت يكي از  - 140 ماده

 

 در شركت مختلط غير سهامي -چهارم  مبحث

شركت مختلط غير سهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر  - 141 ماده

 شود.نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل ميشريك ضامن و يك يا چند

شريك با مسئوليت محدود كسي  -ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است عالوه بر دارايي شركت پيدا شود  شريك

 فقط تا ميزان سرمايه است كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد.است كه مسئوليت او

 د.اسم يكي از شركاء ضامن قيد شو شركت مختلط( و الاقلاسم شركت بايد عبارت ) در

 



  

 

 ات ذيل تابع شركتنامه خواهد بود.روابط بين شركاء با رعايت مقرر - 142 ماده

هر يك از شركاء با مسئوليت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن  - 143 ماده

 محسوب خواهد شد.

 اثر است.ل اشخاص ثالث بيدر مقابقراري كه برخالف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد  هر

اداره شركت مختلط غير سهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد  - 144 ماده

 مقرر است.شركاء شركت تضامني

ز وظايف او داره امور شركت اشريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه ا - 145 ماده

 است.

در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف  -اگر شريك با مسئوليت محدود معامله براي شركت كند  - 146 ماده

 دهد.وكالت از طرف شركت انجام ميضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت معامله حكم شريك

تواند از روي دفاتر اسناد شركت براي اطالع سئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و ميهر شريك با م - 147 ماده

 به وضعيت مالي شركت صورت خالصه ترتيب دهد.شخص خود راجع

 ده شود از درجه اعتبار ساقط است.قراردادي كه بين شركاء برخالف اين ترتيب دا هر

تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمامي قسمتي از ميهيچ شريك با مسئوليت محدود ن - 148 ماده

 داخل در شركت كند.ركه خود به اوالشسهم

اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شركت بدون اجازه سايرين كالً يا بعضاً به شخص  - 149 ماده

 تيش در امور شركت را خواهد داشت.دخالت در اداره شركت و نه حق تفشخص مزبور نه حق ثالثي واگذار نمايند

در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غير سهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت  - 150 ماده

ودن مسئوليت باشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود محدود در مقابل

 اند.او اطالع داشته

 شد.توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشريك ضامن را وقتي مي - 151 ماده

 



  

 

هر گاه شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از  - 152 ماده

نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادله آنچه كه از بابت الشركه خود راسهم

مسئوليت محدود اقامه دعوي نمايند. اگر شركت ورشكست شود حق الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك باسهم

 مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.

اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت شريك با مسئوليت محدود از  - 153 ماده

ها ه به ثبت نرسيده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شركتثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كالشركه خود كه بهسهم

از  توانند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبلنبوده و طلبكاران مزبور ميمعتبر كتمنتشر نشده است در مقابل طلبكاران شر

 مطالبه نمايند.محدود را  شريك با مسئوليتثبت و انتشار تقليل سرمايه به عمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه

 توان داد مگر در صورتي كه موجب كسر سرمايه او در شركت نشود.به شريك با مسئوليت محدود فرع نمي - 154 ماده

الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شد مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح در نتيجه ضررهاي وارده سهم اگر

 يا منفعتي به او ممنوع است.

گاه وجهي برخالف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است  ره

 ار بيالن مرتبي وجهي گرفته باشد.حسن نيت و به اعتبمگر در موردي كه با

ود تا معادل هر كس به عنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غير سهامي موجودي داخل ش - 155 ماده

 قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد.الشركه خود مسئولسهم

 يكن خواهد بود.لمشخاص ثالث كانشرطي كه برخالف اين ترتيب باشد در مقابل ا هر

كاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران اگر شركت مختلط غير سهامي ورشكست شود دارايي شركت بين طلب - 156 ماده

 نيز جزو دارايي شركت محسوب است. الشركه شركاء با مسئوليت محدودسهم -حقي ندارند شخصي شركاء در آن

اگر دارايي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارايي  - 157 ماده

ي شركاء ضامن شركاء ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصيك ازشخصي تمام يا هر 

 تفاوتي نخواهد بود.

 

 



  

 

مزبور در صورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شريك  - 158 ماده

 خواهند بود.الحقوقمتساوي

 الرعايه است.غير سهامي نيز الزمهاي مختلط در شركت 130و  129واد مقررات م - 159 ماده

رات اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقر - 160 ماده

 است.راجع به شركتهاي تضامني

 هاي مختلط غير سهامي نيز جاري است.مورد شركتدر  140و  139 - 138 - 137 - 136مقررات مواد  - 161 ماده

 شود.يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاء با مسئوليت محدود موجب انحالل شركت نمي مرگ

 شركت مختلط سهامي -پنجم  مبحث

شركت مختلط سهامي شركتي است كه در تحت اسم مخصوصي بين عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك  - 162 ماده

 شود.ميضامن تشكيل

القيمه در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهام متساوي شركاء

 ارند.شركت دهمان سرمايه است كه در

ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام در نيامده و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است عالوه بر دارايي  شريك

ع مقررات شركت صورت تعدد شريك ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابشركت پيدا شود در

 تضامني خواهد بود.

 اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود. شركت مختلط( و الاقلشركت بايد عبارت )در اسم  - 163 ماده

 خصوص به شريك يا شركاء ضامن است.مديريت شركت مختلف سهامي م - 164 ماده

شود و اين هيأت در هر يك از شركتهاي مختلط سهامي هيأت نظاري الاقل مركب از سه نفر از شركاء برقرار مي - 165 ماده

كند انتخاب هيأت بالفاصله بعد از تشكيل قطعي شركت و قبل از هر اقدامي در امور شركت معين ميومي شركاءرا مجمع عم

 ار براي يك سال انتخاب خواهد شد.در هر صورت اولين هيأت نظ شودميدبر حسب شرايط مقرر در اساسنامه شركت تجدي

 

 



  

 

 28اولين هيأت نظار بايد بعد از انتخاب شدن بالفاصله تحقيق كرده و اطمينان حاصل كند كه تمام مقررات مواد  - 166 ماده

 اين قانون رعايت شده است. 50و 41 - 39 - 38 - 29 -

ز آنها در انجام اعضاء هيأت نظار از جهت اعمال اداري و نتايج حاصله از آن هيچ مسئوليتي ندارند ليكن هر يك ا - 167 ماده

 باشند.ل اعمال و تقصيرات خود ميقوانين معموله مملكتي مسئومأموريت خود بر طبق

ساله راپورتي به مجمع عمومي اعضاء هيأت نظار دفاتر و صندوق و كليه اسناد شركت را تحت تدقيق در آورده همه - 168 ماده

ايي مشاهده نمايند در راپورت مزبور ذكر نموده و اگر مخالفتي با ترتيبي و خطتنظيم صورت دارايي بيدهند و هر گاه درمي

 كنند.يان ميدالئل خود را بداشته باشند عپيشنهاد مدير شركت در تقسيم مناف

تواند شركاء را براي انعقاد مجمع عمومي دعوت نمايد و با موافقت رأي مجمع مزبور بر طبق فقره هيأت نظار مي - 169 ماده

 را منحل كند.شركت 181)ب( ماده 

خود يا نماينده او( در مركز اصلي شركت تواند )تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي هر صاحب سهمي مي - 170 ماده

 اپورت هيأت نظار اطالع حاضر كند.بيالن و صورت دارايي و رحاضر شده از صورت

 .138نخواهد شد مگر در مورد ماده شركت ورشكستگي هيچ يك از شركاء ضامن موجب انحالل  - 171 ماده

 .در مورد شركت مختلط سهامي و شركاء ضامن آن جاري است 134و  124حكم مواد  - 172 ماده

هر گاه شركت مختلط سهامي ورشكست شود شركاء سهامي تمام قيمت سهام خود را نپرداخته باشند مدير تصفيه  - 173 ماده

 كند.وصول مي آنها باقي استعهدهآنچه را كه بر 

تواند به هر يك از شركاء اگر شركت به طريقي غير از ورشكستگي منحل شد هر يك از طلبكاران شركت مي - 174 ماده

سهام خود مديون شركت است رجوع كرده در حدود بدهي آن شريك طلب خود را مطالبه نمايد سهامي كه از بابت قيمت

 ه هيچ يك از شركاء سهامي ندارند.رجوع ب قطلب خود حوصولمادام كه شركت منحل نشده طلبكاران براي 

ضامن حقي اگر شركت مختلط ورشكست شد تا قروض شركت از دارايي آن تأديه نشده طلبكاران شخصي شركاء  - 175 ماده

 ندارند. به دارايي شركت

 

 



  

 است.شامل شركتهاي مختلط سهامي  50و  41 - 39 - 38 - 29 - 28مفاد مواد  - 176 ماده

توانند تشكيل شود باطل است ليكن شركاء نمي 50و  39 - 29 - 28هر شركت مختلط سهامي كه برخالف مواد  - 177 ماده

 ارج به اين بطالن استناد نمايند.خدر مقابل اشخاص

 رفتار خواهد شد. 101مطابق ماده  هر گاه شركت بر حسب ماده قبل محكوم به بطالن شود - 178 ماده

 كتهاي مختلط نيز بايد رعايت شود.اين قانون در شر 87 - 86 - 85 - 84مفاد مواد  - 179 ماده

 الرعايه است.ركت مختلط نيز الزماين قانون در مورد ش 92و  91 - 90 - 89مفاد مواد  - 180 ماده

 شود:شركت مختلط در موارد ذيل منحل مي - 181 ماده

 .93ماده  3 - 2 - 1( در مورد فقرات الف

 بر حسب تصميم مجمع عمومي در صورتي كه در اساسنامه اين حق براي مجمع مذكور تصريح شده باشد. (ب

 ( بر حسب تصميم مجمع عمومي و رضايت شركاء ضامن.ج

( در صورت فوت يا محجوريت يكي از شركاء ضامن مشروط بر اينكه انحالل شركت در اين مورد در اساسنامه تصريح شده د

 باشد.

 جاري است. 72)ب( و )ج( حكم ماده فقرات مورد  در

هر گاه در اساسنامه براي مجمع عمومي حق تصميم به انحالل معين نشده و بين مجمع عمومي و شركاء ضامن  - 182 ماده

حاصل نشود و محكمه دالئل طرفداران انحالل را موجه بيند حكم به انحالل خواهد داد. همين حكم راجع به انحالل موافقت

دالئلي انحالل شركت را از محكمه تقاضا نموده و محكمه آن دالئل را  بهدر موردي نيز جاري است كه يكي از شركاء ضامن

 ببيند. موجه

 شركت نسبي -ششم  مبحث

شركت نسبي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت  - 183 ماده

 اي است كه در شركت گذاشته.رمايهنسبت سهر يك از شركاء به

 

 



  

 

در صورتي كه اسم  -شركت نسبي( و الاقل اسم يك نفر از شركاء بايد ذكر شود در اسم شركت نسبي عبارت ) - 184 ماده

و برادران( شركاء( ) وتمام شركاء نباشد بعد از اسم شريك يا شركايي كه ذكر شده عبارتي از قبيل )شركت مشتمل بر اسامي

 ضروري است.

 ه است.الرعايدر مورد شركت نسبي نيز الزم 123 - 122 - 121 - 120 - 119 - 118دستور ماده  - 185 ماده

اگر دارايي شركت نسبي براي تأديه تمام قروض شركت كافي نباشد هر يك از شركاء به نسبت سرمايه كه در  - 186 ماده

 قروض شركت است.اشته مسئول تأديهشركت د

مطالبه قروض آن بايد از خود شركت به عمل آيد فقط پس از انحالل طلبكاران مادام كه شركت نسبي منحل نشده  - 187 ماده

 ق به فرد فرد شركاء مراجعه كنند.ماده فوتوانند با رعايتمي

گذارد هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت نسبي موجودي داخل شود به نسبت سرمايه كه در شركت مي - 188 ماده

 ركت قبل از ورود او داشته اعم از اينكه در اسم شركت تغييري داده شده يا نشده باشد.خواهد بود كه شمسئول قروضي هم

 ب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.شركاء برخالف اين ترتي قرار

در شركتهاي نسبي نيز  136تا  127جز مسئوليت شركاء كه به نسبت سرمايه آنها است( و مواد ) 126مفاد ماده  - 189 ماده

 .جاري است

 هفتم مبحث

 تعاوني توليد و مصرف هايشركت

شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده از ارباب حرف تشكيل مي - 190 ماده

 برند.اجناس به كار مياشياء يا و فروش

ه يا از اهل حرفه كه موضوع عمليات شركت اگر در شركت توليد يك عده از شركاء در خدمت دائمي شركت نبود - 191 ماده

 رفه آنها موضوع عمليات شركت است.كننده شركت بايد از شركايي انتخاب شوند كه حثلث اعضاء ادارهاست نباشند الاقل دو

 

 

 



  

 

 شود:شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي مقاصد ذيل تشكيل مي - 192 ماده

 زندگاني اعم از اينكه اجناس مزبوره را شركاء ايجاد كرده يا خريده باشند.فروش اجناس الزمه براي مصارف  - 1

 كاء به نسبت خريد هر يك از آنها.تقسيم نفع و ضرر بين شر - 2

شركت تعاوني اعم از توليد يا مصرف ممكن است مطابق اصول شركت سهامي يا بر طبق مقررات مخصوصي كه  - 193 ماده

 ايه است.الرعالزم 33 - 32شده باشد تشكيل بشود ولي در هر حال مفاد مواد ترتيب داده با تراضي شركاء

در صورتي كه شركت تعاوني توليد يا مصرف مطابق اصول شركت سهامي تشكيل شود حداقل سهام يا قطعات  - 194 ماده

 باشد. توانند در مجمع عمومي بيش از يك رأي داشتهو هيچ يك از شركاء نميسهام ده ريال خواهد بود

 دوم فصل

 هامهمقررات راجعه به ثبت شركتها و نشر شركتنا در

 يع مقررات قانون ثبت شركتها است.ثبت كليه شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي و تابع جم - 195 ماده

 شود.ميامنامه وزارت عدليه معين اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رساندن شركت الزم است در نظ - 196 ماده

امه وزارت عدليه اعالن خواهد در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خالصه شركتنامه و منضمات آن طبق نظامن - 197 ماده

 شد.

توانند اين اگر به علت عدم رعايت دستور دو ماده فوق بطالن عمليات شركت اعالم شده هيچ يك از شركاء نمي - 198 ماده

 اند عذر قرار دهند.معامله كرده ه با آنهااشخاص ثالثي كبطالن را در مقابل

بايد به قسمي كه در نظامنامه وزارت  197و  195هر گاه شركت در چندين حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد  - 199 ماده

 هر حوزه جداگانه انجام گردد.در شودعدليه معين مي

ت يا تمديد مدت شركت زائد بر مدت مقرر يا انحالل شركت در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شرك - 200 ماده

گيرد( و تعيين كيفيت تفريغ حساب يا تبديل شركاء يا انحالل به واسطه انقضاي مدت شركت صورت ميحتي در مواردي كه)

ين ترتيب در موقع الرعايه است. همالزم 197و  195اتخاذ شود مقررات مواد  شركتخروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم

 شود رعايت خواهد شد.ميون اتخاذاين قان 79هر تصميمي كه نسبت به مورد معين در ماده 

 



  

 

هاي حسابها و اعالنات و نشريات و غيره كه به طور خطي يا چاپي از طرف شركتدر هر گونه اسناد و صورت - 201 ماده

شود سرمايه شركت صريحاً بايد ذكر گردد و اگر تمام سرمايه مياستثناي شركتهاي تعاوني صادر مذكور در اين قانون به

تا سه هزار ريال شركت متخلف به جزاي نقدي از دويست  -معين شود پرداخته نشده قسمتي كه پرداخته شده نيز بايد صريحاً 

 محكوم خواهد شد.

حسابها تجارت دارند در مورد اسناد و صورت شركتهاي خارجي نيز كه به وسيله شعبه يا نماينده در ايران اشتغال به - تبصره

 خود در ايران مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.و اعالنات و نشريات

 سوم فصل

 تصفيه امور شركتها در

ع مقررات مربوط تصفيه امور شركتها پس از انحالل موافق مواد ذيل خواهد بود مگر در مورد ورشكستگي كه تاب - 202 ماده

 ورشكستگي است.به 

هاي تضامني و نسبي و مختلط سهامي و غير سهامي امر تصفيه با مدير يا مديران شركت است مگر آن در شركت - 203 ماده

 بين خود براي تصفيه معين نمايند.اشخاص ديگري را از خارج يا از كه شركاء ضامن

براي تصفيه تقاضا شد و ساير شركاء ضامن آن اگر از طرف يك يا چند شريك ضامن تعيين اشخاص مخصوص  - 204 ماده

 ي را براي تصفيه معين خواهد كرد.محكمه بدايت اشخاصتقاضا را نپذيرفتند

اره ثبت اسناد ثبت در هر مورد كه اشخاصي غير از مديران شركت براي تصفيه معين شوند اسامي آنها بايد در اد - 205 ماده

 و اعالن گردد.

نظارت در امر سهامي و غير سهامي( شركاء غير ضامن حق دارند يك يا چند نفر براي مختلط )در شركتهاي  - 206 ماده

 تصفيه معين نمايند.

وظيفه متصديان تصفيه خاتمه دادن به كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت  - 207 ماده

 .212و  211 - 210 - 209 - 208اد در مواست به ترتيب مقرر

 متصديان تصفيه انجام خواهند داد.اگر براي اجراي تعهدات شركت معامالت جديدي الزم شود  - 208 ماده

 



  

 

 ط وكيل از طرف شركت محاكمه كنند.متصديان تصفيه حق دارند شخصاً يا به توس - 209 ماده

مواردي كه به حكم  -و اجازه داده باشند متصدي تصفيه وقتي حق اصالح و تعيين حكم دارد كه شركاء ضامن به ا - 210 ماده

 ري است از اين قاعده مستثني است.اجباقانون حكميت

شود ولي آن قسمت از دارايي شركت كه در مدت تصفيه محل احتياج نيست به طور موقت بين شركاء تقسيم مي - 211 ماده

 چنين معادل مبلغي كه در حساب بينهم معادل قروضي كه هنوز موعد تأديه آن نرسيده است ومتصديان تصفيه بايد

 است موضوع نمايند.شركاء مورد اختالف 

رفع  -كنند متصديان تصفيه حساب شركاء را نسبت به هم و سهم هر يك از شركاء را از نفع و ضرر معين مي - 212 ماده

 شود.محكمه بدايت رجوع ميسيم بهاختالف در تق

در شركتهاي سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني امر تصفيه به عهده مديران شركت است  - 213 ماده

 كت ترتيب ديگري مقرر داشته باشد.اكثريت مجمع عمومي شرمگر آنكه اساسنامه يا

وظيفه و اختيارات متصديان تصفيه در شركت سهامي و شركتهاي با مسئوليت محدود و تعاوني به ترتيبي است  - 214 ماده

به استثناي مورد شده با اين تفاوت كه حق اصالح و تعيين حكم براي متصديان تصفيه اين شركتها )مقرر 207كه در ماده 

 مي اين حق را به آنها داده باشد.يا مجمع عمو امهاساسنحكميت اجباري( فقط وقتي خواهد بود كه

تقسيم دارايي شركتهاي مذكور در ماده فوق بين شركاء خواه در ضمن مدت تصفيه و خواه پس از ختم آن ممكن  - 215 ماده

له گذشته اولين اعالن در مجسه مرتبه در مجله رسمي و يكي از جرايد اعالن و يك سال از تاريخ انتشار نيست مگر آن كه قبالً 

 باشد.

 اند.د داد كه به طلب خود نرسيدهتخلف از ماده قبل متصديان تصفيه را مسئول خسارت طلبكاراني قرار خواه -216 ماده

فيه تا ده سال محفوظ دفاتر هر شركتي كه منحل شده با نظر مدير ثبت اسناد در محل معيني از تاريخ ختم تص -217 ماده

 خواهد ماند.

كتي مجاز است در اساسنامه خود براي تصفيه ترتيب ديگري مقرر دارد ولي در هر حال آن مقررات نبايد هر شر -218 ماده

 باشد. 211ير ماده و قسمت اخ 217 - 216 - 215 - 210 - 209 - 208- 207مخالف مواد 

 



  

 

 مقررات مختلفه -چهارم  فصل

در مواردي كه يا وراث آنها راجع به معامالت شركت ) مدت مرور زمان در دعاوي اشخاص ثالث بر عليه شركاء - 219 ماده

 را مسئول قرار داده( پنج سال است.قانون شركاء يا وراث آنها

گيري شريك يا اخراج او از شركت در اداره ثبت به ثبت رسيده و در مرور زمان روزي است كه انحالل شركت يا كناره مبدأ

 مجله رسمي اعالن شده باشد.

شود كه طلبكار حق مطالبه پيدا طلب پس از ثبت و اعالن قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزي شروع مي صورتي كه در

 كرده.

از  تري براي آن معين شدهتري بوده يا به موجب اين قانون مرور زمان طوالنيدعوايي كه سنخاً تابع مرور زمان كوتاه - تبصره

 مستثني است.مقررات اين ماده

هر شركت ايراني كه فعالً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي  - 220 ماده

اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده از شركتهاي مذكور در

 گردد.اجرا ميآن ردو احكام راجع به شركتهاي تضامني در مو

 1310شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه  هر

حسابها و اعالنات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در كليه اسناد و صورتمكلف به ثبت است بايد در

اين مجازات عالوه  -جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد شد به محكومت رسيده و اال تحت چه نمره در ايران به ثب

 ت شركتها براي عدم ثبت مقرر شده.بر مجازاتي است كه در قانون ثب

اگر شركت سهام يا اوراق استقراضي داشته باشد كه مطابق اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي قيمت آنها  - 221 ماده

شود و قبل از تأديه قيمت آن سهام يا اوراق منافعي كه به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شركت طريق قرعه بايد تأديه به

 را استرداد نمايد.تأديه شده منافعتواند در موقع تأديه اصل قيمت نمي

خود را به وسيله تأديه اقساط بعدي از تواند در اساسنامه خود قيد كند كه سرمايه اوليه هر شركت تجارتي مي - 222 ماده

 شريك جديد زياد كرده و يا به واسطه برداشت از سرمايه آن را تقليل دهد.طرف شركاء يا قبول

 

 



  

 

 شود.توان سرمايه اوليه را تقليل داد صراحتاً معين مياساسنامه حداقلي كه تا آن ميزان مي در

 قرار دادن ممنوع است.ت را حداقل از عشر سرمايه اوليه شرك كمتر

 چهارم باب

 چك -طلب فته - برات

 برات -اول  فصل

 صورت برات -اول  مبحث

 دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:برات عالوه بر امضاء يا مهر برات - 223 ماده

 برات( در روي ورقه.( قيد كلمه )1

 روز و ماه و سال(.( تاريخ تحرير )2

 برات را تأديه كند.( اسم شخصي كه بايد 3

 ( تعيين مبلغ برات.4

 ( تاريخ تأديه وجه برات.5

 عليه باشد يا محل ديگر.( مكان تأديه وجه برات اعم از اينكه محل اقامت محال6

 شود.كرد او پرداخته مي( اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله7

 يا دوم يا سوم يا چهارم الخ است.( تصريح به اينكه نسخه اول 8

 دهنده.كرد خود براتيا به حوالهكرد شخص ديگر باشد برات ممكن است به حواله - 224 ماده

 شود.تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي - 225 ماده

روف مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختالف باشد مبلغ كمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با ح اگر

 ف باشد مبلغ با حروف معتبر است.بين آنها اختالو رقم هر دو نوشته شده و

 



  

 

نباشد  223ماده  8و  7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات  - 226 ماده

 راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود.مشمول مقررات

 ستور و حساب شخص ديگري صادر شود.به دبرات ممكن است  - 227 ماده

 در قبول و نكول -دوم  مبحث

 شود.قبولي برات در خود برات با قيد تاريخ نوشته شده امضاء يا مهر مي - 228 ماده

اگر قبولي بدون تاريخ نوشته شد  -صورتي كه برات به وعده از رؤيت باشد تاريخ قبولي با تمام حروف نوشته خواهد شد  در

 شود.حساب مييخ برات تاريخ رؤيتتار

عليه در برات نوشته امضاء يا مهر كند قبولي محسوب است مگر اينكه صريحاً عبارت مشعر هر عبارتي كه محال - 229 ماده

 بر عدم قبول باشد.

 عبارت فقط مشعر بر عدم قبول يك جزء از برات باشد بقيه وجه برات قبول شده محسوب است. اگر

 شود.عليه بدون تحرير هيچ عبارتي برات را امضاء يا مهر نمايد برات قبول شده محسوب ميه محالصورتي ك در

 يه نمايد.كننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدقبول - 230 ماده

 كننده حق نكول ندارد.قبول - 231 ماده

ات بايد براي بقيه اعتراض اين صورت دارنده بر ممكن است قبولي منحصر به يك قسمت از وجه برات باشد در - 232 ماده

 نمايد.

كننده به شرط در حدود شود ولي معهذا قبولاگر قبولي مشروط به شرط نوشته شد برات نكول شده محسوب مي - 233 ماده

 مسئول پرداخت وجه برات است.وشتهشرطي كه ن

تصريح به مكان تأديه ضروري  كننده بايد تأديه شوددر قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول - 234 ماده

 است.

 شود.ساعت از تاريخ ارائه قبول يا نكول  24برات بايد به محض ارائه يا منتهي در ظرف  - 235 ماده

 



  

 

تصديقنامه مزبور موسم است به  -شود محقق گردد تنظيم مينكول برات بايد به موجب تصديقنامه كه رسماً  - 236 ماده

 نكول.پروتست(اعتراض )

دهنده به تقاضاي دارنده برات بايد ضامني براي تأديه وجه آن در سر پس از اعتراض نكول ظهرنويسها و برات - 237 ماده

 اگر باشد( فوراً تأديه نمايند.) را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعيوعده بدهند يا وجه برات

اگر بر عليه كسي كه براتي قبول كرده ولي وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأديه شود دارنده براتي نيز كه همان  - 238 ماده

كننده تقاضا نمايد كه براي پرداخت وجه آن تواند از قبولهنوز موعد پرداخت آن نرسيده است ميشخص قبول كرده ولي

 كند.تضمين ريمن دهد يا پرداخت آن را به نحو ديگضا

 در قبولي شخص ثالث -سوم  مبحث

دهنده يا يكي از ظهرنويسها تواند آن را به براتهر گاه براتي نكول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثي مي - 239 ماده

 .ضنامه قيد شده به امضاء او برسدشخص ثالث بايد در اعتراقبولي -قبول كند 

بعد از قبولي شخص ثالث نيز تا برات تأديه نشده كليه حقوقي كه براي دارنده برات از نكول آن در مقابل  - 240 ماده

 شود محفوظ خواهد بود.حاصل ميهادهنده و ظهرنويسبرات

 

 در وعده برات -چهارم  مبحث

برات ممكن است به رويت باشد يا به وعده يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت برات يا به وعده يك يا چند  - 241 ماده

 خت به روز معيني موكول شده باشد.ممكن است پردا -از تاريخ برات روز يا يك يا چند ماه

 ود.وعده قبول شد بايد فوراً پرداخته شهر گاه برات بي - 242 ماده

يخ موعد پرداخت براتي كه يك يا چند روز يا يك يا چند ماه از رؤيت وعده دارد به وسيله تاريخ قبولي يا تار - 243 ادهم

 شود.مياعتراضنامه نكول معين

 اگر موعد پرداخت برات با تعطيل رسمي تصادف كرد بايد روز بعد تعطيل تأديه شود. - 244 ماده

 وراق تجارتي نيز رعايت خواهد شد.اير اهمين قاعده در مورد س - تبصره

 



  

 

 ظهرنويسي -پنجم  مبحث

 آيد.ه وسيله ظهرنويسي به عمل ميانتقال برات ب - 245 ماده

او انتقال ممكن است در ظهرنويسي تاريخ و اسم كسي كه برات به  -ظهرنويسي بايد به امضاء ظهرنويس برسد  - 246 ماده

 شود قيد گردد.داده مي

رنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اينكه ظهرنويسي وكالت در وصول را قيد نموده باشد كه در اين صورت ظه - 247 ماده

االقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوي براي وصول خواهد داشت. جز در نشده ولي دارنده برات حق وصول و لديانتقال برات واقع

 باشد. دهشمواردي كه خالف اين در برات تصريح

 شود.دمي قيد كند مزور شناخته ميهر گاه ظهرنويس در ظهرنويسي تاريخ مق - 248 ماده

 

 مسئوليت -ششم  مبحث

 كسي كه برات را قبول كرده و ظهرنويسها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند. -دهنده برات - 249 ماده

تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً يا به چند نفر يا به تمام آنها مجتمعًا برات در صورت عدم تأديه و اعتراض مي دارنده

 رجوع نمايد.

 دهنده و ظهرنويسهاي ماقبل خود دارد.حق را هر يك از ظهرنويسها نسبت به برات همين

كننده دعوي اقامه -ب اسقاط حق رجوع به ساير مسئوليت برات نيست دعوي بر عليه يك يا چند نفر از مسئولين موج اقامه

 ظهرنويسي را از حيث تاريخ رعايت كند.ملزم نيست ترتيب

دارد كه از او ضمانت نموده  عليه يا ظهرنويسي را كرده فقط با كسي مسئوليت تضامنيدهنده يا محالكه ضمانت برات ضامني

 است.

حساب متفرعات و مخارج تواند پرداخت را به تسليم برات و اعتراضنامه و صورتن تأديه برات ميهر يك از مسئولي - 250 ماده

 بپردازد موكول كند.قانوني كه بايد

 

 



  

 

تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي - 251 ماده

مدير  -وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني( داخل شود تا اينكه طلب خود را كامالً وصول نمايد وصول تمام طلب خود)

شود به مدير تصفيه ورشكسته وجهي كه به صاحب چنين طلب پرداخته ميتواند برايتصفيه هيچ يك از ورشكستگان نمي

يابد بيش از شكستگان به صاحب طلب تخصيص ميورديگر رجوع نمايد مگر در صورتي كه مجموع وجوهي كه از دارايي تمام

جزء دارايي  - اندپرداختهامميزان طلب او باشد در اين صورت مازاد بايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ميزان وجهي كه هر كد

 ها حق رجوع دارند.ورشكستگان محسوب گردد كه به ساير ورشكسته

مني داشته باشند نفري نيز كه براي پرداخت يك دين مسئوليت تضا مفاد اين ماده در مورد ورشكستگي هر چند - تبصره

 مرعي خواهد بود.

 

 در پرداخت -هفتم  مبحث

 آيد.ه در آن معين شده به عمل ميپرداخت برات به انواع پولي ك - 252 ماده

از آن نوع كه در برات معين  دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است پولي غيراگر دارنده برات به برات - 253 ماده

تواند از دهنده برات يا در نتيجه نكول يا امتناع از قبول يا عدم تأديه اعتراض شود دارنده برات ميشده است بدهد و آن برات

پولي برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه درانتقال

 نيست. كه در برات معين شده قابل مطالبه

 بايد روز آخر وعده پرداخته شود. برات به وعده - 254 ماده

تاريخ صدور است حساب  روز رؤيت در برواتي كه به وعده از رؤيت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده از - 255 ماده

 نخواهد شد.

ه وجه برات حقي دارند مسئول از موعد تأديه نموده در مقابل اشخاصي كه نسبت ب شخصي كه وجه برات را قبل - 256 ماده

 است.

دهنده اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات - 257 ماده

 اند حق رجوع نخواهد داشت.رضايت ندادهكه به مهلت مزبور

 



  

 

نوناً در نزد او شود مگر آنكه وجه برات قاالذمه محسوب ميپردازد بريشخصي كه در سر وعده وجه برات را مي - 258 ماده

 توقيف شده باشد.

پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ به عمل آيد در صورتي كه در روي آن  - 259 ماده

 اعتبار ساقط است.پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از  پس ازنسخه قيد شده باشد كه

شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه  - 260 ماده

 مسئول پرداخت وجه آن است.ا داردقبولي شده ر

يا  تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانيدر صورت گم شدن براتي كه هنوز قبول نشده است صاحب آن مي - 261 ماده

 تقاضا كند.ثالث يا رابع الخ

هاي ديگر فقط به اگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه - 262 ماده

 آيد.ز دادن ضامن به عمل مياپس موجب امر محكمه

تواند نسخه ثاني يا ثالث يا اعم از اينكه قبولي نوشته شده يا نشده باشد مي -اگر شخصي كه برات را گم كرده  - 263 ماده

ا به موجب امر تواند با دادن ضامن تأديه وجه آن رپس از اثبات اينكه برات متعلق به او است ميرابع الخ را تحصيل نمايد

 مه مطالبه كند.محك

به عمل آمده است از تأديه وجه برات امتناع شود  263و  262 - 261اگر با وجود تقاضايي كه در مورد مواد  - 264 ماده

 به موجب اعتراضنامه محفوظ بدارد.تواند تمام حقوق خود را ميصاحب برات مفقود

از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و به ترتيبي  ساعت 24اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف  - 265 ماده

 دهنده و ظهرنويسها ابالغ گردد.تابالغ اعتراضنامه معين شده است به براكه در اين قانون براي

 -صاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بالفاصله قبل از او بوده است رجوع نمايد  - 266 ماده

است به صاحب برات اختيار مراجعه به ظهرنويس ماقبل خود داده و راهنمايي كند و همچنين هر يس مزبور ملزمظهرنو

مخارج اين اقدامات بر عهده صاحب برات  -دهنده برسد تا به برات بدهددظهرنويس بايد اختيار رجوع به ظهرنويس ماقبل خو

 مفقود خواهد بود.

 ر صاحب برات مفقود وارد شده است.دن اختيار مسئول تأديه وجه برات و خساراتي است كه بدر صورت امتناع از دا ظهرنويس

 



  

 

( مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت 263و  262رجوع به مواد در صورتي كه ضامن برات مفقود ) - 267 ماده

ه نشده باشد ديگر از اين حيث دعوي بر عليهر گاه در ظرف اين سه سال رسماً مطالبه يا اقامه دعوي ضمان سه سال است و

 او در محكمه مسموع نخواهد بود.

شوند و دارنده برات فقط دهنده و ظهرنويسها بري مياگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات - 268 ماده

 اعتراض كند.تواندبت به بقيه مينس

 راي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.احب برات بتوانند بدون رضايت صمحاكم نمي - 269 ماده

 شخص ثالثتأديه وجه برات به واسطه  -هشتم  مبحث

 -دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد تواند از طرف براتهر شخص ثالثي مي - 270 ماده

 ن قيد شود.عتراضنامه يا در ذيل آپرداخت وجه بايد در ادخالت شخص ثالث و

 ف دارنده برات است.شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظاي - 271 ماده

شوند و اگر پرداخت وجه الذمه ميدهنده پرداخت تمام ظهرنويسها برياگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات - 272 ماده

 اند.الذمهاز او بري ويسهاي بعدظهرنويسها به عمل آيد ظهرناز طرف يكي از

اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس  - 273 ماده

عليه پس از اعتراض براي اگر خود محال -كند الذمه مياز طرف او عده زيادتري از مسئولين را بريپذيرفته است كه تأديه وجه

 .داردجيحشود بر هر شخص ثالثي ترتأديه وجه حاضر 

 حقوق و وظايف دارنده برات -نهم  مبحث

نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رؤيت يا به وعده از رؤيت تأديه شود اعم از اينكه برات در ايران صادر  - 274 ماده

ف يك سال از تاريخ برات مطالبه نمايد و اال حق خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرشده باشد يا در

 عليه رسانيده است نخواهد داشت.دهنده كه وجه برات را به محالبراتبه نينرجوع به ظهرنويسها و همچ

اگر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر  - 275 ماده

دهنده كه وجه برات بايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و اال حق رجوع به ظهرنويسها و براتباشد دارنده براتشده 

 عليه رسانيده است نخواهد داشت.لرا به محا

 



  

 

ولي نمايد اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قب - 276 ماده

 استفاده كند.تواند از مقررات مربوطه به بروات ظهرنويس نميو اال در مقابل آن

هر گاه دارنده برات به رؤيت يا به وعده كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تأديه شود در  - 277 ماده

همان مواد حق او ساقط خواهد  به نكرده باشد مطابق مقرراتفوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالمواعد مقرر در مواد

 شد.

 نويسها قرارداد ديگري مقرر گردد.دهنده و ظهرمقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات - 278 ماده

 وز وعده وجه برات را مطالبه كند.دارنده برات بايد ر - 279 ماده

شود تأديه ناميده ميامتناع از تأديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم  - 280 ماده

 معلوم گردد.

 اض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.اگر روز دهم تعطيل باشد اعتر - 281 ماده

 اض عدم تأديه مستغني نخواهد كرد.ارنده برات را از اعترعليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دنه فوت محال - 282 ماده

 تراض براي دارنده برات باقي است.كننده برات قبل از وعده ورشكست شود حق اعدر صورتي كه قبول - 283 ماده

دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تأديه را به وسيله  - 284 ماده

 طالع دهد.مراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده ااظهارنامه رسمي يا

نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس تاريخ دريافت اطالعهر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از  - 285 ماده

 سابق خود اطالع دهد.

اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تأديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقي كه ماده  - 286 ماده

 اض اقامه دعوي نمايد.استفاده كند بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اعتربراي او مقرر داشته 249

شش فرسخ يك  عليه خارج از محلي باشد كه وجه برات بايد در آنجا پرداخته شود براي هرهر گاه محل اقامت مدعي - تبصره

 شد.روز اضافه خواهد

 

 



  

 

يم ايران در هاي مقدهنده و يا ظهرنويسدر مورد برواتي كه بايد در خارجه تأديه شود اقامه دعوي بر عليه برات - 287 ماده

 اعتراض بايد به عمل آيد.ز تاريخظرف شش ماه ا

به او داده شده استفاده نمايد بايد در مواعدي كه به موجب  249هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده  - 288 ماده

محسوب است و اگر وجه است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابالغ احضاريه محكمه مقرر 287و  286مواد 

 فرداي روز تأديه محسوب خواهد شد.باشد تأديه نمايد از شده دعويبرات را بدون اينكه بر عليه او اقامه 

پس از انقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها  - 289 ماده

 فته نخواهد شد.محكمه پذيرخود دربر يد سابق 

شود مشروط بر دهنده نيز پذيرفته نميپس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات - 290 ماده

مراجعه به عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط حق نمايد در سر وعده وجه برات را به محالدهنده ثابتاينكه برات

 د داشت.عليه خواهمحال

دهنده يا هر اگر پس از انقضاء موعدي كه براي اعتراض و ابالغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات - 291 ماده

عليه رسانيده بود مسترد دارد دارنده طريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تأديه برات به محاليك از ظهرنويسها به

 كننده وجه اقامه دعوي نمايد.افتداشت كه بر عليه دريحق خواهد بلو ماده قبرات برخالف مقررات د

پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تأديه اعتراض شده است  - 292 ماده

 ليه به عنوان تأمين توقيف نمايد.عاموال مدعيمعادل وجه برات را از

 

 پروتست(در اعتراض ) -دهم  مبحث

 آيد:اعتراض در موارد ذيل به عمل مي - 293 ماده

 ( در مورد نكول.1

 ( در مورد امتناع از قبول يا نكول.2

 ( در مورد عدم تأديه.3

 



  

بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مأمور اجراء به محل اقامت اشخاص ذيل ابالغ  اعتراضنامه

 شود:

 عليه.( محال1

 اند.( اشخاصي كه در برات براي تأديه وجه عنداالقتضاء معين شده2

 ( شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است.3

بت حكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا رييس ثآيد مدر محلي كه اعتراض به عمل مي اگر

 بود.اسناد يا حاكم محل خواهد

 اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را دارا باشد: - 294 ماده

 ( سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره.1

 ( امر به تأديه وجه برات.2

ا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأديه يا از قبول و همچنين علل عدم امكان اجر مأمور

 ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كند.را در امضاء يا امتناع از امضاء

و  262 - 261د مندرجه در مواد تواند از طرف دارنده برات جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارهيچ نوشته نمي - 295 ماده

 شدن برات.ع به مفقودراج 263

 بدهد. 293ت اشخاص مذكور در ماده مأمور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را به محل اقام - 296 ماده

به ترتيب دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز به روز دفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محكمه را انجام مي - 297 ماده

 -مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمايند مخصوصي كه صفحات آن به توسط رييس محكمه يا قائمتاريخ و نمره در دفتر

اولي در روي برات قيد شده باشد دفتر محكمه بايد آنها را توسط كاغذ  ظهرنويسيادهنده در صورتي كه محل اقامت برات

 مستحضر سازد.سفارشي از علل امتناع از تأديه 

 

 

 

 



  

 جوعيبرات ر -يازدهم  مبحث

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه  - 298 ماده

 كند.ا يكي از ظهرنويسها صادر ميدهنده يعهده براتو تفاوت نرخ به

اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تأديه برات اصلي و نرخ مكان صدور دهنده اگر برات رجوعي به عهده برات - 299 ماده

خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت نرخ مكاني كه آن به عهده او

 آنجا صادر شده است برآيد.وعي در كرده است و نرخ مكاني كه براي رج تسليمبرات اصلي را در آنجا معامله يا

در صورت حساب مزبور مراتب ذيل قيد  -حساب بازگشت( ضميمه شود حسابي )به برات رجوعي بايد صورت - 300 ماده

 گردد:مي

 ( اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است.1

 ( مبلغ اصلي برات اعتراض شده.2

 العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غيره.از قبيل حق( مخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله 3

 (.299اوت نرخهاي مذكور در ماده )( مبلغ تف4

حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به عالوه الزم است برات اعتراض شده و صورت - 301 ماده

 ضميمه گردد.به صورت حساب مزبور  اعتراضنامهسواد مصدقي از

بايد  301و  300هر گاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود عالوه بر مراتب مذكور در مواد  - 302 ماده

 دور آن را معين نمايد ضميمه شود.نرخ مكان تأديه برات اصلي و مكان صتصديقنامه كه تفاوت بين

توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از نمي حساب بازگشت متعددنسبت به يك برات صورت - 303 ماده

 دهنده اولي برسد.شود تا به براتحساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويسها پرداخته ميظهرنويسها صادر شده باشد

دار لي فقط عهدهدهنده اوهر يك از ظهرنويسها و برات -توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت براتهاي رجوعي را نمي تحميالت

 يك خرج است.

خسارت تأخير تأديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تأديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخير  - 304 ماده

 شود.اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط از روز اقامه دعوي محسوب ميتأديه مخارج

 



  

 قوانين خارجي -دوازدهم  مبحث

 ورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است.در م - 305 ماده

قبولي و غيره( نيز كه در خارجه به وجود آمده تابع  -ضمانت  -تعهدات ناشي از ظهرنويسي قسمت از ساير تعهدات براتي ) هر

 تعهد در آنجا وجود پيدا كرده است.قوانين مملكتي است كه

اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد كساني كه در  كمعذال

نها مطابق با قوانين استناد به اين ندارند كه شرايط اساسي برات يا تعهدات براتي مقدم بر تعهد آاند حقايران تعهداتي كرده

 خارجي نيست.

طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد  اعتراض و به - 306 ماده

 كه آن اقدام بايد در آنجا بشود. خواهد بودتابع قوانين مملكتي

 

 طلبدر فته -دوم  فصل

ن يا عندالمطالبه در وجه كند مبلغي در موعد معيطلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد ميفته - 307 ماده

 كرد آن شخص كارسازي نمايد.حوالهحامل يا شخص معين و يا به

 طلب عالوه بر امضاء يا مهر بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:فته - 308 ماده

 ( مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف.1

 ( گيرنده وجه.2

 ( تاريخ پرداخت.3

الرعايه طلب نيز الزمد فتهاز مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب( در مورتمام مقررات راجع به بروات تجارتي ) - 309 ماده

 است.

 

 

 



  

 چك -سوم  فصل

 مرتبط: مقررات

 صدور چك قانون

 و نظرات مرتبط: آراء

 چك يبه دعاو يدگيمحاكم در رس تيصالح نييتع

 ندارد يبه خسارت احتمال ازيچك ن خواسته نسبت به وجه نيقرار تام صدور

رد يا به عليه دارد كالً يا بعضاً مستاي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محالچك نوشته - 310 ماده

 نمايد.ديگري واگذار مي

 د وعده داشته باشد.داخت وجه نبايپر -در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد  - 311 ماده

مضاء در ظهر به ممكن است به صرف ا -كرد باشد چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله - 312 ماده

 ديگري منتقل شود.

 بايد به محض ارائه كارسازي شود. وجه چك - 313 ماده

رتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجا - 314 ماده

 به بروات شامل چك نيز خواهد بود.ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع ضمانت صادركننده و

اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور  - 315 ماده

اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك وجه آن را مطالبه كند و

 مطالبه شود.

واعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه ظهرنويس مسموع دارنده چك در ظرف م اگر

نيز در  عليه است از بين برود دعوي دارنده چك بر عليه صادركنندهچك به سببي كه مربوط به محالنخواهد بود و اگر وجه

 محكمه مسموع نيست.

 ايد اگر چه چك در وجه حامل باشد.د بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمكنكسي كه وجه چك را دريافت مي - 316 ماده

 

 



  

مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهايي كه از خارجه صادر شده و بايد در ايران  - 317 ماده

كند چهار ماه از ك را مطالبه تواند وجه چليكن مهلتي كه در ظرف آن دارنده چك مي -رعايت خواهد شد پرداخته شود نيز

 تاريخ صدور است.

 در مرور زمان -چهارم  فصل

طلب و چك كه از طرف تجار يا براي امور تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج سال دعاوي راجعه به برات و فته - 318 ماده

گر اينكه در ظرف اين مدت رسماً اقرار به اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود ماز تاريخ صدور

زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاريخ  مرورأدين شده باشد كه در اين صورت مبد

 شود.انقضاء مهلت اعتراض شروع مي

 12و  1303دلو  25راي قانون تجارت مصوب طلبهايي كه قبل از تاريخ اجمفاد اين ماده در مورد بروات و چك و فته - تبصره

ر زمان صادر شده است قابل اجرا نبوده و اين اسناد از حيث مرور زمان تابع مقررات مربوط به مرو 1304خرداد 12فروردين و 

 راجع به اموال منقول است.

طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا اگر وجه برات يا فته - 319 ماده

حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بالجهت كرده است مطالبه تواند تاطلب يا چك ميفته

 نمايد.

طلب يا چك يكي از شرايط اساسي مقرر در اين قانون را فاقد جاري است كه برات يا فتهحكم فوق در موردي نيز  - تبصره

 باشد.

 اسناد در وجه حامل -پنجم  باب

شود مگر در صورت ثبوت خالف. دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي - 320 ماده

يس تأديه وجه آن سند را منع كند تأديه وجه به حامل مديون را نسبت به شخص صالحيتدار قضايي يا پلمعذلك اگر مقامات

 كرد. واهدبري نخثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد

مگر در مقابل جز در موردي كه حكم بطالن سند صادر شده مديون سند در وجه حامل مكلف به تأديه نيست  - 321 ماده

 اخذ سند.

 

 



  

ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد هاي كوپن يا داراي گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقهدر صورت  - 322 ماده

دهد ربح يا منفعتي را مرتباً دريافت كند گم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق ميو همچنين در صورت

 .شدبراي اصدار حكم بطالن مطابق ذيل عمل خواهد

 ي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعالً گم شده است.مدع - 323 ماده

 ده باشد ابراز خود سند كافي است.مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كر اگر

اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعالن در جرايد به دارنده  - 324 ماده

هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطالن آن صادر خواهد شد -مجهول سند اخطار كند 

 سال تعيين كند.بيش از سه مدتياالقتضاء تواند لديمحكمه مي -

تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن به تقاضاي مدعي محكمه مي - 325 ماده

 تصويب نمايد.يا تأميني كه محكمه

شود به ترتيب مقرر ه ميالتأديدر مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به كوپنهايي كه در ضمن جريان دعوي الزم - 326 ماده

 خواهد شد.عمل 333و  332در مواد 

تواند به عالوه اعالن در جرايد بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه مي 324اخطار مذكور در ماده  - 327 ماده

 ديگر را نيز مقرر دارد.

ت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر گاه اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهل - 328 ماده

 برازكننده آن مسترد خواهد گرديد.خود را تعقيب و دالئل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به اتا انقضاي مهلت دعوي

در كم بطالن آن را صامقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محكمه ح 324اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده  - 329 ماده

 خواهد نمود.

ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطالع عموم خواهد  - 330 ماده

 رسيد.

االقتضاء اوراق كوپن تازه به او پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي - 331 ماده

 ي تأديه خواهد داشت.شده باشد مدعي حق تقاضاند حالبدهند. اگر س

 

 



  

 ( نباشد به ترتيب ذيل رفتار خواهد شد:322هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده ) - 332 ماده

دهد مديون وجه سند را فوراً در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي محكمه

 به صندوق عدليه بسپارد. -ل بودن در صورت مؤج -پس از انقضاء اجل كه حال باشد و در صورتي

اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شده مطابق  - 333 ماده

 شود.داده مي گذاشته شده به مدعيوجهي كه در صندوق عدليه امانت رفتار و اال 328ماده 

 مقررات اين باب شامل اسكناس نيست. - 334 ماده

 

 داللي -ششم  باب

 كليات -اول  فصل

خواهد معامالتي نمايد طرف دالل كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتي شده يا براي كسي كه مي - 335 ماده

 تابع مقررات راجع به وكالت است. اصوالً قرارداد دالليكند.معامله پيدا مي

 لي نموده و شخصاً نيز تجارت كند.هاي مختلف دالتواند در رشتهدالل مي - 336 ماده

دالل بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه  - 337 ماده

 باشد.تقلب و تقصيرات خود مي دالل در مقابل هر يك از طرفين مسئول -از طرفين بكند داللي را فقط براي يكي

ه قبض وجه يا تأديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجرا تواند عوض يكي از طرفين معاملدالل نمي - 338 ماده

 نامه مخصوصي داشته باشد.اجازههگذارد مگر اينك

دالل مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامالت به او داده شده مگر اينكه ثابت نمايد كه ضايع يا  - 339 ماده

 بوط به شخص او نبوده است.بوره مرمزتلف شدن اشياء يا اسناد

التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دالل بايد نمونه مال - 340 ماده

 دارند. اين قيد معافطرفين معامله او را از

ي مختلف داللي كند ولي در اين صورت بايد هاتواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشتهدالل مي - 341 ماده

 تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد. امور ديگري كه ممكن است موجبآمرين را از اين ترتيب و

 



  

هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نوشتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل  - 342 ماده

اهاي اند دالل ضامن صحت و اعتبار امضاجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كردهرشود در صورتي كه امضاها

 نوشتجات و اسناد مزبور است.

 شود نيست.التي كه به توسط او ميكند و ضامن اجراي معامدالل ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها داللي مي - 343 ماده

ثابت شود تقصير از التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه مالدالل در خصوص ارزش يا جنس  - 344 ماده

 جانب او بوده.

 ضامن معامله است. هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها به اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل - 345 ماده

داند اطالع دهد و اال به طرفي كه اين نكته را نمي در صورتي كه دالل در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد - 346 ماده

 ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. بوده و به عالوه به پانصد تا سه هزارمسئول خسارات وارده

 ناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود.در صورتي كه دالل در معامله سهيم باشد با آمر خود متضام - 347 ماده

 

 ارجاجرت دالل و مخ -دوم  فصل

 مايي يا وساطت او تمام شده باشد.تواند حق داللي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهندالل نمي - 348 ماده

اگر دالل برخالف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او مأموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا  - 349 ماده

زبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي كه كرده محل از طرف مبرخالف عرف تجارتي

 خيانت در امانت خواهد شد. ايبرنخواهد بود به عالوه محكوم به مجازات مقرر

 حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود. هر گاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دالل پس از - 350 ماده

 كند به او دادهاگر شرط شده باشد مخارجي كه دالل مي - 351 ماده

ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي دالل مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين شود

 جي كه دالل كرده حكم كند.محل به پرداخت مخار

به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه داللي از دالل در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا  - 352 ماده

 فسخ معامله مستند به دالل نباشد.مشروط بر اينكه شودسلب نمي

 



  

 اللي معامالت ممنوعه اجرت ندارد.د - 353 ماده

صي غير اين الزحمه دالل به عهده طرفي است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوحق - 354 ماده

 ترتيب را مقرر بدارد.

الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و اال محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت حق - 355 ماده

 الزحمه را معين خواهد كرد.اني و نوع معامله حقمكمقتضيات زماني و

 

 دفتر -سوم  فصل

 هر دالل بايد دفتري داشته و كليه معامالتي را كه به داللي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايد: - 356 ماده

 ( اسم متعاملين1

 ( مالي كه موضوع معامله است.2

 ( نوع معامله.3

 يص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است.( شرايط معامله با تشخ4

التجاره يا برات در ( عوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده است وجه نقد است يا مال5

 به رؤيت است يا به وعده.صورتي كه برات باشد

 عدليه. ( امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت6

 داللي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است. دفتر

 

 

 

 

 



  

 هفتم باب

 كميسيون() كاريالعملحق

العملي مقابل حقآمر( معامالتي كرده و در كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري )العملحق - 357 ماده

 دارد.دريافت مي

كاري نيز رعايت خواهد العملمواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق جز در مواردي كه به موجب - 358 ماده

 شد.

ته را صاً در صورت انجام مأموريت اين نككار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوالعملحق - 359 ماده

 اطالع دهد.به فوريت به او

 مگر اينكه آمر دستور داده باشد. يمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيستكار مكلف به بالعملحق - 360 ماده

كار بايد براي العملكار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حقالعملالتجاره كه براي فروش نزد حقاگر مال - 361 ماده

آواري( به وسايل مقتضيه و محافظت )بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري  محفوظ داشتن حق رجوع

غفلت خواهد  اقدامات خود مستحضر كند و اال مسئول خسارات ناشيه از اينالتجاره اقدامات الزمه به عمل آورده و آمر را ازمال

 بود.

تواند و حتي در كار ميالعملكار براي فروش ارسال شده حقالعملالتجاره رود كه نزد حقاگر بيم فساد سريع مال - 362 ماده

ت يا نماينده التجاره در آنجا اسالعمومي محلي كه مالالتجاره را با اطالع مدعيايجاب كند مكلف است مالصورتي كه منافع آمر

 او به فروش برساند.

تفاوت خواهد التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده به فروش رساند مسئول كار مالالعملاگر حق - 363 ماده

 زه آمر در موقع مقدور نبوده است.نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجابود مگر اينكه ثابت

 رعايت دستور آمر ناشي شده برآيد.كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم العملاگر حق - 364 ماده

تجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين الكار مالالعملاگر حق - 365 ماده

 د آن را در حساب آمر محسوب دارد.استفاده از تفاوت نداشته و باينموده به فروش رساند حق

 

 



  

ناشيه از آن متوجه خود  كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهايالعملاگر حق - 366 ماده

ود مگر شكار مأذون به آن محسوب ميالعملاگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حقاو خواهد بود معذالك

 در صورت دستور مخالف آمر.

كه مجاز در كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينالعملحق - 367 ماده

 جارتي بلد او را مسئول قرار دهد.و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تمعامله به اعتبار نبوده

كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنين هر مساعده كه به نفع آمر العملمخارجي كه حق - 368 ماده

 كار مسترد شود.العملمنفعتاً به حقداده باشد بايد اصالً و

 و نقل را نيز به حساب آمر گذارد.تواند مخارج انبارداري و حمل مي كارالعملحق

 شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشد.العمل ميكار مستحق حقالعملوقتي حق - 369 ماده

ه كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كالعملپذير نشده حقبه اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام نسبت

 نمايد.ميعرف و عادت محل معين

تي عالوه بر قيمت خريد و يا كمتر كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمالعملحق اگر - 370 ماده

كار را خريدار العملتواند حقبه عالوه در دو صورت اخير آمر مي -العمل نخواهد بود دارد مستحق حقاز قيمت فروش محسوب

 يا فروشنده محسوب كند.

 ي خيانت در امانت مقرر است نيست.ز اجراي مجازاتي كه برادستور فوق مانع ا - تبصره

كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به العملحق - 371 ماده

 حق حبس خواهد داشت.-ه اخذ كرده قيمتي ك

كار العملالتجاره را بيش از حد متعارف نزد حقزه فروش رجوع كرده و مالاگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجا - 372 ماده

 العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده به فروش برساند.تواند آن را با نظارت مدعيكار ميالعملحقبگذارد

نماينده او به عمل خواهد آمد ولي در هر  آمر در محل نبوده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا اگر

 الفساد باشد.از جمله اموال سريعيه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال حال قبالً بايد به او اخطار

 

 



  

التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه كار مأمور به خريد يا فروش مالالعملاگر حق - 373 ماده

واند چيزي را كه مأمور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و يا چيزي را تميبازاري دارد بورسي يا

 نكه آمر دستور مخالفي داده باشد.خريدار نگاه دارد مگر ايبه عنوان صاًكه مأمور به فروش آن بوده شخ

ر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام كار بايد قيمت را بالعملدر مورد ماده فوق حق - 374 ماده

 را برداشت كند. كارالعملالعمل و هم مخارج عاديه حقحق خواهد داشت كه هم حقدهد منظور دارد ومي

بدون تعيين تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر كار شخصاً ميالعملدر هر موردي كه حق - 375 ماده

 خود طرف معامله محسوب خواهد شد.طرف معامله اطالع دهد

كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از اين رجوع مستحضر گردد ديگر العملاگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق - 376 ماده

 خريدار يا فروشنده واقع شود.تواند شخصاً نمي

 قرارداد حمل و نقل -هشتم  باب

 گيرد.ت حمل اشياء را به عهده ميمتصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجر - 377 ماده

 اردي كه ذيالً استثناء شده باشد.قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مو - 378 ماده

محل تسليم مال  -اليه كننده بايد نكات ذيل را به اطالع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسلارسال - 379 ماده

راهي كه حمل  -مدتي كه مال بايد در آن مدت تسليم شود  -ها وزن و محتوي عدل -بندي طرز عدلعده عدل يا بسته و -

 است. رانبهاگكهقيمت اشيايي  -بايد از آن راه به عمل آيد 

 كننده خواهد بود.لط متوجه ارسالناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غ خسارات

آواري( ناشي  خسارات بحري ) -بندي شود التجاره به طرز مناسبي عدلكننده بايد مواظبت نمايد كه مالارسال - 380 ماده

 كننده است.عهده ارسالبندي بهلاز عيوب عد

رده باشد مسئول بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كاگر عدل - 381 ماده

 آواري خواهد بود.

التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه متصدي تواند مادام كه مالكننده ميارسال - 382 ماده

 ت او پس بگيرد.خسارانقل كرده و حمل و

 



  

 استفاده كند: 382تواند از حق استرداد مذكور در ماده كننده نميدر موارد ذيل ارسال - 383 ماده

 اليه تسليم شده باشد.كننده تهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسلدر صورتي كه بارنامه توسط ارسال - 1

 كننده نتواند آن را پس دهد.ننده داده و ارسالكدر صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال - 2

التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را تحويل اليه اعالم كرده باشد كه مالدر صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل - 3

 گيرد.

 اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشد.التجاره به مقصد مرسلدر صورتي كه پس از وصول مال - 4

اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل رسيدي به موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسلاين  در

 اليه نخواهد بود مگر اينكه رسيد بهالتجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايت دستور مرسلمالكننده داده مادام كهارسال

 اليه تسليم شده باشد.رسلم

التجاره تأديه ا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مالالتجاره را قبول نكند و يمالاليه اگر مرسل - 384 ماده

التجاره را موقتاً كننده رسانيده و مالدسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطالع ارسالاليهنشود و يا به مرسل

كننده نت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عين به عهده ارسالامايا نزد ثالثي گاهداشتهنزد خود به طور امانت ن

 خواهد بود.

تواند مطابق ماده التجاره را معين نكند متصدي حمل و نقل مياليه در مدت مناسبي تكليف مالكننده و يا مرسلارسال اگر

 وش برساند.آن را به فر 362

كه براي آن توان براي آن فرض كرد با مخارجي التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مياگر مال - 385 ماده

العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با نظارت حمل و نقل بايد فوراً مراتب را به اطالع مدعيشده تكافو ننمايد متصدي

 او مال را به فروش رساند.

 به فروش خواهد رسيد مسبوق نمود. التجارهاليه را بايد از اينكه مالكننده و مرسلارسال قدورالمحتي

التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا اگر مال - 386 ماده

اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه يكي كننده و يا مرسللالتجاره يا مستند به تقصير ارساخود مالگم شدن مربوط به جنس

توانست از آن جلوگيري نمايد قرارداد طرفين متصدي مواظبي نيز نميبوده كه هيچ وادثياند و يا مربوط به حاز آنها داده

 نمايد.ه معينالتجارتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مالمي

 



  

التجاره نيز متصدي حمل و نقل آواري( مالدر مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري ) - 387 هماد

 مسئول خواهد بود.در حدود ماده فوق

التجاره حكم به آن شود تجاوز نمايد مگر تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مالمزبور نمي خسارات

 ف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.خالقرارداد طرفين اينكه

متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اينكه خود  - 388 ماده

بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع  -كننده ديگري را مأمور كرده باشد كرده و يا حمل و نقلمباشرت به حمل و نقل

 است. فوظشده محاو به متصدي حمل و نقلي كه از جانب او مأمور

 اليه را مستحضر نمايد.جاره مرسلالتمتصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال - 389 ماده

نمايد قبول التجاره مطالبه مياليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مالاگر مرسل - 390 ماده

الف در صندوق عدليه امانت فيه را تا ختم اختمبلغ متنازعالتجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مالنكند حق تقاضاي تسليم

 گذارد.

التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته اگر مال - 391 ماده

ر نيز خواهد بود در تدليس يا تقصير عمده به عالوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهنخواهد شد مگر در مورد

التجاره ممكن بود به عمل آيد و يا بايستي و احوال رسيدگي به مال اوضاعمطابقاليه آن آواري را در مدتي كه صورتي كه مرسل

اطالع دهد در هر حال اين اطالع بايد منتها تا به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل

 التجاره داده شود.ويل گرفتن مالبعد از تحهشت روز 

تواند به تقاضاي اليه اختالف باشد محكمه صالحيتدار محل ميدر هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل - 392 ماده

بايد پس  االقتضاء فروخته شود در صورت اخير فروشالتجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لديماليكي از طرفين امر دهد

 در چه حال بوده به عمل آيد. التجارهمالمجلسي حاكي از آنكهاز تنظيم صورت

التجاره الشود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از فروش مالتجاره ادعا ميوسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال به

 توان جلوگيري كرد.مي

مبدأ اين مدت در صورت  -متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يك سال است  نسبت به دعوي خسارت بر عليه - 393 ماده

 التجاره و يا تأخير در تسليم روزي است كه تسليم بايستي در آن روز به عمل آمده باشد و در صورتمالتلف يا گم شدن

 شده. تسليماليه مرسلآواري( روزي كه مال بهخسارات بحري )

 



  

 يله پست تابع مقررات اين باب نيست.حمل و نقل به وس - 394 ماده

 

 تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي مقامقائم -نهم  باب

مقام تجارتي كسي است كه رييس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب قائم - 395 ماده

 آور است.و امضاي او براي تجارتخانه الزامآن نايب خود قرار داده

 كن است كتباً داده شود يا عمالً.مزبور مم سمت

 اند معتبر نيست.آن اطالع نداشتهمقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از تحديد اختيارات قائم - 396 ماده

مقام تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم قائم - 397 ماده

توان از آن استفاده كرد كه اين قيد اند فقط در صورتي مياشخاص ثالثي كه از اين قيد اطالع نداشتهنخواهد شد ولي در مقابل

 اشد.شده برسيده و اعالن مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت

 اي تجارتخانه نايب خود قرار دهد.تواند كسي را در كليه كارهمقام تجارتي بدون اذن رييس تجارتخانه نميقائم - 398 ماده

مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعالن شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده عزل قائم - 399 ماده

 شود.نبوده وكالت باقي محسوب مي مقابل ثالثي كه از عزل مطلعن شود و اال درو اعال

 مقام تجارتي منعزل است.ركت قائممقام تجارتي منعزل نيست با انحالل شبا فوت يا حجر رييس تجارتخانه قائم - 400 ماده

انه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخ - 401 ماده

 است.راجع به وكالت

 

 

 

 

 

 



  

 ضمانت -دهم  باب

له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب ضامن وقتي حق دارد از مضمون - 402 ماده

 تيب مقرر شده باشد.نامه( اين ترنتخواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمابين طرفين )به او رجوع نمايد كه

تواند به در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد طلبكار مي - 403 ماده

يا بقيه طلب به مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام ضامن و مديون اصلي

 .رجوع نمايدديگري 

 حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدي باشند. - 404 ماده

اصلي  قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون - 405 ماده

 شده باشد.دين مؤجل او حال

 ان حال از قاعده فوق مستثني است.ضم - 406 ماده

 بت به ضامن نيز بايد به عمل آيد.اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نس - 407 ماده

 شود.ء ساقط شده ضامن نيز بري ميهمين كه دين اصلي به نحوي از انحا - 408 ماده

ان ملزم كند ولو ضمان له را به دريافت طلب يا انصراف از ضمتواند مضمونهمين كه دين حال شد ضامن مي - 409 ماده

 مؤجل باشد.

 و به خودي ضامن را فوراً -اگر دين با وثيقه بوده  -له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه استنكاف مضمون - 410 ماده

 ساخت. خود بري خواهد

عنه له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به مضمونپس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون - 411 ادهم

اگر دين اصلي وثيقه غير منقول داشته  -به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد الزم و مفيد است

 الزم است.كه براي انتقال وثيقه به ضامن تشريفاتي استعنه مكلف به انجام مضمون

 

 

 

 



  

 در ورشكستگي -يازدهم  باب

 در كليات -اول  فصل

 شود.ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تأديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي - 412 ماده

 توان صادر نمود.يك سال بعد از مرگ او نيز ميالفوت در حال توقيف بوده تا ورشكستگي تاجري را كه حين حكم

 

 در اعالن ورشكستگي و اثرات آن - دوم فصل

تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تأديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف خود  - 413 ماده

محكمه مزبوره دارايي و كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر  حساببدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورترا به دفتر محكمه

 تسليم نمايد.

 صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد: - 414 ماده

 ( تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح.1

 و مطالبات. ( صورت كليه قروض2

 ( صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي.3

 شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود. مختلط يا نسبي اسامي و محل اقامت كليه -صورت توقف شركتهاي تضامني  در

 شود:ورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعالم مي - 415 ماده

 ( بر حسب اظهار خود تاجر.الف

 موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها.( به ب

 العموم بدايت.ر حسب تقاضاي مدعي( بج

تاريخ حكم تاريخ توقف محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد  - 416 ماده

 محسوب است.

 



  

 شود.شكستگي به طور موقت اجرا ميحكم ور - 417 ماده

ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت ورشكستگي  تاجر - 418 ماده

ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد مدير تصفيه عايد او گردد

 و از اختيارات و حقوق مزبوره استفاده كند.به جاي ا داردقمقام قانوني ورشكسته بوده و حقائم

از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر  - 419 ماده

 نيز مشمول همين دستور خواهد بود.كليه اقدامات اجرايي  -طرفيت او تعقيب كند مدير تصفيه اقامه يا به

 ثالث در دعوي مطروحه اجازه دهد. تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخصمحكمه هر وقت صالح بداند مي - 420 ماده

به مدت به قروض حال همين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت  - 421 ماده

 شود.مبدل مي

يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي  طلبي دادههر گاه تاجر ورشكسته فته - 422 ماده

باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند يا طلب يا برات ميفتهكه مسئول تأديه وجه

 .مايندتأديه آن را در سر وعده تأمين ن

 امالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود:هر گاه تاجر بعد از توقف مع - 423 ماده

 ( هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول باشد.1

 ( تأديه هر قرض اعم از حال يا مؤجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشد.2

 رر طلبكاران تمام شود.يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ض( هر معامله كه مالي از اموال منقول 3

هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا بر  - 424 ماده

يا براي اضرار به طلبكارها معامله شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين مقام قانوني آنها ثابتقائم

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر اينكه طرف معامله قبل از حينقيمت ربعنموده كه متضمن ضرري بيش از 

 شود.معامله در محكمه پذيرفته ميسال از تاريخ وقوع صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دو

عليه بايد پس از قطعي شدن حكم هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم - 425 ماده

المعامله آن را قبل از آنكه دارايي تاجر به غرما بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حينمالي را كه موضوع معامله

 اد.تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد دمزبور در لتقسيم شود دريافت دارد و اگر عين ما

 



  

 -اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل  - 426 ماده

 موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبكار شود جزو غرما حصه خواهد بود.عين و منافع مالي كه

 

 در تعيين عضو ناظر -سوم  فصل

به سمت عضو ناظر معين خواهد شود محكمه يك نفر را در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعالن مي - 427 ماده

 كرد.

 ه ورشكستگي و سرعت جريان آن است.عضو ناظر مكلف است به نظارت در اداره امور راجعه ب - 428 ماده

ناظر به محكمه راپرت خواهد  تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صالحيت محكمه است عضو - 429 ماده

 داد.

 كن است كه اين قانون معين نموده.شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي مم - 430 ماده

 ه است كه عضو ناظر را معين كرده.مرجع شكايت محكم - 431 ماده

 بگمارد. تواند عضو ناظر با تبديل و ديگري را به جاي اومحكمه هميشه مي - 432 ماده

 ر اقدامات اوليه نسبت به ورشكستهدر اقدام به مهر و موم و ساي -چهارم  فصل

 دهد.امر به مهر و موم را نيز ميمحكمه در حكم ورشكستگي  - 433 ماده

عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي  مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به - 434 ماده

 فوراً شروع به برداشتن صورت شود.ممكن باشد در اين صورت بايد تاجر در يك روز

ي قرار توقيف تاجر را عمل نكرده باشد محكمه در حكم ورشكستگ 414 - 413اگر تاجر ورشكسته به مفاد ماده  - 435 ماده

 خواهد داد.

قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه  - 436 ماده

 خواهد جلوگيري كند.ميورشكستگي شدن عمل

 

 



  

تواند در صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي - 437 ماده

العموم يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بالفاصله اين اقدام خود را به مدعيبر حسب تقاضاي يك

 اطالع دهد.

ه و منزل تاجر بايد مهر موم ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانانبارها و حجره - 438 ماده

 شود.

مختلط يا نسبي اموال شخصي شركاء ضامن مهر و موم نخواهد شد  -در صورت ورشكستگي شركتهاي تضامني  - 439 ماده

 ورشكستگي آنها نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده باشد.مگر اينكه حكم

 در مورد اين ماده و ماده فوق مستثنيات دين از مهر و موم معاف است. - تبصره

 

 در مدير تصفيه -پنجم  فصل

 يامور ورشكستگ هيمرتبط: قانون اداره تصف مقررات

ه سمت مديريت محكمه در ضمن حكم ورشكستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را ب - 440 ماده

 د.كنتصفيه معين مي

اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را  - 441 ماده

كلي وظايف مدير تصفيه عالوه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق نظامنامه كه معرفي نمايند و به طور

 شد.خواهد نمعيشود از طرف وزارت عدليه تنظيم مي

 رات وزارت عدليه معين خواهد كرد.الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقرميزان حق - 442 ماده

 

 

 

 

 

 



  

 در وظايف مدير تصفيه -ششم  فصل

 در كليات -اول  مبحث

 تقاضاي انجام آن را خواهد نمود. اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور - 443 ماده

دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي - 444 ماده

 خارج نمايد:موم شده است از توقيف

 است. البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او الزم - 1

 اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد. - 2

اشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن الزم است در صورتي كه توقيف آنها موجب  - 3

 خسارت ارباب طلب باشد.

 مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود. اشياء

فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد  - 445 ماده

 آيد.صفيه به عمل ميتوسط مدير ت انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر بهنيست و همچنين به كار

دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از  - 446 ماده

 نمايد.آن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم ميتوقيف خارج كرده پس از

اوراق تجارتي هم كه وعده آنها نزديك است يا بايد  -به طور خالصه قيد كند  مجلس كيفيت دفاتر رابايد در صورت دفتردار

مجلس ذكر و به مدير نسبت به آنها بايد اقدامات تأمينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در صورتقبولي آنها نوشته شود و يا

 -گردد شود به عضو ناظر تسليم ميگرفته ميفهرستي كه از مدير تصفيه شود تا وجه آن را وصول نمايد وتصفيه تحويل مي

رسد به مدير مراسالتي كه به اسم تاجر ورشكسته مينمايددهد وصول ميساير مطالبات را مدير تصفيه در مقابل قبضي كه مي

 تواند شركت كند.ميكردن مراسالتدر باز  دشود و اگر خود ورشكسته حاضر باشتصفيه تسليم و به توسط او باز مي

اش را از دارايي تواند نفقه خود و خانوادهتاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاشه نداشته باشد مي - 447 ماده

 نمايد.ا تصويب محكمه معين ميدر اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را ب -خود درخواست كند

 

 



  

نمايد براي حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت ر احضار ميمدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفات - 448 ماده

تواند در موقع تاجر ورشكسته مي -صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد شود درداده مي

 ات تأمينيه حاضر باشد.كليه عملي

م ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً به وسيله دفاتر و در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسلي - 449 ماده

 كند.نمايد تنظيم ميكه تحصيل مياطالعاتي اسناد مشاراليه و ساير

عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته  - 450 ماده

مجلس ترتيب از اشخاص ديگر توضيحات بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره صورت مستخدمين او و همچنينو شاگردها و

 دهد.

 

 در رفع توقيف و ترتيب صورت دارايي -دوم  مبحث

مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين موقع  - 451 ماده

 ر او مانع از عمل نيست.عدم حضوكند ولياحضار مي

نمايد. يكي از نسختين به شود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه ميمدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي - 452 ماده

 ماند.شده و ديگري در نزد او ميدفتر محكمه تسليم

ي كه الزم بداند استمداد كند صورت اشيايي تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اموال از اشخاصمدير تصفيه مي - 453 ماده

 در تحت توقيف نيامده ولي قبالً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد.444كه موافق ماده 

مدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ مأموريت خود صورت خالصه از وضعيت ورشكستگي و همچنين از  - 454 ماده

آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت ب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر ميموجعلل و اوضاعي كه

 نمايد.تسليم مي محلالعمومي ابتداييمزبور را فوراً به مدعي

توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت منصبان پاركه ميصاحب - 455 ماده

مربوطه به ورشكستگي مراجعه رسانند. مأمورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات دارايي حضور به هم

 بايد باعث تعطيل جريان امر باشد.مراجعه ن اين كنند.

 

 



  

 در فروش اموال و وصول مطالبات -سوم  مبحث

به غير از التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه )پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال - 456 ماده

 شود.سته به مدير تصفيه تسليم مياشياء تاجر ورشكمستثنيات دين( و

العموم و تواند با اجازه مدعيمينمايد و همچنين مدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي - 457 ماده

التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبالً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را استماع يا البيت و مالفروش اثاثنظارت عضو ناظر به

 نامه وزارت عدليه معين خواهد شد.ترتيب فروش به موجب نظام -كند الاقل مشاراليه را براي دادن توضيحات احضار

تواند دعوي باشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مينسبت به تمام دعاوي كه هيأت طلبكارها در آن ذينفع مي - 458 ماده

ار شده اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشد و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد احضرا به صلح خاتمه دهد

 باشد.

االجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه يم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد صلح الزماگر موضوع صلح قابل تقو - 459 ماده

شود و در هر صورت مشاراليه حق دارد كه به نمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار ميآن صلح را تصديق

ول باشد براي جلوگيري از صلح كافي خواهد كه صلح راجع به اموال غير منق ورتيصاعتراض ورشكسته در -صلح اعتراض كند 

 محكمه تكليف صلح را معين نمايد. بود تا

شود بايد فوراً به صندوق عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور وجوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي - 460 ماده

گردد مگر به از صندوق مسترد نمي كند وجوه مزبورعمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميحساب مخصوصي براي

 حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيه.

 

 در اقدامات تأمينيه -چهارم  مبحث

مدير تصفيه مكلف است از روز شروع به مأموريت اقدامات تأمينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به  - 461 ماده

 آورد.مديونين او به عمل

 

 

 

 



  

 مطالبات طلبكارها در تشخيص -پنجم  مبحث

در مدتي كه به موجب اخطار مدير تصفيه در حدود نظامنامه  -پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند  - 462 ماده

نمايد اسناد طلب خود يا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستي كه كليه مطالبات آنها را معين مي -شده وزارت عدليه معين

 .دارندم كرده قبض دريافتبه دفتردار محكمه تسلي

تشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه  - 463 ماده

 شود.تعقيب مي -ه معين خواهد شد به ترتيبي كه در نظامنام -گردد ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين ميدر محل و روز و

تواند در حين تشخيص مطالبات حساب دارايي منظور شده ميطلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت هر - 464 ماده

به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعالً در تحت رسيدگي است اعتراض نمايد ساير طلبكارها حضور

 خواهد داشت.خود تاجر ورشكسته همهمين حق را  -

مجلس تشخيص مطالبات معين و به عالوه توصيف مختصري از سند محل اقامت طلبكارها و وكالي آنها در صورت - 465 ماده

ه مجلس قيد و اين نكته مسلم شود كالسطور نيز بايد در صورتخوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بينتعيين قلمشود وداده مي

 فيه است.طلب مسلم يا متنازع

تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورتي از دفاتر ضو ناظر ميع - 466 ماده

 و نزد او بفرستد.ا استخراج كردهطلبكاره

اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را  - 467 ماده

 كند:ميتصديق 

 "جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاريخ........."

شود التزام بدهد طلبي را كه اظهار طلبكار بايد در ظرف مدت و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي هر

 قصد استفاده نامشروع است.كرده طلب حقيقي و بدون

تواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرت اقع شده عضو ناظر ميفيه واگر طلب متنازع - 468 ماده

توانند تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي را كه مينمايد محكمه ميعضو ناظر رسيدگي

 اطالع كند. احضار يا از آنها كسبناظر عضو دراجع به اين طلب اطالعاتي دهن

 

 



  

در موقعي كه اختالف راجع به تشخيص طلبي به محكمه رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در  - 469 ماده

صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيأت طلبكارها براي ترتيب قرارداد ارفاقي به ظرف پانزده روز حكم

 مجلس مزبور منعقد شود. ونشدهتأخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي 

فيه معادل مبلغي كه محكمه تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعمحكمه مي - 470 ماده

 رها براي مبلغ مذكور شركت نمايد.كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيأت طلبكاميدر قرار مزبور معين

تواند قرار تأخير مجلس را بدهد ولي اگر كه طلبي مورد تعقيب جزايي واقع شده باشد محكمه مي در صورتي - 471 ماده

تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه محاكم صالحه حكم مجلس نمود نميتصميم به عدم تأخير

 يات راجعه به ورشكستگي شركت كند.هيچ وجه در عملبه دتواناند طلبكار مزبور نميخود را نداده

اجعه به به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات ر 467و  462هاي معين در مواد پس از انقضاي مهلت - 472 ماده

 شود.ميورشكستگي مداومت

تشخيصات و  عمل نكردند نسبت به عمليات و 462طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده  - 473 ماده

تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تقسيماتي كه ممكن تصميماتي كه راجع به

گرفت اينكه حق داشته باشند حصه را كه در تقسيمات سابق به آنها تعلق مي نبدوشونداست به عمل آيد جزء غرما حساب مي

 نشده مطالبه نمايند.هنوز تقسيم  از اموالي كه

كنند بايد آن را اگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نمي - 474 ماده

 ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.در حين تصفيه عمل

ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا ديگران حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري خواهد بود كه تاجر  - 475 ماده

 اينكه بر ضرر طلبكارها نباشد.دارد مشروط بر

 در قرارداد ارفاقي و تصفيه حساب تاجر ورشكسته -هفتم  فصل

 در دعوت طلبكارها و مجمع عمومي آنها -اول  مبحث

معين شده به توسط  467عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده  - 476 ماده

 طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در انعقاد قرارداد دفتردار محكمه كليه

 

 



  

مندرجه در جرايد بايد تصريح هاي دعوت و اعالنات طلبكارها در رقعه موميعموضوع دعوت مجمع -نمايد ارفاقي دعوت مي

 شود.

مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه  - 477 ماده

كه طلب آنها موقتاً قبول طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي -شود منعقد مي

شود مشاراليه بايد شخصاً حاضر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار مي رشوند تاجميالوكاله آنها حاضرگرديده يا وكيل ثابت

 ن به تصديق عضو ناظر رسيده باشد.و صحت آتواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشتهگردد و فقط وقتي مي

ه به مجمع طلبكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با مدير تصفي - 478 ماده

شود و عضو ناظر دهد راپورت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم ميشده است مياستحضار تاجر ورشكسته

 تيب دهد.سي ترصورت مجل بكارهاطلبايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمع

 در قرارداد ارفاقي -دوم  مبحث

 در ترتيب قرارداد ارفاقي -اول  فقره

مراسمي كه در فوق مقرر شده  شود مگر پس از اجرايقرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي - 479 ماده

 است.

وه يك نفر از طلبكارها با داشتن الاقل سه ربع از شود كه الاقل نصف به عالقرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي - 480 ماده

مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شركت كليه مطالباتي كه مطابق

 نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود.

شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي اكثريت طلبكارها عدداً حاضر  - 481 ماده

سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار نباشند يا آنكه داراي

 شود.داده مي دانعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بع

اند مجبور مجلس را امضاء نمودهالوكاله آنها حاضر بوده و صورتطلبكارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابت - 482 ماده

ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند تصميمات سابق نيستند در مجلس

قرارداد ارفاقي قطعي  تكميل شود 480اكثريت عددي و مبلغي مطابق ماده  ثانيلسهاگر در ج -آنها به اعتبار خود باقي است 

 خواهد بود.

 

 



  

در موقعي كه تاجر به  -شود اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي - 483 ماده

شود الزم است طلبكارها دعوت شوند و معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول برائت تاجر و تعقيب ميعنوان ورشكسته به تقلب

 مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول خواهند كرد يا تصميم امر درعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را ان

بايد طلبكارهاي حاضر از حيث عده و از حيث مبلغ فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند

تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي به رسيدگيچنانچه در انقضاي مدت و حصول نتيجه را حائز باشند  480اكثريت معين در ماده 

 ر اين موقع نيز بايد معمول گردد.شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است د

قيب اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه تع - 484 ماده

م در قرارداد را تأخير توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميباشد طلبكارها ميتاجر شروع شده

 بيندازند.

اعتراض  -توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند اند ميكليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاقي داشته - 485 ماده

ظرف يك هفته از تاريخ قرارداد به مدير تصفيه و خود تاجر ورشكسته ابالغ شود و اال از درجه اعتبار ساقط ه و دربايد موجه بود

 خواهد بود.

 شوند.كنند احضار ميي رسيدگي ميتصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگ مدير

توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي - 486 ماده

 نمايد.

 هر گاه در -ه تصديق اتخاذ نمايد تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع بنمي محكمه

حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در موضوع اعتراضات و طلبكارهايي كه ظرف اين مدت از طرف

 شود.تمام اشخاص ذينفع بالاثر مياعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به  راگ-تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند 

يد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و قبل از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد رأي دهد عضو ناظر با - 487 ماده

 باشد به محكمه تقديم نمايد.ردادامكان قبول قرا

 در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود. - 488 ماده

 

 

 



  

 در اثرات قرارداد ارفاقي -دوم  فقره

اند يا در ظرف ده روز از تاريخ نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بودههمين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد  - 489 ماده

توانند اند ميقطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاء نكردهاندتصديق آن را امضاء نموده

 ليكن حق ندارند در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته  رسد دريافت نمايندميتاجر به طلبكارها اراييسهم خود را موافق آنچه از د

ف ده روز ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظربقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تأديه تمام طلب كساني كه در قرارداد

 اند.مزبور امضاء نموده

شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف يپس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطالن نسبت به آن قبول نم - 490 ماده

 ته و قدر حقيقي قلمداد نشده است.يا مقدار قروض حيله به كار رفشود كه در ميزان دارايي

حساب كاملي با حضور عضو ناظر همين كه حكم محكمه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورت - 491 ماده

مدير تصفيه كليه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنين  -شود م اختالف بسته ميدهد كه در صورت عدميبه تاجر ورشكسته

اند داده شود به مشاراليه رد كرده كه قرارداد ارفاقي را امضاء نكرده طلبكارانيبه دارايي ورشكسته را به استثناي آنچه كه بايد

از تمام اين مراتب  -شود مأموريت مدير تصفيه ختم ميگيرد و پس از آنكه قرار تأديه سهم طلبكاران مذكور را دادرسيد مي

اختالف محكمه رسيدگي كرده حكم توليد تدر صور -يابد نمايد و مأموريتش خاتمه ميمجلسي تهيه ميعضو ناظر صورت

 مقتضي خواهد داد.

 در ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي -سوم  فقره

 است:در مورد ذيل قرارداد ارفاقي باطل  - 492 ماده

 در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب. - 1

 .490در مورد ماده  - 2

باشد( به خودي خود  در صورتي كهاگر محكمه حكم بطالن قرارداد ارفاقي را بدهد ضمانت ضامن يا ضامنها ) - 493 ماده

 شود.ملغي مي

بر عليه او اقامه دعوي مكن است براي فسخ قرارداد مزبور اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد م - 494 ماده

 نمود.

 

 



  

توانند اجراي در صورتي كه اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها مي - 495 ماده

شود. را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته فسخ ميتمام يا قسمتي از قرارداد

 تضامني است. نهادر صورت تعدد ضامن مسئوليت آ

اگر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس  - 496 ماده

هر قسم وسايل تأمينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع تعقيب يا حكم توانددر آيد محكمه مي

 .شودبرئه وسائل مزبوره مرتفع ميت

ظر و يك مدير پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو نا - 497 ماده

 كند.تصفيه معين مي

ند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام توامدير تصفيه مي - 498 ماده

دهد مدير تصفيه بايد فوراً به وسيله نوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب ميبه رسيدگي اسناد و

باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات خود را براي رسيدگي ابراز ديد را اگرج اياعالن در روزنامه طلبكاره

 معين شده است بايد درج شود.در اعالن مزبور مفاد قرار محكمه كه به موجب آن مدير تصفيه -كنند 

به مطالباتي كه سابقاً تشخيص  نسبت -شود بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي - 499 ماده

ق پرداخته شده است مطالباتي كه تمام يا قسمتي از آنها بعد از تصدي -آيد رسيدگي جديد به عمل نمييا تصديق شده است

 شود.موضوع مي

 معامالتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ - 500 ماده

 طلبكاران هم باشد.شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر نميقرارداد مزبور نموده باطل

در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي  - 501 ماده

 شود.تقسيم مياند به غرمار شدهطلبكا

اند مأخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب اگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفته - 502 ادهم

 كسر خواهد شد.رسدما به آنها ميغر

يا فسخ  هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال - 503 ماده

 االجرا است.ورشكستگي ثانوي الزممقررات دو ماده قبل در شود ورشكست شد

 

 



  

 ر تفريغ حساب و ختم عمل ورشكستگيد -سوم  مبحث

 يغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد.اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفر - 504 ماده

( موافقت نمايد محكمه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود 480ثريت مذكور در ماده )در صورتي كه اك - 505 ماده

 خواهد كرد.معين 447قررات ماده م

توانند قرارداد ارفاقي را با شركت يا منحصراً با مختلط يا نسبي ورشكست شود طلبكارها مي -اگر شركت تضامني  - 506 ماده

شود قد نمايند. در صورت ثاني دارايي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما تقسيم ميشركاء ضامن منعيك يا چند نفر از

شريك يا شركاء ضامن كه  -ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد  قرارداداولي دارايي شخصي شركايي كه با آنه

شريكي كه با او قرارداد  -اموال شخصي خودشان  نمايند مگر ازتوانند تعهد حصهبا آنها قرارداد خصوصي منعقد شده نمي

 مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است.

توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي - 507 ماده

 دير تصفيه اين مأموريت را بدهند.مانتخاب نموده يا به خود

دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي - 508 ماده

شود مگر با حضور عضو تصميم مذكور اتخاذ نمي -براي مخارج الزمه پيش خود نگاهدارد معين گردد تواندوجهي كه وكيل مي

( 473با رعايت ماده خود تاجر ورشكسته و همچنين طلبكارهاي مخالف ) -بلغاً مناظر و با اكثريت سه ربع از طلبكارها عدداً و

 اندازد.ي تصميم را به تأخير نمياعتراض اجرااين -توانند نسبت به اين تصميم در محكمه اعتراض نمايند مي

دهد تعهداتي حاصل شود كه بيش از حد دارايي اگر از معامالت وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي - 509 ماده

اند شخصاً عالوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به نسبت طلبشان فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را دادهتاجر ورشكسته است

 باشند.مذكوره مي تعهداتسئولاند مدر حدود اختياراتي كه داده

در صورتي كه عمل تاجر ورشكسته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غير  - 510 ماده

ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند تمام اين مراتب منقول تاجر

آيد. اگر تاجر ورشكسته از حضور استنكاف نمود استحضار به عمل مي شكستهحضور تاجر ورضو ناظر و بادر تحت نظر ع

 مل خواهد آمد.وزارت عدليه به عفروش اموال مطابق نظامنامه -العموم كافي است مدعي

نمايد. در اين جلسه عوت ميهمين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را د - 511 ماده

 خود را خواهد داد.ير تصفيه حسابمد

 



  

هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع طلبكارها  - 512 ماده

 االجاره كه تا آن تاريخ مستحق بابت مالاگر تصميم بر فسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از  -كند ميباشد اتخاذ تصميم

نامه به موجر داده شده تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تأميناتي هم سابقاً به موجب اجارهاگر شوندياند جزو غرما منظور مشده

تي كه با تصميم در صور -شود بايد كافي باشد ورشكستگي داده ميباشد آن تأمينات ابقاء خواهد شد و اال تأميناتي كه پس از

 حق مطالبه تأمين را نخواهد داشت.مدير تصفيه بر فسخ اجاره موجر راضي به فسخ نشود 

مشروط بر اينكه به تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد )مدير تصفيه مي - 513 ماده

االجاره صورت تفويض به غير بايد وثيقه كافي كه تأمين پرداخت مال طرفين اين حق منع نشده باشد( و درموجب قرارداد كتبي

 نامه را به موقع خود اجرا كند.شرايط و مقررات اجارهداده و كليه هرا بنمايد به مالك اموال مستأجر

 

 در اقسام مختلفه طلبكارها و حقوق هر يك از آنها -هشتم  فصل

 اول مبحث

 دارندطلبكارهايي كه رهينه منقول  در

 شوند.غرما براي يادداشت قيد مي طلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت - 514 ماده

تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو مدير تصفيه مي - 515 ماده

 ورشكسته منظور دارد.دارايي تاجر

العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي - 516 ماده

شود و اگر فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم ميدعوت شود. اگر قيمت

 اي عادي در غرما منظور خواهد شد.خود در جزو طلبكارهقيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلب

كند. عضو مزبور در صورت نمايند به عضو ناظر تقديم ميمدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي وثيقه مي - 517 ماده

يقه طلبكارها شود پرداخته گردد در صورتي كه نسبت به حق وثطلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميدهدلزوم اجازه مي

 .دشواعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي

 

 



  

 دوم مبحث

 ه اموال غير منقول حق تقدم دارندطلبكارهايي كه نسبت ب در

اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به  - 518 ماده

طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب آنها را ننموده عمل آمده باشد

برند مشروط بر منظور و از وجوهي كه براي غرما مزبور مقرر است حصه مي موليغرما معاست نسبت به بقيه طلب خود جزو

 شده باشد. مذكور شده است تصديقاينكه طلب آنها به طوري كه قبالً

اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود  - 519 ماده

اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه طلب خود جزو طلبكارهايي كه نسبت به

عنداالقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم حاصل اموال غير منقول از طلب  وليرندبساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي

 شود.آنها موضوع مي

نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها در مورد طلبكارهايي كه  - 520 ماده

 ي خواهد بود:قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعتوانند در حين تقسيمنمي

اشته باشند اين مبلغ از حصه طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب خود وجهي دريافت د اگر

گردد گيرد موضوع و به حصه كه بايد بين طلبكارهاي معمولي تقسيم شود اضافه ميمنقول به آنها تعلق ميكه از بابت اموال غير

جزو غرما محسوب شده حصه اند براي بقيه طلب خود نسبت آن بقيه ذيحق بودهو بقيه طلبكارهايي كه در اموال غير منقول

 ند.برمي

اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقي دارند وجهي  - 521 ماده

شود با آنها نيز آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با غرما ميدريافت نكنند طلب

 به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 



  

 نهم فصل

 ل منقولتقسيم بين طلبكارها و فروش اموا در

پس از وضع مخارج اداره امور و ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي  - 522 ماده

تشخيص و  مطالبات ممتازه تأديه گردد مجموع دارايي منقول بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبالً كه بايد به صاحبان

 تصديق شده است خواهد شد.

حساب عمل ورشكستگي را با تعيين مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت - 523 ماده

دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيم وجوه مزبور بين طلبكارها داده مبلغ آن را معين عضو ناظر ميوجوه موجوده به

 داده شود. اطالعنمايد كه به تمام طلبكارهامواظبت ميو 

در موقع تقسيم وجه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت دارايي  - 524 ماده

باشد عضو  گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض منظور نشدهشده است موضوع ميو قروض منظور

كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع تواند حصه موضوعي را زيادناظر مي

 كرد.

وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع شده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به طور امانت  - 525 ماده

اگر طلبكارهاي مذكور مطابق اين قانون مطالبات خود را به تصديق نرسانند مبلغ مزبور  -پرده خواهد شد سبه صندوق عدليه

 گردد.تقسيم مي رسيدهبين طلبكارهايي كه طلب آنها به تصديق

لب آنها نشده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه طكه براي مطالبات تصديق وجوهي

 شود.صديق شده تقسيم ميت

پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبالً مالحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي - 526 ماده

تواند اجازه دهد كه به موجب كند عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميسند قيد ميرا كه پرداخته در روي

را در ذيل صورت تقسيم  شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه پرداختهب در آن تصديق شده وجهيمجلسي كه طلصورت

 ذكر كنند.

 

 

 



  

ممكن است هيأت طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از  - 527 ماده

ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صالح تاجر ورشكسته هم منظور شود خودشان حقوق و مطالبات تاجر

در اين خصوص هر  -يه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد مدير تصفقبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت

 تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند. ديگر را عودت نمايدتواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهايطلبكاري مي

 

 وي استرداددر دع -دهم  فصل

و داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به ا - 528 ماده

مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تأديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي در نزد تاجر نگاهدارد و يا به

 عين اسناد را استرداد كنند. نندتواميورشكسته موجود باشد صاحبان آن

ي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بوده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب هايالتجارهمال - 529 ماده

مادام كه عين آنها كالً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از طرف تاجر مزبور التجاره به فروش برساندمال

 است.قابل استرداد موجود باشد وبه امانت يا براي فروش گذارده شده 

هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن پرداخته التجارهمال - 530 ماده

 شده قابل استرداد است. فروشنده و اال از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريدارينشده باشد از طرف

ه براي فروش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ نحوي التجاره كهر گاه تمام يا قسمتي از مال - 531 ماده

ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد تاجر ورشكسته يا بين خريدار و تاجر

 اشد قابل استرداد است.ته موجود ببه ديگري كه در نزد تاجر ورشكس متعلقالخريدار باشد و به طور كلي عين هر م

حساب يا بارنامه كه داراي امضاء التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورتاگر مال - 532 ماده

قابل استرداد  529شود و اال موافق ماده فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميكننده است بهارسال

الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و حق كميسيون و بيمه و طور عليبه هدكننده بايد وجوهي را كاست و استردا

 أديه بشود به طلبكارها بپردازند.ها بايد تغيره تأديه شده يا از اين بابت

 

 

 



  

ود تاجر ورشكسته تسليم شده التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز آن جنس نه به خهر گاه كسي مال - 533 ماده

 التجاره امتناع كند.ز تسليم مالتواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته احساب او بياورد آن كس ميو نه به كس ديگر كه به

ي را التجاره را تقاضا نمايد ولي بايد قيمتتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مالدر مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي - 534 ماده

 ورشكسته مقرر شده است بپردازد.ركه بين فروشنده و تاج

تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختالف محكمه پس از مدير تصفيه مي - 535 ماده

 دهد.حكم مقتضي را مياستماع عقيده عضو ناظر

 

 ورشكستگي از احكام صادره راجع بهدر طرق شكايت  -يازدهم  فصل

حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعالن ورشكستگي  - 536 ماده

 اعتراض است.تشخيص شود قابل

اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك  - 537 ماده

ت كه احكام كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي اسز طرف آنهاييماه و ا

 شود.مذكوره اعالن مي

پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطالبات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از طرف  - 538 ماده

تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه در اين باب صادر طلبكارها راجع به

تغيير خواهد شد تاريخ توقف نسبت به طلبكارها قطعي و غير قابل  يمنقضمزبور همين كه مهلتهاي -شده قبول نخواهد شد 

 بود.

به اين مدت براي كساني كه محل اقامت آنها از  -مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابالغ است  - 539 ماده

 شود.هر شش فرسخ يك روز اضافه ميشش فرسخ فاصله دارد از قرار مقر محكمه بيش از

 قرارهاي ذيل قابل اعتراض و استيناف و تميز نيست: - 540 هماد

 ( قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه.1

 

 



  

 ( قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او.2

 التجاره كه متعلق به ورشكسته است.( قرارهاي فروش اسباب يا مال3

 دارد.فيه را مقرر ميقرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبول موقتي مطالبات متنازع( 4

 ( قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صالحيت خود صادر كرده است.5

 

 در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب -دوازدهم  باب

 ي به تقصيردر ورشكستگ -اول  فصل

 

 شود:تاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي - 541 ماده

 العاده بوده است.( در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او فوق1

 ي كرده كه در عرف تجارت موهوم يات( در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معامال2

 محض است.نفع آن منوط به اتفاق

( اگر به قصد تأخير انداختن ورشكستگي خود خريدي باالتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به همان قصد 3

راض يا صدور برات يا به طريق ديگر است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقوسايلي كه دور از صرفه

 باشد.

 داده و طلب او را پرداخته باشد. ( اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح4

 در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعالن شود: - 542 ماده

افت نمايد تعهداتي كرده باشد كه نظر به وضعيت مالي او در حين ( اگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دري1

 العاده باشد.فوقانجام آنها آن تعهدات

 اين قانون رفتار نكرده باشد. 413( اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده 2

 



  

دفتر نداشته يا دفاتر او ناقص يا  1304خرداد  12فروردين و  12و  1303دلو  25( اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب 3

مشروط صورت دارايي وضعيت حقوقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحيح معين نكرده باشد )ترتيب بوده يا دربي

 (.باشدشدهبر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي ن

 سه سال حبس تأديبي است.ماه تا  6ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از  - 543 ماده

وم در محكمه العمرسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي - 544 ماده

 آيد.جنحه به عمل مي

ه العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ وجدر صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي - 545 ماده

توانند اقدام به وصول اين مخارج در صورت انعقاد قرارداد ارفاقي مأمورين اجرا نمي -طلبكارها تحميل نمود توان به هيأتنمي

 قرارداد.در معينهكنند مگر پس از انقضاي مدتهاي 

عهده هيأت طلبكارها و شود در صورت برائت تاجر به مخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي - 546 ماده

 شد به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه نمايد.در صورتي كه محكوم

تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيأت طلبكارها مدير تصفيه نمي - 547 ماده

 از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضر.س شود مگر پمدعي خصوصي واقع

آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي - 548 ماده

 كننده است.ذمه به عهده تعقيبئتو در صورت برا

 در ورشكستگي به تقلب -دوم  فصل

هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و  - 549 ماده

ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت دارايي و قروض به معامالت صوري از

مطابق قانون جزا  مديون قلمداد نموده است ورشكسته به تقلب اعالم و باشدنمينمديوطور تقلب به ميزاني كه در حقيقت 

 شود.مجازات مي

 الرعايه است.الزم 548تا  545اد راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مو - 550 ماده

 

 

 



  

 شوندورشكستگي مرتكب مي ه در امردر جنحه و جناياتي كه اشخاص غير از تاجر ورشكست -سوم  فصل

در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم  - 551 ماده

 خواهند شد:

( اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا پيش خود 1

 نمايند.د يا مخفينگاهدارن

التزام داده  467( اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده 2

 باشند.

 

اند به را مرتكب شده 549اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده  - 552 ماده

 باشند.ورشكسته به تقلب مقرر است محكوم ميه برايمجازاتي ك

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود نگاهدارند  - 553 ماده

 سرقت معين است محكوم خواهند شد.به مجازاتي كه براي

كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده كه رسيدگي ميدر موارد معينه در مواد قبل محكمه  - 554 ماده

 حكم بدهد: -باشد 

اين حكم را محكمه در صورتي كه مدعي  -( راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيأت طلبكارها 1

 بايد صادر كند.خصوصي هم نباشد

 است. ضرر و خساراتي كه ادعا شده ( راجع به2

خيانت در  اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات - 555 ماده

 شد.امانت محكوم خواهد

 

 

 

 



  

هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا  - 556 ماده

قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا بعضي از آنها تباني نمايد يا با ديگري

 شود.تا دو سال محكوم ميشش ماه از ديبيباشد در محكمه جنحه به حبس تأ

كس حتي خود تاجر ورشكسته كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر  - 557 ماده

طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت كرده است به -محكوم به بطالن است 

 دارد.اشخاص ذيحق مسترد 

اعالن  عليههر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم - 558 ماده

 گردد.

 

 تقلب در اداره كردن اموال تاجر ورشكسته در صورت ورشكستگي به تقصير يا -چهارم  فصل

 

شود رسيدگي به كليه در تمام مواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم مي - 559 ماده

 الحيت محكمه جزا خارج خواهد بود.مذكور است از ص 554از آنچه در ماده دعاوي حقوقي به غير

العموم بدايت كليه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه مدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي - 560 ماده

 را به او بدهد.

 

 در اعاده اعتبار -سيزدهم  باب

به آن تعلق گرفته است كامالً بپردازد حقاً  هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه - 561 ماده

 نمايد.اعاده اعتبار مي

توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و طلبكارها نمي - 562 ماده

 طلب باشد.نبايد بيش از صدي هفت  شود در سالحال متفرعاتي كه مطالبه ميخسارت نمايند و در هر

 

 



  

براي آنكه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار  - 563 ماده

ارفاقي  نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت به شخص او قراردادحاصل كند بايد ثابت

 مخصوصي وجود داشته باشد.

در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقوداالثر يا غائب بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر  - 564 ماده

العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر معلوم كرد كه به آنها مديون است با اطالع مدعيورشكسته بايد وجوهي را

 است. محسوب هالذماين وجوه را سپرده است بري

توانند تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعالن ورشكستگي مي - 565 ماده

 نمايند:اعتبار خود را اعاده

( تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. 1

 شود.شريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل قرارداد ارفاقي جداگانه نموده است نيز رعايت ميين ترتيب در موردا

 اند.اعاده اعتبار او رضايت داده( تاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به 2

شكستگي العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعالن وردعيعرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به م - 566 ماده

 شده است.در آن حوزه واقع

العموم بدايت الصاق سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي - 567 ماده

ه طلبكارهايي كه مطالبات آنها در حين تصفيه عالوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را به كليشود بهو اعالن مي

وسيله  اند بهكامالً دريافت نكرده 562و  561هنوز طلب خود را بر طبق مواد شده و قعمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصدي

 مكتوب سفارشي اعالم دارد.

تواند در مدت يك ماه از ت نكرده ميطلب خود را كامالً درياف 562و  561هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد  - 568 ماده

 تبار اعتراض كند.ماده قبل به عرضحال اعاده اعتاريخ اعالم مذكور در

 -آيد شود به عمل مياعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي - 569 ماده

 عتبار به طور شخص ثالث ورود كند.گي به دعوي اموجب عرضحال در حين رسيدتواند بهطلبكار معترض مي

 

 

 



  

العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي - 570 ماده

 كند.جلسه خصوصي محكمه احضار مي شود رييس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را بهميرييس محكمه داده

محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار  561در مورد ماده  - 571 ماده

دهد و در محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم مي 565دهد و در مورد مادهمي

 گردد.كم بايد در جلسه علني صادرهر دو صورت ح

توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعالم حكم مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي - 572 دهما

محكمه استيناف پس از  -سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند به وسيله مكتوب

 كند.صادر ميحكم 571قررات ماده رسيدگي بر حسب م

 ه.اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ما - 573 ماده

گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر براي اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي - 574 ماده

 ثبت خواهد شد.اين كار مقرر است

دهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان كه در دائره حكم مي محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه اگر

 شود.قرمز به حكم مزبور اشاره مياست مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب ثبت اسناد محل موجود

اند ورشكستگان به تقبل و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كالهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده - 575 ماده

 توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند.اند نمياعاده حيثيت نكردهمادامي كه از جنبه جزايي

 

 اسم تجارتي -چهاردهم  باب

 زارت عدلي ثبت آن را الزامي كند.گر در مواردي كه وثبت اسم تجارتي اختياري است م - 576 ماده

خاب كند كه موهم وجود تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتصاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي - 577 ماده

 شريك باشد.

 

 

 



  

د قرار دهد ولو اينكه اسم تواند اسم تجارتي خواسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي - 578 ماده

 اسم خانوادگي او يكي باشد.ده باتجارتي ثبت ش

 اسم تجارتي قابل انتقال است. - 579 ماده

 بار ثبت اسم تجارتي پنج سال است.مدت اعت - 580 ماده

ثبت كرده و سه  در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد مقرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به - 581 ماده

 خواهد داشت.الثبت مأخوذرابر حقب

وزارت عدليه به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعالن آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه به اسم  - 582 ماده

 خواهد كرد.تجارتي را معين

 

 شخصيت حقوقي -پانزدهم  باب

 اشخاص حقوقي -اول  فصل

 در اين قانون شخصيت حقوقي دارند.كليه شركتهاي تجارتي مذكور  - 583 ماده

تشكيالت و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي  - 584 ماده

 كنند.د كرد شخصيت حقوقي پيدا ميخواهكه وزارت عدليه معين

 تشكيالت مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد.شرايط ثبت مؤسسات و  - 585 ماده

قانون ثبت اسناد  135مؤسسات و تشكيالت مطابق نظامنامه از پنج ريال طال تا پنج پهلوي و به عالوه مشمول ماده  الثبتحق

 و امالك است.

 توان ثبت كرد.ا نامشروع است نميمات عمومي يمؤسسات و تشكيالتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظا - 586 ماده

 شوند.مؤسسات و تشكيالت دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي - 587 ماده

 

 

 



  

 تابعيت شخص حقوقي حقوق و وظائف و اقامتگاه و -دوم  فصل

تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه شخص حقوقي مي - 588 ماده

 نبوت و امثال ذالك. -وظايف ابوت ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و بالطبيعه فقط انسان

اتخاذ تصميم دارند گرفته يا اساسنامه صالحيت تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون  - 589 ماده

 شود.مي

 كه اداره شخص حقوقي در آنجا است.اقامتگاه شخص حقوقي محلي است  - 590 ماده

 اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت است. - 591 ماده

 

 مقررات نهايي -شانزدهم  باب

اند خواه بعضي تي كه سابقاً تجار يا شركتها و مؤسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كردهدر مورد معامال - 592 ماده

مجتمعاً يا منفرداً رجوع  تواند به امضاكنندگانعنوان ضامن امضاء كرده باشند خواه به عنوان ديگر طلبكار مياز امضاكنندگان به

 نمايد.

ور زمان نسبت به در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مر - 593 ماده

 ديگران نيز هست.

به استثناي شركتهاي سهامي و شركتهاي مختلط سهامي به كليه شركتهاي ايراني موجود كه به امور تجارتي  - 594 ماده

شود كه خود را با مقررات يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون وفق داده و مهلت داده مي 1311اشتغال دارند تا اول تير ماه

رفتار خواهد  1310خرداد ماه  ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب مطابقمتخلفتقاضاي ثبت نمايند و اال نسبت به شركت 

 شد.

افي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت ك - 595 ماده

 الثبت شركت پرداخته شود.نصف حق اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديدمحكمه صالحيتدار مهلت

 

 

 



  

 و تبصره 201اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده  15تاريخ اجراي ماده  - 596 ماده

 خواهد بود. 1312اول فروردين  220آن و قسمت اخير ماده

ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيأت نظاري مطابق  6هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرف شركت - 597 ماده

 دارد انحالل شركت را تقاضا كند. تشكيل دهند و اال هر صاحب سهمي حقمقررات اين قانون

 473اند مشمول مقررات ماده ران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كردهطلبكا - 598 ماده

 ا مقرر بوده استفاده خواهند كرد.موجب قانون سابق براي آنهنبوده و از حقي كه به

اند انون طلب خود را مطالبه نكردههاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قنسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي - 599 ماده

اين قانون رفتار كنند و  462ورشكسته اعالني منتشر كرده و يك ماه به آنها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده مدير تصفيه هر

 شد. اهندخو 473اال مشمول مقررات ماده 

 قوانين ذيل: - 600 ماده

قانون تجارت راجع  206قانون اصالح ماده  - 1304دوازدهم خرداد و دوازدهم فروردين و  1303دلو  25تجارت مصوب  قانون

قانون تجارت نسبت  44و قسمتي از ماده  270قانون اجازه عدم رعايت ماده  - 1307تير ماه  2مصوب به اعتراض عدم تأديه

ز تاريخ اول خرداد ا 1307تير ماه  30و شركت سهامي بانك پهلوي مصوب  مليبه تشكيالت و اساسنامه شركت سهامي بانك

 شود.ميبور به موقع اجرا گذاشتهنسخ و اين قانون از تاريخ مز 1311ماه 

 وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد" 1310فروردين  30به موجب قانون  چون

آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن  قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس ازنمايد پس از تصويب كميسيونمي

 "نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايدتكميل راجريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره 

صويب هزار و سيصد و يازده شمسي به تقانون تجارت( مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم ارديبهشت ماه يكعليهذا )

 كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل اجراست.

 


