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 قانون تجارت

 باب اول

 تجارت و معامالت تجارتي

 .شغل معمولي خودرامعامالت تجارتي قراربدهدكه  است كسيتاجر - ١ماده 

 : معامالت تجارتي ازقرارذيل است - ٢ماده 

يانشـده   تصـرفاتي درآن شـده  كـه   خريد يا تحصيل هرنوع مال منقول به قصـد فـروش يـا اجـاره اعـم از ايـن       - ١
 .باشد

 .باشدكه  بحمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحويتصدي  - ٢

 تاسيسـاتي  ن )وياعـاملي و همچنـين تصـدي بـه هـر نـوع      كميسـيو ي (كـار هرقسم عمليات داللي ياحق العمـل   - ٣
خدمـه ياتهيـه ورسـانيدن     كردنبراي انجام بعضي امـور ايجـاد ميشـود ازقبيـل تسـهيل معـامالت ملكـي ياپيـدا        كه 

 . ملزومات وغيره

 .براي رفع حوائج شخصي نباشدكه  خانه مشروط براينكارتاسيس و بكار انداختن هرقسم  - ٤

 تصدي بعمليات حراجي - ٥

 . تصدي بهرقسم نمايشگاههاي عمومي - ٦

 هرقسم عمليات صرافي وبانكي - ٧

 .بين تاجرياغيرتاجرباشدكه  معامالت برواتي اعم ازاين - ٨

 . عمليات بيمه بحري وغيربحري - ٩

 .آنها شتي راني داخلي ياخارجي و معامالت راجعه بهكشتي وكشتي سازي وخريد و فروش ك - ١٠

 - معامالت ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي ازآنها تجارتي محسوب مي شود - ٣ماده 

 .سبه وصرافان وبانكهاكمعامالت بين تجارو كليه - ١

 .حوائج تجارتي خودمي نمايد تاجرياغيرتاجربرايكه  معامالتي كليه - ٢
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 .اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجربراي امورتجارتي ارباب خودمي نمايدكه  معامالتي كليه - ٣

 . هاي تجارتيشركتمعامالت  كليه - ٤

 .معامالت غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود - ٤ماده 

 ابت شود معامله مربوط بهمعامالت تجارتجارتي محسوب است مگراينكه ث كليه - ٥ماده 

 . امورتجارتي نيست

 باب دوم

 دفاترتجارتي ودفترثبت تجارتي

 فصل اول دفاترتجارتي

بـه موجـب    وزارت عدليـه  كـه هرتاجري به استثناي آسـبه جزءمكلـف اسـت دفاترذيـل يادفـاتر ديگـري را       - ٦ماده 
 : نظامنامه قائم مقام اين دفاترقرارميدهد داشته باشد

 . هدفترروزنام - ١

 . دفتر كل - ٢

 . دفتردارائي - ٣

 . پيهكدفتر - ٤

ومعـامالت راجـع    تاجربايدهمـه روزه مطالبـات و ديـون ودادسـتدتجارتي    كـه   دفترروزنامـه دفتـري اسـت    - ٧ماده 
وصــادرات تجــارتي خودرابــه  جميــع واردات كليبــه اوراق تجــارتي (ازقبيــل خريــدوفروش و ظهرنويســي )وبطــور 

 .خودبرداشت مي آنددرآن دفترثبت نمايد وهي راآه براي مخارج شخصيباشدووجكه  هراسم ورسمي

اسـتخراج   معـامالت راالاقـل هفتـه يـك مرتبـه ازدفترروزنامـه       كليـه تاجربايدكـه   دفتـري اسـت   دفتر كـل  - ٨ماده 
 .دفتربطورخالصه ثبت آند هر نوعي رادرصفحه مخصوصي درآن كردهوانواع مختلفه آن راتشخيص وجدا

وغيرمنقـول وديـون    دارائـي منقـول   كليـه تاجربايدهرسـال صـورت جـامعي از    كـه   ارائي دفتري استدفترد - ٩ماده 
اربايــدتاپانزدهم فــروردين ب ومطالبــات ســال گذشــته خودرابــه ريــز ترتيــب داده درآن دفترثبــت وامضــاءنمايدواين

 .سال بعدانجام پذيرد
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خـودرادرآن   ات وصـورت حسـابهاي صـادره   مراسـالت ومخـابر   كليـه تاجربايدكـه   دفترآپيه دفتري اسـت  - ١٠ماده 
 .اريخ ثبت نمايدت به ترتيب

ــهتاجربايد -تبصــره  ــردهمراســالت ومخــابرات وصــورت حســابهاي و  كلي ــب  ك ــاريخ ورودمرت ــب ت ــه ترتي  را نيزب
 .نموده ودرلفاف مخصوصي ضبط آند

نماينــده  به توســطبــه اســتثناءدفترآپيه قبــل ازآنكــه در آن چيــزي نوشــته شــود٦در مــاده مــذكوردفاتر - ١١مــاده 
دفترآپيــه امضــاءمزبورالزم  مطــابق نظامنامــه وزارت عدليــه معــين مــي شود)امضاءخواهدشــد.براي كــهاداره ثبــت (

هردفتـر مقـررات ايـن مـاده رعايـت       نيست . ولي بايـداوراق آن داراي نمـره ترتيبـي باشـد.درموقع تجديدسـاليانه     
ــد.حق ــاءازقرار خواهدش ــد مض ــ هرص ــاص ــال فحه ب ــورآن دو ري ــالوه آس ــاده  وبع ــمول م ــت   ١٣٥مش ــانون ثب ق

 . اسناداست

آشــيده  بــراي امضــاءبه متصــدي امضاءتســليم مــي شــودبايدداراي نمــره ترتيبــي وقيطــانكــه  دفتــري - ١٢مــاده 
ــوع   ــررا شــمرده درصــفحه اول وآخرهردفترمجم عدصــفحات آن  باشدومتصــدي امضــاءمكلف اســت صــفحات دفت

وزات عدليـه  كـه   رابامهرسـربي  قيـدتاريخ امضـاءودوطرف قيطـان   راباتصريح به اسم ورسـم صـاحب دفترنوشـته با   
 .تاريخ باتمام حروف نوشته شود اعدادحتي كليهبراي مقصودتهيه مي نمايد.منگنه آند ، الزم است 

مخصوصـه   ه فـوق بايـد بـه ترتيـب تـاريخ درصـفحات      مـذكور معـامالت وصـادرات وواردات دردفاتر   كليه - ١٣ماده 
دردفترنويسـي معمـول   كـه   وهمچنـين جـاي سفيدگذاشـتن بـيش ازآنچـه      كـردن  تراشـيدن وحـك   -نوشته شـود  

ــدتمام آن  ــوع اســت وتاجرباي ــابين سطورنوشــتن ممن ــا  اســت ودرحاشــيه وي ــاترراازختم هرســالي الاقــل ت  ١٠دف
 .سال نگاه دارد

ــاده  ــذكوردفاتر - ١٤م ــاده م ــايردفاتري٦در م ــه  وس ــورتي ك ــارمي برنددرص ــارتي خودبك ــاربراي امورتج ــه  تج ك
ودرغيــراين  ابق مقــررات ايــن قــانون مرتــب شــده باشــدبين تجــار ، درامورتجــارتي ســنديت خواهدداشــت مطــ

 .صورت فقط برعليه صاحب آن معتبرخواهدبود

مجــازات  مســتلزم دويســت تــاده هزارريــال جــزاي نقــدي اســت ، ايــن  ١١و مــاده ٦تخلــف از مــاده  - ١٥مــاده 
اجـراي مقـررات راجـع     توانـدحكم بدهـدواجراي آن مـانع   رامحكمه حقوق راساوبدون تقاضاي مـدعي العمـوم مـي    

 .دفترمرتب نداردنخواهدبودكه  به تاجرورشكسته

 فصل دوم

 دفترثبت تجارتي
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درآن كـه   اشخاصـي  كليـه وزارت عدليـه مقتضـي دانسـته ودفترثبـت تجـارتي تاسـيس آند      كـه   درنقاطي - ١٦ماده 
ــه     ــارجي ب ــي وخ ــداعم از ايران ــتغال دارن ــارت اش ــغل تج ــه ش ــاط ب ــبه نق ــم  استثناءآس ــدت مقرراس جزءبايددرم

 .تادوهزارريان محكوم خواهندشد خودرادردفترثبت تجارتي به ثبت برسانندواالبه جزاي نقدي ازدويست

ثبــت  بايدبـه كـه   مقـررات مربوطـه بـه دفترثبــت تجـارتي راوزارت عدليـه بـا تصـريح بــه موضـوعاتي         - ١٧مـاده  
 .برسدبه موجب نظامنامه معين خواهدآرد

 كليــهمكلــف بــه ثبــت اســت بايددركــه  شــش مــاه پــس ازالزامــي شــدن ثبــت تجــارتي هرتــاجري  - ١٨مــاده 
ثبــت  اسنادوصــورت حســاب هاونشــريات خطــي ياچــاپي خــوددر ايــران تصــريح نمايــدآه درتحــت چــه نمــره بــه

 .شود رسيده واالعالوه برمجازات مقرر درفوق به جزاي نقدي ازدويست تادوهزارريال محكوم مي

ــاده  ــبه جزءآ - ١٩م ــذكورس ــخيص     م ــه تش ــه وزارت عدلي ــررات نظامنام ــابق مق ــل اول مط ــل وفص             دراين فص
 .مي شوند

 باب سوم

 هاي تجارتيشركت

 فصل اول

 هاوقواعدراجعه به آنهاشركتدراقسام مختلف 

 : هاي تجارتي برهفت قسم استشركت - ٢٠ماده 

 . سهامي شركت - ١

 .بامسئوليت محدود شركت - ٢

 ضامنيت شركت - ٣

 . مختلط غيرسهامي شركت - ٤

 . مختلط سهامي شركت - ٥

 . نسبي شركت - ٦

 . تعاوني توليدومصرف شركت - ٧

 مبحث اول
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 هاي سهاميشركت

 ١بخش 

 سهامي شركتتعريف وتشكيل 

صـاحبان سـهام    سـرمايه آن بـه سـهام تقسـيم شـده و مسـئوليت      كـه   ي اسـت شـركت سـهامي   شـركت  - ١ماده 
 . ام آنهااستمحدودبه مبلغ اسمي سه

ــاده  ــات آن  شــركتســهامي  شــركت - ٢م ــي شــودولواينكه موضــوع عملي ــاني محســوب م ــاني  بازرگ اموربازرگ
 .نباشد

 .باشدكمترنبايدازسه نفرشركاءسهامي تعداد شركتدر  - ٣ماده 

 - سهامي به دونوع تقسيم مي شود شركت - ٤ماده 

 راازطريق فروش سهام به مردم شركتموسسين آنهاقسمتي ازسرمايه كه  هائيشركت -نوع اول 

 .سهامي عام ناميده مي شوند شركتها شركت.اينگونه كنندتامين مي 

اسـت   تمـام سـرمايه آنهـادرموقع تاسـيس منحصراتوسـط موسسـين تـامين گرديـده        كـه   هائيشـركت  -نوع دوم 
 .سهامي خاص ناميده مي شوند شركتها ، شركت.اينگونه 

عبــارت "  هاي ســهامي خــاصشــركتســهامي عــام "ودر  شــركتت " هاي ســهامي عــام عبــارشــركتدر  -تبصــره 
اوراق واطالعيــه  كليــهدر شــركتيابعــدازآن بــدون فاصــله بانــام  شــركتســهامي خــاص "بايــدقبل ازنــام  شــركت

 .بطورروشن وخواناقيدشود شركتهاوآگهي هاي 

سـهامي   هايشـركت هاي سـهامي عـام ازپـنج ميليـون ريـال وسـرمايه       شـركت درموقـع تاسـيس سـرمايه     - ٥ماده 
ــال نبايد بعدازتاســيس بهرعلــت ازحــداق  شــركتســرمايه كــه  درصــورتي .باشــدكمترخــاص ازيــك ميليــون ري

يكســال نســبت بــه افــزايش ســرمايه تــاميزان حــداقل مقــرر اقــدام بعمــل  شــودبايدطرفكمتردراين مــاده مــذكور
وگرنـه هرذينفـع مـي    در قـانون تجـارت تغييرشـكل يابد   مـذكور هاي شـركت ازانـواع   بـه نـوع ديگـري    شركتآيديا 

هرگـاه قبـل ازصـدورراي قطعـي موجـب درخواسـت انحـالل         .كنـد تواندانحالل آن راازدادگاهصالحيتداردرخواسـت  
 .خواهدنمود منتفي گردددادگاه رسيدگي راموقوف

 شــركتهاي ســهامي عــام موسســين بايداقالبيســت درصــد ســرمايه      شــركتبــراي تاســيس   - ٦مــاده 
نزديكـي   درشـرف تاسـيس   شـركت درصـدمبلغ تعهدشـده رادرحسـابي بنـام     والاقـل سـي وپـنج     كردهراخودتعهد

 پـذيره نويسـي سـهام     وطـرح اعالميـه   شـركت ازبانكهاسپرده سپس اظهارنامـه اي بـه ضـميمه طـرح اساسـنامه      
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ــه  ــاء ك ــه امض ــت    كليهب ــه اداره ثب ــددرتهران ب ــيده باش ــين رس ــت  شركت موسس ــره ثب ــتانهابه داي هاودرشهرس
اســناد وامــالك محــل تســليم ورســيددريافت  هاوجودنداردبه اداره ثبــتشــركتت دايــره ثبــكــه  هاودرنقاطيشــركت
 .كنند

ــره  ــت    -تبص ــدارك مالكي ــدبايدعين آن يام ــورت غيرنقدباش ــين بص ــمتي ازتعهدموسس ــاه قس ــان  هرگ آنرادرهم
ضــميمه اظهارنامــه  بــراي پرداخــت مبلــغ نقــدي حســاب بازشــده اســت توديــع وگــواهي بانــك رابــهكــه  بــانكي

 .هاتسليم نمايندشركتمرجع ثبت وضمائم آن به 

 مخصوصـا  زيـر  موسسـين رسـيده وموضـوعات    كليهبايدباقيـدتاريخ بـه امضـاء   ٦در مـاده  مذكوراظهارنامه  - ٧ماده 
 .شده باشدذكرآن  در

 . شركتنام  - ١

 . واقامتگاه موسسين كاملهويت  - ٢

 . شركتموضوع  - ٣

 . تفكيكوتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به  شركتمبلغ سرمايه  - ٤

ــورتي    - ٥ ــمي آنهاودرص ــغ اس ــام ومبل ــي ن ــام وب ــهام بان ــه  تعدادس ــازك ــهام ممت ــدتعيين  س نيزموردنظرباش
 . تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام

وجـوه  كـه   انـدباتعيين شـماره حسـاب ونـام بـانكي      كـرده پرداخـت  كـه   ميزان تعهدهريك ازموسسين ومبلغي - ٦
بتــوان كــه  بنحــوي دآورده غيرنقــدتعيين اوصــاف ومشخصــات وارزش آنپرداختــي درآن واريزشــده اســت .درمــور
 .ازآم وآيف آورده غيرنقداطالع حاصل نمود

 . شركتاصلي مركز - ٧

 . شركتمدت  - ٨

 : طرح اساسنامه بايدباقيدتاريخ به امضاءموسسين رسيده ومشتمل برمطالب زيرباشد - ٨ماده 

 . شركتنام  - ١

 .جزبطورصريح ومن شركتموضوع  - ٢

 . شركتمدت  - ٣



٧ 

 

 .ومحل شعب آن اگرتاسيس شعبه موردنظرباشد شركتاصلي مركز - ٤

 . وتعيين مقدارنقدوغيرنقدآن به تفكيك شركتمبلغ سرمايه  - ٥

ــورتي    - ٦ ــمي آنهاودرص ــغ اس ــام ومبل ــام وبان ــي ن ــهام ب ــه  تعدادس ــدتعيينك ــهام ممتازموردنظرباش  ايجادس
 . تعدادوخصوصيات وامتيازات اينگونه سهام

آن  ظــرفكــه  تعيــين مبلــغ پرداخــت شــده هرســهم ونحــوه مطالبــه بقيــه مبلــغ اســمي هــر ســهم ومــدتي - ٧
 .بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود كهبايدمطالبه شود

 . نحوه انتقال سهام بانام - ٨

 . طريقه تبديل سهام بانام به سهام بي نام وبالعكس - ٩

 . آن شرايط وترتيبذكرقرضه ، درصورت پيش بيني امكان صدوراوراق  - ١٠

 . شركتسرمايه  كاهششرايط وترتيب افزايش و - ١١

 . مواقع وترتيب دعوت مجامع عمومي - ١٢

 .مقررات راجع به حدنصاب الزم جهت تشكيل مجامع عمومي وترتيب اداره آنها - ١٣

 . الزم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي اكثريتطريقه شورواخذراي  - ١٤

 يــا فــوتكــه  تعــداد مــديران وطرزانتخــاب ومــدت ماموريــت آنهــاونحوه تعيــين جانشــين بــراي مــديراني - ١٥
 .معزول يابه جهات قانوني ممنوع مي گردند يا يامحجوركنند مي استعفاء

 . تعيين وظايف وحدوداختيارات مديران - ١٦

 .بسپارند شركتمديران بايدبه صندوق كه  تعدادسهام تضميني - ١٧

 . يك بازرس خواهدداشت يابيشترونحوه انتخاب ومدت ماموريت بازرس شركتيداينكه ق - ١٨

ــالي  - ١٩ ــان ســال م ــين آغازوپاي ــه  شــركتتعي ــان وتســليم آن ب  وموعــدتنظيم ترازنامــه وحســاب ســود و زي
 . بازرسان وبه مجمع عمومي ساالنه

 . وترتيب تصفيه امورآن شركتنحوه انحالل اختياري  - ٢٠

 . ير اساسنامهنحوه تغي - ٢١



٨ 

 

 - بايدمشتمل برنكات زيرباشد٦ه در ماده مذكورطرح اعالميه پذيره نويسي  - ٩ماده 

 . شركتنام  - ١

 .به منظورآن تشكيل مي شود شركتكه  ونوع فعاليتهائي شركتموضوع  - ٢

 .تاسيس شعبه موردنظرباشدكه  وشعب آن درصورتي شركتاصلي مركز - ٣

 . شركتمدت  - ٤

بــه  تمــام يابعضــي از موسســين درامورمربــوطكــه  واقامتگــاه وشــغل موسســين ، درصــورتي مــلكاهويــت  - ٥
 .آن به اختصارذكرياامورمشابه باآن سوابق يااطالعات ياتجاربي داشته باشند شركتموضوع 

غيرنقـد   وتعيـين مقدارنقدوغيرنقـدآن بـه تفكيـك وتعـداد ونـوع سـهام درموردسـرمايه         شـركت مبلغ سـرمايه   - ٦
ــركت ــ ش ــوي تعي ــاف و ارزش آن بنح ــات واوص ــه  ين مقدارومشخص ــرمايه ك ــف س ــوان ازآم وآي ــداطالع  بت غيرنق

 .حاصل نمود

 . تفضيل موسسين مزايايي براي خوددرنظرگرفته اندتعيين چگونگي وموجبات آن مزايابهكه  درصورتي - ٧

 .اند كردهپرداخت كه  ومبلغي كردهموسسين تعهدكه  تعيين مقداري ازسرمايه - ٨

انجـام گرفتـه   كـه   ومطالعـاتي  شـركت موسسين تاآنموقع جهـت تـدارك مقـدمات تشـكيل     كه  هزينه هائيذكر - ٩
 . شركتاندوبرآوردهزينه هاي الزم تاشروع فعاليتهاي  كردهاست پرداخت 

اجــازه  مشخصــاتذكرقانونامســتلزم موافقــت مراجــع خاصــي باشد شــركتانجــام موضــوع كــه  درصــورتي - ١٠
 . ن مراجعنامه ياموافقت اصولي آ

 مبلغـي ازآن  هنگـام پـذيره نويسـي بايدتوسـط پـذيره نـويس تعهدشـودوتعيين       كـه   حداقل تعدادسهاميذكر - ١١
 .بايدمقارن پذيره نويسي نقدا پرداخت گرددكه 

 پرداخـت شـود   مبلـغ نقـدي سـهام موردتعهـد بايدبـه آن حسـاب      كـه   شماره ومشخصات حساب بـانكي ذكر - ١٢
مبلغـي نقـدي بـه بانـك      اص ذيعالقـه مـي تواننـد بـراي پـذيره نويسـي وپرداخـت       طي آن اشخكه  مهلتي تعيين و

 .كنندمراجعه 

مرجـع   تصريح بـه اينكـه اظهارنامـه موسسـين بـه انضـمام طـرح اساسـنامه بـراي مراجعـه عالقمنـدان بـه             - ١٣
 . تسليم شده است هاشركتثبت 



٩ 

 

موســس  تــا تشــكيل مجمــع عمــومياالنتشــارآه هرگونــه دعــوت واطالعيــه بعــدي كثيرنــام روزنامــه ذكر - ١٤
 .منحصرادرآن منتشرخواهدشد

 . چگونگي تخصيص سهام به پذيره نويسان - ١٥

اجــازه  هاپس ازمطالعــه اظهارنامــه وضــمائم آن وتطبيــق منــدرجات آنهابــا قــانونشــركتمرجــع ثبــت  - ١٠مــاده 
 .انتشاراعالميه پذيره نويسي راصادرخواهد نمود

تعهدســهام كــه  بايدتوســط موسســين درجرايــدآگهي گرديــده ونيزدربــانكياعالميــه پــذيره نويســي  - ١١مــاده 
 .نزدآن صورت مي گيرددرمعرض ديدعالقمندان قرار داده شود

وورقـه   دراعالميـه پـذيره نويسـي معـين شـده اسـت عالقمنـدان بـه بانـك مراجعـه          كـه   طـرف مهلتـي   - ١٢ماده 
 .يددريافت خواهندآردنقدابايدپرداخت شودتاديه ورس كهتعهدسهام راامضاءومبلغي را

 .ورقه تعهدسهم بايدمشتمل برنكات زيرباشد - ١٣ماده 

 . شركتاصلي درمدت مركزنام وموضوع و - ١

 . شركتسرمايه  - ٢

 . شماره وتاريخ اجازه انتشاراعالميه پذيره نويسي ومرجع صدورآن - ٣

ـ  موردتعهدواقع مـي شـودومبلغي اسـمي آن وهمچنـين مبلغـي     كه  تعدادسهامي - ٤ نقـدادرموقع پـذيره    ازبابـت ه ك
 .نويسي بايدپرداخت شود

 .مبلغ الزم توسط پذيره نويسان بايدبه آن حساب پرداخت شودكه  نام بانك وشماره حسابي - ٥

 . پذيره نويس كاملهويت ونشاني  - ٦

اساسـنامه   قيـد اينكـه پـذيره نـويس متعهداسـت مبلـغ پرداخـت نشـده سـهام مـورد تعهـدراطبق مقـررات             - ٧
 .ت پرداخت نمايدكشر

ــانوني   - ١٤مــاده  ــائم مقــام ق ــا ق ــويس ي ــه امضــاءپذيره ن ــدتاريخ ب  ورقــه تعهدســهم دردونســخه تنظــيم وباقي
ــويس     ــذيره ن ــه پ ــاءبانك ب ــيدوجه ومهروامض ــخه دوم باقيدرس ــداري ونس ــك نگاه ــخه اول نزدبان ــيده نس  اورس

 : تسليم مي شود

ــه  درصــورتي -تبصــره  ــراي ديگــري  ك ــه تعهدســهم راشخصــي ب ــلامضــاءآندهويت ونشــاني ورق وســمت  كام
 .ه قيدومدرك سمت ازاخذوضميمه خواهدشدكنندامضاء



١٠ 

 

عمــومي  وتصــميمات مجــامع شــركتامضــاءورقه تعهدســهم بخــودي خودمســتلزم قبــول اساســنامه  - ١٥مــاده 
 .صاحبان سهام مي باشد

ـ كـه   براي پـذيره نويسـي معـين شـده اسـت ويـا درصـورتي       كه  پس ازگذشتن مهلتي - ١٦ماده  تمديدشـده   دتم
نويســان رســيدگي وپــس  باشدبعدازانقضــاي مــدت تمديــده شــده موسســين حــداآثرتايكماه بــه تعهــدات پــذيره

ــرمايه   ــام س ــه تم ــركتازاحرازاينك ــنج  ش ــي وپ ــحيحاتعهدگرديده واقالس ــت    ص ــده اس ــت ش ــدآن پرداخ درص
 .نمودموسس را دعوت خواهند گاني راتعيين واعالم و مجمع عموميكنندتعدادسهام هريك ازتعهد

احرازپـذيره   مجمع عمومي موسس بارعايت مقـررات ايـن قـانون تشـكيل مـي شـود وپـس ازرسـيدگي         - ١٧ماده 
آن اولـين مـديران و    وتصـويب  شـركت وتاديـه مبـالغ الزم وشـور دربـاره اساسـنامه       شـركت سـهام   كليـه نويسي 

ل سـمت نماينـد قبـول    بايـدآتباقبو  شـركت راانتخـاب مـي آنـد. مـديران و بازرسـان       شـركت بازرس يـا بازرسـان   
تكـاليف و مسـئوليت هـاي سـمت خودعهـده       مـديرو بـازرس بـاعلم بـه    كـه   سمت به خودي خوددليل براين اسـت 

 .محسوب مي شود تشكيل شده شركتدارآن گرديده اندازاين تاريخ 

ــه    -تبصــره  ــومي ســاالنه بايددوروزنام ــع عم ــراي صــاحبان ســهام تاتشــكيل مجم ــه ب ــه دعــوت واطالعي  هرگون
ــرف   االنكثير ــه ديگرازط ــومي موســس وروزنام ــع عم ــيله مجم ــه بوس ــن دوروزنام ــوديكي ازاي وزارت  تشارمنتشرش

 .اطالعات وجهانگردي تعيين مي شود

ــاده  ــه  اساســنامه اي - ١٨م ــومي موســس رســيده وضــميمه صــورت جلســه  ك ــه تصــويب مجمــع عم مجمــع  ب
 .خواهدشد يمهاتسلشركتبه مرجع ثبت  شركتواعالميه قبولي مديران و بازرسان جهت ثبت 

ثبـت   ايـن قـانون بـه   ٦در مـاده   مـذكور تاششـماه ازتـاريخ تسـليم اظهارنامـه      شـركت كـه   درصـورتي  - ١٩ماده 
اظهارنامــه بــه آن  كههاشــركتنرســيده باشــدبه درخواســت هريــك ازموسســين يــا پــذيره نويســان مرجــع ثبــت  

سـهام وتاديـه وجـوه درآن    تعهدكـه   صـادروبه بـانكي   شـركت ازعـدم ثبـت    حـاكي تسليم شده است گواهينامه اي 
مراجعــه وتعهدنامــه ووجــوه پرداختــي  بعمــل آمــده اســت ارســال ميداردتاموسســين وپــذيره نويســان بــه بانــك 

پرداخــت ياتعهدشــده   شــركتتاســيس  بــرايكــه  خودرامســترددارند.دراين صــورت هرگونــه هزينــه اي   
 .باشدبعهده موسسين خواهد بود

زيربـه   خـاص فقـط تسـليم اظهارنامـه بـه ضـميمه مـدارك        هاي سـهامي شـركت بـراي تاسـيس وثبـت     - ٢٠ماده 
 .خواهدبود كافي هاشركتمرجع ثبت 

 .سهامداران رسيده باشد كليهبايدبه امضاءكه  شركتاساسنامه  - ١

ازسـي  كمترنبايدكـه   ازتاديـه قسـمت نقـدي آن    حـاكي سـهام وگواهينامـه بـانكي     كليهاظهارنامه مشـعربرتعهد  - ٢
ــنج درصــدآل ســهام باشــد.اظه  ــذكورارنامه وپ ــه امضــاي  م ــهبايدب ــيده كلي ــام  ســهامداران رس باشــد.هرگاه تم



١١ 

 

ــويم      ــورت تق ــده وص ــه گردي ــدبايدتمام آن تادي ــورت غيرنقدباش ــرمايه بص ــمتي ازس ــك در   ياقس ــه تفكي آن ب
شـرح امتيـازات وموجبـات آن     سـهام ممتـازه وجودداشـته باشـدبايد    كـه   اظهارنامه منعكس شـده باشدودرصـورتي  

 .شده باشد دراظهارنامه منعكس

ــا بازرســان   - ٣ ــازرس ي ــديران و ب ــين م ــه امضــاي   شــركتانتخــاب اول ــهبايددرصــورت جلســه اي قيدوب  كلي
 .سهامداران رسيده باشد

 ١٧قبول سمت مديريت و بازرسي بارعايت قسمت اخير ماده  - ٤ .

ـ      شـركت هرگونـه آگهـي راجـع بـه      كهاالنتشـار كثيرنام روزنامـه  ذكر - ٥ عـادي   وميتـا تشـكيل اولـين مجمـع عم
 .درآن منتشرخواهدشد

درمـورد   هاي سـهامي عـام مقرراسـت   شـركت درايـن قـانون بـراي تشـكيل وثبـت      كـه   سايرقيودوشرايطي -تبصره 
 .هاي سهامي خاص الزم الرعايه نخواهدبودشركت

اوراق  هاي ســهامي خــاص نمــي توانندســهام خــودرابراي پــذيره نويســي يــافروش دربــورس شــركت - ٢١مــاده 
فـروش سـهام    بانكهاعرضه نمايندويابـه انتشـار آگهـي واطالعيـه ويـاهرنوع اقـدام تبليغـاتي بـراي        بهادارياتوسط 

اسـت  مذكوردرايـن قـانون   كـه   هاي سـهامي عـام بنحـوي   شـركت مگراينكه ازمقـررات مربـوط بـه     كنندخودمبادرت 
 .تبعيت نمايند

مگـرپس   كـن نيسـت  هـاي سـهامي درشـرف تاسـيس مم     شـركت اسـتفاده ازوجـوه تاديـه شـده بنـام       - ٢٢ماده 
 ١٩در ماده مذكورويادرمورد شركتازثبت رسيدن 

 شـركت رسـانيدن   بمنظـور تاسـيس وبـه ثبـت    كـه   اعمـال واقـداماتي   كليـه نسبت بـه   شركتموسسين  - ٢٣ماده 
 .انجام مي دهندمسئوليت تضامني دارند

 ٢بخش 

 سهام

ومنــافع  تعهــداتمشــخص ميــزان مشــارآت وكــه  ســهامي شــركتســهم قســمتي اســت ازســرمايه  - ٢٤مــاده 
 تعدادسـهامي اسـت   نماينـده كـه   سهامي مـي باشـدورقه سـهم سـندقابل معاملـه اي اسـت       شركتصاحب آن در 

 .سهامي دارد شركتصاحب آن در كه 

 .سهم ممكن است بانام يابي نام باشد - ١تبصره 
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ــره  ــورتي - ٢تبص ــه  درص ــهام  ك ــي ازس ــراي بعض ــركتب ــل    ش ــائي قائ ــانون مزاي ــن ق ــررات اي ــت مق  بارعاي
 .شونداينگونه سهام ، سهام ممتازناميده مي شود

ــاده  ــل    - ٢٥م ــاي الاق ــه امض ــوده وب ــب ب ــماره ترتي ــاپي وداراي ش ــكل وچ ــهام بايدمتحدالش ــهدونفر اوراق س  ك
 .بموجب مقررات اساسنامه تعيين مي شوندبرسد

 - درورقه سهم نكات زيربايدقيدشود - ٢٦ماده 

 .هاتشركوشماره ثبت آن دردفترثبت  شركتنام  - ١

 . مبلغ سرمايه ثبت شده ومقدارپرداخت شده آن - ٢

 . تعيين نوع سهم - ٣

 .مبلغ اسمي سهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وباعداد - ٤

 . هرورقه نماينده آنستكه  تعدادسهامي - ٥

موقـت سـهم    بايدبـه صـاحبان سـهام گواهينامـه     شـركت اوراق سـهام صادرنشـده اسـت    كـه   تازماني - ٢٧ماده 
ــي  معــرف تعــدادونوع ســهام ومبلــغ پرداخــت شــده آن باشــد.اين گواهينامــه درحكــم   كــههدبد ســهم اســت ول

سـهم صـادروبه صـاحب سـهم      درهرحال ظرف مدت يكسال پس از پرداخت تمـامي مبلـغ اسـمي سـهم بايدورقـه     
 .تسليم و گواهينامه موقت سهم مستردوابطال گردد

اســت  رقه ســهم ياگواهينامــه موقــت ســهم ممنــوعبــه ثبــت نرســيده صــدورو شــركتكــه  تــاوقتي - ٢٨مــاده 
 .گان مسئول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهندبودكنند.درصورت تخلف امضاء

 .هاي سهامي عام مبلغ اسمي هرسهم نبايدازده هزارريال بيشترباشدشركتدر  - ٢٩ماده 

ياگواهينامـه موقـت    تمامي مبلـغ اسـمي هرسـهم پرداخـت نشـده صـدورورقه سـهم بـي نـام         كه  مادام - ٣٠ماده 
نقـل وانتقـال آن    كهخواهدشـد  ه اينگونـه سـهام گواهينامـه موقـت بانـام داده     كننـد بي نام ممنـوع اسـت .بـه تعهد   

 . تابع مقررات مربوط به نقل وانتقال سهام بانام است

 .بايدرعايت شود ٢٦و  ٢٥درموردصدورگواهينامه موقت سهم مواد  - ٣١ماده 

 .مچنين قطعات سهام درصورت تجزيه بايد متساوي باشدمبلغ اسمي سهام وه - ٣٢ماده 

ــاده  ــر   - ٣٣م ــغ پرداخــت نشــده ســهام ه ــنامه  شــركتمبل ــرر در اساس ــدت مق ــدظرف م ــهامي باي ــه  س مطالب
رابـه منظورتقليـل    بايدبـه مجمـع عمـومي فـوق العـاده صـاحبان سـهام        شـركت شود.درغيراينصورت هيات مـديره  



١٣ 

 

هرذينفــع حــق خواهــد  وتشــكيل دهدوگرنــهكندســرمايه دعــوت تــاميزان مبلــغ پرداخــت شــده  شــركتســرمايه 
 .كندبه دادگاه رجوع  تاميزان مبلغ پرداخت شده شركتبراي تقليل سرمايه ثبت شده كه  داشت

بعمـل   صـاحبان سـهام وبـدون تبعـيض     كليـه مطالبـه مبلـغ پرداخـت نشـده سـهام ياهرمقـدارازآن بايداز       -تبصره 
 .آيد

كـه   باشدودرصـورتي  همي رانمـوده مسـئول پرداخـت تمـام مبلـغ اسـمي آن مـي       تعهدابتياع سكه  كسي - ٣٤ماده 
سـهم دارنـده سـهم مسـئول پرداخـت       قبل ازتاديه تمام مبلغ اسمي سهم آن رابـه ديگـري انتقـال دهدبعـدازانتقال    

 .بقيه مبلغ اسمي آن خواهدبود

بايـدمراتب  كند امطالبـه بخواهـدتمام ياقسـمتي ازمبلـغ پرداخـت نشـده سـهام ر       شـركت كـه   درهرموقع - ٣٥ماده 
ــه  ــق نشــرآگهي درروزنام ــه  االنتشــاريكثيرراازطري ــه  ك ــوط ب منتشــرمي شــودبه  درآن شــركتآگهــي هــاي مرب

ــراي پرداخــت مبلــغ   موردمطالبــه مقــرردارد.پس  صــاحبان فعلــي ســهام اطــالع دهــدومهلت معقــول ومتناســبي ب
ديرآردازقرارنــرخ رســمي بهــره خســارت  تاديــه نشــده باشدنســبت بــه آنكــه  ازانقضــاي چنــين مهلتــي هرمبلــغ

بـه صـاحب سـهم     شـركت خواهدشـدوپس ازاخطـارازطرف    بعالوه چهاردرصددرسال به مبلـغ تاديـه نشـده عـالوه    
ــه   ــغ موردمطالب ــاه اگرمبل ــتن يكم ــود    وگذش ــت نش ــاخيرآن تماماپرداخ ــارت ت ــركتوخس ــهام   ش ــه س اينگون

گرنــه ازطريــق مزايــده بــه فــروش بهادارپذيرفتــه شــده باشــدازطريق بــورس و دربــورس اوراقكــه  رادرصــورتي
ــده ودرصــورتي  كليــهســهم بدوا خواهدرسانيدازحاصــل فــروش ــه برداشــت گردي ــه هــاي مترتب خــالص كــه  هزين

صــاحب ســهم (بابــت اصــل وهزينــه هاوخســارت ديرآرد)بيشترباشــدمازادبه وي پرداخــت  حاصــل فــروش ازبــدهي
 .مي شود

درروزنامـه   سـهام مـورد مزايـده فقـط يـك نوبـت      آگهي فروش سـهم باقيدمشخصـات    ٣٥درمورد ماده  - ٣٦ماده 
ازآگهـي وسـيله پسـت     درآن نشـرمي گرددمنتشـرويك نسـخه    شـركت آگهـي هـاي مربـوط بـه     كه  االنتشاريكثير

 كليـه فـروش معـين شـده اسـت      بـراي كـه   سفارشي براي صاحب سـهم ارسـال مـي شـودهرگاه قبـل ازتـاريخي      
ـ   ازفـروش سـهام    شـركت پرداخـت شـود    شـركت  ه هابـه بدهي هاي مربوط به سهام اعم ازاصل ، خسـارات ، هزين

حــذف واوراق ســهام  شــركتســهم ســابق ازدفــاتر  خــودداري خواهدآرد.درصــورت فــروش ســهام نــام صــاحب
 .شودومراتب براي اطالع عموم آگهي مي گردد ياگواهينامه موقت سهام قبلي ابطال مي

 شــركت عمــومي صــاحبان ســهام حــق حضــوروراي درمجــامع ٣٥در مــاده مــذكوردارنــدگان ســهام  - ٣٧مــاده 
ــهام       ــهام ازآل تعدادس ــه س ــامع تعداداينگون ــكيل مج ــاب تش ــاب حدنص ــت ودراحتس ــركت رانخواهندداش  ش

وهمچنـين حـق    شـركت  آسرخواهدشد.بعالوه حق دريافـت سـودقابل تقسـيم وحـق رجحـان درخريدسـهام جديـد       
 .دريافت اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهدماند
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وخسـارات   هرگـاه دارنـدگان سـهام قبـل ازفـروش سـهام بـدهي خودرابابـت اصـل          ٣٧درمـورد مـاده    - ٣٨ه ماد
راخواهندداشـت ومـي تواننـدحقوق     مجـدداحق حضـور وراي درمجـامع عمـومي    كنندپرداخـت   شـركت وهزينه هابـه  

 .كنندباشدمطالبه  مشمول مرورزمان نشده كهمالي وابسته به سهام خودرا

شــودمگرخالف آن  ام بصــورت ســنددروجه حامــل تنظــيم وملــك دارنــده آن شــناخته مــيســهم بــي نــ - ٣٩مــاده 
 .ثابت گردد.نقل وانتقال اينگونه سهام به قبض و اقباض بعمل مي آيد

مقـررات سـهام    گواهي نامه موقت سهام بي نام درحكـم سـهام بـي نـام اسـت وازلحـاظ ماليـات بردرآمدمشـمول        
 .بي نام مي باشد

يانماينـد   بـه ثبـت برسـد وانتقـال دهنـده ياوآيـل       شـركت ام بانـام بايـددردفترثبت سـهام    انتقـال سـه   - ٤٠ماده 
 .كندقانوني اوبايدانتقال رادردفترمزبور امضاء

نيزدردفترثبـت سـهام    انتقـال گيرنـده   كامـل تمامي مبلغ اسـمي سـهم پرداخـت نشـده اسـت نشـاني       كه  درموردي
ـ     شركت وازنظراجـراي تعهـدات ناشـي ازنقـل و      ده قـانوني اورسـيده  قيدوبه امضاي انتقال گيرنـده يـا وآيـل يانماين

ــدبهمان   ــاه نيزباي ــه تغييراقامتگ ــهم معتبرخواهدبود.هرگون ــال س ــود.هرانتقالي  انتق ــيده وامضاءش ــب رس ــه  ترتي ك
 . ثالث فاقداعتباراست واشخاص شركتبدون رعايت شرايط فوق بعمل آيدازنظر 

 شــركت هام نمــي تواندمشــروط بــه موافقــت مــديرانهاي ســهامي عــام نقــل وانتقــال ســشــركتدر  - ٤١مــاده 
 .يامجامع عمومي صاحبان سهام بشود

نشـده اسـت    منحـل  شـركت كـه   سـهامي مـي توانـدبموجب اساسـنامه وهمچنـين تـاموقعي       شركتهر  - ٤٢ماده 
امتيـازات اينگونـه سـهام     .طبق تصـويب مجمـع عمـومي فـوق العـاده صـاحبان سـهام سـهام ممتازترتيـب دهـد          

ــتفا ــوه اس ــازات ونح ــه تغييردرامتي ــين گردد.هرگون ــوح تعي ــه   ده ازآن بايدبطوروض ــهام ممتازبايدب ــه س ــته ب وابس
نصـف بعـالوه يـك ايـن گونـه سـهام انجـام         باجلـب موافقـت دارنـدگان    شركتتصويب مجمع عمومي فوق العاده 

 .گيرد

 ٣بخش 

 تبديل سهام

ــاده  ــاه  - ٤٣م ــركتهرگ ــه تصــميم  ش ــنامه يابناب ــررات اساس ــدبموجب مق ــوق  بخواه ــومي ف ــع عم ــاده  مجم الع
تبــديل  رابــه ســهام بانــام وياآنكــه ســهام بانــام رابــه ســهام بــي نــام شــركتســهامداران خودســهام بــي نــام 

 .كندنمايدبايدبرطبق مواد زيرعمل 
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آگهـي هـاي   كـه   االنتشـاري كثيردرموردتبديل سـهام بـي نـام بـه سـهام بانـام بايـدمراتب در روزنامـه          - ٤٤ماده 
ازشــش مــاه كمتركــه  ن نشــرمي گرددســه نوبــت هريــك بفاصــله پــنج روزمنتشــرومهلتيدرآ شــركتمربوطــه بــه 

ــه      ــهام خودب ــودتاتبديل س ــهام داده ش ــاحبان س ــدبه ص ــي نباش ــين آگه ــاريخ اول ــز ازت ــركت مرك ــه  ش مراجع
باطـل شـده تلقـي     شـركت نـام   سـهام بـي   كليـه پـس ازانقضـاي مهلـت مزبور    كه.درآگهي تصريح سهام خودكنند

 .مي گردد

 شـركت  مركـز بـراي تبـديل بـه سـهام بانـام بـه        ٤٤در مـاده  مـذكور ظـرف مهلـت   كـه   سهام بي نامي - ٤٥ماده 
سـهام  كـه   درصـورتي  شـركت تسليم نشده باشدباطل شـده محسـوب وبرابرتعـدادآن سـهام بانـام صادروتوسـط       

حــراج فروختــه   دربــورس اوراق بهــادار پذيرفتــه شــده باشــدازطريق بــورس وگرنــه ازطريــق        شــركت
ــاه  خواهدشــد.آگهي  ــه  فقط يــكمــذكورحــراج حــداآثرتايكماه پــس ازانقضــاي مهلــت شــش م نوبــت در روزنام

خواهدشد.فاصـله بـين آگهـي وتـاريخ      درآن نشـرمي گرددمنتشـر   شـركت آگهي هاي مربـوط بـه   كه  االنتشاريكثير
درتـاريخ تعيـين شـده تمـام ياقسـمتي ازسـهام بـه        كـه   حراج حداقل ده روزوحداآثريك ماه خواهـد بود.درصـورتي  

 .دراين ماده تجديدخواهدشد روش نرسدحراج تادونوبت طبق شرايط مندرجف

ازقبيـل هزينـه    فروختـه مـي شـودبدوا هزينـه هـاي مترتبـه       ٤٥برطبـق مـاده   كه  ازحاصل فروش سهامي - ٤٦ماده 
بهـره دارسـپرده مـي     درحسـاب بـانكي   شـركت گزاربورس آسـرو مـازادآن توسـط    كـار آگهي حراج يـاحق الزحمـه   

مستردشـودمبلغ سـپرده وبهـره     شـركت ظرف ده سال ازتاريخ فـروش سـهام باطـل شـده بـه      كه  شود ، درصورتي
شـود.پس از انقضـاي ده سـال بـاقي مانـده       ازطرف بانك بـه مالـك سـهم پرداخـت مـي      شركتمربوطه به دستور 

 .وبااطالع دادستان شهرستان بخزانه دولت منتقل گردد وجوه درحكم مال بالصاحب بوده وبايدازطرف بانك

 هرگـاه پـس ازتجديـدحراج مقـداري ازسـهام بـه فـروش نرسدصـاحبان سـهام          ٤٦و  ٤٥درمـورد مـواد    -تبصره 
حاصـل   اختيارخواهندداشـت ازخـالص   شـركت بـه ترتيـب مراجعـه بـه     كنندمراجعـه مـي    شـركت بـه  كـه   بي نـام 

ـ كنند دردسـت دارندوجـه نقـددريافت   كـه   فروخته شده به نسـبت سـهام بـي نـام    كه  فروش سهامي ه برابـر  وياآنك
نقدوسـهم فروختـه نشـده     وجـه كـه   تعدادسهام بـي نـام خودسـهام بانـام تحصـيل نماينـدواين ترتيـب تـاوقتي        

 .قرارداردرعايت خواهدشد شركتهردودراختيار 

كـه   االنتشـاري كثيربراي تبديل سـهام بانـام بـه سـهام بـي نـام مراتـب فقـط يـك نوبـت درروزنامـه             - ٤٧ماده 
صـاحبان سـهام    ازدوماه باشـدبه كمترنبايـد كـه   نشـرمي گـردد منتشـرومهلتي    درآن شـركت آگهي هاي مربـوط بـه   

ــه   ــهام خودب ــديل س ــودتابراي تب ــي ش ــزداده م ــه  شــركت مرك ــدمراجع ــت  .پس ازانقضــايكنن ــذكورمهل برابر م
كـه   خواهدشـدتاهرموقع  نگاهـداري  شـركت  مركزتبـديل نشـده اسـت سـهام بـي نـام صـادرودر       كـه   تعدادسهام

سـهام بانـام آنـان اخـذوابطال     كنند مراجعـه  شـركت سـهام بانـام بـه    كنندمراجعـه   تشـرك دارندگان سهام بانـام  
 .وسهام بي نام به آنهاداده شود
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وياحسـب   سهام بي نام به سهام بانـام وياتبـديل سـهام بـا نـام بـه سـهام بـي نـام          كليهپس ازتبديل  - ٤٨ماده 
هاراازتبـديل   شـركت  رجع ثبـت بايـدم  شـركت  ٤٧و  ٤٤در مـواد  مـذكور موردپس ازگذشتن هريـك ازمهلـت هـاي    

 .عموم آگهي شود سهام خودآتبامطلع ساودتامراتب طبق مقررات به ثبت رسيده وبراي اطالع

سـهام حـق    برطبـق مـواد فـوق سـهام خودراتعـويض ننمـوده باشندنسـبت بـه آن        كه  دارندگان سهامي - ٤٩ماده 
 . حضوروراي درمجامع عمومي صاحبان سهام رانخواهند داشت

 ٤٩و  ٤٧ درموردتعويض گواهي نامه موقـت سـهام بـااوراق سـهام بانـام يـابي نـام برطبـق مفـاد مـواد           - ٥٠ماده 
 .عمل خواهدشد

 ٤بخش 

 اوراق قرضه

 .سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج دراين قانون اوراق قرضه منتشرآند شركت - ٥١ماده 

آن  تمــاميكــه  م اســت بــابهره معــينمعــرف مبلغــي واكــه  ورقــه قرضــه ورقــه قابــل معاملــه ايســت - ٥٢مــاده 
حقـوق ديگـري    يااجزاءآن درموعديامواعدمعيني بايدمسـتردگردد بـراي ورقـه قرضـه ممكـن اسـت عـالوه بربهـره        

 .نيزشناخته شود

ــاده  ــور  - ٥٣م ــدگان اوراق قرضــه دراداره ام ــط بســتانكار  شــركتدارن ــالتي نداشــته وفق ــه دخ  شــركت هيچگون
 .محسوب مي شوند

 .نويسي وخريداوراق قرضه عمل تجاري نمي باشدپذيره  - ٥٤ماده 

شـده ودوسـال    تاديـه  شـركت سـرمايه ثبـت شـده     كليـه كـه   انتشاراوراق قرضه ممكن نيست مگروقتي - ٥٥ماده 
 .باشد گذشته ودوترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي رسيده شركتتمام ازتاريخ ثبت 

فـوق العـاده    پـيش بينـي نشـده باشـد مجمـع عمـومي       شـركت هرگاه انتشاراوراق قرضـه در اساسـنامه    - ٥٦ماده 
. كنــدآن راتعيــين  صـاحبان ســهام مــي تواندبنابـه پيشــنهادهيئت مــديره انتشـاراوراق قرضــه راتصــويب وشـرايط    

ــه هيئــت مــديره   ــا مجمــع عمــومي مــي تواندب ازدوســال كــه  مــدتي طــي كــهاجــازه دهد شــركتاساســنامه وي
 .ادرت نمايدتجاوزنكنديك چندباربه انتشاراوراق قرضه مب

ــره  ــه    -تبص ــات اوراق قرض ــه ونيزقطع ــمي اوراق قرض ــارمبلغ اس ــه(درهربارانتش ــورت تجزي ــاوي ) درص بايدمتس
 .باشد
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ــاده  ــه      - ٥٧م ــاطرح اطالعي ــدهمراه ب ــارآن باي ــرايط صدوروانتش ــه وش ــروش اوراق قرض ــه ف ــع ب ــميم راج  تص
ــه مرجــع ثبــت   آن  دتصــميم راثبــت وخالصــهمفامذكورهــا اعــالم شــود.مرجع  شــركتانتشــاراوراق قرضــه آتباب

 .خواهدنمود درروزنامه رسمي آگهي شركتراهمراه باطرح اطالعيه انتشاراوراق قرضه به هزينه 

 . است در ماده فوق هرگونه آگهي براي فروش اوراق قرضه ممنوعمذكورقبل ازانجام تشريفات  -تبصره 

 شــركت و توســط دارنــدگان امضــاءمجاز اطالعيــه انتشــاراوراق قرضــه بايدمشــتمل برنكــات زيربــوده - ٥٨مــاده 
 - امضاءشده باشد

 . شركتنام  - ١

 . شركتموضوع  - ٢

 . شركتشماره وتاريخ ثبت  - ٣

 . شركتاصلي مركز - ٤

 . شركتمدت  - ٥

 . آن پرداخت شده است كليهوتصريح به اينكه  شركتمبلغ سرمايه  - ٦

كـه   لـغ وتعـدادو تـاريخ صـدورآن وتضـميناتي     اسـت مب  كردهسـابقااوراق قرضـه صـادر    شـركت كـه   درصورتي - ٧
اوراق كـه   ودرصـورتي  احتماالبراي بازپرداخت آن درنظرگرفتـه شـده اسـت وهمچنـين مبـالغ بازپرداخـت شـده آن       

هنوزتبـديل بـه سـهم    كـه   قرضـه  بـوده باشـدمقداري ازآن گونـه اوراق    شـركت قرضه سابق قابل تبديل بـه سـهام   
 . نشده است

وسايرشـرايط   باشـدمبلغ ومـدت   كـرده ااوراق قرضـه موسسـه ديگـري راتضـمين     سـابق  شـركت كه  درصورتي - ٨
 .مذكورتضمين 

گيردوترتيـب   بـه قرضـه تعلـق مـي    كـه   مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنين مبلـغ اسـمي هرورقـه ونـرخ بهـره اي      - ٩
 يامواعــد وهمچنـين موعــد  احتمــاالبراي اوراق قرضــه درنظرگرفتـه شــده اســت كـه   ســايرحقوقيذكرمحاسـبه آن و 

قابـل خريدباشدشـرايط و ترتيـب     اوراق قرضـه كـه   بازپرداخت اصـل وپرداخـت بهـره وغيـره ودرصـورتي      شرايطو
 .ترتيب بازخريد اوراق قرضه قابل بازخريدباشدشرايط وكه  بهره وغيره ودرصورتي

 . احتماالبراي اوراق قرضه درنظرگرفته شده استكه  تضميناتي - ١٠
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ـ   - ١١ وسايرشـرايط   باشـدمهلت  شـركت ياقابـل تبـديل بـه سـهام      شـركت هام اگراوراق قرضه قابل تعـويض باس
 . تعويض ياتبديل

عمـومي   تصـويب مجمـع  كـه   وخالصـه ترازنامـه آخـرين سـال مـالي آن      شـركت خالصه گزارش وضع مـالي   - ١٢
 . صاحبان سهام رسيده است

انتشــاراوراق  بايدتصــميم مجمــع عمــومي واطالعيــه شــركت ٥٧در مــاده مــذكورپــس ازانتشــارآگهي  - ٥٩مــاده 
كـه   وتـاريخ روزنامـه رسـمي    قرضه راباقيدشماره وتاريخ آگهـي منتشرشـده در روزنامـه رسـمي وهمچنـين شـماره      

درآن نشـرمي گـردد    شـركت مربـوط بـه    آگهـي هـاي  كـه   االنتشـاري كثيرآگهي درآن منتشرشده اسـت درروزنامـه   
 .كندآگهي 

مقررشــده  بــراي امضــاي اوراق ســهامكــه  يبــيورقــه قرضــه بايدشــامل نكــات زيربــوده وبهمــان ترت - ٦٠مــاده 
 - است امضاءبشود

 . شركتنام  - ١

 . شركتشماره وتاريخ ثبت  - ٢

 . شركتاصلي مركز - ٣

 . شركتمبلغ سرمايه  - ٤

 . شركتمدت  - ٥

 . ورقه قرضه مبلغ اسمي وشماره ترتيب وتاريخ صدور - ٦

 ).قه قرضه (اگرقابل بازخريدباشدتاريخ وشرايط بازپرداخت قرضه ونيزشرايط بازخريدور - ٧

 . احتماالبراي قرضه درنظرگرفته شده استكه  تضميناتي - ٨

 بـا  شـود  بايـدبراي تعـويض رعايـت   كـه   درصورت قابليـت تعـويض اوراق قرضـه باسـهام شـرايط وترتيبـاتي       - ٩
 .ه اندكردتعهدتعويض اوراق قرضه راكه  نام اشخاص ياموسساتيذكر

 . مهلت وشرايط اين تبديل شركتل ورقه قرضه به سهام درصورت قابليت تبدي - ١٠

فــوق  باشــددر اينصــورت مجمــع عمــومي شــركتاوراق قرضــه ممكــن اســت قابــل تعــويض باســهام  - ٦١مــاده 
قرضــه  مقــارن اجــاره انتشــاراوراق شــركتهيئــت مــديره وگــزارش خــاص بازرســان  بنابــه پيشــنهاد العـاده بايــد 

 .كندلغ قرضه تصويب رااقالبرابربامب شركتافزايش سرمايه 
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ــاده  ــرمايه  - ٦٢م ــزايش س ــذكوراف ــاده م ــدبانك    ٦١در م ــك ياچن ــيله ي ــد بوس ــه باي ــدوراوراق قرض ــل ازص  قب
وشـرايط آن   درموضـوع اينگونـه پـذيره نويسـي    كـه   اديكـرد وياموسسه مالي معتبرپذيره نويسـي شـده باشـدو قر   

مربـوط بـه آن بـين     قرضـه وسايرشـرايط  پذيره نـويس مبنـي بـردادن اينگونـه سـهام بـه دارنـدگان اوراق         وتعهد
ــركت ــومي    ش ــع عم ــويب مجم ــه تص ــده اســت نيزبايدب ــان منعقدش ــذيره نويس ــه پ ــذكور واينگون ــاده م  ٦١در م

 .برسدوگرنه معتبرنخواهدبود

هاراپذيره شــركت مــي توانــدافزايش ســرمايه كــهشــوراي پــول واعتبارشــرايط بانكهاوموسســات مــالي را -تبصــره 
 .دتعيين خواهدنموكنندنويسي 

قرضـه   درخريدسـهام قابـل تعـويض بـااوراق     شـركت حـق رجحـان سـهامداران     ٦٢و  ٦١درمورد مـواد   - ٦٣ماده 
 .منتفي خواهدبود بخود خود

تعــويض ورقــه قرضــه  .شــرايط وترتيــب تعــويض ورقــه قرضــه باســهم بايددرورقــه قرضــه قيدشــود - ٦٤مــاده 
ـ  . باسهم تابع ميل ورضايت دارنـده ورقـه قرضـه اسـت     ه قرضـه درهرموقـع قبـل ازسررسـيدورقه مـي      دارنـده ورق

 .تعويض آند شركتقيدشده است آن راباسهم  درورقهكه  تواندتحت شرايط وبه ترتيبي

نمـي   شـركت  تاانقضـاي موعـديا مواعـداوراق قرضـه     ٦١در مـاده  مـذكور ازتاريخ تصميم مجمع عمـومي   - ٦٥ماده 
خودرامســـتهلك  ياســـرمايهكندتشرتوانـــداوراق قرضـــه جديـــدقابل تعـــويض ياقابـــل تبـــديل بـــه ســـهام من

تقسـيم منـافع تغييراتـي     يادرنحوهكنـد دهديااقـدام بـه تقسـيم اندوختـه     كـاهش   سازدياآنراازطريق بازخريدسـهام 
مبلـغ اسـمي سـهام وياتقليـل عـده       منتهـي بـه تقليـل   كـه   هكـرد درنتيجـه زيانهـاي و   شركتسرمايه  كاهشبدهد.

ــدگان اوراق قرضــ    ــزآه دارن ــهامي ني ــامل س ــهام بشودش ــهس ــدمي    ه درنتيج ــت ميدارن ــديل اوراق خوددرياف تب
ــرددوچنين تلقــي مــي شــود  ــدگان اوراق قرضــه كهگ ــه دارن ــور ســهامدار   اينگون ــع انتشــاراوراق مزب ازهمــان موق

 .بوده اند شركت

ــاده  ــع   - ٦٦م ــميم مجم ــاريخ تص ــذكورازت ــاده م ــهام   ٦١در م ــه صدورس ــد اوراق قرض ــاي موعديامواع  تاانقض
سـهامداران   ختـه بـه سـرمايه وبطـورآلي دادن سـهام وياتخصـيص ياپرداخـت وجـه بـه         جديددرنتيجه انتقـال اندو 

كـه   دارنـدگان اوراق قرضـه   تحت عناويني ازقبيـل جـايزه يامنـافع انتشارسـهام ممنـوع خواهدبودمگرآنكـه حقـوق       
ــااوراق خودراباســهام  ــي  شــركتمتعاقب ــويض م ــه نســبت ســهاميكنندتع ــه  ب ــي  ك ــك م درنتيجــه معاوضــه مال

ــود ــوندحفظ ش ــوق ش ــركت.به منظورف ــدابير الزم ش ــهكندرااتخاذ بايدت ــدگان اوراق قرض ــه  تادارن ــااوراق ك متعاقب
 اســتيفا را مــذكورنســبت وتحــت همــان شــرايط حقــوق مــالي  بتوانندبــهكنندتعــويض مــي  شــركتخودراباســهام 

  .نمايند

امواعـداوراق  موعدي جهـت تعـويض بـااوراق قرضـه صـادرمي شـودبانام بـوده وتاانقضـاي        كـه   سـهامي  - ٦٧ماده 
ــااوراق  قرضــه وثيقــه تعهدپــذيره نويســان دربرابــر دارنــدگان اوراق قرضــه دائربــه تعــويض ســهام  مي مــذكورب
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قرضــه فقــط قابــل انتقــال بــه  نگاهــداري خواهدشــداينگونه ســهام تاانقضــاءموعديامواعداوراق شــركتباشــدونزد 
كـه   ثبـت نخواهدشـودمگروقتي   شـركت  ردارندگان اوراق قرضـه مزبوربـوده ونقـل وانتقـال اينگونـه سـهام دردفـات       

 .تعويض ورقه مواعد قرضه باسهم احرازگردد

اسـت   ايـن تعـويض بعمـل نيامـده    كـه   جهت تعـويض بـااوراق قرضـه صـادرمي شـودمادام     كه  سهامي - ٦٨ماده 
 .تاانقضاءموعديامواعداوراق قرضه قابل تامين و توقيف نخواهدبود

عمـومي فـوق    باشـددراين صـورت مجمـع    شـركت ل بـه سـهام   اوراق قرضه ممكـن اسـت قابـل تبـدي     - ٦٩ماده 
ــاده اي ــه  اجــازه انتشــاراوراق قرضــه رامــي دهدشــرايط ومهلتــي كــه  الع ــدگانك ــه اوراق  طــي آن دارن ايــن گون

ســرمايه رابــه هيئــت مــديره  تعيين واجــازه افــزايشكننــدتبــديل  شــركتخواهندتوانســت اوراق خودرابــه ســهام 
 .خواهدداد

مــاده  ه درهمــانمــذكوربراســاس تصــميم مجمــع عمــومي  شــركتهيئــت مــديره  ٦٩ درمــورد مــاده - ٧٠مــاده 
عرضـه   شـركت  جهـت تبـديل بـه سـهام    كـه   درپايان مهلت مقررمعادل مبلـغ بازپرداخـت نشـده اوراق قرضـه اي    

ــرمايه   ــت س ــده اس ــركتش ــت     ش ــع ثب ــزايش درمرج ــن اف ــت اي ــس ازثب ــزايش داده وپ ــهام شركت رااف هاس
ـ جديدصادروبه دارنـدگان اوراق   سـهم   ه انـد كـرد تسـليم   شـركت بـه  كـه   معادل بازپرداخـت نشـده اوراقـي   ذكورم

 .داد خواهد

وگـزارش   درمورداوراق قرضـه قابـل تبـديل بـه سـهم مجمـع عمـومي بايدبنابـه پيشـنهادهيئت مـديره           - ٧١ماده 
تبـديل بـه سـهم     درمـورداوراق قرضـه قابـل    ٦٤و  ٦٣اتخاذتصـميم نمايـدو همچنـين مـواد      شركتخاص بازرسان 

 .زبايدرعايت شودني

 ٥بخش 

 مجامع عمومي

ــه  ســهامي ازاجتمــاع صــاحبان ســهام تشــكيل ميشــود. مقــررات  شــركتمجمــع عمــومي  - ٧٢مــاده  ــوط ب مرب
معــين  حضــورعده الزم بــراي تشــكيل مجمــع عمــومي وآراءالزم جهــت اتخــاذ تصــميمات در اساســنامه        

 .باشدبموجب قانون تكليف خاص براي آن مقررشده كه  يكردخواهدشدمگردرمو

 - مجامع عمومي به ترتيب عبارتنداز - ٧٣ماده 

 . مجمع عمومي موسس - ١

 . مجمع عمومي عادي - ٢



٢١ 

 

 . مجمع عمومي فوق العاده - ٣

 - وظايف مجمع عمومي موسس به قرارزيراست - ٧٤ماده 

وتاديـه   شـركت سـهام   كليـه پـذيره نويسـي    رسيدگي بـه گـزارش موسسـين وتصـويب آن وهمچنـين احـراز       - ١
 . الغ الزممب

 . ودرصورت لزوم اصالح آن شركتتصويب طرح اساسنامه  - ٢

 . شركتانتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان  - ٣

اولـين مجمـع    هرگونـه دعـوت واطالعيـه بعـدي بـراي سـهامداران تاتشـكيل       كه  االنتشاريكثيرتعيين روزنامه  - ٤
 .عمومي عادي درآن منتشرخواهدشد

درآگهـي  كـه   ين بايدحـداقل پـنج روزقبـل ازتشـكيل مجمـع عمـومي موسـس درمحلـي        گـزارش موسسـ   -تبصره 
 .نويسان سهام آماده باشد -دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره 

ــاده  ــذيره نويســان  - ٧٥م ــومي موســس حضــورعده اي ازپ ــع عم ــه  در مجم ــداقل نصــف ســرمايهك  شــركت ح
ــردراولين دعــوت  ــدنموده باشندضــروري اســت .اگ ــت راتعه ــدفقط  حاصــل نشــدمجامعمذكور اكثري ــومي جدي عم

ازانعقـادآن مجمـع آگهـي     تادونوبـت توسـط موسسـين دعـوت مـي شوندمشـروط براينكـه الاقـل بيسـت روزقبـل          
اعالميـه پـذيره نويسـي معـين شـده       دركـه   االنتشـاري كثيردعوت آن باقيددستورجلسه قبل ونتيجـه آن درروزنامـه   

درآن  شـركت صـاحبان الاقـل يـك سـوم سـرمايه       كـه ي قـانوني اسـت   است منتشرگردد. مجمع عمومي جديـدوقت 
ــوق   ــع ف ــند.درهريك ازدو مجم ــهحاضرباش ــميمات كلي ــه  تص ــتبايدب ــود.در   اكثري ــرين اتخاذش ــث آراءحاض دوثل

را اعــالم مــي  شــركتحاضرنشدموسســين عــدم تشــكيل  الزم اكثريــتدر مجمــع عمــومي ســوم  كــهصــورتي 
 .دارند

يـك راي   موسسـين وپـذيره نويسـان حـق حضـور دارندوهرسـهم داراي       يـه كلدر مجمع عمومي موسـس   -تبصره 
 .خواهدبود

دعــوت  هرگــاه يــك ياچندنفرازموسســين آورده غيرنقدداشــته باشــند موسســين بايــدقبل ازاقــدام بــه  - ٧٦مــاده 
هـــاي  شـــناس رســـمي وزارت دادگســـتري رادرموردارزيـــابي آوردهكارمجمـــع عمـــومي موســـس نظرآتبـــي 

ــزء   ــدجلب وآن راج ــس بگ    غيرنق ــومي موس ــع عم ــار مجم ــدامات خوددراختي ــزارش اق ــورتيذكرگ ــه ند.درص  ك
موســس  ه باشــندبايدتوجيه آن بــه ضــميمه گــزارش مزبوربــه مجمــع كــردموسســين بــراي خودمزايــائي مطالبــه 

 .تقديم شود
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مجمـع   گـزارش مربـوط بـه ارزيـابي آورده هـاي غيرنقـدوعلل وموجبـات مزايـاي مطالبـه شـده بايـددر            - ٧٧ماده 
ــومي  ــرددعم ــدگان آورده غيرنقدوآســاني  .موســس مطــرح گ ــهدارن ــه   ك ــراي خودمطالب ــاي خاصــي ب ــردهمزاي  ك

انـديامزاياي آنهـا موضـوع راي اسـت حـق راي ندارنـدوآن        كردهتعهـد  كـه آورده غيرنقـدي   تقـويم  كهانددرموقعي 
 اهـد نخو منظـور  شـركت ه و راي اسـت ازحيـث حدنصـاب جزءسـرمايه     مـذاكر موضـوع   كهازسرمايه غيرنقد قسمت

  .شد

ــاده  ــه     - ٧٨م ــدرابيش ازآنچ ــاي غيرنق ــدآورده ه ــي توان ــومي نم ــع عم ــهمجم ــرف  ك ــناسكاراز ط ــمي  ش رس
 .كنددادگستري ارزيابي شده است قبول 

بـه فاصـله    مطالبـه شـده اسـت تصـويب نگـردددومين جلسـه مجمـع        كـه هرگاه آورده غيرنقديامزايائي  - ٧٩ماده 
آورده غيرنقــدآنهاقبول  كــهاهدشدودرفاصــله دوجلســه اشخاصــي تشــكيل خوكردازيكمــاه تجاوزنخواهد كــهمــدتي 

ــه تعهدنقدتبـــديل  ــورت تمايـــل مـــي توانندتعهدغيرنقدخودرابـ ــده اســـت در صـ ــه  نشـ ــالغ الزم را تاديـ ومبـ
بــاقي  شــركتازآن مزايــادر  مزايــاي موردمطالبــه آنهاتصــويب نشــده مــي تواننــد باانصــراف كــهنمايندواشخاصــي 

تســليم نشوندتعهدآنهانســبت بــه  گان مزايــابنظرمجمعكننــدده غيرنقدومطالبــه صــاحبان آور كــه.درصــورتي كنندبم
 راتعهـد  شـركت بجاي آنهـا سـهام   كننـد تو سهام خودباطـل شـده محسـوب مـي گرددوسـايرپذيره نويسـان مـي       

 .كنندزم راتاديه ال مبالغ 

ه هـاي  آورد برطبـق مـاده قبـل بمنظـور رسـيدگي بـه وضـع        كـه درجلسـه دوم مجمـع عمـومي موسـس      - ٨٠ماده 
 كــه شــركتهرمقدارازســهام  غيرنقــدومزاياي مطالبــه شــده تشــكيل مــي گرددبايــدبيش ازنصــف پــذيره نويســان

 .جلسه قبل ودستورجلسه دوم قيدگردد تعهدشده است حاضرباشند.در آگهي دعوت اين جلسه بايدنتيجه

گان كننــد ويامطالبــهدراثرخــروج دارنــدگان آورده غيرنقد كــهدرجلســه دوم معلــوم گردد كــهدرصــورتي  - ٨١مــاده 
تعهدنشــده اســت  شــركتمزاياوعــدم تعهدوتاديــه ســهام آنهاازطرفــد ســايرپذيره نويســان قســمتي ازســرمايه 

تشـكيل آن مجمـع مراتـب رابـه      قابـل تشـكيل نباشدموسسـين بايـدظرف ده روزازتـاريخ      شـركت وبه اين ترتيـب  
 .كنداين قانون راصادر ١٩ ماده درمذكورهااطالع دهندتادرمرجع مزبورگواهينامه  شركتمرجع ثبت 

ــاده  ــركتدر  - ٨٢م ــب      ش ــيكن جل ــت ل ــي نيس ــس الزام ــومي موس ــع عم ــكيل مجم ــاص تش ــهامي خ  هاي س
بــيش  ايــن قــانون ضــروري اســت ونمــي تــوان آورده هــاي غيرنقدرابــه مبلغــي ٧٦در مــاده مــذكورشــناس كارنظر

 .شناس قبول نمودكارازارزيابي 

ــاده  ــواد اساســنامه ي  - ٨٣م ــردر م ــه تغيي ــاانحالل  شــركتادرســرمايه هرگون ــل شــركتي  در ازموعدمنحصــرا قب
 .مجمع عمومي فوق العاده مي باشد صالحيت
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 باشـند.  حاضـر  بايـد  دارنـد  حـق راي  كـه در مجمع عمومي فوق العاده دارنـدگان بـيش ازنصـف سـهامي      - ٨٤ماده 
يش ازيــك وباحضــوردارندگان بــ حاصــل نشــدمجمع بــراي بــاردوم دعــوتمذكوردراولــين دعــوت حدنصــاب  اگــر

نتيجــه  خواهدنمودبشــرط آنكــه دردعــوت دوم  حــق راي دارنــد رســميت يافتــه واتخاذتصــميم كــهســهامي  ســوم
 .دعوت اول قيدشده باشد

ــاده  ــه    - ٨٥م ــواره ب ــاده هم ــوق الع ــومي ف ــع عم ــميمات مجم ــتتص ــه اكثري ــوم آراءحاضردرجلس ــمي  دوس رس
 .معتبرخواهدبود

مجمـع عمـومي    درصـالحيت  كـه بجزآنچـه   شـركت امـور   كليـه  مجمع عمومي عادي مي تواندنسـبت بـه   - ٨٦ماده 
 .موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد

دارندضـروري اسـت    حـق راي  كـه در مجمع عمـومي عـادي حضـوردارندگان اقالبـيش ازنصـف سـهامي        - ٨٧ماده 
خواهدشدوباحضــورهرعده  حاصــل نشــدمجمع بــراي بــاردوم دعــوت    مذكور.اگــردراولين دعــوت حدنصــاب   

خواهدنمود.بشــرط آنكــه دردعــوت دوم نتيجــه  حــق راي دارد رســميت يافتــه واخذتصــميم كــهســهامي ازصــاحبان 
 .دعوت اول قيدشده باشد

رسـمي   نصـف بعـالوه يـك آراءحاضردرجلسـه     اكثريـت در مجمع عمـومي عـادي تصـميمات همـواره بـه       - ٨٨ماده 
ــان   ــديران و بازرس ــدبود.مگردرموردانتخاب م ــهمعتبرخواه ــت ك ــبي  اكثري ــافينس ــدبود  ك ــاب  .خواه درموردانتخ

شـودوحق راي هـرراي دهنـده     بايـدانتخاب شوندضـرب مـي    كـه مديران تعدادآراءهرراي دهنـده درعـدد مـديراني    
مايـل   كـه نفربدهـدياآنرابين چنـدنفري    خواهـدبودراي دهنـده مـي تواندآراءخودرابـه يـك      مـذكور برابرحاصل ضرب 

 .ترتيب رامقرر دارد نمي تواندخالف اين شركت، اساسنامه  كندباشدتقسيم 

اســت بــراي  در اساســنامه پــيش بينــي شــده كــهمجمــع عمــومي عــادي بايدســالي يكبــاردرموقعي  - ٨٩مــاده 
ــات    ــي ومطالب ــل وصــورت دارائ ــالي قب ــان ســال م ــه وحســاب ســود و زي ــه ترازنام ــون  رســيدگي ب  شــركتودي

بازرســـان  ورســـيدگي بـــه گـــزارش مـــديران و بـــازرس يـــا شـــركتوصورتحســـاب دوره وعملكردســـاليانه 
 .وسايرامورمربوط به حسابهاي سال مالي تشكيل شود

ترازنامـه   در مجمـع عمـومي اخذتصـميم نسـبت بـه      شـركت بدون قرائـت گـزارش بـازرس يـا بازرسـان       -تبصره 
 .وحساب سود و زيان سال مالي معتبرنخواهدبود

 ودر بـود  خواهـد  ئزجـا  تقسيم سودواندوخته بين صـاحبان سـهام فقـط پـس ازتصـويب مجمـع عمـومي        - ٩٠ماده 
 . است جودمنافع تقسيم ده درصدازسودويژه ساالنه بين صاحبان سهام الزامي و  صورت

بازرسـان   چنانچه هيئت مـديره مجمـع عمـومي عـادي سـاالنه رادرموعـدمقرر دعـوت نكنـد بـازرس يـا           - ٩١ماده 
 .مكلفندراسااقدام بدعوت مجمع مزبور بنمايند شركت
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عمـومي   مـي تواننـددر مواقـع مقتضـي مجمـع      شـركت نـين بـازرس يـا بازرسـان     هيئـت مـديره وهمچ   - ٩٢ماده 
 .قيدشود فوق العاده دعوت نمايند.دراين صورت دستورجلسه مجمع بايددرآگهي دعوت بطور را عادي

 شــركت مجمــع عمــومي صــاحبان ســهام بخواهــددرحقوق نــوع مخصوصــي ازســهام  كــهدرهرموقــع  - ٩٣مــاده 
درجلسـه خاصـي    عـي نخواهدبودمگربعـد ازآنكـه دارنـدگان ايـن گونـه سـهام       تغييربدهدتصميم مجمع عمـومي قط 

معتبرباشـدبايددارندگان الاقـل نصـف اينگونـه     مذكور وبراي آنكـه تصـميم جلسـه خـاص    كننـد آن تصميم راتصويب 
 حدنصــاب حاصــل نشــوددردعوت دوم حضــوردارندگان اقــال ســهام درجلســه حاضرباشــندواگردراين دعــوت ايــن

 .دوسوم آراءمعتبرخواهدبود اكثريتتصميمات همواره به  .خواهدبود كافي م سوم اينگونه سها يك

تواندبرتعهــدات  ي نمــياكثريتــراتغييربدهــدوبا هــيچ  شــركتهــيچ مجمــع عمــومي نمــي توانــدتابعيت  - ٩٤مــاده 
 .صاحبان سهام بيفزايد

سـهام   حباندعـوت صـا   كـه رامالـك باشـندحق دارند   شـركت اقاليـك پـنجم سـهام     كـه سـهامداراني   - ٩٥ماده 
ــت     ــديره بايدحداآثرتابيس ــوندوهيئت م ــديره خواستارش ــت م ــومي ازهيئ ــع عم ــكيل مجم ــراي تش ــع  راب روزمجم

مــي تواننــددعوت  گانكننــددرغيراينصــورت درخواســت كندمورددرخواســت رابارعايــت تشــريفات مقــرره دعــوت 
ــا بازرســان  ــازرس ي ــا بازرســان مكلــف  شــركتمجمــع رااز ب ــازرس ي بارعايــت  كــهودخواهندب خواستارشــوندو ب

 صـاحبان سـهام حـق خواهنـد     تشريفات مقرره مجمـع موردتقاضـا راحـداآثرتاده روزدعـوت نمايندوگرنـه آن گونـه      
راجـع بـه دعـوت مجمـع رارعايـت نمـوده        تشـريفات  كليـه بشـرط آنكـه    كنندبدعوت مجمع اقدام  داشت مستقيما

 .تصريح نمايندمديره و بازرسان  ودرآگهي دعوت بعدم اجابت درخواست خودتوسط هيئت

وهيئــت  شــده اســتذكردر تقاضــانامه  كــهدســتورمجمع منحصراموضــوعي خواهدبود ٩٥درمــورد مــاده  - ٩٦مــاده 
 .رئيسه مجمع ازبين صاحبان سهام انتخاب خواهدشد

درروزنامـه   موارددعـوت صـاحبان سـهام بـراي تشـكيل مجـامع عمـومي بايـدازطريق نشـرآگهي          كليهدر - ٩٧ماده 
ازمجـامع عمـومي سـاليانه     درآن نشـرمي گرددبعمـل آيـد.هريك    شـركت آگهي هاي مربوطـه بـه    كهاالنتشاري كثير

ســهامداران تاتشــكيل مجمــع عمــومي  االنتشــاري راآه هرگونــه دعــوت واطالعيــه بعــدي بــراي كثيربايدروزنامــه 
نــين تاتــاريخ چ كــهاالنتشــاري كثيربايــددر روزنامــه  ســاالنه بعــددرآن منتشرخواهدشــدتعيين نمايــد.اين تصــميم

 .قبالتعيين شده منتشرگردد شركتبه  تصميمي جهت نشردعوتنامه و اطالعيه هاي مربوط

 .سهام درمجمع حاضرباشندنشرآگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست كليه كهدرمواقعي  -تبصره 

 خواهـد  روز فاصـله بـين نشـردعوتنامه مجمـع عمـومي وتـاريخ تشـكيل آن حـداقل ده روزوحـداآثرچهل          - ٩٨ماده 
 .دبو
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 بـا  بايـد  باشـد  مايـل بـه حضـوردر مجمـع عمـومي      كـه قبل ازتشكيل مجمع عمومي هرصـاحب سـهمي    - ٩٩ماده 
 .كندجلسه رادريافت  مراجعه وورقه ورودبه شركتارائه ورقه سهم ياتصديق موقت سهم متعلق بخودبه 

ــه مجمــع رادارند  ــهفقــط ســهامداراني حــق ورودب ــه ورودي دريافــت  ك ــردهورق ن درمجمــع ازحاضــري .باشــند ك
ــب داده خواهدشــد  ــاه وتعدادســهام  كهصــورتي ترتي ــت و اقامتگ ــه   درآن هوي ــدادآراءهريك ازحاضــرين قيدوب وتع

 .امضاءآنان خواهدرسيد

ومحـل تشـكيل    درآگهي دعوت صاحبان سـهام بـراي تشـكيل مجمـع عمـومي دسـتور جلسـه وتـاريخ         - ١٠٠ماده 
 .بايدقيدشود كاملمجمع باقيدساعت ونشاني 

ــاده  ــاظراداره   - ١٠١م مــي  مجــامع عمــومي توســط هيئــت رئيســه اي مــرآب ازيــك رئــيس ويــك منشــي ودون
هيئـت مـديره    ترتيـب ديگـري در اساسـنامه پـيش بينـي نشـده باشدرياسـت مجمـع بـارئيس          كهشود.درصورتي 

ــاعزل بعضــي از مــديران يا كــهخواهــدبودمگردرمواقعي  ــهانتخــاب ي در  كهمجمــع باشــد آنهاجزودستورجلســه كلي
انتخـاب خواهدشـد.ناظران ازبـين     نسـبي  اكثريـت رئيس مجمع ازبـين سـهامداران حاضردرجلسـه بـه     اين صورت 

 .صاحب سهم نباشد صاحبان سهام انتخاب خواهندشدولي منشي جلسه ممكن است

حضــورنماينده  مجــامع عمــومي حضــوروآيل ياقــائم مقــام قــانوني صــاحب ســهم وهمچنــين كليــهدر - ١٠٢مــاده 
 حضورخودصـاحب سـهم اسـت    يانماينـدگي بـه منزلـه    وكالـت بشرط ارائـه مـدارك    يانمايندگان شخصيت حقوقي

. 

ــاده  ــهدر - ١٠٣م ــواردي  كلي ــهم ــانون  ك ــن ق ــتدراي ــومي  اكثري ــتمراد شــده اســتذكرآراءدرمجــامع عم  اكثري
 . آراءحاضرين درجلسه است

ــاده  ــومي تمــام موضــوعات منــدرج دردســتورمجمع مورداخذتصــميم واقــع        - ١٠٤م  هرگــاه در مجمــع عم
 تـر  ديـر  نبايـد  كـه اعالم تـنفس نمـوده وتـاريخ جلسـه بعدرا    كنـد نشودهيئت رئيسه مجمع باتصويب مجمـع مـي تو  

بعـدمجمع باهمـان    ، تمديدجلسـه محتـاج بـه دعـوت وآگهـي مجددنيسـت ودرجلسـات        كنـد هفته باشدتعيين  دو از
 . حد نصاب جلسه اول رسميت خواهدداشت

بـه   كهشـود  ي صـورت جلسـه اي توسـط منشـي ترتيـب داده مـي      ات وتصميمات مجمع عمـوم مذاكراز - ١٠٥ماده 
 .نگهداري خواهدشد شركت مركزهيئت رئيسه مجمع رسيده ويك نسخه ازآن در امضاء

ازصـورت جلسـه    تصـميمات مجمـع عمـومي متضـمن يكـي ازامورذيـل باشـديك نسـخه         كهدرمواردي  - ١٠٦ماده 
 - هاارسال گردد شركتمجمع بايدجهت ثبت به مرجع ثبت 

 . انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان - ١
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 . تصويب ترازنامه - ٢

 . ياافزايش سرمايه وهرنوع تغييردر اساسنامهكاهش  - ٣

 . ونحوه تصفيه آن شركتانحالل  - ٤

 ٦بخش 

 هيئت مديره

اليابغضـاقابل  كو ازبـين صـاحبان سـهام انتخـاب شـده      كـه سهامي بوسـيله هيئـت مـديره اي     شركت - ١٠٧ماده 
 متـر ك عمـومي نبايـدازپنج نفـر    هاي سـهامي شـركت باشـنداداره خواهدشـد.عده اعضـاي هيئـت مـديره در      عزل مي 

  .باشد

 .توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب ميشوند شركتمديران  - ١٠٨ماده 

 .مدت مديران در اساسنامه معين مي شودليكن اين مدت ازدو سال تجاوزنخواهدآرد - ١٠٩ماده 

حقـوقي   انتخـاب نمـود. درايـن صـورت شـخص      شـركت اشخاص حقـوقي رامـي تـوان بـه مـديريت       - ١١٠ماده 
ــه    ــديك نفرراب ــديره راداشــته وباي ــي عضــوهيئت م ــدني شــخص حقيق ــان مســئوليتهاي م ــي  هم ــدگي دائم نماين

 .خودجهت انجام وظايف مديريت معرفي نمايد

ــدني   ــده اي مشــمول همــان شــرايط وتعهــدات ومســئوليتهاي م ــين نماين ــديره چن ــي عضــوهيئت م ــوده  و جزائ ب
 . خواهدداشت اورابه نمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني كهازجهت مدني باشخص حقوقي 

ــودراعزل    ــده خ ــي تواندنماين ــديره م ــوقي عضــوهيئت م ــع كشــخص حق ــان موق ــه درهم جانشــين  ندبشــرط آنك
 .معرفي نمايدوگرنه غايب محسوب مي شود شركتتبابه كاورا

 ٦بخش 

 مديره هيئت

 .انتخاب شوند شركتاشخاص ذيل نمي توانندبه مديريت  - ١١١ماده 

 . حكم ورشكستگي آنهاصادرشده است كهمحجورين وآساني  - ١

اجتمــاعي  بعلــت ارتكــاب جنايــت يــايكي ازجنحــه هــاي ذيــل بموجــب حكــم قطعــي ازحقــوق  كــهآســاني  - ٢
 كــهالهبــرداري ، جنحــه هــائي كمانــت ، ســرقت ، خيانــت درا. اليابعضــامحروم شــده باشــنددرمدت محروميــتك
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ري شـناخته شـده اسـت ، اخـتالس ، تـدليس ، تصـرف غيـر        كالهبردايـا  بموجب قـانون در حكـم خيانـت درامانـت    
 . قانوني دراموال عمومي

انتخـاب   بـرخالف مفـاداين مـاده    كـه دادگـاه شهرسـتان بـه تقاضـاي هرذينفـع حكـم عـزل هرمـديري را         -تبصره 
 .خواهدبود مفاداين ماده گرددصادرخواهدآردوحكم دادگاه مزبورقطعي شودياپس ازانتخاب مشمول

تعداداعضــاءهيئت  براثرفــوت يااستعفاياســلب شــرايط ازيــك يــا چنــدنفراز مــديران  كــهدرصــورتي  - ١١٢مــاده 
اساســنامه واالبــه ترتيــب  شوداعضــاءعلي البــدل بــه ترتيــب مقــرردر كمتــرمــديره ازحــداقل مقــرردراين قــانون 

البــدل تعيــين نشــده    عمــومي جــاي آنــان راخواهنــدگرفت ودرصــورتيكه عضــوعلي      مقررتوســط مجمــع 
نباشــد مــديران باقيمانــده  بــراي تصــدي محلهــاي خــالي درهيئــت مــديره كــافي باشدوياتعداداعضــاءعلي البــدل 

 .مديره دعوت نمايند راجهت تكميل اعضاءهيئت شركتبايدبالفاصله مجمع عمومي عادي 

مـديري   هرگـاه هيئـت مـديره حسـب موردازدعـوت مجمـع عمـومي بـراي انتخـاب          ١١٢درمورد مـاده   - ١١٣ماده 
بــه  كــهبخواهد شــركتهرذينفع حــق دارداز بــازرس يــا بازرســان كنــدســمت اوبالمتصــدي مانــده خــودداري  كــه

و بــازرس يــا كننــد دعــوت مجمــع عمــومي عــادي جهــت تكميــل عــده مــديران بارعايــت تشــريفات الزم اقــدام 
 .نين درخواستي مي باشندبازرسان مكلف به انجام چ

ــاده  ــديران بايدتعدادســهامي را - ١١٤م ــهم ــردهمقرر شــركتاساســنامه  ك تعدادســهام  اســت داراباشــند.اين ك
باشـد.اين سـهام   كمتراسـت   بموجـب اساسـنامه جهـت دادن راي درمجـامع عمـومي الزم      كـه نبايدازتعدادسهامي 

واردشود.سـهام   شـركت فردايامشـترآابر  من ممكـن اسـت ازتقصـيرات مـديران     كـه براي تضـمين خسـاراتي اسـت    
رادريافـت   شـركت مفاصـا حسـاب دوره تصـدي خـوددر      مـديري  كـه بااسم بوده وقابل انتقال نيسـت ومـادام   مذكور

 .بعنوان وثيقه باقي خواهدماند شركتدرصندوق مذكورنداشته است سهام 

نباشــدوهمچنين  وثيقــه مــديري درهنگــام انتخــاب مالــك تعدادســهام الزم بعنــوان  كــهدرصــورتي  - ١١٥مــاده 
وثيقـه ويـاافزايش يـافتن     درصورت انتقال قهري سـهام موردوثيقـه ويـا افـزايش يـافتن تعدادسـهام الزم بعنـوان       

بعنـوان وثيقـه راتهيـه وبـه صـندوق       تعدادسهام الزم بعنوان وثيقـه مديربايـدظرف مـدت يكمـاه تعدادسـهام الزم     
 .بسپاردوگرنه مستعفي محسوب خواهدشد شركت

مـديران بـراي    بـه منزلـه مفاصاحسـاب    شـركت تصويب ترازنامه وحساب سود و زيـان هـردوره مـالي     - ١٦٦ماده 
ــالي   ــان دوره م ــالي مــي باشــدوپس ازتصــويب ترازنامــه وحســاب وســود و زي طــي آن مــدت  كــه همــان دوره م

موردوثيقـه اينگونـه مـديران     مديريت مديران منقضـي يـابهرنحوديگري ازآنـان سـلب سـمت شـده اسـت سـهام        
 .ودبخودازقيدوثيقه آزادخواهدشدخ
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ــاده  ــان   - ١١٧م ــا بازرس ــازرس ي ــركتب ــنامه   ش ــانوني و اساس ــررات ق ــي ازمق ــه تخلف ــركت مكلفندهرگون  ش
 .به مجمع عمومي عادي گزارش دهندكننددرموردسهام وثيقه مشاهده 

رصـالحيت  آنهاد بموجـب مقـررات ايـن قـانون اخذتصـميم واقـدام دربـاره        كـه جزدربـاره موضـوعاتي    - ١١٨ماده 
ــديران    ــت م ــومي اس ــامع عم ــاص مج ــركتخ ــهداراي  ش ــور  كلي ــراي اداره ام ــارات الزم ب ــركت اختي ــي  ش م

ــدامات آنهادرحدودموضــوع   ــديران  كردنباشــد.محدود شــركتباشندمشــروط برآنكــه تصــميمات واق ــارات م اختي
م معتبربـوده  وصـاحبان سـها   در اساسنامه يابموحب تصميمات مجامع عمـومي فقـط از لحـاظ روابـط بـين مـديران      

 . ودرمقابل اشخاص ثالث باطل وآان لم يكن است

 كـه  هيئت مـديره دراولـين جلسـه خـودازبين اعضـاي هيئـت مـديره يـك رئـيس ويـك نائـب رئـيس             - ١١٩ماده 
هيئـت مـديره    بايدشخص حقيقي باشندبراي هيئت مـديره تعيـين مـي نمايد.مـدت رياسـت رئـيس ونايـب رئـيس        

ـ     توانـدرئيس و نايـب رئـيس     ديره نخواهـدبود.هيئت مـديره درهرموقـع مـي    بيش ازمـدت عضـويت آنهادرهيئـت م
 .مقررشودآان لم يكن خواهدبود .هرترتيبي خالف اين مادهكندعزل مذكورهيئت مديره راازسمت هاي 

مـديره   بعنـوان نماينـده شـخص حقـوقي عضـوهيئت      كـه ازنظراجـراي مفـاداين مـاده شـخص حقيقـي       - ١تبصره 
 .هيئت مديره تلقي خواهدشدمعرفي شده باشددرحكم عضو

ــت    - ٢تبصــره  ــيس هيئ ــب رئ ــدوظايف اوراناي ــدوظايف خودراانجــام ده ــديره موقتانتوان ــت م ــيس هيئ ــاه رئ  هرگ
 .مديره انجام خواهدداد

مجــامع  كــهمــديره موظــف اســت  -رئــيس هيئــت مــديره عــالوه بردعــوت واداره جلســات هيئــت   - ١٢٠مــاده 
 .نمايد مديره مكلف به دعوت آنهامي باشددعوتهيئت  كهعمومي صاحبان سهام رادرمواردي 

ــاده  ــت      - ١٢١م ــديره الزم اس ــت م ــاء هيئ ــف اعض ــوربيش ازنص ــديره حض ــت م ــات هيئ ــكيل جلس ــراي تش  ب
 .باشد بيشتري مقررشده اكثريتآراءحاضرين اتخاذگردد مگرآنكه در اساسنامه  اكثريتتصميمات بايدبه .

درهرحـال عـده    ره را اساسـنامه تعيـين خواهـدآرد.ولي   ترتيـب دعـوت وتشـكيل جلسـات هيئـت مـدي       - ١٢٢ماده 
ازتــاريخ تشــكيل  كــه اقاليــك ســوم اعضــاءهيئت مــديره راتشــكيل دهنــدمي تواننددرصــورتي كــهاي از مــديران 

 .مديره رادعوت نمايند دستورجلسه هيئتذكرآخرين جلسه هيئت مديره حداقل يك ماه گذشته باشدبا

 ثريــتكا ديره بايدصــورت جلســه اي تنظــيم والاقــل بــه امضــاء بــراي هريــك ازجلســات هيئــت مــ - ١٢٣مــاده 
ــديراني      ــام م ــديره ن ــت م ــات هيئ ــورت جلس ــه برسد.درص ــديران حاضردرجلس ــهم ــي  ك ــوردارندياغايب م  حض

ــذ  ــه اي ازم ــدتاريخ درآن   كارباشندوخالص ــه باقي ــميمات متخذدرجلس ــين تص ــيذكرات و همچن ــك از  م گردد.هري
ــ كــهمــديران  اوبايددرصــورت جلســه  درج درصــورت جلســه مخــالف باشــدنظرباتمــام يابعضــي ازتصــميمات من
 .قيدشود
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برگزيندوحـدوداختيارات   شـركت هيئـت مـديره بايـداقاليك نفرشـخص حقيقـي رابـه مـديريت عامـل          - ١٢٤ماده 
مــديره باشــددوره مــديريت  مــديرعامل عضــوهيئت كــهدر صــورتي كنــدومــدت تصــدي وحــق الزحمــه اوراتعيــين 

ـ    نمـي توانـددر عـين حـال رئـيس       شـركت  ت مـديره بيشـترنخواهدبود.مديرعامل  عامل اوازمـدت عضـويت اودرهيئ
 . آراءحاضر در مجمع عمومي باشدمگرباتصويب سه چهارم شركتهيئت مديره همان 

 .هيئت مديره درهرموقع مي تواندمديرعامل راعزل نمايد -تبصره 

نماينـده   فـويض شـده اسـت   توسـط هيئـت مـديره بـه اوت     كـه درحـدوداختياراتي   شـركت مـديرعامل   - ١٢٥ماده 
 .حق امضاءدارد شركتمحسوب وازطرف  شركت

ــاده  ــذكوراشــخاص  - ١٢٦م ــاده م ــل   ١١١در م ــديريت عام ــه م ــي توانندب ــوندوهمچنين  انتخــاب شــركتنم ش
ــيش از يــك    ــل ب ــديريت عام ــددرعين حــال م ــدامات  راداشــته شــركتهــيچكس نمــي توان باشد.تصــميمات واق

صـاحبان سـهام واشـخاص ثالـث معتبـرو       انتخـاب شـده اسـت درمقابـل     برخالف مفـاد ايـن مـاده    كهمديرعاملي 
 .اوخواهدشد مسئوليت هاي سمت مديريت عامل شامل حال

ــاده  ــاده   - ١٢٧م ــرخالف م ــرآس ب ــاده    ١٢٦ه ــمول م ــاب مش ــودياپس ازانتخ ــاب ش ــل انتخ ــديريت عام ــه م  ب
ــذكور ــادرخواهدآردوچنين    م ــزل اوراص ــم ع ــع حك ــاي هرذينف ــه تقاض ــتان ب ــي گردددادگاه شهرس ــي  حكم قطع
 .خواهدبود

هيئـت مـديره    نـام ومشخصـات وحـدوداختيارات مـديرعامل بايدباارسـال نسـخه اي ازصـورت جلسـه         - ١٢٨ماده 
 .هااعالم وپس ازثبت درروزنامه رسمي آگهي شود شركتبه مرجع ثبت 

ــاده  ــديرعامل  - ١٢٩م ــديره وم ــين موسســات و  شــركتاعضــاءهيئت م ــههائي شــركتوهمچن ــت  اعضــاي ك هيئ
اجــازه هيئــت  شــريك ياعضــوهيئت مــديره يامــديرعامل آنهاباشــندنمي توانندبــدون شــركته ويامــديرعامل مــدير

ياغيرمسـتقيم طـرف معاملـه واقـع      مـي شودبطورمسـتقيم   شـركت يابـه حسـاب    شـركت بـا   كهمديره در معامالتي 
ه آن داده اجـاز  كـه راازمعاملـه اي   شـركت  وياسهيم شوندودرصورت اجـازه نيزهيئـت مـديره مكلـف اسـت بـازرس      

عمــومي عــادي صــاحبان ســهام بدهــدو بــازرس  شــده بالفاصــله مطلــع نمايــد وگــزارش آن رابــه اولــين مجمــع
معاملـه نظرخودرادربـاره چنـين معاملـه اي بـه همـان مجمـع         نيزمكلف است ضمن گزارش خاصـي حـاوي جزئيـات   

ـ       .عضوهيئت مديره يامـديرعامل كندتقديم  زدر مجمـع عمـومي عـادي    ذينفـع درمعاملـه در جلسـه هيئـت مـديره وني
 . حق راي نخواهدداشتمذكورمعامله  هنگام اخذتصميم نسبت به

ــاده  ــامالت  - ١٣٠م ــذكورمع ــاده م ــادي تصــويب نشــوددرمقابل   ١٢٩در م ــع ع ــه توســط مجم ــال ولوآنك  درهرح
باشد.درصــورتي  كــرده شــركتشــخص ثالــث درآن  كــهاشــخاص ثالــث معتبراســت مگردرمواردتــدليس و تقلــب 

هيئـت مـديره و مـديرعامل يـا      خسـارتي واردآمـده باشـدجبران خسـارت برعهـده      شـركت معامله به  براثرانجام كه
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 كـرده آنهامتضامنامسـئول جبـران خسـارات و    همگـي  كـه كنداجـازه آن راداده   كـه مديران ذينفـع و مـديراني اسـت    
 .مي باشند شركتمعامله به 

ـ    ١٢٩در مـاده  مـذكور معـامالت   كـه درصورتي  - ١٣١ماده  گرفتـه   دون اجـازه هيئـت مـديره صـورت    ايـن قـانون ب
مـي   شـركت خواهـدبودو   آنهاراتصـويب نكنـدآن معـامالت قابـل ابطـال      شـركت باشدهرگاه مجمع عمـومي عـادي   

گرفتـه باشدتاسـه سـال از تـاريخ      معاملـه مخفيانـه انجـام    كـه تواندتاسه سال ازتـاريخ انعقادمعاملـه ودرصـورتي    
ــاه صالحيتدارد   ــه راازدادگ ــالن معامل ــف آن بط ــد.ليكن آش ــت آن ــديران    رخواس ــديرو م ــئوليت م ــال مس ــر ح دره

درخواسـت بطـالن معاملـه بـا مجمـع عمـومي        بـاقي خواهـد بود.تصـميم بـه     شـركت ويامديرعامل ذينفع درمقابـل  
بـازرس مشـعربرعدم رعايـت تشـريفات الزم جهـت       پـس ازاسـتماع گـزارش    كـه عادي صـاحبان سـهام اسـت    

ــن موردرايخواهدداد.مدير ــه دراي ــه حــق  انجــام معامل ــع درمعامل ــديرعامل ذينف درراي نخواهدداشــت .  شــركتيام
 .تشكيل خواهدشد شركتدراين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس مذكور مجمع عمومي

ــاده  ــديرعامل  - ١٣٢م ــركتم ــه   ش ــق ندارندهيچگون ــوقي ح ــخاص حق ــه استثناءاش ــديره ب ــاءهيئت م وام  واعض
ـ   شـركت تحصـيل نماينـدو    شركتيااعتباراز  عمليـات بخـودي    .اينگونـه كنددديون آنـان راتضـمين ياتعهد  نمـي توان

مــاده بــه شــرط آنكــه تحــت  دراينمــذكورهاي مــالي واعتبــاري معــامالت شــركتخودباطــل اســت .درموردبانكهــاو 
بـه    كـه  مـاده شـامل اشخاصـي نيـز     دراينمـذكور قيودوشرايط عادي وجاري انجام گيردمعتبرخواهـدبود ممنوعيـت   

 وهمچنين شـامل همسـر  كننـد مـي   شـركت مـديره   يئـت مـديره درجلسـات هيئـت    نمايندگي شخص حقوقي عضو ه
 .دراين ماده مي باشدمذكوراشخاص  وخواهر وبرادر اوالد واوالد واوالد واجداد ومادر پدر و

ــاده  ــامالت   - ١٣٣م ــدمعامالتي نظيرمع ــديرعامل نمــي توانن ــديران وم ــه شــركتم ــت ك ــات  متضــمن رقاب باعملي
ــركت ــدي  ش ــدانجام دهند.هرم ــهري باش ــف    ك ــاده تخل ــن م ــررات اي ــدازمق ــرر كن ــب ض ــركت وتخلف اوموج  ش

 . منفعت گرددمسئول جبران آن خواهدبود منظورازضرردراين ماده اعم است ازورودخسارت ياتقويت

هيئــت  مجمـع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام مـي تواندباتوجـه بـه سـاعات حضوراعضـاءغيرموظف           - ١٣٤مـاده  
حضورآنهادرجلســات تصــويب  بلغــي را بــه آنهــابطورمقطوع بابــت حــقمــديره درجلســات هيئــت مزبورپرداخــت م

هرعضـوهيئت مــديره درجلسـات هيئــت    كــهمجمـع عمــومي ايـن مبلــغ راباتوجـه بــه تعدادسـاعات واوقـاتي       كنـد 
در اساسـنامه پـيش بينـي شـده باشـد مجمـع عمـومي         كـه حضورداشته است تعيين خواهدآرد.همچنين درصـورتي  

ـ  كندمي تواندتصويب  بعنـوان پـاداش بـه اعضـاءهيئت مـديره       شـركت خـالص سـاالنه    معينـي ازسـود  ه نسـبت  ك
هيئــت مــديره حــق ندارندبجزآنچــه درايــن مــاده پــيش بينــي شــده اســت  تخصــيص داده شــود اعضــاءغيرموظف

ــديريت  ــمت م ــال س ــي از    درقب ــه وجه ــاحق الزحم ــاداش ي ــوق ياپ ــتمربابت حق ــركتخودبطورمستمرياغيرمس  ش
 .كننددريافت 
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نافذومعتبراسـت ونمـي    درمقابـل اشـخاص ثالـث    شـركت اعمـال واقـدامات مـديران ومـديرعامل      كليه - ١٣٥ماده 
 . راغيرمعتبردانست توان بعذرعدم اجراي تشريفات مربوط بطرزانتخاب آنهااعمال واقدامات آنان

 كماكــان درصــورت انقضــاءمدت ماموريــت مــديران تازمــان انتخــاب مــديران جديــد مــديران ســابق - ١٣٦مــاده 
وظيفـه خودعمـل    واداره آن خواهنـدبود.هر گـاه مراجـع موظـف بـه دعـوت مجمـع عمـومي بـه          شركتامور مسئول 

ــت    ــدازمرجع ثب ــي توان ــدهرذينفع م ــركتنكنن ــراي   ش ــادي راب ــومي ع ــع عم ــادعوت مجم ــديران   ه ــاب م انتخ
 .تقاضانمايد

ـ  شـركت هيئت مديره بايـدالاقل هرششـماه يكبارخالصـه صـورت دارائـي و قـروض        - ١٣٧ماده  بـه   كـرده  يمراتنظ
 .بازرسان بدهد

اساسـنامه پـيش    در كـه ظـرف مهلتـي    شـركت هيئت مـديره موظـف اسـت بعدازانقضـاي سـال مـالي        - ١٣٨ماده 
وتصـويب ترازنامـه وحسـاب     بيني شده است مجمـع عمـومي سـاالنه رابـراي تصـويب عمليـات سـال مـالي قبـل         

 .دعوت نمايد شركتسود و زيان 

ــاده  ــدا  - ١٣٩م ــي توان ــومي در هرصــاحب ســهم م ــع عم ــاد مجم ــل ازانعق ــززپانزده روزقب بصــورت  شــركت مرك
بازرسـان رونوشـت    وازترازنامـه وحسـاب سـودو زيـان وگـزارش عمليـات مـديران وگـزارش         كردهحسابهامراجعه 

 .بگيرد

قــانوني  رابعنــوان اندوختــه شــركتهيئــت مــديره مكلــف اســت هرســال يــك بيســتم ازســودخالص  - ١٤٠مــاده 
ــد.همين  ــهموضــوع نماي ــرمايه  ان ك ــم س ــك ده ــه ي ــه ب ــركتدوخت ــوع  ش ــردنرسيدموض ــاري ك اســت  آن اختي

ــاوقتيمذكورافــزايش يابدآســريك بيســتم  شــركتســرمايه  كــهودرصــورتي  ــه  كــه ادامــه خواهــديافت ت اندوخت
 .قانوني به يك دهم سرمايه بالغ گردد

ــاده  ــرمايه   - ١٤١م ــداقل نصــف س ــاي وارده ح ــركتاگربراثرزيانه ــديره   ش ــت م ــان برودهيئ ــفازمي اســت  مكل
ــاء       ــالل يابق ــوع انح ــوت نمايدتاموض ــهام رادع ــاحبان س ــاده ص ــوق الع ــومي ف ــع عم ــله مجم ــركت بالفاص  ش

ــالل    ــه انح ــورراي ب ــع مزب ــود.هرگاه مجم ــع ش ــوروراي واق ــركتموردش ــه ش ــددرهمان جلس ــت  ندهدباي وبارعاي
ئـت مـديره   هيكـه   درصـورتي  .ش دهـد كهرابـه مبلـغ سـرمايه موجـودآ     شـركت اين قانون سـرمايه  ٦مقررات ماده 

ــادرت      ــاده مب ــوق الع ــومي ف ــع عم ــوت مجم ــه دع ــاده ب ــن م ــرخالف اي ــدويامجمعي  ب ــهننماي ــي   ك ــوت م دع
ــي     ــدگرددهرذينفعي م ــررات قــانوني منعق ــودنتواندمطابق مق ــركتتوانــدانحالل  ش راازدادگــاه صــالحيتدار   ش

 .درخواست آند
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قـانوني   خلـف ازمقـررات  واشـخاص ثالـث نسـبت بـه ت     شـركت درمقابـل   شـركت مديران ومـديرعامل   - ١٤٢ماده 
ــنامه   ــا اساس ــركتب ــي    ش ــئول م ــب موردمنفردايامشترآامس ــومي برحس ــع عم ــوبات مجم ــندودادگاه  ويامص باش

 .حدودمسئوليت هريك رابراي جبران خسارت تعيين خواهدنمود

بـراي تاديـه    شـركت دارائـي   كهورشكسـته شـودياپس ازانحـالل معلـوم شـود      شـركت  كـه درصورتي  - ١٤٣ماده 
 كــهويامــديرعاملي را نيســت دادگــاه صــالحيتدارمي توانــد تقاضــاي هرذينفــع هريــك از مــديران  كــافيديــون آن 

ــا  شــركتورشكســتگي  ــودن دارائــي  كــافي ي ــردا  بنحــوي ازانحــاءمعلول شــركتنب ــوده اســت منف تخلفــات اوب
 .ممكن نيست محكوم نمايد شركتپرداخت آن ازدارائي  كهيامتضامنابه تاديه آن قسمت ازديوني 

 ٧بخش 

 ازرسانب

وظـايف   تـابرطبق قـانون بـه    كنـد مجمع عمومي عـادي درهرسـال يـك ياچنـد بـازرس انتخـاب مـي         - ١٤٤ماده 
جمــع عمــومي عــادي درهرموقــع مــي توانــد م .جــدد بــازرس يــا بازرســان بالمــانع اس.انتخاب مكننــدخودعمــل 

 .آنهارانيزانتخاب نمايد به شرط آنكه جانشينكندبازرس يا بازرسان راعزل 

سـهامي عـام    هايشـركت هارادر شـركت وظايف بازرسـي  كنـد وزارت اقتصـاداعالم مـي    كـه درحـوزه هـائي    -تبصره 
شــده باشد.شــرايط تنظــيم  هادرجشـركت نــام آنهـادر فهرســت رســمي بازرســان   كــهكننداشخاصـي مــي توانندايفا 

ــي در   ــالحيت بازرس ــراز ص ــت واح ــركتفهرس ــام ش ــام ودرج ن ــهامي ع ــت  هاي س ــخاص صالحيتداردرفهرس اش
بــه پيشــنهادوزارت اقتصادوتصــويب  كهباشــد مقررات وتشــكيالت شــغلي بازرســان تــابع آئيننامــه اي مــيومــذكور
 .دبودخواهنهاي اقتصادمجلسين قابل اجرا كميسيو

وانتخـاب   هاي سـهامي عـام در مجمـع عمـومي موسـس     شـركت انتخـاب اولـين بـازرس يـا بازرسـان       - ١٤٥ماده 
 .خواهدآمد اين قانون بعمل ٢٠طبق ماده هاي سهامي خاص شركتاولين بازرس يا بازرسان 

معــذوريت  تادرصــورتكندمجمــع عمــومي عــادي بايــديك ياچنــد بــازرس علــي البــدل نيــز انتخــاب  - ١٤٦مــاده 
انجـام وظـايف    يافوت يااستعفاءياسـلب شـرايط ياعـدم قبـول سـمت توسـط بـازرس يـا بازرسـان اصـلي جهـت           

 .بازرسي دعوت شوند

 - سهامي انتخاب شوند شركتدبه سمت بازرسي اشخاص زيرنمي توانن - ١٤٧ماده 

 . اين قانون ١١١در ماده مذكوراشخاص  - ١

 . شركتمديران ومديرعامل  - ٢
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 . اقرباءسببي ونسبي مديران ومديرعامل تادرجه سوم ازطبقه اول ودوم - ٣

 .موظفاحقوق دريافت مي دارد٢دربند مذكورخودياهمسرش زاشخاص  كههرآس  - ٤

اسـت   درسـاير مـواد ايـن قـانون بـراي آنـان مقررشـده        كـه رس يـا بازرسـان عـالوه بروظـايفي     بـاز  - ١٤٨ماده 
زيـان ترازنامـه اي    مكلفنددرباره صـحت ودرسـتي صـورت دارائـي وصـورت حسـاب دوره عملكردوحسـاب سـود و        

 كــهمطالــب واطالعــاتي  وهمچنين دربــاره صــحتكننــدمــديران بــراي تســليم بــه مجمــع عمــومي تهيــه مــي  كــه
ــديران د ــته انداظهارنظر م ــومي گذاش ــامع عم ــدر اختيارمج ــانكنن ــداطمينان حاصــل نمايند . بازرس ــهباي ــوق  ك حق

ــهصــاحبان ســهام درحــدودي  ــانون و اساســنامه  ك ــين شــركتق ــرده تعي اســت بطوريكســان رعايــت شــده   ك
 كـه دراختيارصـاحبان سـهام قراردهنـد بازرسـان مكلفند     مـديران اطالعـاتي بـرخالف حقيقـت     كـه باشدودرصورتي 

 .مع عمومي را ازآن آگاه سازندمج

 ايــن قــانون گــزارش جــامعي راجــع بــه وضــع ١٤٨بــازرس يــا بازرســان موظفندباتوجــه بــه مــاده  - ١٥٠مــاده 
عمـومي   .گزارش بازرسـان بايـدالاقل ده روزقبـل ازتشـكيل مجمـع     كننـد به مجمـع عمـومي عـادي تسـليم      شركت

 .آماده باشد شركت مركزعادي جهت مراجعه صاحبان سهام در

ــره  ــورتي  -تبص ــهدرص ــركت ك ــام    ش ــايف خودراانج ــائي وظ ــه تنه ــي توانندب ــك م ــته هري ــان متعددداش  بازرس
مـوارداختالف   .درصـورت وجـوداختالف نظـربين بازرسـان    كنندبازرسـان بايـدگزارش واحـدي تهيـه      كليـه دهدليكن 

 .دليل در گزارش قيدخواهدشدذكربا

ومــديرعامل  ازناحيــه مــديران شــركتيري درامــور بــازرس يــا بازرســان بايدهرگونــه تخلــف ياتقصــ - ١٥١مــاده 
خودازوقــوع جرمــي  ضــمن انجــام ماموريــت كــهبــه اولــين مجمــع عمــومي اطــالع دهندودرصــورتي كنندمشــاهده 

 .مجمع عمومي گزارش دهند مطلع شوندبايدبه مرجع قضائي صالحيتداراعالم نموده ونيزجريان رابه اولين

 كـه اشخاصـي   دريافـت گـزارش بـازرس يـابر اسـاس گـزارش       مجمـع عمـومي بـدون    كـه درصورتي  - ١٥٢ماده 
وحسـاب سـود و زيـان     ايـن قـانون بعنـوان بـازرس تعيـين شـده اندصـورت دارائـي وترازنامـه          ١٤٧برخالف ماده 

 .ازدرجه اعتبارساقط خواهدبود راموردتصويب قراردهداين تصويب به هيچوجه اثر قانوني نداشته شركت

نتوانــدگزارش  زرس معــين نكــرده باشــديايك ياچنــدنفراز بازرســان بعللــيمجمــع بــا كــهدرصــورتي  - ١٥٣مــاده 
يــا بازرســان رابــه  رئيس دادگــاه شهرســتان بــه تقاضــاي هرذينفــع بــازرسكننــدبدهنــدياازدادن گــزارش امتنــاع 

بوسـيله مجمـع عمـومي     انتخـاب خواهـدآردتاوظايف مربوطـه راتاانتخـاب بـازرس      شـركت تعدادمقرردر اساسـنامه  
 . است ميم رئيس دادگاه شهرستان دراين مورد غيرقابل شكايتانجام دهند.تص

وظـايف   درانجـام  كـه واشـخاص ثالـث نسـبت بـه تخلفـاتي       شـركت بـازرس يـا بازرسـان درمقابـل      - ١٥٤ماده 
 .خسارت وارده خواهندبود خودمرتكب مي شوندطبق قواعدعمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران
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 . بازرس با مجمع عمومي عادي استتعيين حق الزحمه  - ١٥٥ماده 

گيردبطورمســتقيم  انجــام مــي شــركتيابــه حســاب  شــركتبــا كــه  بــازرس نمــي توانــددرمعامالتي - ١٥٦مــاده 
 .ياغيرمستقيم ذينفع شود

 ٨بخش 

 شركتتغييرات درسرمايه 

ســهام  رامــي تــوان ازطريــق صدورســهام جديــدوياازطريق بــاالبردن مبلــغ اســمي شــركتســرمايه  - ١٥٧مــاده 
 .موجودافزايش داد

 - تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه يكي ازطريق زيرامكان پذير است - ١٥٨ماده 

 .پرداخت مبلغ اسمي به نقد - ١

 .به سهام جديد شركتتبديل مطالبات نقدي حاصل شده اشخاص از  - ٢

 . شركت انتقال سودتقسيم نشده يااندوخته ياعوايدحاصله ازاضافه ارزش سهام جديدبه سرمايه - ٣

 . تبديل اوراق قرضه به سهام - ٤

 . سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديدبه غير نقدنيزمجازاست شركتفقط در  - ١تبصره 

 . انتقال اندوخته قانوني به سرمايه ممنوع است - ٢تبصره 

سـهام   صـاحبان  بـراي  كـه افزايش سرمايه ازطريق بـاالبردن مبلـغ اسـمي سـهام موجـوددر صـورتي        - ١٥٩ماده 
 .صاحبان سهام باآن موافق باشند كليهايجادتعهدآندممكن نخواهدبودمگرآنكه 

اســمي  مبلغــي عــالوه برمبلــغ كــهمــي تواندســهام جديــدرابرابرمبلغ اســمي بفروشــديااين  شــركت - ١٦٠مــاده 
ازاضـافه ارزش سـهم    مـي تواندعوايدحاصـله   شـركت سهم بعنوان اضافه ارزش سـهم ازخريـداران دريافـت آنـد.     

يادرازاءآن سـهام جديدبـه   كنـد  وخته شده رابـه اندوختـه منتقـل سـازديانقدابين صـاحبان سـهام سـابق تقسـيم        فر
 .صاحبان سهام سابق بدهد

بازرسـان   مجمع عمـومي فـوق العـاده بـه پيشـنهادهيئت مـديره پـس از قرائـت گـزارش بـازرس يـا            - ١٦١ماده 
 .كنداتخاذتصميم مي  شركتدرموردافزايش سرمايه  شركت
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مربوطبــه  درمــوردافزايش ســرمايه اتخــاذ تصــميم مــي آندشــرايط كــهمجمــع عمــومي فــوق العــاده  - ١ه تبصــر
 .خواهدآردذكرواگ فروش سهام جديدوتاديه قيمت آن راتعيين يا اختيارتعيين آن رابه هيئت مديره

ــره  ــرمايه     - ٢تبص ــزايش س ــزوم اف ــه ل ــمن توجي ــرمايه بايدمتض ــزايش س ــه اف ــع ب ــديره راج ــنهادهيئت م  پيش
نسـبت بـه    ازبدوسـال مـالي درجريـان واگرتـاآن موقـع مجمـع عمـومي        شـركت نيزشامل گزارشـي دربـاره امـور    و

قبـل باشـدگزارش    ازابتـداي سـال مـالي    شـركت ازوضـع   حاكيحسابهاي سال مـالي قبـل تصـميم نگرفتـه باشـد     
 .گزارش بازرس يا بازرسان بايدشامل اظهارنظردرباره پيشنهادهيئت مديره باشد

ــه هيئــت مــديره اجــازه دهد م - ١٦٢مــاده   كــه ظــرف مــدت معينــي كــهجمــع عمــومي فــوق العــاده مــي تواندب
قـانون افـزايش    دراينمـذكور راتـاميزان مبلـغ معينـي بـه يكـي ازطـرق        شـركت سـرمايه  كندنبايدازپنج سال تجاوز

 .دهد

ــاده  ــرمايه       - ١٦٣م ــزايش س ــاختن اف ــي س ــس ازعمل ــت پ ــت درهرنوب ــف اس ــال مكل ــديره درهرح ــت م  هيئ
بـه   شـركت  ف يكماه مراتب راضمن اصـالح اساسـنامه در قسـمت مربـوط بـه مقدارسـرمايه ثبـت شـده        حداآثرظر

 .تاپس ازثبت جهت اطالع عموم آگهي شودكندهااعالم شركتمرجع ثبت 

 .نمي تواندمتضمن اختيارافزايش سرمايه براي هيئت مديره باشد شركتاساسنامه  - ١٦٤ماده 

هــيچ  تحــت شــركتتماماتاديــه نشــده اســت افــزايش ســرمايه  كتشــرســرمايه قبلــي  كــهمــادام  - ١٦٥مــاده 
 .بود نخواهد عنواني مجاز

دارنـدواين حـق    مالكنـدحق تقـدم   كـه بـه نسـبت سـهامي     شـركت درخريدسهام جديدصاحبان سهام  - ١٦٦ماده 
ازشصـت  كمتركنندرااعمال مـذكور  طـي آن سـهامداران مـي تواننـدحق تقـدم      كـه قابل نقـل وانتقـال اسـت مهلتـي     

 .گرددشروع مي شود براي پذيره نويسي تعيين مي كهواهد بود.اين مهلت ازروزي روزنخ

 يـا  كنـد مـي   افـزايش سـرمايه راازطريـق فـروش سـهام جديدتصـويب       كـه مجمع عمومي فوق العاده  - ١٦٧ماده 
نويســي تمــام  اجــازه آن رابــه هيئــت مــديره مــي دهــدمي توانــدحق تقــدم صــاحبان ســهام رانســبت بــه پــذيره

گـزارش هيئـت مـديره و     بـه شـرط آنكـه چنـين تصـميمي پـس ازقرائـت       كندسهام جديدازآنان سـلب  ياقسمتي از
 .اتخاذگرددوگرنه باطل خواهدبود شركتگزارش بازرس يا بازرسان 

حـق تقـدم    دراين مـاده بايدمشـتمل برتوجيـه لـزوم افـزايش سـرمايه وسـلب       مذكورگزارش هيئت مديره  -تبصره 
آنهادرنظرگرفتــه شــده اســت  ســهام جديــدبراي تخصــيص بــه كــهي ازســهامداران ومعرفــي شــخص يااشخاصــ

شـده اسـت باشـد.گزارش بـازرس يـا       درتعيـين قيمـت درنظرگرفتـه    كـه وتعدادوقيمت اين گونه سـهام وعـواملي   
 . شده استذكرهيئت مديره  درگزارش كهازتاييدعوامل وجهاتي باشد حاكيبازرسان بايد
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ازصــاحبان  تقــدم درپــذيره نويســي ســهام جديدازبعضــي چنانچــه ســلب حــق ١٦٧درمــورد مــاده  - ١٦٨مــاده 
آنهادرنظرگرفتـه شـده    سـهام جديـدبراي تخصـيص بـه     كـه سهام به نفع بعض ديگرانجام مـي گيردسـهامداراني   

ــدم سايرســهامداران    ــق تق ــاره ســلب ح ــذراي در ب ــركتاســت حــق ندارنددراخ .دراحتســاب حدنصــاب كنند ش
ــودن تصــ اكثريــترســميت جلســه و ســهام  كــهســهام ســهامداراني  ميمات مجمــع عمــوميالزم جهــت معتبرب

 .نخواهدآمد جديدبراي تخصيص به آنهادرنظرگرفته شده است به حساب

انتشارسـهام   هاي سـهامي خـاص پـس ازاتخاذتصـميم راجـع بـه افـزايش سـرمايه ازطريـق         شركتدر  - ١٦٩ماده 
درآن نشـرمي   شـركت  بـوط بـه  آگهـي هـاي مر   كـه االنتشـاري  كثيرجديدبايدمراتب ازطريق نشـرآگهي درروزنامـه   

افـزايش سـرمايه ومبلـغ اسـمي      گرددبه اطالع صاحبان سـهام برسـددراين آگهـي بايـداطالعات مربـوط بـه مبلـغ       
ــغ اضــافه ارزش ســهم وتعدادســهامي    ــهســهام جديدوحســب موردمبل ــه ســهام   ك هرصــاحب ســهم نســبت ب

بــراي ســهام  كــه.درصــورتي شودذكرپرداخــت  خودحــق تقــدم درخريــدآنهاراداردومهلت پــذيره نويســي و نحــوه
 .اين شرايط درآگهي قيدخواهدشد جديدشرايط خاصي درنظرگرفته شده باشدچگونگي

انتشارسـهام   هاي سـهامي عـام پـس ازاتخاذتصـميم راجـع بـه افـزايش سـرمايه ازطريـق         شـركت در  - ١٧٠ماده 
بــراي دريافــت نــام  صــاحبان ســهام بــي كهمنتشــر ودرآن قيدشــود ١٦٩در مــاده مــذكورجديدبايــدآگهي بــه نحو

ازبيسـت روزباشـد   كمترنبايد كـه حـق تقـدم درخريـدآن رادارنـدظرف مـدت معـين        كـه گواهينامه حق خريدسهامي 
ــه مــراآزي  ــام كننــد تعيــين ودرآگهــي قيدشــده اســت مراجعــه  شــركتازطــرف  كــهب .براي صــاحبان ســهام بان

 .گواهينامه هاي حق خريدبايدتوسط پست سفارشي ارسال گردد

 - در ماده فوق بايدمشتمل بر نكات زيرباشدمذكورامه حق خريدسهم گواهين - ١٧١ماده 

 . شركتاصلي مركزنام وشماره ثبت و - ١

 . شركتمبلغ سرمايه فعلي وهمچنين مبلغ افزايش سرمايه  - ٢

موردمبلـغ   مبلـغ اسـمي سـهم وحسـب     ذكردارنـده گواهينامـه حـق خريـدآن راداردبـا      كـه تعدادونوع سـهامي   - ٣
 . اضافه ارزش آن

 .وجوه الزم بايددرآن پرداخته شود كهنام بانك ومشخصات حساب سپرده اي  - ٤

 .كندطي آن دارنده گواهينامه مي تواندازحق خريدمندرج در گواهينامه استفاده  كهمهلتي  - ٥

 .براي پذيره نويسي مقررشده باشد كههرگوته شرايط ديگري  - ٦

مقرراسـت بـه    شـركت بـراي امضـاي اوراق سـهام     كـه تيبـي  گواهينامه حق خريدسـهم بايدبـه همـان تر    -تبصره 
 .برسد امضاء
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 يــا باشــد حــق تقــدم درپــذيره نويســي ســهام جديدازصــاحبان ســهام ســلب شــده كــهدرصــورتي  - ١٧٢مــاده 
 ســهام جديــد ســهام ازحــق تقــدم خــودظرف مهلــت مقرراســتفاده نكنندحســب موردتمــام ياباقيمانــده  صــاحبان

 .دشدعرضه وبه متقاضيان فروخته خواه

ــاده  ــركت - ١٧٣م ــه  ش ــدقبل ازعرض ــام باي ــهامي ع ــردنهاي س ــذيره نويســي  ك ــدبراي پ ــهام جدي ــومي  س عم
 .كنند هاتسليم ورسيددريافتشركتابتداطرح اعالميه پذيره نويسي سهام جديدرابه مرجع ثبت 

 تشـرك  بايدبـه امضـاي دارنـدگان امضـاي مجـاز      ١٧٣در مـاده  مـذكور طـرح اعالميـه پـذيره نويسـي      - ١٧٤ماده 
 - رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد

 . شركتنام وشماره ثبت  - ١

 . ونوع فعاليتهاي آن شركتموضوع  - ٢

 شعبي داشته باشدنشاني شعب آن شركت كهودرصورتي  شركتاصلي مركز - ٣

 . براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاء مدت آن شركت كهدرصورتي  - ٤

 . ايش سرمايهقبل ازافز شركتمبلغ سرمايه  - ٥

 . اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن - ٦

 . شركتاعضاءهيئت مديره ومديرعامل  كاملهويت  - ٧

 . شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي - ٨

 . مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته وتقسيم دارائي - ٩

تبـديل   اسـت ومهلـت وشـرايط    كردهمنتشـر  شـركت  كـه ابـل تبـديل بـه سـهم     مبلـغ وتعـداداوراق قرضـه ق    - ١٠
 . اوراق قرضه به سهم

مربـوط بـه    اسـت وتضـمينات   كـرده منتشـر   شـركت  كـه مبلغ بازپرداخت نشده انـواع ديگـراوراق قرضـه اي     - ١١
 . آن

 . تضمين شده است شركتتوسط  كهوهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث  شركتمبلغ ديون  - ١٢

 . مبلغ افزايش سرمايه - ١٣

 .اند كردهصاحبان سهام بااستفاده ازحق تقدم خود تعهد كهتعدادونوع سهام جديدي  - ١٤
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 . تاريخ شروع وخاتمه مهلت پذيره نويسي - ١٥

 . بايدتعهدشودوحسب موردمبلغ اضافه ارزش سهم كهمبلغ اسمي ونوع سهامي  - ١٦

 .بايدتعهدشودهنگام پذيره نويسي  كهحداقل تعدادسهامي  - ١٧

 .وجوه الزم بايددرآن پرداخته شود كهنام بانك ومشخصات حساب سپرده اي  - ١٨

 .در آن نشرمي شود شركتاطالعيه هاوآگهي هاي  كهاالنتشاري كثيرنام روزنامه ذكر - ١٩

 اسـت بايـد   بـه تصـويب مجمـع عمـومي رسـيده      كـه  شـركت آخرين ترازنامه وحسـاب سـود و زيـان     - ١٧٥ماده 
ـ  ضـميمه   شــركت كـه گرددودرصـورتي   هاتسـليم شركترح اعالميـه پـذيره نويســي سـهام جديدبـه مرجـع ثبــت      ط

بايـددرطرح اعالميـه پـذيره نويسـي قيـد       تاآن موقع ترازنامه وحساب سود و زيـان تنظـيم نكـرده باشـداين نكتـه     
 .شود

نــدرجات م هاپس ازوصــول طــرح اعالميــه پــذيره نويســي و ضــمائم آن وتطبيــقشــركتمرجــع ثبــت  - ١٧٦مــاده 
 .دنمودهاآنهابامقررات قانوني اجازه انتشاراعالميه پذيره نويسي سهام جديدراصادرخو

 شــركت آگهــي هــاي كــهاالنتشــاري كثيراعالميــه پــذيره نويســي ســهام جديدبايــدعالوه برروزنامــه  - ١٧٧مــاده 
ــه   ــرمي گردداقالدردوروزنام ــودونيزدربانكي  كثيردرآن نش ــارديگرآگهي ش ــهاالنتش ــهام ك ــل  د تعهدس ــزدآن بعم رن

آخــرين ترازنامــه  كــه مــي آيــد درمعــرض ديدعالقمنــدان قــرارداده شــود.دراعالميه پــذيره نويســي بايدقيدشــود 
 مركزهاودرشـركت درنزدمرجـع ثبـت    بـه تصـويب مجمـع عمـومي رسـيده اسـت       كـه  شـركت وحساب سود و زيـان  

 . براي مراجعه عالقمندان آماده است شركت

ـ خريداران ظرف مهلتي  - ١٧٨ماده  ونبايـدازدوماه   دراعالميـه پـذيره نويسـي سـهام جديـد معـين شـده اسـت         هك
شـــودتاديه  بايدپرداختـــه كـــهومبلغـــي را كردهمترباشـــدبه بانـــك مراجعـــه وورقـــه تعهدســـهام را امضـــاءك

بايــد  كـه تعهدخريدســهم  پــذيره نويسـي ســهام جديدبـه موجــب ورقـه    - ١٧٩ورسـيددريافت خواهنــدآرد. مـاده   
 - واهدآمدشامل نكات زيرباشدبعمل خ

 . شركتاصلي وشماره ثبت مركزنام وموضوع و - ١

 . قبل ازافزايش سرمايه شركتسرمايه  - ٢

 . مبلغ افزايش سرمايه - ٣

 . شماره وتاريخ اجازه انتشاراعالميه پذيره نويسي سهام جديدومرجع صدورآن - ٤



٣٩ 

 

 . موردتعهدواقع مي شودومبلغ اسمي آن كهتعدادونوع سهامي  - ٥

 .بهاي سهم درآن پرداخته مي شود كهانك وشماره حسابي نام ب - ٦

 . پذيره نويس كاملهويت ونشاني  - ٧

 . اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاآم است ١٥و  ١٤مقررات مواد  - ١٨٠ماده 

تمديدبعدازانقضـاي   بـراي پـذيره نويسـي معـين شـده اسـت ودر صـورت        كـه پس ازگذشـتن مهلتـي    - ١٨١ماده 
وتعدادسـهام هريـك    كـرده  يدشده هيئت مـديره حـداآثرتايكماه بـه تعهـدات پـذيره نويسـان رسـيدگي       مدت تمد
 .هااطالع خواهد دادشركت گان را تعيين واعالم ومراتب راجهت ثبت وآگهي به مرجع ثبتكنندازتعهد

 سـرمايه  هرگاه پـس ازرسـيدگي بـه اوراق پـذيره نويسـي مقدارسـهام خريـداري شـده بـيش ازميـزان افـزايش           
سـهام اضـافه خريـداري     باشدهيئت مديره مكلف اسـت ضـمن تعيـين تعـداد سـهام هرخريداردستوراسـتردادوجه      

 .شده رابه بانك مربوط بدهد

درماده مـذكور تانـه مـاه ازتـاريخ تسـليم طـرح اعالميـه پـذيره نويسـي          شـركت هرگـاه افـزايش سـرمايه     - ١٨٢
ثبــت  پــذيره نويســان ســهام جديــدمرجعهابه ثبــت نرســدبه درخواســت هريــك ازشــركتبــه مرجــع ثبــت  ١٧٤

افـزايش سـرمايه    ازعـدم ثبـت   حـاكي طرح اعالميـه نويسـي بـه آن تسـليم شـده اسـت گواهينامـه اي         كه شركت
 كـه مـي داردتـا اشخاصـي     تعهدسـهام وتاديـه وجـوه درآن بعمـل آمـده اسـت ارسـال        كهصادرو به بانكي  شركت

ــذيره نويســي   ــردهســهام جديدراپ ــه وو  ك ــك مراجع ــه بان ــياندب ــوه پرداخت ــترددارند.دراين صــورت  ج خودرامس
 .قرارمي گيرد شركتياتعهدشده باشدبه عهده  پرداخت شركتبراي افزايش سرمايه  كههرگونه هزينه اي 

مـدارك   هاي سـهامي خـاص فقـط تسـليم اظهارنامـه بـه ضـميمه       شـركت براي ثبت افـزايش سـرمايه    - ١٨٣ماده 
 .خواهدبود كافي هاشركتزيربه مرجع ثبت 

هيئـت   افـزايش سـرمايه راتصـويب نمـوده ويااجـازه آن رابـه       كـه صورت جلسـه مجمـع عمـومي فـوق العـاده       - ١
قــرارداده  افــزايش ســرمايه راموردتصــويب كــهمــديره داده اســت ودرصــورت اخيرصــورت جلســه هيئــت مــديره 

 . است

 . اين قانون درآن نشرگرديده است ١٩٦در ماده مذكورآگهي  كهيك نسخه ازروزنامه اي  - ٢

باشــدبايدبه  ســهام جديــد امتيــازاتي داشــته كــهســهام جديدودرصــورتي  كليــهاظهارنامــه مشــعربرفروش  - ٣
 .شرح امتيازات وموجبات آن دراظهارنامه قيدشود



٤٠ 

 

گرديـده   قسـمتي ازافـزايش سـرمايه بصـورت غيرنقدباشـدبايد تمـام قسـمت غيرنقـدتحويل         كـه درصـورتي   - ٤
عمـومي فـوق العـاده     ب مجمـع عمـومي فـوق العـاده رسـيده باشـد مجمـع       اين قانون به تصـوي  ٨٢وبارعايت ماده 

شـده ورعايـت مقـررات مـواد      وپـذيره نويسـان سـهام جديدتشـكيل     شـركت دراين موردباحضور صـاحبان سـهام   
الزامــي خواهــدبودويك نســخه  بــه آورده غيرنقــدمربوط مــي شــود كــهايــن قــانون درآن قســمت  ٨١لغايــت  ٧٧

 .ماده ضميمه شود دراينمذكورالعاده بايد اظهارنامه  ازصورت جلسه مجمع عمومي فوق

 .اعضاء هيئت مديره رسيده باشد كليهدراين ماده بايدبه امضاءمذكوراظهارنامه هاي  -تبصره 

ــاده  ــوهي  - ١٨٤م ــهوج ــي شــودبايددر حســاب ســپرده   ك ــه م ــزايش ســرمايه تادي ــه حســاب اف مخصوصــي  ب
مگـرپس ازبـه ثبـت     ممكـن نيسـت   شـركت بـه حسـاب هـاي    نگاهداري شـودتامين وتوقيـف وانتقـال وجـوه مزبور    

العــاده صــاحبان ســهام  مجمــع عمــومي فــوق كــهدرصــورتي  - ١٨٥. مــاده  شــركترســيدن افــزايش ســرمايه 
ــديل مطالبــات نقــدي حــال شــده اشــخاص از  شــركتافــزايش ســرمايه   كــردهتصــويب  شــركت راازطريــق تب

ــه افــزايش ســرمايه صــاد  كــهباشدســهام جديــدي  خواهدشدباامضــاءورقه خريدســهم توســط  ردرنتيجــه اينگون
 .جديدباشندانجام مي گيرد مايل به پذيره نويسي سهام كهطلبكاراني 

 ١٧٩ مــاده ٨و ٧و ٥و ٣و ٢و ١نكــات منــدرج دربنــدهاي  ١٨٥در مــاده مــذكوردرورقــه خريدســهم  - ١٨٦مــاده 

 .بايدقيدشود

سـرمايه   ع بـه ثبـت رسـانيدن افـزايش    پـس ازانجـام پـذيره نويسـي بايـددرموق      ١٨٥درمـورد مـاده    - ١٨٧ماده 
بـه سـهام    كـه را ي ازمطالبـات نقـدي حـال شـده ، بسـتانكاران پـذيره نـويس       كـامل هاصـورت  شركتدرمرجع ثبـت  

بازرسـان   كـه مطالبـات   ازتصـفيه آنگونـه   حـاكي تبـديل شـده اسـت بـه ضـميمه رونوشـت اسـنادومدارك         شركت
فــوق العــاده واظهارنامــه هيئــت  عمــومي باشــندهمراه باصــورت جلســه مجمــع كردهصــحت آن راتاييــد شــركت

ــعربراينكه  ــديره مش ــهم ــت   كلي ــاي آن درياف ــده وبه ــداري ش ــهام خري ــن س ــت    اي ــع ثب ــه مرج ــده اســت ب ش
 .هاتسليم شودشركت

 كليـه گيرد افـزايش سـرمايه ازطريـق بـاالبردن مبلـغ اسـمي سـهام موجودصـورت مـي          كـه درموردي  - ١٨٨ماده 
صــادرمي شــودهنگام  درقبــال افــزايش ســرمايهكــه  ســهام جديــديافــزايش ســرمايه بايدنقــداپرداخت شودونيز

 .پذيره نويسي برحسب مورد آالپرداخت ياتهاترشود

 مـي توانـد   شـركت مجمـع عمـومي فـوق العـاده      ١٤١در مـاده  مـذكور اجباري سـرمايه   كاهشعالوه بر - ١٨٩ماده 
ــنهاد ــه پيش ــديره درمورد ب ــت م ــاهشهيئ ــرمايه  ك ــركتس ــميم ش ــاري اتخاذتص ــه ك بطوراختي ــروط برآنك ندمش

ازحـداقل مقـرردر    شـركت واردنشودوسـرمايه   سـرمايه بـه تسـاوي حقـوق صـاحبان سـهام لطمـه اي        كاهشبراثر
 .نگرددكمتراين قانون  ٥ ماده



٤١ 

 

اختيـاري   كـاهش تعـداديامبلغ اسـمي سـهام صـورت ميگيردو    كـاهش   اجبـاري سـرمايه ازطريـق   كـاهش   -تبصره 
هرسـهم بـه صـاحب آن     يافتـه كـاهش   ت متسـاوي وردمبلـغ  بهاي اسـمي سـهام بـه نسـب    كاهش  سرمايه ازطريق
 .انجام مي گيرد

مجمـع   سـرمايه بايدحـداقل چهـل وپـنج روزقبـل ازتشـكيل      كـاهش   پيشـنهادهيئت مـديره راجـع بـه     - ١٩٠ماده 
كـاهش   پيشنهادمزبوربايدمتضـمن توجيـه لـزوم    .تسـليم گـردد   شـركت عمومي فوق العاده به بازرس يـا بازرسـان   

ازبدوسـال مـالي درجريـان واگرتـاآن موقـع مجمـع عمـومي         شـركت امل گزارش دربـاره امـور   سرمايه وهمچنين ش
 .از ابتداي سال مالي قبل باشد شركتازوضع  حاكينگرفته باشد نسبت به حسابهاي سال مالي قبل تصميم

ــاده  ــان   - ١٩١م ــا بازرس ــازرس ي ــركتب ــرارداده  ش ــيدگي ق ــورد رس ــديره رام ــنهادهيئت م ــودراطي  پيش ونظرخ
ازاســتماع گــزارش بــازرس  بــه مجمــع عمــومي فــوق العــاده تســليم خواهــدنمودو مجمــع عمــومي پــس گــزارش

 . تصميم خواهدگرفت

كـاهش   رادربـاره  اختيـاري سـرمايه بايـد تصـميم مجمـع عمـومي      كـاهش   هيئت مديره قبل ازاقدام به - ١٩٢ماده 
 .درآن نشرمي گرددآگهي آند شركتآگهي هاي مربوط به  كهاالنتشاري كثيرحداآثرظرف يك ماه درروزنامه 

ــاده  ــاهشدرمورد - ١٩٣م ــرمايه  ك ــاري س ــركتاختي ــتانكاراني  ش ــه ويابس ــدگان اوراق قرض ــك ازدارن ــه هري  ك
ــي    ــرآخرين آگه ــاريخ نش ــل ازت ــاءطلب آنهاقب ــذكورمنش ــاده م ــاه  ١٩٢در م ــدظرف دوم ــدمي توانن ــاريخ  باش ازت

 - ١٩٤مــاده  .كننــدگــاه تقــديم بــه داد شــركتســرمايه كــاهش  نشــرآخرين آگهــي اعتــراض خودرانســبت بــه 
ــه كــهدرصــورتي  ــامين  شــركت ســرمايه واردتشــخيص شــودوكــاهش  بنظردادگــاه اعتــراض نســبت ب جهــت ت

آن ديـن حـال شـده ودادگـاه      باشدنسـپارددراين صـورت   كـافي  بنظـر دادگـاه    كـه پرداخت طلب معترض وثيقه اي 
 .به پرداخت آن خواهدداد

اجـراي   اعتراضـي شـده باشـدتاخاتمه    كـه وهمچنـين درصـورتي    ١٩٣ در مـاده مـذكور درمهلت دومـاه   - ١٩٥ماده 
 . سرمايه ممنوع است كاهشاز شركتحكم قطعي دادگاه 

 شـركت مـديره   يافتـه هـر سـهم هيئـت    كـاهش   و رد مبلـغ  شـركت بهاي اسـمي سـهام   كاهش  براي - ١٩٦ماده 
ــالع    ــه اط ــه اي ب ــي اطالعي ــدمراتب راط ــهباي ــه   كلي ــاند . اطالعي ــهام برس ــاحبان س ــص ــه  ركتش بايددرروزنام

بـراي صـاحبان سـهام بانـام      درآن نشـرمي گـردد منتشـر شـود و     شـركت آگهي هاي مربوط بـه  كه  االنتشاريكثير
 .توسط پست سفارشي ارسال گردد

 - بايدمشتمل برنكات زيرباشد ١٩٦در ماده مذكوراطالعيه  - ١٩٧ماده 

 . شركتاصلي مركزنام ونشاني  - ١



٤٢ 

 

 . سرمايه كاهشازاتخاذتصميم درموردقبل  شركتمبلغ سرمايه  - ٢

 .كاهش  مي يابديابهاي اسمي هرسهم پس ازكاهش  هرسهم به آن ميزان كهمبلغي  - ٣

 كـه ومحلـي   يافتـه هرسـهم درنظرگرفتـه شـده    كـاهش   بـراي بازپرداخـت مبلـغ    كـه نحوه پرداخـت ومهلتـي    - ٤
 .درآن اين بازپرداخت انجام مي گيرد

 . ممنوع است شركتط همان توس شركتخريدسهام  - ١٩٨ماده 

 ٩بخش 

 انحالل وتصفيه

 - سهامي درمواردزيرمنحل مي شود شركت - ١٩٩ماده 

شـده   بـراي آن تشـكيل شـده اسـت انجـام داده يـا انجـام آن غيـرممكن         كـه موضـوعي را  شـركت  كـه وقتي  - ١
 .باشد

مـدت قبـل    نكهبراي مـدت معـين تشـكيل گرديـده وآن مـدت منقضـي شـده باشـدمگراي         شركت كهدرصورتي  - ٢
 .ازانقضاءتمديدشده باشد

 . درصورت ورشكستگي - ٣

 .بدهد شركتمجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتي راي به انحالل  كهدرهرموقع  - ٤

 . درصورت صدورحكم قطعي دادگاه - ٥

 . درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است شركتانحالل  - ٢٠٠ماده 

صـورت   هـيچ اقـدامي جهـت انجـام موضـوع آن      شـركت تايكسـال پـس ازبـه ثبـت رسـيدن       كـه رتي درصـو  - ١
 .درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد شركتفعاليتهاي  كهنگرفته باشدونيزدرصورتي 

تـاده مـاه    مجمـع عمـومي سـاالنه بـراي رسـيدگي بـه حسـاب هـاي هريـك از سـالهاي مـالي            كـه درصورتي  - ٢
 .است تشكيل نشده باشد  كردهعين اساسنامه م كهازتاريخي 

طـي مـدتي    شـركت تمام يابعضـي ازاعضـاي هيئـت مـديره وهمچنـين سـمت مـديرعامل         سمت كهدرصورتي  - ٣
 .بالمتصدي مانده باشد زائدبرششماه



٤٣ 

 

اعـالم   مجمـع عمـومي فـوق العـاده صـاحبان سـهام جهـت        كـه درصـورتي   ١٩٩درموردبندهاي يك ودو مـاده   - ٤
ـ  شركتانحالل  وسـه مـاده    دو  درموردبنـدهاي يـك   - ٢٠٢ندهـد. مـاده    شـركت ودوياراي بـه انحـالل   تشكيل نش
صـالحيت اقـدام دارنـدمهلت     طبـق اساسـنامه وايـن قـانون     كـه دادگاه بالفاصله بر حسـب موردبـه مراجعـي     ٢٠١

ظـرف   كـه درصـورتي   .انحـالل اقـدام نماينـد    حداآثرازششـماه تجاوزنكنـدمي دهـدتادررفع موجبـات     كـه متناسبي 
 .مي دهد شركتمقررموجبات انحالل رفع نشوددادگاه حكم به انحالل  مهلت

ــاده  ــور  - ٢٠٣م ــفيه ام ــركتتص ــورد   ش ــي گيرد.مگردرم ــام م ــانون انج ــن ق ــررات اي ــت مق ــهامي بارعاي  هاي س
 .تابع مقررات مربوط به ورشكستگي مي باشد كهورشكستگي 

العـاده اي   يـا مجمـع عمـومي فـوق     تشـرك اسـت مگرآنكـه اساسـنامه     شـركت امرتصفيه با مـديران   - ٢٠٤ماده 
 .راي به انحالل مي دهدترتيب ديگري مقررداشته باشد كه

خودعمــل  بهرعلــت مديرتصــفيه تعيــين نشــده باشــدياتعيين شــده ولــي بــه وظــايف كــهدرصــورتي  - ٢٠٥مــاده 
كـم  بـه موجـب ح   شـركت انحـالل   كـه نكندهرذينفع حـق داردتعيـين مديرتصـفيه رااز دادگـاه بخواهـددرمواردي نيز     

 .خواهدنمود تعيين شركتدادگاه صورت مي گيردمديرتصفيه رادادگاه ضمن صدورحكم انحالل 

همــه  شــركتبــه محــض انحــالل درحــال تصــفيه محســوب مــي شــودوبايددر دنبــال نــام   شــركت - ٢٠٦مــاده 
 شـركت بـه   اوراق وآگهـي هـاي مربـوط    كليـه شـودونام مـديريا مـديران تصـفيه در    ذكرجاعبارت "درحـال تصـفيه "  

 .گرددقيد

ــاده  ــاني    - ٢٠٧م ــان نش ــفيه هم ــديران تص ــديريا م ــاني م ــلي مركزنش ــركتاص ــه ش ــب  خواهدبودمگرآنك بموج
 .تصميم مجمع عمومي فوق العاده ياحكم دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشد

ــاده  ــوقي   - ٢٠٨م ــيت حق ــفيه شخص ــه امرتص ــركتتاخاتم ــاقي    ش ــفيه ب ــه تص ــوط ب ــور مرب ــام ام ــت انج  جه
وتقسـيم   هـاي جـاري واجـراي تعهـدات ووصـول مطالبـات      كارتصفيه موظـف بـه خاتمـه دادن     خواهدماندو مديران

مـديران تصـفيه    معـامالت جديـدي الزم شـود    شـركت مـي باشـندوهرگاه بـراي اجـراي تعهـدات       شـركت دارائي 
 .انجام خواهندداد

ايــن  ٢٠٧دهتصــميم راجــع بــه انحــالل واســامي مــديريا مــديران تصــفيه ونشــاني آنهابارعايــت مــا - ٢٠٩مــاده 
بـراي اطـالع    اعـالم شـودتاپس ازثبـت    شـركت قانون بايدظرف پنج روزازطـرف مـديران تصـفيه بـه مرجـع ثبـت       

درآن  شــركتمربــوط بــه  اطالعيــه هــاوآگهي هــاي كــهاالنتشــاري كثيرعمــوم درروزنامــه رســمي وروزنامــه هــاي 
توســط  كــهاالنتشــاري اســت كثير االنتشــارروزنامهكثيرنشــرمي گرددآگهــي شــوددرمدت تصــفيه منظورازروزنامــه 
 . آخرين مجمع عمومي عادي قبل ازانحالل تعيين شده است



٤٤ 

 

 بالاثـر  بـه ثبـت نرسـيده واعـالن نشـده باشدنسـبت بـه اشـخاص ثالـث          كـه مـادام   شـركت انحالل  - ٢١٠ماده 
 .است

 شــركت خاتمــه يافتــه وتصــفيه شــركتازتــاريخ تعيــين مــديريا مــديران تصــفيه اختيــارات مــديران  - ٢١١مــاده 
ــهشــروع مــي شــود. مــديران تصــفيه بايد  ــه  كلي ــاترواوراق واســنادمربوط ب ــوال ودف ــه  شــركتام راتحويــل گرفت

 .راعهده دارشوند شركتبالفاصله امرتصفيه 

امرتصـفيه حتـي    اختيـارات الزم راجهـت   كليـه درحـال تصـفيه بـوده و    شـركت مديران تصفيه نماينـده   - ٢١٢ماده 
ــه داوري وحــق   ــدبرايازطريــق طــرح دعــوي وارجــاع ب ــاع  ســازش دارامــي باشــندومي توانن طــرح دعــاوي ودف

 . يكن است اختيارات مديران تصفيه باطل وآان لم كردنازدعاوي وآيل تعيين نمايند.محدود

آنهاازطبقـه   درحـال تصـفيه آاليابعضـابه مـديريا مـديران تصـفيه ويابـه اقـارب         شـركت انتقال دارائـي   - ٢١٣ماده 
 .گيردباطل خواهدبود برخالف مفاداين ماده انجام كهت . هرنقل وانتقال اول ودوم تادرجه چهارم ممنوع اس

 .اگرتاپايان ماموريــت مــديرانكنــدمــدت ماموريــت مــديريا مــديران تصــفيه نبايدازدوســال تجــاوز   - ٢١٤مــاده 
امـور   علل وجهـات خاتمـه نيـافتن تصـفيه    ذكرتصفيه امرتصفيه خاتمـه نيافتـه باشـد مـديريا مـديران تصـفيه بايـد       

پايـان دادن بـه    جهـت  كـه بـراي خاتمـه دادن بـه امرتصـفيه الزم مـي دانندوتـدابيري را       كهمهلت اضافي را شركت
ــدت         ــهام رســانيده تمديدم ــومي صــاحبان س ــالع مجمــع عم ــه اندبــه اط ــفيه درنظرگرفت ماموريــت  امرتص

 .خودراخواستارشوند

ــانهرگــاه مــديريا مــديران تصــفيه توســط دادگــاه تعيــين شــده باشــند تمد   – ٢١٥مــاده   يدمــدت ماموريــت آن
 .بادادگاه خواهدبود ٢١٤بارعايت شرايط مندرج در ماده 

 .باشند است قابل عزل مي كردهآنان راانتخاب  كهمديريا مديران تصفيه توسط همان مرجعي  - ٢١٦ماده 

عـادي   امرتصـفيه خاتمـه نيافتـه اسـت مـديران تصـفيه بايـد همـه سـاله مجمـع عمـومي            كـه مـادام   - ٢١٧ماده 
شـده اسـت دعـوت     در قـانون و اساسـنامه پـيش بينـي     كـه رابارعايت شـرايط وتشـريفاتي    شركتن سهام صاحبا
خودرابــه ضــميمه گزارشــي  صــورت دارائــي منقــول وغيرمنقــول وترازنامــه وحســاب ســود و زيــان عمليــات كــرده
 .كنندتسليم مذكور تاآن موقع انجام داده اندبه مجمع عمومي كهازاعمالي  حاكي

دوره  ياتصــميم مجمــع عمــومي صــاحبان ســهام بــراي شــركتبموجــب اساســنامه  كــهصــورتي در - ٢١٨مــاده 
خودرابــه  گــزارش كــردهتصــفيه يــك ياچنــدناظرمعين شــده باشــدناظربايدبه عمليــات مــديران تصــفيه رســيدگي 

 .كندمجمع عمومي عادي صاحبان سهام تسليم 
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مـديران   يران تصـفيه اسـت .هرگـاه   مواردبعهـده مـد   كليـه درمـدت تصـفيه دعـوت مجمـع عمـومي در      - ٢١٩ماده 
ناظرنيزبـه تكليـف    كـه تصفيه به اين تكليف عمل نكننـدناظرمكلف بـه دعـوت مجمـع عمـومي خواهدبودودرصـورتي       

حكــم بــه تشــكيل مجمــع  خودعمــل نكنــديا نــاظرپيش بينــي يــامعين نشــده باشــددادگاه بــه تقاضــاي هرذينفــع
 .عمومي خواهدداد

تصــفيه  از عمليــات وحســابهادرمدت شــركتننــدزمان قبــل ازانحــالل صــاحبان ســهام حــق دارندما - ٢٢٠مــاده 
 .كنندآسب اطالع 

 اكثريـت و درمـدت تصـفيه مقـررات راجـع بـه دعـوت وتشـكيل مجـامع عمـومي و شـرايط حدنصـاب            - ٢٢١ماده 
تصــفيه بــراي  مـديران  كــهمجـامع ماننــدزمان قبـل ازانحــالل بايــدرعايت شـود وهرگونــه دعوتنامـه واطالعيــه اي     

 شــركتهــاي مربــوط بــه  اطالعيــه هــاوآگهي كــهاالنتشــاري كثيربايددرروزنامــه كنندســهام منتشــر مــي صــاحبان 
 .درآن درج مي گرددمنتشرشود

وتسـليم گـزارش    بموجب اين قانون مـديران تصـفيه مكلـف بـه دعـوت مجـامع عمـومي        كهدرمواردي  - ٢٢٢ماده 
مقــرردراين قــانون دعــوت  ت تشــريفاتهــاي خــودمي باشــندهرگاه مجمــع عمــومي مــوردنظر دومرتبــه بارعايــكار

تصـفيه بايـدگزارش خـودو صـورت      شده ولي تشكيل نگردد ويااينكه تشـكيل شـده ونتواندتصـميم بگيـرد مـديران     
اطالعيــه هــاوآگهي هــاي مربــوط بــه كــه االنتشــاري كثيرايــن قــانون رادرروزنامــه  ٢١٧حســابهاي مقــرردر مــاده 

 .كنندمنتشر اراندرآن درج مي گرددبراي اطالع عموم سهامد شركت

ســهام بــه  درمدت تصــفيه مورداحتيــاج نيســت بــين صــاحبانكهشــركتآن قســمت ازدارائــي نقــدي  - ٢٢٣مــاده 
هنوزموعدتاديـه آن   كـه  نسبت سهام تقسيم مي شـودبه شـرط آنكـه حقـوق بسـتانكاران ملحـوظ ومعـادل ديـوني        

 .نرسيده است موضوع شده باشد

بازپرداخـت   بدوابـه مصـرف   شـركت ديـن دارائـي    كليـه ت وتاديـه  پس ازخـتم تصـفيه وانجـام تعهـدا     - ٢٢٤ماده 
ــنامه     ــرردر اساسـ ــب مقـ ــه ترتيـ ــيد ومازادبـ ــهامداران خواهدرسـ ــه سـ ــهام بـ ــمي سـ ــغ اسـ ــركت مبلـ  شـ

 .خواهدشد اساسنامه ساآت باشدبه نسبت سهام بين سهامداران تقسيمكهودرصورتي

نيسـت   ه و خـواه پـس ازآن ممكـن   بـين صـاحبان سـهام خـواه درمـدت تصـفي       شـركت تقسيم دارائي  - ٢٢٥ماده 
درروزنامـه رسـمي    مگرآنكه شروع به تصـفيه ودعـوت بسـتانكاران قبالسـه مرتبـه وهرمرتبـه بـه فاصـله يـك مـاه          

مــي گرددآگهــي شــده والاقــل  درآن درج شــركتاطالعيه هــاوآگهي هــاي مربــوط بــه كهاالنتشــاريكثيروروزنامــه 
 .ششماه ازتاريخ انتشاراولين آگهي گذشته باشد

ــاده ــاده   - ٢٢٦ م ــف از م ــتانكاراني قرارخواهدداد   ٢٢٥تخل ــارت بس ــئول خس ــفيه رامس ــديران تص ــهم ــب  ك طل
 .خودرادريافت نكرده اند
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هااعالم شــركت مــديران تصــفيه مكلفنــدظرف يكمــاه پــس ازخــتم تصــفيه مراتــب رابــه مرجــع ثبــت  - ٢٢٧مــاده 
هــاوآگهي هــاي مربــوط بــه  طالعيــها كــه االنتشــاريكثيردارندتابــه ثبــت رســيده ودرروزنامــه رســمي و روزنامــه 

 .هاودفترثبت تجارتي حذف گرددشركت ازدفترثبت شركتدرآن درج مي گرددآگهي شودونام  شركت

ـ پس ازاعالم ختم تصفيه مـديران تصـفيه بايـدوجوهي را    - ٢٢٨ماده  مخصوصـي   ه بـاقي مانـده اسـت درحسـاب    ك
 حقـــوق كـــهن ســـهامي رانزديكـــي ازبانكهـــاي ايـــران توديـــع وصـــورت اســـامي بســـتانكاران وصـــاحبا 

اشــخاص  درهمان مــاده بــه اطــالعمــذكورخودرااســتيفاءنكرده اندنيزبــه آن بانــك تســليم ومراتــب راطــي آگهــي  
انتشـارآگهي خـتم    .پس ازانقضاءدهسـال ازتـاريخ  كننـد ذينفع برسانندتابراي گـرفتن طلـب خودبـه بانـك مراجعـه      

وازطـرف بانـك بـااطالع دادسـتان      صـاحب بـوده  دربانك باقيمانـده باشـد درحكـم مـال بال    كهتصفيه هرمبلغ ازوجوه
 .شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهدشد

محفـوظ   تصـفيه شـده بايـدتاده سـال ازتـاريخ اعـالم خـتم تصـفيه         شـركت دفاتروسايراسنادومدارك  - ٢٢٩ماده 
دومدارك هادفاترواسـنا شركت بماندبه اين منظـور مـديران تصـفيه بايـدمقارن اعـالم خـتم تصـفيه بـه مرجـع ثبـت          

 .اشخاص ذينفع آماده باشد هاتحويل دهندتانگهداري وبراي مراجعهشركترانيزبه مرجع ثبت مذكور

ــاده  ــه  درصــورتي - ٢٣٠م ــومي  ك ــع عم ــد مجم ــادي  مديرتصــفيه قصداستعفاازســمت خودراداشــته باشــد باي ع
ــه راجهــت اعــالم اســتعفاي خــودوتعيين جانشــين دعــوت نمايد.درصــورتي  شــركتصــاحبان ســهام  ــ ك ع مجم

ــدي راانتخــاب    ــادي مزبورتشــكيل نشــوديا نتواندمديرتصــفيه جدي ــومي ع ــدعم مديرتصــفيه توســط  ونيزهرگاهكن
ــت   ــف اس ــفيه مكل ــده باشدمديرتص ــين ش ــاه تعي ــه  دادگ ــهك ــتعفاي خودراب ــالم  قصداس ــاه اع ــددادگ وتعيين كن

ــفيه   ــتعفاي مديرتص ــد.درهرحال اس ــدراازدادگاه بخواه ــفيه جدي ــامي مديرتص ــه  تاهنگ ــه ك ــين اوب ــب  جانش ترتي
قـانون ثبـت وآگهـي نشـده باشـدآان لـم يكـن         ايـن  ٢٠٩دراين مـاده انتخـاب نشـده ومراتـب طبـق مـاده       مذكور
 .است

ــا ورشكســتگي مديرتصــفيه اگــر مــديران تصــفه  - ٢٣١مــاده  متعددباشندومديرتصــفيه  درصــورت فــوت ياحجري
ان تصـفيه باقيمانـده   باشـدمديريا مـدير   انتخـاب شـده   شـركت متوفي يامحجورياورشكسته توسط مجمـع عمـومي   

مديرتصـفيه متـوفي يامحجورياورشكسـته دعـوت      راجهـت انتخـاب جانشـين    شـركت بايد مجمـع عمـومي عـادي    
مزبورتشــكيل نشــوديانتواند جانشــين مديرتصــفيه متــوفي      مجمــع عمــومي عــادي  كــه  نمايدودرصــورتي

ــه  يادرصــورتيكند يامحجورياورشكســته راانتخــاب ــت ك ــوفي يامحجورياورشكس ــاه مديرتصــفيه مت ه توســط دادگ
ــين شــده باشــدمديريا  ــا    تعي ــوفي يامحجوري ــدتعيين جانشــين مديرتصــفيه مت ــده مكلفن ــديران تصــفيه باقيمان م

 .بخواهند ورشكسته راازدادگاه

ــا ورشكســتگي مديرتصــفيه درصــورتي    ــوت ياحجري ــك نفرباشددرصــورت ف ــاگرامرتصــفيه منحصــرابعهده ي  هك
 باشـــدهرذينفع مـــي توانـــدازمرجع ثبـــتانتخـــاب شـــده  شـــركتمديرتصـــفيه توســـط مجمـــع عمـــومي 



٤٧ 

 

ــركت ــهام     كههابخواهدش ــاحبان س ــادي ص ــومي ع ــع عم ــركتمجم ــفيه   ش ــين مديرتص ــين جانش ــت تعي  راجه
ــذكور ــورتيم ــه  دعوت نمايدودرص ــين   ك ــكيل نگردديانتواندجانش ــادي مزبورتش ــومي ع ــع عم ــفيه  مجم مديرتص

ــورتي  ــاب نمايديادرص ــه  راانتخ ــته توســ   ك ــا ورشكس ــوفي يامحجوري ــفيه مت ــاهمديرتص ــده   ط دادگ ــين ش تعي
 .باشدهرذينفع مي تواندتعيين جانشين رااز دادگاه بخواهد

 ١٠بخش 

 شركتحسابهاي 

رادرپايـان سـال    شـركت بايـدپس ازانقضـاي سـال مـالي صـورت دارائـي وديـون         شركتهيئت مديره  - ٢٣٢ماده 
ه فعاليـت ووضـع   گزارشـي دربـار   رابـه ضـميمه   شـركت وهمچنين ترازنامه وحساب عملكردو حسـاب سـود و زيـان    

مـاده بايداقالبيسـت روزقبـل ازتـاريخ مجمـع       دراينمذكور.اسـناد كندطـي سـال مـالي مزبـورتنظيم      شركتعمومي 
 .عمومي عادي ساالنه دراختيار بازرسان گذاشته شود

ــاده  ــه   - ٢٣٣م ــان وترازنام ــدهمان شــكل شــركتدرتنظــيم حســاب عملكردوحســاب ســود و زي وروشــهاي  باي
تغييـري درشـكل    كـه ي قبـل ازآن بكاررفتـه اسـت رعايـت شـود ، بـاوجوداين درصـورتي        درسـال مـال  كـه   ارزيابي

وهــردوروش ارزيــابي تنظــيم    بهردوشــكلمذكوروروشــهاي ارزيــابي ســال قبــل ازآن موردنظرباشدبايداسناد   
ــديره و    ــت م ــزارش هيئ ــه گ ــه ب ــه آنهاوباتوج ــومي بامالحظ ــع عم ــا مجم ــرات   گرددت ــه تغيي ــان نســبت ب بازرس

 .بگيردپيشنهادي تصميم 

ــاده  ــس ازوضــع    - ٢٣٤م ــودولوآنكه پ ــه ش ــر گرفت ــاي الزم درنظ ــه ه ــوال واندوخت ــتهالك ام ــه بايداس  درترازنام
ــديا  ــاقي نمان ــه هاســودقابل تقســيم ب ــي ثابــت خــو  .نباشــد كافي اســتهالك واندوخت ــائين آمــدن ارزش دارائ  هاپ

ــل    ــواه بعل ــي وخ ــرات فن ــر تغيي ــواه براث ــتعمال خ ــه اس ــت درنتيج ــراناهالكديگربايددراس ــورگردد.براي جب  ت منظ
 .وزيانهاوهزينه هاي احتمالي بايد ذخيره الزم منظورگردد احتمالي ارزش سايراقالم دارائيكاهش 

 .شود است بايدقيل ازمبلغ در ذيل ترازنامه آورده كردهآن راتضمين  شركتكه  تعهداتي - ٢٣٥ماده 

هـاي افـزايش    ود مسـتهلك شـود.هزينه  بايـدقبل ازتقسـيم هرگونـه سـ     شـركت هزينه هـاي تاسـيس    - ٢٣٦ماده 
ســهام كــه  شود.درصــورتي اينگونــه هزينــه هابعمــل آمدمســتهلككــه  ســرمايه بايدحــداآثرتاپنج ســال ازتــاريخي

ازمبلـغ اسـمي فروختـه شـده باشـدهزينه       در نتيجـه افـزايش سـرمايه صـادرمي شـودبه قيمتـي بـيش       كه  جديدي
 .مستهلك نمود شهاي افزايش سرمايه رامي توان ازمحل اين اضافه ارز

 كليــهمنهــاي  درهرســال مــالي عبارتســت ازدرآمدحاصــل در همــان ســال مــالي شــركتســودخالص  - ٢٣٧مــاده 
 .ات وذخيره هاهالكهزينه هاواست



٤٨ 

 

ــاده  ــودخالص  - ٢٣٨م ــك بيســتم آن   شــركتازس ــدمعادل ي ــل باي ــالهاي قب ــاي وارده درس ــس ازوضــع زيانه  پ
 . شود. هرتصميم برخالف اين ماده باطل است بعنوان اندوخته قانوني موضوع ١٤٠برطبق ماده 

مـالي قبـل    منهـاي زيانهـاي سـالهاي    شـركت سودقابل تقسـيم عبارتسـت ازسـودخالص سـال مـالي       - ٢٣٩ماده 
كـه   تقسـيم سـالهاي قبـل    وسـاير اندوختـه هـاي اختيـاري بعـالوه سـودقابل       ٢٣٨ه در ماده مذكورواندوخته قانوني 

 . تقسيم نشده است

 عمــومي پــس ازتصــويب حســابهاي ســال مــالي واحرازاينكــه ســودقابل تقســيم         مجمــع  - ٢٤٠مــاده 
عمــومي مــي  بايــدبين صــاحبان تقســيم شــودتعيين خواهــدنمود.عالوه بــراين مجمــع  كــهوجــودداردمبلغي ازآن را

سـهام تقسـيم شـوددراين     دراختيـارداردبين صـاحبان   شـركت كـه   مبـالغي از اندوختـه هـائي    كهتواندتصميم بگيرد
ــالغ كهمجمــع عمــومي بايدصريحاقيدشــود صــورت درتصــميم ــه هابايدبرداشــت  مب مــوردنظرازآدام يــك ازاندوخت

 بدون رعايـت مقـررات ايـن قـانون تقسـيم شـودمنافع موهـوم تلقـي خواهدشـد.نحوه         كه  هرسودي .وتقسيم گردد
نحــوه  پرداخــت ســودقابل تقســيم توســط مجمــع عمــومي تعيــين مــي شــود واگــر مجمــع عمــومي درخصــوص  

پرداخـت سـودبه    ي نگرفتـه باشـدهيئت مـديره نحـوه پرداخـت راتعيـين خواهـدنمودولي درهرحـال        پرداخت تصميم
 .سودانجام پذيرد صاحبان سهام بايدظرف هشت ماه پس ازتصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم

ممكــن  كــه شــركتنســبت معينــي ازســودخالص ســال مــالي  ١٣٤بارعايــت شــرايط مقــرردر مــاده  - ٢٤١مــاده 
عــام ازپــنج  هاي ســهاميشــركتهيئــت مــديره درنظرگرفتــه شــودبه هــيچ وجــه نبايــددر  اســت جهــت پــاداش 

ــه صــاحبان ســهام پرداخــت مــي شــودودر   كــه  درصدســودي ســهامي خــاص ازده  هايشــركتدرهمــان ســال ب
مقـررات اساسـنامه وهرگونـه     .كنددرهمـان سـال بـه صـاحبان سـهام پرداخـت مـي شـودتجاوز        كـه   درصدسودي

هاي سـهامي عـام هيئـت    شـركت در  - ٢٤٢مـاده   . مـاده باشـد باطـل وبالاثراسـت     مخـالف بامفـاداين  كه  تصميمي
. كنـد گـزارش حسـابداران رسـمي راضـميمه      شـركت وترازنامـه   به حسـابهاي سـود و زيـان   كه  مديره مكلف است

ــاره حســابهاي  حســابداران رســمي بايــدعالوه ــهگــواهي نماينــد  شــركتبراظهارنظردرب دفاترواسنادوصــورت  كلي
وتوضــيحات مــوردلزوم دراختيــار آنهاقرارداشــته وحســابهاي ســود و زيــان وترازنامــه تنظــيم   تشــركحســابهاي 
 .رابنحوصحيح وروشن نشان مي دهد شركتهيئت مديره وضع مالي  شده ازطرف

ــذكورمنظورازحســابداران رســمي  -تبصــره  ــانون  م ــتم ق ــابداران موضــوع فصــل هف ــاده حس ــاي  دراين م مالياته
انتخـاب حسـابداران    بموجـب قـانون شـرايط ونحـوه    كـه   مـي باشدودرصـورتي   ١٣٤٥مستقيم مصوب اسفندسـال  

ــمي تغيير ــدرس ــابداران  كن ــامل حس ــه شودش ــان درنظرگرفت ــراي آن ــري ب ــذكور وياعنوان ديگ ــز م ــاده ني دراين م
 .خواهدبود

 ١١بخش 

 مقررات جزائي



٤٩ 

 

تادويسـت   يـال اشخاص زيربه حبس تـاديبي ازسـه مـاه تادوسـال يابـه جـزاي نقـدي ازبيسـت هزارر         - ٢٤٣ماده 
 .هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد

اعالميـه   ويا بـرخالف مقـررات ايـن قـانون    كنـد عالماوبرخالف واقع پذيره نويسـي سـهام راتصـديق    كه  هرآس - ١
ــع   ــذيره نويســي منتشــرنمايدويامدارك خــالف واق ــاكيپ ــت شــركتازتشــكيل  ح ــه مرجــع ثب هاتســليم شركت ب

 .كندرنقدتقلب اعمال ويادرتعيين ارزش آورده غيكند

واقعاپرداخـت   كـه هرآس درورقه سهم بانـام ياگواهينامـه موقـت سـهم مبلـغ پرداخـت شـده رابـيش ازآنچـه           - ٢
 .كندشده است قيد

 هااعالمشــركت طبــق مقــررات ايــن قــانون بايدبــه مرجــع ثبــت       كــه   هــرآس ازاعــالم مطــالبي   - ٣
 .زبوراعالم داردبعضاياآالخودداري نمايدويامطالب خالف واقع به مرجع مكند

مزورانـه   شـركت ثبـت  كـه   ويـادر صـورتي   شـركت هرآس سهام ياقطعات سـهام راقبـل ازبـه ثبـت رسـيدن       - ٤
 .كندانجام گرفته باشدصادر

درصـدآن   سـرمايه و تاديـه حـداقل سـي وپـنج      كليـه هرآس سهام ياقطعـات سـهام رابـدون پـذيره نويسـي       - ٥
 .كندسرمايه غيرنقدصادر كليهونيزتحويل 

 .كندصادر مبلغ اسمي سهم سهام بي نام ياگواهينامه موقت بي نام كليهآس قبل ازپرداخت هر - ٦

ــاده  ــال      - ٢٤٤م ــاه هزارري ــدي ازپنج ــزاي نق ــه ج ــال ياب ــاه تايكس ــه م ــاديبي ازس ــبس ت ــه ح ــخاص زيرب  اش
 - تاپانصدهزارريال يابهردومجازات محكوم خواهند شد

معـرض فـروش    يابفروشـديابه كندمبلـغ اسـمي صادر  ذكر هرآس عالماسهام ياگواهينامـه موقـت سـهام بـدون     - ١
 .دذكرگ

فـروش   هرآس سهام بي نـام راقبـل ازآنكـه تمـام مبلـغ اسـمي آن پرداخـت شـده باشدبفروشـديابه معـرض           - ٢
 .دذكرگ

ــنج درصــدمبلغ اســمي آن پرداخــت شــده    - ٣ ــل ازآنكــه اقالســي وپ ــام راقب ــرآس ســهام بان  صــادر باشــد ه
 .دذكرنديابفروشديابه معرض فروش گك

راتســهيل  .ياانجام آن عمليــاتكنــد شــركت ٢٤٤در مــاده مــذكورس عالمادرهريــك ازعمليــات كهــر - ٢٤٥مــاده 
 .نمايدبرحسب موردبه مجازات شريك يا معاون محكوم خواهدشد
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حـبس   سـهامي درصـورت ارتكـاب هريـك ازجـرائم زيربـه       شـركت رئـيس واعضـاءهيئت مـديره هـر      - ٢٤٦ماده 
 .محكوم خواهندشد يابه جزاي نقدي ازسي هزارتاسيصدهزارريال يابهردومجازاتتاديبي ازدوماه تاششماه 

رامطالبـه   شـركت ظرف مهلـت مقـرردراين قـانون قسـمت پرداخـت نشـده مبلـغ اسـمي سـهام          كه  درصورتي - ١
ــاميزان مبلــغ  شــركتمجمع فــوق العــاده راجهــت تقليــل ســرمايه  مــذكورنكننــدويادوماه قبــل ازپايــان مهلــت  ت

 .عوت ننمايندپرداخت شده د

رااجـازه   ياصـدورآن  كـرده بصـدوراوراق قرضـه مبـادرت     شـركت سـرمايه   كليـه قبـل ازپرداخـت   كه  درصورتي - ٢
 .دهند

ــاده  ــاده   - ٢٤٧م ــديك م ــورتي ٢٤٦درموردبن ــه  درص ــاءمهلت   ك ــل ازانقض ــديره قب ــاءهيئت م ــك ازاعض  هري
شـودوبه   مسـئوليت جزائـي عمـل    بايـد تكليـف قـانوني بـراي سـلب      كـه كندمقرردرجلسه هيئت مزبورصـريحااعالم  

تكليــف  كــه عضــوهيئت مــديرهكندايــن اعــالم ازطــرف ســاير اعضــاءهيئت مــديره توجــه نشــودوجرم تحقــق پيدا
هيئـت مـديره منـوط بـه      اسـت مجـرم شـناخته نخواهدشدسـلب مسـئوليت جزائـي ازعضـو        كـرده قانوني رااعالم 

ـ       كـه   اين است مزبورمراتـب راازطريـق ارسـال     ه هيئـت عضـوهيئت مـديره عـالوه بـراعالم تكليـف قـانوني درجلس
جلسـات هيئـت مـديره بهـر علـت       كـه  اظهارنامه رسمي به هر يـك ازاعضـاءهيئت مـديره اعـالم نمايد.درصـورتي     

 كـافي  سـلب مسـئوليت جزائـي ازعضـوهيئت مـديره       تشكيل نگردداعالم ازطريق ارسـال اظهارنامـه رسـمي بـراي    
 . است

ــاده  ــ  - ٢٤٨م ــذيره نويســي س ــه پ ــه انتشــاراوراق قرضــه هــرآس اعالمي ــدون  ســهامي شــركتهام يااطالعي راب
هزارتاسـي هزارريـال    به جـزاي نقـدي ازده  كندمنتشـر  شـركت امضاهاي مجازونام ونشـاني موسسـين يـا مـديران     

 .محكوم خواهدشد

ــاده  ــادار       - ٢٤٩م ــداوراق به ــه تعهدخري ــردم ب ــويق م ــراي تش ــوءنيت ب ــرآس باس ــركته ــه  ش ــهامي ب  س
يانــاقص  متضــمن اطالعــات نادرســتكــه  ســهام يااطالعيــه انتشــار اوراق قرضــه صــدوراعالميه پــذيره نويســي

ــه مزبوراطالعــات نادرســت   ــه يااطالعي ــه اعالمي ــدويااز روي ســوءنيت جهــت تهي ــاقص داده  باشــدمبادرت نماي يان
ــه    ــروع ب ــازات ش ــدبه مج ــرداباش ــدامات  كالهب ــراين اق ــري ب ــدوهرگاه اث ــوم خواهدش ــده   ري محك ــب ش مترت

 .ري بوده وبه مجازات مقرر محكوم خواهدشدالهبرداكباشدمرتكب درحكم 

شـده   سـرمايه ثبـت   كليـه قبـل از تاديـه   كـه   سـهامي عـام   شـركت رئيس واعضـاءهيئت مـديره هـر     - ٢٥٠ماده 
ــاريخ ثبــت   شــركت ــام ازت ــل ازانقضاءدوســال تم ــه آن توســط مجمــع  شــركتوقب عمــومي  وتصــويب دوترازنام

ــزاي ن    ــه ج ــه نمايندب ــدوراوراق قرض ــه ص ــادرت ب ــال  مب ــت هزارري ــال تادويس ــت هزارري ــدي ازبيس ــوم  ق محك
 .خواهندشد
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ايـن   ٥٦ بـدون رعايـت مقـررات مـاده    كـه   سـهامي عـام   شـركت رئـيس واعضـاءهيئت مـديره هـر      - ٢٥١مـاده  
ازبيســت  قــانون مبــادرت بــه صــدوراوراق قرضــه بنمايدبــه حــبس تــاديبي ازســه مــاه تادوســال وجــزاي نقــدي  

 .خواهندشدهزارريال تادويست هزار ريال محكوم 

 ٦٠مـاده   نكـات منـدرج در  كـه   سـهامي عمـومي   شـركت رئيس واعضاءهيئت مـديره ومـديرعامل هـر     - ٢٥٢ماده 
ــال       ــت هزارري ــال تادويس ــت هزارري ــدي بيس ــزاي نق ــه ج ــه قيدننمايندب ــانون رادراوراق قرض ــن ق ــوم  اي محك

 .خواهندشد

ــ  - ٢٥٣مــاده  هزارتادويســت  دي ازبيســتاشــخاص زيربــه حــبس تــاديبي ازســه مــاه تايكســال يابــه جــزاي نق
 .هزارريال يابهردومجازات محكوم خواهندشد

 .درجلسات مجامع عمومي صاحبان سهم بشود شركتهرآس عامدامانع حضوردارنده سهم  - ١

در  وبـه ايـن طريـق دراخــذراي    كنـد هـرآس باخدعـه ونيرنـگ خودرادارنـده سـهم ياقطعــات سـهم معرفـي         - ٢
 .انجام دهد نمايداعم از آنكه اينكاراشخصاياتوسط ديگري شركتمجمع عمومي عمومي صاحبان سهام 

مجمـع   مـاه پـس ازپايـان هرسـال مـالي     ٦حـداآثرتا  كـه   سـهامي  شـركت رئيس واعضاءهيئت مـديره   - ٢٥٤ماده 
وتســليم ننمايدبــه  رابموقـع تنظــيم  ٢٣٢عمـومي عــادي صــاحبان سـهام رادعــوت نكننــديا مـدارك مقــرردر مــاده    

 .يابهردومجازات محكوم خواهندشد نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال حبس ازدوتاششماه يابه جزاي

 ٩٩مـاده   صـورت حاضـرين درمجمـع رامطـابق    كـه   سـهامي  شـركت رئيس واعضـاءهيئت مـديره هـر     - ٢٥٥ماده 
 .تنظيم نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد

مجـازات   راتنظـيم نكند.بـه   ١٠٥در مـاده  مـذكور صـورت جلسـه   كـه   هيئت رئيسه هـر مجمـع عمـومي    - ٢٥٦ماده 
 .در ماده قبل محكوم خواهدشدمذكور

ســهام  مقــررات راجـع بــه حــق راي صــاحبان كــه  رئــيس واعضــاءهيئت رئيســه هـر مجمــع عمــومي  - ٢٥٧مـاده  
 .محكوم خواهندشد ٢٥٥در ماده مذكوررارعايت نكرده باشندبه مجازات 

 : تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهند شداشخاص زير به حبس  - ٢٥٨ماده 

صـورت   بـدون صـورت دارائـي و ترازنامـه يـا بـه اسـتناد       كـه   شركترئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل  - ١
 . باشند كردهدارائي و ترازنامه مزور منافع موهومي را بين صاحبان سهام تقسيم 

وضـعيت   ترازنامـه غيـر واقـع بـه منظـور پنهـان داشـتن       كـه   شـركت رئيس و اعضاء هيات مديره و مـديرعامل   - ٢
 . باشد كردهبه صاحبان سهام ارائه يا منتشر  شركتواقعي 
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 شـركت  را بـرخالف منـافع   شـركت امـوال يـا اعتبـارات    كـه   شـركت رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامـل   - ٣
غيرمسـتقيم درآن ذينفـع    يـا خـود بطـور مسـتقيم    كـه   يـا موسسـه ديگـري    شـركت براي مقاصد شخصي يا بـراي  

 . مي باشند مورد استفاده قرار دهند

 شـركت  بـا سـوءنيت از اختيـارات خـود بـرخالف منـافع      كـه   شـركت رئيس و اعضاء هيئت مديره و مـديرعامل   - ٤
غيرمسـتقيم درآن ذينفـع    خـود بطـور مسـتقيم يـا    كـه   يـا موسسـه ديگـري    شـركت براي مقاصد شخصي يا بخاطر 

 . ندكنمي باشند استفاده 

كـه   رادرهرموقـع  متعمـدا مجمـع عمـومي صـاحبان سـهام     كـه   شـركت رئيس واعضاي هيئـت مـديره    - ٢٥٩ماده 
رابـه مجـامع عمـومي     شـركت  بايدانجام پذيردبـه ايـن منظوردعـوت ننماينـدويا بازرسـان      شركتانتخاب بازرسان 

ــدي    ــاجزاي نق ــماه ي ــبس ازدوتاشش ــه ح ــوت نكنندب ــهام دع ــاحبان س ــال ازبيســت هزارتادويســت  ص ــزار ري ه
 .يابهردومجازات محكوم خواهندشد

 شــركت عامــدامانع يامخــل انجــام وظــايف بازرســانكــه  رئــيس واعضــاءهيئت مــديره ومــديرعامل - ٢٦٠مــاده 
حــبس تــاديبي  بــراي انجــام وظــايف آنهــاالزم اســت دراختيــار بازرســان قرارندهندبــهكهبشونديااســنادومدارآي را

ــ  ــابجزاي نقــدي ازبيس ــاه تادوســال ي ــه هــردو ازســه م ــال ياب ــال تادويســت هزارري مجــازات محكــوم  ت هزارري
 .خواهندشد

افـزايش   قبـل ازبـه ثبـت رسـيدن    كـه   سـهامي  شـركت رئيس واعضـاءهيئت مـديره ومـديرعامل هـر      - ٢٦١ماده 
ــورتي  ــرمايه يادرص ــه  س ــام    ك ــريفات الزم انج ــت تش ــدون رعاي ــه ياب ــرمايه مزوران ــزايش س ــت اف ــه  ثب گرفت

ــالكننددصادرومنتشــرباشدســهام ياقطعــات ســهام جدي تايكصــدهزارريال محكــوم  به جــزاي نقــدي ازده هزارري
ــه  خواهندشد.ودرصــورتي ــابق  ك ــهام س ــغ اســمي س ــامي مبل ــل ازپرداخــت تم ــهام  قب ــادرت بصدوروانتشارس مب

وبــه جــزاي نقــدي ازبيســت     جديــدياقطعات ســهام جديدبنمايدبــه حــبس تــاديبي ازدو مــاه تاششــماه      
 .هند شدهزارتادويست هزارريال محكوم خوا

زيربشـوندبه جـزاي    مرتكـب جـرائم  كـه   سـهامي  شـركت رئيس واعضاءهيئت مـديره ومـديرعامل هـر     - ٢٦٢ماده 
 .نقدي ازبيست هزارتادويست هزارريال محكوم خواهندشد

شـده   در ايـن قـانون پـيش بينـي    كـه   بـه اسـتثناي مـواردي    شـركت درموقـع افـزايش سـرمايه    كه  درصورتي - ١
ــهام  ــاحبان س ــدم ص ــق تق ــدورعايت   اســت ح ــهام جدي ــذيره نويســي وخريدس ــه پ ــدويامهلتي  رانســبت ب نكنن

 .ندهند جهت پذيره نويسي سهام جديد بايددرنظرگرفته شودبه صاحبان سهامكهرا

اينگونـه   باشـدحقوق دارنـدگان   كردهقـبالاوراق قرضـه قابـل تعـويض باسـهم منتشـر       شـركت كـه   درصـورتي  - ٢
طـي آن ايـن    كـه  درنظرگرفتـه ياقبـل ازانقضـاءمدتي    شـركت سـهام  اوراق قرضه رانسبت به تعـويض اوراق آنهابـا   
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ياقابـل تبـديل بـه سـهام      اسـت اوراق قرضـه جديـدقابل تعـويض     شـركت قبيل اوراق قرضه قابل تعويض باسهام 
 يـا  رامسـتهلك سـازند   شـركت  ياقبل ازتبـديل يـاتعويض اوراق قرضـه يابازپرداخـت مبلـغ آنهاسـرمايه      كنندمنتشر

يادرنحوه تقســيم منــافع تغييراتــي كننــد دهنديااقــدام بــه تقســيم اندوختــهكــاهش  هامآن راازطريــق بازخريدســ
 .بدهند

تقــدم  عالمــابراي ســلب حــقكــه  ســهامي شــركترئــيس واعضــاءهيئت مــديره ومــديرعامل هــر   - ٢٦٣مــاده 
بدهنـديااطالعات   ازصاحبان سهام نسـبت بـه پـذيره نويسـي سـهام جديدبـه مجمـع عمـومي اطالعـات نادرسـت          

ازيكصـدهزارريال تايـك ميليـون ريـال      به حبس ازششـماه تاسـه سـال يابـه جـزاي نقـدي      كننداتصديق نادرست ر
 .يابهره ومجازات محكوم خواهندشد

ــاده  ــر    - ٢٦٤م ــديره ه ــاءهيئت م ــيس واعض ــركترئ ــهامي ش ــه  س ــاهشدرموردك ــامقررات  ك ــرمايه عالم  س
 - حكوم خواهندشدزيررارعايت نكنندبه جزاي نقدي ازبيست هزارريال تادويست هزارريال م

 . درصورت عدم رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام - ١

عمـومي فـوق    سـرمايه حـداقل چهـل وپـنج روزقبـل ازتشـكيل مجمـع       كـاهش   پيشنهادراجع بـه كه  درصورتي - ٢
 .تسليم نشده باشد شركتالعاده به بازرس 

رسـمي   آن درروزنامـه سـرمايه ومهلـت وشـرائط    كـاهش   تصميم مجمـع عمـومي دائربرتصـويب   كه  درصورتي - ٣
 .باشد درآن نشرمي گرددآگهي نشده شركتاعالنات مربوط به كه  االنتشاريكثيروروزنامه 

سـرمايه   درصـورت از ميـان رفـتن بـيش ازنصـف     كـه   سـهامي  شـركت رئيس واعضاءهيئت مديره هـر   - ٢٦٥ماده 
ــركت ــهام    شـ ــاحبان سـ ــاده صـ ــومي فـــوق العـ ــداآثرتادوماه مجمـــع عمـ ــاي وارده حـ ــوتبراثرزيانهـ  رادعـ

تصـميم   موردشـوروراي واقـع شـودوحداآثرتايكماه نسـبت بـه ثبـت وآگهـي        شـركت ننمايندتاموضوع انحالل يابقاء 
ــع  ــال  مذكورمجم ــدي ازده هزارري ــه جــزاي نق ــاه تاششــماه ياب ــه حــبس ازدوم ــدام ننمايندب تايكصــدهزارريال  اق

 .يابهردومجازات محكوم خواهندشد

بــه كندعمــل  ســهامي بپذيردوبــه آن شــركتماســمت بازرســي رادر هــرآس بــاوجودمنع قــانوني عال - ٢٦٦مــاده 
ــه   ــاجزاي نقــدي ازبيســت هزارتايكصــدهزارريال ياب ــاه تاششــماه ي ــاديبي ازدوم هردومجــازات محكــوم  حــبس ت

 .خواهدشد

عمــومي  بــه مجمــع شــركتســهامي عالمــا راجــع بــه اوضــاع  شــركتهــرآس در ســمت بازرســي  - ٢٦٧مــاده 
حـبس تـاديبي ازسـه     بـه  كنـد حقيقت بدهـد و يـا اينگونـه اطالعـات را تصـديق      درگزارشهاي خود اطالعات خالف 
 . ماه تا دو سال محكوم خواهد شد



٥٤ 

 

تــاديبي  عالمامرتكـب جــرائم زيربشـوندبه حـبس   كـه   ســهامي شـركت مـديريا مـديران تصــفيه هـر     - ٢٦٨مـاده  
 - محكوم خواهندشد تازدوماه تاششماه يابه جزاي نقدي ازبيست هزارتا دويست هزارريال يابه هردومجازا

مرجـع   ونـام ونشـاني خودرابـه    شـركت ظرف يكمـاه پـس ازانتخـاب تصـميم راجـع بـه انحـالل        كه  درصورتي - ١
 .هااعالم نكنندشركتثبت 

رادعـوت نكـرده    شـركت تاششماه پس ازشـروع بـه امرتصـفيه مجمـع عمـومي عـادي صـاحبان        كه  درصورتي - ٢
پايــان دادن بــه  جهــت كــهومــدتي را شــركتفيه امــور ونحــوه تصــ شــركتوضــعيت امــوال ومطالبــات وقــروض 

 .امرتصفيه الزم مي داندبه اطالع مجمع عمومي نرسانند

رابارعايـت   شـركت قبل ازخاتمـه امرتصـفيه همـه سـاله مجمـع عمـومي عـادي صـاحبان سـهام          كه  درصورتي - ٣
صـورت دارائـي   نكـرده   پـيش بينـي شـده اسـت دعـوت      شـركت دراين قـانون و اساسـنامه   كه  شرايط وتشريفاتي

تـاآن  كـه   از اعمـالي  حـاكي گزارشـي   منقول وغير منقول وترازنامه وحساب سود و زيـان عمليـات خودرابـه ضـميمه    
 .تسليم نكنندمذكورموقع انجام داده اندبه مجمع 

عمليـات   درخاتمـه دوره تصـدي خودبـدون آنكـه تمديدمـدت ماموريـت خودراخواستارشـوندبه       كـه   درصـورتي  - ٤
 .خودادامه دهند

 .هااعالم ننمايندشركتظرف يكماه پس ازختم تصفيه مراتب رابه مرجع ثبت كه  درصورتي - ٥

دريكـي   باقيمانـده اسـت درحسـاب مخصوصـي     كـه پـس ازاعـالم خـتم بـه تصـفيه وجـوهي را      كـه   درصورتي - ٦
 اســتيفاء را خــود حقــوقكهازبانكهــاي ايرانــي توديــع ننمايدودرصــورت اســامي بســتانكاران وصــاحبان ســهامي را

 .ذينفع نرسانند نكرده اندبه آن بانك تسليم نكرده مراتب راطي آگهي ختم تصفيه به اطالع اشخاص

ازيـك   مرتكـب جـرائم زيـر شـوندبه حـبس تـاديبي      كـه   سـهامي  شـركت مديرتصفيه يا مـديران هـر    - ٢٦٩ماده 
 - سال تاسه سال محكوم خواهندشد

مقاصدشخصـي   يـابراي  شـركت ابـرخالف منـافع   درحـال تصـفيه ر   شـركت امـوال يااعتبـارات   كـه   درصـورتي  - ١
ــابراي  مــي باشندمورداســتفاده  خودبطــور مســتقيم ياغيرمســتقيم درآن ذينفــع كــه  ياموسســه ديگــري شــركتي
 .قراردهند

بسـتانكاران   يابـدون رعايـت حقـوق    كننـد مبـادرت   شـركت به انتقـال دارائـي    ٢١٣برخالف ماده كه  درصورتي - ٢
 .سهام تقسيم نمايند رابين صاحبان شركتتاديه آن نرسيده دارائي هنوزموعدكه  قروضي كردنوموضوع 

 ١٢بخض 



٥٥ 

 

 هاي سهاميشركتمقررات مختلف مربوط به 

توســط  سـهامي يــا عمليـات آن يـا تصـميماتي آه     شـركت هرگـاه مقـررات قـانوني در مــورد تشـكيل      - ٢٧٠مـاده  
 شـركت بطـالن   اسـت هـر ذينفـع   اتخاذ مي گـردد رعايـت نشـود برحسـب مـورد بنـا بدرخو       شركتهريك از ارآان 

مــديران و بازرســان و  بــه حكــم دادگــاه اعــالن خواهدشــد لــيكن موسســين و مــذكوريــا عمليــات يــا تصــميمات 
 . استناد نمايند نمي توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن شركتصاحبان سهام 

بـدوي   ميمات آن درمرحلـه بـابطالن عمليـات يـا تصـ     شـركت قبـل ازصـدورحكم بطـالن    كه  درصورتي - ٢٧١ماده 
 .موجبات بطالن مرتفع شده باشددادگاه قرارسقوط دعواي بطالن راصادرخواهدآرد

ازششـماه  كـه   دعواي بطالن نزدآن اقامه شـده اسـت مـي توانـدبنا بـه درخواسـت مهلتـي       كه  دادگاهي - ٢٧٢ماده 
ـ مـذكور بيشترنباشدبراي رفـع موجبـات بطـالن تعيـين نمايد.ابتـداي مهلـت        پرونـده ازدفتربـه دادگـاه     ولتاريخ وص

ــورتي  ــت .در ص ــه  اس ــده    ك ــرف نش ــالن برط ــات بط ــت مقررموجب ــرف مهل ــي    ظ ــم مقتض ــددادگاه حك باش
 .صادرخواهدآرد

ياچنــدنفررابعنوان  راصــادرمي نمايدبايدضــمن حكــم خــود يــك شــركتحكــم بطــالن كــه  دادگــاهي - ٢٧٤مــاده 
 .ه نمايندتابرطبق مقررات اين قانون انجام وظيفكندمديرتصفيه تعيين 

شــودومديريا  مديرتصــفيه بايــداز طــرف دادگــاه تعيــين شــركتبراثــرانحالل يــابطالن كــه درهرمورد - ٢٧٥مــاده 
نباشـنددادگاه امرتصـفيه رابـه     توسط دادگـاه تعيـين حاضـربه قبـول سـمت مـديريت تصـفيه       كه  مديران تصفيه اي

 .اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خودارجاع مي نمايد

 . است توسط دادگاه تعيين مي شودبعهده دادگاهكه  ين حق الزحمه مديريا مديران تصفيه ايتعي -تبصره 

باشــدمي  شــركتمجمــوع ســهام آنهاحــداقل يــك پــنجم مجمــوع ســهام كــه  شــخص يااشخاصــي - ٢٧٦مــاده 
ــرف    ــام وازط ــديرعامل بن ــديره ويام ــف ياتقصــيررئيس واعضــاءهيئت م ــه  شــركتتوانددرصــورت تخل ــه هزين وب

خســارات  كليــهنماينــدوجبران  يس ياتمــام يابعضــي ازاعضــاءهيئت مــديره ومــديرعامل اقامــه دعــويخودعليــه رئــ
 .كنندراازآنهامطالبه  شركتوارده به 

وپرداخـت   شـركت درصورت محكوميت رئـيس ياهريـك ازاعضـاءهيئت مـديره يامـديرعامل بـه جبـران خسـارات         
شــده ازمبلــغ  ه دعــوي پرداخــتكننــدمــه ازطــرف اقاكــه  اجــراءو هزينــه اي شــركتهزينــه دادرســي حكــم بنفــع 
 .محكوم به وي مسترد خواهدشد

ــاده  ــهام        - ٢٧٧م ــاحبان س ــاءحق ص ــدبنحوي از انح ــومي نباي ــامع عم ــميمات مج ــنامه وتص ــررات اساس  مق
 .محدودنمايد شركترادرمورداقامه دعواي مسئوليت عليه مديران 



٥٦ 

 

اوالموضـوع بـه    م تبـديل شـودآه  سـهامي عـا   شـركت سهامي خـاص درصـورتي مـي تواندبـه      شركت - ٢٧٨ماده 
آن حــداقل بــه ميزانــي  ســهامي خــاص رســيده باشدثانياســرمايه شــركتتصــويب مجمــع عمــومي فــوق العــاده 

افزايش دهـد.  مـذكور خودرابـه ميـزان    سـرمايه  شـركت هاي سهامي عام مقررشـده اسـت ويـا    شركتبراي كه باشد
ـ  گذشـته  شـركت ثالثادوسال تمام ازتـاريخ تاسـيس وثبـت     ه آن بـه تصـويب مجمـع عمـومي صـاحبان      ودوترازنام

هاي سـهامي عـام تنظـيم    شـركت مقـررات ايـن قـانون درمـورد      سهام رسـيده باشـد.رابعا اساسـنامه آن بارعايـت    
 .يااصالح شده باشد

صـاحبان سـهام    مجمـع عمـومي فـوق العـاده    كـه   سهامي خـاص بايـدظرف يكمـاه ازتـاريخي     شركت - ٢٧٩ماده 
ضـميمه مـدارك زيربـه مرجـع      رت جلسه مجمـع عمـومي فـوق العـاده رابـه     است صو كردهراتصويب  شركتتبديل 

 .كندهاتسليم شركتثبت 

 رسـيده اسـت   سهامي عام تنظيم شـده وبـه تصـويب مجمـع عمـومي فـوق العـاده        شركتبراي كه  اساسنامه - ١

. 

 .به تائيد حسابداررسمي رسيده باشدكه  ٢٧٨در ماده مذكوردوترازنامه وحساب سود و زيان  - ٢

امـوال   كليـه متضـمن تقـويم   كـه  كه هاشـركت درموقـع تسـليم مـدارك بـه مرجـع ثبـت        شـركت صورت دارائي  - ٣
 .شناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشدكاربوده وبه تائيد شركتمنقول وغيرمنقول 

 زيرباشـد  رسـيده ومشـتمل برنكـات    شـركت بايدبـه امضـاءدارندگان امضـاي مجـاز     كه  شركتاعالميه تبديل  - ٤

- 

 . شركتنام وشماره ثبت  - الف

 . ونوع فعاليتهاي آن شركتموضوع  -ب 

 شعبي داشته باشدنشاني شعب آن شركتكه  ودرصورتي شركتاصلي مركز -ج 

 . براي مدت محدودتشكيل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آن شركتكه  درصورتي -د 

 . ومبلغ پرداخت شده آن شركتسرمايه  -ه 

 . باشدتعدادوامتيازات آن اگرسهام ممتازمنتشرشده -و 

 . شركترئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل  كاملهويت  -ز 

 . شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي -ح 



٥٧ 

 

 . مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سودوتشكيل اندوخته -ط 

 . تضمين شده است شركتتوسط كه  وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث شركتمبلغ ديون  -ي 

 - ٢٨٠مــاده  .در آن درج مــي گــردد شــركتاطالعيــه هــاوآگهي هــاي كــه  االنتشــاريكثيرنــام روزنامــه ذكر -ك 
ــدارك شــركتمرجــع ثبــت  ــذكورهاپس ازوصــول م ــاده م ــااين ٢٧٩در م ــدرجات آنهاب ــق من ــديل  و تطبي ــانون تب ق

 .آگهي خواهدنمود شركتراثبت ومراتب رابه هزينه  شركت

اساسـنامه   هكگرددوقيدشـود ذكر شـركت منـدرجات اعالميـه تبـديل     كليـه بايد كتشـر درآگهـي تبـديل    - ٢٨١ماده 
 شـركت بـه تبـديل    ودوترازنامه وحساب سـود و زيـان آن مربـوط بـه دوسـال قبـل ازاتخاذتصـميم نسـبت         شركت

بــراي  شــركت مركزهاودرشــركت وامــوال منقــول وغيرمنقــول آن درمرجــع ثبــت شــركتوهمچنــين صــورت دارائــي 
آگهـي هـاي   كـه   االنتشـاري كثيرروزنامـه   بايـدعالوه بـر   شـركت آماده مـي باشـندآگهي تبـديل    مراجعه عالقمندان 

 .االنتشارديگرنيزآگهي شودكثير درآن درج مي گردداقالدريك روزنامه شركت

ــاده  ــركت - ٢٨٢م ــاص  ش ــهامي خ ــه  س ــه   ك ــرمايه ب ــدباافزايش س ــركتبخواه ــديل   ش ــام تب ــهامي ع  س
مـاده   و ١٨٢لغايـت   ١٧٣ش سـرمايه بوجـود مـي آيـدبارعايت مـواد      درنتيجـه افـزاي  كـه  شودبايدسهام جديدخودرا

ــت    ١٨٤ ــد.مرجع ثب ــومي عرضــه نماي ــذيره نويســي عم ــراي پ ــانون ب ــن ق ــوردپسشــركتاي ازوصــول  هادراين م
مقـررات قـانون    سـهامي عـام وتطبيـق آنهابـا     شـركت سـهامي خـاص بـه     شـركت تقاضاومدارك مربوط به تبديل 

سـهامي عـام تبـديل     شـركت  نويسـي عمـومي بـه    -سرمايه ازطريـق پـذيره   بتواندباافزايش  شركتكه  درصورتي
پــذيره نويســي بايدشــماره وتــاريخ اجــازه  شــوداجازه انتشــاراعالميه نويســي ســهام راصــادرخواهدنمود.دراعالميه

 .نامه مزبورقيدگردد

ـ  در مـاده قبـل عرضـه شـده اسـت     مـذكور به ترتيـب  كه  سهام جديديكه  درصورتي - ٢٨٣ماده  ه نشـود  تماماتادي
 .سهامي تبديل گردد شركتنمي تواندبه  شركت

ايـن   هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون بايـدظرف سـه سـال ازتـاريخ اجـراي          شـركت  - ٢٨٤ماده 
قـانون تطبيـق    سـهامي عـام درآيندووضـع خودرابـامقررات ايـن      شـركت سهامي خـاص يـا    شركتقانون بصورت 

ـ شـركت دهنديابنوع ديگري از انـواع   تبـديل   ١٣١١مـاه   در قـانون تجـارت مصـوب ارديبهشـت    مـذكور ارتي هاي تج
ــارت    ــانون تج ــمول ق ــالل مش ــررات انح ــدوازلحاظ مق ــوب خواهندش ــوندواالمنحل محس ــت  ش ــوب ارديبهش مص

 .خواهندبود ١٣١١

ايـن   هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون ظـرف سـه سـال وضـع خودرابـامقررات          شركتتاهنگاميكه 
ارديبهشـت   در قـانون تجـارت مصـوب   مـذكور هاي سـهامي  شـركت اندتابع مقـررات مربـوط بـه    قانون تطبيق نداده 

 .ومقررات اساسنامه خودخواهندبود ١٣١١
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ازاحرازصـحت   هاپسشـركت مرجـع ثبـت   كه بـامقررات ايـن قـانون وقتـي محقـق مـي شـود        شـركت تطبيق وضـع  
اجـراي ايـن مـاده درصـورت      گهـي باشـد.به اسـتثناي هزينـه آ    كـرده آگهـي   شركتتطبيق مراتب راثبت وبه هزينه 

نيسـت ودرصـورت افـزايش سـرمايه      مسـتلزم پرداخـت هيچگونـه هزينـه ديگـري      شـركت عدم افزايش سـرمايه  
 .هزينه هاي مربوط فقط شامل ميزان افزايش سرمايه مي شود

منظورتطبيـق   هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون بـه      شـركت تغيير اساسـنامه هريـك از    - ٢٥٨ماده 
عـادي صـاحبان سـهام     ع آنهابـامقررات ايـن قـانون اسـتثنائا ممكـن اسـت بموجـب تصـميم مجمـع عمـومي          وض

عمـومي فـوق العـاده برسـد. ترتيـب       بايدبـه تصـويب مجمـع   كـه   صورت گيردمگر درموردافزايش سـرمايه  شركت
 شــركتالعــاده بــه منظورتطبيــق وضــع  الزم بــراي مجــامع عــادي وفــوق اكثريــتدعــوت تشــكيل وحدنصــاب و

هاي سـهامي وهمچنـين   شـركت درمـورد   ١٣١١ مقررات ايـن قـانون تـابع مقـررات تجـارت مصـوب ارديبهشـت       بـا 
 .قانون مي باشد هاي موجوددرتاريخ تصويب اينشركتاساسنامه معتبر 

سـهامي   شـركت هاي سـهامي مورددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون بتوانندبصـورت       شـركت بـراي آنكـه    - ٢٨٦ماده 
مقررشــده اســت  هاي ســهامي خــاصشــركتبــراي كه آنهاحــداقل بــه ميزانــي باشــدخــاص درآيندبايداوالســرمايه 

خــاص بــه آن ميــزان  ســهامي شــركتياســرمايه خودرابــا رعايــت مقــررات ايــن قــانون درمــوردافزايش ســرمايه 
مراتـب رابـه مرجـع ثبـت      كـرده  افزايش دهندثانيا اساسنامه خودرابـه منظورتطبيـق بـامقررات ايـن قـانون اصـالح      

بـامقررات ايـن قـانون مراتـب      شـركت  هاپس ازاحرازصـحت تطبيـق وضـع   شـركت نمايند.مرجع ثبـت  هااعالم شركت
 .آگهي خواهدنمود شركترا ثبت وبه هزينه 

سـهامي   شـركت هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون بتوانندبصـورت       شـركت براي آنكـه   - ٢٨٧ماده 
اســت ياســرمايه  هاي ســهامي عــام مقررشــدهتشــركبــراي كه عــام درآيندبايداوالســرمايه آنهابــه ميزانــي باشــد

ــرمايه    ــوردافزايش س ــانون درم ــن ق ــررات اي ــت مق ــركتخودرابارعاي ــه آن  ش ــام ب ــهامي ع ــزايش  س ــزان اف مي
گذشـته ويـك ترازنامـه آن بـه      شـركت سـهامي عـام يكسـال ازثبـت      شـركت بـه   شركتدهند.ثانيادرتاريخ تبديل 

 .خودرابامقررات اين قانون وفق دهند تصويب مجمع عمومي عادي رسيده باشد.ثالثا اساسنامه

وضـع   هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون بخواهنـدبراي تطبيـق       شـركت كـه   درصـورتي  - ٢٨٨ماده 
ســهام قبلــي  تمــامي مبلــغ اســميكــه  درصــورتيكنندخودبــامقررات ايــن قــانون بــه افــزايش ســرمايه مبــادرت 

درموردسـهام جديـدنيز الزم الرعايـه     سـبت بـه هرسـهم   آنهاتاديه نشده باشد نسبت مبلـغ پرداخـت شـده قبلـي ن    
دراين مذكورباشــد.درمواردكمتراســمي ســهام  اســت ودرهرحــال ايــن نســبت نمــي تواندازســي وپــنج درصــدمبلغ

 . الزامي نيست شركتسرمايه قبلي  اين قانون در موردتاديه تمامي ١٦٥ماده رعايت ماده 

سـرمايه بـه    بخواهنـد ازطريـق افـزايش   كـه   ايـن قـانون  هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب    شركت - ٢٨٩ماده 
ــزايش ســرمايه   شــركت ــدخودرا درنتيجــه اف ــديل شوندبايدســهام جدي ــدبارعايت  ســهامي عــام تب بوجــودمي آي
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بـه ترتيـب فـوق    كـه   سـهام جديـدي  كـه   درصـورتي  .مقررات اين قانون براي پذيره نويسي عمومي عرضه نماينـد 
ـ  عرضه شده است تماماتعهدنشـود ومبلغـي    شـركت بايـدبرطبق مقـررات ايـن قـانون تاديـه گرددتاديـه نشـود        ه ك

 .تبديل گردد سهامي عام شركتنمي تواندبه 

عـام تبـديل    سـهامي  شـركت بخواهنـد بـه   كـه   هاي سهامي موجوددرتاريخ تصويب ايـن قـانون  شركت - ٢٩٠ماده 
 .هاتسليم نمايندركتش بايدمدارك زيررابه مرجع ثبتكنندشوندوبه اين منظوربه افزايش سرمايه مبادرت 

 . رسيده است سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده شركتبراي كه  اساسنامه اي - ١

 . افزايش سرمايه رامورد تصويب قرارداده استكه  صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده - ٢

تقـويم   زبوربايدمتضـمن ها. صـورت م شـركت درموقـع تسـليم مـدارك بـه مرجـع ثبـت        شـركت صورت دارائـي   - ٣
 .رسيده باشد شناس رسمي وزارت دادگستريكاربوده به تائيد شركتاموال منقول وغيرمنقول  كليه

 ايـن قـانون تنظـيم شـده     ١٧٤بايدبـه ترتيـب مقـرردر مـاده     كـه  طـرح اعالميـه پـذيره نويسـي سـهام جديد      - ٤
 .باشد

وتاييدحسابداررسـمي   مجمـع عمـومي   بايدبـه تصـويب  كـه   شـركت آخـرين ترازنامـه وحسـاب سـود و زيـان       - ٥
 .رسيده باشد

قــانون  در مــاده قبــل و تطبيــق منــدرجات آنهابــامــذكورهاپس ازوصــول مــدارك شــركتمرجــع ثبــت  - ٢٩١مــاده 
 .اجازه انتشاراعالميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود

ـ     ١٨١لغايـت   ١٧٧در مـواد  مـذكور مقـررات   كليه - ٢٩٢ماده  وتبـديل   ق افـزايش سـرمايه  ايـن قـانون بـراي تحق
سـرمايه موضـوع    افـزايش ذكرسهام عـام الزم الرعايـه اسـت ، درآگهـي مربـوط ضـمن        شركتسهامي به  شركت

 .تبديل نيزقيدخواهدشد

خواهدشد.درهرصـورت   ايـن قـانون عمـل    ١٨٢درصورت عدم تحقـق افـزايش سـرمايه برطبـق مـاده       - ٢٩٣ماده 
 .دهد ودرابا مقررات اين قانون تطبيقوضع خ ٢٨٤در ماده مذكوربايددرمهلت  شركت

سـرمايه   سـرمايه آنهاحـداقل بـه ميـزان    كـه   هاي سـهامي موجوددرتـاريخ تصـويب ايـن قـانون     شركت - ٢٩٤ماده 
شــوندبايدمدارك  ســهامي عــام تبــديل شــركتدراين قــانون باشــدو بخواهندبــه مــذكورهاي ســهامي عــام شــركت

 .كنندهاتسليم شركتزيررابه مرجع ثبت 

 . رسيده است سهامي عام به تصويب مجمع عمومي عادي يا فوق العاده شركتبراي كه  مه اياساسنا - ١
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امـوال   كليـه بايدمتضـمن تقـويم   كه هاشـركت درموقـع تسـليم مـدارك بـه مرجـع ثبـت        شـركت صورت دارائـي   - ٢
 .شناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشدكاربوده وبه تائيد  شركتمنقول وغيرمنقول 

 شـركت  بايدبـه امضـاء دارنـدگان امضـاءمجاز    كـه   سـهامي عـام   شـركت سـهامي بـه    شـركت تبـديل  اعالميه  - ٤
 - رسيده ومشتمل برنكات زيرباشد

وتاييدحسابداررسـمي   بايدبـه تصـويب مجمـع عمـومي    كـه   شـركت آخـرين ترازنامـه وحسـاب سـود و زيـان       - ٥
 .رسيده باشد

قــانون  ه قبــل و تطبيــق منــدرجات آنهابــادر مــادمــذكورهاپس ازوصــول مــدارك شــركتمرجــع ثبــت  - ٢٩١مــاده 
 .اجازه انتشاراعالميه پذيره نويسي سهام جديد راصادخواهدنمود

 . شركتنام وشماره ثبت  -الف 

 . ونوع فعاليتهاي آن شركتموضوع  -ب 

 شعبي داشته باشدنشاني شعب آن شركتكه  ودرصورتي شركتاصلي مركز -ج 

 . يل شده باشدتاريخ انقضاي مدت آنبراي مدت محدودتشك شركتكه  درصورتي -د 

 . ومبلغ پرداخت شده آن شركتسرمايه  -ه 

 . اگرسهام ممتازمنتشرشده باشدتعدادوامتيازات آن -و 

 . شركترئيس واعضاءهيئت مديره ومديرعامل  كاملهويت  -ز 

 . شرايط حضوروحق راي صاحبان سهام درمجامع عمومي -ح 

 . م سودوتشكيل اندوختهمقررات اساسنامه راجع به تقسي -ط 

 . تضمين شده است شركتتوسط كه  وهمچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث شركتمبلغ ديون  -ي 

 .در آن درج مي گردد شركتاطالعيه هاوآگهي هاي كه  االنتشاريكثيرنام روزنامه ذكر -ك 

هابـامقررات ايـن   آن در مـاده قبـل و تطبيـق منـدرجات    مـذكور هاپس ازوصـول مـدارك   شركتمرجع ثبت  - ٢٩٥ماده 
 .آگهي خواهدنمود شركت سهامي عام ثبت ومراتب رابه هزينه شركتسهامي رابه  شركتقانون تبديل 

عــام  ســهامي شــركتهاي ســهامي موجوددرتــاريخ تصــويب ايــن قــانون ب شــركتدرآگهــي تبــديل  - ٢٩٦مــاده 
وامــوال  شــركت ائــيوصــورت دار شــركتاساســنامه كــه  گرددوقيدشــودذكر شــركتمنــدرجات اعالميــه  كليــهبايد
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بــراي  شــركت مركزهاودرشــركت منقــول وغيرمنقــول وآخــرين ترازنامــه وحســاب ســود و زيــان آن درمرجــع ثبــت
آگهـي هـاي   كـه   االنتشـاري كثيربرروزنامـه   بايـدعالوه  شـركت مراجعه عالقمنـدان آمـاده مـي باشـد.آگهي تبـديل      

 .ي شوداالنتشارديگرنيزآگهكثير درآن درج مي گردداقالدريك روزنامه شركت

نـوع   سـهامي بـامقررات ايـن قـانون ياتبـديل آن بـه       شـركت بـراي تطبيـق وضـع يـك     كه  درمواردي - ٢٩٧ماده 
عمــومي  دعــوت مجمــع ١٣١١در قــانون تجــارت مصــوب ارديبهشــت مــذكورهاي تجــاري شــركتديگــري ازانــواع 

االزم باشـدو  هشـركت  ياتسـليم اسـنادومدارك خاصـي بـه مرجـع ثبـت       شـركت عادي يافوق العاده صاحبان سـهام  
اســت مســئوليت  كــردهاعــالم  تكليــف قــانوني راكــه  رئــيس واعضــاءهيئت مــديره توجــه نشودعضــوهيئت مــديره

ــدني   ــي وم ــدني نخواهدداشــت .ســلب مســئوليت جزائ ــي وم ــه اينســت  جزائ ــوط ب ــديره من ــه  ازعضــوهيئت م ك
هيئـت مـديره مزبورمراتـب راازطريـق ارسـال اظهارنامـه        عضوهيئت مديره عالوه براعالم تكليـف قـانوني درجلسـه   

جلســات هيئــت مــديره بهرعلــت تشــكيل كــه  نمايد.درصــورتي رســمي بــه هريــك ازاعضــاءهيئت مــديره اعــالم
 كـافي  رسـمي بـراي سـلب مسـئوليت جزائـي ومـدني ازعضـوهيئت مـديره          نگردداعالم ازطريق ارسـال اظهارنامـه  

 . است

ـ   - ٢٩٩ماده  كـه   سـهامي  هايشـركت مربـوط بـه    ١٣١١انون تجـارت مصـوب ارديبهشـت    آن قسمت ازمقـررات ق
 . است هابه قوت خودباقيشركتهاي تجارتي مي باشد نسبت به آن شركتناظربرسايرانواع 

كـه   موضـوعاتي  هاي دولتي تابع قـوانين تاسـيس و اساسـنامه خـودمي باشـند وفقـط نسـبت بـه        شركت - ٣٠٠ماده 
 .شده تابع مقررات اين قانون مي شوندنذكردرقوانين و اساسنامه هاي آنها

ــاده و     ــد م ــتمل برسيص ــوق مش ــانوني ف ــه ق ــفندماه    ٢٨اليح ــارم اس ــت وچه ــنبه بيس ــاريخ روزش ــره درت  تبص
بـه   ١٣٤٣ يكهزاروسيصدوچهل وهفـت بـه اسـتناد قـانون اجـازه اجـراي موقـت اليحـه اصـالح قسـمتي از قـانون           

رئــيس مجلــس شــوراي  ١٩ارت مصــوب / تجــ٩ن خــاص مشــترك مجلســين رســيده اســت . /كميســيوتصــويب 
 عبداهللا رياضي جعفرشريف امامي ملي رئيس مجلس سنا

 بامسئوليت محدود شركت -مبحث دوم 

ــدنفربراي امورتجــارتي تشــكيلكــه  ي اســتشــركتبامســئوليت محــدود  شــركت - ٩٤مــاده  ــين دوياچن شــده  ب
ــ شــركاءوهريــك از ســرمايه  دفقط تــاميزانبدون اينكــه ســرمايه بــه ســهام ياقطعــات ســهام تقســيم شــده باش

 . است شركتمسئول قروض و تعهدات  شركتخوددر 

ــاده  ــدعبارت (بامســئوليت محدود)قيدشــودواالآن   شــركتدراســم  - ٩٥م ــل اشــخاص شــركتباي ــث  درمقاب ثال
 .تضامني محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود شركت



٦٢ 

 

قيدشـده درمقابـل    شـركت سـم  اسـم اودر ا كـه   باشدواالشـريكي شركاءنبايدمتضـمن اسـم هيچيـك از    شركتاسم 
 . تضامني را خواهدداشت شركتاشخاص ثالث حكم شريك ضامن در 

كه الشــر تمــام ســرمايه نقــدي تاديــه وســهمكه بامســئوليت محــدودوقتي تشــكيل مــي شــود شــركت - ٩٦مــاده 
 .غيرنقدي نيزتقديم وتسليم شده باشد

ـ كه سـهم الشـر  كه نامـه بايدصراحتاقيدشـده باشـد    شـركت در  - ٩٧مـاده   چـه ميــزان   اي غيرنقـدي هـرآدام بـه   ه
 . تقويم شده است

معـين شـده    هـاي غيرنقـدي  كه بـراي سـهم الشـر    شـركت درحـين تشـكيل   كـه   نسبت به قيمتيشركاء - ٩٨ماده 
 .درمقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند

 . است شركتمرورزمان دعاوي ناشي ازمقررات فوق ده سال ازتاريخ تشكيل  - ٩٩ماده 

ــاده  ــر  - ١٠٠م ــركته ــئوليت محدود ش ــه بامس ــواد ك ــرخالف م ــدباطل  ٩٧و  ٩٦ب ــده باش ــكيل ش ــه  تش وازدرج
 .درمقابل اشخاص ثالث حق استنادبه اين بطالن ندارندشركاءاعتبارساقط است ليكن 

آنهااسـت   بطـالن مسـتندبعمل  كـه   بـه اسـتناد مـاده قبـل صادرشودشـرآائي      شـركت اگـرحكم بطـالن    - ١٠١ماده 
وانجـام وظيفـه    بودهكاردرحـين حـدوث سـبب بطـالن يابالفاصـله پـس ازآن بـه سـر        كـه   ئيوهيئت نظارومـديرها 
ــددرمقابل   ــرده ان ــالن    شركاءنك ــن بط ــيه ازاي ــارات ناش ــه خس ــبت ب ــث نس ــخاص ثال ــئول  ديگرواش متضامنامس

 .خواهندبودمدت مرورزمان ده سال ازتاريخ حدوث موجب خواهندبود

ويـابي اسـم    شـكل اوراق تجـارتي قابـل انتقـال اعـم ازبااسـم       نمي توانندبـه شـركاء كـه  كه سهم الشر - ١٠٢ماده 
الاقـل سـه ربـع سـرمايه     كه ءكارانمي تـوان منتقـل بـه غيرنمودمگربارضـايت عـده ازشـر      كه وغيره درآيدسهم الشر

 .عددي نيزداشته باشند اكثريتمتعلق به آنهابوده و

 . بعمل نخواهدآمدمگربموجب سندرسميكه انتقال سهم الشر - ١٠٣ماده 

ــ ــركت - ١٠٤اده مـ ــاغيرموظف   شـ ــديرموظف يـ ــك ياچندنفرمـ ــيله يـ ــئوليت محدودبوسـ ــه  بامسـ ــينكـ  ازبـ
 .ياازخارج براي مدت محدوديانامحدودي معين مي شونداداره مي گرددشركاء

مگراينكـه در   خواهندداشـت  شـركت اختيـارات الزمـه رابـراي نماينـدگي و اداره      كليـه  شـركت مديران  - ١٠٥ماده 
ــراين ترت  ــنامه غي ــدود   اساس ــه مح ــع ب ــدهرقراردادي راج ــده باش ــب مقررش ــارات كردني ــديران اختي ــه  م در ك

 . اساسنامه تصريح به آن نشده درمقابل اشخاص ثالث باطل وآان لم يكن است
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اول ايـن   الاقـل نصـف سـرمايه اتخاذشـود ، اگردردفعـه      اكثريـت بايدبـه   شـركت تصميمات راجـع بـه    - ١٠٦ماده 
ــت ــدبايدتمام   اكثري ــل نش ــركاءحاص ــه    مش ــميمات ب ــورت تص ــونددراين ص ــوت ش ــتجددا دع ــددي  اكثري ع

مـي توانـد ترتيبـي     شـركت مزبـورداراي نصـف سـرمايه نباشـد ، اساسـنامه       اكثريـت اتخاذمي شـوداگر چـه   شركاء
 .برخالف مراتب فوق مقرردارد

ــاده  ــك از - ١٠٧م ــركاءهري ــهميش ــبت س ــه  به نس ــركتدر ك ــه ش ــنامه  داردداراي راي خواهدبودمگراينك اساس
 .ب ديگري مقررداشته باشدترتي

وضــررمقررات  تابع اساســنامه اســت اگــردر اساســنامه راجــع بــه تقســيم نفــع شــركاءروابــط بــين  - ١٠٨مــاده 
 .بعمل خواهدآمدشركاءخاصي نباشدتقسيم مزبوربه نسبت سرمايه 

ــاده  ــر  - ١٠٩م ــركته ــئوليت محدود ش ــه بامس ــده ك ــركاءع ــت  ش ــدبايدداراي هيئ ــيش ازدوازده نفرباش  آن ب
نظاربايدبالفاصــله  راتشــكيل دهــد.هيئتشركاءبوده وهيئــت مزبورالاقــل ســالي يــك مرتبــه مجمــع عمــومي  نظــار

 . شده است رعايت ٩٧و  ٩٦دستور مواد كه كندواطمينان حاصل  كردهبعدازانتخاب شدن تحقيق 

و  ١٦٧و  ١٦٥مقـررات مـواد    .رابراي انعقـاد مجمـع عمـومي فـوق العـاده دعـوت نمايـد       شـركاء هيئت نظارمي تواند
 .هاي بامسئوليت محدود نيزرعايت خواهدشد شركتدرمورد  ١٧٠و  ١٦٨

 .راتغييردهندمگربه اتفاق آراء شركتنمي توانندتبعيت شركاء - ١١٠ماده 

 رانيـز  الاقـل سـه ربـع سـرمايه    كه شـركاء عـددي   اكثريتهرتغييرديگـري راجـع بـه اساسـنامه بايـدبا      - ١١١ماده 
 .ديگري مقررشده باشد اكثريتساسنامه باشندبعمل آيدمگراينكه در ا دارا

 .خودآندكه نمي تواندشريكي رامجبوربه ازديادسهم الشرشركاء اكثريتدرهيچ مورد - ١١٢ماده 

ــاده  ــاده  - ١١٣م ــاد م ــاطي در    ٧٨مف ــه تشــكيل ســرمايه احتي ــع ب ــانون راج ــن ق ــاي بامســئوليت شــركتاي  ه
 . محدودنيزالزم الرعايه است

 - محدوددرمواردذيل منحل مي شودبامسئوليت  شركت - ١١٤ماده 

 ٩٣ماده  ٣و ٢و ١درموردفقرات  -الف 

 .باشد شركتآنهابيش ازنصف سرمايه كه سهم الشركه شركاءدرصورت تصميم عده از -ب 

انحـالل   تقاضـاي شركاءازبـين رفتـه ويكـي از    شـركت بواسـطه ضـررهاي وارده نصـف سـرمايه     كـه   درصورتي -ج 
بــه اوتعلــق مــي  درصــورت انحــاللكــه حاضرنباشندســهمي راشركاءه وسايرومحكمــه دالئــل اوراموجــه ديــد كــرده

 .كنندخارج  شركتگيردپرداخته واورااز 



٦٤ 

 

ــي از -د  ــوت يك ــركاءدرموردف ــاده   ش ــد م ــده باش ــي ش ــيش بين ــنامه پ ــخاص – ١١٥اگربموجب اساس ــل  اش ذي
 - رمحسوب مي شوندكالهبردا

 نقدي وتقويم وتسليمكه الشربرخالف واقع پرداخت تمام سهم كه  موسسين و مديراني -الف 

 .باشند كردهبدهنداظهار شركتبايدبراي ثبت كه  غيرنقدي رادراوراق واسناديكه سهم الشر

 كردهغيرنقدي رابيش ازقيمت واقعي آن تقويم كه به وسايل متقلبانه سهم الشركه  آساني -ب 

 .باشند

تقســيم شركاء ورمنــافع موهــومي رابــينبــانبودن صــورت دارائــي يابــه استنادصــورت دارائــي مزكــه  مــديراني -ج 
 .كنند

 تضامني شركت -مبحث سوم 

ــاده  ــركت - ١١٦م ــامني  ش ــركتتض ــتش ــه  ي اس ــين    ك ــارتي ب ــور تج ــراي ام ــوص ب ــم مخص ــت اس  درتح
ــود    ــي ش ــكيل م ــامني تش ــئوليت تض ــي  -دوياچندنفربامس ــركتاگردارائ ــروض   ش ــام ق ــه تم ــراي تادي ــافي ب  ك

برخالف ايـن ترتيـب   شـركاء بـين  كـه   قـراري . اسـت  شـركت ض مسئول پرداخـت تمـام قـرو   شركاءنباشدهريك از
 .داده شده باشددرمقابل اشخاص آان لم يكن خواهدبود

ــاده  ــم  - ١١٧م ــركتدراس ــدعبارت (   ش ــامني باي ــركتتض ــك   ش ــم ي ــل اس ــامني )والاق ــر تض ــر از نف  اءكش
كــه  ئيشــريك ياشــرآا نباشدبايدبعدازاســمشركاءمشــتمل براســامي تمــام  شــركتاســم كــه  شود.درصــورتيذكر
 .)يا(وبرادران )قيدشودشركاءشده است عبارتي ازقبيل (وذكر

غيرنقـدي  كاء تمـام سـرمايه نقـدي تاديـه وسـهم الشـر      كه تضامني وقتـي تشـكيل مـي شـود     شركت - ١١٨ماده 
 .نيزتقويم وتسليم شده باشد

 تشـرك شـودمگرآنكه   تقسـيم مـي  شركاءبـين  كه تضـامني منـافع بـه نسـبت سـهم الشـر       شـركت در  - ١١٩ماده 
 .نامه غيرازاين ترتيب رامقررداشته باشد

 .نمايند بايدالاقل يك نفرازميان خوديااز خارج بسمت مديري معينشركاءتضامني  شركتدر  - ١٢٠ماده 

 .مقررشده ٥١در ماده كه  تصامني همان است شركتحدودمسئوليت مديريا مديران  - ١٢١ماده 

ـ كه هاي تضـامني اگرسـهم الشـر   شركتدر  - ١٢٢ماده   قـبال  مزبـور  هكك ياچندنفرغيرنقـدي باشدبايدسـهم الشـر   ي
 .تقويم شودشركاءتراضي تمام  به
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رضــايت  مگربــهكندنمي تواندســهم خودرابــه ديگــري منتقــل شــركاءتضــامني هيچيــك از شــركتدر  - ١٢٣مــاده 
 .شركاءتمام 

آيـدوپس   بـه عمـل   شـركت تضـامني منحـل نشـده مطالبـه قـروض آن بايـداز خـود         شـركت كه  مادام - ١٢٤ماده 
بخواهندويابــه تمــام كــه  شــركاءمــي توانــدبراي وصــول مطالبــات خودبــه هريــك از شــركتازانحــالل طلبكــاران 

از ميـزان سـهم    شـركت قـروض   نمي توانندبـه اسـتناداينكه ميـزان   شـركاء ، در هرحـال هيچيـك از   كننـد آنهارجوع 
مســئوليت هريــك شركاءين درروابــط بــ امتنــاع ورزد. فقــط شــركتتجــاوزمي نمايدازتاديــه قــروض  شــركتاودر 

در كـه   گذاشـته اسـت آنهـم درصـورتي     شـركت  دركـه  بـه نسـبت سـرمايه خواهدبود    شركتازآنهادرتاديه قروض 
 .نامه ترتيب ديگري اتخاذنشده باشد - شركت

 شـركاء  باسـاير  متضـامنا  تضـامني موجـودي داخـل شـود     شـركت هـرآس بعنـوان شـريك ضـامن در      - ١٢٥ماده 
تغييـري داده شـده    شـركت دراسـم   قبـل ازوروداو داشـته اعـم ازاينكـه     شـركت كـه  بودقروضي هم خواهند مسئول 

شـده باشـددرمقابل اشـخاص ثالـث آان لـم يكـن        برخالف ايـن ترتيـب داده  شـركاء بين كه  يانشده باشد.هرقراري
 .خواهدبود

 هيچيـك  از دارائـي آن تاديـه نشـده    شـركت قـروض  كـه   تضـامني منحـل شـودمادام    شـركت هرگـاه   - ١٢٦ماده 
ــاران شخصــي  ــي  شــركاءازطلبك ــي نخواهدداشــت .اگردارائ ــراي شــركتحقي درآن دارائ ــروض آن  ب پرداخــت ق
ولي درايـن  كننـد ضـامن مطالبـه   شركاءيافردفرد حـق دارندبقيـه طلـب خودراازتمـام     شـركت آفايت نكند طلبكـاران  

 . تقدم نخواهندداشت حقشركاءبرطلبكاران شخصي  شركتموردطلبكاران 

دارائــي  تضــامني بعــدازانحالل نيزمــي تــوان حكــم داد مشــروط بــه اينكــه شــركتكســتگي بــه ورش - ١٢٧مــاده 
 .تقسيم نشده باشد شركت

مالزمه شـركاء از و ورشكسـتگي بعضـي  شـركاء مالزمـه قـانوني بـا ورشكسـتگي      شـركت ورشكسـتگي   - ١٢٨ماده 
 .ندارد شركتقانوني با ورشكستگي 

ولي مــي كننــد تــامين ياوصــول شــركتراازدارائي حق ندارنــدطلب خــودشــركاءطلبكــاران شخصــي  - ١٢٩مــاده 
ممكــن اســت بــه  شــركت درصــورت انحــاللكــه  ســهمي شــركتتوانندنســبت بــه ســهميه مــديون خودازمنــافع 

 .مقتضي باشدبعمل آورندكه  مديون مزبورتعلق گيردهر اقدام قانوني

ــاران شخصــي  ــه  درصــورتيشركاءطلبك ــديون  ك ــي شخصــي م ــودرااز دارائ خودوصــول  نتوانســته باشــندطلب خ
 شـــركت بـــراي تاديـــه طلـــب آنهانباشـــدمي تواننـــدانحالل كـــافي  شـــركتوســـهم مـــديون ازمنـــافع كنند

براينكــه الاقــل  بــراي مــدت محدودياغيرمحدودتشــكيل شــده باشد)مشــروط شــركتراتقاضــانمايند(اعم ازاينكــه 
 شــركت باشــنددراين صــورت رســانيده شــركتششــماه قبــل قصــدخودرابه وســيله اظهارنامــه رســمي بــه اطــالع 
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باتاديــه طلــب دائنــين مزبورتاحــددارائي  حكــم نهــائي انحــالل صادرنشــدهكــه  مي تواننــدمادامشــركاءيابعضــي از
 .كنندجلوگيري  شركت ياباجلب رضايت آنان بطريق ديگرازانحالل شركتمديون در 

ادبه باشداسـتن  داشـته شركاءممكـن اسـت ازيكـي از    كـه   مـي توانـددرمقابل طلبـي    شـركت نه مـديون   - ١٣٠ماده 
تهاتراســتنادنمايد.معذلك  داشــته باشــدبه شــركتنــه خودشــريك مــي توانــددرمقابل قرضــي طلبكاراوبــه كندتهاتر
طلـب اوالوصـول مانـده درمقابـل      شـركت  بوده وپـس ازانحـالل  شـركاء ومديون بـه يكـي از   شركتطلبكار كه  كسي

 . آن شريك حق استنادبه تهاترخواهدداشت

يكــي  يكــي از طلبكــاران شخصــيكــه  وهمچنين درصــورتيشــركاءزدرصــورت ورشكســتگي يكــي ا - ١٣١مــاده 
ــركاءاز ــاده ش ــالل  ١٢٩بموجب م ــركتانح ــاير  ش ــركاءراتقاضاآردس ــريكش ــهمي آن ش ــي  مي توانندس راازدارائ

 .كنندخارج  شركتواورااز  كردهنقداتاديه  شركت

نشـده تاديـه    جبرانايـن آمبـود  كـه   آم شـودمادام شـركاء كه اگردرنتيجـه ضـررهاي وارده سـهم الشـر     - ١٣٢ماده 
 . ممنوع استشركاءهرنوع منفعت به 

ضـررهاي وارده   بعلـت كـه   نمـي تواندبـه تكميـل سـرمايه     شـركت را شـركاء جزدرموردفوق هيچيـك از  - ١٣٣ماده 
مقررشــده اســت بــه شــريك  نامــه شــركتدر كــه  ويااورامجبورنمايــد بــيش ازآنچــه كــردهآم شــده اســت ملــزم 

 .سرمايه دهد

ــاده  ــريك - ١٣٤م ــيچ ش ــايت ساير ه ــدون رض ــي تواندب ــاب شركاءي نم ــاب شــخص خوديابحس ــخص  (بحس ش
 شـركت محـدوددر   نمـوده وبعنـوان شـريك ضـامن ياشـريك بامسـئوليت       شـركت تجـارتي ازنـوع تجـارت     ثالث)
 .نظيرآن تجارت را داردداخل شودكه  ديگري

صـورت   راينسـهامي مبـدل گـرددد    شـركت به شـركاء تضـامني مـي تواندباتصـويب تمـام      شركتهر  - ١٣٥ماده 
 . سهامي حتمي است شركترعايت تمام مقررات راجعه به 

 - تضامني درمواردذيل منحل مي شود شركت - ١٣٦ماده 

 ٩٣ماده  ٣و ٢و ١درموردفقرات  -الف 

 شركاءدرصورت تراضي تمام  -ب 

موجـه  را راازمحكمـه تقاضـا نمايدومحكمـه آن دالئـل     شـركت به دالئلـي انحـالل   شـركاء يكـي از كه  درصورتي - ج
 .دانسته حكم به انحالل بدهد

 ١٣٧مطابق ماده شركاءدرصورت فسخ يكي از -د  .
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 ١٣٨مطابق ماده شركاءدرصورت ورشكستگي يكي از -ه  .

 ١٤٠و  ١٣٩مطابق مواد شركاءدرصورت فوت يامحجوريت يكي از -و  .

ــا    -تبصــره  ــه شــريك ي ــل انحــالل منحصــرامربوط ب ــاه دالئ ــد"ج "هرگ ــيمعين بشــركاءدرموردبن  اشــدمحكمه م
 .بجاي انحالل حكم اخراج آن شريك ياشرآاي معين رابدهدشركاءتواندبه تقاضاي ساير

وناشــي  ســلب نشــدهشركاءدر اساســنامه ايــن حــق ازكــه  درصــورتي ممكــن اســت شــركتفســخ  - ١٣٧مــاده 
ــه    ــا ب ــل ازفســخ آتب ــق اساســنامه  .اعالم شــودشــركاءازقصداضرارنباشدتقاضــاي فســخ بايدششــماه قب اگرمواف

 .محاسبه ساليانه بعمل مي آيد رسيدگي شودفسخ درموقع ختم شركتبايدسال به سال به حساب 

ــاده  ــورد ورشكســتگي يكــي از - ١٣٨م آتباتقاضــاي  مديرتصــفيهكــه انحالل وقتــي صــورت مــي گيردشــركاءدرم
راازتقاضـاي انحـالل منصـرف     مديرتصـفيه  شـركت رانمـوده وازتقاضـاي مزبورشـش مـاه گذشـته و       شركتانحالل 

 .نكرده باشد

ــه رضــايت ساير شــركتبقاء شــركاءدرصــورت فــوت يكــي از - ١٣٩مــاده  ــوفي  وقائم مقــامشــركاءموقــوف ب مت
 .خواهدبود

ياعـدم   تصميم نموده باشندقائم مقـام متـوفي بايـد يـك مـاه ازتـاريخ فـوت رضـايت         شركتبه بقاء شركاءاگرساير
خــودرااعالم  قــائم مقــام متــوفي رضــايتكــه  آتبــا اعــالم نمايددرصــورتي شــركترضــايت خودراراجــع بــه بقــاء 

اعــالم عــدم رضــايت  درمــدت مزبورازنفــع وضررشــريك خواهــدبودولي درصــورت شــركتنمودنســبت بــه اعمــال 
 .نخواهدبود شريك بوده ونسبت به ضررآن مدت سهيممذكوردرمنافع حاصله درمدت 

 . سكوت تاانقضاي يكماه درحكم اعالم رضايت است

 .مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهدشدشركاءيكي ازدرموردمحجوريت  - ١٤٠ماده 

 مبحث چهارم

 مختلط غيرسهامي شركتدر 

مخصوصـي بـين    بـراي امورتجـارتي در تحـت اسـم    كـه   ي اسـت شـركت مخـتلط غيرسـهامي    شـركت  - ١٤١ماده 
ــي         ــكيل م ــهام تش ــئوليت محدودبدونانتشارس ــا مس ــريك ب ــك ياچندنفرش ــامن وي ــريك ض ــك ياچندنفرش ي

پيداشودشــريك  شــركتبردارائــي  ممكــن اســت عــالوهكــه  قروضــي اســت كليــهول شود.شــريك ضــامن مســئ
ـ  شـركت در كـه   سـرمايه ايسـت   مسـئوليت اوفقـط تـاميزان   كـه   است كسيبامسئوليت محدود ده ويابايسـتي  ذكرگ

 .ضامن قيدشودشركاءمختلط)والاقل اسم يكي از شركتبايدعبارت (  شركتد.دراسم ذكربگ
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 .نامه خواهدبود شركتايت مقررات ذيل تابع بارعشركاءروابط بين  - ١٤٢ماده 

 شــركت باشــددرمقابل طلبكــاران شــركتاســمش جزءاســم كــه بامســئوليت محدودشركاءهريــك از - ١٤٣مــاده 
ــين كــه  شــريك ضــامن محســوب خواهدشــد.هرقراري ــرخالف ايــن ترتيــب ب باشــددرمقابل  داده شــدهشــركاءب

 . اشخاص ثالث بي اثر است

 آنهاهمـان اسـت   ط غيرسـهامي بعهـده شـريك ياشـرآاي ضـامن وحـدوداختيارات      مخـتل  شـركت اداره  - ١٤٤ماده 
 . تضامني مقرراست شركتشركاءدرموردكه 

 شـركت  راداردنـه اداره امـور   شـركت  كـردن شريك بامسـئوليت محدودنـه بعنـوان شـريك حـق اداره       - ١٤٥ماده 
 . ازوظايف اواست

ــاده  ــراي   - ١٤٦م ــه اي ب ــد تشــركاگرشــريك بامســئوليت محدودمعامل ــه  در موردتعهــدات ناشــيه ازآنكن معامل
باشــدمعامله رابــه ســمت  كــردهدرمقابـل طــرف معاملــه حكــم شــريك ضــامن را خواهدداشــت مگراينكــه تصــريح  

 .انجام مي دهد شركتازطرف  وكالت

دفاترواســناد  داشــته ومــي توانــدازروي شــركتهرشــريك بامســئوليت محــدودحق نظــارت درامــور  - ١٤٧مــاده 
كـه   دهـد.هرقراردادي  صـورت خالصـه ترتيـب    شـركت شـخص خودراجـع بـه وضـعيت مـالي       براي اطـالع  شركت

 . برخالف اين ترتيب داده شودازدرجه اعتبارساقط استشركاءبين 

ــالثيشركاءهــيچ شــريك بامســئوليت محــدودنمي تواندبــدون رضــايت ســاير   - ١٤٨مــاده  راباانتقــال  شــخص ث
 .كند تشركخودبه اوداخل در كه تمام ياقسمتي ازسهم الشر

 بامســـئوليت محـــدودحق خـــودرادر شـــريك بـــدون اجـــازه ســـايرينشركاءاگريـــك ياچندنفراز - ١٤٩مـــاده 
درامـور   ونـه حـق تفتـيش    شـركت نمايندشـخص مزبورنـه حـق دخالـت دراداره     ذكرآاليابعضابه شـخص ثـالثي واگ  

 . راخواهد داشت شركت

ــاده  ــداتي - ١٥٠م ــه  درموردتعه ــركتك ــل    ش ــت قب ــن اس ــهامي ممك ــتلط غيرس ــت  مخ ــركتازثب ــرده ش  ك
ــدآه  باشدشــريك بامســئوليت محــدوددرمقابل اشــخاص ثالــث در حكــم شــريك ضــامن خواهــدبودمگرثابت   نماي

 .اشخاص مزبورازمحدودبودن مسئوليت اواطالع داشته اند

منحـل شـده    شـركت كـه  تعقيـب نمود  شـركت شريك ضامن راوقتـي مـي تـوان شخصـابراي قـروض       - ١٥١ماده 
 .باشد

ــاده  ــا مســئوليت  شــركتهرگــاه  - ١٥٢م ــراز ورشكســتگي منحــل شودوشــريك ب محــدودهنوزتمام  بطريقــي غي
ــر   ــهم الش ــمتي ازس ــت   كه ياقس ــته اس ــه مستردداش ــاپس ازتادي ــه وي ــاران  خودرانپرداخت ــركتطلبك ــق  ش ح
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شـريك بامسـئوليت محدوداقامـه     بـاقي مانـده اسـت مسـتقيمابرعليه    كه ازبابـت سـهم الشـر   كـه   دارندمعادل آنچه
 . ورشكست شودحق مزبوررامديرتصفيه خواهدداشت شركتاگر  .دعوي نمايند

 از محــدود بامســئوليت شــركتضــامن ويادراثربرداشــت قبلــي ازســرمايه شركاءاگردرنتيجــه قراردادبا - ١٥٣مــاده 
وبرطبـق مقـررات راجعـه     بـه ثبـت نرسـيده   كـه   به ثبت رسيده است بكاهـداين تقليـل مـادام   كه خودكه سهم الشر
ــه نشــر  ــاران  هامنتشرنشــده شركتب ــل طلبك ــركتاســت درمقاب ــوده ش ــدبراي   معتبرنب ــورمي توان ــاران مزب وطلبك
آمـده اسـت تاديـه همـان سـرمايه اوليـه        قبـل ازثبـت وانتشـارتقليل سـرمايه بعمـل      شـركت ازطـرف  كه  تعهداتي

 .شريك بامسئوليت محدود رامطالبه نمايند

 شــركت جــب آسرســرمايه اودربــه شــريك بامســئوليت محــدودفرع نمــي تــوان دادمگردرصــورتي مو - ١٥٤مــاده 
ايـن آمبـودجبران   كـه   شـريك بامسـئوليت محدودآسرشـده مـادام    كه نشوداگردرنتيجه ضررهاي وارده سـهم الشـر  

هرگــاه وجهــي بــرخالف حكــم فــوق تاديــه گرديدشــريك  . نشــده تاديــه هــرربح يــامنفعتي بــه اوممنــوع اســت
باحسـن نيـت و بـه    كـه   مگردرمـوردي اسـت   شـركت مسـئول تعهـدات    بامسئوليت محدودتا معادل وجـه دريـافتي  

 .باشد اعتباربيالن مرتبي وجهي گرفته

ــاده  ــدوددر    - ١٥٥م ــئوليت مح ــريك بامس ــوان ش ــرآس بعن ــركته ــل   ش ــودي داخ ــهامي موج ــتلط غيرس  مخ
 شـركت اسـم   قبـل ازوروداوداشـته خـواه    شـركت كـه   خودمسـئول قروضـي خواهـدبود   كه شودتامعادل سهم الشـر 

ــ عــوض شــده يانشــده باشد.هرشــرطي ــرخالف ايــن ترتيــب باشــددرمقابل اشــخاص ه ك ــم يكــن  ب ثالــث آان ل
 .خواهدبود

تقسـيم   شـركت  بـين طلبكـاران خـود    شـركت مختلط غيرسـهامي ورشكسـت شـوددارائي     شركتاگر  - ١٥٦ماده 
ــاران شخصــي  ــد ، ســهم الشــر شــركاءشــده وطلبك ــي ندارن بامســئوليت محــدودنيزجزودارائي شركاء هكدرآن حق

 . نيزمحسوب است شركت

طلـب   نباشـد طلبكـاران آن حـق دارندبقيـه     كـافي  بـراي تاديـه تمـام قـروض آن      شـركت اگردارائـي   - ١٥٧ده ما
ــك از   ــام ياهري ــي تم ــودراازدارائي شخص ــاران   شركاءخ ــين طلبك ــورت ب ــددراين ص ــول آنن ــامن وص ــركت ض  ش

 .ضامن تفاوتي نخواهدبودشركاءوطلبكاران شخصي 

ــاده  باطلبكــاران  ياطلبكــاران آن شــركتوليت محــدودخود بامســئشركاءدرصــورت ورشكســتگي يكــي از - ١٥٨م
 .شخصي شريك مزبورمتساوي الحقوق خواهند بود

 . هاي مختلط غيرسهامي نيز الزم الرعايه استشركتدر  ١٣٠و  ١٢٩مقررات مواد  - ١٥٩ماده 

 گريكـدي  بـا  آنهـا  اگرشريك ضـامن بـيش ازيـك نفرباشدمسـئوليت آنهـادر مقابـل طلبكـاران وروابـط         - ١٦٠ماده 
،  ١٣٨،  ١٣٩هاي مخـتلط غيرسـهامي ،   شـركت درمـورد   ١٤٠. هاي تضـامني اسـت  شـركت قـررات راجـع بـه    م تابع 
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 شـركاء مـرگ يامحجوريـت يـا ورشكسـتگي شـريك يا      . نيزجـاري اسـت   ١٣٦مقـررات مـواد    - ١٦١، مـاده   ١٣٧
 .شود نمي شركتمسئوليت محدود موجب انحالل  با

 مبحث پنجم

 مختلط سهامي شركت

ســهامي شركاءيكعدد درتحــت اســم مخصوصــي بــينكــه  ي اســتشــركتمخــتلط ســهامي  شــركت - ١٦٢مــاده 
سـرمايه آنهابصـورت سـهام    كه سـهامي آسـاني هسـتند   شركاء .ويك ياچندنفرشـريك ضـامن تشـكيل مـي شـود     

 .دارند شركتدر كه  درآمده ومسئوليت آنهاتاميزان همان سرمايه است ياقطعات سهام متساوي القيمه

ممكـن اسـت   كـه  قروضـي اسـت    كليـه سرمايه اوبصورت سـهام درنيامـده ومسـئول    كه  است كسيشريك ضامن 
ــي   ــالوه بردارائ ــركتع ــل    ش ــئوليت آنهادرمقاب ــامن مس ــريك ض ــورت تعددش ــط   پيداشوددرص ــاران ورواب طلبك

 .تضامني خواهدبود شركتآنهابايكديگرتابع مقررات 

 .ضامن قيدشودشركاءيكي از مختلط)والاقل اسم  شركتبايدعبارت (  شركتدراسم  - ١٦٣ماده 

 . ضامن استشركاءمختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركتمديريت  - ١٦٤ماده 

شــودواين  برقرارميشــركاءهاي مخــتلط ســهامي هيئــت الاقــل مــرآب ازســه نفرازشــركتدرهريــك از  - ١٦٥مــاده 
ـ  وقبـل ازهراقـدامي   شـركت بالفاصـله بعـداز تشـكيل قطعـي     شركاءهيئت را مجمع عمـومي   معـين   شـركت ور درام

تجديدميشودودرهرصــورت اولــين هيئــت  شـركت ، انتخــاب هيئــت برحسـب شــرائط مقــرردر اساســنامه   كنــدمـي  
 .نظاربراي يكسال انتخاب خواهدشد

ايـن   ٥٠ تمـام كـه  كنداولين هيئـت نظاربايدبعـدازانتخاب شـدن بالفاصـله تحقيـق واطمينـان حاصـل         - ١٦٦ماده 
 ٢٨، مقررات مواد  ٢٩،  ٣٨،  ٤١قانون رعايت شده است . ، 

ــاده  ــدليكن   - ١٦٧م ــيچ مســئوليتي ندارن ــايج حاصــله ازآن ه ــال اداري ونت هريــك  اعضــاءهيئت نظارازجهــت اعم
 .باشند ازآنهادرانجام ماموريت خودبرطبق قوانين معموله مملكتي مسئول اعمال وتقصيرات خودمي

راپرتـي بـه    تـدقيق درآورده همـه سـاله   راتحـت   شـركت اسـناد   كليـه اعضاءهيئت نظاردفاتروصندوق و - ١٦٨ماده 
ــدوهرگاه درتنظــيم صــورت دارائــي بــي ترتيبــي وخطــائي مشــاهده   ــده درراپــرت  مجمــع عمــومي مــي دهن نماين

باشــنددالئل خــودرا بيــان مــي  درتقســيم منــافع داشــته شــركتنموده واگــر مخــالفتي باپيشــنهادمدير ذكرمــذكور
 .كنند
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ــاده  ــارمي تواند  - ١٦٩م ــت نظ ــركاءهيئ ــدوباموافقت راي  رابراي اش ــوت نماي ــومي دع ــع عم ــاد مجم ــع  نعق مجم
 .كندرامنحل  شركت ١٨١مزبوربرطبق فقره (ب ) ماده 

ــاده  ــد       - ١٧٠م ــي توان ــهمي م ــاحب س ــومي هرص ــع عم ــاد مجم ــل ازانعق ــانزده روزقب ــدهاو) تاپ  (خوديانماين
 .كند حاضرشده ازصورت بيالن و صورت دارائي وراپورت هيئت نظاراطالع حاصل شركتاصلي مركزدر

 ١٣٨.نخواهد شدمگردرمورد ماده شركتضامن موجب انحالل شركاءورشكستگي هيچيك از - ١٧١ماده 

 . ضامن آن جاري استشركاءمختلط سهامي و شركتدرمورد  ١٣٤و  ١٢٤حكم مواد  - ١٧٢ماده 

خودرانپرداختــه  ســهامي تمــام قيمــت ســهامشركاءمخــتلط ســهامي ورشكســت شود شــركتهرگــاه  - ١٧٣مــاده 
 .كندبرعهده آنهاباقي است وصول مي كه دمديرتصفيه آنچه راباشن

توانـدبهريك   مـي  شـركت بطريقـي غيـراز ورشكسـتگي منحـل شـدهريك از طلبكـاران        شـركت اگـر   - ١٧٤ماده 
درحدودبـدهي آن شـريك طلـب     كـرده اسـت رجـوع    شـركت ازبابت قيمت سهام خـود مـديون   كه  سهاميشركاءاز

وصـول طلـب خودحـق رجـوع بـه هيچيـك از        منحـل نشـده طلبكـاران بـراي     شـركت كه  خودرامطالبه نمايند مادام
 .سهامي ندارندشركاء

شخصـي   ازدارائـي آن تاديـه نشـده طلبكـاران     شـركت مخـتلط ورشكسـت شـدتاقروض     شـركت اگر  - ١٧٥ماده 
 .ندارد شركتضامن حقي به دارائي شركاء

 ٢٨مفاد مواد  - ١٧٦، ماده  ٢٩،  ٣٨،  ٣٩،  ٤١مختلط سهامي است . ،  شركتشامل  ٥٠

 ٢٨برخالف مواد كه  مختلط سهامي شركتهر  - ١٧٧، ماده  ٢٩،  ٣٩تشكيل شودباطل ،  ٥٠

 .نمي تواننددرمقابل اشخاص خارج به اين بطالن استنادنمايندشركاءاست ليكن 

 .رفتارخواهدشد ١٠١برحسب ماده قبل محكوم به بطالن شودمطابق ماده شركتهرگاه  - ١٧٨ماده 

 ٨٤مفاد مواد  - ١٧٩، ماده  ٨٥،  ٨٦هاي مختلط نيز بايدرعايت شود. ، شركتانون در اين ق ٨٧

 ٨٩مفاد مواد  - ١٨٠، ماده  ٩٠مختلط نيزالزم الرعايه است . ،  شركتاين قانون درمورد  ٩٢، و  ٩١

 - مختلط درمواردذيل منحل مي شود شركت - ١٨١ماده 

اساسـنامه ايـن    ١، (الـف )درمـوردفقرات    ٢در ، كـه   رتي(ب )برحسـب تصـميم مجمـع عمـومي درصـو      ٩٣ماده  ٣
ــع   ــراي مجم ــق ب ــومي  مذكورح ــع عم ــد(ج )برحســب تصــميم مجم ــده باش ــايت  تصــريح ش ــامن شركاءورض ض
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ــي از   ــت يك ــوت يامحجوري ــراين شركاء(د)درصــورت ف ــه  ضــامن مشــروط ب ــورددر  شــركت انحــاللك ــن م دراي
 . جاري است ٧٢ماده درموردفقرات (ب )و(ج )حكم  .اساسنامه تصريح شده باشد

مجمـع عمـومي    هرگاه در اساسنامه براي مجمع عمـومي حـق تصـميم بـه انحـالل معـين نشـده وبـين         - ١٨٢ماده 
راموجـه ببينـدحكم بـه     ضامن راجـع بـه انحـالل موافقـت حاصـل نشـودومحكمه دالئـل طرفـداران انحـالل         شركاءو

 شــركتبــه دالئلــي انحــالل  ضــامنكاءشريكــي ازكــه  انحــالل خواهــدداد.همين حكــم در مــوردي نيزجــاري اســت
 .راازمحكمه تقاضانموده ومحكمه آن دالئل راموجه به بيند

 مبحث ششم

 نسبي شركت

 بــراي امورتجــارتي درتحــت اســم مخصــوص بــين     كــه  ي اســتشــركتنســبي  شــركت - ١٨٣مــاده 
 . گذاشته شركتدر كه  به نسبت سرمايه اي استشركاءدوياچندنفرتشكيل ومسئوليت هريك از

 در شـود  ذكـر  بايـد  شـركاء  نسـبي )والاقـل اسـم يـك نفـراز      شـركت نسـبي عبـارت (    شركتدراسم  - ١٨٤ماده 
شـده عبـارتي   ذكركـه   شـريك ياشـرآائي   نباشـد بعدازاسـم  شركاءمشتمل براسـامي تمـام    شركتاسم كه  صورتي
 . "و"برادران " ضروري استشركاءازقبل "

ــورد  ١٢٣ ــه ،  شــركتدرم ــراي تادي ــاده  ١١٩،  ١٢٠،  ١٢١،  ١٢٢نســبي ب ــاده  - ١٨٥، م ــام  ١١٨دســتور م تم
تاديــه قــروض  داشــته مســئول شــركتدر كــه  به نســبت ســرمايهشــركاءنباشــدهريك از كــافي  شــركتقــروض 
 . است شركت

آيـدفقط پـس    بعمـل  شـركت نسـبي منحـل نشـده مطالبـه قـروض آن بايـدازخود        شـركت كـه   مـادام  - ١٨٧ماده 
 .كنندمراجعه شركاءده فوق به فردفردازانحالل طلبكاران مي توانندبارعايت ما

در كــه  نســبي موجــودي داخــل شــودبه نســبت ســرمايه شــركتهــرآس بعنــوان شــريك ضــامن در  - ١٨٨مــاده 
 شـركت دراسـم   قبـل از وروداوداشـته اعـم ازاينكـه     شـركت كـه  دمسـئول قروضـي هـم خواهدبود   ذكرمي گ شركت

 .اشخاص ثالث اثرندارد تيب نسبت بهبرخالف اين ترشركاءتغييري داده شده باشديانشده باشد قرار

در  ١٣٦و  ١٢٧بــه نســبت ســرمايه آنهــا اســت )و مــواد كه اءرك(جزمســئوليت شــ ١٢٦مفــاد مــاده  - ١٨٩مــاده 
 . هاي نسبي نيزجاري استشركت

 مبحث هفتم

 هاي تعاوني توليدومصرفشركت
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مشـاغل  شركاءودوش بـين عـده ازاربـاب حـرف تشـكيل مـي      كـه   ي اسـت شـركت تعاوني توليـد   شركت - ١٩٠ماده 
 .رابراي توليدوفروش اشياءيااجناس بكار مي برند خود

ــاده  ــردر  - ١٩١م ــركتاگ ــركاءتوليديكعدداز ش ــي ش ــركتدرخدمت دائم ــه   ش ــل حرف ــوده ياازاه ــه نب ــوع ك موض
حرفــه كه شــوند بايدازشــرآائي انتخــاب شــركته كننــداســت نباشــندالاقل دوثلــث اعضــاء اداره  شــركتعمليــات 

 . است كتشرآنهاموضوع عمليات 

 - براي مقاصدذيل تشكيل مي شودكه  ي استشركتتعاوني مصرف  شركت - ١٩٢ماده 

ـ  ايجادشـركاء فروش اجنـاس الزمـه بـراي مصـارف زنـدگاني اعـم ازاينكـه اجنـاس مزبـوره را          - ١ ياخريـده   ردهك
 .باشند

 .به نسبت خريدهريك ازآنهاشركاءتقسيم نفع وضرربين  - ٢

يـابرطبق مقـررات    سـهامي  شـركت ازتوليديامصـرف ممكـن اسـت مطـابق اصـول      تعاوني اعم  شركت - ١٩٣ماده 
الزم  ٣٣و  ٣٢مفــاد مــواد  ترتيب داده شــده باشدتشــكيل بشــودولي درهرحــالشــركاءباتراضــي كــه  مخصوصــي
 . الرعايه است

شــودحداقل  ســهامي تشــكيل شــركتتعــاوني توليديامصــرف مطــابق اصــول  شــركتكــه  درصــورتي - ١٩٤مــاده 
بــيش ازيــك راي  نمي تواننــددر مجمــع عمــوميشــركاءســهام ده ريــال خواهــدبودوهيچيك از  ســهام ياقطعــات

 .داشته باشد

 فصل دوم

 نامه هاشركتهاونشر شركتدرمقررات راجعه به ثبت 

 . هااستشركت دراين قانون الزامي وتابع جميع مقررات قانون ثبتمذكورهاي شركت كليهثبت  - ١٩٥ماده 

عدليـه معـين    الزم اسـت درنظامنامـه وزارت   شـركت بـراي بـه ثبـت رسـانيدن     كـه   اسنادونوشـتجاتي  - ١٩٦ماده 
 .مي شود

وزارت  نامــه ومنضــمات آن طبــق نظامنامــه شــركتخالصــه  شــركتدرظــرف مــاه اول تشــكيل هــر  - ١٩٧مــاده 
 .عدليه اعالن خواهدشد

 شـركاء  از هيچيـك   اعـالم شـد   شـركت اگربه علت عدم رعايت دستوردو مـاده فـوق بطـالن عمليـات      - ١٩٨ماده 
 .قراردهند عذر اند كردهباآنهامعامله كه  اين بطالن رادرمقابل اشخاص ثالثي نمي توانند
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 دركـه   قسـمي ١٩٥درچنـدين حـوزه شـعبه داشـته باشـدمقررات مـواد        شـركت هرگـاه   - ١٩٩بايدبه ، مـاده   ١٩٧
 .وزارت عدليه معين مي شوددرهرحوزه جداگانه انجام گردد  نظامنامه

 زائدبرمـدت مقـرر   شـركت ياتمديـد مـدت    شـركت تصـميماتي بـراي تغييـر اساسـنامه     كـه   درهرموقع - ٢٠٠ماده 
مـي گيـرد)وتعيين    صـورت  شـركت انحـالل بـه واسـطه انقضـاي مـدت      كـه   (حتـي درمـواردي   شـركت انحـالل   يا

اتخاذشـود مقـررات    شـركت  ياتغييراسـم  شـركت ياخروج بعضـي ازآنهـااز   شـركاء تفريح حساب يـا تبـديل    كيفيت
 . الزم الرعايه است ١٩٧و  ١٩٥اد مو

شــودرعايت  ايــن قــانون اتخــاذمي ٧٩نســبت بــه مــوردمعين در مــاده كــه  همــين ترتيــب درموقــع هرتصــميمي
 .خواهدشد

 شـركت  بطـورخطي ياچـاپي ازطـرف   كـه   درهرگونه اسنادوصـورت حسـابهاواعالنات ونشـريات وغيـره     - ٢٠١ماده 
 گـردد  ذكـر  بايـد  صـريحا  شـركت عـاوني صـادرمي شودسـرمايه    هاي تشـركت دراين قانون بـه اسـتثناي   مذكورهاي 

متخلـف بـه جـزاي     شـركت شـود   پرداختـه شـده نيزبايدصـريحامعين   كـه   واگرتمام سرمايه پرداخته نشده قسـمتي 
 .نقدي ازدويست تاسه هزارريال محكوم خواهدشد

 و اسـناد  درمـورد  رنـد دا بوسـيله شـعبه يانماينـده درايـران اشـتغال بـه تجـارت       كـه  هاي خارجي نيزشركت -تبصره 
 .خواهندبود حسابهاواعالنات ونشريات خوددر ايران مشمول مقررات اين ماده  صورت

 فصل سوم

 هاشركتدرتصفيه امور 

تـابع  كـه   هاپس ازانحـالل موافـق مـواد ذيـل خواهـدبود مگردرمـورد ورشكسـتگي       شـركت تصفيه امـور   - ٢٠٢ماده 
 . مقررات مربوطه به ورشكستگي است

 شـركت مـديران   هاي تضـامني ونسـبي ومخـتلط سـهامي وغيرسـهامي امـر تصـفيه بامـديريا        شركتر د - ٢٠٣ماده 
 .نمايند ضامن اشخاص ديگري رااز خارج ياازبين خودبراي تصفيه معينشركاءاست مگرآنكه 

 سـاير  و شـد  تقاضـا  اگرازطرف يـك ياچندشـريك ضـامن تعيـين اشـخاص مخصـوص بـراي تصـفيه         - ٢٠٤ماده 
 .خواهدآرد ضارانپذيرفتندمحكمه بدايت اشخاصي رابراي تصفيه معينضامن آن تقا شركاء

آنهابايــددراداره  بــراي تصــفيه معــين شونداســامي شــركتاشخاصــي غيــراز مــديران كــه درهرمورد - ٢٠٥مــاده 
 .ثبت اسنادثبت واعالن گردد
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ــاده  ــركتدر  - ٢٠٦م ــهامي )  ش ــهامي وغيرس ــتلط (س ــديك  شركاءهاي مخ ــق دارن ــامن ح ــدنفربرا غيرض ي ياچن
 .نظارت درامورتصفيه معين نمايند

 - ٢١٢. وظيفه متصـديان تصـفيه خاتمـه دادن بكارهـاي جـاري واجـراي تعهـدات ووصـول مطالبـات          - ٢٠٧ماده 

 ٢٠٨است به ترتيب مقرردر مواد  شركتوتقسيم دارائي  - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١١

 .خواهندداد تصفيه انجام معامالت جديدي الزم شود متصديان شركتاگربراي اجراي تعهدات  - ٢٠٨ماده 

 .كنندمحاآمه  شركتمتصديان تصفيه حق دارندشخصايابه توسط وآيل ازطرف  - ٢٠٩ماده 

باشــند ،  ضــامن بــه اواجــازه دادهشركاءكــه متصــدي تصــفيه وقتــي حــق اصــالح وتعيــين حكــم دارد - ٢١٠مــاده 
 . به حكم قانون حكميت اجباري است ازاين قانون مستثني استكه  مواردي

تقسـيم  شركاء درمـدت تصـفيه محـل احتيـاج نيسـت بطورموقـت بـين       كـه   شركتآن قسمت ازدارائي  - ٢١١ده ما
اســت وهمچنــين معــادل  هنوزموعدتاديــه آن نرســيدهكــه  مــي شــودولي متصــديان تصــفيه بايــدمعادل قروضــي 

 .مورداختالف است موضوع نمايندشركاءدرحساب بين كه  مبلغي

وضـررمعين مـي    راازنفعشـركاء رانسـبت بـه هـم وسـهم هريـك از      ركاءشمتصـديان تصـفيه حسـاب     - ٢١٢ماده 
 .، رفع اختالف درتقسيم به محكمه بدايت رجوع مي شود كنند

ــاده  ــركتدر  - ٢١٣م ــهامي و ش ــركتهاي س ــدودو ش ــئوليت مح ــركتهاي بامس ــفيهش ــاوني امرتص ــده  هاي تع بعه
مقررداشــته  رتيــب ديگــريبــه ت شــركتمجمــع عمــومي  اكثريــتاســت مگرآنكــه اساســنامه يا شــركتمــديران 

 .باشد

محـدودوتعاوني بـه    هاي بامسـئوليت شـركت سـهامي و   شـركت وظيفه واختيـارات متصـديان تصـفيه در     - ٢١٤ماده 
بـراي متصـديان تصـفيه ايـن      حـق اصـالح وتعيـين حكـم    كـه   مقررشده بااين تفاوت ٢٠٧در ماده كه  ترتيبي است

ـ  واهـدبود ها(به استثناي موردحكميت اجباري )فقط وقتـي خ شركت اساسـنامه يـا مجمـع عمـومي ايـن حـق رابـه         هك
 .داده باشد آنها

وخـواه پـس    خواه در ضـمن مـدت تصـفيه   شـركاء در مـاده فـوق بـين    مـذكور هاي شـركت تقسيم دارائي  - ٢١٥ماده 
ــداعالن    ــي ازجراي ــمي ويك ــه رس ــه درمجل ــه مرتب ــه قبالس ــن نيســت مگرآنك ــتم آن ممك ــاريخ  ازخ ويكســال ازت

 .مجله گذشته باشدانتشاراولين اعالن در

ــهكــه تخلــف از مــاده قبــل متصــديان تصــفيه رامســئول خســارت طلبكــاراني قرارخواهدداد  - ٢١٦مــاده  طلــب  ب
 .خودنرسيده اند
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تصـفيه تـاده    منحـل شـده بانظرمـديرثبت اسـناددرمحل معينـي ازتـاريخ خـتم       كـه   يشـركت دفـاترهر   - ٢١٧ماده 
 .سال محفوظ خواهدماند

وقسـمت   ٢١٧ سـت در اساسـنامه خـودبراي تصـفيه ترتيـب ديگـري مقررداردولـي       ي مجازاشـركت هر  - ٢١٨ماده 
 .باشد ٢١١ماده  ٢٠٧درهرحال آن مقررات نبايدمخالف مواد  - ٢٠٨ - ٢٠٩ - ٢١٠ - ٢١٥ - ٢١٦ -اخير 

 فصل چهارم

 مقررات مختلفه

 شــركت التيا وراث آنهــاراجع بــه معــامشــركاءمــدت مرورزمــان دردعــاوي اشــخاص ثالــث برعليــه  - ٢١٩مــاده 
 . ياوراث آنها رامسئول قرارداده )پنج سال استشركاءقانون كه  (درمواردي

بــه  دراداره ثبــت شــركتياآنــاره گيــري شــريك يــا اخــراج اواز  شــركتانحــالل كــه  مبــداءمرورزمان روزي اســت
 .ثبت رسيده ودرمجله رسمي اعالن شده باشد

ــورتي ــه  درص ــ   ك ــده باش ــه ش ــل مطالب ــالن قاب ــت واع ــس ازثب ــب پ ــودآه طل ــي ش ــروع م  دمرورزمان از روزي ش
 . كردهطلبكارحق مطالبه پيدا

بـراي   سـنخاتابع مرورزمـان آوتـاهتري بـوده يابموجـب ايـن قـانون مرورزمـان طـوالني تـري          كه  دعوائي -تبصره 
 . آن معين شده ازمقررات اين ماده مستثي است

ــاده  ــر  - ٢٢٠م ــركته ــي ش ــه  ايران ــودو  ك ــكيل ش ــه تش ــته يادرآتي ــارتي فعالوجودداش ــه امورتج ــتغال ب  با اش
عمــل  شــركتدراين قــانون در نيــاورده ومطــابق مقــررات مربــوط بــه آن مــذكورهاي شــركتخودرابصــورت يكــي از 

 شـركت گرددهـر   هاي تضـامني درمـوردآن اجرامـي   شـركت تضامني محسوب شده واحكـام راجـع بـه     شركتننمايد 
ـ  كـه   خـارجي  شـركت دراين قـانون وهـر   مـذكور تجارتي ايراني   ١٣١٠هامصـوب خردادمـاه   شركتانون ثبتبرطبـق ق

ونشـريات خطـي وياچـاپي خـوددرايران تصـريح       اسنادوصـورت حسـابهاواعالنات   كليـه مكلف بـه ثبـت اسـت بايد   
واالمحكــوم بــه جــزاي نقــدي ازدويســت تــادوهزار ريــال  درتحــت چــه نمــره درايــران بــه ثبــت رســيدهكــه نمايد

 . ها براي عدم ثبت مقررشدهشركتقانون ثبت در كه  خواهدشد ، اين مجازات عالوه برمجازاتي است

ياتصـميم مجمـع    شـركت مطـابق اساسـنامه   كه سـهام يـااوراق استقراضـي داشـته باشـد      شركتاگر  - ٢٢١ماده 
بـه آنهـاتعلق   كـه   منـافعي  عمومي قيمت آنهابطريق قرعه بايدتاديه شـود وقبـل ازتاديـه قيمـت آن سـهام يـااوراق      

 .تواندمنافع تاديه شده را استردادنمايد قع تاديه اصل قيمت نميدرمو شركتگرفته پرداخته شده باشد 

وســيله تاديــه  ســرمايه اوليــه خودرابــهكــه كندتجــارتي مــي توانــددر اساســنامه خودقيد شــركتهــر  - ٢٢٢مــاده 
ــادشــركاءاقســاط بعــدي ازطــرف  ــه واســطه برداشــت كردهياقبول شــريك جديــد زي ازســرمايه آن راتقليــل  وياب
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ــدا  ــنامه ح ــددر اساس ــه  قليده ــل  ك ــه راتقلي ــرمايه اولي ــوان س ــي ت ــزان م ــاآن مي ــود.   ت ــي ش دادصــراحتامعين م
 . راحداقل قراردادن ممنوع است شركتازعشرسرمايه اوليه كمتر

 ) باب چهارم(

 چك -فته طلب  -برات 

 برات -فصل اول 

 مبحث اول صورت برات

 - باشد برات عالوه برامضاءيامهربرات دهنده بايدداراي شرايط ذيل - ٢٢٣ماده 

 . قيدآلمه (برات )درروي ورقه - ١

 ) روزوماه وسال(تاريخ تحرير - ٢

 .كندبايدبرات راتاديه كه  اسم شخصي - ٣

 . تعيين مبلغ برات - ٤

 . تاريخ تاديه وجه برات - ٥

 .مكان تاديه وجه برات اعم ازاينكه محل اقامت محال عليه باشد.يا محل ديگر - ٦

 .جه ياحواله آرداوپرداخته مي شودبرات دروكه  اسم شخصي - ٧

 . تصريح به اينكه نسخه اول يادوم ياسوم ياچهارم الخ است - ٨

 . برات ممكن است بحواله آردشخص ديگرباشديابحواله آرد خودبرات دهنده - ٢٢٤ماده 

وف حـر  تاريخ تحريرومبلغ برات باتمام حـروف نوشـته مـي شـود.اگر مبلـغ بـيش ازيكدفعـه بـه تمـام          - ٢٢٥ماده 
هردونوشـته شـده وبـين     منـاط اعتباراسـت اگرمبلـغ بـاحروف ورقـم     كمترنوشته شده وبـين آنهـااختالف باشـدمبلغ    
 . آنها اختالف باشدمبلغ باحروف معتبراست

 ٨ ٢بـرات متضـمن يكـي ازشـرايط اساسـي مقرردرفقـرات       كـه   درصـورتي  - ٢٢٦مـاده   - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧
 - .ه بروات تجارتي نخواهدبودنباشدمشمول مقررات راجعه ب ٢٢٣ماده 

 .برات ممكن است به دستوروحساب شخص ديگري صادرشود - ٢٢٧ماده 
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 مبحث دوم

 درقبول ونكول

بـرات بـه   كـه   درصـورتي  .قبولي بـرات درخـودبرات باقيـدتاريخ نوشـته شـده امضـاءيا مهرمـي شـود         - ٢٢٨ماده 
رقبــولي بــدون تــاريخ نوشــته شــدتاريخ اگ .وعــده ازرويــت باشــدتاريخ قبــولي باتمــام حــروف نوشــته خواهدشــد

 .برات تاريخ رويت حساب مي شود

ــاده  ــارتي - ٢٢٩م ــه  هرعب ــته امضــاءيامهر ك ــرات نوش ــه درب ــولي محســوب اســت  كندمحــال علي ــه  قب مگراينك
اگرعبــارت فقــط مشــعربرعدم قبــول يــك جزءازبــرات باشــدبقيه وجــه  .صــريحاعبارت مشــعربرعدم قبــول باشــد
محــال عليــه بــدون تحريــرهيچ عبــارتي بــرات      كــه  درصــورتي .بــرات قبــول شــده محســوب اســت    
 .مي شود راامضاءيامهرنمايدبرات قبول شده محسوب

 .ه برات ملزم است وجه آن راسروعده تاديه نمايدكنندقبول  - ٢٣٠ماده 

 .ه حق نكول نداردكنندقبول  - ٢٣١ماده 

بايـدبراي   نصـورت دارنـده بـرات   ممكن است قبولي منحصـربه يـك قسـمت ازوجـه بـرات باشـددر اي       - ٢٣٢ماده 
 .بقيه اعتراض نمايد

ه كننـد معهـذاقبول   اگرقبولي مشروط به شـرط نوشـته شـدبرات نكـول شـده محسـوب مـي شـودولي         - ٢٣٣ماده 
 . نوشته مسئول پرداخت وجه برات استكه  به شرط درحدودشرطي

مكـان   دتاديـه شودتصـريح بـه   ه بايكننـد وجـه آن درخـارج ازمحـل اقامـت قبـول      كـه   درقبولي براتـي  - ٢٣٤ماده 
 . تاديه ضروري است

 .ساعت ازتاريخ ارائه قبول يانكول شود ٢٤برات بايدبه محض ارائه يامنتهي درظرف  - ٢٣٥ماده 

ــاده  ــديقنامه    - ٢٣٦م ــدبموجب تص ــرات باي ــول ب ــه  نك ــديقنامه    ك ــق گرددتص ــود محق ــي ش ــماتنظيم م  رس
 . مزبورموسوم است به اعتراض (پروتست )نكول

تاديـه   پس ازاعتراض نكـول ظهرنويسـهاوبرات دهنـده بـه تقاضـاي دارنـده بـرات بايدضـامني بـراي          - ٢٣٧ماده 
ــوعي         ــرات رج ــارج ب ــه ومخ ــراض نام ــارج اعت ــمام مخ ــه انض ــرات را ب ــه ب ــروعده بدهندياوج ــه آن درس  وج

 .اگرباشد)فوراتاديه نمايند(
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شـوددارنده   اختـه اعتـراض عـدم تاديـه    ولـي وجـه آن رانپرد   كـرده براتـي راقبـول   كـه   كسياگربرعليه  - ٢٣٨ماده 
ه كننــدتوانــدازقبول  ولــي هنــوز موعــدپرداخت آن نرســيده اســت مــي كــردههمــان شــخص قبــول كــه براتــي نيز
 .كندتضمين  براي پرداخت وجه آن ضامن دهدياپرداخت آن رابه نحوديگريكه تقاضانمايد

 مبحث سوم

 درقبولي شخص ثالث

يـايكي   اض بعمـل آمدشـخص ثـالثي مـي توانـد آنرابنـام بـرات دهنـده        هرگاه براتـي نكـول شـدواعتر    - ٢٣٩ماده 
 .قبولي شخص ثالث بايد دراعتراض نامه قيدشده وبه امضاءاوبرسدكندازظهرنويس هاقبول 

ازنكـول آن   بـراي دارنـده بـرات   كـه   حقـوقي  كليـه بعدازقبولي شخص ثالـث نيزتـابرات تاديـه نشـده      - ٢٤٠ماده 
 .حاصل مي شودمحفوظ خواهدبوددرمقابل برات دهنده وظهرنويسها

 مبحث چهارم

 دروعده برات

يابـه   برات ممكن اسـت بـه رويـت باشـديابه وعـده يـك ياچنـدروزيا يـك ياچنـدماه ازرويـت بـرات ،            - ٢٤١ماده 
 .وعده يك ياچندروزيايك ياچندماه از تاريخ برات ممكن است پرداخت به روزمعيني موآول شدهباشد

 .ده قبول شدبايدفوراپرداخته شودهرگاه برات بي وع - ٢٤٢ماده 

قبـولي   يـك ياچنـدروزيايك ياچنـدماه از رويـت وعـده داردبـه وسـيله تـاريخ        كـه   موعدپرداخت براتـي  - ٢٤٣ماده 
 .ياتاريخ اعتراض نامه نكول معين مي شود

 .اگرموعدپرداخت برات باتعطيل رسمي تصادف آردبايدروز بعدازتعطيل تاديه شود - ٢٤٤ماده 

 .ن قاعده درموردسايراوراق تجارتي نيزرعايت خواهدشدهمي -تبصره 

 مبحث پنجم

 ظهرنويسي

 .انتقال برات به وسيله ظهرنويسي بعمل مي آيد - ٢٤٥ماده 

كــه  كســي ظهرنويســي بايدبــه امضــاءظهرنويس برســدممكن اســت در ظهرنويســي تــاريخ واســم  - ٢٤٦مــاده 
 .برات به اوانتقال داده مي شودقيدگردد
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باشـدآه   دروصـول راقيـدنموده   وكالـت ازانتقـال بـرات اسـت مگراينكـه ظهرنـويس       حـاكي نويسي ظهر - ٢٤٧ماده 
اعتـراض واقامـه دعـوي     دراين صورت انتقال برات واقع نشده ولـي دارنـده بـرات حـق وصـول ولـدي االقتضـاءحق       

 .باشد خالف اين دربرات تصريح شدهكه  براي وصول خواهد داشت جزدرمواردي

 .مزور شناخته مي شودكندنويس درظهرنويسي تاريخ مقدمي قيدهرگاه ظهر - ٢٤٨ماده 

 مبحث ششم

 مسئوليت

تضـامني   وظهرنويسـهادرمقابل دارنـده بـرات مسـئوليت     كـرده بـرات راقبـول   كـه   كسـي برات دهنـده   - ٢٤٩ماده 
 .دارند

تمـام   ابـه بخواهدمنفردايابـه چندنفري كـه   دارنده برات درصـورت عـدم تاديـه واعتـراض مـي توانـدبهرآدام ازآنهـا       
 .آنهامجتمعارجوع نمايد

اقامـه دعـوي برعليـه     .همين حق راهريـك ازظهرنويسهانسـبت بـه بـرات دهنـده وظهرنويسـهاي ماقبـل خـوددارد        
ه دعـوي ملـزم   كننـد نيسـت ، اقامـه    يك ياچندنفرازمسئولين موجـب اسـقاط حـق رجـوع بـه سايرمسـئولين بـرات       

ــت    ــاريخ رعاي ــث ت ــب ظهرنويســي راازحي ــامكندنيســت ترتي ــه    ني آهض ــال علي ــا مح ــده ي ــرات دهن ــمانت ب ض
 . ضمانت نموده است مسئوليت تضامني داردآه ازاو كسيفقط با كردهياظهرنويسي را

حسـاب   هريك ازمسئولين تاديـه بـرات مـي توانـدپرداخت رابـه تسـليم بـرات واعتراضـنامه وصـورت          - ٢٥٠ماده 
 .كندول كبايدبپردازد موكه  متفرعات ومخارج قانوني

ازغرمايادرتمــام  هرگــاه چندنفرازمســئولين بــرات ورشكســت شــونددارنده بــرات مــي توانــددرهريك - ٢٥١مــاده 
ــل        ــانوني )داخ ــارج ق ــات ومخ ــرات ومتفرع ــه ب ــب خود(وج ــام طل ــول تم ــابراي وص ــب   غرم ــودتااينكه طل ش

بـه صـاحب چنـين طلـب     كـه   وصول نمايد مديرتصفيه هيچيـك ازورشكسـتگان نمـي توانـدبراي وجهـي     كامالخودرا
ازدارائــي كــه  مجمــوع وجــوهيكــه  تــه مــي شــودبه مديرتصــفيه ورشكســته ديگررجــوع نمايدمگردرصــورتيپرداخ

طلـب اوباشـددراين صـورت مازادبايدبـه      تمام ورشكستگان بـه صـاحب طلـب تخصـيص مـي يابـدبيش از ميـزان       
ير بـه سـا  كـه  انـدجزءدارائي ورشكسـتگان محسـوب گردد    هـرآدام پرداختـه  كـه   ترتيب تاريخ تعهدتاميزان وجهـي 

 .ورشكسته هاحق رجوع دارند

تضـامني   بـراي پرداخـت يـك ديـن مسـئوليت     كـه  مفـاداين مـاده درمـورد ورشكسـتگي هرچنـدنفري نيز      -تبصره 
 .داشته باشندمرعي خواهدبود

 مبحث هفتم
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 درپرداخت

 .درآن معين شده بعمل مي آيدكه  پرداخت برات بانوع پولي - ٢٥٢ماده 

كـه   نـوع  اسـت پـولي غيـرازآن    كـرده بـرات بـه اومنتقـل    كـه   كسـي ت دهنـده يا اگردارنده برات به برا - ٢٥٣ماده 
شـوددارنده   دربرات تعيين شده اسـت بدهـدوآن بـرات در نتيجـه نكـول ياامتنـاع ازقبـول وياعـدم تاديـه اعتـراض          

معـين شـده مطالبـه     دربـرات كـه   داده يـانوع پـولي  كـه  برات مي تواندازدهنده برات ياانتقـال دهنـده نـوع پـولي را    
 . مطالبه نيست در برات معين شده قابلكه  ولي ازسايرمسئولين وجه برات جزنوع پوليكند

 .برات به وعده بايدروزآخروعده پرداخته شود - ٢٥٤ماده 

ازتـاريخ   بـه وعـده  كـه   بـه وعـده ازرويـت اسـت وروزصـدور بـرات دربرواتـي       كـه   روزرويت دربرواتي - ٢٥٥ماده 
 .صدوراست حساب نخواهدشد

بـرات حقـي    نسـبت بـه وجـه   كـه   وجه برات راقبل ازموعدتاديه نمـوده درمقابـل اشخاصـي   كه  خصيش - ٢٥٦ماده 
 . دارنده مسئول است

ماقبـل   قبـول نوشـته مهلتـي بـراي پرداخـت بدهدبـه ظهرنـويس هـاي        كـه   كسـي اگردارنده برات بـه   - ٢٥٧ماده 
 . به مهلت مزبوررضايت نداده اندحق رجوع نخواهدداشتكه  خودوبرات دهنده

وجـه بـرات    درسروعده وجـه بـرات رامـي پردازدبـري الذمـه محسـوب مـي شـودمگرآنكه        كه  شخصي - ٢٥٨اده م
 .قانونادرنزداوتوقيف شده باشد

 آيددرصـورتي  پرداخت وجه برات ممكن است بـه موجـب نسـخه ثـاني ياثالـث يـارابع الـخ ، بـه عمـل          - ٢٥٩ماده 
ديگرازاعتبارســاقط  موجــب ايــن نســخه نســخپــس از پرداخــت وجــه بكه درروي آن نســخه قيدشــده باشــدكــه 
 . است

ــرات رابرحســب نســخه بپردازدكــه  شخصــي - ٢٦٠مــاده  درمقابــل  درروي آن قبــولي نوشــته نشــدهكــه وجــه ب
 . نسخه قبولي شده راداردمسئول پرداخت وجه آن استكه  شخصي

ـ       كـه   درصـورت گـم شـدن براتـي     - ٢٦١ماده   رابـر  ه آنهنوزقبـول نشـده اسـت صـاحب آن مـي تواندوصـول وج
 .ندكحسب نسخه ثاني ياثالث يارابع الخ تقاضا

ــاده  ــولي درروي آن نوشــته شــده تقاضــاي پرداخــت ازروي كه اگرنســخه مفقودنســخه باشــد - ٢٦٢م نســخه  قب
 .هاي ديگرفقط بموجب امرمحكمه پس ازدادن ضامن بعمل مي آيد
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ـ   كـه   اعـم ازايـن   كردهبرات راگم كه  اگرشخصي - ٢٦٣ماده  تواندنسـخه   ده يـا نشـده باشـدمي   قبـولي نوشـته ش
توانـدبادادن ضـامن    ثاني ياثالث يـارابع الـخ راتحصـيل نمايـدپس از اثبـات اينكـه بـرات متعلـق بـه اواسـت مـي           

 .كندتاديه وجه آن را بموجب امرمحكمه مطالبه 

ــاده  ــواد كــه  اگرباوجودتقاضــائي - ٢٦٤م ــورد م ــرات  ٢٦٣و  ٢٦٢و  ٢٦١درم ــه وجــه ب ــده اســت ازتادي  بعمــل آم
 .متناع شودصاحب برات مفقودمي تواندتمام حقوق خودرابه موجب اعتراضنامه محفوظ بداردا

تنظــيم  در مــاده فــوق بايــددرظرف بيســت وچهــار ســاعت ازتــاريخ وعــده بــراتمــذكوراعتراضــنامه  - ٢٦٥مــاده 
 دهنــده وظهــر درايــن قــانون بــراي ابــالغ اعتراضــنامه معــين شــده اســت بــه بــراتكــه  شــده ودرمواعــدوترتيبي

 .ابالغ گردد نويسها

ازاوبـوده اسـت    بالفاصـله قبـل  كـه   صاحب برات مفقودبراي تحصيل نسـخه ثـاني بايدبـه ظهرنويسـي     - ٢٦٦ماده 
ــد ــه ظهرنــويس ماقبــل خــودداده    .رجــوع نماي ــرات اختيارمراجعــه ب ــه صــاحب ب ــورملزم اســت ب ظهرنــويس مزب

اقبـل خودبدهدتابـه بـرات دهنـده برسـد      وهمچنين هرظهرنويسـي بايـداختياروجوه بـه ظهرنـويس م    كنـد  وراهنمائي
 .،مخارج اين اقدامات بر عهده برات مفقودخواهدبود

 مفقـود  برصـاحب بـرات  كـه   ظهرنويس درصورت امتناع ازدادن اختيارمسئول تاديـه وجـه بـرات و خسـاراتي اسـت     
 . شده است وارد

خــودمعين  ي ضــمانت)مــدتي بــرا ٢٦٣و  ٢٦٢ضــامن بــرات مفقود(رجــوع بــه مــواد كــه  درصــورتي - ٢٦٧مــاده 
يااقامـه دعـوي نشـده     نكرده باشـدمدت ضـمان سـه سـال اسـت وهرگـاه درظـرف ايـن سـه سـال رسـمامطالبه           

 .باشدديگرازاين حيث دعوي برعليه او درمحكمه مسموع نخواهدبود

 و شـوند  دهنـده وظهرنويسـهابري مـي    -اگرمبلغي ازوجه بـرات پرداختـه شـودبه همـان انـدازه بـرات        - ٢٦٨ماده 
 .كنده برات فقط نسبت به بقيه مي تواند اعتراض دارند

 .محاآم نمي تواندبدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهند - ٢٦٩ماده 

 مبحث هشتم

 تاديه وجه برات به واسطه شخص ثالث

شــده  هرشــخص ثــالثي مــي توانــدازطرف بــرات دهنــده يــايكي از ظهرنويســهاوجه بــرات اعتــراض - ٢٧٠مــاده 
 .سازي نمايددخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايددراعتراضنامه يادرذيل آن قيدشودكاررا

 . وجه برات راپرداخته داراي تمام حقوق وظايف دارنده برات استكه  شخص ثالثي - ٢٧١ماده 
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ــاده  ــي    - ٢٧٢م ــه م ــام ظهرنويســهابري الذم ــدپرداخت تم ــرات دهن ــث ازطــرف ب ــرات راشــخص ثال  اگروجــه ب
 .كندت وجه ازطرف يكي از ظهرنويسهابعمل آيدظهرنويس هاي بعدازاوبري الذمه شوندواگرپرداخ

ــاده  ــراي پرداخــت وجــه   - ٢٧٣م ــرات ب ــب يكــي ازمســئولين ب ــك ازجان  شــوند حاضــر اگردوشــخص متفقاهري
 گـر ا نـد كالذمـه مـي    تاديه وجـه ازطـرف او عـده زيـادتري ازمسـئولين رابـري      كه  پذيرفته است كسيآن  پيشنهاد

 .دارد ليه پس ازاعتراض براي تاديه وجه حاضرشودبرهرشخص ثالثي ترجيحمحال ع خود

 مبحث نهم

 حقوق ووظايف دارنده برات

ازاينكـه   وجـه آن بايـددرايران بـه رويـت يابـه وعـده ازرويـت تاديـه شـوداعم         كـه   نسبت بـه برواتـي   - ٢٧٤ماده 
رادرظــرف يكســال  قبولي آنبــرات درايــران صادرشــده باشــديادرخارجه دارنــده بــرات مكلــف اســت پرداخــت يــا
ـ ازتاريخ برات مطالبه نمايـدواالحق رجـوع بـه ظهرنويسـهاوهمچنين بـه بـرات دهنـده         وجـه بـرات رابـه محـال      هك

 . عليه رسانيده است نخواهدداشت

بيشـتري   اگردربـرات اعـم ازاينكـه درايـران صادرشـده باشـديادرخارجه بـراي تقاضـاي قبـولي مـدت           - ٢٧٥ماده 
راتقاضــانمايدواالحق رجــوع بــه  شــدحق دارنــده بــرات بايــد درهمــان مــدت قبــولي بــرات ي مقررشــده باكمتريــا

 . نخواهدداشت وجه برات رابه محال عليه رسانيده استكه  ظهرنويسهاوبرات دهنده

ــاده  ــين     - ٢٧٦م ــدتي مع ــولي م ــاي قب ــراي تقاض ــي ب ــردهاگرظهرنويس ــدت   ك ــرات بايددرم ــده ب ــد دارن  باش
 .كند مقابل آن ظهرنويس نمي تواندازمقررات مربوطه به بروات استفادهمزبورتقاضاي قبولي نمايدواالدر

خارجـه   دريكـي ازشـهرهاي ايـران صـادروبايددرممالك    كـه   هرگاه دارنده برات بـه رويـت يابـه وعـده     - ٢٧٧ماده 
باشــدمطابق مقــررات  تاديــه شــوددرمواعدمقرردر مــواد فــوق . قبــولي نوشــتن ياپرداخــت وجــه رامطالبــه نكــرده 

 .اد حق اوساقط خواهدشدهمان مو

وظهرنويســهاقراردادديگري  دهنــده –بــين دارنــده بــرات وبــرات كــه مقــررات فــوق مــانع نخواهدبود - ٢٧٨مــاده 
 .مقررگردد

 .كنددارنده برات بايدروزوعده وجه برات رامطالبه  - ٢٧٩ماده 

ـ  وشـته اي امتناع ازتاديه وجه بـرات بايـددرظرف ده روزازتـاريخ وعـده بـه وسـيله ن       - ٢٨٠ماده  اعتـراض عـدم    هك
 .تاديه ناميده مي شودمعلوم گردد

 .اگرروزدهم تعطيل باشداعتراض روزبعدآن بعمل خواهدآمد - ٢٨١ماده 
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تاديـه   نه فوت محال عليـه ونـه ورشكسـتگي اونـه اعتـراض نكـولي دارنـده بـرات راازاعتـراض عـدم           - ٢٨٢ماده 
 .مستغني نخواندآرد

بـرات بـاقي    ه برات قبـل ازوعـده ورشكسـت شـودحق اعتـراض بـراي دارنـده       كنندقبول كه  درصورتي - ٢٨٣ماده 
 . است

اعتـراض   بـه علـت عـدم تاديـه اعتـراض شـده اسـت بايـددر ظـرف ده روزازتـاريخ          كـه   دارنده براتي - ٢٨٤ماده 
ـ   بـرات كـه   كسـي عدم تاديه رابه وسيله اظهارنامه رسـمي يـا مراسـله سفارشـي دوقبضـه بـه        نموده ذكررابـه اوواگ

 .دهد اطالع

وسـيله   هريك ازظهرنويسـهانيزبايددرظرف ده روزازتـاريخ دريافـت اطـالع نامـه فـوق آن رابـه همـان         - ٢٨٥ماده 
 .به ظهرنويس سابق خوداطالع دهد

ــاده  ــي  - ٢٨٦م ــده برات ــه  اگردارن ــده     ك ــراض ش ــت اعت ــدم پرداخ ــودوبعلت ع ــه ش ــران تادي ــتي دراي  بايس
 /٥٨/١٠ بايــددرظرف يكســال ازتــاريخ اعتــراضكندتفاده بــراي اومقررداشــته اســ ٢٤٩مــاده كــه  بخواهــدازحقي

 ٢٦اصالحي  اقامه دعوي نمايد.

شــودبراي  وجــه بــرات بايددرآنجاپرداختــهكه هرگــاه محــل اقامــت مــدعي عليــه خــارج ازمحلــي باشــد -تبصــره 
 .هرشش فرسخ يك روزاضافه خواهدشد

ــاده  ــوردبرواتي - ٢٨٧م ــه  درم ــر    ك ــوي ب ــوداقامه دع ــه ش ــه تادي ــده بايددرخارج ــرات دهن ــه ب  /٥٨/١٠)علي

ــد.(      ــدبعمل آي ــراض باي ــاريخ اعت ــال ازت ــرف دوس ــران درظ ــيم اي ــهاي مق ــاده ٢٦وياظهرنويس ــك  - ٢٨٨م هري
ــه  ازظهرنويســهابخواهدازحقي ــاده ك ــه اوداده شــده اســتفادهنمايدبايدمواعدي ٢٤٩در م ــه  ب ــواد  ك ــه موجــب م ب

غ احضـاريه محكمـه محسـوب اسـت واگـر      ونسـبت بـه اوموعـدازفردايابال   كندمقرراست اقامـه دعـوي    ٢٨٧و  ٢٨٦
 .وجه برات رابدون اينكه برعليه اواقامه دعوي شدهباشدتاديه نمايداز فرداي روزتاديه محسوب خواهدشد

پـس ازانقضـاءمواعدمقرره در مـواد فـوق دعـوي دارنـده بـرات بـر ظهرنويسـهاوهمچنيندعوي هريـك            - ٢٨٩ماده 
 .خواهدشدازظهرنويسهابريدسابق خوددرمحكمه پذيرفته ن

نيزپذيرفتـه نمـي    پس ازانقضاءمواعدفوق دعوي دارنـده وظهرنويسـهاي بـرات بـر عليـه بـرات دهنـده        - ٢٩٠ماده 
رسـانيده ودراينصـورت    شودمشروط براينكـه بـرات دهنـده ثابـت نمايددرسـروعده وجـه بـرات رابـه محـال عليـه          

 . دارنده برات فقط حق مراجعه به محال عليه خواهدداشت

ــاده  ــديا - ٢٩١م ــرپس ازانقضــاي موع ــه  گ ــراض  ك ــالغ اعت ــراض واب ــراي اعت ــوي  -ب ــه دع ــابراي اقام ــه ي  نام
بـرات   بـراي تاديـه  كـه  مقرراست برات دهنـده ياهريـك ازظهرنويسـهابه طريـق محاسـبه يـاعنوان ديگروجهـي را       
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ـ كـه   خواهدداشـت  به محال عليه رسـانيده بودمسـترددارددارنده بـرات بـرخالف مقـررات دو مـاده قبـل حـق         ه برعلي
 .ه وجه اقامه دعوي نمايدكننددريافت 

 مبحث دهم

 )دراعتراض (پروتست

 - اعتراض درمواردذيل بعمل مي آيد - ٢٩٣ماده 

 . درموردنكول - ١

 . درموردامتناع ازقبول يانكول - ٢

 . درموردعدم تاديه - ٣

ــ   ــه مح ــه توســط ماموراجراءب ــدايت ب  ل اقامــتاعتــراض نامــه بايــددريك نســخه تنظــيم وبموجــب امرمحكمــه ب
 - اشخاص ذيل ابالغ شود

 . محال عليه - ١

 .دربرات براي تاديه وجدعنداالقتضاءمعين شده اندكه  اشخاصي - ٢

 . است كردهبرات راقبول كه  شخص ثالثي - ٣

 صـلح يـا   اعتـراض بعمـل مـي آيدمحكمـه بـدايت نباشـدوظايف اوبـا رعايـت ترتيـب بعهـده امـين           كه  اگردرمحلي
 .محل خواهدبودرئيس ثبت اسنادياحاآم 

 - اعتراضنامه بايدمراتب ذيل راداراباشد - ٢٩٤ماده 

 . محتويات آن اعم ازقبولي وظهرنويسي و غيره كليهبرات با كاملسواد - ١

 . امربه تاديه وجه برات - ٢

علــل  بايدوجــه بــرات رابدهــدوعلل امتنــاع ازتاديــه يــاازقبول وهمچنــينكــه  ماموراجراءبايدحضــورياغياب شخصــي
 .كندكان امضاءياامتناع ازامضاء رادرذيل اعتراضنامه قيدوامضاءعدم ام

راجـع   ٢٦٣هيچ نوشـته اي نمـي توانـدازطرف دارنـده بـرات جـاي گيـر اعتراضـنامه شـودمگردر مـواد           - ٢٩٥ماده 
 ٢٦١مندرجه در مواد  - ٢٦٢ -به مفقودشدن برات . 



٨٦ 

 

 .بدهد ٢٩٣در مادهمذكوراشخاص  ماموراجراءبايدسوادصحيح اعتراضنامه رابه محل اقامت - ٢٩٦ماده 

ــاده  ــاتي - ٢٩٧م ــد بايدمفاداعتراضــنامه كــه  دفترمحكمــه يادفترمقام ــه  وظيفــه محكمــه راانجــام مــي دهن راروزب
مقـام اونمـره    صـفحات آن بـه توسـط رئـيس محكمـه ياقـائم      كـه   روزبه ترتيـب تـاريخ ونمـره دردفترمخصوصـي    

درروي بـرات قيدشـده    ات دهنـده يـاظهرنويس اولـي   محـل اقامـت بـر   كـه   وامضاءشده است ثبت نماينددرصـورتي 
 .مستحضرسازد باشددفترمحكمه بايدآنهاراتوسط آاغذسفارشي ازعلل امتناع ازتاديه

 مبحث يازدهم

 برات رجوعي

ومخـارج   دارنـده بـرات اصـلي پـس از اعتـراض بـراي دريافـت وجـه آن        كه  برات رجوعي براتي است - ٢٩٨ماده 
 .عهده برات دهنده يايكي ازظهرنويسهاصادرمي آندصدوراعتراضنامه وتفاوت نرخ ب

اصـلي   اگربرات رجـوعي بعهـده بـرات دهنـده اصـلي صادرشـودتفاوت بـين نـرخ مكـان تاديـه بـرات            - ٢٩٩ماده 
 كليهازظهرنويسهاصادرشودمشــار ونــرخ مكــان صــدورآن بعهــده اوخواهــدبودواگر بــرات رجــوعي بــه عهــده يكــي

بـرات  كـه   اسـت ونـرخ مكـاني    كـرده ياتسـليم   اصـلي رادرآن جامعاملـه   بـرات كـه   بايدازعهده تفاوت نرخ مكـاني 
 .رجوعي درآنجاصادرشده است برآيد

ــاده  ــاب       - ٣٠٠م ــود ، درصورتحس ــميمه ش ــت )ض ــاب بازگش ــابي (حس ــورت حس ــوعي بايدص ــرات رج ــه ب  ب
 - مزبورمراتب ذيل قيدمي گردد

 . برات رجوعي بعهده اوصادرشده استكه  اسم شخصي - ١

 . برات اعتراض شده مبلغ اصلي - ٢

پســت  مخــارج اعتراضــنامه وســايرمخارج معمولــه ازقبيــل حــق العمــل صــراف و دالل ووجــه تمبرومخــارج  - ٣
 . وغيره

 ٢٩٩در ماده ( مذكورمبلغ تفاوت نرخهاي  - ٤ )

ــرات  در مــاده قبــل بايدتوســط دونفرتاجرتصــديق شــودبعالوه الزم اســت مــذكورصــورت حســاب  - ٣٠١مــاده  ب
 .وادمصدقي ازاعتراض نامه به صورت حساب مزبورضميمه گردداعتراض شده وس

       ٣٠٠ در مـواد مـذكور هرگـاه بـرات رجـوعي بعهـده يكـي ازظهرنويسهاصادرشـودعالوه برمراتـب         - ٣٠٢ماده 

تفــاوت بــين نــرخ مكــان تاديــه بــرات اصــلي ومكــان صــدورآن رامعيننمايدضــميمه كــه  بايدتصــديق نامــه ٣٠١و 
 .شود



٨٧ 

 

بعهـده   بـه يـك بـرات صورتحسـاب بازگشـت متعـددنمي تـوان ترتيـب دادواگربـرات رجـوعي          نسبت  - ٣٠٣ماده 
شــودتابه بــرات  يكــي ازظهرنويسهاصادرشــده باشدحســاب بازگشــت متواليابــه توســط ظهرنويســهاپرداخته مــي 

 .دهنده اولي برسد

اولـي فقـط    تحميالت براتهـاي رجـوعي رانمـي تـوان تمامابريكنفرواردسـاخت هريـك ازظهرنويسـهاوبرات دهنـده        
 . عهده داريك خرج است

ازروزاعتـراض   بواسـطه عـدم تاديـه اعتـراض شـده اسـت      كـه   خسارت تاخيرتاديه مبلغ اصـلي بـرات   - ٣٠٤ماده 
 .محسوب مي شود وخسارت تاخيرتاديه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعي فقط ازروزاقمه دعوي

 مبحث دوازدهم

 قوانين خارجي

ــاده  ــوردبرواتي - ٣٠٥م ــه درم ــت     ك ــوانين مملك ــابع ق ــرات ت ــي ب ــرايط اساس ــده ش ــران صادرش ــارج اي  درخ
 . صدوراست

ــزآه      ــره )ني ــولي وغي ــمانت قب ــي ض ــي ازظهرنويس ــدات ناش ــي (تعه ــايرتعهدات برات ــمت ازس ــه  هرقس درخارج
اگرشـرايط اساسـي بـرات     اسـت معـذالك   كردهتعهـد درآن جاوجودپيـدا  كـه   بوجودآمده تابع قوانين مملكتي اسـت 

ـ   در ايـران تعهـداتي   كـه   باشدآسـاني  ران موجودوياتعهـدات براتـي موافـق قـانون ايـران صـحيح      مطابق قـانون اي
تعهـدات براتـي مقـدم برتعهـدآنهامطابق بـاقوانين       شـرايط اساسـي بـرات يـا    كـه  اندحق استنادبه اين ندارند كرده

 . خارجي نيست

ــاده  ــدامي - ٣٠٦م ــراض وبطــورآلي هراق ــرات وا كــه  اعت ــراي حفــط حقــوق ناشــيه از ب درخارجــه  ســتفاده ازآنب
 .آن اقدام بايددرآنجابشودكه  بايدبعمل آيدتابع قوانين مملكتي خواهدبود

 فصل دوم

 درفته طلب

ــاده  ــت   - ٣٠٧م ــندي اس ــب س ــه طل ــه  فت ــاء ك ــب آن امض ــدمي كنندبموج ــده تعه ــدمعين  كن ــي درموع  مبلغ
 .دسازي نمايكارياعندالمطالبه دروجه حامل ياشخص معين ويابه حواله آرد آن شخص 

 - فته طلب عالوه برامضاءيامهربايدداراي تاريخ ومتضمن مراتب ذيل باشد - ٣٠٨ماده 

 . بايدتاديه شودباتمام حروفكه  مبلغي - ١
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 . گيرنده وجه - ٢

 . تاريخ پرداخت - ٣

درموردفتـه  ) تمام مقررات راجـع بـه بـروات تجـارتي (ازمبحـث چهـارم الـي آخرفصـل اول ايـن بـاب           - ٣٠٩ماده 
 . زم الرعايه استطلب نيزال

 فصل سوم

 چك

 در نزدمحـــال عليـــهكـــه ه وجـــوهي راكنندبموجـــب آن صـــادركـــه  چـــك نوشـــته اي اســـت - ٣١٠مـــاده 
 .مي نمايدذكرداردآاليابعضامسترديابه ديگري واگ

نبايدوعـده   ه برسـد ، پرداخـت وجـه   كننددرچك بايـدمحل وتـاريخ صدورقيدشـده وبـه امضـاي صـادر       - ٣١١ماده 
 .داشته باشد

صــرف  چــك ممكــن اســت دروجــه حامــل ياشــخص معــين يابــه حوالــه آردباشــد ممكــن اســت بــه - ٣١٢ مــاده
 .امضاءدرظهربه ديگري منتقل شود

 .سازي شودكاروجه چك بايدبه محض ارائه  - ٣١٣ماده 

مقـررات   صدورچك ولواينكـه ازمحلـي بـه محـل ديگرباشـدذاتاعمل تجـارتي محسـوب نيسـت لـيكن          - ٣١٤ماده 
راجـع بـه بـروات     ه وظهرنويسـهاو اعتـراض واقامـه دعـوي وضـمان ومفقودشـدن      كنندنت صـادر اين قانون ازضـما 

 .شامل چك نيزخواهد بود

پــانزده  صادرشــده اســت بايدتاديــه گــردد دارنــده چــك بايــددرظرفكــه  اگرچــك درهمــان مكــاني - ٣١٥مــاده 
باشـدبايددرظرف چهـل    هواگر ازيـك نقطـه بـه نقطـه ديگرايـران صادرشـد      كنـد روزازتاريخ صدوروجه آن رامطالبـه  

 .وپنج روزاز تاريخ صدورچك مطالبه شود

اوبرعليــه  ه درايــن مــاده پرداخــت وجــه آن را مطالبــه نكنــدديگري دعــويمــذكوراگردارنــده چــك درظــرف مواعد
بروددعـوي دارنـده    مربـوط بـه محـال عليـه اسـت ازبـين      كـه   ظهرنويس مسموع نخواهدبودواگروجه چك به سببي

 . نيزدرمحكمه مسموع نيست هكنندچك برعليه صادر 

حامـل   بايـدظهرآن راامضـاءيامهر نمايداگرچـه چـك دروجـه     كندوجـه چـك رادريافـت مـي     كـه   كسي - ٣١٦ماده 
 .باشد
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ــاده  ــائي  - ٣١٧م ــه چــك ه ــررات راجعــه ب ــه  مق ــورد چكهــائي ك ــران صادرشــده اســت درم ــه  دراي  ازخارجــهك
ــيكن   ــه شــودنيزرعايت خواهدشــد ل ــددرايران پرداخت ــيصادرشــده وباي ــه  مهلت ــده چــكك مــي  درظــرف آن دارن

  . چهارماه ازتاريخ صدوراستكندتواندوجه چك رامطالبه 

 فصل چهارم

 درمرورزمان

پـس   ازطـرف تجاريـابراي امورتجـارتي صادرشـده    كـه   دعـاوي راجعـه بـه بـرات وفتـه طلـب وچـك        - ٣١٨ماده 
ــا    ــائي درمحـ ــرين تعقيـــب قضـ ــا آخـ ــنامه ويـ ــاريخ صدوراعتراضـ ــال ازتـ ــنج سـ ــاي پـ ــموعازانقضـ  آم مسـ

ــداءمرورزمانكه نخواهدبودمگراينكــه درظــرف ايــن مــدت رســمااقراربدين واقــع شــده باشــد   درايــن صــورت مب
 . ازتاريخ اقرارمحسوب است

 .درصورت عدم اعتراض مدت مرورزمان ازتاريخ انقضاءمهلت اعتراض شروع مي شود

 ٢٥ اجـراي قـانون تجـارت مصـوب     قبـل از تـاريخ  كـه   مفاداين ماده درموردبروات وچـك وفتـه طلبهـائي    -تبصره 

مرورزمــان  صادرشــده اســت قابــل اجراءنبــوده وايــن اســنادازحيث ١٣٠٤خــرداد  ١٢فــروردين و  ١٢و  ١٣٠٣دلــو 
 . تابع مقررات مربوطه مرورزمان راجع به اموال منقوله است

ـ          - ٣١٩ماده  آرددارنـده   هاگروجه برات يافته طلب ياچك رانتـوان بـه واسـطه حصـول مـرور زمـان پـنح سـال مطالب
ضرراواسـتفاده   بـه كـه   كسـي برات يافتـه طلـب ياچـك مـي تواندتاحصـول مرورزمـان امـوال منقولـه وجـه آن رااز         

 .است مطالبه نمايد كردهبالجهت 

مقـرردراين   كسـي بـرات يافتـه طلـب ياچـك يكـي ازشـرايط اس      كـه   حكم فوق درموردي نيزجاري اسـت  -تبصره 
 .قانون رافاقدباشد

 باب پنجم

 ه حاملاسناددروج

شودمگردرصــورت  دارنـده هرســنددروجه حامـل مالــك وبـراي مطالبـه وجــه آن محـق محســوب مـي       - ٣٢٠مـاده  
تاديـه وجـه بـه حامـل     كند ثبوت خـالف معـذلك اگرمقامـات صالحيتدارقضـائي يـاپليس تاديـه وجـه آن سـندرامنع        

 .نخواهدآرد ممكنست سندمتعلق به اوباشدبريكه  مديون رانسبت به شخص ثالثي

نيســت  حكــم بطــالن سندصادرشــده مــديون ســنددروجه حامــل مكلــف بــه تاديــهكــه  جزدرمــوردي - ٣٢١ مــاده
 .مگردرمقابل اخذسند
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بــراي  داراي ورقــه هــاي آوپــن يــا داراي ضــميمه ايكــه  درصــورت گــم شــدن ســنددروجه حامــل - ٣٢٢مــاده 
ــدهخودســندبه داركــه  تجديــداوراق آوپــن باشــدوهمچنين درصــورت گــم شــدن ســنددر وجــه حامــل  آن حــق  ن

 .خواهدشد براي اصدارحكم بطالن مطابق مقررات ذيل عمل كندميدهدربح يامنفعتي رامرتبادريافت 

شـده اسـت    گـم  مدعي بايددرمحكمه محل اقامـت مـديون معلـوم نمايدسـنددر تصـرف اوبـوده وفعـال        - ٣٢٣ماده 
 . ستكافي ندباشدابرازخودس كردهمدعي فقط اوراق آوپن ياضميمه مربوط به سندخودراگم  اگر

درجرايدبـه   اگرمحكمه ادعـاي مـدعي رابنابراوضـاع واحـوال قابـل اعتمـاد دانسـت بايدبوسـيله اعـالن          - ٣٢٤ماده 
سـندراابرازننمودحكم بطـالن آن    ، هرگـاه ازتـاريخ انتشـاراولين اعـالن تاسـه سـال       كنددارنده مجهـول سـنداخطار  

 .كندسال تعيين  صادر خواهدشدمحكمه مي تواندلدي االقتضاءمدتي بيش ازسه

نپردازدمگـرپس   كسـي وجـه سـند رابـه    كـه  كندبه تقاضاي مدعي محكمه مي تواندبـه مـديون قـدغن     - ٣٢٥ماده 
 .محكمه تصويب نمايدكه  ازگرفتن ضامن ياتاميني

درضــمن جريــان دعــوي الزم التاديــه مــي شــودبهترتيب  كــه  درمــوردگم شــدن اوراق آوپــن هــائي - ٣٢٦مــاده 
 .عمل خواهدشد ٣٣٣و  ٣٣٢مقرردر مواد 

ــاده  ــذكوراخطار - ٣٢٧م ــاده م ــه رســمي منتشــر شــود.محكمه مــي  ٣٢٤در م ــه درمجل ــدبعالوه  بايدســه دفع توان
 .عالن درجرايدديگررانيزمقرردارد

 خواهــد واخطــار اگــرپس ازاعــالن فــوق سندمفقودابرازشــودمحكمه بــه مــدعي مهلــت متناســبي داده - ٣٢٨مــاده 
ه كننـد وسـندبه ابراز  خـودرا تعقيـب ودالئـل خودرااظهارنكنـدمحكوم شـده     هرگاه تاانقضـاي مهلـت دعـوي    كه كرد 

 .آن مسترد خواهدگرديد

ــاده  ــدتي - ٣٢٩م ــه  اگردرظــرف م ــاده ك ــه حكــم بطــالن  ٣٢٤مطــابق م ــررواعالن ســندابراز نگرددمحكم آن  مق
 .راصادرخواهدنمود

بداندبــه  مــه مقتضــيمحككــه  ابطــال ســندفورابه وســيله درج درمجلــه رســمي وهروســيله ديگــري  - ٣٣٠مــاده 
 .اطالع عموم خواهدرسيد

ـ  بخرج اوسـند جديديالـدي االقتضـاءاوراق   كندپس ازصـدورحكم ابطـال مـدعي حـق داردتقاضـا      - ٣٣١ماده  وپن ك
 . تازه به اوبدهنداگرسندحال شده باشدمدعي حق تقاضاي تاديه خواهدداشت

محكمــه  - تيــب ذيــل رفتارخواهدشــدنباشــدبه تر ٣٢٢در مــاده مذكورهرگــاه ســندگم شــده ازاســناد - ٣٣٢مــاده 
دهدمــديون وجــه  ســندراقابل اعتمــاد ديــدحكم مــي كــردنادعــاي مــدعي ســبق تصــرف وگــم  كــه  درصــورتي

 .صندوق عدليه بسپارد حال باشدوپس ازانقضاءاجل درصورت موجل بودن ، بهكه  سندرافورادرصورتي
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ــاده  ــاني  - ٣٣٣م ــدت مرورزم ــل ازانقضــاي م ــه  اگرقب ــه وجــه ســندمفقودپس ازك ــل مطالب ــدت قاب نيســت  آن م
مــدعي داده مــي  در صــندوق عدليــه امانــت گذاشــته شــده بــهكــه  رفتــارواالوجهي ٣٢٨سندابرازشــدمطابق مــاده 

 .شود

 . مقررات اين باب شامل اسكناس نيست - ٣٣٤ماده 

 باب ششم

 داللي

 آليات -فصل اول 

ــاده  ــيدالل  - ٣٣٥م ــت كس ــه  اس ــامالتي    ك ــام مع ــطه انج ــرت واس ــل اج ــراي  درمقاب ــا ب ــده ي ــيش  آه كس
 . است وكالت.اصوالقرارداد داللي تابع مقررات راجع به كندميخواهدمعامالتي نمايدطرف معامله پيدامي 

 .كنددالل مي توانددررشته هاي مختلف داللي نموده وشخصانيز تجارت  - ٣٣٦ماده 

مطلـع   راجعـه بـه معـامالت   دالل بايـددرنهايت صـحت واوروي صـداقت طـرفين معاملـه رااز جزئيـات        - ٣٣٧ماده 
تقلـب وتقصـيرات    سازدولواينكه داللي رافقط بـراي يكـي از طـرفين بكنـددالل درمقابـل هريـك ازطـرفين مسـئول        

ياتاديـه ديـن نمايدوياآنكـه     دالل نمـي توانـدعوض يكـي ازطـرفين معاملـه قـبض وجـه        - ٣٣٨خودمي باشد مـاده  
 .مخصوصي داشته باشددمگراينكه اجازه نامه ذكرتعهدات آنهارابموقع اجراءگ

مگراينكــه ثابــت  درضــمن معــامالت بــه او داده شــدهكــه  دالل مســئول تمــام اشياءواســنادي اســت - ٣٣٩مــاده 
 . ضايع ياتلف شدن اشياءيااسنادمزبور مربوط به شحص اونبوده استكه نمايد

نگـاه   خـتم معاملـه  فـروش ازروي نمونـه باشـددالل بايدنمونـه مـال التجـاره راتـاموقع        كـه   درمـوردي  - ٣٤٠ماده 
 .بداردمگراينكه طرفين معامله اورا ازاين قيدمعاف دارند

ولي درايـن  كنـد  دالل مي توانددرزمان واحـدبراي چنـدآمردريك رشـته يـا رشـته هـاي مختلـف داللـي         - ٣٤١ماده 
 .آنهاشودمطلع نمايد ممكن است موجب تغييررايكه  صورت بايدآمرين راازاين ترتيب وامور ديگري

بــه  هرگــاه معاملــه بــه توســط دالل واقــع ونوشــتجات واســنادي راجــع بــه آن معاملــه بــين طــرفين - ٣٤٢مــاده 
ـ بـه توسـط اومعاملـه را   كه امضـاهاراجع بـه اشخاصـي باسـد    كـه   توسط اوردوبـدل شوددرصـورتي   دالل  كنـد  ردهك

 . ضامن صحت واعتبار امضاهاي نوشتجات واسنادمزبوراست

توســط  بـه كـه   بـراي آنهـاداللي مــي آندوضـامن اجـراي معــامالتي    ه كــ دالل ضـامن اعتباراشخاصـي   - ٣٤٣مـاده  
 . اومي شودنيست
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مگراينكــه  موردمعاملــه بــوده مســئول نيســتكــه  دالل درخصــوص ارزش يــاجنس مــال التجــاره اي - ٣٤٤مــاده 
 . ثابت شودتقصيرازجانب اوبوده

ــ  - ٣٤٥مــاده  معاملــه  ه نمــوددالل ضــامنهرگــاه طــرفين معاملــه يــايكي ازآنهابــه اعتبارتعهدشــخص دالل معامل
 . است

ــاده  ــه  درصــورتي - ٣٤٦م ــي ك ــع ياســهيم باشــدبايدبه طرف ــه منتف ــه  دالل درنفــس معامل ــهك ــن نكت رانمــي  اي
ــدي      ــزاي نق ــال ج ــه هزارري ــه پانصدتاس ــالوه ب ــوده وبع ــارات وارده ب ــئول خس ــداطالع دهدواالمس ــوم  دان محك

 .خواهدشد

 .تعهدخواهدبود دباآمرخودمتضامنا مسئول اجرايدالل درمعامله سهيم باشكه  درصورتي - ٣٤٧ماده 

 فصل دوم

 اجرت دالل ومخارج

ياوسـاطت اوتمـام    معاملـه بـه راهنمـائي   كـه   مگردرصـورتي كنددالل نمـي توانـدحق داللـي رامطالبـه      - ٣٤٨ماده 
 .شده باشد

ملـه اقـدام   ديگرمعا بـه اوماموريـت داده بنفـع طـرف    كـه   كسـي اگردالل برخالف وظيفه خودنسـبت بـه    - ٣٤٩ماده 
مسـتحق اجـرت   كندراقبـول   نمايدويابرخالف عرف تجـارتي محـل ازطـرف مزبـوروجهي دريافـت وياوعـده وجهـي       

 .درامانت خواهدشد نخواهدبود.بعالوه محكوم به مجازات مقرربراي خيانت كردهكه  ومخارجي

 .خواهدبود هرگاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشددالل پس ازحصول شرط مستحق اجرت - ٣٥٠ماده 

 بــه اوداده شــوددالل مســتحق اخــذمخارج   كنددالل مــي كــه  اگرشــرط شــده باشــدمخارجي   - ٣٥١مــاده 
 .خواهدبودولوآنكه معامله سرنگيرد

 .كندحكم  كردهدالل كه  عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجيكه  همين ترتيب درموردي نيزجاري است

بشــودحق  بــه واســطه يكــي از خيــارات قــانوني فســخمعاملــه بــه رضــايت طــرفين باكــه  درصــورتي - ٣٥٢مــاده 
 .نباشد مطالبه داللي ازدالل سلب نمي شودمشروط براينكه فسخ معامله مستندبه دالل

 .داللي معامالتت ممنوعه اجرت ندارد - ٣٥٣ماده 

وآئـين نامـه دالالن معـامالت ملكـي      ١٣١٧ قـانون دالالن مصـوب سـال    ١٣باتوجـه بـه مـاده     - ٣٥٥و  ٣٥٤مـواد  
 .اصالحيه هاي بعدي ، نسخ گرديد با ١٣١٩صوب سال م
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 دفتر -فصل سوم 

درآن  بـه داللـي او انجـام گرفتـه بـه ترتيـب ذيـل       كـه  معـامالتي را  كليـه هـردالل بايـددفتري داشـته و    - ٣٥٦ماده 
 - ثبت نمايد

 اسم متعاملين - ١

 . موضوع معامله استكه  مالي - ٢

 . نوع معامله - ٣

 . يص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يابه وعده استشرايط معامله باتشخ - ٤

يامـال   بايدپرداختـه شودوتشـخيص اينكـه فـوري اسـت يابـه وعـده اسـت وجـه نقداسـت          كـه   عـوض مـالي   - ٥
 . برات باشدبه رويت است يابه وعدهكه  التجاره يابرات درصورتي

مقـررات راجـع بـه     كليـه دفترداللـي تـابع   . امضـاءطرفين معاملـه مطـابق مقـررات نظـام نامـه وزارت عدليـه        - ٦
 . دفاترتجارتي است

 باب هفتم

 ) نكميسيوي (كارحق العمل 

ودرمقابـل   كـرده  بـه اسـم خـودولي بـه حسـاب ديگـري (آمـر) معـامالتي        كه  است كسيكارحق العمل  - ٣٥٧ماده 
 .حق العملي دريافت مي دارد

ي كـار  درحـق العمـل   وكالـت مقـررات راجعـه بـه    بموجـب مـواد ذيـل استثناءشـده     كـه   جزدرمـواردي  - ٣٥٨ماده 
 .نيزرعايت خواهدشد

ــاده  ــل   - ٣٥٩م ــق العم ــام    كارح ــورت انج ــته ومخصوصادرص ــر داش ــدامات خودمستحض ــدآمرراازجريان اق  باي
 .ماموريت اين نكته رابه فوريت به اواطالع دهد

ــاده  ــل  - ٣٦٠م ــق العم ــارح ــه ك ــه بيم ــردنمكلف ب ــوالي ك ــه  ام ــت ك ــت نيس ــه اس ــوع معامل ــه موض  مگراينك
 .آمردستورداده باشد

باشـدحق   ارسـال شـده داراي عيـوب ظـاهري    كاربـراي فـروش نزدحـق العمـل     كـه   اگرمال التجاره اي - ٣٦١ماده 
خســارت بحــري  بايــدبراي محفــوظ داشــتن حــق رجــوع برعليــه متصــدي حمــل ونقــل وتعيــين ميــزانكارالعمــل 
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ــدامات     ــاره اق ــال التج ــت م ــيه و محافظ ــائل مقتض ــه وس ــل آورده  (آواري )ب ــه بعم ــود   الزم ــدامات خ وآمرراازاق
 .واالمسئول خسارات ناشيه ازاين غفلت خواهدبودكندمستحضر

مسـئول  كندرس بفـروش  كـرده آمـرمعين  كـه   ازحـداقل قيمتـي  كمترمـال التجـاره رابـه    كاراگرحق العمل  - ٣٦٣ماده 
ــد ازضرربيشــتري احتراز  ــت نماي ــه ثاب ــاوت خواهدبودمگراينك ــردهتف ــازه ك ــدورنبوده آ وتحصــيل اج ــع مق مردرموق

 . است

 ازعـــدم رعايـــتكـــه خســـاراتي نيز كليـــهباشـــدبايدازعهده  كردهتقصـــيركاراگرحـــق العمـــل  - ٣٦٤مـــاده 
 .دستورآمرناشي شده برآيد

ــاده  ــل  - ٣٦٥م ــق العم ــه  كاراگرح ــاره راب ــال التج ــيكمترم ــه  ازقيمت ــترازقيمتي ك ــه بيش ــرمعين بخردياب ــه  آم ك
 .دارد ستفاده از تفاوت نداشته وبايدآن رادرحساب آمرمحسوبآمرتعيين نموده به فروش برساندحق ا

دهدضـررهاي ناشـيه    بـدون رضـايت آمرمـالي رابـه نسـيه بفروشـديا پـيش قسـطي        كاراگرحق العمـل   - ٣٦٦ماده 
مـاذون بـه   كارباشـدحق العمـل    ازآن متوجه خوداوخواهدبودمعذلك اگرفروش نسـيه داخـل درعـرف تجـارتي محـل     

 .ورت دستورمخالف آمرآن محسوب مي شودمگر درص

نيســت  درمقابــل آمرمســئول پرداخــت وجــوه وياانجــام ســايرتعهدات طــرف معاملــهكارحــق العمــل  - ٣٦٧مــاده 
 ويـــاعرف تجـــارتي كـــردها مگراينكـــه مجازدرمعاملـــه بـــه اعتبـــارنبوده وياشخصاضـــمانت طـــرف معاملـــه ر

 .بلداورامسئول قرار دهد

 هرمسـاعده  ي انجـام معاملـه ونفـع آمـر الزم بـوده وهمچنـين      وبـرا  كردهكـار حـق العمـل   كه  مخارجي - ٣٦٨ماده 
ــه  ــل   ك ــه حــق العم ــرداده باشدبايداصــالومنفعه ب ــع آم ــه نف ــل  .مستردشــودكارب ــارحــق العم ــدمخارج ك مي توان

 .دذكرانبارداري وحمل ونقل رانيزبه حساب آمر گ

اجـراي آن مسـتندبه    ممسـتحق حـق العمـل مـي شـودآه معاملـه اجراءشـده وياعـد        كاروقتي حق العمل  - ٣٦٩ماده 
براي اقـدامات خـودفقط   كـار العمـل   درنتيجه علـل ديگـري انجـام پذيرنشـده حـق     كه  فعل آمرباشدنسبت به اموري

 .عرف وعادت محل معين مي نمايدكه  مستحق اجرتي خواهدبود

ــاده  ــردهنادرســتي كاراگرحــق العمــل  - ٣٧٠م ــه  ومخصوصــاموردي ك ــالوه ك ــي ع ــه حســاب آمرقيمت برقيمــت  ب
ــدوي ــورت    كمتراخري ــدبودبعالوه دردوص ــل نخواه ــق العم ــتحق ح ــوب داردمس ــروش محس ــي  ازقيمت ف اخيرآمرم

 .كندرا خريداريافروشنده محسوب كارتواندخودحق العمل 

 . براي خيانت درامانت مقرراست نيستكه  دستورفوق مانع ازاجراي مجازاتي -تبصره 



٩٥ 

 

معاملـه بـوده    موضـوع كـه   دازاو نسـبت بـه امـوالي   درمقابل آمربراي وصـول مطالبـات خـو   كارحق العمل  - ٣٧١ماده 
 . ده حق حبس خواهدداشتذكراخكه  ويانسبت به قيمتي

ازحـدمتعارف   ومـال التجـاره رابـيش    كـرده اجـازه فـروش رجـوع    مركزاگرفروش مال ممكن نشـده وياآ  - ٣٧٢ماده 
يانماينــداوبطريق  مــي توانــدآنرابانظارت مــدعي العمــوم بــدايت محــل كــاردحق العمــل ذكربگــكارنزدحــق العمــل 

بـدون حضـوراويانماينده    مزايده به فـروش برسـاند.اگرآمردرمحل نبـوده ودرآنجانماينـده نيزنداشـته باشـد فـروش       
گرددمگراينكـه امـوال ازجملـه امـوال سـريع       اوبعمل خواهدآمدولي درهرحال قبالبايدبـه او اخطاريـه رسـمي ارسـال    

 .الفسادباشد

ــاده  ــه كاراگرحــق العمــل  - ٣٧٣م ــا اســنادتجارتي ياســايراوراق مامورب ــال التجــاره ي ــديافروش م ــاداري  خري به
خودشخصـابه عنـوان فروشـنده     ماموربـه خريـدآن بـوده   كـه  مظنه بورسي يابازاري دارد مـي توانـدچيزي را  كه باشد

ــدوياچيزي را  ــليم بكنـ ــه تسـ ــابعنوان  كـ ــوده شخصـ ــروش آن بـ ــه فـ ــه   ماموربـ ــدارد مگراينكـ خريدارنگاهـ
 .آمردستورمخالفي داده باشد

 وكالـت كـه    بايـدقيمت رابرطبـق مظنـه بورسـي يـانرخ بـازاردرروزي      كاردرمورد ماده فوق حـق العمـل    - ٣٧٤ماده 
ي كــارالعمــل  هــم حــق العمــل وهــم مخــارج عاديــه حــقكــه  خودراانجــام مــي دهــدمنظورداردوحق خواهدداشــت

 .كندرابرداشت 

معاملـه رابـه    ده واقـع شـوداگرانجام  شخصـامي تواندخريداريافروشـن  كارحـق العمـل   كـه   درهرمـوردي  - ٣٧٥ماده 
 .آمربدون تعيين طرف معامله اطالع دهدخود طرف معامله محسوب خواهدشد

 گـردد  مستحضـر  قبـل ازارسـال خبـر معاملـه ازايـن رجـوع      كاروحق العمـل   كردهامرخودرجوع مركزاگرآ - ٣٧٦ماده 
 .نمي تواندشخصاخريداريافروشنده واقع شود ديگر

 باب هشتم

 نقلقرارداد حمل و

 .درمقابل اجرت حمل اشياءرابه عهده مي گيردكه  است كسيمتصدي حمل ونقل  - ٣٧٧ماده 

 .باشد ذيالاستثناءشدهكه  خواهدبودمگردر مواردي وكالتقراردادحمل ونقل تابع مقررات  - ٣٧٨ماده 

ـ  آدرس صـحيح  -ه بايدنكات ذيل رابـه اطـالع متصـدي حمـل ونقـل برسـاند       كنندارسال  - ٣٧٩ماده  ،  كليـه ل مرس
مـال بايـد درآن مـدت    كـه   محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطـرز عـدل بنـدي ، وزن ومحتـوي عـدلها ، مـدتي      

گرانبهااسـت خسـارات ناشـيه ازعـدم     كـه    حمـل بايـدازآن رابعمـل آيـد ، قيمـت اشـيائي      كـه   تسليم شـودراهي را 
 .بودخواهد  هكنندتعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه ارسال 
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خسـارات بحـري    .مـال التجـاره بطـرز مناسـبي عـدل بنـدي شـود       كـه  ه بايد مواظبت نمايدكنندارسال  - ٣٨٠ماده 
 . ه استكنند(آواري ) ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده ارسال 

مسـئوليت قبـول    اگرعدل بندي عيـب ظـاهري داشـته ومتصـدي حمـل ونقـل مـال را بـدون قيـد عـدم           - ٣٨١ماده 
 .آواري خواهدبودباشد مسئول  كرده

پرداخــت  مـال التجـاره دريدمتصـدي حمـل ونقـل اسـت آن را بـا       كـه   ه مـي توانـدمادام  كننـد ارسـال   - ٣٨٢مـاده  
 .و خسارات او پس بگيرد كردهمتصدي حمل ونقل كه  مخارجي

 : كنداستفاده  ٣٨٢در ماده مذكوره نمي تواندازحق استردادكننددرمواردذيل ارسال  - ٣٨٣ماده 

تسـليم   كليـه  ه تهيـه وبـه وسـيله متصـدي حمـل ونقـل بـه مرسـل        كننـد بارنامه اي توسط ارسال كه  درصورتي - ١
 .شده باشد

 .دهد ه نتواندآن راپسكنند -ه داده وارسال كنندمتصدي حمل ونقل رسيدي به ارسال كه  درصورتي - ٢

مقصدرسـيده   مـال التجـاره بـه   كه باشـد  كـرده اعـالم   كليـه متصـدي حمـل ونقـل بـه مرسـل      كـه   درصـورتي  - ٣
 .وبايدآنراتحويل گيرد

درايــن  .باشـد  كردهتسـليم آن را تقاضـا   كليـه پـس از وصـول مـال التجـاره بـه مقصدمرسـل       كـه   درصـورتي  - ٤
ونقـل رسـيدي بـه     . معـذالك اگرمتصـدي حمـل   كنـد عمـل   كليـه مواردمتصدي حمل ونقل بايـدمطابق دستورمرسـل   

نخواهـد بـود    كليـه دستورمرسـل   سـيده مكلـف بـه رعايـت    مـال التجـاره بـه مقصدنر   كـه   ه داده مـادام كنندارسال 
 .تسليم شده باشد كليهمگراينكه رسيد به مرسل 

بابـت مـال    مال التجـاره راقبـول نكنـدويامخارج وسـاير مطالبـات متصـدي حمـل ونقـل         كليهاگرمرسل  - ٣٨٤ماده 
ـ       كليـه التجاره تاديه نشودويابه مرسل  ه كننـد اطـالع ارسـال    هدسترسـي نباشدمتصـدي حمـل ونقـل بايـدمراتب راب

ـ   رسانيده ومال التجاره را موقتا نـزد خـود بطـور امانـت نگاهداشـته ويانزدهرثـالثي       د و در هردوصـورت  ذكرامانـت گ
درمــدت مناســبي  كليــهويامرســل  هكننــده خواهــد بود.اگرارســال كننــدمخــارج وهــرنقص وعيــب بعهــده ارســال 

 .آن رابفروش رساند ٣٦٢ماده  ندمطابقتكليف مال التجاره رامعين نكندمتصدي حمل ونقل مي توا

 .رابايدازاينكه مال التجاره بفروش خواهدرسيدمسبوق نمود كليهه ومرسل كنندحتي المقدورارسال 

ثابــت  اگرمــال التجــاره تلــف يــاگم شودمتصــدي حمــل ونقــل مســئول قيمــت آن خواهدبودمگراينكــه - ٣٨٦مــاده 
وياناشـي   كليـه  ه يامرسـل كننـد ه يامسـتندبه تقصيرارسـال   نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خـود مـال التجـار   

مـواظبي نيزنمـي توانسـت     هـيچ متصـدي  كـه   يكي ازآنهـاداده انـدويامربوط بـه حـوادثي بـوده     كه  از تعليماتي بوده



٩٧ 

 

ــزان خســارت مبلغــي  ــراي مي ــد ب ــد.قراردادطرفين مــي توان ــوگيري نماي ــليازيادترازقيمــت كمتر ازآن جل ــال  كام م
 .التجاره معين نمايد

ــاده  ــز      - ٣٨٧م ــاره ني ــال التج ــري (آواري ) م ــارات بح ــانقص ياخس ــليم ي ــيه ازتاخيرتس ــارات ناش  درموردخس
 .متصدي حمل ونقل درحدود ماده فوق مسئول خواهد بود

ــورنمي تواندازخســاراتي ــه  خســارات مزب ــه  ك ــال التجــاره حكــم ب ــام م ــف شــدن تم آن  ممكــن بوددرصــورت تل
 .خالف اين ترتيب رامقررداشته باشدشودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين 

اعـم   درمـدت حمـل ونقـل واقـع شـده     كـه   متصـدي حمـل ونقـل مسـئول حـوادث وتقصـيراتي اسـت        - ٣٨٨ماده 
كـه   بـديهي اسـت   .باشـد  كردهه ديگـري رامـامور  كننـد وياحمـل ونقـل    كـرده ازاينكه خودمباشرت بـه حمـل ونقـل    

 . است اومامورشده محفوظازجانب كه  درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي

 .را مستحضرنمايد كليهمتصدي حمل ونقل بايدبه محض وصول مال التجاره مرسل  - ٣٨٩ماده 

مطالبـه   متصـدي حمـل ونقـل بابـت مـال التجـاره      كـه  ميـزان مخـارج وسـايروجوهي را    كليـه اگرمرسل  - ٣٩٠ماده 
فيــه راتــاختم  ينكــه مبلــغ متنــازعمــي نمايــدقبول نكنــدحق تقاضــاي تســليم مــال التجــاره رانخواهدداشــت مگرا 

 .دذكراختالف درصندوق عدليه امانت گ

ونقـل   اگرمـال التجـاره بـدون هـيچ قيـدي قبـول وآرايـه آن تاديـه شـود ديگربرعليـه متصـدي حمـل             - ٣٩١ماده 
مسـئول آواري   دعوي پذيرفتـه نخواهـد شـد مگـر در مـورد تـدليس يـا تقصـيرعمده بعـالوه متصـدي حمـل ونقـل            

واحـوال رسـيدگي مـال     مطـابق اوضـاع  كـه   آن آواري رادرمـدتي  كليـه مرسـل  كـه   دبوددر صـورتي غيرظاهرنيزخواه
ـ التجاره ممكن بودبعمل آيدويابايسـتي بعمـل آمـده باشدمشـاهده      پـس ازمشـاهده بـه متصـدي حمـل       رده وفـورا ك

 .دروزبعدازتحويل گرفتن مال التجاره داده شو ونقل اطالع دهد.درهرحال اين اطالع بايدمنتهاتا هشت

 اختالف باشد محكمه كليهبين متصدي حمل ونقل ومرسل كه  درهرموردي - ٣٩٢ماده 

ـ          شـده و يـا    دهذكرصالحيتدارمحل مي تواند به تقاضاي يكـي ازطـرفين امردهـد مـال التجـاره نـزد ثـالثي امانـت گ
ازآنكــه مــال  حــاكي لــدي االقتضــاء فروختــه شــود. در صــورت اخيــر فــروش بايــدپس از تنظــيم صــورت مجلســي

 .التجاره درچه حال بوده بعمل آيد

عدليـه   بابـت مـال التجـاره ادعـامي شـود وياسـپردن آن بـه صـندوق        كـه   بوسيله پرداخت تمام مخـارج ووجـوهي  
 .ازفروش مال التجاره مي توان جلوگيري آرد



٩٨ 

 

مبـداءاين  . نسبت به دعوي خسـارت برعليـه متصـدي حمـل ونقـل مـدت مرورزمـان يـك سـال اسـت           - ٣٩٣ماده 
بايســتي درآن  تســليمكــه  رت تلــف يــاگم شــدن مــال التجــاره و يــا تــاخير درتســليم روزي اســت مــدت درصــو

 . تسليم شده كليهمال به مرسل كه  روزبعمل آمده باشد و درصورت خسارات بحري (آواري )روزي

 . حمل و نقل بوسيله پست تابع مقررات اين باب نيست - ٣٩٤ماده 

 باب نهم

 گان تجارتيقائم مقام تجارتي وسايرنمايند

بـه تجـارت    امورمربوطـه  كليـه رئـيس تجارتخانـه اورابـراي انجـام     كـه   است كسيقائم مقام تجارتي  - ٣٩٥ماده 
مزبــورممكن  خانــه يــايكي ازشــعب آن نايــب خــودقرارداده وامضــاي اوبــراي تجارتخانــه الــزام آوراســت .ســمت 

 .است آتباداده شودياعمال

 . معتبرنيست از آن اطالع نداشته اندكه  ارتي درمقابل اشخاصيتجديد اختيارات قائم مقام تج - ٣٩٦ماده 

نكننــد  قــائم مقــامي تجــارتي ممكــن اســت بــه چنــدنفرمجتمعاداده شــودبا قيداينكــه تاتمــام امضــاء - ٣٩٧مــاده 
درصـورتي مـي    ازايـن قيـد اطـالع نداشـته انـدفقط     كـه   تجارتخانه ملزم نخواهدشدولي درمقابـل اشـخاص ثـالثي   

 .شده باشد اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده واعالنكه ده آردتوان ازآن استفا

خانـه   هـاي تجـارت  كار كليـه رادر كسـي قائم مقـام تجـارتي بـدون اذن رئـيس تجارتخانـه نمـي تواند       - ٣٩٨ماده 
 .نايب خودقراردهد

وزارت  بق مقـررات اوبـه ثبـت رسـيده واعـالن شـده بايـد مطـا        وكالـت كـه   عزل قـائم مقـام تجـارتي    - ٣٩٩ماده 
 .محسوب مي شود باقي وكالتازعزل مطلع نبوده كه  عدليه به ثبت رسيده واعالن شود و اال درمقابل ثالثي

مقـام   قـائم  شـركت بافوت يـاحجررئيس تجارتخانـه قـائم مقـام تجـارتي منعـزل نيسـت بـا انحـالل           - ٤٠٠ماده 
 . تجارتي منعزل است

ــاده  ــت - ٤٠١م ــاني وكال ــه  سايرآس ــمتك ــمت  درقس ــه س ــعبه تجارتخان ــه ياش ــارت خان ــدگي  ي ازامورتج نماين
 . است وكالتدارندتابع مقررات عمومي راجع به 

 باب دهم

 ضمانت



٩٩ 

 

ودرصـورت   كـرده بدوابـه مـديون اصـلي رجـوع     كه ضـامن وقتـي حـق داردازمضـمون لـه تقاضـانمايد       - ٤٠٢ماده 
 درخودضـمانت نامـه )   ص خـواه ضـمن قراردادمخصـو   خـواه بـين طـرفين (  كـه  عدم وصول طلـب بـه اورجـوع نمايد   

 .اين ترتيب مقررشده باشد

ــاده  ــهدر - ٤٠٣م ــواردي كلي ــه  م ــامني  ك ــمانت تض ــاي خصوصــي ض ــاموافق قرارداده ــوانين ي ــب ق ــد  بموج باش
عـدم وصـول طلـب     يـاپس از رجـوع بـه يكـي ازآنهـا و      كـرده طلبكارمي تواند به ضامن ومديون اصلي مجتمـارجوع  

 .ري رجوع نمايدخودبراي تمام يا بقيه طلب به ديگ

مسـئول انجـام    چندنفربـه موجـب قـرارداد يـا قـانون متضـامنا      كـه   حكم فوق درموردي نيزجاري اسـت  - ٤٠٤ماده 
 .تعهدي باشند

 ورشكسـتگي يـا   بواسـطه كـه   قبل ازرسيدن اجل ديـن اصـلي ضـامن ملـزم بـه تاديـه نيسـت ولـواين         - ٤٠٥ماده 
 .فوت مديون اصلي دين موجل اوحال شده باشد

 . ضمان حال ازقاعده فوق مستثني است - ٤٠٦ماده 

نيزبايـدبعمل   اگرحق مطالبه دين اصلي مشـروط بـه اخطـارقبلي اسـت ايـن اخطـار نسـبت بـه ضـامن          - ٤٠٧ماده 
 .آيد

 .دين اصلي به نحوي ازانحاءساقط شدضامن نيزبري مي شودكه  همين - ٤٠٨ماده 

ملـزم   رابـه دريافـت طلـب ياانصـراف ازضـمان      دين حال شـد ضـامن مـي تواندمضـمون لـه     كه  همين - ٤٠٩ماده 
 .ولوضمان موجل باشد كند

رافـورا و   استنكاف مضمون له ازدريافت طلـب ياامتنـاع ازتسـليم وثيقـه اگـردين باوثيقـه بـوده ضـامن         - ٤١٠ماده 
 . بخودي خودبري خواهدساخت

رجـوع   بـراي كـه  آي راپس ازآنكـه ضـامن ديـن اصـلي راپرداخـت مضـمون لـه بايـدتمام اسـنادومدار          - ٤١١ماده 
تسـليم نمايـد ،    ضامن به مضمون عنـه الزم ومفيداسـت بـه اوداده و اگـردين اصـلي باوثيقـه باشـدآن رابـه ضـامن         

بـراي انتقـال وثيقـه بـه     كـه   اسـت  اگردين اصلي وثيقه غيرمنقول داشته مضمون عنه مكلـف بـه انجـام تشـريفاتي    
 . ضامن الزم است

 در ورشكستگي -باب يازدهم 

 درآلياتفصل اول 

 بعدا تصويب شده مراجعه شودكه  به قانون تصفيه امور ورشكستگي



١٠٠ 

 

حاصـل   برعهـده اواسـت  كـه   تجـارتي درنتيجـه توقـف ازتاديـه وجـوهي      شـركت ورشكستگي تاجريـا   - ٤١٢ماده 
بعـدازمرگ اونيزمـي تـوان     حـين الفـوت درحـال توقـف بـوده تايـك سـال       كه مي شود. حكم ورشكستگي تاجري را

 .صادرنمود

 دومفصل 

 دراعالن ورشكستگي واثرات آن

شـده   درتاديـه قـروض يـا سـايرتعهدات نقـدي اوحاصـل      كـه   روز از تـاريخ وقفـه   ٣تاجربايد درظرف  - ٤١٣ماده 
ــي       ــاب دارائ ــورت حس ــارنموده ص ــت خوداظه ــل اقام ــدايت مح ــه ب ــه دفترمحكم ــف خودراب ــت توق ــهو اس  كلي

 .دفاترتجارتي خودرا به دفترمحكمه مزبورتسليم نمايد

مراتـب ذيـل    در ماده فـوق بايـدمورخ بـوده وبـه امضـاء تـاجر رسـيده و متضـمن        مذكورصورت حساب  - ٤١٤ ماده
 - باشد

 . اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف بطور مشروح كليهتعداد و تقويم  - ١

 . قروض ومطالبات كليهصورت  - ٢

 . صورت نفع وضرروصورت مخارج شخصي - ٣

نيزبايدضـميمه   ضـامن شركاء كليـه ، مخـتلط يانسـبي اسـامي ومحـل اقامـت       هاي تضـامني شـركت درصورت توقـف  
 .شود

 - ورشكستگي تاجربحكم محكمه بدايت درمواردذيل اعالم مي شود - ٤١٥ماده 

 .برحسب اظهارخودتاجر -الف 

 .بموجب نقاضاي يك ياچندنفرازطلبكارها -ب 

 . برحسب تقاضاي مدعي العموم -ج 

ــاده  ــددرحكم - ٤١٦م ــين نشــدتاريخ توقــف   محكمــه باي ــدواگر درحكــم مع ــاجررامعين نماي ــاريخ توقــف ت  خودت
 . محسوب است

 .حكم ورشكستگي بطورموقت اجرامي شود - ٤١٧ماده 



١٠١ 

 

ــاده  ــوال خــودحتي آنچــه   - ٤١٨م ــام ام ــه درتم ــاريخ صــدورحكم ازمداخل اســت  ممكــنكــه  تاجرورشكســته ازت
ــداوگرددممنوع اســت .در  ــهدرمــدت ورشكســتگي عاي ــارات و كلي ــالي ورشكســته اختي ــحقــوق م اســتفاده ازآن  هك

ــوده وحــق داردبجــاي   ــارات و  موثردرتاديــه ديــون اوباشــد مديرتصــفيه قــائم مقــام قــانوي ورشكســته ب اوازاختي
 .حقوق مزبوره استفاده آند

يـاغيرمنقول داشـته    ازتاريخ حكـم ورشكسـتگي هـرآس نسـبت بـه تاجرورشكسـته دعـوائي ازمنقـول         - ٤١٩ماده 
نيزمشـــمول همـــين  اقـــدامات اجرائـــي كليـــهيه اقامـــه يابطرفيـــت او تعقيـــب آنـــد ، باشدبايدبرمديرتصـــف

 .دستورخواهدبود

ــوان شــخص ثالــث   - ٤٢٠مــاده  ــه عن ــدمي تواندورودتاجرورشكســته راب دردعــوي  محكمــه هروقــت صــالح بدان
 .مطروحه اجازه دهد

بـه مـدت    سـبت حكـم ورشكسـتگي صادرشـدقروض موجـل بارعايـت تخفيفـات مقتضـيه ن       كـه   همين - ٤٢١ماده 
 .قروض حال مبدل مي شود

راقبـولي نوشـته    قبـول نشـده يـابراتي   كـه   كردههرگاه تاجرورشكسـته فتـه طلبـي داده يـابراتي صـادر      - ٤٢٢ماده 
تخفيفـات مقتضـيه نسـبت بـه      مسـئول تاديـه وجـه فتـه طلـب يـابرات مـي باشـندبايدبارعايت        كه  سايراشخاصي

 .رسروعده تامين نمايندمدت وجه آن را نقدابپردازندياتاديه آن راد

 - هرگاه تاجربعدازتوقف معامالت ذيل رابنمايدباطل وبالاثر خواهدبود - ٤٢٣ماده 

يـاغيرمنقول   راجـع بـه منقـول   كـه   هرصـلح محابـاتي ياهبـه وبطـورآلي هرنقـل وانتقـال بالعـوض اعـم ازايـن          - ١
 .باشد

 .بعمل آمده باشدكه  تاديه هرقرض اعم ازحال ياموجل بهروسيله - ٢

 .مالي ازاموال منقول ياغيرمنقول تاجررامقيدنمايد وبضررطلبكاران تمام شودكه  هرمعامله - ٣

معاملـه   باتـاجرطرف كـه   هرگاه درنتيجـه اقامـه دعـوي ازطـرف مديرتصـفيه ياطلبكـاري بـر اشخاصـي         - ٤٢٤ماده 
ديـن يـابراي    ازادايبوده يابرقائم مقـام قـانوني آنهاثابـت شـود تـاجرمتوقف قبـل ازتـاريخ توقـف خـودبراي فـرار          

اسـت آن معاملـه قابـل     متضمن ضـرري بـيش ازربـع قيمـت حـين المعاملـه بـوده       كه  اضراربه طلبكارهامعامله نموده
رابپردازددعـوي فسـخ درظـرف دوسـال      فسخ است مگراينكه طرف معامله قبـل ازصـدورحكم فسـخ تفـاوت قيمـت     

 .ازتاريخ وقوع معامله در محكمه پذيرفته مي شود

ازقطعـي   هرگاه محكمه بموجـب مـاده قبـل حكـم فسـخ معاملـه راصـادرنمايد محكـوم عليـه بايـدپس           - ٤٢٥ماده 
المعاملـه آن راقبـل    موضـوع معاملـه بـوده اسـت عينـا بـه مديرتصـفيه تسـليم وقيمـت حـين          كه شدن حكم مالي را
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ــرف     ــال مزبوردرتص ــرعين م ــوددريافت داردواگ ــيم ش ــه غرماتقس ــي تاجرب ــه دارائ ــدتفاوت قيمــ  ازآنك ت اونباش
 .راخواهدداد

ــاده  ــود  - ٤٢٦م ــت ش ــه ثاب ــت آن   كه اگردرمحكم ــوده اس ــاني ب ــه تب ــبوق ب ــوري يامس ــه بطورص ــه  معامل معامل
اگرطلبكارشودجزوغرماحصــه  موضــوع معاملــه بــوده مســتردوطرف معاملــهكــه  خودبخودباطــل وعــين ومنــافع مــالي

 .خواهدبود

 فصل سوم

 درتعيين عضوناظر

 نـاظر  عضـو  كسـتگي تـاجراعالم مـي شـودمحكمه يـك نفررابـه سـمت       بموجـب آن ورش كـه   درحكمي - ٤٢٧ماده 
 .معين خواهدآرد

 . عضوناظرمكلف به نظارت دراداره امورراجعه به ورشكستگي وسرعت جريان آنست - ٤٢٨ماده 

محكمـه   حـل آن ازصـالحيت محكمـه اسـت عضـوناظربه     كـه  تمام منازعـات ناشـيه از ورشكسـتگي را    - ٤٢٩ماده 
 .راپورت خواهدداد

 . اين قانون معين نمودهكه  شكايت ازتصميمات عضوناظرفقط درمواردي ممكن است - ٤٣٠ه ماد

 . كردهعضوناظراست رامعين كه  مرجع شكايت محكمه است - ٤٣١ماده 

 .محكمه هميشه مي تواندعضوناظرراتبديل وديگري رابجاي او بگمارد - ٤٣٢ماده 

 فصل چهارم

 ورشكستهه نسبت بدراقدام بمهروموم وسايراقدامات اوليه 

 .محكمه درحكم ورشكستگي امربه مهروموم رانيزميدهد - ٤٣٣ماده 

ــاده  ــورتي   - ٤٣٤م ــوناظربعمل آيدمگردرص ــط عض ــه توس ــوم بايدفوراب ــه  مهروم ــدهك ــتن  بعقي عضومزبوربرداش
 .صورت شود صورت دارائي تاجردريك روزممكن باشددراين صورت بايدفوراشروع به برداشتن

ــه مفــاد مــاده اگرتاج - ٤٣٥مــاده  ورشكســتگي  عمــل نكــرده باشــد محكمــه درحكــم  ٤١٤و  ٤١٣رورشكســته ب
 .قرارتوقيف تاجرراخواهدداد
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خــودازاداره  معلــوم گرددبواســطه اقــداماتكه قرارتوقيــف ورشكســته درمــواقعي نيــزداده خواهدشــد - ٤٣٦مــاده 
 .كندوتسويه شدن عمل ورشكستگي مي خواهد جلوگيري 

باشــدامين  ياتمــام ياقســمتي از دارائــي خــودرامخفي نمــوده كــردهجرمقروض فرارتــاكــه  درصــورتي - ٤٣٧مــاده 
نمايدوبايدبالفاصــله ايــن  برحســب تقاضــاي يــك ياچنــد نفرازطلبكــاران فورااقــدام بــه مهرومــومكندصــلح مــي تو

 .اقدام خود رابه مدعي العموم اطالع دهد

ــب - ٤٣٨مـــاده   اب واثاثيـــه تجارتخانـــه ومنـــزلانبارهـــاوحجره هاوصـــندوق واسنادودفاترونوشـــتجات و اسـ
 .تاجربايدمهروموم شود

ضـامن مهرومـوم   شركاء هاي تضـامني مخـتلط يانسـبي امـوال شخصـي     شـركت درصورت ورشكسـتگي   - ٤٣٩ماده 
ــه  شــركت نخواهدشــدمگراينكه حكــم ورشكســتگي آنهانيزدرضــمن حكــم ورشكســتگي  يابموجــب حكــم جداگان

 .صادرشده باشد

 . فوق مستثنيات دين ازمهروموم معاف است درمورداين ماده و ماده -تبصره 

 فصل پنجم

 درمديرتصفيه

سـمت   محكمه درضمن حكـم ورشكسـتگي يامنتهـادرظرف پـنج روزپـس از صـدورحكم يـك نفررابـه         - ٤٤٠ماده 
 .مديريت تصفيه معين مي آند

لبكـاران  ط درآن مـدت كـه   اقدامات مديرتصـفيه بـراي تهيـه صـورت طلبكـاران واخطاربـه آنهاومـدتي        - ٤٤١ماده 
قـانون معـين شـده      بموجـب ايـن  كـه   بايدخودرامعرفي نمايندوبطورآلي وظـايف مديرتصـفيه عـالوه بـرآن قسـمتي     

 .طرف وزارت عدليه تنظيم مي شودمعين خواهدشدكه  برطبق نظامنامه اي

 .ميزان حق الزحمه مديرتصفيه رامحكمه درحدودمقررات وزارت عدليه معين خواهدآرد - ٤٤٢ماده 

 دروظايف مديرتصفيهفصل ششم 

 مبحث اول درآليات

ــاده  ــده باشــدمدير مزبورتقاضــاي انجــام آن        - ٤٤٣م ــين مديرتصــفيه بعمــل نيام  اگرمهرومــوم قبــل ازتعي
 .راخواهدنمود



١٠٤ 

 

 كـرده مسـتثني   اشـياء ذيـل راازمهرومـوم   كـه  عضـوناظربه تقاضـاي مديرتصـفيه بـه اواجـازه مـي دهد       - ٤٤٤ماده 
 .رج نمايدواگرمهروموم شده است ازتوقيف خا

 . براي حوائج ضروري تتاجرورشكسته و خانواده اوالزم استكه  البسه واثاثيه واسبابي - ١

 .ممكن است قريباضايع شودياآسرقيمت حاصل نمايدكه  اشيائي - ٢

ـ براي بكارانـداختن سـرمايه تاجرورشكسـته واسـتفاده ازآن الزم اسـت درصـورتي       كه  اشيائي - ٣  توقيـف آنهـا   هك
 .برداشته شود درفقره ثانيه وثالثه بايدفوراتقويم وصورت آنمذكورارباب طلب باشد.اشياء خسارت  موجب

ـ واشـيائي  كندممكـن اسـت قريباضـايع شـده ياآسـرقيمت حاصـل       كـه   فروش اشيائي - ٤٤٥ماده  نگاهداشـتن   هك
عمــل توســط مديرتصــفيه ب آنهامفيدنيســت وهمچنــين بكارانــداختن ســرمايه تاجرورشكســته بااجــازه عضــوناظربه

 .مي آيد

ــاده  ــلحي    - ٤٤٦م ــين ص ــوناظريا ام ــاق عض ــه اتف ــته راب ــه دفاترتاجرورشكس ــهدفتردارمحكم ــارامهروموم  ك آنه
 .تسليم مي نمايد پس ازآنكه ذيل دفاتررابست آنهارابه مديرتصفيه كردهنموده است ازتوقيف خارج 

ــس   ــورت مجل ــتدفترداربايددرص ــه قيد كيفي ــددفاتررابطورخالص ــم كن ــه  ، اوراق ه ــت ك ــك اس ــده آنهانزدي  وع
ــدازتوقيف خــارج شــده   ــه بعمــل آي ــدامات تاميني ــه آنهابايداق ــدقبولي آنهانوشــته شودويانســبت ب درصــورت  ياباي

ازمديرتصـفيه گرفتـه مـي     كـه وبـه مديرتصـفيه تحويـل مـي شـودتاوجه آن راوصـول نمايدوفهرسـتي         ذكرمجلس 
ــايرمطالبات رامديرتصــفيه در م   ــردد ، س ــي گ ــلشــودبه عضوناظرتســليم م ــه  قبضــي قاب ــي  ك ــي دهدوصــول م م

تســليم وبــه توســط اوبــازمي     بــه اســم تاجرورشكســته مــي رســدبه مديرتصــفيه     كــه  نمايدمراســالتي
 .كند شركت مراسالت مي تواند كردنشودواگرخودورشكسته حاضرباشددرباز 

ــاده  ــه كــه  تاجرورشكســته درصــورتي - ٤٤٧م ــراي اعاشــه نداشــته باشــدمي تواندنفق  خــودو وســيله ديگــري ب
ــ ــي خوددرخواســت خ ــدانواده اش راازدارائ ــوناظرنفقه ومقدارآنراباتصــويب كن ــين  .دراين صــورت عض ــه مع محكم

 .مي نمايد

وهشـت   منتهاچهـل  مديرتصفيه تاجرورشكسـته رابـراي بسـتن دفاتراحضـارمي نمايـد بـراي حضـوراو        - ٤٤٨ماده 
ــورتي  ــي شوددرص ــت داده م ــاعت مهل ــه  س ــل ك ــوناظراقدام بعم ــر نشدباحضورعض ــاجرخواه تاجرحاض ــد ، ت  دآم

 .عمليات تامينيه حاضرباشد كليهورشكسته مي توانددرموقع 

ــاده  ــه  درصــورتي - ٤٤٩م ــوده باشدمديرتصــفيه آن  ك ــي خودراتســليم ننم ــورا تاجرورشكســته صــورت دارائ  راف
 .كندتحصيل مي نمايدتنظيم مي كه  وسايراطالعاتي كليهبوسيله دفاترواسنادمشار
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ـ  عضوناظرمجازاسـت  - ٤٥٠ماده  ورشكسـتگي   راجـع بـه تنظـيم صـورت دارائـي ونسـبت بـه اوضـاع واحـوال         ه ك
دوبايـــدازتحقيقات خواهب ازتاجرورشكســـته وشاگردهاومســـتخدمين اووهمچنـــين ازاشـــخاص ديگرتوضـــيحات

 .ه صورتمجلس ترتيب دهدمذكور

 مبحث دوم

 دررفع توقيف وترتيب صورت دارائي

ـ ر بـه تنظـيم صـورت دارائـي وتاجرورشكسـته      مديرتصفيه پـس ازتقاضـاي رفـع توقيـف شـروع      - ٤٥١ماده  م كه
 . دراين موقع احضارمي آندولي عدم حضوراومانع ازعمل نيست

 .نمايـد  رفـع توقيـف مـي شودصـورت دارائـي را دردونسـخه تهيـه مـي        كـه   مديرتصفيه بـه تـدريجي   - ٤٥٢ماده 
 .يكي ازنسختين به دفترمحكمه تسليم شده وديگري درنزداومي ماند

 اسـتمداد  بدانـد  الزمكـه   رتصفيه مي توانـدبراي تهيـه صـورت دارائـي وتقـويم امـوال ازاشخاصـي       مدي - ٤٥٣ماده 
اســت ضـميمه صــورت   درتحــت توقيـف نيامـده ولــي قبالتقـويم شـده     ٤٤٤موافـق مـاده   كــه  ندصـورت اشـيائي  ك

 .د شوددارائي خو

ورشكسـتگي   وضـعيت مديرتصفيه بايـددرظرف پـانزده روزازتـاريخ ماموريـت خـود صـورت خالصـه از        - ٤٥٤ماده 
ــاعي  ــل واوض ــين ازعل ــه  وهمچن ــتگي  ك ــوع ورشكس ــده و ن ــب آن ش ــه  موج ــيكهظك ــدترتيب داده  ربنظرم آي

 .مي نمايد بعضوناظربدهد ، عضوناظر صورت مزبوررافورابه مدعي العموم ابتدائي محل تسليم

ــاده  ــه صــاحب منصــبان پار - ٤٥٥م ــه و  ك ــزل تاجرورشكســته رفت ــارت بمن ــوان نظ ــدفقط بعن ــي توانن ــينم  درح
ــانندمامورين پار    ــوربهم رس ــي حض ــورت دارائ ــتن ص ــه برداش ــتجات ك ــق دارندبدفاترواسنادونوش ــع ح  درهرموق

 .اين مراجعه نبايدباعث تعطيل جريان امرباشدكنندمربوط به ورشكستگي مراجعه 

 مبحث سوم

 درفروش اموال ووصول مطالبات

ـ          - ٤٥٦ماده  ودفاترونوشـتجات   ه نقـدو واسـنادطلب  پـس ازتهيـه شـدن صـورت دارائـي تمـام مـال التجـاره ووج
 .ميشود واثاثيه (بغيرازمستثنيات دين )واشياء تاجرورشكسته به مديرتصفيه تسليم

توانــدبااجازه  مديرتصــفيه بانظــارت عضــوناظربه وصــول مطالبــات مــداومت مــي نمايــدوهمچنين مــي - ٤٥٧مــاده 
نمايـــدليكن  اجرمباشـــرتمـــدعي العمـــوم ونظـــارت عضـــوناظربه فـــروش اثـــاث البيـــت ومـــال التجـــاره ت
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احضـارآند ترتيـب فـروش     رابـراي دادن توضـيحات   كليهقبالبايداظهارات تاجرورشكسـته رااسـتماع ياالاقـل مشـار    
 .دشدخواهبموجب نظامنامه وزارت عدليه معين 

ــاده  ــاوي   - ٤٥٨م ــام دع ــه تم ــبت ب ــه  نس ــازه   ك ــفيه بااج ــند مديرتص ــي باش ــع م ــادرآن ذينف ــت طلبكاره  هيئ
باشـدودراين   وي رابـه صـلح خاتمـه دهداگرچـه دعـاوي مزبـوره راجـع بـه امـوال غيرمنقـول          عضوناظرمي توانـددع 

 .موردتاجرورشكسته بايداحضار شده باشد

ـ انخو االجــرا اگرموضـوع صــلح قابـل تقــويم نبـوده يــابيش ازپـنج هزارريــال باشدصـلح الزم      - ٤٥٩مـاده    بــود ده
 هـر  ودر احضـارمي شـود   نامـه تاجرورشكسـته  اينكه محكمه آن صـلح راتصـديق نمايـددرموقع تصـديق صـلح       مگر

صـلح راجـع بـه امـوال     كـه   درصـورتي  ، اعتـراض ورشكسـته   كنـد به صـلح اعتـراض   كه  حق دارد كليهمشار صورت
 .تكليف صلح رامعين نمايد دبودتامحكمهخواه كافي غير منقول باشدبراي جلوگيري ازصلح 

ــه توســط مديرتصــفيه دريافــت مــي شــودب كــه  وجــوهي - ٤٦٠مــاده  ــه محــلب تســليم  ايدفورابه صــندوق عدلي
 از نـدوجوه مزبـور  ك گردد.صندوق مزبورحساب مخصوصـي بـراي عمـل ورشكسـته اعـم ازعايـدات ومخـارج بـازمي        

 . صندوق مستردنمي گرددمگر به حواله عضوناظروتصديق مديرتصفيه

 مبحث چهارم

 دراقدامات تامينيه

ــاده  ــ  - ٤٦١م ــه ماموري ــراي حفــظ حقــوق مديرتصــفيه مكلــف اســت ازروزشــروع ب ــه ب ــاجر ت اقــدامات تاميني  ت
 .ورشكسته نسبت به مديونين اوبعمل آورد

 مبحث پنجم

 درتشخيص مطالبات طلبكارها

 درحــدود بــه موجــب اخطارمديرتصــفيهكــه  پــس ازصــدورحكم ورشكســتگي طلبكارهامكلفنددرمــدتي - ٤٦٢مــاده 
مطالبـات   كليـه كـه   فهرسـتي  ابـه انضـمام  نظامنامه وزارت عدليه معين شـده ، اسـناد طلـب خودياسوادمصـدق آن ر    

 .قبض دريافت دارند كردهمعين مي نمايدبه دفتردارمحكمه تسليم  را آنها

شــروع  در مــاده قبــلمــذكورتشــخيص مطالبــات طلبكارهــادرظرف ســه روزازتــاريخ انقضــاي مهلــت  - ٤٦٣مــاده 
درنظامنامـه معـين    كـه  ازطـرف عضـوناظرمعين مـي گرددبـه ترتيبـي     كـه   شده بدون وقفـه درمحـل وروزوسـاعاتي   

ياجزءصــورت حســاب دارائــي  طلــب اوتشــخيصكــه  هرطلبكــاري - ٤٦٤تعقيــب مــي شــود. مــاده  شــد دهــاخو
ــات سايرطلبكارهاحضــوربهم  ــددرحين تشــخيص مطالب ــه طلبهــائي منظورشــده مــي توان كــه  رســانيده ونســبت ب
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ــد   ــراض نماي ــين حــق راخودتاجر سابقاتشــخيص شــده يافعالدرتحــت رســيدگي اســت اعت ورشكســته هــم ، هم
 . دداشتخواه

توصــيف  محــل اقامــت طلبكارهــاووآالي آنهادرصــورت مجلــس تشــخيص مطالبــات معــين وبعــالوه  - ٤٦٥مــاده 
ــورت        ــات بينالسطورنيزبايددرص ــيدگي ياالحاق ــوردگي ياتراش ــم خ ــودوتعيين قل ــي ش ــندداده م ــري ازس مختص

 . طلب مسلم يامتنازع فيه استكه مجلس قيدواين نكته مسلم شود

ــاده  ــه محــل   - ٤٦٦م ــا دهدياازمحكم ــه ابرازدفاترطلبكاره ــه نظرخودامرب ــوناظرمي تواندب ــورتي  عض تقاضانمايدص
 .ونزد اوبفرستد كردهازدفاترطلبكارهااستخراج 

 وعضــو نمايــد اگرطلــب مســلم وقبــول شدمديرتصــفيه درروي ســندعبارت ذيــل را نوشــته امضــاءمي - ٤٦٧مــاده 
 .كندنيزآن راتصديق مي  ناظر

 ".... .مبلغ ...قبول شدبه تاريخجزوقروض .."

بدهــدطلبي  بموجــب نظامنامــه وزارت عدليــه معــين مــي شــودالتزامكــه  هرطلبكاربايــددرظرف مــدت وبــه ترتيبــي
 . طلب حقيقي وبدون قصد استفاده نامشروع است كردهاظهاركه را

 فـورا  بايـد  كمـه اگرطلب متنازع فيه واقـع شدعضـوناظرمي توانـدحل قضـيه رابـه محكمـه رجـوع ومح        - ٤٦٨ماده 
ــورت عضوناظررســيدگي نمايدمحكمــه مــي تواندامردهد  ــه ازروي راپ ــد باحضورعضــوناظرتحقيقك  و درامربعمــل آي

 .كنددهندعضوناظراحضارياازآنهاآسب اطالع  مي توانندراجع به اين طلب اطالعاتيكه ار اشخاصي 

كه باشـد  و قضـيه طـوري  اخـتالف راجـع بـه تشـخيص طلبـي بـه محكمـه رجـوع شـده          كـه   درموقعي - ٤٦٩ماده 
هيئـــت  انعقـــادمجلسكـــه بايدبرحســـب اوضـــاع امردهدكندمحكمـــه نتوانـــددرظرف پـــانزده روزحكـــم صادر

ــده   ــيدگي نشـ ــه رسـ ــه منتظرنتيجـ ــه تاخيرافتدويااينكـ ــاقي بـ ــب قراردادارفـ ــابراي ترتيـ ومجلـــس  طلبكارهـ
صــاحب طلــب كــه قراردهد محكمــه مــي توانددرصــورت تصــميم بــه انعقــادمجلس - ٤٧٠مزبورمنعقدشــود. مــاده 

ات هيئـت  مـذاكر طلبكارشـناخته شـده در   موقتاكنـد محكمـه درقرارمزبـورمعين مـي    كـه   متنازع فيـه معـادل مبلغـي   
 .نمايد شركت مذكورطلبكارهابراي مبلغ 

ــاده  ــورتي - ٤٧١م ــه  درص ــي  ك ــدمحكمه م ــده باش ــع ش ــي واق ــب جزائ ــي موردتعقي ــدقرارتاخيرمجلس  طلب توان
ــاخيرم  ــدم ت ــه ع ــميم ب ــدولي اگرتص ــب رابده ــاحب آن طل ــي تواندص ــود نم ــول  جلس نم ــاران قب راموقتاجزوطلبك

توانــدبهيچ وجــه درعمليــات راجعــه بــه  طلبكارمزبورنميكنــدمحــاآم صــالحه حكــم خودرانــداده كــه  نمايــدومادام
 .كند شركتورشكستگي 
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ت سـايرعمليا  بـه ترتيـب قراردادارفـاقي وبـه     ٤٦٧و  ٤٦٢پس ازانقضـاي مهلـت هـاي معـين در مـواد       - ٤٧٢ماده 
 .راجعه به ورشكستگي مداومت مي شود

عمليــات  عمــل نكــرده نســبت بــه ٤٦٢درمواعدمعينــه حاضرنشــده ومطــابق مــاده كــه  طلبكارهــائي - ٤٧٣مــاده 
هيچگونــه اعتراضــي  راجــع بــه تقســيم وجــوه قبــل ازآمــدن آنهابعمــل آمــده حــق كــه  وتشخيصــات وتصــميماتي
شــودبدون اينكــه حــق داشــته  ءغرماحســاب مــيممكــن اســت بعدبــه عمــل آيدجزكــه  ندارنــدولي درتقســيماتي

 .هنوزتقسيم نشده مطالبه نمايندكه  درتقسيمات سابق به آنهاتعلق مي گرفت ازامواليكه باشندحصه را

دارندوصــرفنظرازآن نمــي  اگراشخاصــي نسـبت بــه امــوال متصـرفي تاجرورشكســته دعــوي خيـاراتي    - ٤٧٤مـاده  
 .ندذكراجراءگ ت نمودوبموقعبايدآن رادرحين تصفيه عمل ورشكستگي ثابكنند

ــاده  ــاراتي نيزمجــري   - ٤٧٥م ــاره دعــوي خي ــوق درب ــهكــه دبودخواهحكــم ف ــاجر ورشكســته نســبت ب ــوال  ت ام
 .متصرفي خودياديگران داردمشروط براينكه ضرر طلبكارهانباشد

 فصل هفتم

 درقراردادارفاقي وتصفيه حساب تاجرورشكسته

 مبحث اول

 ادردعوت طلبكارهاو مجمع عمومي آنه

معـين شـده    ٤٦٧ در مـاده مـذكور بموجـب نظامنامـه   كـه   عضوناظردرظرف هشت روزازتـاريخ موعـدي   - ٤٧٦ماده 
ياموقتـاقبول شـده اسـت بـراي      طلـب آنهاتشـخيص وتصـديق   كـه  طلبكارهـائي را  كليـه به توسـط دفتردارمحكمـه   

ــوت    ــوع دع ــد ، موض ــي نماي ــوت م ــاقي دع ــاوره درانعقادقراردادارف ــه هــ  مش ــع طلبكارهادررقع ــوت مجم اي دع
 .واعالنات مندرجه درجرايدبايدتصريح شود

ــاده  ــومي مزبوردرمحــل وروزوســاعتي  - ٤٧٧م ــع عم ــه  مجم ــين شــده اســت ك درتحــت  ازطــرف عضــوناظر مع
ــار  ــت مش ــود.طلبكارهائي  كليهرياس ــدمي ش ــه  منعق ــت    ك ــل ثاب ــده ياوآي ــاقبول گردي ــب آنهاموقت الوآالــه  طل

ــع ا   ــن مجم ــه اي ــته نيزب ــوندتاجر ورشكس ــرمي ش ــارآنهاحاض ــارمي شودمش ــرگرددوفقط  كليهحض بايدشخصاحاض
 .تصديق عضوناظر رسيده باشد عذرموجه داشته وصحت آن بهكه وقتي مي توانداعزام وآيل نمايد

ــاده  ــداماتي    - ٤٧٨م ــتگي واق ــعيت ورشكس ــاراپورتي ازوض ــع طلبكاره ــه مجم ــفيه ب ــه  مديرتص ــلك ــده  بعم آم
ــاتي ــه  وعملي ــدرا  ك ــت ميده ــده اس ــته ش ــفيه بااستحضارتاجرورشكس ــه امضاءمديرتص ــه   پورت مزبورب ــيده ب رس

مجلــس ترتيــب  ات وتصــميمات مجمــع طلبكارهاصــورتمــذاكر كليهعضــوناظرتقديم مــي شــودو عضــوناظربايداز
 .دهد
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 مبحث دوم درقراردادارفاقي

 فقره اول درترتيب قراردادارفاقي

كـه   مراسـمي  ازاجـراي قراردادارفـاقي بـين تاجرورشكسـته وطلبكارهـاي اومنعقـد نمـي شـودمگرپس         - ٤٧٩ماده 
 . درفوق مقررشده است

نفرازطلبكارهاباداشـتن الاقـل    الاقـل نصـف بعـالوه يـك    كه قراردادارفـاقي فقـط وقتـي منعقـدمي شـود      - ٤٨٠ماده 
تشـخيص وتصـديق شـده ياموقتـاقبول گشـته       مطـابق مبحـث پـنجم ازفصـل ششـم     كـه   مطالباتي كليهسه ربع از

 .دبودخواهبالاثرباشندواال نموده شركتاست درآن قرارداد 

ــاده  ــاقي  گــاههر - ٤٨١م ــغ اكثريــتدرمجلــس قراردادارف داراي ســه  طلبكارهاعــددا حاضرشــوندولي ازحيــث مبل
راحائزنباشـندنتيجه حاصـله از    عـددي  اكثريـت ربع ازمطالبات نباشـندياآنكه داراي سـه ربـع ازمطالبـات باشـندولي      

 .شود ده ميآن مجلس معلق وقرارانعقادمجلس ثاني براي يك هفته بعددا

ــاده  ــائي - ٤٨٢م ــه  طلبكاره ــس     ك ــورت مجل ــربوده وص ــا حاض ــه آنه ــت الوآال ــل ثاب ــس اول خودياوآي  درمجل
ــوندمگرآنكه ب   ــر ش ــاني حاض ــتنددرمجلس ث ــاءنموده اندمجبورنيس ــودتغييريخواهراامض ــميم خ ــدولي  نددرتص دهن

ــاني    ــاقي اســت ، اگردرجلســه ث ــه اعتبارخودب ــتاكثراگرحاضرنشــدند تصــميمات ســابق آنهاب ــي  ي ــددي ومبلغ ع
 .دبودخواهتكميل شودقراردادارفاقي قطعي  ٤٨٠مطابق ماده 

 شــوددرموقعي اگرتــاجربعنوان ورشكســته بــه تقلــب محكــوم شــده باشــدقرارداد ارفــاقي منعقــدنمي - ٤٨٣مــاده 
ــه  ــادعوت    ك ــت طلبكاره ــودالزم اس ــي ش ــب م ــب تعقي ــه تقل ــته ب ــاجربعنوان ورشكس ــوندومعلوم  ت ــه كنندش ك

ــول ــال حص ــار  آيابااحتم ــميم خودرادرامرمش ــاقي تص ــت تاجروانعقادقراردادارف ــه   كليهبرائ ــول نتيج ــان حص ــه زم ب
ــوآول   ــب م ــه تقل ــيدگي ب ــوري خواهرس ــميم ف ــدگرفتخواهندآردياتص ــان  خواهاگرب ن ــه زم ــوآول ب ــميم رام ندتص

راحائزباشــندچنانچه درانقضــاي  ٤٨٠در مــاده  معــين اكثريــتبعدنمايندبايــدطلبكارهاي حاضــرازحيث عــده ومبلــغ 
بــه موجــب مــواد قبــل كــه  انعقادقراردادارفــاقي شــودقواعدي مــدت و حصــول نتيجــه رســيدگي بــه تقلــب بنــاي 

 .مقرراست دراين موقع نيزبايدمعمول گردد

ــاده  ــت    - ٤٨٤م ــن اس ــاقي ممك ــودانعقاد قراردادارف ــيرمحكوم ش ــه تقص ــتگي ب ــاجربعنوان ورشكس ــيكن  اگرت ل
وبارعايـت مقـررات مـاده     توانندتاحصـول نتيجـه تعقيـب    تعقيب تاجرشروع شـده باشـد طلبكارهـامي   كه  درصورتي

 .قبل تصميم درقراردادرابه تاخيربياندازند

قرارداداعتـراض   درانعقادقراردادارفـاقي داشـته انـدمي تواننـدراجع بـه      شـركت حـق  كـه  طلبكارها كليـه  - ٤٨٥ماده 
خودتاجرورشكسـته ابـالغ   و ، اعتـراض بايدموجـه بـوده ودرظـرف يـك هفتـه ازتـاريخ قراردادبـه مديرتصـفيه          كنند
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ــاقط   ــودواالازدرجه اعتبارس ــه  خواهش ــته ب ــفيه وتاجرورشكس ــه   دبودمديرتص ــه محكم ــين جلس ــه  اول ــل ك بعم
 .احضارمي شوندكندورشكستگي رسيدگي مي 

ــاده  ــديق آن      - ٤٨٦م ــي توانندتص ــرفين قراردادم ــدوهريك ازط ــه برس ــديق محكم ــه تص ــاقي بايدب  قراردادارف
راجـع بـه    در مـاده قبـل تصـميمي   مـذكور ي تواندقبل از انقضـاي مـدت يـك هفتـه     راازمحكمه تقاضانمايدمحكمه نم

دارنداعتراضـاتي بعمـل آمـده     حـق اعتـراض  كـه   درظرف اين مـدت ازطـرف طلبكارهـائي    گاهتصديق اتخاذنمايد هر
ــم     ــاقي حك ــديق قراردادارف ــات وتص ــوع اعتراض ــدمحكمه بايددرموض ــديق  كندواحدصادر باش ــات تص اگراعتراض

 .م اشخاص ذينفع بالاثر مي شودشودنسبت به تما

 كيفيــت متضــمنكــه  قبــل ازآنكــه محكمــه دربــاب تصــديق قــراردادراي دهدعضــوناظر بايــدراپورتي - ٤٨٧مــاده 
 .ورشكستگي وامكان قبول قراردادباشدبه محكمه تقديم نمايد

 .دنمودخواهدرصورت عدم رعايت قواعدمقرره محكمه ازتصديق قرارداد ارفاقي امتناع  - ٤٨٨ماده 

 فقره دوم

 دراثرات قراردادارفاقي

انــديادرظرف ده  بــوده اكثريــتدركــه  قراردادارفــاقي تصــديق شدنســبت بــه طلبكارهــائيكــه  همــين - ٤٨٩مــاده 
نبـــوده  اكثريـــتجزو كـــهدبودولي طلبكارهـــائي خواهـــروزازتـــاريخ تصـــديق آن راامضـــاءنموده انـــد قطعـــي 

ــراردادر ــرده  كهوق ــاء نك ــدم امض ــهم خودراموكن ــه  مي توانندس ــي تاجرب ــه ازدارائ ــق آنچ ــب  اف ــي  كارطل ــا م ه
ــب    ــه طل ــته بقي ــي تاجرورشكس ــه ازدارائ ــق ندارنددرآتي ــدليكن ح ــددريافت نماين ــه  رس ــدخودرامطالب مگرپس كنن

 .رادرظرف ده روزمزبورامضاءنموده اند داشته ياآن شركتدرقرارداد ارفاقي كه  ازتاديه تمام طلب آساني

پـس   فـاقي دعـوي بطـالن نسـبت بـه آن قبـول نمـي شـودمگراينكه        پـس ازتصـديق شـدن قراردادار    - ٤٩٠ماده 
 . قلمدادنشده است درميزان دارائي يامقدارقروض حيله بكاررفته وقدرحقيقيكه ازتصديق مكشوف شود

ي كــامل حكــم محكمــه راجــع بــه تصــديق قراردادقطعــي شدمديرتصــفيه صــورت حســابكــه  همــين - ٤٩١مــاده 
 .درصورت عدم اختالف بسته مي شودكه باحضورعضوناظربه تاجرورشكسته مي دهد

ــفيه  ــهمديرتص ــه     كلي ــتثناي آنچ ــه اس ــته را ب ــي ورشكس ــين دارائ ــتجات وهمچن ــه  دفاترواسنادونوش ــهك  بايدب
ــه  طلبكــاراني ــد داده شــودبه مشــار ك ــاقي راامضــاءنكرده ان ــردهرد كليهقراردادارف ــردوپس ك ازآنكــه  رســيدمي گي

 ديرتصـــفيه خـــتم مـــي شـــود ، ازتمـــام ايـــن مراتـــبرادادماموريت ممـــذكورقرارتاديـــه ســـهم طلبكـــاران 
 .عضوناظرصورت مجلس تهيه مي نمايدوماموريتش خاتمه مي يابد

 .ددادهاحكم مقتضي خو كردهدرصورت توليداختالف محكمه رسيدگي 
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 فقره سوم

 درابطال يافسخ قراردادارفاقي

 - درمواردذيل قراردادارفاقي باطل است - ٤٩٢ماده 

 . ربه ورشكستگي به تقلبدرموردمحكوميت تاج - ١

 ٤٩٠درمورد ماده  - ٢ .

ــاده  ــورتي       - ٤٩٣م ــامن ها(درص ــا ض ــامن ي ــمانت ض ــاقي رابدهدض ــالن قراردادارف ــم بط ــه حك ــهاگرمحكم  ك
 .باشد)بخودي خودملغي مي شود

 بـر  مزبـور  قـرارداد  اگرتاجرورشكسته شـرايط قراردادارفـاقي رااجراءنكـرد. ممكـن اسـت بـراي فسـخ        - ٤٩٤ماده 
 .اقامه دعوي نموداو عليه

هـامي  كار باشـندطلب  كـرده اجـراي تمـام ياقسـمتي ازقراردادرايـك ياچنـدنفر ضـمانت       كـه   درصورتي - ٤٩٥ماده 
ضـامن  كـه  ازقرارداد نـدودرمورداخيرآن قسـمت  خواهضـامن داردازاوب كـه   تواننداجراي تمـام ياقسـمتي ازقـراردادرا   

 . مني استنداشته فسخ مي شود ، درصورت تعددضامن مسئوليت آنهاتضا

ــه تقلــب تعقيــب شــده  - ٤٩٦مــاده  درتحــت  اگرتاجرورشكســته پــس ازتصــديق قراردادبعنــوان ورشكســتگي ب
ــه را  ــه محــض كبدانداتخاذ مقتضــيكــه توقيــف يــاحبس درآيدمحكمــه مــي تواندهرقســم وســائل تاميني نــدولي ب

 .صدورقرارمنع تعقيب ياحكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي شود

ــاده  ــك  پــس ازصــدو - ٤٩٧م ــه ي ــاقي محكم ــاحكم ابطــال يافســخ قراردادارف ــب ي ــه تقل  رحكم ورشكســتگي ب
 .كندعضوناظرويك مديرتصفيه معين مي 

دارائـي   مديرتصفيه مـي توانـددارائي تـاجرراتوقيف ومهرومـوم نمايـد مديرتصـفيه فـوراازروي صـورت         - ٤٩٨ماده 
ترتيـب مـي دهـد ،     صـورت دارائـي   سابق اقدام به رسيدگي اسنادونوشـتجات نمـوده واگـرالزم باشـدمتممي بـراي     

ــه طلبكارهــاي جديدرااگرباشــنددعوت  ــه وســيله اعــالن درروزنام ــه نمايد مديرتصــفيه بايدفوراب ــاهدرظــرف يكك  م
ــيدگي ابراز  ــودرابراي رس ــنادمطالبات خ ــداس ــه كنن ــالن مزبورمفادقرارمحكم ــه  ، در اع ــفيه ك ــب آن مديرتص بموج

 .معين شده است بايددرج شود

نســبت بــه  مطــابق مــاده قبــل ابرازشــده رســيدگي مــي شــود ،كــه  ت وقــت بــه اســناديبــدون فــو - ٤٩٩مــاده 
تمـام ياقسـمتي   كـه   مطالبـاتي  سابقاتشخيص ياتصديق شده اسـت رسـيدگي جديـدبعمل نمـي آيـد ،     كه  مطالباتي

 .ازآنهابعدازتصديق پرداخته شده است موضوع مي شود
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تاصــدورحكم  بــه تصــديق قراردادارفــاقي تاجرورشكســته پــس ازصــدورحكم راجــعكــه  معــامالتي - ٥٠٠مــاده 
ــورتي   ــود مگردرص ــي ش ــل نم ــوده باط ــالن يافســخ قراردادمزبورنم ــه  بط ــودبهك ــوم ش ــه  معل ــراربوده وب قصداض

 .ضررطلبكاران هم باشد

ــاده  ــي       - ٥٠١م ــاقي واشخاص ــاران ارف ــاجربين طلبك ــي ت ــاقي دارائ ــال قراردادارف ــخ ياابط ــورت فس ــهدرص  ك
 .اندبه غرما تقسيم مي شودبعدازقراردادارفاقي طلبكارشده 

 آنهـاازوجهي  اگرطلبكـاران ارفـاقي بعـدازتوقف تاجرتازمـان فسـخ ياابطـال چيـزي گرفتـه انـدماخوذي          - ٥٠٢ماده 
 .دشدخواهبه ترتيب غرمابه آنهامي رسدآسر كه 

 تـــاجري ورشكســـت وامـــرش منتهـــي بـــه قراردادارفـــاقي گرديدوثانيابـــدون اينكـــه  گـــاههر - ٥٠٣مـــاده 
 .االجراءاست بطال يافسخ شودورشكست شد مقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي الزمقراردادمزبورا

 مبحث سوم

 درتفريغ حساب وختم عمل ورشكستگي

ورشكســتگي شــروع  اگرقراردادارفــاقي منعقدنشدمديرتصــفيه فورابــه عمليــات تصــفيه وتفريــغ عمــل - ٥٠٤مــاده 
 .ردكدخواه

ورشكسـته   موافقـت نمايدمحكمـه مبلغـي رابـراي اعاشـه      ٤٨٠مـاده  در مـذكور  اكثريـت كـه   درصورتي - ٥٠٥ماده 
 .دآردخواهمعين  ٤٤٧درحدودمقررات ماده 

ــا  تضــامني ، مخــتلط يانســبت ورشكســت شــودطلبكارها مــي  شــركتاگــر  - ٥٠٦مــاده  ــدقراردادارفاقي راب توانن
ع مقــررات ايــن تــاب شــركتدارائــي  ضــامن منعقدنماينددرصــورت ثــانيشركاءيامنحصــرابايك ياچندنفراز شــركت

باآنهاقراردادارفـاقي منعقـد شـده اسـت بـه       كـه ائي كمبحث وبه غرماتقسـيم مـي شـودولي دارائـي شخصـي شـر      
ــيم ن ــريك ياخواهغرماتقس ــامن شركاءدشدش ــهض ــه    ك ــي تواندتعهدحص ــده نم ــي منعقدش ــاقرارداد خصوص باآنه

ــريكي    ــان ش ــي خودش ــدمگرازاموال شخص ــه  نماين ــئول  ك ــده ازمس ــوص منعقدش ــامني بااوقراردادمخص يت تض
 . مبرااست

ــاده  ــل  خواهاگرطلبكارهاب - ٥٠٧م ــدبراي ايــن امروآي ــد مــي توانن ــه دهن ــدتجارت تاجرورشكســته راادام ياعامــل  ن
 .مخصوصي انتخاب نموده يابخودمدير تصفيه اين ماموريت رابدهند

نـين  وهمچ وكالتدر مـاده فـوق مقررمـي داردبايـد مـدت وحـدود      مـذكور  وكالـت كـه   درضمن تصميمي - ٥٠٨ماده 
ـ وآيـل مـي توانـدبراي مخـارج الزمـه پـيش خودن      كـه   ميزان وجهي اتخاذنمي مـذكور  داردمعين گـردد ، تصـميم  گاه

ــو ناظروبا ــتشودمگرباحضورعض ــع اكثري ــه رب ــاي   س ــين طلبكاره ــته وهمچن ازطلبكارهاعدداومبلغاخودتاجرورشكس
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ينـداين اعتـراض اجـراي    توانندنسـبت بـه ايـن تصـميم در محكمـه اعتـراض نما       )مـي  ٤٧٣مخالف (بارعايت ماده 
 .اندازد تصميم رابه تاخيرنمي

بـيش  كه شـود  تجـارت ورشكسـته راادامـه ميدهدتعهـداتي حاصـل     كـه   اگرازمعـامالت وآيـل ياعـاملي    - ٥٠٩ماده 
دردارائــي كــه  اندشخصــاعالوه برحصــه آن اجــازه رادادهكــه  ازحــددارائي تاجرورشكســته اســت فقــط طلبكارهــائي

 .ه مي باشندمذكوراندمسئول تعهدات  دادهكه  درحدوداختياراتيمزبور دارندبه نسبت طلبشان 

تمـام   عمـل تاجرورشكسـته منجربـه تفريـغ حسـاب شـودمدير تصـفيه مكلـف اسـت         كـه   درصـورتي  - ٥١٠ماده 
ومصــالحه  امــوال منقــول وغيرمنقــول تاجرورشكســته رابــه فــروش رســانيده مطالبــات وديــون وحقــوق اوراصــلح 

ــن مر  ــدتمام اي ــغ آن ــول وتفري ــي ووص ــل م ــته بعم ــب درتحــت نظرعضوناظروباحضورتاجرورشكس ــداگرتاجر  ات آي
فـروش امـوال مطـابق نظامنامـه وزارت      . اسـت  كـافي  ورشكسـته ازحضوراسـتنكاف نموداستحضـارمدعي العمـوم     

 .دآمدخواهعدليه بعمل 

 يـد مـي نما  تفريـغ عمـل تاجربـه اتمـام رسيدعضـوناظرطلبكارهاو تاجرورشكسـته رادعـوت       كـه   همين - ٥١١ماده 
 .د دادخواهاين جلسه مديرتصفيه حساب خودرا در

موافـق  كـه   امـوالي دراجـاره تاجرورشكسـته باشدمديرتصـفيه درفسـخ ياابقاءاجـاره بـه نحـوي         گاههر - ٥١٢ماده 
مسـتاجره ازبابـت مـال     اگرتصـميم برفسـخ اجـاره شـده صـاحبان امـوال      كندمنافع طلبكارهاباشداتخاذتصميم مـي  

برابقـاء اجـاره بـوده وتامينـاتي هـم       تحق شـده انـدجزءغرمامنظورمي شـوند ، اگرتصـميم    تاآن تاريخ مسكه  االجاره
پـس از ورشكسـتگي   كـه   دشـدواالتاميناتي خواهابقاء سابقابموجب اجـاره نامـه بمـوجرداده شـده باشـدآن تامينـات      

ــه فســخ   كــهباشــد ، درصــورتي  كــافي داده مــي شــودبايد  باتصــميم مديرتصــفيه برفســخ اجــاره موجرراضــي ب
 . دداشتخواهودحق مطالبه تامين راننش

نمايد(مشـروط   مديرتصفيه مـي توانـدبااجازه عضـوناظراجاره رابـراي بقيـه مـدت بـه ديگـري تفـويض          - ٥١٣ماده 
كـه   كـافي  غيربايدوثيقـه   براينكه بموجب قراردادآتبي طرفين ايـن حـق منـع نشـده باشد)ودرصـورت تفـويض بـه       

و مقـررات اجـاره نامـه رابموقـع      شـرايط  كليـه لـك امـوال مسـتاجرداده و   تامين پرداخت مال االجـاره رابنمايدبـه ما  
 .ندكخوداجرا

 فصل هشتم

 دراقسام مختلفه طلبكارهاوحقوق هريك ازآنها

 مبحث اول

 رهينه منقول دارندكه  درطلبكارهائي
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 .رهينه دردست دارندفقط درصورت غرمابراي يادداشت قيدمي شوندكه  طلبكارهائي - ٥١٤ماده 

راازرهــن  مديرتصــفيه مــي توانــددرهرموقع بااجــازه عضــوناظرطلب طلبكارهــاراداده وشــيئي مرهــون  - ٥١٥مــاده 
 .خارج وجزءدارائي تاجرورشكسته منظوردارد

نيـزدرآن   اگروثيقـه فـك نشودمديرتصـفيه بايـدبانظارت مـدعي العمـوم آن رابفـروش برسـاندومرتهن         - ٥١٦ماده 
ــس ا    ــه پ ــروش وثيق ــود.اگرقيمت ف ــددعوت ش ــع باي ــب  موق ــيش ازطل ــارج ب ــع مخ ــدمازادبه  زوض طلبكارهاباش

خـوددرجزء طلبكارهـاي عـادي     شـدمرتهن بـراي بقيـه طلـب    كمترمديرتصفيه تسـليم مـي شـودواگرقيمت فـروش     
 .دشدخواهغرمامنظور

ــاده  ــائي را  - ٥١٧م ــفيه صــورت طلبكاره ــه مديرتص ــه عضــوناظرتقديم مي  ك ــد ب ــي نماين ــه م ــاي وثيق ــد ، كادع ن
 گردد.درصـورتي  تهيـه مـي شـودپرداخته   كـه   زه مـي دهـدطلب آنهـااز اولـين وجـوهي     عضومزبوردرصورت لزوم اجا

 .نسبت به حق وثيقه طلبكارهااعتراضي داشته باشندبه محكمه رجوع ميشودكه 

 مبحث دوم

 نسبت به اموال غيرمنقول حق تقدم دارندكه  درطلبكارهائي

ــاده  منقــول  قبــل از تقســيم دارائــي ازفــروش امــوال غيرمنقــول حاصــل شــده كــه  اگرتقســيم وجــوهي - ٥١٨م
دارندوحاصـل فـروش امـوال     نسـبت بـه امـوال غيرمنقـول حقـوقي     كـه   يادرهمان حين بعمل آمده باشـدطلبكارهائي 

بـراي  كـه   خودجزءغرمـاءمعمولي منظوروازوجـوهي   مزبوره آفايت طلب آنهـارا ننمـوده اسـت نسـبت بـه بقيـه طلـب       
شــده اســت تصــديق مذكورقبالكــه  لــب آنهــابطوريطكــه  غرماءمزبورمقرراســت حصــه مــي برندمشــروط بــراين

 .شده باشد

دارائـي منقـول    ازفـروش امـوال غيرمنقـول حاصـل شـده وجهـي ازبابـت       كـه   اگرقبل ازتقسيم وجـوهي  - ٥١٩ماده 
آنهاتصـديق واعتـراف شـده اسـت بـه       نسبت به اموال غيـر منقـول حقـوقي دارنـدوطلب    كه  تقسيم شودطلبكارهائي

برنـدولي عنداالقتضـاءمبلغ دريـافتي درموقـع تقسـيم       رغرماواردوازوجوه حصـه مـي  طلـب خودجزءسـاي   كليـه ميزان 
 .شود حاصل اموال غيرمنقول ازطلب آنهاموضوع مي

ــه واســطه مقــدم كــه  درموردطلبكارهــائي - ٥٢٠مــاده  ــدولي ب ــه امــوال غيرمنقــول حقــوقي دارن ــودن  نســبت ب ب
ـ       ترتيب ذيـل مرعـي   كننـد  ب خودراتماماوصـول سايرطلبكارهانمي تواننـددرحين تقسـيم قيمـت امـول غيرمنقـول طل

 .دبودخواه

باشـنداين   اگرطلبكارهاي مزبورقبـل ازتقسـيم حاصـل امـوال غيرمنقـول ازبابـت طلـب خـودوجهي دريافـت داشـته          
طلبكارهــاي  بايــدبينكــه  ازبابــت امــوال غيرمنقــول بــه آنهــاتعلق مــي گيردموضــوع وبــه حصــهكــه  مبلــغ ازحصــه



١١٥ 

 

بـوده انـدبراي بقيـه طلـب      درامـوال غيرمنقـل ذيحـق   كـه   دوبقيـه طلبكارهـائي  معمولي تقسيم شود اضافه مـي گرد 
 .خودبه نسبت آن بقيه جزءغرمامحسوب شده حصه مي برند

غيرمنقــول  نســبت بــه امــوالكــه  اگربواســطه مقــدم بــودن طلبكارهــاي ديگربعضــي ازطلبكارهــائي  - ٥٢١مــاده 
ــدي      ــوب وب ــاجزء غرمامحس ــدطلب آنه ــت نكنن ــدوجهي درياف ــوقي دارن ــه  حق ــمت هرمعامل ــهن س ــت  ك ازباب

 .دآمدخواهقراردادارفاقي وغيره باغرما مي شودباآنهانيزبعمل 

 فصل نهم

 درتقسيم بين طلبكارهاوفروش اموال منقول

داده شـده   ممكـن اسـت بـه تاجرورشكسـته    كـه   پس ازوضع مخـارج اداره امـور ورشكسـتگي واعانـه     - ٥٢٢ماده 
ـ    كـه   باشدووجوهي طلبكارهابـه نسـبت    ازه تاديـه گرددمجمـوع دارائـي منقـول بـين     بايدبـه صـاحبان مطالبـات ممت

 .دشدخواهقبال تشخيص وتصديق شده است تقسيم كه طلب آنها

ــاده  ــراي اجــراي مقصــود - ٥٢٣م ــاده فــوق مذكورمديرتصــفيه ب ــاهدر م ــه صــورت حســاب عمــل م  ي يــك مرتب
وجــوه  امربــه تقســيمدرصــورت لــزوم مذكورورشكســتگي رابــاتعيين وجــوه موجــوده بــه عضــوناظرمي دهــد. عضو

 .شود به تمام طلبكارهااطالع دادهكه مزبوربين طلبكارهاداده مبلغ آن رامعين ومواظبت مي نمايد

كـه  طلـب آنها  درموقع تقسيم وجوه بـين طلبكارهاحصـه طلبكارهـاي مقـيم ممالـك خارجـه بـه نسـبت         - ٥٢٤ماده 
مزبورصحيحادرصـورت دارائـي    تدرصورت دارائـي وقـروض منظورشـده اسـت موضـوع مـي گردد.چنانچـه مطالبـا        

ــوعي    ــه موض ــوناظرمي تواندحص ــده باشدعض ــور نش ــروض منظ ــاتي  وق ــدبراي مطالب ــه  رازيادآن ــاب  ك ــوزدر ب هن
 .گردد آنهاتصميم قطعي اتخاذنشده است بايدمبلغي موضوع

آنهـامعين   قـانون بـراي  كـه   براي طلبكارهاي مقيم خارجـه موضـوع شـده اسـت تـا مـدتي      كه  وجوهي - ٥٢٥ماده 
ــرده ــه ســپرده   ك ــه صــندوق عدلي ــت ب ــبطورامان ــذكورد شــد.اگرطلبكارهاي خواه ــنم ــات  مطابق اي ــانون مطالب ق

 تقسـيم مـي گرددوجـوهي    طلـب آنهابـه تصـديق رسـيده    كـه   خودرابه تصديق نرسانند مبلغ مزبـوربين طلبكارهـائي  
كـه   يمطالبـات بـين طلبكارهـائ    بـراي مطالبـات تصـديق نشـده موضـوع گرديـده درصـورت عـدم تصـديق آن         كه 

 .طلب آنهاتصديق شده تقسيم مي شود

 كـــردههـــيچ طلبـــي رامديرتصـــفيه نمـــي پردازدمگرآنكـــه مـــدارك واســـناد آن راقبالمالحظـــه  - ٥٢٦مـــاده 
ــي را ــه باشدمديرتصــفيه مبلغ ــان  ك ــدم امك ــي آندعضوناظردرصــورت ع ــندقيد م ــه درروي س ــندمي  پرداخت ابرازس

ـ  كـه   بموجـب صـورت مجلسـي   كـه  توانداجازه دهد شـوددرهرحال بايـد    ديق شـده وجهـي پرداختـه   طلـب درآن تص
 .كنندذكرطلبكارهارسيدوجه رادرذيل صورت تقسيم 
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تمـام  كـه  نمايند ممكن اسـت هيئـت طلبكارهابـه استحضارتاجرورشكسـته از محكمـه تحصـيل اجـازه        - ٥٢٧ماده 
ه صـرفه وصـالح تاجرورشكسـت    كـه هنوزوصـول نشـده بطـوري    كـه  ياقسمتي ازحقوق ومطالبـات تاجرورشكسـته را  

ــورت   ــددراين ص ــه قراردهن ــول وموردمعامل ــان قب ــم منظورشودخودش ــل   ه ــيه را بعم ــدامات مقتض ــفيه اق مديرتص
ــ ــوناظرمراجعه خواهـ ــه عضـ ــارمي تواندبـ ــوص هرطلبكـ ــرده دآورددراين خصـ ــانمايد كـ ــاي كه تقاضـ طلبكارهـ

 .ديگررادعوت نمايدتاتصميم خودرااتخاذ بنمايند

 فصل دهم

 دردعوي استرداد

وبـه حسـاب    وجـه آن راوصـول  كـه   اوراق تجـارتي بـه اوداده باشـد    كسـي ز ورشكستگي تاجراگرقبل ا - ٥٢٨ماده 
واســنادعينادرحين  داردويابه مصــرف معينــي برســاندو وجــه اوراق مزبوروصــول ياتاديــه نگشــتهگاهصــاحب ســندن

 .كننداسنادرااسترداد ورشكستگي درنزد تاجرورشكسته موجودباشدصاحبان آن مي توانندعين

بـه  كـه   داده شـده اسـت   كليهدرنزدتاجرورشكسـته امانـت بـوده يابـه مشـار     كـه   ل التجـاره هـائي  مـا  - ٥٢٩ماده 
ــاندمادام     ــروش برسـ ــاره بفـ ــال التجـ ــاحب مـ ــاب صـ ــه  حسـ ــته كـ ــين آنهاآالياجزعانزدتاجرورشكسـ  عـ

ـ         اسـترداد  ده شـده وموجودباشـدقابل  ذكرموجوديانزدشخص ديگـري ازطـرف تـاجر مزبورامانـت يـابراي فـروش گ
  . است

موجوداسـت   وعـين آن  كـرده تاجرورشكسـته بـه حسـاب ديگـري خريـداري      كـه   مـال التجـاره هـائي    - ٥٣٠ماده 
اوآن مـال خريـداري شـده     بـه حسـاب  كـه   كسـي اگرقيمت آن پرداخته نشـده باشـدازطرف فروشـنده واال ازطـرف     

 . قابل استرداداست

بودمعاملـه   سـته داده شـده  بـراي فـروش بـه تـاجر ورشك    كـه   تمـام ياقسـمتي ازمـال التجـاره     گـاه هر - ٥٣١ماده 
قابـل استرداداسـت    شده وبـه هـيچ نحـوي بـين خريداروتاجرورشكسـته احتسـاب نشدباشـدازطرف صـاحب مـال         

ــه    ــق ب ــال متعل ــين هرم ــدوبطورآلي ع ــته ياخريدارباش ــاجر ورشكس ــه نزدت ــم ازاينك ــري اع ــه  ديگ ــاجر ك درنزدت
 . ورشكسته موجودباشدقابل استرداداست

ــاده  ــال التجــاره - ٥٣٢م ــه  اگرم ــل ازوصــول از ازروي صــورت  ك ــراي تاجرورشكســته حمــل شــده قب حســاب  ب
اسـتردادپذيرفته   ه اسـت بـه فـروش رسـيده وفـروش صـوري نباشـددعوي       كننـد داراي امضاءارسـال  كـه   يابارنامه

بطــورعلي الحســاب گرفتــه  كــهه بايــدوجوهي راكنندقابــل استرداداســت واســترداد ٥٢٩نمــي شــودواالموافق مــاده 
يــاازاين بابــت هابايدتاديــه بشــودبه  ن وبيمــه وغيــره تاديــه شــدهكميســيوآرايــه حمــل وحــق يامســاعدتاازبابت 
 .طلبكارهابپردازند
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 تــاجر بخــود مــال التجــاره بــه تاجرورشكســته فروختــه ولــيكن هنــوز آن جــنس نــه  كســي گــاههر - ٥٣٣مــاده 
 وجـه آن را كـه   انـدازه  بـه حسـاب اوبيـاورد آن آس مـي تواندبـه     كـه  ديگر كسـي ورشكسته تسليم شـده ونـه بـه    

 .كندنگرفته ازتسليم مال التجاره امتناع 

راتقاضـانمايدولي   درمورددو مـاده قبـل مديرتصـفيه مـي توانـدبااجازه عضـوناظر تسـليم مـال التجـاره          - ٥٣٤ماده 
 .بين فروشنده وتاجر ورشكسته مقررشده است بپردازدكه بايدقيمتي را

ــاده  ــويب عضوناظر   - ٥٣٥م ــي تواندباتص ــفيه م ــتالف   مديرتص ــورت اخ ــول نمايدودرص ــتردادرا قب ــاي اس  تقاض
 .محكمه پس ازاستماع عقيده ناظرحكم مقتضي را ميدهد

 فصل يازدهم

 درطرق شكايت ازاحكام صادره راجع به ورشكستگي

ــاده  ــي  - ٥٣٦م ــين حكم ــالن ورشكســتگي وهمچن ــم اع ــه  حك ــاني ك ــف تاجردرزم ــاريخ توق ــل  بموجــب آن ت قب
 . اعتراض است ازاعالن ورشكستگي تشخيص شودقابل

 مقيمنـد  درايـران كـه   اعتـراض بايـدازطرف تاجرورشكسـته درظـرف ده روزوازطـرف اشـخاص ذينفـع        - ٥٣٧ماده 
ــرف يك در ــاهظ ــائي  م ــرف آنه ــه  وازط ــددرظرف دو  ك ــت دارن ــه اقام ــاهدرخارج ــداي  م ــل آيدابت ــدتهاي  بعم م

 .ه اعالن مي شودمذكوراحكام كه  مزبورازتاريخي است

توقـف   بـراي تشـخيص وتصـديق مطالبـات طلبكارهـاراجع بـه تعيـين تـاريخ        كـه   مهلتيپس ازانقضاء - ٥٣٨ماده 
دشـد ،  خواهن درايـن بـاب صادرشـده قبـول    كـه   بموجب حكـم ورشكسـتگي يـاحكم ديگـري    كه  به غيرآن تاريخي

 .دبودخواهوغيرقابل تغيير مهلت هاي مزبورمنقضي شدتاريخ توقف نسبت به طلبكارهاقطعيكه  همين

محـل  كـه   آسـاني  استيناف ازحكم ورشكستگي ده روزازتاريخ ابـالغ اسـت بـه ايـن مـدت بـراي       مهلت - ٥٣٩ماده 
 .روزاضافه مي شود اقامت آنهاازمقرمحكمه بيش ازشش فرسخ فاصله داردازقرارهرشش فرسخ يك

 . قرارهائي ذيل قابل اعتراض واستيناف تميزنيست - ٥٤٠ماده 

 . امديرتصفيهقرارهاي راجعه به تعيين ياتغييرعضوناظري - ١

 .قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجرورشكسته ياخانواده او - ٢

 . متعلق به ورشكسته استكه  قرارهاي فروض اسباب يامال التجاره - ٣

 .قراردادارفاقي راموقتاموقوف ياقبول موقتي مطالبات متنازع فيه رامقررمي داردكه  قرارهائي - ٤
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 . است كردهعضوناظردرحدود صالحيت خودصادركه  ص شكايت ازاوامريقرارهاي صادره درخصو - ٥

 باب دوازدهم

 در ورشكستگي به تقصيرو ورشكستگي به تقلب

 فصل اول

 در ورشكستگي به تقصير

 .تاجردرمواردذيل ورشكسته به تقصيراعالن مي شود - ٥٤١ماده 

عايــدي  م عــادي بالنسـبه بـه  درايـا  كليهمحقــق شـودمخارج شخصـي يامخــارج خانـه مشـار    كـه   درصـورتي  - ١
 . اوفوق العاده بوده است

درعـرف   كـه  كـرده تاجرنسـبت بـه سـرمايه خودمبـالغ عمـده صـرف معـامالتي        كه محقـق شـود  كه  درصورتي - ٢
 . تجارت موهوم يانفع آن منوط به اتفاق محض است

ــه روز   - ٣ ــدي باالتريافروشــي نازلترازمظن ــه قصــدتاخيرانداختن ورشكســتگي خودخري ــرداگرب باشــديااگربه  هك
ــان قصدوســائلي ــه  هم ــه  ك ــداعم ازاينك ــاربرده تاتحصــيل وجهــي نماي ــه ازر دورازصــرفه اســت بك اســتقراض ك

 .ياصدوربرات يابطريق ديگرباشد

 .اگريكي ازطلبكارهاراپس ازتاريخ توقف برسايرين ترجيح داده و طلب اوراپرداخته باشد - ٤

 - ورشكسته به تقصير اعالن شوددرمواردذيل هرتاجرورشكسته ممكن است  - ٥٤٢ماده 

 نظربهكه باشد كردهاگربه حساب ديگري وبدون آنكه درمقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي  - ١

 .وضعيت مالي اودرحين انجام آنهاآن تعهدات فوق العاده باشد

 .اين قانون رفتار نكرده باشد ٤١٣اگرعمليات تجارتي اومتوقف شده ومطابق ماده  - ٢

 دفترنداشــته ١٣٠٤خــرداد  ١٢فــروردين و  ١٢و  ١٣٠٣دلــو  ٢٥اريخ اجــراي قــانون تجــارت مصــوب اگرازتــ - ٣
ــات        ــروض ومطالب ــودرااعم ازق ــي خ ــعيت حقيق ــي وض ــورت دارائ ــوده يادرص ــب ب ــابي ترتي ــاقص ي  يادفاتراون

 .)بطورصريح معين نكرده باشد(مشروط براينكه دراين مواردمرتكب تقلبي نشده باشد

 . است تاسه سال حبس تاديبي ماه٦به تقصيرجنحه محسوب ومجازات آن از  ورشكستگي - ٥٤٣ماده 
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ــاده  ــفيه ي   - ٥٤٤م ــاي مديرتص ــوق برحســب تقاض ــرم ف ــه ج ــيدگي ب ــبكهرس ــك از طلبكارهاياتعقي ــدعي  ري م
 .العموم درمحكمه جنحه بعمل مي آيد

ـ         كـه   درصورتي - ٥٤٥ماده  باشـدمخارج   دهتعقيـب تاجرورشكسـته بـه تقصـيرازطرف مـدعي العمـوم بـه عمـل آم
مـامورين اجـرا نمـي     آن رابه هيچوجـه نمـي تـوان بـه هيئـت طلبكارهاتحميـل نمود.درصـورت انعقادقراردادارفـاقي        

 .قرارداد مگرپس ازانقضاي مدت هاي معينه دركنندتواننداقدام به وصول اين مخارج 

عهــده  ئــت تاجربــهازطــرف مديرتصــفيه بنــام طلبكارهــامي شــوددر صــورت براكــه  مخــارج تعقيبــي - ٥٤٦مــاده 
مـاده قبـل بـه     محكـوم شـده بـه عهـده دولـت اسـت لـيكن دولـت حـق داردمطـابق          كه  هيئت طلبكارهاودرصورتي

 .تاجرورشكسته مراجعه نمايد

آنــدياازطرف هيئــت  مديرتصــفيه نمــي تواندتاجرورشكســته رابعنــوان ورشكســتگي بــه تقصــيرتعقيب - ٥٤٧مــاده 
 .طلبكارهاي حاضر اكثريتيب طلبكارهامدعي خصوصي واقع شودمگرپس ازتصو

تاجرورشكســته  ازطــرف يكــي ازطلبكارهابعمــل مــي آيــددر صــورت محكوميــتكــه  مخــارج تعقيبــي - ٥٤٨مــاده 
 . ه استكنندبعهده دولت ودرصورت برائت ذمه بعهده تعقيب 

 فصل دوم

 در ورشكستگي به تقلب

ــاده  ــه  هرتاجرورشكســته - ٥٤٩م ــاترخودرامفقودنموده ياقســمتي از دارك ــودرامخفي دف ــي خ ــردهائ ــابطريق  ك وي
اســناديابه وســيله  خودرابــه وســيلهكــه  مواضــعه ومعــامالت صــوري ازميــان بــرده وهــم چنــين هرتاجرورشكســته

باشــدمديون قلمــدادنموده اســت  درحقيقــت مــديون نمــيكــه  صــورت دارائــي و قــروض بطورتقلــب بــه ميزانــي
 .ورشكسته به تقلب اعالم ومطابق قانون جزامجازات مي شود

 الزم الرعايــه ٥٤٨تــا  ٥٤٥راجــع بــه تقاضــاي تعقيــب ومخــارج آن درمــوارد مــاده قبــل مفــاد مــواد  - ٥٥٠اده مــ
 . است

 فصل سوم

 اشخاص غير از تاجر ورشكسته در امر ورشكستگي مرتكب مي شوندكه  درجنحه و جناياتي

ورشكسـته بـه    درمورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجـرم محسـوب ومطـابق قـانون جـزا بـه مجـازات        - ٥٥١ماده 
 : ندشدخواهتقلب محكوم 
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ــي -ا  ــه  اشخاص ــان     ك ــاغيرمنقول اوراازمي ــول ي ــي منق ــمتي ازدارائ ــام ياقس ــته تم ــع تاجرورشكس ــه نف  عالماب
 .دارنديامخفي نمايندگاهببرندياپيش خودن

ومطـابق مـاده    كردهبـه قصـدتقلب بـه اسـم خوديابـه اسـم ديگـري طلـب غيرواقعـي را قلمـداد          كـه   اشخاصي - ٢
 .زام داده باشندالت ٤٦٧

 ٥٤٩مـاده   بـه اسـم ديگـري يابـه اسـم موهـومي تجـارت نمـوده و واعمـال مندرجـه در          كه  اشخاصي - ٥٥٢ماده 
 .باشند براي ورشكسته به تقلب مقرراست محكوم ميكه  رامرتكب شده اندبه مجازاتي

 مخفيامــوال اورااز ميــان ببرنــديا   كليهمشــار شــركتاگراقــوام شــخص ورشكســته بــدون     - ٥٥٣مــاده 
 .ندشدخواهبراي سرقت معين است محكوم كه  دارندبه مجازاتي گاهنمايندياپيش خودن

ولواينكــه  رســيدگي مــي آندبايــددر خصــوص مســائل ذيــلكــه  درمواردمعينــه در مــواد قبــل محكمــه - ٥٥٤مــاده 
 - متهم تبرئه شده باشدحكم بدهد

رامحكمـه   يئـت طلبكارهـا ، ايـن حكـم    موضـوع جـرم بـوده اسـت بـه ه     كـه   امـوال وحقـوقي   كليـه راجع به رد - ١
 .مدعي خصوصي هم نباشدبايدصادرآندكه  درصورتي

 . ادعاشده استكه  راجع به ضرروخساراتي - ٢

مجـازات   باشـدبه  كـرده اگرمديرتصفيه درحـين تصـدي بـه امورتاجرورشكسـته وجهـي را حيـف وميـل         - ٥٥٥ماده 
 .دشدخواهخيانت درامانت محكوم 

ــاده  ــاههر - ٥٥٦م ــنمديرت گ ــه  صــفيه اعــم ازاي ــذاكرطلبكارباشديانباشــددر ك ــه ورشكســتگيم ــه ب ــا ات راجع  ب
مرتكـب وبـه    آن تبـاني يـاقراردادبنفع  كـه  ورشكسته يابـاديگري تبـاني نمايـديا قراردادخصوصـي منعقدآند     شخص

 .سال محكوم مي شود تادو ماهضرر طلبكارهايابعضي ازآنهاباشددرمحكمه جنحه به حبس تاديبي ازشش 

ــاده  ــه - ٥٥٧م ــائي كلي ــه  قراره ــي     ك ــرآس حت ــه ه ــبت ب ــد نس ــده باش ــف تاجرمنعقدش ــاريخ توق ــس ازت  پ
ــه بطــالن اســت .طــرف قــرارداد مجبوراســت  ــااموالي راكــه  خودتاجرورشكســته محكــوم ب بموجــب  كــهوجــوه ي

 .است به اشخاص ذيحق مسترددارد كردهقراردادباطل شده دريافت 

ــه موجــب فصــول ســابق صادرشــودبايدبه بموجــب ايــن فصــل يكــه  هــرحكم محكــوميتي - ٥٥٨مــاده  خــرج  اب
 .محكوم عليه اعالن گردد

 فصل چهارم

 ورشكستگي به تقصيريابه تقلب امول تاجرورشكسته درصورت كردندراداره 
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ــاده  ــواردي - ٥٥٩م ــام م ــه  درتم ــب تعقيــب ومحكــوم  كســيك ــه تقصــيريابه تقل مــي  بواســطه ورشكســتگي ب
محكمــه جزاخــارج  اســت ازصــالحيتمذكور ٥٥٤چــه در مــاده دعــاوي حقــوقي بــه غيرازآن كليــهشودرســيدگي بــه 

 .دبودخواه

واوراق  اسنادونوشــتجات كليــهمديرتصــفيه مكلــف اســت درصــورت تقاضــاي مــدعي العمــوم بــدايت  - ٥٦٠مــاده 
 .واطالعات الزمه ورابه اوبدهد

 باب سيزدهم

 دراعاده اعتبار

ــاده  ــته - ٥٦١م ــه  هرتاجرورشكس ــهك ــ  كلي ــات ومخ ــون خودرابامتفرع ــه  ارجيدي ــه ك ــق گرفت ــه آن تعل اســت  ب
 .بپردازدحقااعاده اعتبارمي نمايدكامال

ســال  دراداءطلــب آنهــا شــده اســت بــراي بــيش ازپــنج كــه  طلبكارهــانمي تواننــدازجهت تــاخيري - ٥٦٢مــاده 
نبايـدبيش ازصـدي هفـت     درسـال  مطالبـه مـي شـود   كـه   مطالبات متفرعات وخسارات نمايندودرهر حال متفرعـاتي 

 .طلب شد

ــاده ــك    - ٥٦٣ م ــامن ي ــريك ض ــه ش ــراي آنك ــركتب ــته ش ــه  ورشكس ــده ك ــتگي او نيزصادرش ــم ورشكس  حك
ــدحق اعــاده اعتبارحاصــل  ــدثابت نمايدكندبتوان ــه ترتيــب فــوق تمــام ديــون  كــه باي ــه اســت شــركتب  راپرداخت

 .ولواينكه نسبت به شخص اوقرارداد ارفاقي مخصوصي وجودداشته باشد

امتنــاع  ازدريافــت وجــهكــه  زطلبكارهامفقوداالثرياغايب بــوده يــااينيــك ياچنــدنفراكــه  درصــورتي - ٥٦٤مــاده 
ــدوجوهي را ــته باي ــه نمايندتاجرورشكس ــوم   ك ــدعي العم ــالع م ــه اط ــت ب ــديون اس ــه آنهام ــه  ب ــندوق عدلي درص

 . است بسپاردوهمينكه تاجر معلوم آرداين وجوه راسپرده است براي الذمه محسوب

ــاده  ــل پــس ا  - ٥٦٥م ــالن  تجارورشكســته دردوموردذي ــاريخ اع ــنج ســال ازت ــدت پ ــل درم ــات صــحت عم  زاثب
 - ورشكستگي مي تواننداعتبارخودرااعاده نمايند

گرفتـه اسـت    بـه موجـب قراردادبعهـده   كـه  تحصيل قراردادارفاقي نمـوده وتمـام وجـوهي را   كه  تاجرورشكسته - ١
ــب درموردشــريك   ــن ترتي ــه باشــد ، اي ــه  ورشكســته شــركتپرداخت ــاقي  شخصاتحصــيلك ــه قراردادارف جداگان

 .نموده است نيز رعايت مي شود

 .يابه اعاده اعتباراورضاين داده اند كردهطلبكاران ذمه اورابري  كليهكه  تاجرورشكسته - ٢



١٢٢ 

 

كه شـود  عرضـحال اعـاده اعتباربايدبـه انضـمام اسـنادمثبته آن بـه مـدعي العمـوم حـوزه ابتـدائي داده           - ٥٦٦ماده 
 . اعالن ورشكستگي درآن حوزه واقع شده است

ــاده  ــدت يك - ٥٦٧م ــاهســواداين عرضــحال درم ــين دراداره  م ــدائي و همچن ــه ابت ــدعي  دراطــاق جلســه محكم م
كـه   طلبكارهـائي  كليـه العموم بـدايت الصـاق واعـالن مـي شـودبعالوه دفتـردار محكمـه بايدعرضـحال مزبوررابـه          

و  ٥٦١رطبـق مـواد   خودراب مطالبات آنهادرحين تصـفيه عمـل تاجرورشكسـته يابعـدازآن تصـديق شـده وهنوزطلـب       
 .دريافت نكرده اندبه وسيله مكتوب سفارشي اعالم داردكامال ٥٦٢

ــاده  ــاري - ٥٦٨م ــه  هرطلبك ــواد   ك ــررات م ــابق مق ــودرا   ٥٦٢و  ٥٦١مط ــب خ ــي  كامالطل ــرده م ــت نك  درياف
 .كنددر ماده قبل به عرضحال اعاده اعتباراعتراض مذكورازتاريخ اعالم  ماهتوانددرمدت يك

شـودبعمل   بـه ضـميمه اسـنادمثبته بـه دفترمحكمـه بـدايت داده مـي       كـه   ض به وسيله اظهارنامـه اعترا - ٥٦٩ماده 
اعتباربطورشـخص ثالـث    مي آيـد.طلبكارمعترض مـي توانـدبموجب عرضـحال درحـين رسـيدگي بـه دعـوي اعـاده         

 .كندورود

انضـمام   بـه توسـط مـدعي العمـوم بعمـل آمـده اسـت بـه        كـه   پس ازانقضاي موعدنتيجـه تحقيقـاتي   - ٥٧٠ماده 
رابـه جلسـه    عرايض اعتـراض بـه رئـيس محكمـه داده مـي شـودرئيس مزبوردرصـورت لـزوم مـدعي ومعترضـين          

 .خصوصي محكمه احضارمي آند

حكـم   محكمـه فقـط صـحت مـدارك راسـنجيده در صـورت موافقـت آنهابـا قـانون          ٥٦١درمورد مـاده   - ٥٧١ماده 
عـدل وانصـاف    مقتضـي كـه   ل راسـنجيده بطـوري  محكمـه اوضـاع واحـوا    ٥٦٥اعاده اعتبـارمي دهـدودرمورد مـاده    

 .بداندحكم مي دهد ودرهرصورت حكم بايددرجلسه علني صادرگردد

 از ده روز درظــرف مــدعي اعــاده اعتبــاروهمچنين مــدعي عمــومي وطلبكارهــاي معتــرض مــي تواننــد  - ٥٧٢مــاده 
 هدرخصوص اعاده اعتبارصادرشدكه  عالم حكم به وسيله مكتوب سفارشي ازحكميا تاريخ

 .ندك حكم صادرمي ٥٧١ند ، محكمه استيناف پس ازرسيدگي برحسب مقررات ماده خواهاستيناف ب

 . ماهاگرعرضحال اعاده اعتبارردبشودتجديدممكن نيست مگرپس ازانقضاي شش  - ٥٧٣ماده 

محــل  درمحكمــه بــدايتكــه  صــادرمي گردددردفترمخصوصــيكــه  اگرعرضــحال قبــول شــودحكمي - ٧٥٤مــاده 
ــاجربر  ــت ت ــت  اقام ــت ثب ــه  خواهاي اينكارمقرراس ــاجردرحوزه محكم ــت ت ــل اقام ــداگر مح ــه  دش ــمك ــي  حك م

موجوداســت مقابــل  دردائــره ثبــت اســنادمحلكــه  دهدنباشددرســتون مالحظــات دفترثبــت اســامي ورشكســتگان
 .اسم تاجر ورشكسته بامرآب قرمزبه حكم مزبوراشاره مي شود



١٢٣ 

 

درامانــت  بــرداري ياخيانــتهالكراي ســرقت يــا بــكــه  ورشكســته بــه تقلــب وهــم چنــين اشخاصــي - ٥٧٥مــاده 
 .كنندتجارتي اعاده اعتبار ازجنبه جزائي اعاده حيثيت نكرده اندنمي توانندازجنبهكه  محكوم شده اندمادامي

 باب چهاردهم

 اسم تجارتي

 .كندوزارت عدليه ثبت آن راالزامي كه  ثبت اسم تجارتي اختياري است مگردرمواردي - ٥٧٦ماده 

ــاده  ــه  - ٥٧٧م ــارت خان ــاحب تج ــه  ص ــه   ك ــراي تجارتخان ــمي ب ــد اس ــداردنمي توان ــه ن ــريك درتجارتخان  ش
 .موهم وجودشريك باشدكه كندخودانتخاب 

ــاده  ــت شــده ر  - ٥٧٨م ــااســم تجــارتي ثب ــد اســم تجــارتي  ه ــان محــل نمــي توان  يچ شــخص ديگــري درهم
 .خودقراردهدولواينكه اسم تجارتي ثبت شده بااسم خانوادگي او يكي باشد

 . اسم تجارتي قابل انتقال است - ٥٧٩ه ماد

 . مدت اعتبارثبت اسم تجارتي پنجسال است - ٥٨٠ماده 

اقـدام بـه    ثبـت اسـم تجـارتي الزامـي شـده ودرموعـدمقررثبت بعمـل نيايـداداره ثبـت         كـه   درمواردي - ٥٨١ماده 
 . د داشتخواهوسه برابرحق الثبت ماخوذ كردهثبت 

ــاده  ــه بموجــب نظا - ٥٨٢م ــه ترتيــب اســم تجــارتي واعــالن آن واصــول محا وزارت عدلي ــاوي  مــاتكمنام دردع
 .دآردخواهمربوط به اسم تجارتي رامعين 

 شخصيت حقوقي -باب پانزدهم 

 فصل اول اشخاص حقوقي

 .دراين قانون شخصيت حقوقي دارندمذكورهاي تجارتي شركت كليه - ٥٨٣ماده 

دردفترثبــت  تاســيس يــا بشــوندازتاريخ ثبــتبــراي مقاصــدغيرتجارتي كــه  تشــكيالت وموسســاتي - ٥٨٤مــاده 
 .كننددآرد شخصيت حقوقي پيدامي خواهوزارت عدليه معين كه  مخصوصي

معـين   در مـاده فـوق بـه موجـب نظامنامـه وزارت عدليـه      مـذكور شـرايط ثبـت موسسـات وتشـكيالت      - ٥٨٥ماده 
ـ      خواه وبعـالوه مشـمول مـاده     ويدشد.حق الثبت موسسات وتشكيالت مطـابق نظامنامـه ازپـنج ريـال طالتـاپنج پهل
 . قانون ثبت اسنادامالك است ١٣٥



١٢٤ 

 

نمــي تــوان  مقاصــدآنهامخالف باانتظامــات عمــومي يانامشــروع اســتكــه موسســات وتشــكيالتي را - ٥٨٦مــاده 
 .ثبت آرد

شخصــيت  موسســات وتشــكيالت دولتــي وبلــدي بــه محــض ايجادوبــدون احتيــاج بــه ثبــت داراي  - ٥٨٧مــاده 
 .حقوقي مي شوند

 فصل دوم

 وتابعيت شخص حقوقي گاهحقوق ووظايف واقامت

ــدداراي  - ٥٨٨مــاده  ــهشــخص حقــوقي مــي توان ــلكه حقــوق وتكــاليفي شــود كلي ــراي افرادقائ ــانون ب اســت  ق
ابــوت نبــوت  بالطبيعــه فقــط انســان ممكــن اســت داراي آن باشــدمانندحقوق ووظــايف كــه  مگرحقــوق ووظــايفي

 . وامثال ذلك

ــاده  ــه  - ٥٨٩م ــوقي ب ــميمات شــخص حق ــاتي تص ــيله مقام ــه  وس ــنامه ك ــا اساس ــانون ي ــب ق ــالحيت  بموج ص
 .اتخاذتصميم دارندگرفته مي شود

 . اداره شخص حقوقي درآنجا استكه  شخص حقوقي محلي است گاهاقامت - ٥٩٠ماده 

 . آنها درآن مملكت است گاهاقامتكه اشخاص حقوقي تابعيت مملكتي رادارند - ٥٩١ماده 

 باب شانزدهم

 مقررات نهائي

ــاد ــامالتي - ٥٩٢ه م ــاربيش ازيــك شركتســابقاتجاريا كــه  درموردمع ــه اعتب  كردهامضــاء هاوموسســات تجــارتي ب
ــد ــاء  خواهان ــي ازامض ــاء  كنندبعض ــامن امض ــوان ض ــند كردهگان بعن ــوان خواهباش ــه   بعن ــارمي تواندب ديگرطلبك
 .گان مجتمعايامنفردارجوع نمايندكنندامضاء

مرورزمـان   طلبكـارحق رجـوع بـه آنهاداردقـاطع    كـه   ازاشخاصـي درمورد مـاده فـوق مطالبـه ازهريـك      - ٥٩٣ماده 
 . نسبت به ديگران نيزهست

بـه  كـه  ايرانـي موجود  هايشـركت  كليـه هاي مخـتلط سـهامي بـه    شـركت هاي سهامي و شركتبه استثناي  - ٥٩٤ماده 
 هــاي شــركتخودرابــامقررات يكــي از  كهمهلــت داده مــي شــود ١٣١١ مــاهامورتجــارتي اشــتغال دارنــدتااول تير

هـاي متخلـف مطـابق مـاده دوم قـانون       شـركت  دراين قانون وفق داده وتقاضـاي ثبـت نمايندواالنسـبت بـه    مذكور
در مـاده فـوق بـراي تهيـه     مـذكور مـدت   گـاه هر - ٥٩٥مـاده   .دشـد خواهرفتار ١٣١٠ ماههامصوب خردادشركتثبت 

 .نباشدممكن است كافي مقدمات ثبت 



١٢٥ 

 

ـ ديگرازطـرف محكمـه صـالحيتدارمهلت     ماهتاشش  تقاضـاي   درموقـع كـه   اضـافي داده شودمشـروط بـراين    افي ك
 .پرداخته شود شركتتمديدنصف حق الثبت 

اجـراي   مربـوط بـه جـزاي نقـدي اسـت وتـاريخ      كـه   ايـن قـانون درآن قسـمتي    ١٥تاريخ اجراي ماده  - ٥٩٦ماده 
 .دبودخواه ١٣١٢اول فروردين  ٢٢٠وتبصره آن وقسمت اخير ماده  ٢٠١ماده 

ايـن قـانون    ازتـاريخ اجـراي   مـاه درظـرف شـش   كه هاي مخـتلط سـهامي موجودمكلـف هسـتند    شركت - ٥٩٧ماده 
ــد وال   ــانون تشــكيل دهن ــن ق ــررات اي ــاري مطــابق مق ــت نظ  شــركتداردانحــالل  رصــاحب ســهمي حــقكههيئ

 .راتقاضاآند

ل مشـمو  انـد  كـرده قبـل ازتـاريخ اجـراي ايـن قـانون طلـب خـود را مطالبـه         كه  طلبكاران تاجرمتوقفي - ٥٩٨ماده 
 .ندآردخواه بموجب قانون سابق براي آنهامقرربوده استفادهكه  نبوده وازحقي ٤٧٣مقررات ماده 

قـانون طلـب    درامـور ورشكسـتگي هـاي سـابق قبـل از تـاريخ اجـراي ايـن        كـه   نسبت به طلبكـاراني  - ٥٩٩ماده 
ــي منتشــر   ــته اعالن ــفيه هرورشكس ــرده اندمديرتص ــه نك ــاهو يك كردهخودرامطالب ــا م ــه آنه ــت ب ــه ددادخواه مهل ك

 .ندشدخواه ٤٧٣واالمشمول مقررات ماده كننداين قانون رفتار ٤٦٢مطابق ماده 

خـرداد   دوازدهـم فـروردين ودوازدهـم    ١٣٠٣قوانين ذيل قـانون تجـارت مصـوبه بيسـت وپـنجم دلـو        - ٦٠٠ماده 
قـانون   ١٣٠٧ مـاه قـانون تجـارت راجـع بـه اعتـراض عـدم تاديـه مصـوب دوم تير         ٢٠٦قانون اصالح ماده  ١٣٠٤

 شــركتاساســنامه  قــانون تجــارت نســبت بــه تشــكيالت و ٤٤قســمتي از مــاده  ٢٧٠اجــازه عــدم رعايــت مــاده 
ــي و   ــك مل ــهامي بان ــركتس ــوب    ش ــوي مص ــك پهل ــهامي بان ــاهتير ٣٠س ــع   از ١٣٠٧ م ــه موق ــاريخ مزبورب ت

 .اجراگذاشته مي شود


