
 

 قانون تجارت ايران

 تجارت قانون اصالحي اليحه+  جديد تجارت قانون كامل متن
 

 اول باب

 تجارتي معامالت و تجار

 قانون تجارت 1ماده 

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

 قانون تجارت 2ماده 

 :معامالت تجارتي از قرار ذيل است

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

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

و همچنين تصدي به هر نوع تاسيساتي كه  كميسيون) و يا عامليكاري (العملهر قسم عمليات داللي يا حق  .3
شود از قبيل تسهيل معامالت ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن مي براي انجام بعضي امور ايجاد

 .ملزومات و غيره

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

 .تصدي به عمليات حراجي  .5

 .هاي عموميتصدي به هر قسم نمايشگاه  .6

 .هر قسم عمليات صرافي و بانكي  .7

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

 عمليات بيمه بحري و غير بحري .9

 .سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي و معامالت راجعه به آنها كشتي  .10

 قانون تجارت 3ماده 

 :شودت ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب ميمعامال

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

 .نمايدكليه معامالتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مي  .2

 .نمايدخود ميكليه معامالتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب   .3

 .كليه معامالت شركت هاي تجارتي  .4



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 4ماده 

 .شودمعامالت غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي

 قانون تجارت 5ماده 

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

 باب دوم

 تجارتيدفاتر تجارتي و دفتر ثبت 

 تجارتي دفاتر –فصل اول 

 قانون تجارت 6ماده 

هر تاجري به استثناي كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل يا دفاتر ديگري را كه وزارت عدليه به موجب نظامنامه 
 :دهد داشته باشدميمقام اين دفاتر قرارقائم

 .دفتر روزنامه  .1

 .دفتر كل  .2

 .دفتر دارايي  .3

 دفتر كپيه  .4

 قانون تجارت 7ماده 

دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و داد و ستد تجارتي و معامالت راجع به اوراق 
فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم از قبيل خريد وتجارتي (

 .كند در آن دفتر ثبت نمايدبرداشت ميخارج شخصي خودو رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي م

 قانون تجارت 8ماده 

دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معامالت را الاقل هفته يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع 
 .كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خالصه ثبت كندمختلفه آن را تشخيص و جدا

 قانون تجارت 9ماده 

دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غير منقول و ديون و 
ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين مطالبات سال گذشته خود را به

 .سال بعد انجام پذيرد

 تجارتقانون  10ماده 

حساب هاي صادره خود را در آن به  دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسالت و مخابرات و صورت
 .ترتيب تاريخ ثبت نمايد

 نموده مرتب ورود تاريخ ترتيب به نيز را وارده هاي حساب صورت و مخابرات و مراسالت كليه بايد تاجر –تبصره 



 

 قانون تجارت ايران

 .كند ضبط مخصوصي لفاف در و

 قانون تجارت 11ه ماد

به استثناء دفتر كپيه قبل از آنكه در آن چيزي نوشته شده باشد به توسط نماينده اداره  6دفاتر مذكور در ماده 
شود) امضاء خواهد شد. براي دفتر كپيه امضاء مزبور الزم نيست وزارت عدليه معين ميكه مطابق نظامنامهثبت (

 .ساليانه هر دفتر مقررات اين ماده رعايت خواهد شد ي باشد. در موقع تجديدولي بايد اوراق آن داراي نمره ترتيب

 .) قانون ثبت اسناد است135حق امضاء از قرار هر صد صفحه يا كسور آن دو ريال به عالوه مشمول ماده (

 قانون تجارت 12ماده 

دي و قيطان كشيده باشد و متص شود بايد داراي نمره ترتيبيدفتري كه براي امضاء به متصدي امضاء تسليم مي
صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصريح به  امضاء مكلف است

طرف قيطان را با مهر سربي كه وزارت عدليه براي اين اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قيد تاريخ امضاء و دو
 .زم است كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف نوشته شودنمايد منگنه كند. المقصود تهيه مي

 قانون تجارت 13ماده 

 –كليه معامالت و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق بايد به ترتيب تاريخ در صفحات مخصوصه نوشته شود 
ه حاشي در و است معمول دفترنويسي در كه آنچه از بيش گذاشتن سفيد جاي همچنين و كردنحك و تراشيدن

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

 قانون تجارت 14ماده 

برند در صورتي كه مطابق و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي 6دفاتر مذكور در ماده 
 رب فقط صورت اين غير و داشت خواهد سنديت – تجارتي امور در –بين تجار باشد مقررات اين قانون مرتب شده

 .بود خواهد معتبر آن صاحب عليه

 قانون تجارت 15ماده 

مستلزم دويست تا ده هزار ريال جزاي نقدي است. اين مجازات را محكمه حقوق راساً  11و ماده  6تخلف از ماده 
بدهد و اجراي آن مانع اجراي مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه تواند حكم العموم ميمدعيو بدون تقاضاي

 .دفتر مرتب ندارد نخواهد بود

 
 تجارتي ثبت دفتر –فصل دوم 

 قانون تجارت 16ماده 

در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي دانسته و دفتر ثبت تجارتي تاسيس كند كليه اشخاصي كه در آن نقاط به 
ز ايراني و خارجي به استثناي كسبه جزء بايد در مدت مقرر اسم خود را در دفتر اشغل تجارت اشتغال دارند اعم

 .ريال محكوم خواهند شدثبت تجارتي به ثبت برسانند و اال به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار

 قانون تجارت 17ماده 

ب به ثبت برسد به موج مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتي را وزارت عدليه با تصريح به موضوعاتي كه بايد
 .نظامنامه معين خواهد كرد



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 18ماده 

حسابها  شش ماه پس از الزامي شدن ثبت تجارتي هر تاجري كه مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت
 جازاتخود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره به ثبت رسيده و اال عالوه بر مو نشريات خطي يا چاپي

 .شودميمقرر در فوق به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال محكوم

 قانون تجارت 19ماده 

 .شوندكسبه جزء مذكور در اين فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه تشخيص مي

 باب سوم

 شركت هاي تجارتي

 فصل اول

 در اقسام مختلفه شركت ها و قواعد راجعه به آنها

 قانون تجارت 20ماده 

 :شركت هاي تجارتي بر هفت قسمت است

 شركت سهامي  .1

 شركت با مسئوليت محدود  .2

 شركت تضامني .3

 شركت مختلط غير سهامي  .4

 شركت مختلط سهامي  .5

 شركت نسبي .6

 شركت تعاوني توليد و مصرف  .7

امه آمده،جايگزين كه در اد 24/12/1347اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  300الي  1مواد 
 :قانون تجارت شده است 93الي  21مواد

 اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت

 1347,12,24مصوب 

 مبحث اول

 هاي سهامي شركت

 

 
 



 

 قانون تجارت ايران

 سهامي شركت تشكيل و تعريف – 1بخش 

 قانون تجارت 1ماده 

شركت سهامي شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ 
 .اسمي سهام آنها است

 قانون تجارت 2ماده 

 .شود ولو اين كه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشدشركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي

 قانون تجارت 3ماده 

 .ء نبايد از سه نفر كمتر باشددر شركت سهامي تعداد شركا

 قانون تجارت 4ماده 

 :شودشركت سهامي به دو نوع تقسيم مي

 تامين مردم به سهام فروش طريق از را شركت سرمايه از قسمتي آنها موسسين كه هايي شركت –نوع اول 
 .شوندمي ناميدهعام سهامي شركت ها شركت گونه اين. كنندمي

كه تمام سرمايه آنها در موقع تاسيس منحصراً توسط موسسين تامين گرديده است. اين  هايي شركت –نوع دوم 
 .شوندناميده مي ها شركت سهامي خاص گونه شركت

 “ عبارت خاص سهامي هاي شركت در و ”عام سهامي شركت“ عبارت عام سهامي هاي شركت در –تبصره 
ها و د از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطالعيهبع يا شركت نام از قبل بايد ” خاص سهامي شركت
 .هاي شركت به طور روشن و خوانا قيد شودآگهي

 قانون تجارت 5ماده 

هاي سهامي خاص از يك  هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت در موقع تاسيس سرمايه شركت
 .باشدميليون ريال نبايد كمتر

كه سرمايه شركت بعد از تاسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك در صورتي 
 حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتسال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان

از دادگاه صالحيتدار آن راتواند انحالل هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي
 .درخواست كند

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

 قانون تجارت 6ماده 

هاي سهامي عام موسسين بايد اقالً بيست درصد سرمايه شركت را خود تعهد كرده و الاقل  براي تاسيس شركت
س ها سپرده سپشده را در حسابي به نام شركت در شرف تاسيس نزد يكي از بانكدرصد مبلغ تعهد سي و پنج
نويسي سهام كه به امضاء كليه موسسين پذيرهاي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعالميهاظهارنامه

ثبت ها و در نقاطي كه دايره ها به دايره ثبت شركتها و در شهرستان رسيده باشد در تهران به اداره ثبت شركت
 .ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و رسيد دريافت كنند شركت

 همان در را آن مالكيت مدارك يا آن عين بايد باشد نقد غير صورت به موسسين تعهد از قسمتي هرگاه –تبصره 



 

 قانون تجارت ايران

يع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنامه و ضمائم تود است شده باز حسابنقدي مبلغ پرداخت براي كه بانكي
 .ها تسليم نمايند آن به مرجع ثبت شركت

 قانون تجارت 7ماده 

بايد با قيد تاريخ به امضاء كليه موسسين رسيده و موضوعات زير مخصوصاً در آن  6اظهارنامه مذكور در ماده 
 :ذكر شده باشد

 .نام شركت  .1

 .هويت كامل و اقامتگاه موسسين  .2

 .موضوع شركت  .3

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

نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه سهام ممتاز نيز مورد نظر باشد تعيين تعداد و تعداد سهام با نام و بي  .5
 .سهمخصوصيات و امتيازات اين گونه

اند با تعيين شماره حساب و نام بانكي كه وجوه دهميزان تعهد هر يك از موسسين و مبلغي كه پرداخت كر  .6
مورد آورده غير نقد تعيين اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوي كه پرداختي در آن واريز شده است. در

 .بتوان از كم و كيف آورده غير نقد اطالع حاصل نمود

 .مركز اصلي شركت  .7

 .مدت شركت  .8

 قانون تجارت 8ماده 

 :قيد تاريخ به امضاء موسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد طرح اساسنامه بايد با

 .نام شركت  .1

 .موضوع شركت به طور صريح و منجز  .2

 .مدت شركت .3

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

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

و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و نام و بانام تعداد سهام بي  .6
 .سهامخصوصيات و امتيازات اينگونه

تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه   .7
 .متجاوز نخواهد بودشود كه به هر حال از پنج سال

 .انتقال سهام بانام نحوه  .8

 .نام و بالعكسطريقه تبديل سهام بانام به سهام بي .9

 .بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آندر صورت پيش  .10

 .شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت  .11



 

 قانون تجارت ايران

 .مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي  .12

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

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

تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت ماموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفا   .15
 .گردندجهات قانوني ممنوع ميكنند يا محجور يا معزول يا بهمي

 .تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران  .16

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

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

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

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

 .نحوه تغيير اساسنامه  .21

 قانون تجارت 9ماده 

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

 .نام شركت  .1

 .شودآن تشكيل ميهايي كه شركت به منظور موضوع شركت و نوع فعاليت  .2

 مركز اصلي شركت و شعب آن در صورتي كه تاسيس شعبه مورد نظر باشد  .3

 .مدت شركت .4

هويت كامل و اقامتگاه و شغل موسسين در صورتي كه تمام يا بعضي از موسسين در امور مربوط به موضوع   .5
 .اختصاريا اطالعات يا تجارتي داشته باشند ذكر آن به شركت يا امور مشابه با آن سوابق

مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غير نقد آن به تفكيك و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غير نقد  .6
و اوصاف و ارزش آن به نحوي كه بتوان از كم و كيف سرمايه غير نقد اطالع شركت تعيين مقدار و مشخصات

 .حاصل نمود

 .اند تعيين چگونگي و موجبات آن مزايا به تفصيلگرفته در صورتي كه موسسين مزايايي براي خود در نظر  .7

 .اندتعيين مقداري از سرمايه كه موسسين تعهد كرده و مبلغي كه پرداخت كرده  .8

هايي كه موسسين تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكيل شركت و مطالعاتي كه انجام گرفته ذكر هزينه  .9
 .هاي شركتزم تا شروع فعاليتهاي الهزينهاند و برآورداست پرداخت كرده

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

 نويسي تعهد شود و تعيين مبلغي از آن كهنويسي بايد توسط پذيرهذكر حداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره  .11
 .پرداخت گرددنويسي نقداًرهبايد مقارن پذي



 

 قانون تجارت ايران

ذكر شماره و مشخصات حساب بانكي كه مبلغ نقدي سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و   .12
نويسي و پرداخت مبلغ نقدي به بانك مراجعه توانند براي پذيرهعالقه ميذيتعيين مهلتي كه طي آن اشخاص

 .كنند

تصريح به اين كه اظهارنامه موسسين به انضمام طرح اساسنامه براي مراجعه عالقمندان به مرجع ثبت   .13
 .ها تسليم شده است شركت

ذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي تا تشكيل مجمع عمومي موسس منحصراً   .14
 .در آن منتشر خواهد شد

 .نويسانيرهچگونگي تخصيص سهام به پذ  .15

 قانون تجارت10ماده 

ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعالميه  مرجع ثبت شركت
 .خواهد نمودنويسي را صادرپذيره

 قانون تجارت 11ماده 

 كي كه تعهد سهام نزد آن صورتنويسي بايد توسط موسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در باناعالميه پذيره
 .عالقمندان قرار داده شودگيرد در معرض ديدمي

 قانون تجارت 12ماده 

نويسي معين شده است عالقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء ظرف مهلتي كه در اعالميه پذيره
 .كردپرداخت شود تاديه و رسيد دريافت خواهند و مبلغي را كه نقداً بايد

 قانون تجارت 13ماده 

 :ورقه تعهد سهم بايد مشتمل بر نكات زير باشد

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

 .سرمايه شركت  .2

 .نويسي و مرجع صدور آنشماره و تاريخ اجازه انتشار اعالميه پذيره  .3

ز آن بابت نقداً در موقع شود و مبلغ اسمي آن و هم چنين مبلغي كه اتعداد سهامي كه مورد تعهد واقع مي  .4
 .نويسي بايد پرداخت شودپذيره

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

 .نويسهويت و نشاني كامل پذيره .6

ت كنويس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرقيد اين كه پذيره  .7
 .پرداخت نمايد

 قانون تجارت 14ماده 

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



 

 قانون تجارت ايران

 .شودنويس تسليم مينسخه دوم با قيد رسيد وجه و مهر و امضاء بانك به پذيرهنزد بانك نگاهداري و

قه تعهد سهم را شخصي براي ديگري امضاء كند هويت و نشاني كامل و سمت ور كه صورتي در –تبصره 
 .ضميمه خواهد شدامضاكننده قيد و مدرك سمت او اخذ و

 قانون تجارت 15ماده 

امضاء ورقه تعهد سهم به خودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام 
 .باشدمي

 قانون تجارت 16ماده 

نويسي معين شده است و يا در صورتي كه مدت تمديد شده باشد پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره
نويسان رسيدگي و پس از احراز اين كه تمام سرمايه شركت صحيحاً تعهدات پذيرهموسسين حداكثر تا يك ماه به

ز تعهدكنندگان را تعيين و اعالم سهام هر يك اتعهد گرديده و اقالً سي و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد
 .و مجمع عمومي موسس را دعوت خواهند نمود

 قانون تجارت 17ماده 

نويسي كليه سهام مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات اين قانون تشكيل و پس از رسيدگي و احراز پذيره
ن و بازرس يا بازرسان شركت شور درباره اساسنامه شركت و تصويب آن اولين مديراشركت و تاديه مبالغ الزم و

كثيراالنتشاري را كه هر گونه دعوت و اطالعيه براي كند و نيز مجمع عمومي موسس روزنامهرا انتخاب مي
خواهد نمود. صاحبان سهام تا تشكيل مجمع عمومي ساالنه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعيين

ايند. قبول سمت به خودي خود دليل بر اين است كه مدير و مديران و بازرسان شركت بايد كتباً قبول سمت نم
اند. از اين تاريخ شركت تشكيل شده دار آن گرديدههاي سمت خود عهدهمسئوليتبازرس با علم به تكاليف و

 .شودمحسوب مي

 قانون تجارت 18ماده 

اعالميه قبولي مديران اي كه به تصويب مجمع عمومي موسس رسيده به ضميمه صورت جلسه مجمع و اساسنامه
 .ها تسليم خواهد شد شركت به مرجع ثبت شركتو بازرسان جهت ثبت

 قانون تجارت 19ماده 

اين قانون به ثبت نرسيده باشد به  6در صورتي كه شركت تا شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه مذكور در ماده 
ها كه اظهارنامه به آن تسليم شده است  نويسان مرجع ثبت شركتموسسين يا پذيرهدرخواست هر يك از

سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهدگواهينامه
دارند در نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترددارد تا موسسين و پذيرهارسال مي

 .اي كه براي تاسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده موسسين خواهد بودنهاين صورت هر گونه هزي

 قانون تجارت 20ماده 

هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت  براي تاسيس و ثبت شركت
 :ها كافي خواهد بود شركت

 .سيده باشداساسنامه شركت كه بايد به امضاء كليه سهامداران ر  .1



 

 قانون تجارت ايران

اظهارنامه مشعر بر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از سي   .2
اظهارنامه مذكور بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. هرگاه تمام يا و پنج درصد كل سهام باشد.

تقويم آن به تفكيك در تاديه گرديده و صورتقسمتي از سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام آن 
اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتي كه سهام ممتازه وجود داشته باشد بايد شرح امتيازات و موجبات 

 .منعكس شده باشدآن در اظهارنامه

مداران هااي قيد و به امضاي كليه سانتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورتجلسه  .3
 .رسيده باشد

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

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

هاي سهامي عام مقرر است در مورد  شركت ثبت و تشكيل براي قانون اين در كه شرايطي و قيود ساير –تبصره 
 .الرعايه نخواهد بودالزمهاي سهامي خاص شركت

 قانون تجارت 21ماده 

نويسي يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط توانند سهام خود را براي پذيرههاي سهامي خاص نمي شركت
اقدام تبليغاتي براي فروش سهام خود مبادرت به انتشار آگهي و اطالعيه و يا هر نوع ها عرضه نمايند و يابانك

نحوي كه در اين قانون مذكور است تبعيت هاي سهامي عام به كنند مگر اين كه از مقررات مربوط به شركت
 .نمايند

 قانون تجارت 22ماده 

دن هاي سهامي در شرف تاسيس ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسي استفاده از وجوه تاديه شده به نام شركت
 .19مذكور در ماده شركت و يا در مورد

 قانون تجارت 23ماده 

دهند موسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تاسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي
 .مسئوليت تضامني دارند

 
 سهام – 2بخش 

 قانون تجارت 24ماده 

يزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص م
اي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در سهم سند قابل معاملهباشد ورقهشركت سهامي مي
 .شركت سهامي دارد

  باشد نامبي يا و بانام است ممكن سهم – 1تبصره. 



 

 قانون تجارت ايران

  گونه اين شوند قائل مزايايي قانون اين مقررات رعايت با شركت سهام از بعضي براي كه صورتي در – 2تبصره 
 .شودمي ناميده ممتاز سهام سهام

 قانون تجارت 25ماده 

اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و به امضاي الاقل دو نفر كه به موجب مقررات 
 .برسدشوندمي امه تعييناساسن

 قانون تجارت 26ماده 

 :در ورقه سهم نكات زير بايد قيد شود

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

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

 .تعيين نوع سهم  .3

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

 .هر ورقه نماينده آن است تعداد سهامي كه  .5

 قانون تجارت 27ماده 

تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم بدهد كه معرف 
پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حكم سهم است ولي در هر حال ظرف مدت تعداد و نوع سهام و مبلغ

صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه امي مبلغ اسمي سهم بايد ورقه سهميك سال پس از پرداخت تم
 .موقت سهم مسترد و ابطال گردد

 قانون تجارت 28ماده 

تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف 
 .بود خسارات اشخاص ثالث خواهندامضاكنندگان مسئول جبران

 قانون تجارت 29ماده 

 .هاي سهامي عام مبلغ اسمي هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد در شركت

 قانون تجارت 30ماده 

نام ممنوع نام يا گواهينامه موقت بيمادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي
ه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط سهام گواهينام است به تعهد كننده اينگونه

 .به نقل و انتقال سهام بانام است

 قانون تجارت 31ماده 

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

 قانون تجارت 32ماده 

 .وي باشدمبلغ اسمي سهام و همچنين قطعات سهام در صورت تجزيه بايد متسا



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 33ماده 

مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامي بايد ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غير اين صورت 
العاده صاحبان سهام را به منظور تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ مجمع عمومي فوقهيات مديره شركت بايد

حق خواهد داشت كه براي تقليل سرمايه ثبت دهد وگرنه هر ذينفع پرداخت شده سرمايه دعوت كند و تشكيل
 .شده شركت تا ميزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند

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

 قانون تجارت 34ماده 

باشد و در صورتي كه قبل از تاديه سهمي را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمي آن مي كسي كه تعهد ابتياع
را به ديگري انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقيه مبلغ تمام مبلغ اسمي سهم آن

 .اسمي آن خواهد بود

 قانون تجارت 35ماده 

از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند بايد مراتب را از طريق  در هر موقع كه شركت بخواهد تمام يا قسمتي
ام شود به صاحبان فعلي سههاي مربوط به شركت در آن منتشر ميكثيراالنتشاري كه آگهينشر آگهي در روزنامه

 .مورد مطالبه مقرر دارداطالع دهد و مهلت معقول و متناسبي براي پرداخت مبلغ

ي هر مبلغ كه تاديه نشده باشد نسبت به آن خسارت دير كرد از قرار نرخ رسمي بهره پس از انقضاء چنين مهلت
درصد در سال به مبلغ تاديه نشده عالوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب به عالوه چهار

ونه سهام را تاخير آن تماماً پرداخت نشود شركت اين گسهم و گذشتن يك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت
فروش خواهد در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق مزايده به

 .رسانيد

هاي مترتبه برداشت گرديده و در صورتي كه خالص حاصل فروش از بدهي از حاصل فروش سهم بدواً كليه هزينه
 .شودكرد) بيشتر باشد مازاد به وي پرداخت ميها و خسارت دير بابت اصل و هزينهصاحب سهم(

 قانون تجارت 36ماده 

آگهي فروش سهم با قيد مشخصات سهام مورد مزايده فقط يك نوبت در روزنامه  35در مورد ماده 
گردد منتشر و يك نسخه از آگهي وسيله پست شركت در آن نشر ميهاي مربوط بهكثيراالنتشاري كه آگهي

هاي معين شده است كليه بدهيشود. هرگاه قبل از تاريخي كه براي فروشسهم ارسال ميسفارشي براي صاحب 
 خودداري سهام فروش از شركت شود پرداخت شركت به هاهزينه – خسارات –مربوط به سهام اعم از اصل 

مه موقت گواهينا يا سهام اوراق و حذف شركت دفاتر از سابق سهم صاحب نام سهام فروش صورت در. كردخواهد
ب شود و مراتو اوراق سهام يا گواهينامه موقت سهام قبلي ابطال ميسهام با قيد كلمه المثني به نام خريدار صادر

 .گرددبراي اطالع عموم آگهي مي



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 37ماده 

حق حضور و راي در مجامع عمومي صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت  35دارندگان سهام مذكور در ماده 
تشكيل مجامع عمومي تعداد اين گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. و در احتساب حد نصاب

هم چنين حق دريافت  سهام جديد شركت وبه عالوه حق دريافت سود قابل تقسيم و حق رجحان در خريد
 .اندوخته قابل تقسيم نسبت به اين گونه سهام معلق خواهد ماند

 قانون تجارت 38ماده 

ها به هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهي خود را بابت اصل و خسارات و هزينه 37در مورد ماده 
توانند حقوق مالي وابسته داشت و مي حق حضور و راي در مجامع عمومي را خواهندشركت پرداخت كنند مجدداً

 .به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند

 قانون تجارت 39ماده 

شود مگر خالف آن ثابت گردد. نام به صورت سند در وجه حامل تنظيم و ملك دارنده آن شناخته ميسهم بي
 .آيديبه قبض و اقباض به عمل منقل و انتقال اين گونه سهام

نام نام است و از لحاظ ماليات بر درآمد مشمول مقررات سهام بينام در حكم سهام بيگواهينامه موقت سهام بي
 .باشدمي

 قانون تجارت 40ماده 

انتقال سهام بانام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد 
 .كنددفتر مزبور امضاء انتقال را در

در موردي كه تمامي مبلغ اسمي سهم پرداخت نشده است نشاني كامل انتقال گيرنده نيز در دفتر ثبت سهام 
يا نماينده قانوني او رسيده و از نظر اجراي تعهدات ناشي از نقل و يا وكيل شركت قيد و به امضاي انتقال گيرنده
هر  رسيده و امضاء شود.نه تغيير اقامتگاه نيز بايد به همان ترتيب به ثبتانتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گو

 .انتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيد از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

 قانون تجارت 41ماده 

مجامع عمومي  تواند مشروط به موافقت مديران شركت ياهاي سهامي عام نقل و انتقال سهام نمي در شركت
 .صاحبان سهام بشود

 قانون تجارت 42ماده 

تواند به موجب اساسنامه و هم چنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است طبق تصويب هر شركت سهامي مي
العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتيب دهد. امتيازات اين گونه سهام و نحوه استفاده از آن فوقمجمع عمومي
امتيازات وابسته به سهام ممتاز بايد به تصويب مجمع عمومي وح تعيين گردد. هر گونه تغيير دربايد به طور وض

 .گيردالعاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به عالوه يك اين گونه سهام انجامفوق

 سهام تبديل – 3بخش 

 قانون تجارت 43ماده 

العاده سهامداران خود به تصميم مجمع عمومي فوق هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه يا بنا
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نام تبديل نمايد بايد بر طبق مواد زير سهام بانام و يا آن كه سهام بانام را به سهام بينام شركت را بهسهام بي
 .عمل كند

 قانون تجارت 44ماده 

ت هاي مربوط به شركي كه آگهينام به سهام بانام بايد مراتب در روزنامه كثيراالنتشاردر مورد تبديل سهام بي
هر يك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتي كه كمتر از شش ماه از تاريخ اولين آگهي گردد سه نوبتدر آن نشر مي

شركت مراجعه كنند. در آگهي تصريح خواهد نباشد به صاحبان سهام داده شود تا براي تبديل سهام خود به مركز
 .گرددنام شركت باطل شده تلقي مير كليه سهام بيشد كه پس از انقضاي مهلت مزبو

 قانون تجارت 45ماده 

براي تبديل به سهام بانام به مركز شركت تسليم نشده باشد  44نامي كه ظرف مهلت مذكور در ماده سهام بي
ق اتعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتي كه سهام شركت در بورس اورباطل شده محسوب و برابر

فروخته خواهد شد. آگهي حراج حداكثر تا يك ماه بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس وگرنه از طريق حراج
ت به شركهاي مربوطپس از انقضاي مهلت شش ماه مذكور فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي

اج حداقل ده روز و حداكثر يك ماه خواهد گردد منتشر خواهد شد. فاصله بين آگهي و تاريخ حردر آن نشر مي
تعيين شده تمام يا قسمتي از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرايط بود. در صورتي كه در تاريخ

 .مندرج در اين ماده تجديد خواهد شد

 قانون تجارت 46ماده 

مترتبه از قبيل هزينه آگهي حراج هاي شود بدواً هزينهفروخته مي 45از حاصل فروش سهامي كه بر طبق ماده 
شود. در صورتي دار سپرده ميكسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكي بهرهالزحمه كارگزار بورسيا حق

شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور كه ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد
شود. پس از انقضاي ده سال باقيمانده وجوه در حكم ت ميشركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخ

 .بالصاحب بوده و بايد از طرف بانك و با اطالع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گرددمال

  سهام صاحبان نرسد فروش به سهام از مقداري حراج تجديد از پس هرگاه 46 و 45 مواد مورد در –تبصره 
ترتيب مراجعه به شركت اختيار خواهند داشت از خالص حاصل فروش كنند بهه ميمراجع شركت به كه نامبي

كنند و يا آن كه برابر تعداد نام در دست دارند وجه نقد دريافتسهامي كه فروخته شده به نسبت سهامي بي
و در هر د نام خود سهام بانام تحصيل نمايند و اين ترتيب تا وقتي كه وجه نقد و سهم فروخته نشدهسهام بي

 .دارد رعايت خواهد شداختيار شركت قرار

 قانون تجارت 47ماده 

وط به هاي مربنام مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيبراي تبديل سهام بانام به سهام بي
راي شود تا بمي منتشر و مهلتي كه نبايد كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام دادهگردد.شركت در آن نشر مي

مذكور برابر تعداد سهامي كه تبديل نشده تبديل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضاي مهلت
نام صادر و در مركز شركت نگاهداري خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به است سهام بي
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 .نام به آنها داده شودبيمراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام شركت

 قانون تجارت 48ماده 

نام و يا حسب مورد پس از نام به سهام بانام و يا تبديل سهام بانام به سهام بيپس از تبديل كليه سهام بي
ها را از تبديل سهام خود  شركت بايد مرجع ثبت شركت 47و  44مذكور در مواد هايگذشتن هر يك از مهلت

 .عموم آگهي شودتا مراتب طبق مقررات به ثبت رسيده و براي اطالعكتباً مطلع سازد 

 قانون تجارت 49ماده 

دارندگان سهامي كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعويض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و راي 
 .سهام را نخواهند داشتدر مجامع عمومي صاحبان

 قانون تجارت 50ماده 

 .عمل خواهد شد 49و  47نام بر طبق مفاد مواد اهينامه موقت سهام يا اوراق سهام بانام يا بيدر مورد تعويض گو

 قرضه اوراق – 4بخش 

 قانون تجارت 51ماده 

 .تواند تحت شرايط مندرج در اين قانون اوراق قرضه منتشر كندشركت سهامي عام مي

 قانون تجارت 52ماده 

كه معرف مبلغي وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاء آن در موعد اي است ورقه قرضه ورقه قابل معامله
 .مسترد گردد. براي ورقه قرضه ممكن است عالوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شوديا مواعد معيني بايد

 قانون تجارت 53ماده 

 .وندشنكار شركت محسوب ميدارندگان اوراق قرضه در اداره امور شركت هيچ گونه دخالتي نداشته و فقط بستا

 قانون تجارت 54ماده 

 .باشدنويسي و خريد اوراق قرضه عمل تجاري نميپذيره

 قانون تجارت 55ماده 

انتشار اوراق قرضه ممكن نيست مگر وقتي كه كليه سرمايه ثبت شده شركت تاديه شده و دو سال تمام از تاريخ 
 .مع عمومي رسيده باشدترازنامه آن به تصويب مجثبت شركت گذشته و دو

 قانون تجارت 56ماده 

العاده صاحبان سهام بيني نشده باشد مجمع عمومي فوقهرگاه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شركت پيش
مديره انتشار اوراق قرضه را تصويب و شرايط آن را تعيين كند. اساسنامه و يا مجمع تواند بنا به پيشنهاد هياتمي

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

 متساوي بايد) تجزيه صورت در( قرضه اوراق قطعات نيز و قرضه اوراق اسمي مبلغ انتشار بار هر در –تبصره 
 .باشد

 قانون تجارت 57ماده 

اوراق قرضه و شرايط صدور و انتشار آن بايد همراه با طرح اطالعيه انتشار اوراق قرضه  تصميم راجع به فروش
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ها اعالم شود. مرجع مذكور مفاد تصميم را ثبت و خالصه آن را همراه با طرح اطالعيه  شركتكتباً به مرجع ثبت
 .آگهي خواهد نمودانتشار اوراق قرضه به هزينه شركت در روزنامه رسمي

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

 قانون تجارت 58ماده 

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

 .نام شركت  .1

 .موضوع شركت  .2

 .شماره و تاريخ ثبت شركت .3

 .مركز اصلي شركت  .4

 .مدت شركت  .5

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

در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه صادر كرده است مبلغ و تعداد و تاريخ صدور آن و تضميناتي كه   .7
ده آن و در صورتي كه گرفته شده است و هم چنين مبالغ بازپرداخت شاحتماالً براي بازپرداخت آن در نظر

قرضه كه هنوز تبديل به اوراق قرضه سابق قابل تبديل به سهام شركت بوده باشد مقداري از آن گونه اوراق
 .سهم نشده است

در صورتي كه شركت سابقاً اوراق قرضه موسسه ديگري را تضمين كرده باشد مبلغ و مدت و ساير شرايط  .8
 .تضمين مذكور

گيرد و ترتيب اي كه به قرضه تعلق ميم چنين مبلغ اسمي هر ورقه و نرخ بهرهمبلغ قرضه و مدت آن و ه  .9
احتماالً براي اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و هم چنين موعد يا محاسبه آن و ذكر ساير حقوقي كه

 شرايط قرضه قابل بازخريد باشدمواعد و شرايط بازپرداخت اصل و پرداخت بهره و غيره و در صورتي كه اوراق
 .و ترتيب بازخريد

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

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

ه تصويب مجمع عمومي خالصه گزارش وضع مالي شركت و خالصه ترازنامه آخرين سال مالي آن كه ب  .12
 .صاحبان سهام رسيده است

 قانون تجارت 59ماده 

شركت بايد تصميم مجمع عمومي و اطالعيه انتشار اوراق قرضه را با قيد  57پس از انتشار آگهي مذكور در ماده 
آن منتشر شده در روزنامه رسمي و هم چنين شماره و تاريخ روزنامه رسمي كه آگهي در شماره و تاريخ آگهي

 .گردد آگهي كندبه شركت در آن نشر ميهاي مربوطمنتشر شده است در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهي
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 قانون تجارت 60ماده 

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

 .نام شركت  .1

 .شماره و تاريخ ثبت شركت  .2

 .كز اصلي شركتمر  .3

 .مبلغ سرمايه شركت  .4

 .مدت شركت  .5

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

 .(اگر قابل بازخريد باشدتاريخ و شرايط بازپرداخت قرضه و نيز شرايط بازخريد ورقه قرضه (  .7

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

در صورت قابليت تعويض اوراق قرضه با سهام شرايط و ترتيباتي كه بايد براي تعويض رعايت شود با ذكر نام   .9
 .اندتعويض اوراق قرضه را كردهاشخاص يا موسساتي كه تعهد

 .در صورت قابليت تبديل ورقه قرضه به سهام شركت مهلت و شرايط اين تبديل .10

 قانون تجارت 61ماده 

العاده بايد بنا به است قابل تعويض با سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق اوراق قرضه ممكن
گزارش خاص بازرسان شركت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه افزايش سرمايه شركت را پيشنهاد هيات مديره و

 .اقالً برابر با مبلغ قرضه تصويب كند

 قانون تجارت 62ماده 

قبل از صدور اوراق قرضه بايد به وسيله يك يا چند بانك يا موسسه مالي  61اده افزايش سرمايه مذكور در م
نويسي نويسي و شرايط آن و تعهد پذيرهو قراردادي كه در موضوع اين گونه پذيرهنويسي شده باشدمعتبر پذيره

ت و اين گونه مربوط به آن بين شركمبني بر دادن اين گونه سهام به دارندگان اوراق قرضه و ساير شرايط
برسد وگرنه معتبر نخواهد  61نويسان منعقد شده است نيز بايد به تصويب مجمع عمومي مذكور در ماده پذيره
 .بود

 را ها شركت سرمايه افزايش توانندمي كه را مالي موسسات و هابانك شرايط اعتبار و پول شوراي –تبصره 
 .نمود خواهد تعيين كنند نويسيپذيره

 قانون تجارت 63ماده 

حق رجحان سهامداران شركت در خريد سهام قابل تعويض با اوراق قرضه خود به خود  62و  61در مورد مواد 
 .منتفي خواهد بود

 قانون تجارت 64ماده 

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

 .رقه قرضه استتعويض ورقه قرضه با سهم تابع ميل و رضايت دارنده و
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تواند تحت شرايط و به ترتيبي كه در ورقه قيد شده است دارنده ورقه قرضه در هر موقع قبل از سررسيد ورقه مي
 .آن را با سهم شركت تعويض كند

 قانون تجارت 65ماده 

ق قرضه تواند اوراتا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه شركت نمي 61از تاريخ تصميم مجمع مذكور در ماده 
تبديل به سهام منتشر كند يا سرمايه خود را مستهلك سازد يا آن را از طريق بازخريد جديد قابل تعويض يا قابل

منافع تغييراتي بدهد. كاهش سرمايه شركت سهام كاهش دهد يا اقدام به تقسيم اندوخته كند يا در نحوه تقسيم
سمي سهام و يا تقليل عده سهام بشود شامل سهامي نيز هاي وارده كه منتهي به تقليل مبلغ ادر نتيجه زيان

شود كه اين گردد و چنين تلقي ميدارند ميدارندگان اوراق قرضه در نتيجه تبديل اوراق خود دريافت ميكه
 .انداوراق مزبور سهامدار شركت بودهگونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار

 قانون تجارت 66ماده 

تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه صدور سهام جديد در نتيجه  61تصميم مجمع مذكور در ماده از تاريخ 
به طور كلي دادن سهم و يا تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناويني از انتقال اندوخته به سرمايه و

ان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود حقوق دارندگقبيل جايزه يا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آن كه
ظور به منشوند حفظ شود.كنند به نسبت سهامي كه در نتيجه معاوضه مالك ميرا با سهام شركت تعويض مي

فوق شركت بايد تدابير الزم را اتخاذ كند تا دارندگان اوراق قرضه كه متعاقباً اوراق خود را با سهام شركت تعويض 
 .تحت همان شرايط حقوق مالي مذكور را استيفا نمايندسبت وكنند بتوانند به نمي

 قانون تجارت 67ماده 

شود بانام بوده و تا انقضاي موعد يا مواعد اوراق قرضه وثيقه سهامي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر مي
باشد و نزد شركت يدارندگان اوراق قرضه دائر به تعويض سهام با اوراق مذكور منويسان در برابرتعهد پذيره

قرضه فقط قابل انتقال به دارندگان اوراق مزبور نگاهداري خواهد شد اين گونه سهام تا انقضاء موعد يا مواعد اوراق
سهم بوده و نقل و انتقال اين گونه سهام در دفاتر شركت ثبت نخواهد شد مگر وقتي كه تعويض ورقه قرضه با

 .احراز گردد

 قانون تجارت 68ماده 

شود مادام كه اين تعويض به عمل نيامده است تا انقضاء موعد امي كه جهت تعويض با اوراق قرضه صادر ميسه
 .قابل تامين و توقيف نخواهد بوديا مواعد اوراق قرضه

 قانون تجارت 69ماده 

جازه اي كه االعادهاوراق قرضه ممكن است قابل تبديل به سهام شركت باشد در اين صورت مجمع عمومي فوق
دهد شرايط و مهلتي را كه طي آن دارندگان اين گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود ميانتشار اوراق قرضه را

 .را به هيات مديره خواهد دادرا به سهام شركت تبديل كنند تعيين و اجازه افزايش سرمايه

 قانون تجارت 70ماده 

مجمع عمومي مذكور در همان ماده در پايان مهلت مقرر هيات مديره شركت بر اساس تصميم  69در مورد ماده 
اي كه جهت تبديل به سهام شركت عرضه شده است سرمايه شركت را نشده اوراق قرضهمعادل مبلغ بازپرداخت
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سهام جديد صادر و به دارندگان اوراق مذكور ها افزايش داده و پس از ثبت اين افزايش در مرجع ثبت شركت
 .اند سهم خواهد دادداخت نشده اوراقي كه به شركت تسليم كردهمعادل مبلغ بازپر

 قانون تجارت 71ماده 

در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به سهم مجمع عمومي بايد بنا به پيشنهاد هيات مديره و گزارش خاص بازرسان 
سهم نيز بايد رعايت در مورد اوراق قرضه قابل تبديل به  64و  63نمايد و هم چنين مواد شركت اتخاذ تصميم

 .شود

 عمومي مجامع – 5بخش 

 قانون تجارت 72ماده 

شود. مقررات مربوط به حضور عده الزم براي مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي
و آراء الزم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد مگر در مواردي كه به تشكيل مجمع عمومي

 .موجب قانون تكليف خاص براي آن مقرر شده باشد

 قانون تجارت 73ماده 

 :عمومي به ترتيب عبارتند ازمجامع 

 .مجمع عمومي موسس .1

 .مجمع عمومي عادي .2

 .العادهمجمع عمومي فوق .3

 قانون تجارت 74ماده 

 :وظايف مجمع عمومي موسس به قرار زير است

نويسي كليه سهام شركت و تاديه مبالغ رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و هم چنين احراز پذيره  .1
 .الزم

 .نامه شركت و در صورت لزوم اصالح آنتصويب طرح اساس  .2

 .انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت  .3

تعيين روزنامه كثيراالنتشاري كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي براي سهامداران تا تشكيل اولين مجمع  .4
 .شدعمومي عادي در آن منتشر خواهد

  شكيل مجمع عمومي موسس در محلي كه در آگهي ت از قبل روز پنج حداقل بايد موسسين گزارش –تبصره
 .نويسان سهام آماده باشدمراجعه پذيرهدعوت مجمع تعيين شده است براي

 قانون تجارت 75ماده 

نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد نموده باشند اي از پذيرهدر مجمع عمومي موسس حضور عده
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كور حاصل نشد مجامع عمومي جديد فقط تا دو نوبت توسط دعوت اكثريت مذضروري است. اگر در اولين
انعقاد آن مجمع آگهي دعوت آن با قيد شوند مشروط بر اين كه الاقل بيست روز قبل ازموسسين دعوت مي

نويسي معين شده است منتشر دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيراالنتشاري كه در اعالميه پذيره
جديد وقتي قانوني است كه صاحبان الاقل يك سوم سرمايه شركت در آن حاضر باشند. در مجمع عمومي گردد.

به اكثريت دو ثلث آراء حاضرين اتخاذ شود در صورتي كه در مجمع هر يك از دو مجمع فوق كليه تصميمات بايد
 .دارندميعمومي يك سوم اكثريت الزم حاضر نشد موسسين عدم تشكيل شركت را اعالم

  راي يك داراي سهم هر و دارند حضور حق نويسانپذيره و موسسين كليه موسس عمومي مجمع در –تبصره 
 .بود خواهد

 قانون تجارت 76ماده 

هرگاه يك يا چند نفر از موسسين آورده غير نقد داشته باشند موسسين بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع 
هاي غير نقد جلب و آن را كارشناس رسمي وزارت دادگستري را در مورد ارزيابي آوردهعمومي موسس نظر كتبي

كه موسسين براي خود مزايايي  بگذارند. در صورتيجزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس
 .مطالبه كرده باشند بايد توجيه آن به ضميمه گزارش مزبور به مجمع موسس تقديم شود

 قانون تجارت 77ماده 

هاي غير نقد و علل و موجبات مزاياي مطالبه شده بايد در مجمع عمومي موسس گزارش مربوط به ارزيابي آورده
 .مطرح گردد

اند در موقعي كه تقويم آورده غير د و كساني كه مزاياي خاصي براي خود مطالبه كردهدارندگان آورده غير نق
راي است حق راي ندارند و آن قسمت از سرمايه غير نقد كه اند يا مزاياي آنها موضوعنقدي كه تعهد كرده

 .موضوع مذاكره و راي است از حيث حد نصاب جزء سرمايه شركت منظور نخواهد شد

 ون تجارتقان 78ماده 

هاي غير نقد را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده تواند آوردهمجمع عمومي نمي
 .است قبول كند

 قانون تجارت 79ماده 

هرگاه آورده غير نقد يا مزايايي كه مطالبه شده است تصويب نگردد دومين جلسه مجمع به فاصله مدتي كه از 
تشكيل خواهد شد. در فاصله دو جلسه اشخاصي كه آورده غير نقد آنها قبول نشده د كرديك ماه تجاوز نخواه

تبديل و مبالغ الزم را تاديه نمايند و اشخاصي توانند تعهد غير نقد خود را به تعهد نقداست در صورت تمايل مي
كه  صورتيركت باقي بمانند. درتوانند با انصراف از آن مزايا در شكه مزاياي مورد مطالبه آنها تصويب نشده مي

كنندگان مزايا به نظر مجمع تسليم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل صاحبان آورده غير نقد و مطالبه
توانند به جاي آنها سهام شركت را تعهد و مبالغ الزم را تاديه نويسان ميپذيرهگردد و سايرشده محسوب مي

 .كنند

 قانون تجارت 80ماده 
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هاي غير نقد و ر جلسه دوم مجمع عمومي موسس كه بر طبق ماده قبل به منظور رسيدگي به وضع آوردهد
نويسان هر مقدار از سهام شركت كه تعهد شده است گردد بايد بيش از نصف پذيرهميمزاياي مطالبه شده تشكيل

 .وم قيد گردددستور جلسه دحاضر باشند. در آگهي دعوت اين جلسه بايد نتيجه جلسه قبل و

 قانون تجارت 81ماده 

كنندگان مزايا و در صورتي كه در جلسه دوم معلوم گردد كه در اثر خروج دارندگان آورده غير نقد و يا مطالبه
نويسان قسمتي از سرمايه شركت تعهد نشده است و به اين طرف ساير پذيرهعدم تعهد و تاديه سهام آنها از

 تشكيل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبتروز از تاريخ د موسسين بايد ظرف دهترتيب شركت قابل تشكيل نباش
 .اين قانون را صادر كند 19ها اطالع دهند تا مرجع مزبور گواهينامه مذكور در ماده  شركت

 قانون تجارت 82ماده 

در  هاي سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن جلب نظر كارشناس مذكور در شركت
 .هاي غير نقد را به مبلغي بيش از ارزيابي كارشناس قبول نمودتوان آوردهضروري است و نمياين قانون 76ماده 

 قانون تجارت 83ماده 

هر گونه تغيير در مواد اساسنامه يا در سرمايه شركت يا انحالل شركت قبل از موعد منحصراً در صالحيت مجمع 
 .باشدميالعادهعمومي فوق

 قانون تجارت 84 ماده

العاده دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند بايد حاضر باشند. اگر در اولين در مجمع عمومي فوق
حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بيش از يك سوم سهامي كه دعوت حد نصاب مذكور

شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد بهحق راي دارند رسميت يافته و اتخاذ تصميم خواهد نمود 
 .شده باشد

 قانون تجارت 85ماده 

 .العاده همواره به اكثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بودتصميمات مجمع عمومي فوق

 قانون تجارت 86ماده 

حيت مجمع عمومي موسس و تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه كه در صالمجمع عمومي عادي مي
 .بگيردالعاده است تصميمفوق

 قانون تجارت 87ماده 

در مجمع عمومي عادي حضور دارندگان اقالً بيش از نصف سهامي كه حق راي دارند ضروري است اگر در اولين 
ي حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامدعوت حد نصاب مذكور

شرط آن كه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد كه حق راي دارد رسميت يافته و اخذ تصميم خواهد نمود. به
 .شده باشد

 قانون تجارت 88ماده 

در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره به اكثريت نصف به عالوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر 
 .زرسان كه اكثريت نسبي كافي خواهد بودانتخاب مديران و باخواهد بود مگر در مورد
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شود و حق در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر راي دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب مي
تواند آراء خود را به يك نفر بدهد يا آن مذكور خواهد بود. راي دهنده ميراي هر راي دهنده برابر با حاصل ضرب

 .اين ترتيب را مقرر داردتواند خالفه مايل باشد تقسيم كند اساسنامه شركت نميرا بين چند نفري ك

 قانون تجارت 89ماده 

بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه مجمع عمومي عادي بايد سالي يك بار در موقعي كه در اساسنامه پيش
ركت و صورتحساب دوره عملكرد سال مالي قبل و صورت دارايي و مطالبات و ديون شو حساب سود و زيان

هاي سال مالي بازرسان و ساير امور مربوط به حسابساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا
 .تشكيل شود

  و ترازنامه به نسبت تصميم اخذ عمومي مجمع در شركت بازرسان يا بازرس گزارش قرائت بدون –تبصره 
 .خواهد بودنمعتبر مالي سال زيان و سود حساب

 قانون تجارت 90ماده 

تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود و در صورت وجود 
 .از سود ويژه ساالنه بين صاحبان سهام الزامي استمنافع تقسيم ده درصد

 قانون تجارت 91ماده 

ر موعد مقرر دعوت نكند بازرس يا بازرسان شركت مكلفند چنانچه هيات مديره مجمع عمومي عادي ساالنه را د
 .مجمع مزبور بنمايندراساً اقدام به دعوت

 قانون تجارت 92ماده 

توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طور هيات مديره و هم چنين بازرس يا بازرسان شركت مي
 .بايد در آگهي دعوت قيد شود اين صورت دستور جلسه مجمعالعاده دعوت نمايند. درفوق

 قانون تجارت 93ماده 

در هر موقعي كه مجمع عمومي صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصي از سهام شركت تغيير بدهد 
نخواهد بود مگر بعد از آن كه دارندگان اين گونه سهام در جلسه خاصي آن تصميم را تصميم مجمع قطعي

بايد دارندگان الاقل نصف اين گونه سهام در م جلسه خاص مذكور معتبر باشدتصويب كنند و براي آن كه تصمي
سوم جلسه حاضر باشند و اگر در اين دعوت اين حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقالً يك

 .اينگونه سهام كافي خواهد بود. تصميمات همواره به اكثريت دو سوم آراء معتبر خواهد بود

 انون تجارتق 94ماده 

ام تواند بر تعهدات صاحبان سهتواند تابعيت شركت را تغيير بدهد و يا هيچ اكثريتي نميهيچ مجمع عمومي نمي
 .بيفزايد

 قانون تجارت 95ماده 

سهامداراني كه اقالً يك پنجم سهام شركت را مالك باشند حق دارند كه دعوت صاحبان سهام را براي تشكيل 
يره خواستار شوند و هيات مديره بايد حداكثر تا بيست روز مجمع مورد درخواست را با مدمجمع عمومي از هيات
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توانند دعوت مجمع را از بازرس يا كنندگان ميدرخواسترعايت تشريفات مقرره دعوت كند در غير اين صورت
قرره مجمع مورد مبازرسان شركت خواستار شوند و بازرس يا بازرسان مكلف خواهند بود كه با رعايت تشريفات

تقاضا را حداكثر تا ده روز دعوت نمايند وگرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقيماً به دعوت 
آن كه كليه تشريفات راجع به دعوت مجمع را رعايت نموده و در آگهي دعوت به عدم مجمع اقدام كنند به شرط

 .نماينداجابت درخواست خود توسط هيات مديره و بازرسان تصريح

 قانون تجارت 96ماده 

رييسه دستور مجمع منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هيات 95در مورد ماده 
 .انتخاب خواهد شدمجمع از بين صاحبان سهام

 قانون تجارت 97ماده 

هي در روزنامه در كليه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشر آگ
گردد به عمل آيد. هر يك از مجامع عمومي ساليانه شركت در آن نشر ميهاي مربوط بهكثيراالنتشاري كه آگهي

سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي ساالنه بايد روزنامه كثيراالنتشاري را كه هر گونه دعوت و اطالعيه بعدي براي
ين تصميم بايد در روزنامه كثيراالنتشاري كه تا تاريخ بعد در آن منتشر خواهد شد تعيين نمايند. ا

 .هاي مربوط به شركت قبالً تعيين شده منتشر گرددها و اطالعيهتصميمي جهت نشر دعوتنامهچنين

  الزامي دعوت تشريفات و آگهي نشر باشند حاضر مجمع در سهام صاحبان كليه كه مواقعي در –تبصره 
 .نيست

 قانون تجارت 98ماده 

 .له بين نشر دعوتنامه مجمع عمومي و تاريخ تشكيل آن حداقل ده روز و حداكثر چهل روز خواهد بودفاص

 قانون تجارت 99ماده 

قبل از تشكيل مجمع عمومي هر صاحب سهمي كه مايل به حضور در مجمع عمومي باشد بايد با ارائه ورقه سهم 
 .ورود به جلسه را دريافت كند متعلق به خود به شركت مراجعه و ورقهيا تصديق موقت سهم

فقط سهامداراني حق ورود به مجمع را دارند كه ورقه ورودي دريافت كرده باشند. از حاضرين در مجمع صورتي 
كامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر يك از حاضرين قيد و به ترتيب داده خواهد شد كه در آن هويت

 .امضاء آنان خواهد رسيد

 قانون تجارت 100ماده 

در آگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه و تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد 
 .بايد قيد شودساعت و نشاني كامل

 قانون تجارت 101ماده 

شود. در صورتي كه اي مركب از يك رئيس و يك منشي و دو ناظر اداره ميرييسهمجامع عمومي توسط هيات
بيني نشده باشد رياست مجمع با رئيس هيات مديره خواهد بود مگر در مواقعي اساسنامه پيشب ديگري درترتي

دستور جلسه مجمع باشد كه در اين صورت رئيس مجمع از كه انتخاب يا عزل بعضي از مديران يا كليه آنها جزو
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سهام انتخاب خواهند از بين صاحبان بين سهامداران حاضر در جلسه به اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد. ناظران
 .شد ولي منشي جلسه ممكن است صاحب سهم نباشد

 قانون تجارت 102ماده 

مقام قانوني صاحب سهم و هم چنين حضور نماينده يا نمايندگان در كليه مجامع عمومي حضور وكيل يا قائم
 .د صاحب سهم استارائه مدرك وكالت يا نمايندگي به منزله حضور خوشخصيت حقوقي به شرط

 قانون تجارت 103ماده 

در كليه مواردي كه در اين قانون اكثريت آراء در مجامع عمومي ذكر شده است مراد اكثريت آراء حاضرين در 
 .جلسه است

 قانون تجارت 104ماده 

مع رييسه مجهرگاه در مجمع عمومي تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصميم واقع نشود هيات
تواند اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته باشد تعيين كند. ميبا تصويب مجمع

جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول تمديد جلسه محتاج به دعوت و آگهي مجدد نيست و در
 .رسميت خواهد داشت

 قانون تجارت 105ماده 

ه رييسشود كه به امضاء هياتاي توسط منشي ترتيب داده ميعمومي صورتجلسه از مذاكرات و تصميمات مجمع
 .نسخه از آن در مركز شركت نگهداري خواهد شدمجمع رسيده و يك

 قانون تجارت 106ماده 

در مواردي كه تصميمات مجمع عمومي متضمن يكي از امور ذيل باشد يك نسخه از صورتجلسه مجمع بايد به 
 :ها ارسال گردد شركتجهت ثبت به مرجع

 .انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان  .1

 .تصويب ترازنامه  .2

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

 .انحالل شركت و نحوه تصفيه آن .4

 مديره هيات – 6بخش 

 قانون تجارت 107ماده 

باشند شده و كالً يا بعضاً قابل عزل مي اي كه از بين صاحبان سهام انتخابشركت سهامي به وسيله هيات مديره
 .هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد اعضاي هيات مديره در شركتاداره خواهد شد. عده

 قانون تجارت 108ماده 

 .شوندمديران شركت توسط مجمع عمومي موسس و مجمع عمومي عادي انتخاب مي

 قانون تجارت 109ماده 

 .شود ليكن اين مدت از دو سال تجاوز نخواهد كردمدت مديريت مديران در اساسنامه معين مي
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 .انتخاب مجدد مديران بالمانع است

 قانون تجارت 110ماده 

هاي توان به مديريت شركت انتخاب نمود. در اين صورت شخص حقوقي همان مسئوليتاشخاص حقوقي را مي
را داشته و بايد يك نفر را به نمايندگي دائمي خود جهت انجام وظايف  عضو هيات مديرهمدني شخص حقيقي
 .مديريت معرفي نمايد

هاي مدني و جزايي عضو هيات مديره بوده و از اي مشمول همان شرايط و تعهدات و مسئوليتچنين نماينده
 .اهد داشتنمايندگي تعيين نموده است مسئوليت تضامني خوجهت مدني با شخص حقوقي كه او را به

تواند نماينده خود را عزل كند به شرط آن كه در همان موقع جانشين او را شخص حقوقي عضو هيات مديره مي
 .شودمحسوب ميكتباً به شركت معرفي نمايد وگرنه غايب

 قانون تجارت 111ماده 

 :توانند به مديريت شركت انتخاب شونداشخاص ذيل نمي

 .تگي آنها صادر شده استمحجورين و كساني كه حكم ورشكس .1

هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كالً يا كساني كه به علت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه  .2
 :محروميتبعضاً محروم شده باشند در مدت

 يا امانت در خيانت حكم در قانون موجب به كه هاييجنحه – كالهبرداري – امانت در خيانت –سرقت 
 .عمومي اموال در قانوني غير تصرف – تدليس- اختالس –شناخته شده است  كالهبرداري

  انتخاب ماده اين مفاد برخالف كه را مديري هر عزل حكم ذينفع هر تقاضاي به شهرستان دادگاه –تبصره 
 .بود خواهد قطعي مزبور دادگاه حكم و كرد خواهد صادر گردد ماده اين مفاد مشمول انتخاب از پس يا شود

 قانون تجارت 112ماده 

در صورتي كه بر اثر فوت يا استعفا يا سلب شرايط از يك يا چند نفر از مديران تعداد اعضاء هيات مديره از 
البدل به ترتيب مقرر در اساسنامه واال به ترتيب مقرر توسط كمتر شود اعضاء عليحداقل مقرر در اين قانون

البدل تعيين نشده باشد و يا تعداد اعضاء عليدر صورتي كه عضومجمع عمومي جاي آنان را خواهند گرفت و 
عمومي هاي خالي در هيات مديره نباشد مديران باقيمانده بايد بالفاصله مجمعالبدل كافي براي تصدي محلعلي

 .عادي شركت را جهت تكميل اعضاء هيات مديره دعوت نمايند

 قانون تجارت 113ماده 

هيات مديره حسب مورد از دعوت مجمع عمومي براي انتخاب مديري كه سمت او هرگاه  112در مورد ماده 
خودداري كند هر ذينفع حق دارد از بازرس يا بازرسان شركت بخواهد كه به دعوت مجمع بالمتصدي مانده

 الزم اقدام كنند و بازرس يا بازرسان مكلف به انجامعمومي عادي جهت تكميل عده مديران با رعايت تشريفات
 .باشندچنين درخواستي مي

 قانون تجارت 114ماده 
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مديران بايد تعداد سهامي را كه اساسنامه شركت مقرر كرده است دارا باشند. اين تعداد سهام نبايد از تعداد 
جهت دادن راي در مجامع عمومي الزم است كمتر باشد. اين سهام براي تضمين سهامي كه به موجب اساسنامه

شركت وارد شود. سهام مذكور با اسم مكن است از تقصيرات مديران منفرداً يا مشتركاً برخساراتي است كه م
بوده و قابل انتقال نيست و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت نداشته 

 .سهام مذكور در صندوق شركت به عنوان وثيقه باقي خواهد ماندباشد

 قانون تجارت 115ماده 

ر صورتي كه مديري هنگام انتخاب مالك تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه نباشند و هم چنين در صورت انتقال د
و يا افزايش يافتن تعداد سهام الزم به عنوان وثيقه، مدير بايد ظرف مدت يك ماه تعداد قهري سهام مورد وثيقه

 .وگرنه مستعفي محسوب خواهد شدسهام الزم به عنوان وثيقه را تهيه و به صندوق شركت بسپارد

 قانون تجارت 116ماده 

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي 
تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان دوره مالي كه طي آن مدت مديريت مديران منقضي يا به باشد و پس ازمي

مورد وثيقه اينگونه مديران خود به خود از قيد وثيقه آزاد ري از آنان سلب سمت شده است سهامهر نحو ديگ
 .خواهد شد

 قانون تجارت 117ماده 

بازرس يا بازرسان شركت مكلفند هر گونه تخلفي از مقررات قانوني و اساسنامه شركت در مورد سهام وثيقه 
 .عمومي عادي گزارش دهندمشاهده كنند به مجمع

 قانون تجارت 118ماده 

جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت خاص مجامع 
باشند مشروط بر آن كه شركت داراي كليه اختيارات الزم براي اداره امور شركت ميعمومي است مديران

كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب . محدودتصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد
اشخاص ثالث تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل

 .يكن استلمباطل و كان

 قانون تجارت 119ماده 

رئيس كه بايد شخص حقيقي  هيات مديره در اولين جلسه خود از بين اعضاي هيات يك رئيس و يك نايب
نمايد. مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس هيات مديره بيش از مدت تعيين ميباشند براي هيات مديره

تواند رئيس و نايب رئيس هيات مديره را از ميعضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود. هيات مديره در هر موقع
 .يكن خواهد بودلماين ماده مقرر شود كان هاي مذكور عزل كند. هر ترتيبي خالفسمت

  مديره هيات عضو حقوقي شخص نماينده عنوان به كه حقيقي شخص ماده اين مفاد اجراي نظر از – 1تبصره 
 .شد خواهد تلقي مديره هياتعضو حكم در باشند شده معرفي

  وظايف او را نايب رئيس هيات  دهد انجام را خود وظايف نتواند موقتاً مديره هيات رئيس هرگاه – 2تبصره
 .مديره انجام خواهد داد
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 قانون تجارت 120ماده 

رئيس هيات مديره عالوه بر دعوت و اداره جلسات هيات مديره موظف است كه مجامع عمومي صاحبان سهام را 
 .باشد دعوت نمايدمديره مكلف به دعوت آنها ميدر مواردي كه هيات

 قانون تجارت 121ماده 

يل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضاء هيات مديره الزم است. تصميمات بايد به اكثريت براي تشك
 .گردد مگر آن كه در اساسنامه اكثريت بيشتري مقرر شده باشدآراء حاضرين اتخاذ

 قانون تجارت 122ماده 

اي از مديران حال عدهترتيب دعوت و تشكيل جلسات هيات مديره را اساسنامه تعيين خواهد كرد. ولي در هر 
توانند در صورتي كه از تاريخ تشكيل آخرين جلسه هيات هيات مديره را تشكيل دهند ميكه اقالً يك سوم اعضاء

 .مديره را دعوت نمايندمديره حداقل يك ماه گذشته باشد با ذكر دستور جلسه هيات

 قانون تجارت 123ماده 

اي تنظيم و الاقل به امضاء اكثريت مديران حاضر در جلسه تجلسهبراي هر يك از جلسات هيات مديره بايد صور
اي از مذاكرات و هم باشند و خالصهصورتجلسات هيات مديره نام مديراني كه حضور دارند يا غايب ميبرسد. در

گردد. هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از در آن ذكر ميچنين تصميمات متخذ در جلسه با قيد تاريخ
 .صميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او بايد در صورتجلسه قيد شودت

 قانون تجارت 124ماده 

هيات مديره بايد اقالً يك نفر شخص حقيقي را به مديريت عامل شركت برگزيند و حدود اختيارات و مدت 
دوره مديريت عامل او از  تعيين كند در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشدالزحمه او راتصدي و حق

تواند در عين حال رئيس هيات مديره شركت نميمدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد بود. مدير عامل
 .همان شركت باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومي

  نمايد عزل را عامل مدير تواندمي موقع هر در مديره هيات –تبصره. 

 انون تجارتق 125ماده 

مدير عامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيات مديره به او تفويض شده است نماينده شركت محسوب و 
 .امضاء دارداز طرف شركت حق

 قانون تجارت 126ماده 

تواند توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند و هم چنين هيچ كس نمينمي 111اشخاص مذكور در ماده 
عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخالف مفاد مديريت در عين حال

هاي سمت مديريت عامل اشخاص ثالث معتبر و مسئوليتاين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و
 .شامل حال او خواهد شد

 قانون تجارت 127ماده 

امل انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور گردد دادگاه به مديريت ع 126هركس برخالف ماده 
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 .ذينفع حكم عزل او را صادر خواهد كرد و چنين حكمي قطعي خواهد بودشهرستان به تقاضاي هر

 قانون تجارت 128ماده 

ثبت  اي از صورتجلسه هيات مديره به مرجعنام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه
 .از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شودها اعالم و پس شركت

 قانون تجارت 129ماده 

هايي كه اعضاي هيات مديره و يا مدير  اعضاء هيات مديره و مدير عامل شركت و هم چنين موسسات و شركت
مديره در معامالتي  توانند بدون اجازه هياتعضو هيات مديره يا مدير عامل آنها باشند نميعامل شركت شريك يا

غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در شود به طور مستقيم ياكه با شركت يا به حساب شركت مي
بالفاصله مطلع اي كه اجازه آن داده شدهصورت اجازه نيز هيات مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله

دي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عا
اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيات مديره يا معامله نظر خود را درباره چنين معاملهخاصي حاوي جزئيات

مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيات مديره و نيز در
 .در حق راي نخواهد داشت معامله مذكور

 قانون تجارت 130ماده 

در هر حال ولو آن كه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث  129معامالت مذكور در ماده 
تدليس و تقلب كه شخص ثالث در آن شركت كرده باشد. در صورتي كه بر اثر انجام معتبر است مگر در موارد

هيات مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و رد آمده باشد جبران خسارت بر عهدهمعامله به شركت خسارتي وا
اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به مديراني است كه اجازه آن معامله را داده

 .باشندميشركت

 قانون تجارت 131ماده 

جازه هيات مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع اين قانون بدون ا 129در صورتي كه معامالت مذكور در ماده 
تواند تا سه سال از آنها را تصويب نكند آن معامالت قابل ابطال خواهد بود و شركت ميعمومي عادي شركت

باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطالن معامله تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته
در صالحيتدار درخواست كند. ليكن در هر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مدير عامل ذينفع را از دادگاه

مقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست بطالن معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه 
اين مورد راي خواهد داد. مشعر بر عدم رعايت تشريفات الزم جهت انجام معامله در پس از استماع گزارش بازرس

داشت. مجمع عمومي مذكور در اين ماده به مدير يا مدير عامل ذينفع در معامله حق شركت در راي نخواهد
 .دعوت هيات مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهد شد

 قانون تجارت 132ماده 

ونه وام يا اعتبار از شركت مدير عامل شركت و اعضاء هيات مديره به استثناء اشخاص حقوقي حق ندارند هيچگ
تواند ديون آنان را تضمين يا تعهد كند. اينگونه عمليات به خودي خود باطل است. شركت نميتحصيل نمايند و

مذكور در اين ماده به شرط آن كه تحت قيود و شرايط هاي مالي و اعتباري معامالت ها و شركتدر مورد بانك
به نمايندگي هد بود. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كهعادي و جاري انجام گيرد معتبر خوا
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كنند و هم چنين شامل همسر و پدر و مادر شخص حقوقي عضو هيات مديره در جلسات هيات مديره شركت مي
 .باشداوالد و برادر و خواهر اشخاص مذكور در اين ماده ميو اجداد و اوالد و اوالد

 قانون تجارت 133ماده 

توانند معامالتي نظير معامالت شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام مديران و مدير عامل نمي
مقررات اين ماده تخلف كند و تخلف او موجب ضرر شركت گردد مسئول جبران آن دهند. هر مديري كه از

 .نفعتتقويت مخواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا

 قانون تجارت 134ماده 

تواند با توجه به ساعات حضور اعضاء غير موظف هيات مديره در جلسات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي
پرداخت مبلغي را به آنها به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصويب كند مجمع عمومي هيات مزبور

هر عضو هيات مديره در جلسات هيات حضور داشته است تعيين قاتي كهاين مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و او
تواند تصويب كند كه ميبيني شده باشد مجمع عموميخواهد كرد. هم چنين در صورتي كه در اساسنامه پيش

نسبت معيني از سود خالص ساالنه شركت به عنوان پاداش به اعضاء هيات مديره تخصيص داده شود اعضاء غير 
بيني شده است در قبال سمت مديريت خود به طور مديره حق ندارند به جز آنچه در اين ماده پيشياتموظف ه

 .الزحمه وجهي از شركت دريافت كنندحقمستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا

 قانون تجارت 135ماده 

توان به عذر ذ و معتبر است و نميكليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث ناف
 .مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانستعدم اجراي تشريفات

 قانون تجارت 136ماده 

در صورت انقضاء مدت ماموريت مديران تا زمان انتخاب مديران جديد مديران سابق كماكان مسئول امور شركت 
هرگاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومي به وظيفه خود عمل نكنند هر ذينفع و اداره آن خواهند بود.

 .انتخاب مديران تقاضا نمايدها دعوت مجمع عمومي عادي را براي تواند از مرجع ثبت شركتمي

 قانون تجارت 137ماده 

ه به بازرسان هيات مديره بايد الاقل هر شش ماه يك بار خالصه صورت دارايي و قروض شركت را تنظيم كرد
 .بدهد

 قانون تجارت 138ماده 

بيني شده است هيات مديره موظف است بعد از انقضاي سال مالي شركت ظرف مهلتي كه در اساسنامه پيش
براي تصويب عمليات سال مالي قبل و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت مجمع عمومي ساليانه را

 .دعوت نمايد

 قانون تجارت 139ماده 

ها مراجعه تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز شركت به صورت حسابهر صاحب سهم مي
 .حساب سود و زيان و گزارش عمليات مديران و گزارش بازرسان رونوشت بگيردكرده و از ترازنامه و
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 قانون تجارت 140ماده 

كت را به عنوان اندوخته قانوني موضوع نمايد. هيات مديره مكلف است هر سال يك بيستم از سود خالص شر
به يك دهم سرمايه شركت رسيد موضوع كردن آن اختياري است و در صورتي كه همين كه اندوخته قانوني

تا وقتي كه اندوخته قانوني به يك دهم سرمايه شركت افزايش يابد كسر يك بيستم مذكور ادامه خواهد يافت
 .سرمايه بالغ گردد

 قانون تجارت 141ماده 

هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود هيات مديره مكلف است بالفاصله مجمع اگر بر اثر زيان
صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود. هرگاه العادهعمومي فوق

اين قانون سرمايه شركت  6جلسه و با رعايت مقررات ماده نمجمع مزبور راي به انحالل شركت ندهد بايد در هما
 .را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد

العاده مبادرت ننمايد و يا مجمعي كه در صورتي كه هيات مديره برخالف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق
حالل شركت را از دادگاه صالحيتدار تواند انقانوني منعقد گردد هر ذينفع ميشود نتواند مطابق مقرراتدعوت مي

 .درخواست كند

 قانون تجارت 142ماده 

مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه 
باشند و دادگاه حدود مسئوليت مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول ميشركت و يا مصوبات

 .هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود

 قانون تجارت 143ماده 

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا پس از انحالل معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي 
تواند به تقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عامل را كه ورشكستگي مينيست دادگاه صالحيتدار

او بوده است منفرداً يا متضامناً به تاديه آن ركت يا كافي نبودن دارايي شركت به نحوي از انحاء معلول تخلفاتش
 .قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست محكوم نمايد

 بازرسان – 7بخش 

 قانون تجارت 144ماده 

كند تا بر طبق اين قانون به وظايف خود عمل ميمجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب 
 .بازرس يا بازرسان بالمانع استكنند. انتخاب مجدد

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

هاي سهامي عام  ها را در شركت ايف بازرسي شركتوظ كندمي اعالم اقتصاد وزارت كه هاييحوزه در –تبصره 
ها درج شده باشد. شرايط تنظيم  آنها در فهرست رسمي بازرسان شركتتوانند ايفا كنند كه ناماشخاصي مي

اشخاص صالحيتدار در فهرست مذكور و هاي سهامي عام و درج نام فهرست و احراز صالحيت بازرسي در شركت
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باشد كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد و اي مينامهي بازرسان تابع آيينمقررات و تشكيالت شغل
 .هاي اقتصاد مجلسين قابل اجراء خواهد بودكميسيونتصويب

 قانون تجارت 145ماده 

هاي سهامي عام در مجمع عمومي موسس و انتخاب اولين بازرس يا  انتخاب اولين بازرس يا بازرسان شركت
 .اين قانون به عمل خواهد آمد 20خاص طبق ماده  سهاميهاي بازرسان شركت

 قانون تجارت 146ماده 

البدل نيز انتخاب كند تا در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء مجمع عمومي عادي بايد يك يا چند بازرس علي
 .قبول سمت توسط بازرس يا بازرسان اصلي جهت انجام وظايف بازرسي دعوت شونديا سلب شرايط يا عدم

 قانون تجارت 147اده م

 :توانند به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب شونداشخاص زير نمي

 .اين قانون 111اشخاص مذكور در ماده   .1

 .مديران و مدير عامل شركت  .2

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

 .داردحقوق دريافت مي موظفاً 2هركس كه خود يا همسرش از اشخاص مذكور در بند  .4

 قانون تجارت 148ماده 

بازرس يا بازرسان عالوه بر وظايفي كه در ساير مواد اين قانون براي آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و 
اي كه مديران براي تسليم به و صورتحساب دوره عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامهدرستي صورت دارايي

عاتي كه مديران در اختيار مجامع عمومي مطالب و اطالكنند و هم چنين درباره صحتمجمع عمومي تهيه مي
حدودي كه قانون و اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام درگذاشته

اساسنامه شركت تعيين كرده است به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه مديران اطالعاتي برخالف 
 .ام قرار دهند بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاه سازندصاحبان سهحقيقت در اختيار

 قانون تجارت 149ماده 

توانند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي الزم را انجام داده و اسناد و مدارك و بازرس يا بازرسان مي
توانند به مسئوليت زرسان ميمطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. بازرس يا بااطالعات مربوط به شركت را

به شرط آن كه آنها را قبالً به شركت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند
كند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در مواردي كه بازرس تعيين مي

 .رسيدگي را خواهند داشتو

 قانون تجارت 150ماده 

اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي  148بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده 
گزارش بازرسان بايد الاقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان عادي تسليم كنند.

 .سهام در مركز شركت آماده باشد
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  تواند به تنهايي وظايف خود را انجام كه شركت بازرسان متعدد داشته باشد هر يك مي صورتي در –تبصره
واحدي تهيه كنند. در صورت وجود اختالف نظر بين بازرسان موارد دهد ليكن كليه بازرسان بايد گزارش

 .اختالف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد

 قانون تجارت 151ماده 

بازرس يا بازرسان بايد هر گونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مدير عامل مشاهده كنند به 
اطالع دهند و در صورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به اولين مجمع عمومي

 .ع عمومي گزارش دهندمجممرجع قضايي صالحيتدار اعالم نموده و نيز جريان را به اولين

 قانون تجارت 152ماده 

 147در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس يا بر اساس گزارش اشخاصي كه برخالف ماده 
اند صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب بازرس تعيين شدهاين قانون به عنوان

 .درجه اعتبار ساقط خواهد بودوجه اثر قانوني نداشته ازقرار دهد اين تصويب به هيچ 

 قانون تجارت 153ماده 

در صورتي كه مجمع عمومي بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به عللي نتوانند گزارش 
عداد سان را به تامتناع كنند رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع بازرس يا بازربدهند يا از دادن گزارش

تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام مقرر در اساسنامه شركت انتخاب خواهد كرد تا وظايف مربوطه را
 .دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غير قابل شكايت است

 قانون تجارت 154ماده 

شوند فاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميبازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخل
 .مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارات وارده خواهند بودطبق قواعد عمومي

 قانون تجارت 155ماده 

 .الزحمه بازرس با مجمع عمومي عادي استتعيين حق

 قانون تجارت 156ماده 

گيرد به طور مستقيم يا غير مستقيم كت انجام ميتواند در معامالتي كه با شركت يا به حساب شربازرس نمي
 .ذينفع شود

 
 شركت سرمايه در تغييرات – 8بخش 

 قانون تجارت 157ماده 

توان از طريق صدور سهام جديد و يا از طريق باالبردن مبلغ اسمي سهام موجود افزايش سرمايه شركت را مي
 .داد

 قانون تجارت 158ماده 

 :پذير استد به يكي از طرق زير امكانتاديه مبلغ اسمي سهام جدي
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 .پرداخت مبلغ اسمي سهم به نقد  .1

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

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

 .تبديل اوراق قرضه به سهام  .4

  ركت سهامي خاص تاديه مبلغ اسمي سهام جديد به غير نقد نيز مجاز استش در فقط – 1تبصره. 

  است ممنوع سرمايه به قانوني اندوخته انتقال – 2تبصره. 

 قانون تجارت 159ماده 

افزايش سرمايه از طريق باالبردن مبلغ اسمي سهام موجود در صورتي كه براي صاحبان سهام ايجاد تعهد كند 
 .كه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشندآن ممكن نخواهد بود مگر

 قانون تجارت 160ماده 

تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي بفروشند يا اين كه مبلغي عالوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان شركت مي
ه را به تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شدخريداران دريافت كند. شركت مياضافه ارزش سهم از

تقسيم كند يا در ازاء آن سهام جديد به صاحبان سهام اندوخته منتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق
 .سابق بدهد

 قانون تجارت 161ماده 

العاده به پيشنهاد هيات مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شركت در مورد مجمع عمومي فوق
 .كندصميم ميتافزايش سرمايه شركت اتخاذ

  به مربوط شرايط كندمي تصميم اتخاذ سرمايه افزايش مورد در كه العادهفوق عمومي مجمع – 1تبصره 
 .كرد خواهد واگذار مديره هيات به را آن تعيين اختيار ياتعيين را آن قيمت تاديه و جديد سهام فروش

  متضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه و نيز  بايد سرمايه افزايش به راجع مديره هيات پيشنهاد – 2تبصره
سال مالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع عمومي نسبت به شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو

 قبل باشد. گزارشهاي سال مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از وضع شركت از ابتداي سال ماليحساب
 .درباره پيشنهاد هيات مديره باشدبازرس يا بازرسان بايد شامل اظهار نظر 

 قانون تجارت 162ماده 

تواند به هيات مديره اجازه دهد كه ظرف مدت معيني كه نبايد از پنج سال تجاوز العاده ميمجمع عمومي فوق
 .ميزان مبلغ معيني به يكي از طرق مذكور در اين قانون افزايش دهدكند سرمايه شركت را تا

 قانون تجارت 163ماده 

هيات مديره در هر حال مكلف است در هر نوبت پس از عملي ساختن افزايش سرمايه حداكثر ظرف يك ماه 
ها  اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمايه ثبت شده شركت به مرجع ثبت شركتمراتب را ضمن اصالح

 .اعالم كند تا پس از ثبت جهت اطالع عموم آگهي شود
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 قانون تجارت 164ماده 

 .تواند متضمن اختيار افزايش سرمايه براي هيات مديره باشدنامه شركت نمياساس

 قانون تجارت 165ماده 

 .مادام كه سرمايه قبلي شركت تماماً تاديه نشده است افزايش سرمايه شركت تحت هيچ عنواني مجاز نخواهد بود

 قانون تجارت 166ماده 

مي كه مالكند حق تقدم دارند و اين حق قابل نقل و در خريد سهام جديد صاحبان سهام شركت به نسبت سها
توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد آن سهامداران ميانتقال است مهلتي كه طي

 .شودميگردد شروعنويسي تعيين ميبود. اين مهلت از روزي كه براي پذيره

 قانون تجارت 167ماده 

كند يا اجازه آن را به كه افزايش سرمايه را از طريق فروش سهام جديد تصويب ميالعاده مجمع عمومي فوق
نويسي تمام يا قسمتي از سهام جديد از آنان تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذيرهدهد حقهيات مديره مي

ت شرك مديره و گزارش بازرس يا بازرسانسلب كند به شرط آن كه چنين تصميمي پس از قرائت گزارش هيات
 .اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود

 از دمتق حق سلب و سرمايه افزايش لزوم توجيه بر مشتمل بايد ماده اين در مذكور مديره هيات گزارش –تبصره 
 و تعداد و است شده گرفته نظر در آنها به تخصيص براي جديد سهام كه اشخاصييا شخص معرفي و سهامداران

است باشد. گزارش بازرس يا بازرسان بايد املي كه در تعيين قيمت در نظر گرفته شدهعو و سهام اينگونه قيمت
 .حاكي از تاييد عوامل و جهاتي باشد كه در گزارش هيات مديره ذكر شده است

 قانون تجارت 168ماده 

ي ع بعضنويسي سهام جديد از بعضي از صاحبان سهام به نفچنانچه سلب حق تقدم در پذيره 167در مورد ماده 
سهامداراني كه سهام جديد براي تخصيص به آنها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ گيردديگر انجام مي

احتساب حد نصاب رسميت جلسه و اكثريت الزم راي درباره سلب حق تقدم ساير سهامداران شركت كنند. در
در نظر جديد براي تخصيص به آنها جهت معتبر بودن تصميمات مجمع عمومي سهام سهامداراني كه سهام

 .گرفته شده است به حساب نخواهد آمد

 قانون تجارت 169ماده 

هاي سهامي خاص پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد  در شركت
الع گردد به اطآن نشر مي هاي مربوط به شركت درروزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيمراتب از طريق نشر آگهي در

سرمايه و مبلغ اسمي سهام جديد و صاحبان سهام برسد در اين آگهي بايد اطالعات مربوط به مبلغ افزايش
حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامي كه هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خريد 

ذكر شود. در صورتي كه براي سهام جديد شرايط خاصي در نظر نويسي و نحوه پرداخت را دارد و مهلت پذيرهآنها
 .آگهي قيد خواهد شدگرفته شده باشد چگونگي اين شرايط در

 قانون تجارت 170ماده 

هاي سهامي عام پس از اتخاذ تصميم راجع به افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بايد آگهي  در شركت
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نام براي دريافت گواهينامه حق خريد و در آن قيد شود كه صاحبان سهام بي منتشر 169به نحو مذكور در ماده
نبايد كمتر از بيست روز باشد به مراكزي كه از سهامي كه حق تقدم در خريد آن را دارند ظرف مهلت معين كه

خريد هاي حقطرف شركت تعيين و در آگهي قيد شده است مراجعه كنند. براي صاحبان سهام بانام گواهينامه
 .بايد توسط پست سفارشي ارسال گردد

 قانون تجارت 171ماده 

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

 .نام و شماره ثبت و مركز اصلي شركت  .1

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

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

 .اي كه وجوه الزم بايد در آن پرداخته شودنام بانك و مشخصات حساب سپرده  .4

 .اده كندتواند از حق خريد مندرج در گواهينامه استفمهلتي كه طي آن دارنده گواهينامه مي  .5

 .نويسي مقرر شده باشدهر گونه شرايط ديگري كه براي پذيره  .6

  هب است مقرر شركت سهام اوراق امضاي براي كه ترتيبي همان به بايد سهم خريد حق گواهينامه –تبصره 
 .برسد امضاء

 قانون تجارت 172ماده 

ده باشد يا صاحبان سهام از حق نويسي سهام جديد از صاحبان سهام سلب شدر صورتي كه حق تقدم در پذيره
مقرر استفاده نكنند حسب مورد تمام يا باقيمانده سهام جديد عرضه و به متقاضيان تقدم خود ظرف مهلت

 .فروخته خواهد شد

 قانون تجارت 173ماده 

نويسي عمومي ابتدا طرح اعالميه هاي سهامي عام بايد قبل از عرضه كردن سهام جديد براي پذيره شركت
 .ها تسليم و رسيد دريافت كنند مرجع ثبت شركتنويسي سهام جديد را بهرهپذي

 قانون تجارت 174ماده 

بايد به امضاي دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر  173نويسي مذكور در ماده طرح اعالميه پذيره
 :نكات زير باشد

 .نام و شماره ثبت شركت  .1

 .هاي آنموضوع شركت و نوع فعاليت .2

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

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

 .مبلغ سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه  .5
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 .اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن  .6

 .مدير عامل شركت هويت كامل اعضاء هيات مديره و  .7

 .شرايط حضور و حق راي صاحبان سهام در مجامع عمومي  .8

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

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

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

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

 .مبلغ افزايش سرمايه .13

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

 .نويسيتاريخ شروع و خاتمه مهلت پذيره  .15

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

 .نويسي بايد تعهد شودحداقل تعداد سهامي كه هنگام پذيره  .17

 .اي كه وجوه الزم بايد در آن پرداخته شودمشخصات حساب سپرده نام بانك و  .18

 .شودهاي شركت در آن نشر ميها و آگهيذكر نام روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه  .19

 قانون تجارت 175ماده 

آخرين ترازنامه و حساب سود و زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است بايد به ضميمه طرح 
ها تسليم گردد و در صورتي كه شركت تا آن موقع  جديد به مرجع ثبت شركتنويسي سهامپذيرهاعالميه 

 .نويسي قيد شوداعالميه پذيرهترازنامه و حساب سود و زيان تنظيم نكرده باشد اين نكته بايد در طرح

 قانون تجارت 176ماده 

ائم آن و تطبيق مندرجات آنها با مقررات نويسي و ضمها پس از وصول طرح اعالميه پذيره مرجع ثبت شركت
 .نويسي سهام جديد را صادر خواهد نموداعالميه پذيرهقانوني اجازه انتشار

 قانون تجارت 177ماده 

گردد هاي شركت در آن نشر مينويسي سهام جديد بايد عالوه بر روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهياعالميه پذيره
آيد در نتشار ديگر آگهي شود و نيز در بانكي كه تعهد سهام در نزد آن به عمل ميكثيراالاقالً در دو روزنامه

قيد شود كه آخرين ترازنامه و حساب سود و نويسي بايدمعرض ديد عالقمندان قرار داده شود. در اعالميه پذيره
ركت ها و در مركز ش زيان شركت كه به تصويب مجمع عمومي رسيده است در نزد مرجع ثبت شركت

 .مراجعه عالقمندان آماده استبراي

 قانون تجارت 178ماده 

نويسي سهام جديد معين شده است و نبايد از دو ماه كمتر باشد به خريداران ظرف مهلتي كه در اعالميه پذيره
د سهام را امضاء كرده و مبلغي را كه بايد پرداخته شود تاديه و رسيد دريافت خواهنبانك مراجعه و ورقه تعهد

 .كرد
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 قانون تجارت 179ماده 

 :نويسي سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم كه بايد شامل نكات زير باشد به عمل خواهد آمدپذيره

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

 .سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه .2

 .مبلغ افزايش سرمايه .3

 .نويسي سهام جديد و مرجع صدور آنيرهشماره و تاريخ اجازه انتشار اعالميه پذ .4

 .شود و مبلغ اسمي آنتعداد و نوع سهامي كه مورد تعهد واقع مي .5

 .شودنام بانك و شماره حسابي كه بهاي سهم در آن پرداخته مي  .6

 .نويسهويت و نشاني كامل پذيره .7

 قانون تجارت 180ماده 

 .جديد نيز حاكم استاين قانون در مورد تعهد خريد سهم  15و  14مقررات مواد 

 قانون تجارت 181ماده 

نويسي معين شده است و در صورت تمديد بعد از انقضاي مدت تمديد شده پس از گذشتن مهلتي كه براي پذيره
نويسان رسيدگي كرده و تعداد سهام هر يك از تعهدكنندگان را يك ماه به تعهدات پذيرههيات مديره حداكثر تا
 .ها اطالع خواهد داد شركترا جهت ثبت و آگهي به مرجع ثبت تعيين و اعالم و مراتب

نويسي مقدار سهام خريداري شده بيش از ميزان افزايش سرمايه باشد هر گاه پس از رسيدگي به اوراق پذيره
سهام هر خريدار دستور استرداد وجه سهام اضافه خريداري شده را هيات مديره مكلف است ضمن تعيين تعداد

 .مربوط بدهد به بانك

 قانون تجارت 182ماده 

به مرجع  174نويسي مذكور در ماده هرگاه افزايش سرمايه شركت تا نه ماه از تاريخ تسليم طرح اعالميه پذيره
نويسان سهام جديد مرجع ثبت شركت كه طرح نرسد به درخواست هر يك از پذيرهها به ثبت ثبت شركت

عدم ثبت افزايش سرمايه شركت صادر و به اي حاكي ازده است گواهينامهنويسي به آن تسليم شاعالميه پذيره
دارد تا اشخاصي كه سهام جديد بانكي كه تعهد سهام و تاديه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال مي

اي اند به بانك مراجعه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هر گونه هزينهنويسي كردهپذيرهرا
 .گيردتعهد شده باشد به عهده شركت قرار ميكه براي افزايش سرمايه شركت پرداخت يا

 قانون تجارت 183ماده 

هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت  براي ثبت افزايش سرمايه شركت
 :بودها كافي خواهد شركت

فزايش سرمايه را تصويب نموده يا اجازه آن را به هيات مديره داده العاده كه اصورتجلسه مجمع عمومي فوق .1
 .صورتجلسه هيات مديره كه افزايش سرمايه را مورد تصويب قرار داده استاست و در صورت اخير



 

 قانون تجارت ايران

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

اظهارنامه مشعر بر فروش كليه سهام جديد و در صورتي كه سهام جديد امتيازاتي داشته باشد بايد شرح  .3
 .قيد شودامتيازات و موجبات آن در اظهارنامه

در صورتي كه قسمتي از افزايش سرمايه به صورت غير نقد باشد بايد تمام قسمت غير نقد تحويل گرديده و با  .4
العاده در اين العاده رسيده باشد مجمع عمومي فوقتصويب مجمع عمومي فوقبهاين قانون  82رعايت ماده 

لغايت  77تشكيل شده و رعايت مقررات مواد نويسان سهام جديدمورد با حضور صاحبان سهام شركت و پذيره
جلسه صورتشود الزامي خواهد بود و يك نسخه ازاين قانون در آن قسمت كه به آورده غير نقد مربوط مي 81

 .العاده بايد به اظهارنامه مذكور در اين ماده ضميمه شودمجمع عمومي فوق

  باشد رسيده مديره هيات كليه امضاء به بايد ماده اين در مذكور هاياظهارنامه –تبصره. 

 قانون تجارت 184ماده 

شود. تامين و  شود بايد در حساب سپرده مخصوصي نگاهداريوجوهي كه به حساب افزايش سرمايه تاديه مي
هاي شركت ممكن نيست مگر پس از به ثبت رسيدن افزايش سرمايه مزبور به حسابتوقيف و انتقال وجوه

 .شركت

 
 قانون تجارت 185ماده 

العاده صاحبان سهام افزايش سرمايه شركت را از طريق تبديل مطالبات نقدي در صورتي كه مجمع عمومي فوق
كرده باشد سهام جديدي كه در نتيجه اينگونه افزايش سرمايه صادر خواهد شركت تصويب حال شده اشخاص از

 .گيردنويسي سهام جديد باشند انجام ميپذيرهشد با امضاء ورقه خريد سهم توسط طلبكاراني كه مايل به

 
 قانون تجارت 186ماده 

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

 قانون تجارت 187ماده 

نويسي بايد در موقع به ثبت رسانيدن افزايش سرمايه در مرجع ثبت پس از انجام پذيره 185در مورد ماده 
نويس را كه به سهام شركت تبديل شده مطالبات نقدي حال شده بستانكاران پذيرهها صورت كاملي از شركت

مطالبات كه بازرسان شركت صحت آن را تاييد وشت اسناد و مدارك حاكي از تصفيه آنگونهاست به ضميمه رون
اين العاده و اظهارنامه هيات مديره مشعر بر اين كه كليهكرده باشند همراه با صورتجلسه مجمع عمومي فوق

 .ها تسليم شود سهام خريداري شده و بهاي آن دريافت شده است به مرجع ثبت شركت

 قانون تجارت 188ماده 

گيرد كليه افزايش سرمايه در موردي كه افزايش سرمايه از طريق باالبردن مبلغ اسمي سهام موجود صورت مي
ي بر نويسشود بايد هنگام پذيرهنيز سهام جديدي كه در قبال افزايش سرمايه صادر ميبايد نقداً پرداخت شود و

 .حسب مورد كالً پرداخته يا تهاتر شود
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 قانون تجارت 189ماده 

تواند به پيشنهاد هيات العاده شركت ميمجمع عمومي فوق 141عالوه بر كاهش اجباري سرمايه مذكور در ماده 
سرمايه شركت به طور اختياري اتخاذ تصميم كند مشروط بر آن كه بر اثر كاهش سرمايه مديره در مورد كاهش

اين قانون كمتر  5شركت از حداقل مقرر در ماده ود و سرمايهاي وارد نشبه تساوي حقوق صاحبان سهام لطمه
 .نگردد

  اختياري كاهش و گيردمي صورت سهام اسمي مبلغ يا تعداد كاهش طريق از سرمايه اجباري كاهش –تبصره 
 آن صاحب به سهم هر يافته كاهش مبلغ رد و متساوي نسبت به سهاماسمي بهاي كاهش طريق از سرمايه
 .دگيرمي انجام

 قانون تجارت 190ماده 

پيشنهاد هيات مديره راجع به كاهش سرمايه بايد حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي 
 .شركت تسليم گرددالعاده به بازرس يا بازرسانفوق

ل اپيشنهاد مزبور بايد متضمن توجيه لزوم كاهش سرمايه و هم چنين شامل گزارشي درباره امور شركت از بدو س
هاي مالي قبل تصميم نگرفته باشد حاكي از عمومي نسبت به حسابمالي در جريان و اگر تا آن موقع مجمع

 .وضع شركت از ابتداي سال مالي قبل باشد

 قانون تجارت 191ماده 

بازرس يا بازرسان شركت پيشنهاد هيات مديره را مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را طي گزارشي به مجمع 
 .خواهد نمود و مجمع عمومي پس از استماع گزارش بازرس تصميم خواهد گرفتالعاده تسليممي فوقعمو

 قانون تجارت 192ماده 

هيات مديره قبل از اقدام به كاهش اختياري سرمايه بايد تصميم مجمع عمومي را درباره كاهش حداكثر ظرف 
گردد آگهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مييو روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهيك ماه در روزنامه رسمي

 .كند

 قانون تجارت 193ماده 

در مورد كاهش اختياري سرمايه شركت هر يك از دارندگان اوراق قرضه و يا بستانكاراني كه منشا طلب آنها قبل 
آگهي اعتراض توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشر آخرين باشد مي 192آگهي مذكور در ماده از تاريخ نشر آخرين

 .خود را نسبت به كاهش سرمايه شركت به دادگاه تقديم كنند

 قانون تجارت 194ماده 

در صورتي كه به نظر دادگاه اعتراض نسبت به كاهش سرمايه وارد تشخيص شود و شركت جهت تامين پرداخت 
ده و دادگاه حكم به كه به نظر دادگاه كافي باشد نسپارد در اين صورت آن دين حال شايطلب معترض وثيقه

 .پرداخت آن خواهد داد

 قانون تجارت 195ماده 

و هم چنين در صورتي كه اعتراضي شده باشد تا خاتمه اجراي حكم قطعي  193در مهلت دو ماه مذكور در ماده 
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 .سرمايه ممنوع استدادگاه شركت از كاهش

 قانون تجارت 196ماده 

كاهش يافته هر سهم هيات مديره شركت بايد مراتب را طي براي كاهش بهاي اسمي سهام شركت و رد مبلغ 
هاي صاحبان سهم برساند. اطالعيه شركت بايد در روزنامه كثيراالنتشاري كه آگهياي به اطالع كليهاطالعيه

 .بانام توسط پست سفارشي ارسال گرددگردد منتشر شود و براي صاحبان سهاممربوط به شركت در آن نشر مي

 نون تجارتقا 197ماده 

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

 .نام و نشاني مركز اصلي شركت  .1

 .مبلغ سرمايه شركت قبل از اتخاذ تصميم در مورد كاهش سرمايه  .2

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

ازپرداخت مبلغ كاهش يافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلي كه در آن نحوه پرداخت و مهلتي كه براي ب  .4
 .گيرداين بازپرداخت انجام مي

 قانون تجارت 198ماده 

 .خريد سهام شركت توسط همان شركت ممنوع است

 تصفيه و انحالل – 9بخش 

 قانون تجارت 199ماده 

 :شودشركت سهامي در موارد زير منحل مي

 .ي را كه براي آن تشكيل شده است انجام داده يا انجام آن غير ممكن شده باشدوقتي كه شركت موضوع  .1

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

 .در صورت ورشكستگي  .3

 .العاده صاحبان سهام به هر علتي راي به انحالل شركت بدهددر هر موقع كه مجمع عمومي فوق .4

 .در صورت صدور حكم قطعي دادگاه .5

 قانون تجارت 200ماده 

 .انحالل شركت در صورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است

 قانون تجارت 201ماده 

 :ل شركت را از دادگاه بخواهدتواند انحالدر موارد زير هر ذينفع مي
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در صورتي كه تا يك سال پس از به ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته   .1
 .هاي شركت در مدت بيش از يك سال متوقف شده باشدفعاليتباشد و نيز در صورتي كه

هاي مالي تا ده ماه از سالهاي هر يك از در صورتي كه مجمع عمومي ساالنه براي رسيدگي به حساب .2
 .تشكيل نشده باشدتاريخي كه اساسنامه معين كرده است

در صورتي كه سمت تمام يا بعضي از اعضاي هيات مديره و هم چنين سمت مدير عامل شركت طي مدتي  .3
 .باشدزايد بر شش ماه بالمتصدي مانده

العاده صاحبان سهام جهت اعالم در صورتي كه مجمع عمومي فوق 199در مورد بندهاي يك و دو ماده  .4
 .به انحالل شركت ندهدانحالل شركت تشكيل نشود و يا راي

 قانون تجارت 202ماده 

دادگاه بالفاصله بر حسب مورد به مراجعي كه طبق اساسنامه و اين  201در مورد بندهاي يك و دو و سه ماده 
دهد تا در رفع موجبات انحالل اه تجاوز نكند ميدارند مهلت متناسبي كه حداكثر از شش مقانون صالحيت اقدام

 .اقدام نمايند

 .دهددر صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات انحالل رفع نشود دادگاه حكم به انحالل شركت مي

 قانون تجارت 203ماده 

ررات قگيرد مگر در مورد ورشكستگي كه تابع متصفيه امور شركت سهامي با رعايت مقررات اين قانون انجام مي
 .باشدميمربوط به ورشكستگي

 قانون تجارت 204ماده 

اي كه راي به انحالل العادهامر تصفيه با مديران شركت است مگر آن كه اساسنامه شركت يا مجمع عمومي فوق
 .مقرر داشته باشددهد ترتيب ديگريمي

 قانون تجارت 205ماده 

د يا تعيين شده ولي به وظايف خود عمل نكند هر ذينفع در صورتي كه به هر علت مدير تصفيه تعيين نشده باش
تصفيه را از دادگاه بخواهد در مواردي نيز كه انحالل شركت به موجب حكم دادگاه صورت حق دارد تعيين مدير

 .شركت تعيين خواهد نمودگيرد مدير تصفيه را دادگاه ضمن صدور حكم انحاللمي

 قانون تجارت 206ماده 

در حال “شود و بايد در دنبال نام شركت همه جا عبارت الل در حال تصفيه محسوب ميشركت به محض انح
 .هاي مربوط به شركت قيد گرددمدير يا مديران تصفيه در كليه اوراق و آگهيذكر شود و نام” تصفيه

 قانون تجارت 207ماده 

آن كه به موجب تصميم مجمع نشاني مدير يا مديران تصفيه همان نشاني مركز اصلي شركت خواهد بود مگر 
 .دادگاه نشاني ديگري تعيين شده باشدالعاده يا حكمعمومي فوق

 قانون تجارت 208ماده 

تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور مربوط به تصفيه باقي خواهد ماند و مديران براي 
 باشندصول مطالبات و تقسيم دارايي شركت ميخاتمه دادن كارهاي جاري و اجراي تعهدات و وتصفيه موظف به
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 .الزم شود مديران تصفيه انجام خواهند دادو هرگاه براي اجراي تعهدات شركت معامالت جديدي

 قانون تجارت 209ماده 

اين قانون بايد ظرف  207تصميم راجع به انحالل و اسامي مدير يا مديران تصفيه و نشاني آنها با رعايت ماده 
ها اعالم شود تا پس از ثبت براي اطالع عموم در روزنامه  تصفيه به مرجع ثبت شركتز طرف مديرانپنج روز ا

گردد آگهي شود در به شركت در آن نشر ميهاي مربوطها و آگهيرسمي و روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه
ادي عتوسط آخرين مجمع عمومي مدت تصفيه منظور از روزنامه كثيراالنتشار روزنامه كثيراالنتشاري است كه

 .قبل از انحالل تعيين شده است

 قانون تجارت 210ماده 

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

 قانون تجارت 211ماده 

شود. فيه شركت شروع مياز تاريخ تعيين مدير يا مديران تصفيه اختيارات مديران شركت خاتمه يافته و تص
اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شركت را تحويل گرفته بالفاصله امر تصفيه مديران تصفيه بايد كليه

 .دار شوندشركت را عهده

 قانون تجارت 212ماده 

ق طرح طريمديران تصفيه نماينده شركت در حال تصفيه بوده و كليه اختيارات الزم را جهت امر تصفيه حتي از 
توانند براي طرح دعاوي و دفاع از دعاوي وكيل تعيين باشند و ميو حق سازش دارا ميدعوي و ارجاع به داوري

 .استيكنلمنمايند. محدود كردن اختيارات مديران تصفيه باطل و كان

 قانون تجارت 213ماده 

ن تصفيه و يا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا انتقال دارايي شركت در حال تصفيه كالً يا بعضاً به مدير يا مديرا
 .است. هر نقل و انتقالي كه برخالف مفاد اين ماده انجام گيرد باطل خواهد بوددرجه چهارم ممنوع

 قانون تجارت 214ماده 

صفيه تمدت ماموريت مدير يا مديران تصفيه نبايد از دو سال تجاوز كند اگر تا پايان ماموريت مديران تصفيه امر 
يا مديران تصفيه بايد با ذكر علل و جهات خاتمه نيافتن تصفيه امور شركت مهلت اضافي خاتمه نيافته باشد مدير

كه جهت پايان دادن به امر تصفيه در نظر دانند و تدابيري رارا كه براي خاتمه دادن به امر تصفيه الزم مي
 .ه تمديد مدت ماموريت خود را خواستار شونداند به اطالع مجمع عمومي صاحبان سهام رسانيدگرفته

 قانون تجارت 215ماده 

هرگاه مدير يا مديران تصفيه توسط دادگاه تعيين شده باشند تمديد مدت ماموريت آنان با رعايت شرايط مندرج 
 .خواهد بودبا دادگاه 214در ماده 

 قانون تجارت 216ماده 

 .باشندنان را انتخاب كرده است قابل عزل ميمدير يا مديران تصفيه توسط همان مرجعي كه آ

 قانون تجارت 217ماده 

ساله مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت مادام كه امر تصفيه خاتمه نيافته است مديران تصفيه بايد همه
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بيني شده است دعوت كرده صورت دارايي منقول و غير كه در قانون و اساسنامه پيشرا با رعايت و تشريفاتي
گزارشي حاكي از اعمالي كه تا آن موقع انجام منقول و ترازنامه و حساب سود و زيان عمليات خود را به ضميمه

 .اند به مجمع عمومي مذكور تسليم كنندداده

 قانون تجارت 218ماده 

در صورتي كه به موجب اساسنامه شركت يا تصميم مجمع عمومي صاحبان سهام براي دوره تصفيه يك يا چند 
ناظر بايد به عمليات مديران تصفيه رسيدگي كرده گزارش خود را به مجمع عمومي عادي ظر معين شده باشدنا

 .صاحبان سهام تسليم كند

 قانون تجارت 219ماده 

در مدت تصفيه دعوت مجامع عمومي در كليه موارد به عهده مديران تصفيه است. هرگاه مديران تصفيه به اين 
كلف به دعوت مجمع عمومي خواهد بود و در صورتي كه ناظر نيز به تكليف خود عمل متكليف عمل نكنند ناظر

هر ذينفع حكم به تشكيل مجمع عمومي خواهد بيني يا معين نشده باشد دادگاه به تقاضاينكند يا ناظر پيش
 .داد

 قانون تجارت 220ماده 

ها در مدت تصفيه كسب اطالع و حسابصاحبان سهام حق دارند مانند زمان قبل از انحالل شركت از عمليات 
 .كنند

 قانون تجارت 221ماده 

در مدت تصفيه مقررات راجع به دعوت و تشكيل مجامع عمومي و شرايط حد نصاب و اكثريت مجامع مانند 
اي كه مديران تصفيه براي صاحبان سهام رعايت شود و هر گونه دعوتنامه و اطالعيهزمان قبل از انحالل بايد

ردد گهاي مربوط به شركت در آن درج ميآگهيها وكنند بايد در روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهيمنتشر م
 .منتشر شود

 قانون تجارت 222ماده 

در مواردي كه به موجب اين قانون مديران تصفيه مكلف به دعوت مجامع عمومي و تسليم گزارش كارهاي خود 
و مرتبه با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون دعوت شده ولي تشكيل عمومي مورد نظر دباشند هرگاه مجمعمي

هاي مقرر تصفيه بايد گزارش خود و صورت حسابنگردد و يا اين كه تشكيل شده و نتواند تصميم بگيرد مديران
رج آن دهاي مربوط به شركت درها و آگهياين قانون را در روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيه 217در ماده 

 .گردد براي اطالع عموم سهامداران منتشر كنندمي

 قانون تجارت 223ماده 

آن قسمت از دارايي نقدي شركت كه در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان سهام به نسبت سهام 
كه حقوق بستانكاران ملحوظ و معادل ديوني كه هنوز موعد تاديه آن نرسيده است شود به شرط آنتقسيم مي

 .وضوع شده باشدم

 قانون تجارت 224ماده 

پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تاديه كليه ديون دارايي شركت بدواً به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمي سهام 
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رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساسنامه شركت و در صورتي كه اساسنامه ساكت باشد به به سهامداران خواهد
 .ان تقسيم خواهد شدنسبت سهام بين سهامدار

 قانون تجارت 225ماده 

تقسيم دارايي شركت بين صاحبان سهام خواه در مدت تصفيه و خواه پس از آن ممكن نيست مگر آن كه شروع 
بستانكاران قبالً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و روزنامه تصفيه و دعوت

گردد آگهي شده و الاقل شش ماه از ميهاي مربوط به شركت در آن درجگهيها و آكثيراالنتشاري كه اطالعيه
 .تاريخ انتشار اولين آگهي گذشته باشد

 قانون تجارت 226ماده 

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

 قانون تجارت 227ماده 

ها اعالم دارند تا به ثبت  تصفيه مكلفند ظرف يك ماه پس از ختم تصفيه مراتب را به مرجع ثبت شركت مديران
هاي مربوط به شركت در آن درج آگهي ها ورسمي و روزنامه كثيراالنتشاري كه اطالعيهرسيده و در روزنامه

 .ثبت تجارتي حذف گرددها و دفتر گردد آگهي شود و نام شركت از دفتر ثبت شركتمي

 قانون تجارت 228ماده 

پس از اعالم ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقيمانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از 
ز به اند نيبستانكاران و صاحبان سهامي را كه حقوق خود را استيفاء نكرده صورت اساميهاي ايران توديع وبانك

اطالع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مذكور در همان ماده به
انك در بوجوه كهخود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از 

باقيمانده باشد در حكم مال بالصاحب بوده و از طرف بانك با اطالع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت 
 .منتقل خواهد شد

 قانون تجارت 229ماده 

دفاتر و ساير اسناد و مدارك شركت تصفيه شده بايد تا ده سال از تاريخ اعالم ختم تصفيه محفوظ بماند به اين 
ها دفاتر و اسناد و مدارك مذكور را نيز  مقارن اعالم ختم تصفيه به مرجع ثبت شركتمديران تصفيه بايدمنظور 

 .اشخاص ذينفع آماده باشدها تحويل دهند تا نگهداري و براي مراجعه به مرجع ثبت شركت

 قانون تجارت 230ماده 

بايد مجمع عمومي عادي صاحبان سهام  در صورتي كه مدير تصفيه قصد استعفا از سمت خود را داشته باشد
استعفاي خود و تعيين جانشين دعوت نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور شركت را جهت اعالم

هرگاه مدير تصفيه توسط دادگاه تعيين شده تشكيل نشود يا نتواند مدير تصفيه جديدي را انتخاب كند و نيز
تعفاي خود را به دادگاه اعالم كند و تعيين مدير تصفيه جديد را باشد مدير تصفيه مكلف است كه قصد اس

دادگاه بخواهد در هر حال استعفاي مدير تصفيه تا هنگامي كه جانشين او به ترتيب مذكور در اين ماده انتخاب از
 .يكن استلمثبت و آگهي نشده باشد كاناين قانون 209نشده و مراتب طبق ماده 



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 231ماده 

در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه اگر مديران تصفيه متعدد باشند و مدير تصفيه متوفي يا 
مجمع عمومي شركت انتخاب شده باشد مدير يا مديران تصفيه باقيمانده بايد مجمع محجور يا ورشكسته توسط

رشكسته دعوت نمايند و در يا محجور يا وعمومي عادي شركت را جهت انتخاب جانشين مدير تصفيه متوفي
رشكسته وصورتي كه مجمع عمومي عادي مزبور تشكيل نشود يا نتواند جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا

را انتخاب كند يا در صورتي كه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد مدير 
جانشين مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته را از دادگاه  مكلفند تعيينيا مديران تصفيه باقيمانده

 .بخواهند

اگر امر تصفيه منحصراً به عهده يك نفر باشد در صورت فوت يا حجر يا ورشكستگي مدير تصفيه در صورتي كه 
 ها بخواهد تواند از مرجع ثبت شركتشركت انتخاب شده باشد هر ذينفع ميمدير تصفيه توسط مجمع عمومي

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

اند تعيين توهر ذينفع ميكه مدير تصفيه متوفي يا محجور يا ورشكسته توسط دادگاه تعيين شده باشد صورتي
 .جانشين را از دادگاه بخواهد

 شركت هايحساب – 10بخش 

 قانون تجارت 232ماده 

هيات مديره شركت بايد پس از انقضاي سال مالي صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و هم چنين 
باره فعاليت و وضع عمومي و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درترازنامه و حساب عملكرد

اقالً بيست روز قبل از تاريخ مجمع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم كند. اسناد مذكور در اين ماده بايد
 .عادي ساالنه در اختيار بازرسان گذاشته شود

 قانون تجارت 233ماده 

هاي ارزيابي كه در ل و روشدر تنظيم حساب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شركت بايد همان شك
هاي رفته است رعايت شود با وجود اين در صورتي كه تغييري در شكل و روشسال مالي قبل از آن به كار

هر دو روش ارزيابي تنظيم گردد تا ارزيابي سال قبل از آن مورد نظر باشد بايد اسناد مذكور به هر دو شكل و
ه گزارش هيات مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادي تصميم مجمع عمومي با مالحظه آنها و با توجه ب

 .بگيرد

 قانون تجارت 234ماده 

هاي الزم در نظر گرفته شود ولو آن كه پس از وضع استهالك و در ترازنامه بايد استهالك اموال و اندوخته
 .باقي نماند يا كافي نباشدها سود قابل تقسيماندوخته

رايي ثابت خواه در نتيجه استعمال خواه بر اثر تغييرات فني و خواه به علل ديگر بايد در پايين آمدن ارزش دا
هاي احتمالي بايد ها و هزينهاحتمالي ارزش ساير اقالم دارايي و زياناستهالكات منظور گردد. براي جبران كاهش
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 .ذخيره الزم منظور گردد

 قانون تجارت 235ماده 

 .ين كرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شودتعهداتي كه شركت آن را تضم

 قانون تجارت 236ماده 

هاي افزايش سرمايه بايد هاي تاسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. هزينههزينه
ه ام جديدي كها به عمل آمده مستهلك شود. در صورتي كه سهكه اين گونه هزينهحداكثر تا پنج سال از تاريخي

هاي افزايش فروخته شده باشد هزينهشود به قيمتي بيش از مبلغ اسميدر نتيجه افزايش سرمايه صادر مي
 .توان از محل اضافه ارزش مستهلك نمودسرمايه را مي

 قانون تجارت 237ماده 

ها و هزينه سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه
 .هااستهالكات و ذخيره

 قانون تجارت 238ماده 

 140هاي قبل بايد معادل يك بيستم آن بر طبق ماده هاي وارده در سالاز سود خالص شركت پس از وضع زيان
 .موضوع شود هر تصميم برخالف اين ماده باطل استبه عنوان اندوخته قانوني

 قانون تجارت 239ماده 

هاي مالي قبل و اندوخته هاي سالعبارت است از سود خالص سال مالي شركت منهاي زيانسود قابل تقسيم 
هاي قبل كه تقسيم هاي اختياري به عالوه سود قابل تقسيم سالو ساير اندوخته 238قانوني مذكور در ماده

 .نشده است

 قانون تجارت 240ماده 

ن كه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را هاي سال مالي و احراز ايمجمع عمومي پس از تصويب حساب
د كه تواند تصميم بگيرسهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. عالوه بر اين مجمع عمومي ميكه بايد بين صاحبان

صاحبان سهام تقسيم شود در اين صورت در تصميم مجمع هايي كه شركت در اختيار دارد بينمبالغي از اندوخته
تقسيم گردد. هر سودي ها بايد برداشت ويحاً قيد شود كه مبالغ مورد نظر از كدام يك از اندوختهعمومي بايد صر

كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسيم 
ي نگرفته باشد هيات شود و اگر مجمع عمومي در خصوص نحوه پرداخت تصميمعمومي تعيين ميتوسط مجمع

هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام بايد ظرف هشت ماه مديره نحوه پرداخت را تعيين خواهد نمود ولي در
 .پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود انجام پذيرد

 قانون تجارت 241ماده 

ت كه ممكن است جهت پاداش نسبت معيني از سود خالص سال مالي شرك 134با رعايت شرايط مقرر در ماده 
هاي سهامي عام از پنج درصد سودي كه در همان  گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركتهيات مديره در نظر

سهامي خاص از ده درصد سودي كه در همان سال به هاي شود و در شركتسال به صاحبان سهام پرداخت مي
 .شود تجاوز كندصاحبان سهام پرداخت مي
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 .اساسنامه و هر گونه تصميمي كه مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بالاثر است مقررات

 قانون تجارت 242ماده 

هاي سود و زيان و ترازنامه شركت گزارش هاي سهامي عام هيات مديره مكلف است كه به حساب در شركت
هاي شركت گواهي نظر درباره حساب ضميمه كند. حسابداران رسمي بايد عالوه بر اظهارحسابداران رسمي را نيز

توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و هاي شركت ونمايند كه كليه دفاتر و اسناد و صورت حساب
صحيح و روشن هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيات مديره وضع مالي شركت را به نحوحساب

 .دهدنشان مي

  هاي  سابداران رسمي مذكور در اين ماده حسابداران موضوع فصل هفتم قانون مالياتح از منظور –تبصره
باشد و در صورتي كه به موجب قانون شرايط و نحوه انتخاب حسابداران مي1345مستقيم مصوب اسفند سال 

ماده نيز حسابداران مذكور در اين  رسمي تغيير كند و يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود شامل
 .خواهد بود

 جزايي مقررات – 11بخش 

 قانون تجارت 243ماده 

اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا 
 :خواهند شدبه هر دو مجازات محكوم

و يا برخالف مقررات اين قانون اعالميه نويسي سهام را تصديق كند هركس كه عالماً و بر خالف واقع پذيره .1
ها تسليم كند  مدارك خالف واقع حاكي از تشكيل شركت به مرجع ثبت شركتنويسي منتشر نمايد و ياپذيره

 .و يا در تعيين ارزش آورده غير نقد تقلب اعمال كند

ه كه واقعاً پرداخت شده هركس در ورقه سهم بانام يا گواهينامه موقت سهم مبلغ پرداخت شده را بيش از آنچ  .2
 .است قيد كند

ها اعالم كند بعضاً يا كالً  هركس از اعالم مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت  .3
 .به مرجع مزبور اعالم داردخودداري نمايد و يا مطالب خالف واقع

هركس سهام يا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسيدن شركت و يا در صورتي كه ثبت شركت مزورانه انجام   .4
 .گرفته باشد صادر كند

نويسي كليه سرمايه و تاديه حداقل سي و پنج درصد آن و نيز هركس سهام يا قطعات سهام را بدون پذيره  .5
 .تحويل كليه سرمايه غير نقد صادر كند

 .نام صادر كندنام يا گواهينامه موقت بيپرداخت كليه مبلغ اسمي سهم سهام بي هركس قبل از  .6

 قانون تجارت 244ماده 

اشخاص زير به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال يا به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال يا به 
 :خواهند شد هر دو مجازات محكوم
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نامه موقت سهام بدون ذكر مبلغ اسمي صادر كند يا بفروشد يا به معرض فروش هركس عالماً سهام يا گواهي  .1
 گذارد

نام را قبل از آن كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد بفروشد يا به معرض فروش هركس سهام بي  .2
 .گذارد

ادر كند يا هركس سهام بانام را قبل از آن كه اقالً سي و پنج درصد مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد ص  .3
 .بفروشد يا به معرض فروش گذارد

 قانون تجارت 245ماده 

شركت كند يا انجام آن عمليات را تسهيل نمايد بر  244هركس عالماً در هر يك از عمليات مذكور در ماده 
 .شريك يا معاون محكوم خواهد شدحسب مورد به مجازات

 قانون تجارت 246ماده 

سهامي در صورت ارتكاب هر يك از جرائم زير به حبس تاديبي از دو ماه تا  رئيس اعضاء هيات مديره هر شركت
 :نقدي از سي هزار تا سيصد هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شدشش ماه يا به جزاي

در صورتي كه ظرف مهلت مقرر در اين قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمي سهام شركت را مطالبه نكنند  .1
العاده را جهت تقليل سرمايه شركت تا ميزان مبلغ مذكور مجمع عمومي فوقماه قبل از پايان مهلتو يا دو 

 .پرداخت شده دعوت ننمايند

در صورتي كه قبل از پرداخت كليه سرمايه شركت به صدور اوراق قرضه مبادرت كرده يا صدور آن را اجازه   .2
 .دهند

 قانون تجارت 247ماده 

در صورتي كه هر يك از اعضاء هيات مديره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هيات  246در مورد بند يك ماده 
كند كه بايد به تكليف قانوني براي سلب مسئوليت جزايي عمل شود و به اين اعالم از طرف مزبور صريحاً اعالم

انوني را اعالم كرده عضو هيات مديره كه تكليف قساير اعضاء هيات مديره توجه نشود و جرم تحقق پيدا كند
عضو هيات است مجرم شناخته نخواهد شد. سلب مسئوليت جزايي از عضو هيات مديره منوط به اين است كه

مديره عالوه بر اعالم تكليف قانوني در جلسه هيات مزبور مراتب را از طريق ارسال اظهارنامه رسمي به هر يك از 
جلسات هيات مديره به هر علت تشكيل نگردد اعالم از طريق نمايد. در صورتي كه اعضاء هيات مديره اعالم

 .مديره كافي استارسال اظهارنامه رسمي براي سلب مسئوليت جزايي از عضو هيات

 قانون تجارت 248ماده 

نويسي سهام يا اطالعيه انتشار اوراق قرضه شركت سهامي را بدون امضاهاي مجاز و نام و هركس اعالميه پذيره
 .مديران شركت منتشر كند به جزاي نقدي از ده هزار تا سي هزار ريال محكوم خواهد شدن يانشاني موسسي

 قانون تجارت 249ماده 

ي نويسهركس با سوء نيت براي تشويق مردم به تعهد خريد اوراق بهادار شركت سهامي به صدور اعالميه پذيره
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ست يا ناقص باشد مبادرت نمايد و يا از روي سوء اوراق قرضه كه متضمن اطالعات نادرسهام يا اطالعيه انتشار
ناقص داده باشد به مجازات شروع به كالهبرداري نيت جهت تهيه اعالميه يا اطالعيه مزبور اطالعات نادرست يا

به مجازات محكوم خواهد شد و هرگاه اثري بر اين اقدامات مترتب شده باشد مرتكب در حكم كالهبردار بوده و
 .اهد شدمقرر محكوم خو

 قانون تجارت 250ماده 

رئيس و اعضاء هيات مديره هر شركت سهامي عام كه قبل از تاديه كليه سرمايه ثبت شده شركت و قبل از 
ثبت شركت و تصويب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومي مبادرت به صدور اوراق انقضاء دو سال تمام از تاريخ

 .محكوم خواهند شدتا دويست هزار ريالقرضه نمايند به جزاي نقدي از بيست هزار 

 قانون تجارت 251ماده 

تواند در هر يك از غرما يا در تمام غرما براي هر گاه چند نفر از مسئولين برات ورشكست شوند دارنده برات مي
وجه برات و متفرعات و مخارج قانوني) داخل شود تا اينكه طلب خود را كامالً وصول وصول تمام طلب خود(

 شودمي پرداخته طلب چنين صاحب به كه وجهيبراي تواندنمي ورشكستگان از يك هيچ تصفيه مدير –ايد نم
 به نورشكستگاتمام دارايي از كه وجوهي مجموع كه صورتي در مگر نمايد رجوع ديگر ورشكسته تصفيه مدير به

ايد به ترتيب تاريخ تعهد تا ب مازاد صورت اين در باشد او طلب ميزان از بيش يابدمي تخصيص طلب صاحب
 حق هاورشكسته ساير به كه گردد محسوب ورشكستگان دارايي جزء –اند پرداختهميزان وجهي كه هر كدام

 .دارند رجوع

  امنيتض مسئوليت دين يك پرداخت براي كه نيز نفري چند هر ورشكستگي مورد در ماده اين مفاد –تبصره 
 .بود خواهد مرعي باشند داشته

 پرداخت در –هفتم  مبحث

 قانون تجارت 252ماده 

 .آيدپرداخت برات به انواع پولي كه در آن معين شده به عمل مي

 قانون تجارت 253ماده 

دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است پولي غير از آن نوع كه در برات معين اگر دارنده برات به برات
 تواند ازكول يا امتناع از قبول يا عدم تاديه اعتراض شود دارنده برات ميدر نتيجه نشده است بدهد و آن برات

برات معين شده مطالبه كند ولي از ساير دهنده نوع پولي را كه داده يا نوع پولي كه دردهنده برات يا انتقال
 .مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست

 ارتقانون تج 254ماده 

 .برات به وعده بايد روز آخر وعده پرداخته شود

 قانون تجارت 255ماده 

روز رويت در برواتي كه به وعده از رويت است و روز صدور برات در برواتي كه به وعده از تاريخ صدور است 
 .حساب نخواهد شد
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 قانون تجارت 256ماده 

اشخاصي كه نسبت به وجه برات حقي دارند مسئول شخصي كه وجه برات را قبل از موعد تاديه نموده در مقابل 
 .است

 قانون تجارت 257ماده 

دهنده اگر دارنده برات به كسي كه قبولي نوشته مهلتي براي پرداخت بدهد به ظهرنويسهاي ماقبل خود و برات
 .اند حق رجوع نخواهد داشترضايت ندادهكه به مهلت مزبور

 قانون تجارت 258ماده 

شود مگر آنكه وجه برات قانوناً در نزد او الذمه محسوب ميپردازد بريوعده وجه برات را ميشخصي كه در سر 
 .توقيف شده باشد

 قانون تجارت 259ماده 

پرداخت وجه برات ممكن است به موجب نسخه ثاني يا ثالث يا رابع الخ به عمل آيد در صورتي كه در روي آن 
 .به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است پس از پرداخت وجهنسخه قيد شده باشد كه

 قانون تجارت 260ماده 

شخصي كه وجه برات را بر حسب نسخه بپردازد كه در روي آن قبولي نوشته نشده در مقابل شخصي كه نسخه 
 .مسئول پرداخت وجه آن استقبولي شده را دارد

 قانون تجارت 261ماده 

تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثاني ل نشده است صاحب آن ميدر صورت گم شدن براتي كه هنوز قبو
 .تقاضا كنديا ثالث يا رابع الخ

 قانون تجارت 262ماده 

ه هاي ديگر فقط باگر نسخه مفقود نسخه باشد كه قبولي در روي آن نوشته شده تقاضاي پرداخت از روي نسخه
 آيداز دادن ضامن به عمل ميموجب امر محكمه پس

 قانون تجارت 263ماده 

 يا ثالث اي ثاني نسخه تواندمي باشد نشده يا شده نوشته قبولي اينكه از اعم –اگر شخصي كه برات را گم كرده 
 به ار آن وجه تاديه ضامن دادن با تواندمي است او به متعلق برات اينكه اثبات از پسنمايد تحصيل را الخ رابع

 .كند مطالبه محكمه امر موجب

 قانون تجارت 264ده ما

 شود امتناع برات وجه تاديه از است آمده عمل به 263 و 262 – 261اگر با وجود تقاضايي كه در مورد مواد 
 .بدارد محفوظ اعتراضنامه موجب به را خود حقوق تمام تواندميمفقود برات صاحب

 قانون تجارت 265ماده 

اعت از تاريخ وعده برات تنظيم شده و در مواعد و به ترتيبي س 24اعتراضنامه مذكور در ماده فوق بايد در ظرف 
 .دهنده و ظهرنويسها ابالغ گرددابالغ اعتراضنامه معين شده است به براتكه در اين قانون براي
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 قانون تجارت 266ماده 

 –مايد نصاحب برات مفقود براي تحصيل نسخه ثاني بايد به ظهرنويسي كه بالفاصله قبل از او بوده است رجوع 
 و كند راهنمايي و داده خود ماقبل ظهرنويس به مراجعه اختيار برات صاحب به استملزم مزبور ظهرنويس
 اين مخارج – برسد دهندهبرات به تا بدهدخود ماقبل ظهرنويس به رجوع اختيار بايد ظهرنويس هر همچنين
 .بود خواهد مفقود برات صاحب عهده بر اقدامات

امتناع از دادن اختيار مسئول تاديه وجه برات و خساراتي است كه بر صاحب برات مفقود ظهرنويس در صورت 
 .وارد شده است

 قانون تجارت 267ماده 

) مدتي براي ضمانت خود معين نكرده باشد مدت 263و  262رجوع به مواد در صورتي كه ضامن برات مفقود (
مطالبه يا اقامه دعوي نشده باشد ديگر از اين حيث  هر گاه در ظرف اين سه سال رسماًضمان سه سال است و

 .دعوي بر عليه او در محكمه مسموع نخواهد بود

 قانون تجارت 268ماده 

شوند و دارنده برات فقط دهنده و ظهرنويسها بري مياگر مبلغي از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات
 .اعتراض كندتواندنسبت به بقيه مي

 قانون تجارت 269ماده 

 .توانند بدون رضايت صاحب برات براي تاديه وجه برات مهلتي بدهندمحاكم نمي

 

 ثالث شخص واسطه به برات وجه تاديه –مبحث هشتم 

 قانون تجارت 270ماده 

 –دهنده يا يكي از ظهرنويسها وجه برات اعتراض شده را كارسازي نمايد تواند از طرف براتهر شخص ثالثي مي
 .پرداخت وجه بايد در اعتراضنامه يا در ذيل آن قيد شودشخص ثالث و دخالت

 قانون تجارت 271ماده 

 .شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است

 قانون تجارت 272ماده 

شوند و اگر پرداخت يالذمه مدهنده پرداخت تمام ظهرنويسها برياگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات
 .اندالذمهظهرنويسها به عمل آيد ظهرنويسهاي بعد از او بريوجه از طرف يكي از

 قانون تجارت 273ماده 

اگر دو شخص متفقاً هر يك از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند پيشنهاد آن كس 
 پس عليهمحال خود اگر –كند الذمه ميز مسئولين را برياز طرف او عده زيادتري اپذيرفته است كه تاديه وجه

 .داردترجيح ثالثي شخص هر بر شود حاضر وجه تاديه براي اعتراض از
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 برات دارنده وظايف و حقوق –مبحث نهم 

 قانون تجارت 274ماده 

اينكه برات در ايران نسبت به برواتي كه وجه آن بايد در ايران به رويت يا به وعده از رويت تاديه شود اعم از 
خارجه دارنده برات مكلف است پرداخت يا قبولي آن را در ظرف يك سال از تاريخ برات صادر شده باشد يا در

عليه رسانيده است دهنده كه وجه برات را به محالبراتمطالبه نمايد و اال حق رجوع به ظهرنويسها و همچنين به
 .نخواهد داشت

 قانون تجارت 275ماده 

ر در برات اعم از اينكه در ايران صادر شده باشد يا در خارجه براي تقاضاي قبولي مدت بيشتر يا كمتري مقرر اگ
ه دهندبايد در همان مدت قبولي برات را تقاضا نمايد و اال حق رجوع به ظهرنويسها و براتشده باشد دارنده برات

 .عليه رسانيده است نخواهد داشتكه وجه برات را به محال

 قانون تجارت 276ماده 

اگر ظهرنويسي براي تقاضاي قبولي مدتي معين كرده باشد دارنده برات بايد در مدت مزبور تقاضاي قبولي نمايد 
 .تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده كندظهرنويس نميو اال در مقابل آن

 قانون تجارت 277ماده 

كه در يكي از شهرهاي ايران صادر و بايد در ممالك خارجه تاديه شود در هر گاه دارنده برات به رويت يا به وعده 
فوق قبولي نوشتن يا پرداخت وجه را مطالبه نكرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او مواعد مقرر در مواد
 .ساقط خواهد شد

 قانون تجارت 278ماده 

 .نده و ظهرنويسها قرارداد ديگري مقرر گردددهمقررات فوق مانع نخواهد بود كه بين دارنده برات و برات

 قانون تجارت 279ماده 

 .دارنده برات بايد روز وعده وجه برات را مطالبه كند

 قانون تجارت 280ماده 

امتناع از تاديه وجه برات بايد در ظرف ده روز از تاريخ وعده به وسيله نوشته كه اعتراض عدم تاديه ناميده 
 .شود معلوم گرددمي

 قانون تجارت 281 ماده

 .اگر روز دهم تعطيل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد

 قانون تجارت 282ماده 

 .عليه نه ورشكستگي او نه اعتراض نكولي دارنده برات را از اعتراض عدم تاديه مستغني نخواهد كردنه فوت محال

 قانون تجارت 283ماده 

 .عده ورشكست شود حق اعتراض براي دارنده برات باقي استكننده برات قبل از ودر صورتي كه قبول

 قانون تجارت 284ماده 

دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است بايد در ظرف ده روز از تاريخ اعتراض عدم تاديه را به 
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 .طالع دهدمراسله سفارشي دو قبضه به كسي كه برات را به او واگذار نموده اوسيله اظهارنامه رسمي يا

 قانون تجارت 285ماده 

نامه فوق آن را به همان وسيله به ظهرنويس هر يك از ظهرنويسها نيز بايد در ظرف ده روز از تاريخ دريافت اطالع
 .سابق خود اطالع دهد

 قانون تجارت 286ماده 

اهد از حقي كه ماده اگر دارنده براتي كه بايستي در ايران تاديه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخو
 .استفاده كند بايد در ظرف سه ماه از تاريخ اعتراض اقامه دعوي نمايدبراي او مقرر داشته 249

  هر براي شود پرداخته آنجا در بايد برات وجه كه باشد محلي از خارج عليهمدعي اقامت محل گاه هر –تبصره 
 .شدخواهد اضافه روز يك فرسخ شش

 قانون تجارت 287ماده 

هاي مقيم ايران در دهنده و يا ظهرنويسدر مورد برواتي كه بايد در خارجه تاديه شود اقامه دعوي بر عليه برات
 .اعتراض بايد به عمل آيدظرف شش ماه از تاريخ

 قانون تجارت 288ماده 

اعدي كه به به او داده شده استفاده نمايد بايد در مو 249هر يك از ظهرنويسها بخواهد از حقي كه در ماده 
است اقامه دعوي كند و نسبت به او موعد از فرداي ابالغ احضاريه محكمه محسوب مقرر 287و  286موجب مواد 

باشد تاديه نمايد از فرداي روز تاديه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اينكه بر عليه او اقامه دعوي شده
 .خواهد شد

 قانون تجارت 289ماده 

عد مقرره در مواد فوق دعوي دارنده برات بر ظهرنويسها و همچنين دعوي هر يك از ظهرنويسها پس از انقضاء موا
 .محكمه پذيرفته نخواهد شدبر يد سابق خود در

 قانون تجارت 290ماده 

ر شود مشروط بدهنده نيز پذيرفته نميپس از انقضاء مواعد فوق دعوي دارنده و ظهرنويسهاي برات بر عليه برات
عليه رسانيده و در اين صورت دارنده برات فقط نمايد در سر وعده وجه برات را به محالدهنده ثابتراتاينكه ب

 .عليه خواهد داشتحق مراجعه به محال

 قانون تجارت 291ماده 

دهنده يا هر اگر پس از انقضاء موعدي كه براي اعتراض و ابالغ اعتراضنامه يا براي اقامه دعوي مقرر است برات
رد عليه رسانيده بود مستطريق محاسبه يا عنوان ديگر وجهي را كه براي تاديه برات به محالاز ظهرنويسها بهيك 

كننده وجه اقامه دعوي داشت كه بر عليه دريافتدارد دارنده برات برخالف مقررات دو ماده قبل حق خواهد
 .نمايد
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 قانون تجارت 292ماده 

به مجرد تقاضاي دارنده براتي كه به علت عدم تاديه اعتراض شده است پس از اقامه دعوي محكمه مكلف است 
 .عليه به عنوان تامين توقيف نمايداموال مدعيمعادل وجه برات را از

 )پروتست( اعتراض در –مبحث دهم 

 قانون تجارت 293ماده 

 :آيداعتراض در موارد ذيل به عمل مي

 .در مورد نكول  .1

 .نكولدر مورد امتناع از قبول يا  .2

 .در مورد عدم تاديه .3

اعتراضنامه بايد در يك نسخه تنظيم و به موجب امر محكمه بدايت به توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص 
 :ذيل ابالغ شود

 .عليهمحال  .1

 .انداشخاصي كه در برات براي تاديه وجه عنداالقتضاء معين شده .2

 .شخص ثالثي كه برات را قبول كرده است .3

آيد محكمه بدايت نباشد وظايف او با رعايت ترتيب به عهده امين صلح يا كه اعتراض به عمل مي اگر در محلي
 .بودرييس ثبت اسناد يا حاكم محل خواهد

 قانون تجارت 294ماده 

 :دارا باشد اعتراض نامه بايد مراتب ذيل را

 .سواد كامل برات با كليه محتويات آن اعم از قبولي و ظهرنويسي و غيره .1

 .به تاديه وجه برات امر .2

مامور اجرا بايد حضور يا غياب شخصي كه بايد وجه برات را بدهد و علل امتناع از تاديه يا از قبول و همچنين 
 .را در ذيل اعتراضنامه قيد و امضاء كندعلل عدم امكان امضاء يا امتناع از امضاء

 قانون تجارت 295ماده 

 و 262 – 261ت جايگير اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد تواند از طرف دارنده براهيچ نوشته نمي
 .برات شدنمفقود به راجع 263

 قانون تجارت 296ماده 

 .بدهد 293مامور اجرا بايد سواد صحيح اعتراضنامه را به محل اقامت اشخاص مذكور در ماده 
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 قانون تجارت 297ماده 

دهند بايد مفاد اعتراضنامه را روز به روز به ترتيب مه را انجام ميدفتر محكمه يا دفتر مقاماتي كه وظيفه محك
مقام او نمره و امضاء شده است مخصوصي كه صفحات آن به توسط رييس محكمه يا قائمتاريخ و نمره در دفتر

ه ممحك دفتر باشد شده قيد برات روي در اولي ظهرنويسيا دهندهبرات اقامت محل كه صورتي در –ثبت نمايند 
 .بايد آنها را توسط كاغذ سفارشي از علل امتناع از تاديه مستحضر سازد

 
 رجوعي برات –مبحث يازدهم 

 قانون تجارت 298ماده 

برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و 
 .كنددهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر ميعهده براتتفاوت نرخ به

 قانون تجارت 299ماده 

رات اصلي و نرخ مكان صدور دهنده اصلي صادر شود تفاوت بين نرخ مكان تاديه باگر برات رجوعي به عهده برات
خواهد بود و اگر برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود مشاراليه بايد از عهده تفاوت آن به عهده او

تسليم كرده است و نرخ مكاني كه براي رجوعي در آنجا صادر شده نرخ مكاني كه برات اصلي را در آنجا معامله يا
 .است برآيد

 تجارتقانون  300ماده 

 قيد ذيل مراتب مزبور حساب صورت در –حساب بازگشت) ضميمه شود حسابي ( به برات رجوعي بايد صورت
 :گرددمي

 .اسم شخصي كه برات رجوعي به عهده او صادر شده است  .1

 .مبلغ اصلي برات اعتراض شده .2

 .العمل صراف و دالل و وجه تمبر و مخارج پست و غيرهمخارج اعتراضنامه و ساير مخارج معموله از قبيل حق  .3

 .(299مبلغ تفاوت نرخهاي مذكور در ماده ( .4

 قانون تجارت 301ماده 

حساب مذكور در ماده قبل بايد توسط دو نفر تاجر تصديق شود به عالوه الزم است برات اعتراض شده و  صورت
 .اعتراضنامه به صورت حساب مزبور ضميمه گرددسواد مصدقي از

 
 قانون تجارت 302ماده 

بايد  301و  300هر گاه برات رجوعي به عهده يكي از ظهرنويسها صادر شود عالوه بر مراتب مذكور در مواد 
 .ه شودنرخ مكان تاديه برات اصلي و مكان صدور آن را معين نمايد ضميمتصديقنامه كه تفاوت بين

 
 قانون تجارت 303ماده 

توان ترتيب داد و اگر برات رجوعي به عهده يكي از حساب بازگشت متعدد نمي نسبت به يك برات صورت



 

 قانون تجارت ايران

ه اولي دهندشود تا به براتحساب بازگشت متوالياً به توسط ظهرنويسها پرداخته ميظهرنويسها صادر شده باشد
 .برسد

 اولي دهندهبرات و ظهرنويسها از يك هر –توان تماماً بر يك نفر وارد ساخت تحميالت براتهاي رجوعي را نمي
 .است خرج يك دارعهده فقط

 
 قانون تجارت 304ماده 

خسارت تاخير تاديه مبلغ اصلي برات كه به واسطه عدم تاديه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تاخير 
 .شودفقط از روز اقامه دعوي محسوب مياعتراض و مخارج برات رجوعي تاديه مخارج

 خارجي قوانين –مبحث دوازدهم 

 
 قانون تجارت 305ماده 

 .در مورد برواتي كه در خارج ايران صادر شده شرايط اساسي برات تابع قوانين مملكت صدور است

ز كه در خارجه به ني) غيره و قبولي – ضمانت –تعهدات ناشي از ظهرنويسي هر قسمت از ساير تعهدات براتي (
 .تعهد در آنجا وجود پيدا كرده استوجود آمده تابع قوانين مملكتي است كه

معذالك اگر شرايط اساسي برات مطابق قانون ايران موجود و يا تعهدات براتي موافق قانون ايران صحيح باشد 
سي برات يا تعهدات براتي مقدم بر استناد به اين ندارند كه شرايط اسااند حقكساني كه در ايران تعهداتي كرده

 .تعهد آنها مطابق با قوانين خارجي نيست

 
 قانون تجارت 306ماده 

اعتراض و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق ناشيه از برات و استفاده از آن در خارجه بايد به عمل آيد 
 .خواهد بود كه آن اقدام بايد در آنجا بشودتابع قوانين مملكتي

 
 طلبفته در –فصل دوم 

 
 قانون تجارت 307ماده 

كند مبلغي در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه طلب سندي است كه به موجب آن امضاكننده تعهد ميفته
 .كرد آن شخص كارسازي نمايدحوالهحامل يا شخص معين و يا به

 
 قانون تجارت 308ماده 

 :راي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشدطلب عالوه بر امضاء يا مهر بايد دافته

 .مبلغي كه بايد تاديه شود با تمام حروف  .1

 .گيرنده وجه .2



 

 قانون تجارت ايران

 .تاريخ پرداخت .3

 

 قانون تجارت 309ماده 

طلب نيز از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فتهتمام مقررات راجع به بروات تجارتي (
 .الرعايه استالزم

 چك –فصل سوم 

 :مرتبطمقررات 

 قانون صدور چك

 :آراء و نظرات مرتبط

 تعيين صالحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي چك

 صدور قرار تامين خواسته نسبت به وجه چك نياز به خسارت احتمالي ندارد

 قانون تجارت 310ماده 

مسترد يا به  عليه دارد كالً يا بعضاًاي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي را كه در نزد محالچك نوشته
 .نمايدديگري واگذار مي

 
 قانون تجارت 311ماده 

 .دباش داشته وعده نبايد وجه پرداخت –در چك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادركننده برسد 

 
 قانون تجارت 312ماده 

مضاء در ظهر به ا صرف به است ممكن –كرد باشد چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله
 .ديگري منتقل شود

 
 قانون تجارت 313ماده 

 .وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود

 
 قانون تجارت 314ماده 

صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد ذاتاً عمل تجارتي محسوب نيست ليكن مقررات اين قانون از 
دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز  ظهرنويسها و اعتراض و اقامهضمانت صادركننده و

 .خواهد بود

 
 قانون تجارت 315ماده 

اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تاديه گردد دارنده چك بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ صدور 



 

 قانون تجارت ايران

يد در ظرف چهل و پنج روز از اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد باوجه آن را مطالبه كند و
 .تاريخ صدور چك مطالبه شود

اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در اين ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعوي او بر عليه 
عليه است از بين برود دعوي دارنده چك به سببي كه مربوط به محالظهرنويس مسموع نخواهد بود و اگر وجه

 .صادركننده نيز در محكمه مسموع نيست چك بر عليه

 
 قانون تجارت 316ماده 

 .كند بايد ظهر آن را امضاء يا مهر نمايد اگر چه چك در وجه حامل باشدكسي كه وجه چك را دريافت مي

 
 قانون تجارت 317ماده 

ده و بايد در ايران مقررات راجعه به چكهايي كه در ايران صادر شده است در مورد چكهايي كه از خارجه صادر ش
 كند مطالبه را چك وجه تواندمي چك دارنده آن ظرف در كه مهلتي ليكن –رعايت خواهد شد پرداخته شود نيز

 .است صدور تاريخ از ماه چهار

 
 زمان مرور در –فصل چهارم 

 
 قانون تجارت 318ماده 

تجارتي صادر شده پس از انقضاي پنج  طلب و چك كه از طرف تجار يا براي اموردعاوي راجعه به برات و فته
اعتراضنامه و يا آخرين تعقيب قضايي در محاكم مسموع نخواهد بود مگر اينكه در ظرف اين سال از تاريخ صدور

مرور زمان از تاريخ اقرار محسوب است. در صورت عدم مدت رسماً اقرار به دين شده باشد كه در اين صورت مبدا
 .شودتاريخ انقضاء مهلت اعتراض شروع مي اعتراض مدت مرور زمان از

 دلو 25 مصوب تجارت قانون اجراي تاريخ از قبل كه طلبهاييفته و چك و بروات مورد در ماده اين مفاد –تبصره 
 تابع زمان مرور حيث از اسناد اين و نبوده اجرا قابل است شده صادر 1304خرداد 12 و فروردين 12 و 1303
 .ر زمان راجع به اموال منقول استمرو به مربوط مقررات

 
 قانون تجارت 319ماده 

طلب يا چك را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه كرد دارنده برات يا اگر وجه برات يا فته
حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بالجهت تواند تاطلب يا چك ميفته

 .است مطالبه نمايدكرده 

 ناي در مقرر اساسي شرايط از يكي چك يا طلبفته يا برات كه است جاري نيز موردي در فوق حكم –تبصره 
 .باشد فاقد را قانون

 حامل وجه در اسناد –باب پنجم 



 

 قانون تجارت ايران

 
 

 قانون تجارت 320ماده 

گر در صورت ثبوت خالف. شود مدارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق محسوب مي
صالحيتدار قضايي يا پليس تاديه وجه آن سند را منع كند تاديه وجه به حامل مديون را معذلك اگر مقامات

 .بري نخواهد كردنسبت به شخص ثالثي كه ممكن است سند متعلق به او باشد

 
 قانون تجارت 321ماده 

در وجه حامل مكلف به تاديه نيست مگر در مقابل جز در موردي كه حكم بطالن سند صادر شده مديون سند 
 .اخذ سند

 
 قانون تجارت 322ماده 

هاي كوپن يا داراي ضميمه براي تجديد اوراق كوپن باشد در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه
عتي را دهد ربح يا منفگم شدن سند در وجه حامل كه خود سند به دارنده آن حق ميو همچنين در صورت

 .شدمرتباً دريافت كند براي اصدار حكم بطالن مطابق ذيل عمل خواهد

 
 قانون تجارت 323ماده 

 .مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او بوده و فعالً گم شده است

 .سند كافي است اگر مدعي فقط اوراق كوپن يا ضميمه مربوط به سند خود را گم كرده باشد ابراز خود

 
 قانون تجارت 324ماده 

اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست بايد به وسيله اعالن در جرايد به دارنده 
هر گاه از تاريخ انتشار اولين اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حكم بطالن آن صادر -مجهول سند اخطار كند 

 .سال تعيين كنداالقتضاء مدتي بيش از سهتواند لديحكمه ميم –خواهد شد 

 
 قانون تجارت 325ماده 

تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را به كسي نپردازد مگر پس از گرفتن به تقاضاي مدعي محكمه مي
 .تصويب نمايدضامن يا تاميني كه محكمه

 
 قانون تجارت 326ماده 

 شود به ترتيب مقررالتاديه ميپن نسبت به كوپنهايي كه در ضمن جريان دعوي الزمدر مورد گم شدن اوراق كو
 .خواهد شدعمل 333و  332در مواد 
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 قانون تجارت 327ماده 

تواند به عالوه اعالن در جرايد بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود محكمه مي 324اخطار مذكور در ماده 
 .ديگر را نيز مقرر دارد

 
 قانون تجارت 328ده ما

اگر پس از اعالن فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت متناسبي داده و اخطار خواهد كرد كه هر 
خود را تعقيب و دالئل خود را اظهار نكند محكوم شده و سند به ابرازكننده آن مسترد گاه تا انقضاي مهلت دعوي

 .خواهد گرديد

 
 قانون تجارت 329ماده 

مقرر و اعالن شده سند ابراز نگردد محكمه حكم بطالن آن را صادر  324در ظرف مدتي كه مطابق ماده  اگر
 .خواهد نمود

 
 قانون تجارت 330ماده 

ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداند به اطالع عموم 
 .خواهد رسيد

 
 قانون تجارت 331ماده 

االقتضاء اوراق كوپن تازه به او پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدي
 .شده باشد مدعي حق تقاضاي تاديه خواهد داشتبدهند. اگر سند حال

 
 قانون تجارت 332ماده 

 :خواهد شد ) نباشد به ترتيب ذيل رفتار322هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (

دهد مديون وجه محكمه در صورتي كه ادعاي مدعي سبق تصرف و گم كردن سند را قابل اعتماد ديد حكم مي
 .بسپارد عدليه صندوق به – بودن موجل صورت در –پس از انقضاء اجل سند را فوراً در صورتي كه حال باشد و

 
 قانون تجارت 333ماده 

ي كه وجه سند مفقود پس از آن مدت قابل مطالبه نيست سند ابراز شده اگر قبل از انقضاي مدت مرور زمان
 .شودوجهي كه در صندوق عدليه امانت گذاشته شده به مدعي داده ميرفتار و اال 328مطابق ماده 

 
 قانون تجارت 334ماده 

 .مقررات اين باب شامل اسكناس نيست
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 داللي –باب ششم 

 كليات –فصل اول 

 
 تجارت قانون 335ماده 

خواهد معامالتي نمايد دالل كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معامالتي شده يا براي كسي كه مي
 .اصوالً قرارداد داللي تابع مقررات راجع به وكالت استكند.طرف معامله پيدا مي

 
 قانون تجارت 336ماده 

 .تجارت كندهاي مختلف داللي نموده و شخصاً نيز تواند در رشتهدالل مي

 
 قانون تجارت 337ماده 

دالل بايد در نهايت صحت و از روي صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اينكه 
 دخو تقصيرات و تقلب مسئول طرفين از يك هر مقابل در دالل –از طرفين بكند داللي را فقط براي يكي

 .باشدمي

 
 تقانون تجار 338ماده 

تواند عوض يكي از طرفين معامله قبض وجه يا تاديه دين نمايد و يا آنكه تعهدات آنها را به موقع اجرا دالل نمي
 .نامه مخصوصي داشته باشداجازهگذارد مگر اينكه

 
 قانون تجارت 339ماده 

ت نمايد كه ضايع يا دالل مسئول تمام اشياء و اسنادي است كه در ضمن معامالت به او داده شده مگر اينكه ثاب
 .مزبوره مربوط به شخص او نبوده استتلف شدن اشياء يا اسناد

 
 قانون تجارت 340ماده 

التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اينكه در موردي كه فروش از روي نمونه باشد دالل بايد نمونه مال
 .اين قيد معاف دارندطرفين معامله او را از

 
 قانون تجارت 341ماده 

هاي مختلف داللي كند ولي در اين صورت بايد تواند در زمان واحد براي چند آمر در يك رشته يا رشتهدالل مي
 .امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير راي آنها شود مطلع نمايدآمرين را از اين ترتيب و

 
 قانون تجارت 342ماده 

شتجات و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل هر گاه معامله به توسط دالل واقع و نو
اند دالل ضامن صحت و اعتبار راجع به اشخاصي باشد كه به توسط او معامله را كردهشود در صورتي كه امضاها
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 .امضاهاي نوشتجات و اسناد مزبور است

 
 قانون تجارت 343ماده 

 .شود نيستكند و ضامن اجراي معامالتي كه به توسط او ميداللي مي دالل ضامن اعتبار اشخاصي كه براي آنها

 
 قانون تجارت 344ماده 

التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نيست مگر اينكه ثابت شود تقصير از دالل در خصوص ارزش يا جنس مال
 .جانب او بوده

 
 قانون تجارت 345ماده 

 .اعتبار تعهد شخص دالل معامله نمود دالل ضامن معامله است هر گاه طرفين معامله يا يكي از آنها به

 
 قانون تجارت 346ماده 

اال  داند اطالع دهد ودر صورتي كه دالل در نفس معامله منتفع يا سهيم باشد بايد به طرفي كه اين نكته را نمي
 .م خواهد شدبوده و به عالوه به پانصد تا سه هزار ريال جزاي نقدي محكومسئول خسارات وارده

 
 قانون تجارت 347ماده 

 .در صورتي كه دالل در معامله سهيم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجراي تعهد خواهد بود

 مخارج و دالل اجرت –فصل دوم 

 
 قانون تجارت 348ماده 

 .تمام شده باشدتواند حق داللي را مطالبه كند مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او دالل نمي

 
 قانون تجارت 349ماده 

اگر دالل برخالف وظيفه خود نسبت به كسي كه به او ماموريت داده به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد و يا 
محل از طرف مزبور وجهي دريافت و يا وعده وجهي را قبول كند مستحق اجرت و مخارجي برخالف عرف تجارتي

 .براي خيانت در امانت خواهد شدوه محكوم به مجازات مقرركه كرده نخواهد بود به عال

 
 قانون تجارت 350ماده 

 .هر گاه معامله مشروط به شرط تعليقي باشد دالل پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود

 
 قانون تجارت 351ماده 

 كند به او دادهاگر شرط شده باشد مخارجي كه دالل مي

ترتيب در موردي نيز جاري است كه خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگيرد. همين شود دالل مستحق اخذ مخارج
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 .عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دالل كرده حكم كند

 
 قانون تجارت 352ماده 

در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا به واسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه داللي از دالل 
 .مشروط بر اينكه فسخ معامله مستند به دالل نباشدشوديسلب نم

 
 قانون تجارت 353ماده 

 .داللي معامالت ممنوعه اجرت ندارد

 
 قانون تجارت 354ماده 

الزحمه دالل به عهده طرفي است كه او را مامور انجام معامله نموده مگر اينكه قرارداد خصوصي غير اين حق
 .ترتيب را مقرر بدارد

 
 قانون تجارت 355ه ماد

الزحمه دالل به واسطه قرارداد مخصوصي بايد معين شده باشد و اال محكمه با رجوع به اهل خبره و رعايت حق
 .الزحمه را معين خواهد كردمكاني و نوع معامله حقمقتضيات زماني و

 
 دفتر –فصل سوم 

 
 قانون تجارت 356ماده 

 :التي را كه به داللي او انجام گرفته به ترتيب ذيل در آن ثبت نمايدهر دالل بايد دفتري داشته و كليه معام

 .اسم متعاملين .1

 .مالي كه موضوع معامله است .2

 .نوع معامله .3

 .شرايط معامله با تشخيص به اينكه تسليم موضوع معامله فوري است يا به وعده است .4

ه يا التجارست وجه نقد است يا مالعوض مالي كه بايد پرداخته شود و تشخيص اينكه فوري است يا به وعده ا .5
 .به رويت است يا به وعدهبرات در صورتي كه برات باشد

 .امضاء طرفين معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدليه  .6

 .دفتر داللي تابع كليه مقررات راجع به دفاتر تجارتي است
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 باب هفتم

 )كميسيونكاري (العملحق

 قانون تجارت 357ماده 

العملي آمر) معامالتي كرده و در مقابل حقكار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (العملحق
 .دارددريافت مي

 
 قانون تجارت 358ماده 

كاري نيز رعايت خواهد العملجز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت در حق
 .شد

 
 جارتقانون ت 359ماده 

كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام ماموريت اين نكته را العملحق
 .اطالع دهدبه فوريت به او

 
 قانون تجارت 360ماده 

 .كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه آمر دستور داده باشدالعملحق

 
 قانون تجارت 361ه ماد

كار بايد براي العملكار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد حقالعملالتجاره كه براي فروش نزد حقاگر مال
آواري) به وسايل مقتضيه بر عليه متصدي حمل و نقل و تعيين ميزان خسارات بحري (محفوظ داشتن حق رجوع

اقدامات خود مستحضر كند و اال مسئول خسارات آورده و آمر را ازالتجاره اقدامات الزمه به عمل و محافظت مال
 .ناشيه از اين غفلت خواهد بود

 
 قانون تجارت 362ماده 

ر تواند و حتي دكار ميالعملكار براي فروش ارسال شده حقالعملالتجاره رود كه نزد حقاگر بيم فساد سريع مال
التجاره در آنجا العمومي محلي كه مالالتجاره را با اطالع مدعيالايجاب كند مكلف است مصورتي كه منافع آمر

 .است يا نماينده او به فروش برساند

 
 قانون تجارت 363ماده 

التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده به فروش رساند مسئول تفاوت كار مالالعملاگر حق
 .نمايد از ضرر بيشتري احتراز كرده و تحصيل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده استخواهد بود مگر اينكه ثابت

 
 قانون تجارت 364ماده 

يد از عهده كليه خساراتي نيز كه از عدم رعايت دستور آمر ناشي شده كار تقصير كرده باشد باالعملاگر حق
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 .برآيد

 
 قانون تجارت 365ماده 

التجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد و يا به بيشتر از قيمتي كه آمر تعيين كار مالالعملاگر حق
 .را در حساب آمر محسوب دارد استفاده از تفاوت نداشته و بايد آننموده به فروش رساند حق

 
 قانون تجارت 366ماده 

كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي دهد ضررهاي ناشيه از آن متوجه العملاگر حق
كار ماذون به آن العملاگر فروش به نسيه داخل در عرف تجارتي محل باشد حقخود او خواهد بود معذالك

 .ر در صورت دستور مخالف آمرشود مگمحسوب مي

 
 قانون تجارت 367ماده 

كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در العملحق
 .و يا شخصاً ضمانت طرف معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهدمعامله به اعتبار نبوده

 
 قانون تجارت 368ده ما

كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر الزم بوده و همچنين هر مساعده كه به نفع آمر العملمخارجي كه حق
 .كار مسترد شودالعملمنفعتاً به حقداده باشد بايد اصالً و

 .تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر گذاردكار ميالعملحق

 
 قانون تجارت 369ماده 

 .شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي آن مستند به فعل آمر باشدالعمل ميكار مستحق حقالعملوقتي حق

كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي العملپذير نشده حقنسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام
 .نمايدميخواهد بود كه عرف و عادت محل معين

 
 قانون تجارت 370ماده 

كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي عالوه بر قيمت خريد و يا كمتر العملاگر حق
 تواندمي آمر اخير صورت دو در عالوه به –العمل نخواهد بود دارد مستحق حقاز قيمت فروش محسوب

 .سوب كندمح فروشنده يا خريدار را كارالعملحق

  نيست است مقرر امانت در خيانت براي كه مجازاتي اجراي از مانع فوق دستور –تبصره. 

 

 قانون تجارت 371ماده 

كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي كه موضوع معامله بوده و يا نسبت به العملحق
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 .حق حبس خواهد داشت-قيمتي كه اخذ كرده 

 
 قانون تجارت 372ده ما

التجاره را بيش از حد متعارف نزد اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال
العموم بدايت محل يا نماينده او به طريق مزايده تواند آن را با نظارت مدعيكار ميالعملحقكار بگذاردالعملحق

 .به فروش برساند

ده و در آنجا نماينده نيز نداشته باشد فروش بدون حضور او يا نماينده او به عمل خواهد آمد اگر آمر در محل نبو
 .الفساد باشديه رسمي ارسال گردد مگر اينكه اموال از جمله اموال سريعولي در هر حال قبالً بايد به او اخطار

 
 قانون تجارت 373ماده 

التجاره يا اسناد تجارتي و يا ساير اوراق بهاداري باشد كه مظنه كار مامور به خريد يا فروش مالالعملاگر حق
تواند چيزي را كه مامور به خريد آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسليم بكند و ميبورسي يا بازاري دارد

في داده خريدار نگاه دارد مگر اينكه آمر دستور مخاليا چيزي را كه مامور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان
 .باشد

 
 قانون تجارت 374ماده 

كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا نرخ بازار در روزي كه وكالت خود را انجام العملدر مورد ماده فوق حق
 .كار را برداشت كندالعملالعمل و هم مخارج عاديه حقحق خواهد داشت كه هم حقدهد منظور دارد ومي

 
 تقانون تجار 375ماده 

تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعيين كار شخصاً ميالعملدر هر موردي كه حق
 .خود طرف معامله محسوب خواهد شدطرف معامله اطالع دهد

 
 قانون تجارت 376ماده 

اين رجوع مستحضر گردد ديگر كار قبل از ارسال خبر انجام معامله از العملاگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق
 .خريدار يا فروشنده واقع شودتواند شخصاًنمي

 نقل و حمل قرارداد –باب هشتم 

 
 قانون تجارت 377ماده 

 .گيردمتصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به عهده مي

 
 قانون تجارت 378ماده 

 .د بود مگر در مواردي كه ذيالً استثناء شده باشدقرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواه
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 قانون تجارت 379ماده 

 مال متسلي محل –اليه كننده بايد نكات ذيل را به اطالع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح مرسلارسال
 –شود  تسليم مدت آن در بايد مال كه مدتي – هاعدل محتوي و وزن – بنديعدل طرزو بسته يا عدل عده –

 .است گرانبهاكه اشيايي قيمت – آيد عمل به راه آن از بايد حمل كه راهي

 .كننده خواهد بودخسارات ناشيه از عدم تعيين نكات فوق و يا از تعيين آنها به غلط متوجه ارسال

 
 قانون تجارت 380ماده 

 ناشي) آواري ( بحري خسارات –شود  بنديالتجاره به طرز مناسبي عدلكننده بايد مواظبت نمايد كه مالارسال
 .است كنندهارسال عهدهبه بنديعدل عيوب از

 
 قانون تجارت 381ماده 

بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول اگر عدل
 .آواري خواهد بود

 
 قانون تجارت 382ماده 

التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجي كه ادام كه مالتواند مكننده ميارسال
 .خسارات او پس بگيردمتصدي حمل و نقل كرده و

 
 قانون تجارت 383ماده 

 :استفاده كند 382تواند از حق استرداد مذكور در ماده كننده نميدر موارد ذيل ارسال

ده اليه تسليم شتهيه و به وسيله متصدي حمل و نقل به مرسلكننده در صورتي كه بارنامه توسط ارسال  .1
 .باشد

 .كننده نتواند آن را پس دهدكننده داده و ارسالدر صورتي كه متصدي حمل و نقل رسيدي به ارسال  .2

التجاره به مقصد رسيده و بايد آن را اليه اعالم كرده باشد كه مالدر صورتي كه متصدي حمل و نقل به مرسل  .3
 .گيرد تحويل

 .اليه تسليم آن را تقاضا كرده باشدالتجاره به مقصد مرسلدر صورتي كه پس از وصول مال  .4

اليه عمل كند معذالك اگر متصدي حمل و نقل در اين موارد متصدي حمل و نقل بايد مطابق دستور مرسل
ود اليه نخواهد بدستور مرسل التجاره به مقصد نرسيده مكلف به رعايتمالكننده داده مادام كهرسيدي به ارسال

 .اليه تسليم شده باشدمگر اينكه رسيد به مرسل

 
 قانون تجارت 384ماده 

ه التجاره تاديالتجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مالاليه مالاگر مرسل
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كننده رسانيده و مراتب را به اطالع ارسالدسترسي نباشد متصدي حمل و نقل بايد اليهنشود و يا به مرسل
امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثيمال

 .كننده خواهد بودنقص و عين به عهده ارسال

تواند ن نكند متصدي حمل و نقل ميالتجاره را معياليه در مدت مناسبي تكليف مالكننده و يا مرسلاگر ارسال
 .آن را به فروش برساند 362مطابق ماده 

 
 قانون تجارت 385ماده 

توان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مياگر مال
العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده يحمل و نقل بايد فوراً مراتب را به اطالع مدعشده تكافو ننمايد متصدي

 .و با نظارت او مال را به فروش رساند

 .التجاره به فروش خواهد رسيد مسبوق نموداليه را بايد از اينكه مالكننده و مرسلالمقدور ارسالحتي

 
 قانون تجارت 386ماده 

خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا  التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آناگر مال
ي اليه و يا ناشي از تعليماتكننده و يا مرسلالتجاره يا مستند به تقصير ارسالخود مالگم شدن مربوط به جنس
ري توانست از آن جلوگيمتصدي مواظبي نيز نمياند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچبوده كه يكي از آنها داده

 .مايدنالتجاره معينتواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مالداد طرفين مينمايد قرار

 
 قانون تجارت 387ماده 

التجاره نيز متصدي حمل و نقل آواري) مالدر مورد خسارات ناشيه از تاخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (
 .مسئول خواهد بوددر حدود ماده فوق

التجاره حكم به آن شود تجاوز تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مالت مزبور نميخسارا
 .خالف اين ترتيب را مقرر داشته باشدنمايد مگر اينكه قرارداد طرفين

 
 قانون تجارت 388ماده 

م از اينكه خود متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل واقع شده اع
 صورت در كه است بديهي –كننده ديگري را مامور كرده باشد كرده و يا حمل و نقلمباشرت به حمل و نقل

 .است محفوظ شدهمامور او جانب از كه نقلي و حمل متصدي به او رجوع حق اخير

 
 قانون تجارت 389ماده 

 .ه را مستحضر نمايداليالتجاره مرسلمتصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال

 
 قانون تجارت 390ماده 

نمايد قبول التجاره مطالبه مياليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت مالاگر مرسل
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فيه را تا ختم اختالف در صندوق التجاره را نخواهد داشت مگر اينكه مبلغ متنازعمالنكند حق تقاضاي تسليم
 .ردعدليه امانت گذا

 
 قانون تجارت 391ماده 

التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تاديه شود ديگر بر عليه متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته اگر مال
تدليس يا تقصير عمده به عالوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد نخواهد شد مگر در مورد
التجاره ممكن بود به اوضاع و احوال رسيدگي به مالي را در مدتي كه مطابقاليه آن آواربود در صورتي كه مرسل

اطالع دهد عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به متصدي حمل و نقل
 .التجاره داده شوددر هر حال اين اطالع بايد منتها تا هشت روز بعد از تحويل گرفتن مال

 
 قانون تجارت 392ده ما

تواند به اليه اختالف باشد محكمه صالحيتدار محل ميدر هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل
االقتضاء فروخته شود در صورت التجاره نزد ثالثي امانت گذارده شده و يا لديمالتقاضاي يكي از طرفين امر دهد

 .التجاره در چه حال بوده به عمل آيدمالاز آنكه مجلسي حاكياخير فروش بايد پس از تنظيم صورت

شود و يا سپردن آن به صندوق عدليه از التجاره ادعا ميبه وسيله پرداخت تمام مخارج و وجوهي كه بابت مال
 .توان جلوگيري كردالتجاره ميفروش مال

 
 قانون تجارت 393ماده 

 در مدت اين مبدا –مرور زمان يك سال است نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت 
 مدهآ عمل به روز آن در بايستي تسليم كه است روزي تسليم در تاخير يا و التجارهمالشدن گم يا تلف صورت
 .شده تسليم اليهمرسلبه مال كه روزي) آواري( بحري خسارات صورت در و باشد

 
 قانون تجارت 394ماده 

 .ابع مقررات اين باب نيستحمل و نقل به وسيله پست ت

 تجارتي نمايندگان ساير و تجارتي مقامقائم –باب نهم 

 
 قانون تجارت 395ماده 

مقام تجارتي كسي است كه رييس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب قائم
 .آور استو امضاي او براي تجارتخانه الزامآن نايب خود قرار داده

 .سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عمالً

 
 قانون تجارت 396ماده 

 .اند معتبر نيستقام تجارتي در مقابل اشخاصي كه از آن اطالع نداشتهمتحديد اختيارات قائم
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 قانون تجارت 397ماده 

مقام تجارتي ممكن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قيد اينكه تا تمام امضاء نكنند تجارتخانه ملزم قائم
توان از آن استفاده فقط در صورتي مياند اشخاص ثالثي كه از اين قيد اطالع نداشتهنخواهد شد ولي در مقابل

 .شده باشدكرد كه اين قيد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده و اعالن

 قانون تجارت 398ماده 

 .تواند كسي را در كليه كارهاي تجارتخانه نايب خود قرار دهدمقام تجارتي بدون اذن رييس تجارتخانه نميقائم

 قانون تجارت 399ماده 

مقام تجارتي كه وكالت او به ثبت رسيده و اعالن شده بايد مطابق مقررات وزارت عدليه به ثبت رسيده ئمعزل قا
 .شودمقابل ثالثي كه از عزل مطلع نبوده وكالت باقي محسوب ميو اعالن شود و اال در

 قانون تجارت 400ماده 

 .تمقام تجارتي منعزل اسنحالل شركت قائممقام تجارتي منعزل نيست با ابا فوت يا حجر رييس تجارتخانه قائم

 
 قانون تجارت 401ماده 

وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات 
 .استعمومي راجع به وكالت

 ضمانت –باب دهم 

 
 قانون تجارت 402ماده 

ا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع كرده و در صورت عدم وصول طلب له تقاضضامن وقتي حق دارد از مضمون
نامه) اين ترتيب مقرر شده خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانتبين طرفين (به او رجوع نمايد كه

 .باشد

 
 قانون تجارت 403ماده 

ه تواند بتضامني باشد طلبكار ميدر كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت 
مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا ضامن و مديون اصلي

 بقيه طلب به ديگري رجوع نمايد

 
 قانون تجارت 404ماده 

 .سئول انجام تعهدي باشندحكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً م

 
 قانون تجارت 405ماده 

قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تاديه نيست ولو اينكه به واسطه ورشكستگي يا فوت مديون اصلي 
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 .شده باشددين موجل او حال

 
 قانون تجارت 406ماده 

 .ضمان حال از قاعده فوق مستثني است

 
 قانون تجارت 407ماده 

 .مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به ضامن نيز بايد به عمل آيداگر حق 

 
 قانون تجارت 408ماده 

 .شودهمين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري مي

 
 قانون تجارت 409ماده 

انصراف از ضمان ملزم كند ولو ضمان له را به دريافت طلب يا تواند مضمونهمين كه دين حال شد ضامن مي
 .موجل باشد

 
 قانون تجارت 410ماده 

 به و فوراً را ضامن – بوده وثيقه با دين اگر –له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه استنكاف مضمون
 .ساختخواهد بري خود خودي

 
 قانون تجارت 411ماده 

له بايد تمام اسناد و مداركي را كه براي رجوع ضامن به پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون
 يند اگر –به او داده و اگر دين اصلي با وثيقه باشد آن را به ضامن تسليم نمايد عنه الزم و مفيد استمضمون
 الزم امنض به وثيقه انتقال براي كهاست تشريفاتي انجام به مكلف عنهمضمون داشته منقول غير وثيقه اصلي
 .است

 ورشكستگي در –باب يازدهم 

 كليات در –فصل اول 

 
 قانون تجارت 412ماده 

 .شودورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر عهده او است حاصل مي

توان صادر الفوت در حال توقيف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز ميحكم ورشكستگي تاجري را كه حين
 .مودن
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 آن اثرات و ورشكستگي اعالن در –فصل دوم 

 
 قانون تجارت 413ماده 

تاجر بايد در ظرف سه روز از تاريخ وقفه كه در تاديه قروض يا ساير تعهدات نقدي او حاصل شده است توقف 
خود را به حساب دارايي و كليه دفاتر تجارتي  بدايت محل اقامت خود اظهار نموده صورتخود را به دفتر محكمه

 .دفتر محكمه مزبوره تسليم نمايد

 
 قانون تجارت 414ماده 

 :صورتحساب مذكور در ماده فوق بايد مورخ بوده و به امضاء تاجر رسيده و متضمن مراتب ذيل باشد

 .تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غير منقول تاجر متوقف به طور مشروح .1

 .صورت كليه قروض و مطالبات .2

 .ضرر و صورت مخارج شخصي صورت نفع و .3

 بايد نيز ضامن شركاء كليه اقامت محل و اسامي نسبي يا مختلط –در صورت توقف شركت هاي تضامني 
 .شود ضميمه

 
 قانون تجارت 415ماده 

 :شودورشكستگي تاجر به حكم محكمه بدايت در موارد ذيل اعالم مي

 الف) بر حسب اظهار خود تاجر. 

 ب) به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها. 

 العموم بدايتج) بر حسب تقاضاي مدعي. 

 

 قانون تجارت 416ماده 

محكمه بايد در حكم خود تاريخ توقف تاجر را معين نمايد و اگر در حكم معين نشد تاريخ حكم تاريخ توقف 
 .محسوب است

 
 قانون تجارت 417ماده 

 .شودت اجرا ميحكم ورشكستگي به طور موق

 
 قانون تجارت 418ماده 

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت 
ممنوع است. در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ورشكستگي عايد او گردد
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دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبوره قام قانوني ورشكسته بوده و حقمديون او باشد مدير تصفيه قائم
 .استفاده كند

 
 قانون تجارت 419ماده 

از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غير منقول داشته باشد بايد بر 
 .مات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بوداقدا كليه –طرفيت او تعقيب كند مدير تصفيه اقامه يا به

 
 قانون تجارت 420ماده 

تواند ورود تاجر ورشكسته را به عنوان شخص ثالث در دعوي مطروحه اجازه محكمه هر وقت صالح بداند مي
 .دهد

 
 قانون تجارت 421ماده 

 ه مدت به قروض حالهمين كه حكم ورشكستگي صادر شد قروض موجل با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت ب
 .شودمبدل مي

 
 قانون تجارت 422ماده 

طلبي داده يا براتي صادر كرده كه قبول نشده يا براتي را قبولي نوشته ساير اشخاصي هر گاه تاجر ورشكسته فته
 باشند بايد با رعايت تخفيفات مقتضيه نسبت به مدت وجه آن را نقداًطلب يا برات ميفتهكه مسئول تاديه وجه

 .بپردازند يا تاديه آن را در سر وعده تامين نمايند

 
 قانون تجارت 423ماده 

 :هر گاه تاجر بعد از توقف معامالت ذيل را بنمايد باطل و بالاثر خواهد بود

هر صلح محاباتي يا هبه و به طور كلي هر نقل و انتقال بالعوض اعم از اينكه راجع به منقول يا غير منقول   .1
 .باشد

 .ر قرض اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده باشدتاديه ه .2

 .هر معامله كه مالي از اموال منقول يا غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به ضرر طلبكاران تمام شود .3

 

 قانون تجارت 424ماده 

عامله بوده يا بر هر گاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا طلبكاري بر اشخاصي كه با تاجر طرف م
شود تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين يا براي اضرار به مقام قانوني آنها ثابتقائم

المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است حينطلبكارها معامله نموده كه متضمن ضرري بيش از ربع قيمت
سال از تاريخ خ تفاوت قيمت را بپردازد دعوي فسخ در ظرف دومگر اينكه طرف معامله قبل از صدور حكم فس
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 .شودوقوع معامله در محكمه پذيرفته مي

 
 قانون تجارت 425ماده 

عليه بايد پس از قطعي شدن حكم هر گاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نمايد محكوم
المعامله آن را قبل از آنكه دارايي بوده است عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت حينمالي را كه موضوع معامله

 .تصرف او نباشد تفاوت قيمت را خواهد دادتاجر به غرما تقسيم شود دريافت دارد و اگر عين مال مزبور در

 
 قانون تجارت 426ماده 

 –اگر در محكمه ثابت شود كه معامله به طور صوري يا مسبوق به تباني بوده است آن معامله خود به خود باطل 
 .بود خواهد حصه غرما جزو شود طلبكار اگر معامله طرف و مسترد بوده معامله موضوعكه مالي منافع و عين

 ناظر عضو تعيين در –فصل سوم 

 
 قانون تجارت 427ماده 

شود محكمه يك نفر را به سمت عضو ناظر معين خواهد در حكمي كه به موجب آن ورشكستگي تاجر اعالن مي
 .كرد

 
 قانون تجارت 428ماده 

 .عضو ناظر مكلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن است

 
 قانون تجارت 429ده ما

تمام منازعات ناشيه از ورشكستگي را كه حل آن از صالحيت محكمه است عضو ناظر به محكمه راپرت خواهد 
 .داد

 
 قانون تجارت 430ماده 

 .شكايت از تصميمات عضو ناظر فقط در مواردي ممكن است كه اين قانون معين نموده

 
 قانون تجارت 431ماده 

 .ت كه عضو ناظر را معين كردهمرجع شكايت محكمه اس

 
 قانون تجارت 432ماده 

 .تواند عضو ناظر با تبديل و ديگري را به جاي او بگماردمحكمه هميشه مي
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 ورشكسته به نسبت اوليه اقدامات ساير و موم و مهر به اقدام در –فصل چهارم 

 قانون تجارت 433ماده 

 .دهدمي محكمه در حكم ورشكستگي امر به مهر و موم را نيز

 
 قانون تجارت 434ماده 

مهر و موم بايد فوراً توسط عضو ناظر به عمل آيد مگر در صورتي كه به عقيده عضو مزبور برداشتن صورت دارايي 
 .ممكن باشد در اين صورت بايد فوراً شروع به برداشتن صورت شودتاجر در يك روز

 
 قانون تجارت 435ماده 

 را تاجر توقيف قرار ورشكستگي حكم در محكمه باشد نكرده عمل 414 – 413اده اگر تاجر ورشكسته به مفاد م
 .داد خواهد

 
 قانون تجارت 436ماده 

قرار توقيف ورشكسته در مواقعي نيز داده خواهد شد كه معلوم گردد به واسطه اقدامات خود از اداره و تسويه 
 .خواهد جلوگيري كندميشدن عمل ورشكستگي

 
 ون تجارتقان 437ماده 

اند تودر صورتي كه تاجر مقروض فرار كرده يا تمام يا قسمتي از دارايي خود را مخفي نموده باشد امين صلح مي
يا چند نفر از طلبكاران فوراً اقدام به مهر و موم نمايد و بايد بالفاصله اين اقدام خود را به بر حسب تقاضاي يك

 .العموم اطالع دهدمدعي

 
 تجارت قانون 438ماده 

ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثيه تجارتخانه و منزل تاجر بايد مهر موم انبارها و حجره
 .شود

 
 قانون تجارت 439ماده 

 نخواهد موم و مهر ضامن شركاء شخصي اموال نسبي يا مختلط –در صورت ورشكستگي شركت هاي تضامني 
ا نيز در ضمن حكم ورشكستگي شركت يا به موجب حكم جداگانه صادر شده آنه ورشكستگيحكم اينكه مگر شد

 .باشد

 .است معاف موم و مهر از دين مستثنيات فوق ماده و ماده اين مورد در –تبصره 
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 تصفيه مدير در –فصل پنجم 

 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مقررات مرتبط:

 قانون تجارت 440ماده 

ستگي يا منتهي در ظرف پنج روز پس از صدور حكم يك نفر را به سمت مديريت محكمه در ضمن حكم ورشك
 .كندتصفيه معين مي

 
 قانون تجارت 441ماده 

اقدامات مدير تصفيه براي تهيه صورت طلبكاران و اخطار به آنها و مدتي كه در آن مدت طلبكاران بايد خود را 
وه بر آن قسمتي كه به موجب اين قانون معين شده بر طبق كلي وظايف مدير تصفيه عالمعرفي نمايند و به طور

 .شدشود معين خواهدنظامنامه كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي

 
 قانون تجارت 442ماده 

 .الزحمه مدير تصفيه را محكمه در حدود مقررات وزارت عدليه معين خواهد كردميزان حق

 تصفيه مدير وظايف در –فصل ششم 

 در كليات –مبحث اول 

 
 قانون تجارت 443ماده 

 .اگر مهر و موم قبل از تعيين مدير تصفيه به عمل نيامده باشد مدير مزبور تقاضاي انجام آن را خواهد نمود

 
 قانون تجارت 444ماده 

دهد كه اشياء ذيل را از مهر و موم مستثني كرده و اگر مهر و عضو ناظر به تقاضاي مدير تصفيه به او اجازه مي
 :خارج نمايدموم شده است از توقيف

 .البسه و اثاثيه و اسبابي كه براي حوائج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او الزم است .1

 .اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل نمايد  .2

آنها  ي كه توقيفاشيايي كه براي به كار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن الزم است در صورت  .3
 .موجب خسارت ارباب طلب باشد

 .اشياء مذكور در فقره ثانيه و ثالثه بايد فوراً تقويم و صورت آن برداشته شود

 قانون تجارت 445ماده 

فروش اشيايي كه ممكن است قريباً ضايع شده يا كسر قيمت حاصل كند و اشيايي كه نگاه داشتن آنها مفيد 
انداختن سرمايه تاجر ورشكسته با اجازه عضو ناظر به توسط مدير تصفيه به عمل نيست و همچنين به كار

 .آيدمي
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 قانون تجارت 446ماده 

اتفاق عضو ناظر يا امين صلحي كه آنها را مهر و موم نموده است از  دفتردار محكمه دفاتر تاجر ورشكسته را به
 .نمايدآن كه ذيل دفاتر را بست آنها را به مدير تصفيه تسليم ميتوقيف خارج كرده پس از

 كنزدي آنها وعده كه هم تجارتي اوراق –مجلس كيفيت دفاتر را به طور خالصه قيد كند دفتردار بايد در صورت
نسبت به آنها بايد اقدامات تامينيه به عمل آيد از توقيف خارج شده در د قبولي آنها نوشته شود و ياباي يا است

 فهرستي كه از مدير تصفيه گرفتهشود تا وجه آن را وصول نمايد ومجلس ذكر و به مدير تصفيه تحويل ميصورت
دهد وصول ر مقابل قبضي كه ميد تصفيه مدير را مطالبات ساير –گردد شود به عضو ناظر تسليم ميمي
و اگر خود  شودرسد به مدير تصفيه تسليم و به توسط او باز ميمراسالتي كه به اسم تاجر ورشكسته مينمايدمي

 .تواند شركت كندميورشكسته حاضر باشد در باز كردن مراسالت

 
 قانون تجارت 447ماده 

اش را از تواند نفقه خود و خانوادهه نداشته باشد ميتاجر ورشكسته در صورتي كه وسيله ديگري براي اعاش
 .نمايددر اين صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصويب محكمه معين مي -دارايي خود درخواست كند

 
 قانون تجارت 448ماده 

هلت اعت منمايد براي حضور او منتها چهل و هشت سمدير تصفيه تاجر ورشكسته را براي بستن دفاتر احضار مي
 ورشكسته تاجر –صورتي كه تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد شود درداده مي

 .باشد حاضر تامينيه عمليات كليه موقع در تواندمي

 
 قانون تجارت 449ماده 

فاتر و به وسيله د در صورتي كه تاجر ورشكسته صورت دارايي خود را تسليم ننموده باشد مدير تصفيه آن را فوراً
 .كندنمايد تنظيم مياطالعاتي كه تحصيل مياسناد مشاراليه و ساير

 
 قانون تجارت 450ماده 

عضو ناظر مجاز است كه راجع به تنظيم صورت دارايي و نسبت به اوضاع و احوال ورشكستگي از تاجر ورشكسته 
بخواهد و بايد از تحقيقات مذكوره مستخدمين او و همچنين از اشخاص ديگر توضيحات و شاگردها و

 .مجلس ترتيب دهدصورت

 دارايي صورت ترتيب و توقيف رفع در –مبحث دوم 

 
 

 قانون تجارت 451ماده 

مدير تصفيه پس از تقاضاي رفع توقيف شروع به تنظيم صورت دارايي نموده و تاجر ورشكسته را هم در اين 
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 .عمل نيست عدم حضور او مانع ازكند وليموقع احضار مي

 
 قانون تجارت 452ماده 

به  نمايد. يكي از نسختينشود صورت دارايي را در دو نسخه تهيه ميمدير تصفيه به تدريجي كه رفع توقيف مي
 .ماندشده و ديگري در نزد او ميدفتر محكمه تسليم

 
 قانون تجارت 453ماده 

وال از اشخاصي كه الزم بداند استمداد كند صورت تواند براي تهيه صورت دارايي و تقويم اممدير تصفيه مي
 .در تحت توقيف نيامده ولي قبالً تقويم شده است ضميمه صورت دارايي خواهد شد444اشيايي كه موافق ماده 

 
 قانون تجارت 454ماده 

از  نمدير تصفيه بايد در ظرف پانزده روز از تاريخ ماموريت خود صورت خالصه از وضعيت ورشكستگي و همچني
آيد ترتيب داده به عضو ناظر بدهد. عضو موجب آن شده و نوع ورشكستگي كه ظاهراً به نظر ميعلل و اوضاعي كه

 .نمايدمحل تسليم ميالعمومي ابتداييناظر صورت مزبور را فوراً به مدعي

 
 قانون تجارت 455ماده 

ورشكسته رفته و در حين برداشتن صورت  توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجرمنصبان پاركه ميصاحب
رسانند. مامورين پاركه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به دارايي حضور به هم

 .ورشكستگي مراجعه كنند

 .اين مراجعه نبايد باعث تعطيل جريان امر باشد

 مطالبات وصول و اموال فروش در –مبحث سوم 

 
 ن تجارتقانو 456ماده 

از  به غيرالتجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثيه (پس از تهيه شدن صورت دارايي تمام مال
 .شوداشياء تاجر ورشكسته به مدير تصفيه تسليم ميمستثنيات دين) و

 
 قانون تجارت 457ماده 

و  العمومتواند با اجازه مدعينمايد و همچنين ميمدير تصفيه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت مي
التجاره تاجر مباشرت نمايد ليكن قبالً بايد اظهارات تاجر ورشكسته را البيت و مالفروش اثاثنظارت عضو ناظر به

 عدليه وزارت نظامنامه موجب به فروش ترتيب –كند ضاراستماع يا الاقل مشاراليه را براي دادن توضيحات اح
 .شد خواهد معين
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 قانون تجارت 458ماده 

عوي تواند دباشند مدير تصفيه با اجازه عضو ناظر مينسبت به تمام دعاوي كه هيات طلبكارها در آن ذينفع مي
و در اين مورد تاجر ورشكسته بايد  اگر چه دعاوي مزبوره راجع به اموال غير منقول باشدرا به صلح خاتمه دهد

 .احضار شده باشد

 
 قانون تجارت 459ماده 

االجرا نخواهد بود مگر اينكه محكمه اگر موضوع صلح قابل تقويم نبوده يا بيش از پنج هزار ريال باشد صلح الزم
ت مشاراليه حق شود و در هر صورنمايد در موقع تصديق صلحنامه تاجر ورشكسته احضار ميآن صلح را تصديق

 براي باشد منقول غير اموال به راجع صلح كه صورتيدر ورشكسته اعتراض –دارد كه به صلح اعتراض كند 
 .نمايد معين را صلح تكليف محكمه تا بود خواهد كافي صلح از جلوگيري

 
 قانون تجارت 460ماده 

عدليه محل تسليم گردد. صندوق مزبور شود بايد فوراً به صندوق وجوهي كه به توسط مدير تصفيه دريافت مي
كند وجوه مزبور از صندوق مسترد عمل ورشكسته اعم از عايدات و مخارج باز ميحساب مخصوصي براي

 .گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصديق مدير تصفيهنمي

 تامينيه اقدامات در –مبحث چهارم 

 
 قانون تجارت 461ماده 

روع به ماموريت اقدامات تامينيه براي حفظ حقوق تاجر ورشكسته نسبت به مدير تصفيه مكلف است از روز ش
 .آوردمديونين او به عمل

 طلبكارها مطالبات تشخيص در –مبحث پنجم 

 
 قانون تجارت 462ماده 

 حدود در تصفيه مدير اخطار موجب به كه مدتي در –پس از صدور حكم ورشكستگي طلبكارها مكلفند 
 مطالبات كليه كه فهرستي انضمام به را آن مصدق سواد يا خود طلب اسناد –شده يه معينعدل وزارت نظامنامه

 .دارنددريافت قبض كرده تسليم محكمه دفتردار به نمايدمي معين را آنها

 
 قانون تجارت 463ماده 

ه و بدون وقفتشخيص مطالبات طلبكارها در ظرف سه روز از تاريخ انقضاي مهلت مذكور در ماده قبل شروع شده 
 – شد خواهد معين نظامنامه در كه ترتيبي به –گردد ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين ميدر محل و روز و

 .شودمي تعقيب
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 قانون تجارت 464ماده 

تواند در حين تشخيص مطالبات حساب دارايي منظور شده مي هر طلبكاري كه طلب او تشخيص يا جزء صورت
به هم رسانيده و نسبت به طلبهايي كه سابقاً تشخيص شده يا فعالً در تحت رسيدگي است ساير طلبكارها حضور

 .داشت خواهدهم ورشكسته تاجر خود را حق همين –اعتراض نمايد 

 
 قانون تجارت 465ماده 

مجلس تشخيص مطالبات معين و به عالوه توصيف مختصري از محل اقامت طلبكارها و وكالي آنها در صورت
و اين  مجلس قيدالسطور نيز بايد در صورتخوردگي يا تراشيدگي يا الحاقات بينتعيين قلمشود واده ميسند د

 .فيه استنكته مسلم شود كه طلب مسلم يا متنازع

 
 قانون تجارت 466ماده 

 تي از دفاترتواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبكارها دهد يا از محكمه محل تقاضا نمايد صورعضو ناظر مي
 .و نزد او بفرستدطلبكارها استخراج كرده

 
 قانون تجارت 467ماده 

اگر طلب مسلم و قبول شد مدير تصفيه در روي سند عبارت ذيل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نيز آن را 
 :كندتصديق مي

 ”………تاريخ به شد قبول. ……مبلغ.. ……جزو قروض“

شود التزام بدهد طلبي و به ترتيبي كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين ميهر طلبكار بايد در ظرف مدت 
 .قصد استفاده نامشروع استرا كه اظهار كرده طلب حقيقي و بدون

 
 قانون تجارت 468ماده 

 تتواند حل قضيه را به محكمه رجوع و محكمه بايد فوراً از روي راپرفيه واقع شده عضو ناظر مياگر طلب متنازع
تواند امر دهد كه با حضور عضو ناظر تحقيق در امر به عمل آيد و اشخاصي نمايد محكمه ميعضو ناظر رسيدگي

 .ناظر احضار يا از آنها كسب اطالع كندتوانند راجع به اين طلب اطالعاتي دهند عضورا كه مي

 
 قانون تجارت 469ماده 

رجوع شده و قضيه طوري باشد كه محكمه نتواند در  در موقعي كه اختالف راجع به تشخيص طلبي به محكمه
صادر كند بايد بر حسب اوضاع امر دهد كه انعقاد مجلس هيات طلبكارها براي ترتيب ظرف پانزده روز حكم

 .و مجلس مزبور منعقد شودقرارداد ارفاقي به تاخير افتد و يا اينكه منتظر نتيجه رسيدگي نشده
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 قانون تجارت 470ماده 

فيه معادل مبلغي كه تواند در صورت تصميم به انعقاد مجلس قرار دهد كه صاحب طلب متنازعمي محكمه
كند موقتاً طلبكار شناخته شده در مذاكرات هيات طلبكارها براي مبلغ مذكور ميمحكمه در قرار مزبور معين

 .شركت نمايد

 
 قانون تجارت 471ماده 

تواند قرار تاخير مجلس را بدهد ولي اگر ع شده باشد محكمه ميدر صورتي كه طلبي مورد تعقيب جزايي واق
تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبكاران قبول نمايد و مادام كه مجلس نمود نميتصميم به عدم تاخير

هيچ وجه در عمليات راجعه به ورشكستگي شركت تواند بهاند طلبكار مزبور نميمحاكم صالحه حكم خود را نداده
 .دكن

 
 قانون تجارت 472ماده 

به ترتيب قرارداد ارفاقي و به ساير عمليات راجعه به  467و  462هاي معين در مواد پس از انقضاي مهلت
 .شودميورشكستگي مداومت

 
 قانون تجارت 473ماده 

صات و عمل نكردند نسبت به عمليات و تشخي 462طلبكارهايي كه در مواعد معينه حاضر نشده و مطابق ماده 
تقسيم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هيچ گونه اعتراضي ندارند ولي در تصميماتي كه راجع به

بدون اينكه حق داشته باشند حصه را كه در شوندتقسيماتي كه ممكن است به عمل آيد جزء غرما حساب مي
 .مطالبه نمايندگرفت از اموالي كه هنوز تقسيم نشده تقسيمات سابق به آنها تعلق مي

 
 قانون تجارت 474ماده 

آن را  كنند بايداگر اشخاصي نسبت به اموال متصرفي تاجر ورشكسته دعوي خياراتي دارند و صرفنظر از آن نمي
 .ورشكستگي ثابت نموده و به موقع اجرا گذارنددر حين تصفيه عمل

 
 قانون تجارت 475ماده 

خواهد بود كه تاجر ورشكسته نسبت به اموال متصرفي خود يا  حكم فوق درباره دعوي خياراتي نيز مجري
 .اينكه بر ضرر طلبكارها نباشدديگران دارد مشروط بر

 ورشكسته تاجر حساب تصفيه و ارفاقي قرارداد در –فصل هفتم 

 آنها عمومي مجمع و طلبكارها دعوت در –مبحث اول 

 
 قانون تجارت 476ماده 

معين شده به توسط  467تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه مذكور در ماده  عضو ناظر در ظرف هشت روز از
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طلبكارهايي را كه طلب آنها تشخيص و تصديق يا موقتاً قبول شده است براي مشاوره در دفتردار محكمه كليه
نات اعال و دعوت هايرقعه در طلبكارها عموميمجمع دعوت موضوع –نمايد انعقاد قرارداد ارفاقي دعوت مي

 .مندرجه در جرايد بايد تصريح شود

 
 قانون تجارت 477ماده 

مجمع عمومي مزبور در محل و روز و ساعتي كه از طرف عضو ناظر معين شده است در تحت رياست مشاراليه 
طلبكارهايي كه طلب آنها تشخيص و تصديق شده است و همچنين طلبكارهايي كه طلب آنها -شود منعقد مي

شود شوند تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احضار ميميالوكاله آنها حاضرگرديده يا وكيل ثابتموقتاً قبول 
و صحت آن به تواند اعزام وكيل نمايد كه عذر موجه داشتهمشاراليه بايد شخصاً حاضر گردد و فقط وقتي مي

 .تصديق عضو ناظر رسيده باشد

 
 قانون تجارت 478ماده 

بكارها راپورتي از وضعيت ورشكستگي و اقداماتي كه به عمل آمده و عملياتي كه با مدير تصفيه به مجمع طل
دهد راپورت مزبور به امضاء مدير تصفيه رسيده به عضو ناظر تقديم شده است مياستحضار تاجر ورشكسته

 .طلبكارها صورت مجلسي ترتيب دهدشود و عضو ناظر بايد از كليه مذاكرات و تصميمات مجمعمي

 
 ارفاقي قرارداد در –بحث دوم م

 ارفاقي قرارداد ترتيب در –فقره اول 

 
 قانون تجارت 479ماده 

شود مگر پس از اجراي مراسمي كه در فوق مقرر شده قرارداد ارفاقي تاجر ورشكسته و طلبكارهاي او منعقد نمي
 .است

 
 قانون تجارت 480ماده 

اقل نصف به عالوه يك نفر از طلبكارها با داشتن الاقل سه ربع از شود كه القرارداد ارفاقي فقط وقتي منعقد مي
مبحث پنجم از فصل ششم تشخيص و تصديق شده يا موقتاً قبول گشته است در آن كليه مطالباتي كه مطابق

 .قرارداد شركت نموده باشند و اال بالاثر خواهد بود

 
 قانون تجارت 481ماده 

كثريت طلبكارها عدداً حاضر شوند ولي از حيث مبلغ داراي سه ربع از مطالبات هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقي ا
سه ربع از مطالبات باشند ولي اكثريت عددي را حائز نباشند نتيجه حاصله از آن مجلس نباشند يا آنكه داراي

 .شودمعلق و قرار انعقاد مجلس ثاني براي يك هفته بعد داده مي
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 قانون تجارت 482ماده 

ور اند مجبمجلس را امضاء نمودهالوكاله آنها حاضر بوده و صورتارهايي كه در مجلس اول خود يا وكيل ثابتطلبك
ثاني حاضر شوند مگر آنكه بخواهند در تصميم خود تغييري دهند ولي اگر حاضر نشدند نيستند در مجلس

 480عددي و مبلغي مطابق ماده  اكثريت ثانيجلسه در اگر –تصميمات سابق آنها به اعتبار خود باقي است 
 .تكميل شود قرارداد ارفاقي قطعي خواهد بود

 
 قانون تجارت 483ماده 

 به رتاج كه موقعي در –شود اگر تاجر به عنوان ورشكسته به تقلب محكم شده باشد قرارداد ارفاقي منعقد نمي
معلوم كنند كه آيا با احتمال حصول  و شوند دعوت طلبكارها است الزم شودمي تعقيبتقلب به ورشكسته عنوان

مشاراليه به زمان حصول نتيجه رسيدگي به تقلب موكول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقي تصميم خود را در امر
بايد طلبكارهاي خواهند كرد يا تصميم فوري خواهند گرفت اگر بخواهند تصميم را موكول به زمان بعد نمايند

را حائز باشند چنانچه در انقضاي مدت و حصول  480حيث مبلغ اكثريت معين در ماده  حاضر از حيث عده و از
تقلب بناي انعقاد قرارداد ارفاقي شود قواعدي كه به موجب مواد قبل مقرر است در اين موقع نتيجه رسيدگي به

 .نيز بايد معمول گردد

 
 قانون تجارت 484ماده 

محكوم شود انعقاد قرارداد ارفاقي ممكن است ليكن در صورتي كه اگر تاجر به عنوان ورشكستگي به تقصير 
توانند تا حصول نتيجه تعقيب و با رعايت مقررات ماده قبل تصميم در باشد طلبكارها ميتعقيب تاجر شروع شده
 .قرارداد را تاخير بيندازند

 
 قانون تجارت 485ماده 

 –توانند راجع به قرارداد اعتراض كنند اند ميي داشتهكليه طلبكارها كه حق شركت در انعقاد قرارداد ارفاق
 و ودش ابالغ ورشكسته تاجر خود و تصفيه مدير به قرارداد تاريخ از هفته يك ظرفدر و بوده موجه بايد اعتراض

 .بود خواهد ساقط اعتبار درجه از اال

كنند احضار يدگي ميمدير تصفيه و تاجر ورشكسته به اولين جلسه محكمه كه به عمل ورشكستگي رس
 .شوندمي

 
 قانون تجارت 486ماده 

توانند تصديق آن را از محكمه تقاضا قرارداد ارفاقي بايد به تصديق محكمه برسد و هر يك از طرفين قرارداد مي
 .نمايد

هر  –تواند قبل از انقضاي مدت يك هفته مذكور در ماده قبل تصميمي راجع به تصديق اتخاذ نمايد محكمه نمي
طلبكارهايي كه حق اعتراض دارند اعتراضاتي به عمل آمده باشد محكمه بايد در گاه در ظرف اين مدت از طرف

اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به -موضوع اعتراضات و تصديق قرارداد ارفاقي حكم واحد صادر كند 
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 .شودتمام اشخاص ذينفع بالاثر مي

 
 قانون تجارت 487ماده 

از آن كه محكمه در باب تصديق قرارداد راي دهد عضو ناظر بايد راپورتي كه متضمن كيفيت ورشكستگي و قبل 
 .باشد به محكمه تقديم نمايدامكان قبول قرارداد

 
 قانون تجارت 488ماده 

 .در صورت عدم رعايت قواعد مقرره محكمه از تصديق قرارداد ارفاقي امتناع خواهد نمود

 ارفاقي قرارداد اثرات در –فقره دوم 

 
 قانون تجارت 489ماده 

اند يا در ظرف ده روز از تاريخ همين كه قرارداد ارفاقي تصديق شد نسبت به طلبكارهايي كه در اكثريت بوده
 قطعي خواهد بود ولي طلبكارهايي كه جزو اكثريت نبوده و قرارداد را هم امضاءاندتصديق آن را امضاء نموده

رسد دريافت نمايند ليكن حق ندارند ميتوانند سهم خود را موافق آنچه از دارايي تاجر به طلبكارهااند مينكرده
در آتيه از دارايي تاجر ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تاديه تمام طلب كساني كه در 

 .اندامضاء نموده ارفاقي شركت داشته يا آن را در ظرف ده روز مزبورقرارداد

 
 قانون تجارت 490ماده 

شود مگر اينكه پس از تصديق مكشوف پس از تصديق شدن قرارداد ارفاقي دعوي بطالن نسبت به آن قبول نمي
 .يا مقدار قروض حيله به كار رفته و قدر حقيقي قلمداد نشده استشود كه در ميزان دارايي

 
 قانون تجارت 491ماده 

حساب كاملي با حضور عضو ناظر  مه راجع به تصديق قرارداد قطعي شد مدير تصفيه صورتهمين كه حكم محك
 و اسناد و دفاتر كليه تصفيه مدير –شود دهد كه در صورت عدم اختالف بسته ميميبه تاجر ورشكسته

اء قي را امضارفا قرارداد كه طلبكاراني بهبايد كه آنچه استثناي به را ورشكسته دارايي همچنين و نوشتجات
گيرد و پس از آنكه قرار تاديه سهم طلبكاران مذكور را اند داده شود به مشاراليه رد كرده رسيد مينكرده

 ماموريتش و نمايدمي تهيه مجلسيصورت ناظر عضو مراتب اين تمام از –شود ماموريت مدير تصفيه ختم ميداد
 .گي كرده حكم مقتضي خواهد دادرسيد محكمه اختالفتوليد صورت در – يابدمي خاتمه

 
 ارفاقي قرارداد فسخ يا ابطال در –فقره سوم 

 
 قانون تجارت 492ماده 

 :در مورد ذيل قرارداد ارفاقي باطل است
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 .در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب .1

 .490در مورد ماده   .2

 

 قانون تجارت 493ماده 

در صورتي كه باشد) به خودي خود دهد ضمانت ضامن يا ضامنها (اگر محكمه حكم بطالن قرارداد ارفاقي را ب
 .شودملغي مي

 
 قانون تجارت 494ماده 

اگر تاجر ورشكسته شرايط قرارداد ارفاقي را اجرا نكرد ممكن است براي فسخ قرارداد مزبور بر عليه او اقامه دعوي 
 .نمود

 
 قانون تجارت 495ماده 

اي توانند اجرتي از قرارداد را يك يا چند نفر ضمانت كرده باشند طلبكارها ميدر صورتي كه اجراي تمام يا قسم
را كه ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخير آن قسمت از قرارداد كه ضامن نداشته تمام يا قسمتي از قرارداد

 .شود. در صورت تعدد ضامن مسئوليت آنها تضامني استفسخ مي

 
 قانون تجارت 496ماده 

گر تاجر ورشكسته پس از تصديق قرارداد به عنوان ورشكستگي به تقلب تعقيب شده در تحت توقيف يا حبس ا
هر قسم وسايل تامينيه را كه مقتضي بداند اتخاذ كند ولي به محض صدور قرار منع توانددر آيد محكمه مي

 .شودتعقيب يا حكم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع مي

 
 قانون تجارت 497ماده 

پس از صدور حكم ورشكستگي به تقلب يا حكم ابطال يا فسخ قرارداد ارفاقي محكمه يك عضو ناظر و يك مدير 
 .كندتصفيه معين مي

 
 قانون تجارت 498ماده 

تواند دارايي تاجر را توقيف و مهر و موم نمايد مدير تصفيه فوراً از روي صورت دارايي سابق اقدام مدير تصفيه مي
ايد دهد مدير تصفيه بنوشتجات نموده و اگر الزم باشد متممي براي صورت دارايي ترتيب ميناد وبه رسيدگي اس

باشند دعوت نمايد كه در ظرف يك ماه اسناد مطالبات فوراً به وسيله اعالن در روزنامه طلبكارهاي جديد را اگر
معين شده به موجب آن مدير تصفيه كه محكمه قرار مفاد مزبور اعالن در –خود را براي رسيدگي ابراز كنند 

 .است بايد درج شود
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 قانون تجارت 499ماده 

 قاًساب كه مطالباتي به نسبت –شود بدون فوت وقت به اسنادي كه مطابق ماده قبل ابراز شده رسيدگي مي
از  دبع آنها از قسمتي يا تمام كه مطالباتي – آيدنمي عمل به جديد رسيدگياست شده تصديق يا تشخيص

 .شودتصديق پرداخته شده است موضوع مي

 
 قانون تجارت 500ماده 

معامالتي كه تاجر ورشكسته پس از صدور حكم راجع به تصديق قرارداد ارفاقي تا صدور حكم بطالن يا فسخ 
شود مگر در صورتي كه معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبكاران هم نميقرارداد مزبور نموده باطل

 .شدبا

 
 قانون تجارت 501ماده 

در صورت فسخ يا ابطال قرارداد ارفاقي دارايي تاجر بين طلبكاران ارفاقي و اشخاصي كه بعد از قرارداد ارفاقي 
 .شودتقسيم مياند به غرماطلبكار شده

 
 قانون تجارت 502ماده 

اند ماخوذي آنها از وجهي كه به ترتيب هاگر طلبكاران ارفاقي بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ يا ابطال چيزي گرفت
 .كسر خواهد شدرسدغرما به آنها مي

 
 قانون تجارت 503ماده 

هر گاه تاجري ورشكست و امرش منتهي به قرارداد ارفاقي گرديد و ثانياً بدون اينكه قرارداد مزبور ابطال يا فسخ 
 .الجرا استامقررات دو ماده قبل در ورشكستگي ثانوي الزمشود ورشكست شد

 ورشكستگي عمل ختم و حساب تفريغ در –مبحث سوم 

 
 قانون تجارت 504ماده 

 .اگر قرارداد ارفاقي منعقد نشد مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع خواهد كرد

 
 قانون تجارت 505ماده 

مه مبلغي را براي اعاشه ورشكسته در حدود ) موافقت نمايد محك480در صورتي كه اكثريت مذكور در ماده (
 .خواهد كردمعين 447مقررات ماده 

 
 قانون تجارت 506ماده 

 منحصراً اي شركت با را ارفاقي قرارداد توانندمي طلبكارها شود ورشكست نسبي يا مختلط –اگر شركت تضامني 
ي شركت تابع مقررات اين مبحث و به غرما داراي ثاني صورت در. نمايند منعقد ضامن شركاءاز نفر چند يا يك با
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قرارداد ارفاقي منعقد شده است به غرما تقسيم نخواهد شد شود ولي دارايي شخصي شركايي كه با آنهاتقسيم مي
 اموال از مگر نمايندحصه تعهد توانندنمي شده منعقد خصوصي قرارداد آنها با كه ضامن شركاء يا شريك –

 .با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئوليت ضمانتي مبري است كه شريكي – خودشان شخصي

 
 قانون تجارت 507ماده 

توانند براي اين امر وكيل يا عامل مخصوصي اگر طلبكارها بخواهند تجارت تاجر ورشكسته را ادامه دهند مي
 .مدير تصفيه اين ماموريت را بدهندانتخاب نموده يا به خود

 
 تقانون تجار 508ماده 

دارد بايد مدت و حدود وكالت و همچنين ميزان در ضمن تصميمي كه وكالت مذكور در ماده فوق را مقرر مي
 رمگ شودنمي اتخاذ مذكور تصميم –براي مخارج الزمه پيش خود نگاهدارد معين گردد تواندوجهي كه وكيل مي

 يطلبكارها همچنين و ورشكسته تاجر خود – مبلغاًو عدداً طلبكارها از ربع سه اكثريت با و ناظر عضو حضور با
 اجراي اعتراضاين – نمايند اعتراض محكمه در تصميم اين به نسبت توانندمي) 473 ماده رعايت با( مخالف
 .اندازدنمي تاخير به را تصميم

 
 قانون تجارت 509ماده 

تي حاصل شود كه بيش از حد دارايي دهد تعهدااگر از معامالت وكيل يا عاملي كه تجارت ورشكسته را ادامه مي
اند شخصاً عالوه بر حصه كه در دارايي مزبور دارند به فقط طلبكارهايي كه آن اجازه را دادهتاجر ورشكسته است

 .باشندتعهدات مذكوره مياند مسئولنسبت طلبشان در حدود اختياراتي كه داده

 
 قانون تجارت 510ماده 

ته منجر به تفريغ حساب شود مدير تصفيه مكلف است تمام اموال منقول و غير در صورتي كه عمل تاجر ورشكس
ورشكسته را به فروش رسانيده مطالبات و ديون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ كند منقول تاجر

ور از حض آيد. اگر تاجر ورشكستهحضور تاجر ورشكسته به عمل ميتمام اين مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با
 خواهد عمل به عدليه وزارتنظامنامه مطابق اموال فروش –العموم كافي است استنكاف نمود استحضار مدعي

 .آمد

 
 قانون تجارت 511ماده 

ه نمايد. در اين جلسهمين كه تفريغ عمل تاجر به اتمام رسيد عضو ناظر طلبكارها و تاجر ورشكسته را دعوت مي
 .واهد دادخود را خمدير تصفيه حساب

 
 قانون تجارت 512ماده 

هر گاه اموالي در اجاره تاجر ورشكسته باشد مدير تصفيه در فسخ يا ابقاء اجاره به نحوي كه موافق منافع 
 االجارهمال بابت از مستاجره اموال صاحبان شده اجاره فسخ بر تصميم اگر –كند ميطلبكارها باشد اتخاذ تصميم
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تصميم بر ابقاء اجاره بوده و تاميناتي هم سابقاً به شوند اگراند جزو غرما منظور ميهشد مستحق تاريخ آن تا كه
ورشكستگي داده نامه به موجر داده شده باشد آن تامينات ابقاء خواهد شد و اال تاميناتي كه پس ازموجب اجاره

 جر راضي به فسخ نشود حقمو اجاره فسخ بر تصفيه مدير تصميم با كه صورتي در –شود بايد كافي باشد مي
 .مطالبه تامين را نخواهد داشت

 
 قانون تجارت 513ماده 

ه مشروط بر اينكه بتواند با اجازه عضو ناظر اجاره را براي بقيه مدت به ديگري تفويض نمايد (مدير تصفيه مي
ن كافي كه تامي طرفين اين حق منع نشده باشد) و در صورت تفويض به غير بايد وثيقهموجب قرارداد كتبي

نامه را به موقع خود اجرا شرايط و مقررات اجارهاالجاره را بنمايد به مالك اموال مستاجره داده و كليهپرداخت مال
 .كند

 آنها از يك هر حقوق و طلبكارها مختلفه اقسام در –فصل هشتم 

 مبحث اول

 در طلبكارهايي كه رهينه منقول دارند

 
 قانون تجارت 514ماده 

 .شوندلبكارهايي كه رهينه در دست دارند فقط در صورت غرما براي يادداشت قيد ميط

 
 قانون تجارت 515ماده 

تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبكارها را داده و شيء مرهون را از رهن خارج و جزو مدير تصفيه مي
 .ورشكسته منظور دارددارايي تاجر

 
 قانون تجارت 516ماده 

العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نيز در آن موقع بايد اگر وثيقه فك نشود مدير تصفيه بايد با نظارت مدعي
فروش وثيقه پس از وضع مخارج بيش از طلب طلبكار باشد مازاد به مدير تصفيه تسليم دعوت شود. اگر قيمت

جزو طلبكارهاي عادي در غرما منظور  خود درشود و اگر قيمت فروش كمتر شد مرتهن براي بقيه طلبمي
 .خواهد شد

 
 قانون تجارت 517ماده 

رت كند. عضو مزبور در صونمايند به عضو ناظر تقديم ميمدير تصفيه صورت طلبكارهايي را كه ادعاي وثيقه مي
حق وثيقه شود پرداخته گردد در صورتي كه نسبت به طلب آنها از اولين وجوهي كه تهيه ميدهدلزوم اجازه مي

 .شودطلبكارها اعتراض داشته باشند به محكمه رجوع مي
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 مبحث دوم

 در طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حق تقدم دارند

 
 قانون تجارت 518ماده 

اگر تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده قبل از تقسيم دارايي منقول يا در همان حين به 
طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند و حاصل فروش اموال مزبور كفايت طلب عمل آمده باشد

و از وجوهي كه براي غرما مزبور مقرر است غرما معمولي منظور آنها را ننموده است نسبت به بقيه طلب خود جزو
 .شده باشدبرند مشروط بر اينكه طلب آنها به طوري كه قبالً مذكور شده است تصديقحصه مي

 
 قانون تجارت 519ماده 

اگر قبل از تقسيم وجوهي كه از فروش اموال غير منقول حاصل شده وجهي از بابت دارايي منقول تقسيم شود 
اموال غير منقول حقوقي دارند و طلب آنها تصديق و اعتراف شده است به ميزان كليه بت بهطلبكارهايي كه نس

ولي عنداالقتضاء مبلغ دريافتي در موقع تقسيم برندطلب خود جزو ساير غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه مي
 .شودحاصل اموال غير منقول از طلب آنها موضوع مي

 
 قانون تجارت 520ماده 

رد طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقوقي دارند ولي به واسطه مقدم بودن ساير طلبكارها در مو
 :قيمت اموال غير منقول طلب خود را تماماً وصول كنند ترتيب ذيل مرعي خواهد بودتوانند در حين تقسيمنمي

خود وجهي دريافت داشته باشند اين اگر طلبكارهاي مزبور قبل از تقسيم حاصل اموال غير منقول از بابت طلب 
گيرد موضوع و به حصه كه بايد بين طلبكارهاي منقول به آنها تعلق ميمبلغ از حصه كه از بابت اموال غير

ب اند براي بقيه طلذيحق بودهگردد و بقيه طلبكارهايي كه در اموال غير منقولمعمولي تقسيم شود اضافه مي
 .برندسوب شده حصه ميخود نسبت آن بقيه جزو غرما مح

 
 قانون تجارت 521ماده 

اگر به واسطه مقدم بودن طلبكارهاي ديگر بعضي از طلبكارهايي كه نسبت به اموال غير منقول حقي دارند 
آنها جزو غرما محسوب و بدين سمت هر معامله كه از بابت قرارداد ارفاقي و غيره با وجهي دريافت نكنند طلب

 .نيز به عمل خواهد آمد شود با آنهاغرما مي

 فصل نهم

 در تقسيم بين طلبكارها و فروش اموال منقول

 
 قانون تجارت 522ماده 

پس از وضع مخارج اداره امور و ورشكستگي و اعانه كه ممكن است به تاجر ورشكسته داده شده باشد و وجوهي 
بين طلبكارها به نسبت طلب آنها كه قبالً مطالبات ممتازه تاديه گردد مجموع دارايي منقول كه بايد به صاحبان
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 .تشخيص و تصديق شده است خواهد شد

 
 قانون تجارت 523ماده 

حساب عمل ورشكستگي را با  مدير تصفيه براي اجراي مقصود مذكور در ماده فوق ماهي يك مرتبه صورت
م وجوه مزبور بين طلبكارها دهد. عضو مذكور در صورت لزوم امر به تقسيعضو ناظر ميتعيين وجوه موجوده به

 .اطالع داده شودنمايد كه به تمام طلبكارهاداده مبلغ آن را معين و مواظبت مي

 
 قانون تجارت 524ماده 

در موقع تقسيم وجه بين طلبكارها حصه طلبكارهاي مقيم ممالك خارجه به نسبت طلب آنها كه در صورت 
چنانچه مطالبات مزبور صحيحاً در صورت دارايي و قروض  گردد.شده است موضوع ميدارايي و قروض منظور

كند. براي مطالباتي كه هنوز در باب آنها تصميم تواند حصه موضوعي را زيادمنظور نشده باشد عضو ناظر مي
 .قطعي اتخاذ نشده است بايد مبلغي موضوع كرد

 
 قانون تجارت 525ماده 

ده است تا مدتي كه قانون براي آنها معين كرده به طور وجوهي كه براي طلبكارهاي مقيم خارجه موضوع ش
 قتصدي به را خود مطالبات قانون اين مطابق مذكور طلبكارهاي اگر –سپرده خواهد شد امانت به صندوق عدليه

 .گرددمي تقسيم رسيدهتصديق به آنها طلب كه طلبكارهايي بين مزبور مبلغ نرسانند

ده موضوع گرديده در صورت عدم تصديق آن مطالبات بين طلبكارهايي كه نشوجوهي كه براي مطالبات تصديق
 .شودطلب آنها تصديق شده تقسيم مي

 
 قانون تجارت 526ماده 

پردازد مگر آنكه مدارك و اسناد آن را قبالً مالحظه كرده باشد مدير تصفيه مبلغي هيچ طلبي را مدير تصفيه نمي
تواند اجازه دهد كه به د عضو ناظر در صورت عدم امكان ابراز سند ميكنسند قيد ميرا كه پرداخته در روي

پرداخته شود در هر حال بايد طلبكارها رسيد وجه را مجلسي كه طلب در آن تصديق شده وجهيموجب صورت
 .در ذيل صورت تقسيم ذكر كنند

 
 قانون تجارت 527ماده 

محكمه تحصيل اجازه نمايند كه تمام يا قسمتي از  ممكن است هيات طلبكارها با استحضار تاجر ورشكسته از
ورشكسته را كه هنوز وصول نشده به طوري كه صرفه و صالح تاجر ورشكسته هم منظور حقوق و مطالبات تاجر

مدير تصفيه اقدامات مقتضيه را به عمل خواهد آورد شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در اين صورت
ديگر را عودت تواند به عضو ناظر مراجعه كرده تقاضا نمايد كه طلبكارهايطلبكاري مي هر خصوص اين در –

 .نمايد تا تصميم خود را اتخاذ بنمايند

 استرداد دعوي در –فصل دهم 
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 قانون تجارت 528ماده 

د سن اگر قبل از ورشكستگي تاجر كسي اوراق تجارتي به او داده باشد كه وجه آن را وصول و به حساب صاحب
مصرف معيني برساند و وجه اوراق مزبور وصول يا تاديه نگشته و اسناد عيناً در حين ورشكستگي نگاهدارد و يا به

 .توانند عين اسناد را استرداد كنندميدر نزد تاجر ورشكسته موجود باشد صاحبان آن

 
 قانون تجارت 529ماده 

وده يا به مشاراليه داده شده است كه به حساب صاحب هايي كه در نزد تاجر ورشكسته امانت بالتجارهمال
مادام كه عين آنها كالً يا جزئاً نزد تاجر ورشكسته موجود يا نزد شخص ديگري از التجاره به فروش برساندمال

 .قابل استرداد استطرف تاجر مزبور به امانت يا براي فروش گذارده شده و موجود باشد

 
 قانون تجارت 530ماده 

هايي كه تاجر ورشكسته به حساب ديگري خريداري كرده و عين آن موجود است اگر قيمت آن التجارهمال
فروشنده و اال از طرف كسي كه به حساب او آن مال خريداري شده قابل استرداد پرداخته نشده باشد از طرف

 .است

 
 قانون تجارت 531ماده 

روش به تاجر ورشكسته داده شده بود معامله شده و به هيچ التجاره كه براي فهر گاه تمام يا قسمتي از مال
ورشكسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از اينكه نزد نحوي بين خريدار و تاجر

متعلق به ديگري كه در نزد تاجر ورشكسته موجود تاجر ورشكسته يا خريدار باشد و به طور كلي عين هر مال
 .استرداد است باشد قابل

 
 قانون تجارت 532ماده 

حساب يا بارنامه كه داراي امضاء  التجاره كه براي تاجر ورشكسته حمل شده قبل از وصول از روي صورتاگر مال
 529شود و اال موافق ماده فروش رسيده و فروش صوري نباشد دعوي استرداد پذيرفته نميكننده است بهارسال

الحساب گرفته يا مساعدتاً از بابت كرايه حمل و طور عليستردادكننده بايد وجوهي را كه بهقابل استرداد است و ا
 .ها بايد تاديه بشود به طلبكارها بپردازندحق كميسيون و بيمه و غيره تاديه شده يا از اين بابت

 
 قانون تجارت 533ماده 

آن جنس نه به خود تاجر ورشكسته تسليم شده التجاره به تاجر ورشكسته فروخته وليكن هنوز هر گاه كسي مال
اره التجتواند به اندازه كه وجه آن را نگرفته از تسليم مالحساب او بياورد آن كس ميو نه به كس ديگر كه به

 .امتناع كند

 
 قانون تجارت 534ماده 

را  تقاضا نمايد ولي بايد قيمتي التجاره راتواند با اجازه عضو ناظر تسليم مالدر مورد دو ماده قبل مدير تصفيه مي
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 .ورشكسته مقرر شده است بپردازدكه بين فروشنده و تاجر

 
 قانون تجارت 535ماده 

تواند با تصويب عضو ناظر تقاضاي استرداد را قبول نمايد و در صورت اختالف محكمه پس از مدير تصفيه مي
 .دهدحكم مقتضي را مياستماع عقيده عضو ناظر

 ورشكستگي به راجع صادره احكام از شكايت طرق در – فصل يازدهم

 
 قانون تجارت 536ماده 

حكم اعالن ورشكستگي و همچنين حكمي كه به موجب آن تاريخ توقف تاجر در زماني قبل از اعالن 
 .اعتراض استورشكستگي تشخيص شود قابل

 
 قانون تجارت 537ماده 

روز و از طرف اشخاص ذينفع كه در ايران مقيمند در ظرف يك  اعتراض بايد از طرف تاجر ورشكسته در ظرف ده
كه در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آيد ابتداي مدتهاي مزبور از تاريخي است ماه و از طرف آنهايي

 .شودكه احكام مذكوره اعالن مي

 
 قانون تجارت 538ماده 

بات طلبكارها معين شده است ديگر هيچ تقاضايي از پس از انقضاي مهلتي كه براي تشخيص و تصديق مطال
تعيين تاريخ توقف به غير آن تاريخي كه به موجب حكم ورشكستگي يا حكم ديگري كه طرف طلبكارها راجع به

 كارهاطلب به نسبت توقف تاريخ شد منقضي مزبورمهلتهاي كه همين –در اين باب صادر شده قبول نخواهد شد 
 .ير خواهد بودتغي قابل غير و قطعي

 
 قانون تجارت 539ماده 

 از نهاآ اقامت محل كه كساني براي مدت اين به –مهلت استيناف از حكم ورشكستگي ده روز از تاريخ ابالغ است 
 .شودمي اضافه روز يك فرسخ شش هر قرار از دارد فاصله فرسخ ششاز بيش محكمه مقر

 
 قانون تجارت 540ماده 

 :راض و استيناف و تميز نيستقرارهاي ذيل قابل اعت

 .قرارهاي راجعه به تعيين يا تغيير عضو ناظر يا مدير تصفيه .1

 .قرارهاي راجعه به تقاضاي اعانه به جهت تاجر ورشكسته يا خانواده او .2

 .التجاره كه متعلق به ورشكسته استقرارهاي فروش اسباب يا مال .3

 .داردفيه را مقرر ميل موقتي مطالبات متنازعقرارهايي كه قرارداد ارفاقي را موقتاً موقوف يا قبو .4
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 .قرارهاي صادره در خصوص شكايت از اوامري كه عضو ناظر در حدود صالحيت خود صادر كرده است .5

 تقلب به ورشكستگي و تقصير به ورشكستگي در –باب دوازدهم 

 تقصير به ورشكستگي در –فصل اول 

 
 قانون تجارت 541ماده 

 :شودتاجر در موارد ذيل ورشكسته به تقصير اعالن مي

در صورتي كه محقق شود مخارج شخصي يا مخارج خانه مشاراليه در ايام عادي بالنسبه به عايدي او  .1
 .العاده بوده استفوق

در صورتي كه محقق شود كه تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معامالتي كرده كه در عرف  .2
 .محض استيا نفع آن منوط به اتفاق تجارت موهوم

اگر به قصد تاخير انداختن ورشكستگي خود خريدي باالتر يا فروشي نازلتر از مظنه روز كرده باشد يا اگر به  .3
است به كار برده تا تحصيل وجهي نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا همان قصد وسايلي كه دور از صرفه

 .باشد صدور برات يا به طريق ديگر

 .اگر يكي از طلبكارها را پس از تاريخ توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد .4

 

 قانون تجارت 542ماده 

 :در موارد ذيل هر تاجر ورشكسته ممكن است ورشكسته به تقصير اعالن شود

الي د كه نظر به وضعيت ماگر به حساب ديگري و بدون آنكه در مقابل عوضي دريافت نمايد تعهداتي كرده باش .1
 .العاده باشدفوقاو در حين انجام آنها آن تعهدات

 .اين قانون رفتار نكرده باشد 413اگر عمليات تجارتي او متوقف شده و مطابق ماده   .2

دفتر نداشته يا  1304خرداد  12فروردين و  12و  1303دلو  25اگر از تاريخ اجراي قانون تجارت مصوب  .3
صورت دارايي وضعيت حقوقي خود را اعم از قروض و مطالبات به طور ترتيب بوده يا دربي دفاتر او ناقص يا

 .(باشدمشروط بر اينكه در اين موارد مرتكب تقلبي نشدهصحيح معين نكرده باشد (

 

 قانون تجارت 543ماده 

 .ماه تا سه سال حبس تاديبي است 6ورشكستگي به تقصير جنحه محسوب و مجازات آن از 

 
 قانون تجارت 544ماده 

 العموم در محكمهرسيدگي به جرم فوق بر حسب تقاضاي مدير تصفيه يا هر يك از طلبكارها يا تعقيب مدعي
 .آيدجنحه به عمل مي
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 قانون تجارت 545ماده 

العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هيچ در صورتي كه تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير از طرف مدعي
 هب اقدام توانندنمي اجرا مامورين ارفاقي قرارداد انعقاد صورت در –طلبكارها تحميل نمود توان به هياته نميوج

 .قرارداددر معينه مدتهاي انقضاي از پس مگر كنند مخارج اين وصول

 
 قانون تجارت 546ماده 

ائت تاجر به عهده هيات طلبكارها و شود در صورت برمخارج تعقيبي كه از طرف مدير تصفيه به نام طلبكارها مي
شد به عهده دولت است ليكن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشكسته مراجعه در صورتي كه محكوم

 .نمايد

 
 قانون تجارت 547ماده 

تواند تاجر ورشكسته را به عنوان ورشكستگي به تقصير تعقيب كند يا از طرف هيات طلبكارها مدير تصفيه نمي
 .شود مگر پس از تصويب اكثريت طلبكارهاي حاضردعي خصوصي واقعم

 
 قانون تجارت 548ماده 

آيد در صورت محكوميت تاجر ورشكسته به عهده دولت مخارج تعقيبي كه از طرف يكي از طلبكارها به عمل مي
 .كننده استذمه به عهده تعقيبو در صورت برائت

 تقلب به ورشكستگي در –فصل دوم 

 
 قانون تجارت 549ده ما

هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و 
ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خود را به وسيله اسناد و يا به وسيله صورت معامالت صوري از

اشد مديون قلمداد نموده است ورشكسته به بنميدارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون
 .شودتقلب اعالم و مطابق قانون جزا مجازات مي

 
 قانون تجارت 550ماده 

 .الرعايه استالزم 548تا  545راجع به تقاضاي تعقيب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 

مر ورشكستگي مرتكب ا در ورشكسته تاجر از غير اشخاص كه جناياتي و جنحه در –فصل سوم 
 شوندمي
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 قانون تجارت 551ماده 

در مورد ورشكستگي اشخاص ذيل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشكسته به تقلب محكوم 
 :خواهند شد

اشخاصي كه عالماً به نفع تاجر ورشكسته تمام يا قسمتي از دارايي منقول يا غير منقول او را از ميان ببرند يا   .1
 .نمايندخود نگاهدارند يا مخفيپيش 

 467اشخاصي كه به قصد تقلب به اسم خود يا به اسم ديگري طلب غير مواقعي را قلمداد كرده و مطابق ماده  .2
 .التزام داده باشند

 

 قانون تجارت 552ماده 

اند به شدهرا مرتكب  549اشخاصي كه به اسم ديگري يا به اسم موهومي تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 
 .باشندورشكسته به تقلب مقرر است محكوم ميمجازاتي كه براي

 
 قانون تجارت 553ماده 

اگر اقوام شخص ورشكسته بدون شركت مشاراليه اموال او را از ميان ببرند يا مخفي نمايند يا پيش خود 
 .سرقت معين است محكوم خواهند شدنگاهدارند به مجازاتي كه براي

 
 انون تجارتق 554ماده 

كند بايد در خصوص مسائل ذيل ولو اينكه متهم تبرئه شده در موارد معينه در مواد قبل محكمه كه رسيدگي مي
 :بدهد حكم –باشد 

 در محكمه را حكم اين –راجع به رد كليه اموال و حقوقي كه موضوع جرم بوده است به هيات طلبكارها  .1
 .كند صادر بايدنباشد هم خصوصي مدعي كه صورتي

 .راجع به ضرر و خساراتي كه ادعا شده است .2

 

 قانون تجارت 555ماده 

اگر مدير تصفيه در حين تصدي به امور تاجر ورشكسته وجهي را حيف و ميل كرده باشد به مجازات خيانت در 
 .شدامانت محكوم خواهد

 
 قانون تجارت 556ماده 

هر گاه مدير تصفيه اعم از اينكه طلبكار باشد يا نباشد در مذاكرات راجعه به ورشكستگي با شخص ورشكسته يا 
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قرارداد خصوصي منعقد كند كه آن تباني يا قرارداد به نفع مرتكب و به ضرر طلبكارها يا با ديگري تباني نمايد يا
 .شودتا دو سال محكوم ميماهبعضي از آنها باشد در محكمه جنحه به حبس تاديبي از شش 

 
 قانون تجارت 557ماده 

كليه قراردادهايي كه پس از تاريخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر كس حتي خود تاجر ورشكسته 
طرف قرارداد مجبور است كه وجوه يا اموالي را كه به موجب قرارداد باطل شده دريافت -محكوم به بطالن است 

 .خاص ذيحق مسترد داردكرده است به اش

 
 قانون تجارت 558ماده 

الن عليه اعهر حكم محكوميتي كه به موجب اين فصل يا به موجب فصل سابق صادر بشود بايد به خرج محكوم
 .گردد

 تقلب يا تقصير به ورشكستگي صورت در ورشكسته تاجر اموال كردن اداره در –فصل چهارم 

 
 قانون تجارت 559ماده 

به كليه  شود رسيدگيواردي كه كسي به واسطه ورشكستگي به تقصير يا به تقلب تعقيب و محكوم ميدر تمام م
 .مذكور است از صالحيت محكمه جزا خارج خواهد بود 554از آنچه در ماده دعاوي حقوقي به غير

 
 قانون تجارت 560ماده 

اد و نوشتجات و اوراق و اطالعات الزمه العموم بدايت كليه اسنمدير تصفيه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي
 .را به او بدهد

 اعتبار اعاده در –باب سيزدهم 

 
 قانون تجارت 561ماده 

هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است كامالً بپردازد حقاً 
 .نمايداعاده اعتبار مي

 
 قانون تجارت 562ماده 

توانند از جهت تاخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي بيش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و ها نميطلبكار
 .شود در سال نبايد بيش از صدي هفت طلب باشدحال متفرعاتي كه مطالبه ميخسارت نمايند و در هر

 
 قانون تجارت 563ماده 

گي او نيز صادر شده بتواند حق اعاده اعتبار براي آنكه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكست
نمايد كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت را پرداخته است ولو اينكه نسبت به شخص او حاصل كند بايد ثابت



 

 قانون تجارت ايران

 .قرارداد ارفاقي مخصوصي وجود داشته باشد

 
 قانون تجارت 564ماده 

بوده يا اينكه از دريافت وجه امتناع نمايند تاجر  در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقوداالثر يا غائب
العموم در صندوق عدليه بسپارد و همين كه تاجر كه به آنها مديون است با اطالع مدعيورشكسته بايد وجوهي را

 .الذمه محسوب استمعلوم كرد اين وجوه را سپرده است بري

 
 قانون تجارت 565ماده 

از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاريخ اعالن ورشكستگي تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس 
 :نمايندتوانند اعتبار خود را اعادهمي

تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي نموده و تمام وجوهي را كه به موجب قرارداد به عهده گرفته است   .1
 قرارداد ارفاقي جداگانه نمودهشريك شركت ورشكسته كه شخصاً تحصيل پرداخته باشد. اين ترتيب در مورد

 .شوداست نيز رعايت مي

 .اندتاجر ورشكسته كه كليه طلبكاران ذمه او را بري كرده يا به اعاده اعتبار او رضايت داده  .2

 

 قانون تجارت 566ماده 

ن العموم حوزه ابتدايي داده شود كه اعالعرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي
 .شده استورشكستگي در آن حوزه واقع

 
 قانون تجارت 567ماده 

العموم بدايت الصاق سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و همچنين در اداره مدعي
ر د عالوه دفتردار محكمه بايد مفاد عرضحال مزبور را به كليه طلبكارهايي كه مطالبات آنهاشود بهو اعالن مي

كامالً  562و  561هنوز طلب خود را بر طبق مواد حين تصفيه عمل تاجر ورشكسته يا بعد از آن تصديق شده و
 .اند به وسيله مكتوب سفارشي اعالم دارددريافت نكرده

 
 قانون تجارت 568ماده 

در مدت يك ماه از  تواندطلب خود را كامالً دريافت نكرده مي 562و  561هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 
 .ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض كندتاريخ اعالم مذكور در

 
 قانون تجارت 569ماده 

 –آيد شود به عمل مياعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت داده مي
 .ه دعوي اعتبار به طور شخص ثالث ورود كندب رسيدگي حين در عرضحال موجببه تواندمي معترض طلبكار

 



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 570ماده 

العموم به عمل آمده است به انضمام عرايض اعتراض به پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي
شود رييس مزبور در صورت لزوم مدعي و معترضين را به جلسه خصوصي محكمه احضار ميرييس محكمه داده

 .ندكمي

 
 قانون تجارت 571ماده 

محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت آنها با قانون حكم اعاده اعتبار  561در مورد ماده 
محكمه اوضاع و احوال را سنجيده به طوري كه مقتضي عدل و انصاف بداند حكم  565دهد و در مورد مادهمي
 .گرددني صادردهد و در هر دو صورت حكم بايد در جلسه علمي

 
 قانون تجارت 572ماده 

توانند در ظرف ده روز از تاريخ اعالم حكم مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي
 نافاستي محكمه –سفارشي از حكمي كه در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استيناف بخواهند به وسيله مكتوب

 .كندصادر ميحكم 571ت ماده مقررا حسب بر رسيدگي از پس

 
 قانون تجارت 573ماده 

 .اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي شش ماه

 
 قانون تجارت 574ماده 

گردد در دفتر مخصوصي كه در محكمه بدايت محل اقامت تاجر اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي
 .ثبت خواهد شدتبراي اين كار مقرر اس

دهد نباشد در ستون مالحظات دفتر ثبت اسامي ورشكستگان اگر محل اقامت تاجر در حوزه محكمه كه حكم مي
 .ودشاست مقابل اسم تاجر ورشكسته با مركب قرمز به حكم مزبور اشاره ميكه در دائره ثبت اسناد محل موجود

 
 قانون تجارت 575ماده 

اند نين اشخاصي كه براي سرقت يا كالهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شدهورشكستگان به تقبل و همچ
 .توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كننداند نمياعاده حيثيت نكردهمادامي كه از جنبه جزايي

 تجارتي اسم –باب چهاردهم 

 
 قانون تجارت 576ماده 

 .ارت عدلي ثبت آن را الزامي كندثبت اسم تجارتي اختياري است مگر در مواردي كه وز

 
 



 

 قانون تجارت ايران

 قانون تجارت 577ماده 

تواند اسمي براي تجارتخانه خود انتخاب كند كه موهم صاحب تجارتخانه كه شريك در تجارتخانه ندارد نمي
 .وجود شريك باشد

 
 قانون تجارت 578ماده 

خود قرار دهد ولو اينكه اسم  تواند اسم تجارتياسم تجارتي ثبت شده را هيچ شخص ديگري در همان محل نمي
 .اسم خانوادگي او يكي باشدتجارتي ثبت شده با

 
 قانون تجارت 579ماده 

 .اسم تجارتي قابل انتقال است

 
 قانون تجارت 580ماده 

 .مدت اعتبار ثبت اسم تجارتي پنج سال است

 
 قانون تجارت 581ماده 

قرر ثبت به عمل نيايد اداره ثبت اقدام به ثبت كرده و سه در مواردي كه ثبت اسم تجارتي الزامي شده در موعد م
 .خواهد داشتالثبت ماخوذبرابر حق

 
 قانون تجارت 582ماده 

وزارت عدليه به موجب نظامنامه ترتيب ثبت اسم تجارتي و اعالن آن و اصول محاكمات در دعاوي مربوطه به 
 .خواهد كرداسم تجارتي را معين

 حقوقي شخصيت –باب پانزدهم 

 حقوقي اشخاص –فصل اول 

 
 قانون تجارت 583ماده 

 .كليه شركت هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند

 
 قانون تجارت 584ماده 

تشكيالت و موسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تاسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي 
 .كنندخواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا ميعدليه معين كه وزارت

 
 قانون تجارت 585ماده 

 .شرايط ثبت موسسات و تشكيالت مذكور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد



 

 قانون تجارت ايران

 135الثبت موسسات و تشكيالت مطابق نظامنامه از پنج ريال طال تا پنج پهلوي و به عالوه مشمول ماده حق
 .قانون ثبت اسناد و امالك است

 
 قانون تجارت 586ماده 

 .توان ثبت كردموسسات و تشكيالتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي

 
 قانون تجارت 587ماده 

 .دونشموسسات و تشكيالت دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت داراي شخصيت حقوقي مي

 
 حقوقي شخص تابعيت و اقامتگاه و وظائف و حقوق –فصل دوم 

 
 قانون تجارت 588ماده 

تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي شخص حقوقي مي
 .مثال ذالكا و نبوت –ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت كه بالطبيعه فقط انسان

 
 قانون تجارت 589ماده 

تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صالحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته 
 .شودمي

 
 قانون تجارت 590ماده 

 .اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره شخص حقوقي در آنجا است

 قانون تجارت 591ماده 

 .عيت مملكتي را دارند كه اقامتگاه آنها در آن مملكت استاشخاص حقوقي تاب

 نهايي مقررات –باب شانزدهم 

 
 قانون تجارت 592ماده 

اند خواه در مورد معامالتي كه سابقاً تجار يا شركت ها و موسسات تجارتي به اعتبار بيش از يك امضاء كرده
ان تواند به امضاكنندگواه به عنوان ديگر طلبكار ميعنوان ضامن امضاء كرده باشند خبعضي از امضاكنندگان به

 .مجتمعاً يا منفرداً رجوع نمايد

 
 قانون تجارت 593ماده 

در مورد ماده فوق مطالبه از هر يك از اشخاصي كه طلبكار حق رجوع به آنها دارد قاطع مرور زمان نسبت به 
 .ديگران نيز هست
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 قانون تجارت 594ماده 

اي سهامي و شركت هاي مختلط سهامي به كليه شركت هاي ايراني موجود كه به امور به استثناي شركت ه
شود كه خود را با مقررات يكي از شركت هاي مذكور مهلت داده مي 1311تجارتي اشتغال دارند تا اول تير ماه

ت ها ون ثبت شركمطابق ماده دوم قاندر اين قانون وفق داده و تقاضاي ثبت نمايند و اال نسبت به شركت متخلف
 .رفتار خواهد شد 1310مصوب خرداد ماه 

 
 قانون تجارت 595ماده 

هر گاه مدت مذكور در ماده فوق براي تهيه مقدمات ثبت كافي نباشد ممكن است تا شش ماه ديگر از طرف 
الثبت شركت اضافي داده شود مشروط بر اينكه در موقع تقاضاي تمديد نصف حقمحكمه صالحيتدار مهلت

 .پرداخته شود

 
 قانون تجارت 596ماده 

و تبصره  201اين قانون در آن قسمتي كه مربوط به جزاي نقدي است و تاريخ اجراي ماده  15تاريخ اجراي ماده 
 .خواهد بود 1312اول فروردين  220آن و قسمت اخير ماده

 
 قانون تجارت 597ماده 

ماه از تاريخ اجراي اين قانون هيات نظاري  6 هاي مختلط سهامي موجود مكلف هستند كه در ظرفشركت
 .تشكيل دهند و اال هر صاحب سهمي حق دارد انحالل شركت را تقاضا كندمطابق مقررات اين قانون

 
 قانون تجارت 598ماده 

اند مشمول مقررات ماده طلبكاران تاجر متوقفي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه كرده
 .موجب قانون سابق براي آنها مقرر بوده استفاده خواهند كردبوده و از حقي كه بهن 473

 
 قانون تجارت 599ماده 

هاي سابق قبل از تاريخ اجراي اين قانون طلب خود را مطالبه نسبت به طلبكاراني كه در امور ورشكستگي
 462نها مهلت خواهد داد كه مطابق ماده ورشكسته اعالني منتشر كرده و يك ماه به آاند مدير تصفيه هرنكرده

 .خواهند شد 473اين قانون رفتار كنند و اال مشمول مقررات ماده 

 
 قانون تجارت 600ماده 

 :قوانين ذيل

 قانون 206 ماده اصالح قانون – 1304و دوازدهم فروردين و دوازدهم خرداد  1303دلو  25قانون تجارت مصوب 
 از قسمتي و 270 ماده رعايت عدم اجازه قانون – 1307تير ماه  2مصوب اديهت عدم اعتراض به راجع تجارت
 لويپه بانك سهامي شركت و مليبانك سهامي شركت اساسنامه و تشكيالت به نسبت تجارت قانون 44 ماده



 

 قانون تجارت ايران

 اجرا موقع به مزبور تاريخ از قانون اين و نسخ 1311 ماه خرداد اول تاريخ از 1307 ماه تير 30 مصوب
 .شودميشتهگذا

وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي “ 1310فروردين  30چون به موجب قانون 
قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نمايد پس از تصويب كميسيونپيشنهاد مي

 نموده ثانياً براي تصويب بهنين مزبوره را تكميلنواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوا
قانون تجارت) مشتمل بر ششصد ماده كه در تاريخ سيزدهم عليهذا (” مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد

هزار و سيصد و يازده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده ارديبهشت ماه يك
 .است قابل اجراست

 


